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 جـامعـة الـمـنـٌـا

 كـلـٌة اآلداب         

 

 

 ألولىلجنة تنسٌق طالب الفرقة ا
 (0218/0219) الجامعً العام

 

 
 عمٌد الكلٌة                                              وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                          

 
 
 

 حمد نور الدٌن السبعاويأ. د/ م                           د/ السٌد بهاء جالل دروٌش                 أ.                      

 

 19العدد:               شعبة:  إنتساب            اآلثارقسم:          
 
 

 ركم الرغبت  الدرجت املؤهلت اصم الطالب م

 7  1.425 جاصر علي شعبان محمد 1

 4 1.425 بيشىي رجاء رشدي  .

 3 1.425 خالد صعيد عباش 3

 7 1.425 هجالء فتحي عبدهللا 4

 4 1.425 ميري مجدي عبده مالن 5

 5 1.425 صلفيا الضيد بهاء فايس 6

 5 1.5 هريمان علي حضين 7

 3 1.5 هرمين اصطط عشم 8

 3 1.5 اصماء رمضان صدقي 9

 8 1.5 اصماء عبدالىاصر صليمان 11

 3 1.5 إشعياء شريف جروث 11

 3 1.5 عبدالرحمً هشام عبدالعال .1

 4 1.525 مريم حمدي حضً 13

 8 1.525 ماريىا مدحت غالي 14

 3 1.6 هدير عبداللادر هشام 15

 4 1.6 علي عبداملعطي محمد 16

 4 1.6 هىر فراج عبدالجليل 17

 1 1.6 ماريىا أيمً كديط 18

 . 1.625 آيت محمد أحمد محمد 19

 5 1.625 ياصر رمضان عيد حضً 1.

 . 1.625 إيمان صبحي عطيت حبيب 1.

 3 1.625 ماروىش شامل حىمي  ..
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 . 1.625 ممدوح عبدالحليماصراء  3.

 1 1.625 وارولين وحيد عسمي عيد 4.

 5 1.7 محمىد أحمد عبدالحميد 5.

 1 1.7 صارة يىصف صعد 6.

 6 1.725 لىيسا صعيد إبراهيم 7.

 8 1.725 وليد محمد بىير أحمد 8.

 11 1.725 نهاد الحضيني جمال وامل  9.

 5 1.8 راهيا هاوي صمىئيل عبدامللك 31

 4 1.8 فيا يضري جروثصل 31

 3 1.8 حمد عبدالجليلأمىتهللا  .3

 3 1.825 آيت محمد مجدي صعدالديً 33

 1 1.9 ميرها هاوي صيف إبراهيم 34

 1 1.9 يحي عامر علي محمد 35

 11 1.925 أمىيت حضين هاجي  36

 3 1.925 رحمت عمر إصماعيل 37

 . 131 مصطفي علي صيد 38

 3 13125 يعمصطفي صليمان أبىجراب 39

 3 13125 محمد محمد عيد محمىد 41

 9 13125 محمد محضً رمضان 41

 . 131 عسيسة بشري بشارة .4

 7 131 إيمان صليمان اسحم 43

 3 131 مريم أشرف فهيم 44

 3 13125 إصالم هصر فاروق منهي 45

 1 13125 ديفد رشدي داهيال 46

 . 13125 شيماء علي عبدالحميد 47

 4 13125 مً ربيع حضينعبدالرح 48
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 1 13125 هىرهان هبيه عبدالحميد 49

 5 .13 مصطفي جمال محمد  51

 5 133 اصراء جمال عبدالحىيم 51

 4 133 مصطفي فىلي حضً أحمد .5

 4 133 هرصتيىا مجدي عياد 53

 1 133 صىزان مجدي شحاجه 54

 4 13325 جماالث عيس ي إبراهيم  55

 1 13325 أمىيت صيد أحمد عبىد 56

 3 134 راهدا رضا عبدهللا 57

 . 13425 صاهر رأفت صبري  58

 3 13425 ي صلمي أصامت محمد مصطف 59

 3 135 راعىث وجيه شاهر  61

 4 135 محمد عمر عبدهللا محمىد 61

 4 135 وفاء محضً عبدالتىاب .6

 6 13525 ميرها أصامت ذوي صىريال 63

 4 136 يىصتيىا ميالد عبداملالن  64

 5 13625 آيت عصام طه حافظ 65

 4 13625 هاجر إيهاب مىرم محمد 66

 4 13725 محمد مازن عبدالىعيم 67

 3 13825 جىزيف عماد جىرج   68

 3 141 ضياء علي مازن عمر  69

 4 14125 صهيلت عادل صراج الديً 71

 4 14325 آالء هاصر عبدالغني  71

 . 149 مصطفي صمير محمد مصطفي  .7

 3 15125 زهرة علي حضين خلف هللا 73

 5 154 مهرائيل ميالد حىا 74
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 . 154 عمرو أبىالحمايد صالح 75 

 1 15425 حمسه أحمد خالد شللامي 76

 3 157 ديىا عماد طلعت 77

 3 15725 أحمد طارق ضاحي  78

 4 158 آياث عىتر عبدالحىيم 79

 5 161 آيت خلف محمد رمضان 81

 7 164 مدهالت عالء طه مح 81

 . 165 محمد عثمان علي عثمان .8

 7 16625 دعاء صيد علي علي 83

 3 167 عبدهللا جمال محروش  84

 4 16725 عالء محمىد محمد هارون 85

 11 168 زييب شعبان إبراهيم عباش  86

 3 169 أصماء زيً العابديً عبدهللا 87

 . .17 اسحم رفعت عسوز 88

 1 173 هىد صالح عبدهللا 89

 3 17325 راهيا أحمد وامل  91

 1 198 بيمً حضني رامي بشاي  91


