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كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف بأسماء الطالب 
للعام الجامعى 2020 - 2021

القسم : لغات شرقیة شعبة اللغة الفارسیة- الفرقة: األولى

حالة الطالباسم الطالبكود الطالبرقمم

مستجداحمد احمد عبد الوھاب احمد خالد13510018203984
مستجداحمد حمدى میھوب سید23510028202584
مستجداحمد صالح فھمى محمد33510038202332
مستجداحمد عبد العزیز عثمان نصر محمد43510048201173
مستجداحمد نصر الدین محمد سالم53510078201980
مستجداسراء جمال احمد سلیمان63510088201668
مستجداسراء سید عبد الرحمن سید73510098202627
مستجداسراء سید على حسن اسعد83510108202616
مستجداسراء عادل بدر ابوالعزم93510118202349

مستجداسراء محمد سید احمد مصطفى103510128201518
مستجداسراء محمد عبد العظیم محمد113510138202590
مستجداشرقت مدحت فاروق السید عرابى123510178202726
مستجداالء عبد الحمید ابراھیم محمود133510198202900
مستجدانجى رفعت فوقى شنوده143510208201941
مستجدایمان احمد جعفر عبدالمعز153510218200857
مستجدایھ احمد عبد المنعم حسن163510228200553
مستجدایھ اشرف عبدالحمید سید صالح173510238200907
مستجدایھ جبریل محمود عثمان183510248201936
مستجدایھ رجب عبدالجواد محمد احمد193510258200821
مستجدایھ رضا حافظ حافظ البلتاجى203510268202410
مستجدایھ یاسر عبد الحمید عبد الونیس محمد213510278203217
مستجدباتریك یوسف فایز ایوب223510288201814
مستجدبسملھ عبد الفتاح حسن محمد233510298202100
مستجدبسمھ محمد احمد محمد243510318201753
مستجدبسنت اشرف ابراھیم محمد253510328204092
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مستجدبسنت عمر ھود ابراھیم263510338202307
مستجدتقى حامد عبد هللا حامد273510358201973
مستجدجھاد محمد عبد الواحد محمد283510398202851
مستجدحبیبھ سامح ابراھیم محمد نصر الدین293510418203042
مستجدحبیبھ مجدي محمد محمد303510438202696
مستجدحبیبھ محمود یونس بطیخ313510448204001
مستجدحبیبھ مدحت عبد هللا عز الدین323510458201848
مستجدحنین سید شعبان عبد الجواد علي333510468200958
مستجددعاء عالء احمد محمود343510478201666
مستجددنیا اشرف محمود محمد353510488200969
مستجددنیا خالد احمد مبارك363510498200208
مستجدرحاب محمود محمد عبد الباسط سالم373510518200772
مستجدرحاب نصر ربیع ابوزید383510528203221
مستجدرشاد محمد رشاد محمد393510548202096
مستجدرضوى احمد السید محمد403510558202450
مستجدرضوي محمد محمد عبدهللا413510568202652
مستجدرضوى مصطفى منیر حسین423510578201625
مستجدرقیھ زكریا احمد زكریا433510588202444
مستجدزینب یاسر احمد عبد الصبور443510668201316
مستجدزینھ سید عبد القادر طاھر453510678201206
مستجدساره فتحى حسین فرج حسین463510698200336
مستجدساره محمد محمد عبدالرحیم473510708202471
مستجدساره محمود جوده محمد483510718201851
مستجدساھر ولید محمود سید493510728202663
مستجدسحر حمزه احمد حلمى503510738202101
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مستجدسلمى محمد محمد على احمد513510758202351
مستجدسما ایھاب محمد حسنى ابراھیم عثمان523510778202285
مستجدسندس عطا اسماعیل محمد سالم533510808205158
مستجدشروق عبدالعزیز كمال سید طلبھ543510818202386
مستجدشیرین عادل ابوالفتوح الخولى553510828202605
مستجدشیماء رفعت عمر حسن563510838202133
مستجدصفیھ حسنى محمد مسلم573510848202530
مستجدعادل ھانى صدقى ابراھیم شقویر583510858202049
مستجدعاصم محمود یوسف عبده593510868202767
مستجدعلي محمد علي دیاب603510938202789
مستجدعمر احمد صابر احمد613510948204008
مستجدعھد عادل فھیم على ابوزید623510978202340
مستجدغادة شوقى فھمى عبد الحلیم العقیر633510988201735
مستجدفاطمھ احمد عبدالفتاح خلف643511008202415
مستجدفاطمھ عبده ابوسریع امام653511018202835
مستجدفرح اشرف غالب امین حمدى663511028202546
مستجدفرح صالح على صالح محمد673511038204794
مستجدفرح طارق محمد جمال الدین طھ على683511048200479
مستجدكیرلس مجدى عطا منصور693511088200254
مستجدلمیاء عمر محمد ابو صالحھ703511108202090
مستجدمحمود فرج محمود فرج713511158201586
مستجدمروه احمد حامد ابراھیم723511178201558
مستجدمریم ابراھیم محمد عبد الصالحین733511188201823
مستجدمریم احمد عبد العزیز محمد743511198202560
مستجدمریم عبدالسالم محمد خلیفھ خلیل753511248202200
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مستجدمریم محمود على السید763511278202057
مستجدمریم ولید حسین عطیھ773511288200684
مستجدمریم یاسر السید محمد دیاب783511298202047
مستجدملك محمد جالل عبد الرحیم793511308201601
مستجدملكھ فكرى عبدالعال مرسى803511318203966
مستجدمنة هللا خالد ھالل محمود على813511338202715
مستجدمنھ احمد صابر مصطفى823511348202366
مستجدمنھ هللا احمد عبد الرحمن محمود یونس833511358202741
مستجدمنھ هللا طارق ابراھیم اسماعیل843511368202363
مستجدمنھ شاكر راشد عبد اللطیف853511398200617
مستجدمي ابراھیم عبد الرحمن طلب863511418202895
مستجدمیار احمد زكى بدوى873511438200222
مستجدناھد اشرف حامد اسماعیل883511488202814
مستجدندى شعبان محمد محمد حسانین السیسى893511518202463
مستجدندى عباس محمد نوار903511528202080
مستجدندى عربى عبده سید حسن913511538201632
مستجدندى محمود محمد عبد الموجود عیسى923511568202791
مستجدنغم كمال احمد محمد933511578200813
مستجدنھال محمد زكریا محمود943511598200520
مستجدنورھان حمدى محمود على953511638201562
مستجدنورھان على محمود احمد963511648202889
مستجدنیره محمد ھشام ابراھیم عرفات المنسى973511668202625
مستجدھبھ شعبان عبدالجابر شیمي983511688202425
مستجدھشام عادل محمد عبد العزیز993511698200568

مستجدوئام احمد عباس احمد1003511728200176
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مستجدوداد محمد عبدهللا حسن1013511738202515
مستجدیاسمینا ولید سید صالح احمد1023511778202439
مستجدیمنى اشرف محمود على1033511788204035
باقاحمد عاطف عبد الصمد ناصف1043512828192187
باقاسراء محمد محمود احمد حسن1053512838193061
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