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 جـامعـة الـمـنـٌـا

 كـلـٌة اآلداب         

 

 

 لجنة تنسٌق طالب الفرقة األولى
 (0281/0281) الجامعً العام

 

 
 عمٌد الكلٌة                                                  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                      

 
 
 

 أ. د/ محمد نور الدٌن السبعاوي                           د/ السٌد بهاء جالل دروٌش                 أ.                      

 

 031العدد:               انتظامشعبة:            االجتماعقسم:           
 
 

 سلُ اٌشغثح اٌّادج اٌّؤٍ٘حدسجح  اعُ اٌطاٌة َ

 1 5885 يٛعريٕا ٔادٜ دثية ػثذ اٌغيذ 1

 1 57 أًِ اٌطية اتٛ تىش اٌطية 2

 3 57 ِذّذ خاٌذ جّاي اٌذيٓ ادّذ 3

 1 57 ايّٓ ِذّذ اتشا٘يُ ػٍٝ 4

 1 57 شيّاء ِذّذ عيذ ذٛفيك 5

 1 56 ػالء صيٓ خٍيفح ػثذ اٌثالٝ 6

 3 56 ٌٚيذ ٘أٝ ػٍٝ ِذّذ 7

 1 55 وشيُ ِّذٚح فؤاد ِذّٛد 8

 2 55 اعالَ ػّاد فٛصٜ يٛعف 9

 1 54 وشيُ ػضخ اتشا٘يُ دغٓ 11

 2 54 اِاي ػثذ اٌرٛاب صادق عيذ 11

 5 5385 االء ادّذ ِذّذ ِذّذ 12

 1 53 ػثاط ِذّذادّذ ِذّذ  13

 1 53 ِٙشائيً ظشيف يٛٔاْ ذاٚضشٚط 14

 3 53 ِٛسا ٔصش دأياي ٔجية 15

 2 53 ِاسٔح خٍف اتشا٘يُ عؼذ 16

 4 53 ِاسيٕا اششف فٛصٜ تثاٜٚ 17

 2 53 سداب دغٓ ػثذ اٌجٛاد دغٓ 18

 4 53 اعاِح ػٍٝ اِيٓ دغيٓ 19

 2 53 دػاء سجة ِذّذ ِذّذ 21

 2 5285 ٚداد عؼذ عيذ ػثذ هللا 21

 4 5285 ِاسيد ػادي فؤاد تطشط 22

 4 5285 ِٕاس ادّذ فشغٍٝ ػثذ هللا 23

 3 5285 اعّاء فشغً ػثذٖ ِصطفٝ 24

 1 52 آالء ِصطفٝ ِذّذ ػٍٝ 25

ِذّٛد يذٝ ادّذ ٌطفٝ ػثذ  26

 اٌٙادٜ

52 1 
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 جـامعـة الـمـنـٌـا

 كـلـٌة اآلداب         

 

 

 لجنة تنسٌق طالب الفرقة األولى
 (0281/0281) الجامعً العام

 

 
 عمٌد الكلٌة                                                  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                      

 
 
 

 أ. د/ محمد نور الدٌن السبعاوي                           د/ السٌد بهاء جالل دروٌش                 أ.                      

 3 52 ِٕاس دّادج فشغً ٘اشُ 27

 2 52 ِٕاس ٘أٝ روٝ ِذّذ 28

 5 52 ٓ اٌؼاتذيٓ اتشا٘يُشيّاء ِا٘ش صي 29

 2 52 صفاء ٔاصش دغٓ ِاٌٍه 31

 4 52 سٔا ِشاد ٔغيُ شذاذح 31

 2 52 عٍفيا عاِٝ ساجٝ ٔجية 32

 4 52 ِذّذ دغٓ ادّذ ػٍٝ 33

 5 52 ِشيُ ِٛعٝ يٛعف ٌثية 34

 2 52 ِصطفٝ عاٌُ ِذّذ خٍيً 35

 5 52 ِيشٔا ٔثيً فىشٜ دٕيٓ 36

 2 52 سأثا ِا٘ش يٛعف ػٍٝ 37

 2 5185 ٘ثٗ ػاطف عيذ ِشعٝ 38

 2 5185 عّيح ِجذٜ جاتش ػثذ اٌشدّٓ 39

 1 5185 آالء ِصطفٝ دغٓ ػٍٝ ػٍٝ 41

 4 5185 ِٕاس ػالء اِيٓ ِذّذ ٔؼّاْ 41

ايّاْ ػثذ اٌثاسٜ ػثذ هللا ػثذ  42

 اٌثاسٜ

51 3 

 3 51 ٔيشِيٓ وّاي اتشا٘يُ دٕا 43

 6 51 طاسق ِذّذ طٗ اِيٓ 44

 2 51 إٌثٝ ِشػٝ ػٍٝٔذٜ ػثذ  45

 3 51 ٚالء اتشا٘يُ ِذّٛد ادّذ 46

 2 5185 ادّذ ِذّذ إٌّرظش ػثذ اٌذّيذ 47

 2 5185 اٌثذسٜ ِذّذ ِشعٝ ٔصيش 48

 4 5185 ِٕاس دّادج ػّش ِذّذ 49

 3 5185 أِأٝ ِذّذ ِذّذ ػثذ اٌٍطيف 51

 2 5185 ٔيشِيٓ ٔاصش اتشا٘يُ اتٛ اٌؼيْٛ 51

 3 51 ػثذ اٌالٖ ياعّيٓ طٗ ِخٍٛف 52

 3 51 اعّاء جاتش ِشصٚق ادّذ 53

 2 51 ِاسيٕا ٔادٜ ٚجيٗ ِيخائيً 54

 2 51 سأيا جّاي شٛلٝ اتشا٘يُ 55

 3 4985 دثيثح اتٛ اٌخيش فرذٝ ػثذ اٌثالٝ 56
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 جـامعـة الـمـنـٌـا

 كـلـٌة اآلداب         

 

 

 لجنة تنسٌق طالب الفرقة األولى
 (0281/0281) الجامعً العام

 

 
 عمٌد الكلٌة                                                  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                      

 
 
 

 أ. د/ محمد نور الدٌن السبعاوي                           د/ السٌد بهاء جالل دروٌش                 أ.                      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4985 ِايىً ِيالد ِٕيش ٚ٘ية 57

 2 4985 عٙيٍح اتشا٘يُ دغٓ ػٍٝ 58

ػثذ اٌشدّٓ ِؼشٚف ِذّذ ػثذ  59

 ضيضاٌؼ

49 2 

 3 49 ٘اٌح ػٍٝ ػثذ اٌؼضيض ِٛعٝ 61

 2 49 سيُ ساضٝ ػٍٝ ػثذ اٌمادس 61

 5 49 شيّاء شؼثاْ خٍيفح اتشا٘يُ 62

 2 49 ِٕٝ ِذّذ ٌيغٝ ػثذ اٌشديُ 63

 2 4885 اعشاء يغشٜ اتشا٘يُ ِذّذ 64

 3 4885 سضا دّذٜ فٙذ تٙذاٌٝ 65

 4 4885 ٕ٘اء ِٕٙٝ ٘الي ِذّذ 66

 4 48 اسٚفيُ غطاطِيٕا سضا ص 67

 2 48 ِاسياْ يذيٝ اِيٓ خٍيً 68

 4 4785 ػٍٝ ِصطفٝ ػثذ اٌجاتش ِذّٛد 69

 4 4785 ِاسوٛ يٛعف ظشيف فّٙٝ 71

 1 5885 يٛعريٕا ٔادٜ دثية ػثذ اٌغيذ 1

    

 سلُ اٌشغثح اٌّادج اٌّؤٍ٘حدسجح  اعُ اٌطاٌة َ

 1 47 ٔاديح ِذّٛد طٗ ِذّذ 17
 1 47 ا صغٍٛي شؼثاْ سصق هللاِيشٔ 17
 5 46 ايح يغشٜ دغٓ ػٍٝ 17
 8 41 ِذّذ ادّذ ِذّذ ادّذ دغٛٔح 17
 3 41 ويشٌظ ٔثيً ٔجية سصق 17
 4 41 ٔيشِيٓ غٕٝ ػضخ تطشط 17
 2 3985 ٚفاء ِّذٚح ٚديذ ادّذ 11
 3 3985 اسٜٚ ػادي ِذّذ دغٓ 17
 4 3885 ِاسيأا ػيذ اتشا٘يُ 17
 4 38 شا٘يُ واًِِاسٜ ػيغٝ ات 78
 1 38 ِذّذ اتٛ تىش ِؼٍٛف دافع 77
 3 37 ِيشٔا ِغؼذ أجٍٝ اعذك 77



Page 4 of 12 

 
 جـامعـة الـمـنـٌـا

 كـلـٌة اآلداب         

 

 

 لجنة تنسٌق طالب الفرقة األولى
 (0281/0281) الجامعً العام

 

 
 عمٌد الكلٌة                                                  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                      

 
 
 

 أ. د/ محمد نور الدٌن السبعاوي                           د/ السٌد بهاء جالل دروٌش                 أ.                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 36 ػثذ اٌؼضيض داِذ سياض 77
 6 36 أيح سأفد سِضاْ ػثذ اٌشديُ 77
 1 36 ِذّذ ِصطفٝ لٕذيً ػثذ اٌىشيُ 77
 3 36 واسٌٚيٓ ػاطف ٔاجٝ فٛصٜ 77
 5 36 ِٕاس ذاِش ٌٚيُ جاد هللا 71
 5 36 ػالء اٌذيٓ ػثذ إٌؼيُ اِيشج 77
 4 3585 ٘ذيش ِذّٛد جاتش ِذّٛد 77
 5 35 ِاسجشيد ٔاجخ يؼمٛب شفيك 78
 3 35 ٔذٜ ِذّذ دثشٝ ػثادج 77
 4 35 ٘اجش ششيف دغٓ ادّذ 77
 2 35 ششٚق دغٓ ِّذٚح طٗ 77
 9 3485 ٔيفيٓ ػشُ شاسٌٝ ػضيض 77
 2 3485 فادٜ صثذٝ فرذٝ عٛلاير 77
 2 34 جالي ِذّذعاسج ػٍٝ  77
 1 34 ٔجالء دغٓ جاتش دغٓ 71
 5 34 أفشايُ ِشلص صّٛئيً 77
 5 34 واسٌٚيٓ جّيً شٛلٝ ػضيض 77
 5 31 ياعّيٓ ػٍٝ فٌٛٝ  788
 4 36 ػثذ اٌؼضيض داِذ سياض 787
 2 3385 أيح ػٛض اتشا٘يُ ِذّذ 787
 2 33 ِشيُ تاعُ شذاذٗ شذاذٗ 787
 5 33 ِشياْ داٚٚد ِذشٚط جاد 787

 1 33 جٙاد اعاِح عيذ ػثذ اٌؼضيض 787 



Page 5 of 12 

 
 جـامعـة الـمـنـٌـا

 كـلـٌة اآلداب         

 

 

 لجنة تنسٌق طالب الفرقة األولى
 (0281/0281) الجامعً العام

 

 
 عمٌد الكلٌة                                                  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                      

 
 
 

 أ. د/ محمد نور الدٌن السبعاوي                           د/ السٌد بهاء جالل دروٌش                 أ.                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سلُ اٌشغثح اٌّادج اٌّؤٍ٘حدسجح  اعُ اٌطاٌة َ

 3 3285 ششيف اششف سصق هللا عٍيّاْ 787
 3 32 وشيُ ػّاد عّيش سصق 781
 3 32 ِياس ِغؼذ أجٍٝ اعذك 787
 3 32 ستيغ صالح ػثذ اٌذٝ ادّذ 787
 4 32 د يٛعفايّٓ فٍيثظ ثات 778
 5 32 ياعّيٓ داذُ سشذٜ فّٙٝ 777
 2 32 داٌيا اتشا٘يُ ػثّاْ ِٛعٝ 777
 4 32 ػائشح ِخراس ػثذ اٌرٛاب ِشعٝ 777
 4 32 ويشٌظ اششف ٔجية ٚاصف 777
 3 31 ِاسن ِشاد دشّد تشعَٛ 777
ٔٛس٘اْ ِصطفٝ ػثذ اٌىشيُ  777

 صادق

31 3 

ِؼرصُ اششف ِذّذ ػثذ  771

 اٌّمصٛد

31 7 

 6 31 ِاسٜ ٔيثاْ اٌيشغ تغطا 777
 5 31 ياعّيٓ ػٍٝ فٌٛٝ ادّذ 777
 1 3185 جٛصيف اتشا٘يُ روٝ ِيخائيً 778
 4 31 ادّذ اعّاػيً عيذ اعّاػيً 777
 9 31 ادّذ خٍف ِٛعٝ عؼذ 777
 1 31 ِذّذ ادّذ ستيغ عيذ 777
 1 2985 صفاء فرذٝ دغيٓ اٌغيذ 777
 4 2985 ِيشٔا ػّاد شاوش روٝ 777
 2 29 ِشيُ خّيظ اتشا٘يُ ِذّذ  777
 2 2885 ِذّذ اششف شا٘ش ػثذ اٌؼضيض 771
 6 2885 اتٛ عيفيٓ ششيف ٔثيً 777
 5 2885 ِياس ِّذٚح عؼيذ ٚ٘ية 777
 3 2885 شادٜ دغٓ فشغٍٝ دافع 778
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 جـامعـة الـمـنـٌـا

 كـلـٌة اآلداب         

 

 

 لجنة تنسٌق طالب الفرقة األولى
 (0281/0281) الجامعً العام

 

 
 عمٌد الكلٌة                                                  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                      

 
 
 

 أ. د/ محمد نور الدٌن السبعاوي                           د/ السٌد بهاء جالل دروٌش                 أ.                      

 
 777شعبة:   انتساب              العدد:          االجتماعقسم:                       

 
 سلُ اٌشغثح اٌّادج اٌّؤٍ٘حدسجح  اعُ اٌطاٌة َ

ِذّذ ػثذ اٌٛويً دٍّٝ ػثذ  7

 اٌٛويً

58 3 

ادّذ ِصطفٝ ػثذ اٌؼاطٝ ػثذ  7

 اٌغٕذ

56 2 

 2 5585 ِيشٜ ٔادٜ ػضيض يٛعف 7
 1 54 ادّذ ِصطفٝ طٗ ٔجية 7
 2 53 االء ادّذ ِذّٛد ادّذ 7
ػثذ اٌشدّٓ سضا ػثذ اٌؼضيض  7

 شٍماِٝ

53 2 

 2 53 عأذٜ طٕاط ذادسط ٔؼّاْ 1
 2 53 ِشٚج خيشٜ صالح صاٌخ 7
 1 53 أِيشج صثذٝ جاتش تطشط 7
 2 53 عاسج جشجظ دٕاػيذ 78
 2 5285 ػثيش سضا صاٌخ ِذّذ 77
 3 5285 ِشيُ جّيً شفيك ػاصس 77
 3 5285 ِشثا يٛعف تششٜ 77
 3 53 ِصطفٝ ِذّذ ػٛض هللا ِذّذ 77
 1 52 ّٝ٘ظ اششف يٛٔظ شٍماِ 77
 2 52 داٌيا ِصطفٝ طٗ اتشا٘يُ 77
 2 52 ٔذاء اٌذغيٕٝ ػٍٝ ِذّٛد 71
 2 52 ادّذ اتشا٘يُ ػطيح ػثذ اٌظا٘ش 77
 3 52 ٘اجش دغٓ ػثذ هللا ِذّذ 77
 1 52 ايح جّاي ِذّذ ِذّذ 78
 2 5185 ػثذ هللا ِذّذ ادّذ ِذّذ 77
 3 5185 طاسق ػثذ اٌذّيذ تشيش يٛعف 77
 4 5185 ٗ دغٓعٙاَ صالح ط 77
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 جـامعـة الـمـنـٌـا

 كـلـٌة اآلداب         

 

 

 لجنة تنسٌق طالب الفرقة األولى
 (0281/0281) الجامعً العام

 

 
 عمٌد الكلٌة                                                  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                      

 
 
 

 أ. د/ محمد نور الدٌن السبعاوي                           د/ السٌد بهاء جالل دروٌش                 أ.                      

 

 

 

 

 1 5185 فاطّح ػٍٝ ػثذ هللا ػثذ اٌالٖ 77
 2 5185 ِشٚج ِّذٚح ػثذ اٌؼضيض ادّذ 77
ِصطفٝ ياعش ِذّذ خيشٜ ػثذ  77

 اٌظا٘ش

51 1 

 1 51 ٘ذيش سضا ٔظيش اتشا٘يُ 71
 2 5185 داٌيا عٍيّاْ ِذّذ عٍيّاْ 77
 4 5185 ِؼرض تشيش داٚٚد ػٍٝ 77
 4 5185 اعّاء ِذّذ دغٓ ادّذ 78
 2 5185 عؼاد جّاي دغٓ ِذّذ 77
 4 51 اِيشج ػضخ دغٕٝ ػشاتٝ 77
 3 51 اِيشج ِذّذ ػثذ اٌؼظيُ ػثذ اٌجيذ 77
 2 51 ٔذٜ اعاِح ػٍٝ ِذّذ 77
 2 51 اعّاء ػٍٝ دغٓ ػٍٝ 77

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 سلُ اٌشغثح اٌّجّٛع اٌىٍي اٌّادج اٌّؤٍ٘حدسجح  اعُ اٌطاٌة َ

 2  51 ٘اجش ِذّذ اتشا٘يُ ِغٍُ 77
 2  51 ٔاديح ِذٝ ِذّذ ػثّاْ 71
 3  51 ٘اجش فرذٝ تىيش ِذّذ 77
 4  51 ِذّذ دغيٓ ػثذ اٌذّيذ ػثذ هللا 77
 8  4985 شزا صذلٝ اِيٓ ػثذ اٌغٕٝ 78
 5  4985 ساِٝ وّاي ػذٌٝ جّيً 77
 6  4985 شيّاء اششف شؼثاْ ِذّذ 77
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 كـلـٌة اآلداب         

 

 

 لجنة تنسٌق طالب الفرقة األولى
 (0281/0281) الجامعً العام

 

 
 عمٌد الكلٌة                                                  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                      

 
 
 

 أ. د/ محمد نور الدٌن السبعاوي                           د/ السٌد بهاء جالل دروٌش                 أ.                      

 

 3  49 ٘ذٜ جاتش ِصطفٝ ِذّذ  77
 5  49 عّاػيً ٍِيجٝ٘ذيش ػالء ا 77
ايح شذاذح ػثذ اٌذّيذ ػثذ  77

 اٌّؼثٛد

49  2 

 3  49 ايح ػثذ هللا اتشا٘يُ ػثذ هللا 77
 2  49 ِياس دغٓ ػثاط ِشعٝ 71
 2  49 دغٕاء ػادي ػثذ اٌشديُ دغٓ 77
 4  49 فاطّح ِذّذ عيذ ِذّذ 77
 2  4885 ػٍٝ ذٛٔٝ ػٍٝ ِذّذ 78
 1  48 ذفاطّح خاف ػثذ اٌّؼرّذ ِذّ 77
 3  48 ايح ِٕرصش ِذّذ جّاي 77
 4  48 ٚسدج خٍف ثاتد اعىاسٚط 77
 3  47 ٔٛسا ادّذ ِصطفٝ ٌثية 77
 5  47 ايٕاط ػٍٝ ػثذ اٌمادس ػثّاْ 77
 2  47 ِيشٔا ِذّذ دشّد ِذّذ 77
 2  44 ويشٌظ ػّاد فٛصٜ ذمٝ 71
 2  42 ٔاسيّاْ فاسٚق فّٙٝ ادّذ 77
 6  4185 ثذ اٌّجيذوشيُ ػاطف اتشا٘يُ ػ 77
 4  4185 ادّذ سجة ِذّذ ادّذ 78
 4  4185 ادّذ سجة ِذّذ ادّذ 77
 8  41 ِذّذ ٔادٜ ِخٍٛف ػثذ اٌشديُ 77
 1  41 ٔجالء ِذّذ عيذ 77
 1  41 اعشاء خٍف هللا ِصطفٝ ِذّذ 77
 3  41 عاِيح فٛصٜ ٔجية ػثذٖ 77
 2  3985 ٌّياء ِذغٓ ِذّذ ػثذ اٌغٕٝ 77
 2  39 ِذّذ صالح ٔصش اٌذيٓ ياعيٓ 71
 2  39 اتشاَ تٙاء ذادسط ِرشٜ 77
 5  39 وشعريٓ عؼيذ فشج دثية 77
 5  39 يؼمٛب ٔجية يؼمٛب نِال 18
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 جـامعـة الـمـنـٌـا

 كـلـٌة اآلداب         
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 أ. د/ محمد نور الدٌن السبعاوي                           د/ السٌد بهاء جالل دروٌش                 أ.                      

 
 سلُ اٌشغثح اٌّجّٛع اٌىٍي اٌّادج اٌّؤٍ٘حدسجح  اعُ اٌطاٌة َ

 8  38 ِذّذ طاسق ػثذ اٌصّذ ػٍٝ 17
 2  38 ٘اجش اتٛ داِذ ادّذ 17
 6  3785 ِذدد دثية اتشا٘يُ اتأٛب 17
 11  3785 ػثذ اٌؼضيض ػثذ إٌاصش عيذ خٍيً 17
 7  3785 ػّاس ػثذ اٌجٛاد ِذّذ ادّذ 17
 7  3785 فاطّح صالح ِذّٛد ِذّذ  17
 5  3785 ِجذٜ غطاط ضيف سشيذ 11
 7  3785 ياسا سضا ِذّذ ػثذ اٌشدّٓ 17
 4  3785 فادٜ فايض شٛشح تٌٛظ 17
 1  3785 خ عّيش دٕاساِٝ عاِ 78
 2  37 ٔٙاي جّاي ِذّذ ػطا 77
 4  37 ِشيُ ٔادٜ ٔجية دثية  77
 4  3685 ايفْٛ ِذشٚط دٕا ِجٍٝ 77
 8  3685 ِيٕا ِاسٜ فاسٚق يٛعف 77
 7  3685 ػثذ اٌّغيخ دٕيٓ جاد دٕيٓ 77
 1  3685 ِاسيٛ ِٛدٜ دٕا ٚٔيظ 77
 3  36 فيٍٛتاذيش ٔشأخ فرذٝ ٔجية 71
 3  36 ء اٌذيٓ ِصطفٝ يٛعف واًِ تٙا 77
 2  36 ٔؼّح ِذّٛد ػيذ صادق 77
 5  36 اعريفٓ اعاِح عّيش شفيك 78
 7  36 ٔذا دغيٓ صالح ػّش 77
 6  36 يٛٔيً صّٛئيً ٌثية جٛسجٝ 77
 3  36 والسا ػاطف ٔاجٝ فٛصٜ 77
 1  36 ِاسيٕا ػاطف دٕا ػاصس 77
 7  36 ٔاديح ٚائً ػٍٝ واًِ 77
 4  3585 ظ لذسٜ دثية ذاٚضشٚطويشٌ 77
 9  3585 سيّٛٔذا ػضخ عٛلاير ِيخائيً 71
 1  3585 ػٍياء ػاطف ِذّذ خٍف 77
 5  3585 ِصطفٝ صالح ػثذ اٌثذيغ أدّذ 77
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 7  3585 ويشٌظ ِذغٓ ػثذ اٌّالن 788
 5  35 ِشيُ ػّاد ٌٛيض ِشجاْ 787
 4  35 تاعُ سأفد دثية ػثذ إٌٛس 787
 3  35 ٘شاَ ِذّٛد ػذٌٝادّذ ِذّذ  787
 6  35 اعالَ جّاي ِٕيش ػثذ اٌغٕٝ  787
 13  35 ِاسيٕا ِالن اعذك فاَ 787

 5  35 ٔذا ػادي جاد اٌغيذ  116

 1  3485 ٔٛس٘اْ ٘شاَ ِذّذ ستيغ 117

 5  3485 ٔجالء عؼيذ دغٓ 118

 6  3485 ِيٕا ٔظّٝ ٔادس يٕٝ 119

 7  34 ٔٙاي ػالء جّيً ثاتد 111

 5  34 ٍٝ عّيش ِذّذ ػثذٖػ 111

 4  34 سجاء ِٕرصش فايض ػثذ اٌغيذ 112

 4  34 ِذّذ خاٌذ ِذّذ ػثذ هللا  113

 8  33 ٔٙا تشاسج صذلٝ عّؼاْ 114

اتشا٘يُ ػثذ إٌّؼُ ػثذ هللا ػثذ  115

 إٌّؼُ

33  7 

 8  3285 وشيُ ػادي ػثذ إٌثٝ ػثذ اٌذىيُ 116

 6  3285 ويشٌظ ٌٛيظ فّٙٝ ٔاشذ 117

 5  3285 ِشيُ ػياد ٌثية جاد 118

 2  3285 ِشٚج ششف ِذّذ اعّاػيً 119

 3  3285 دٕاْ اعذك صّٛئيً تشوأٝ 121

 2  3285 أجٝ اششف صّٛئيً ِٛعٝ 121

 4  3285 داصَ ِذّذ ِذّذ ػٍٝ 122

 1  32 تيّٓ ػاطف فشج تطشط 123

 7  32 ػّشٚ خاٌذ جاتش ػثذ اٌذّيذ 124

 6  32 يً ثاتدِٕاي ػالء جّ 125

 9  32 تغّح ادّذ ستيغ دغيٓ 126

 2  32 ِصطفٝ ِذّذ دِشداػ ِذّذ 127

 5  32 ػيذ ٘اسْٚ صّٛئيً عؼذ 128

 1  32 ٔذا ِصطفٝ ػثذ هللا ػيذ 129
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 2  32 ٘ذٜ اٌذغيٕٝ ػميٍح دافع 131

  4 32 ػّشٚ فرذٝ عيذ صاٌخ 131

  6 32 اعشاء صالح واًِ عاٌُ 132

  3 32 ٘يُ داٚٚد صاٌخفيٛال اتشا 133

  5 3185 ديٕا جّاي ػثذ هللا ِٕٙٝ 134

  3 3185 ٔٛس٘اْ ػّاد ػثذ اٌذغية 135

  6 31 سداب ػصاَ شثية عؼذ 136

  6 31 ٔيفيٓ فٛويٗ صوٝ ػثذ هللا 137

  5 31 ِيٕا ايّٓ لذيظ ػضيض 138

عٍّٝ ػثذ اٌغالَ ػثذ اٌذّيذ ػثذ  139

 اٌؼاطٝ

3185 4  

  4 31 ستيغ ِذّذ اعّاء ػٍٝ 141

  6 31 صثاح ػثذ اٌؼاي عيذ ػيغٝ 141

  5 31 تيشٜٛ صاٌخ ٌٚيُ جشجظ 142

  8 3185 داٚٚد سٚفائيً داٚٚد سٚفائيً 143

  2 2985 ٔذٜ ِذدد ِصطفٝ شذاذح 144

  3 29 شٙذ ػصاَ طٗ ػٍٝ 145

  4 29 ٘ثح ػياد عيذ شاوش 146

  2 29 ٘اجش ايٙاب ػٍٝ دغٓ 147

  3 29 اِٝ ِرشٜ يِٕٝذدد ع 148

  8 29 داصَ ِذّذ ِذٔٝ داِذ 149

  5 29 ِشٚاْ ِذّٛد فاسٚق ِذّٛد 151

  6 29 خذيجح عيذ ِذّذ اٌغيذ 151

  3 29 شيّاء صاتش ِذّذ صاتش 152



Page 12 of 12 

 
 جـامعـة الـمـنـٌـا

 كـلـٌة اآلداب         

 

 

 لجنة تنسٌق طالب الفرقة األولى
 (0281/0281) الجامعً العام

 

 
 عمٌد الكلٌة                                                  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                      
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 الجتماعطالب راسبون ومحولون إلى قسم ا

 01العدد:          االجتماعقسم:                                                
 
 

 ّذٛي ِٕٗاٌمغُ اٌ اعُ اٌطاٌة َ 

 ذاسيخ ٘اجش ِذّذ ػثذ إٌّؼُ ِذّذ 7

 ػشتٝ ٘اجش ػضخ ِذّٛد ػثذ اٌذىيُ 7

 فشٔغٝ فاطّح ِؤِٓ صاٌخ ػثّاْ 7

 جغشافيا ٔجالء ٘أٝ ػطا فشداْ 7

 فٍغفح ِصطفٝ ادّذ جّؼح ادّذ 7

 فشٔغٝ ياعّيٓ ػادي ادّذ ِذّذ 7

 أجٍيضٜ  ِذّذ ػاطف ػثذ اٌؼٍيُ 1

 ذاسيخ  ادّذ اعالَ اتشا٘يُ ِذّذ 7

ػادي عاٌُ ػثذ اٌؼاطٝ ػثذ  7

 اٌذّيذ

 فٍغفح

 فٍغفح  ِصطفٝ ضادٝ اتٛ اٌٛفا ذٛفيك 78

 أجٍيضٜ عاسج ٘اشُ ػشيشٜ ِذّذ 77

 ػشتٝ اعّاء جّاي ػثذ اٌذىُ ػٍٝ 77

 ػٍُ ٔفظ  ِذّٛد ِذّذ دغٓ ذٙاِٝ  77

 فٍغفح فاطّح وّاي طٍؼد ِذّذ 77


