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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.                      

 

 462العدد:              شعبة:  إنتظام            اآلثارقسم:          
 
 

 ركم الرغبت  الدرجت املؤهلت اصم الطالب م

 1 124 آيت هصر إصماعيل محمد 1

 2 124 طه حضين عيد جىوي  2

 2 124 مىتهللا حضين أحمد 3

 2 12425 إيمان جمال عبدالىهاب 4

 6 12425 ي الضيدحكريم كيا 5

 4 125 بيتر جابر يىهان صىريال 6

 4 125 ميىا خلف حكيم فهيم 7

 5 125 بضيذ عادل يىصف 8

 3 125 اصماء كطب شىقي 9

 3 125 هجاة علي إبراهيم 11

 1 125 بىال صامي مجلي  11

 5 125 كيرلط عىض كمال 12

 7 125 يحيي كدواوي  اراد 13

 1 125 ماريىا اصامت زاهي 14

 2 12525 س مضامح محمدهىرهان ع 15

 3 12525 أهطىهيىش أكرم إرميا 16

 3 126 ياصر محمد عبدهللا 17

 3 12625 نهلت صالح مهدي محمد 18

 5 12625 أسحم إرميا هجيب 19

 6 127 صميرة علي محمد 21

 2 127 اصراء عبدالعظيم علي  21

 1 127 صفىث محمداروي  22
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 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 12725 بيشىي مضعىد عبدهللا 23

 2 12725 اصراء هاجي عبدالعسيس 24

 1 12725 أحمد عالء مصطفي  25

 4 128 محمىد مصطفي إبراهيم 26

 4 128 مصطفي إبراهيم خليفت 27

 2 128 أحمد خليفت محمد 28

 2 12825 آيت بهاء الديً عبدالضخار 29

 3 12825 مريم أصعد فهمي 31

 5 129 صابريً مخلىف محمىد  31

 2 129 عبدامللكيىصف صمىئيل  32

 2 12925 صىدش أحمد حضين  33

 1 12925 محمد عبدالبر محمد  34

 6 131 ميىا عيد جىفيم جرجط 35

 4 131 فاطمت رمضان فايس 36

 2 13125 محمىد صمير أحمد صيد 37

 3 13125 مريم حىا حبيب وهبت 38

 2 13125 صارة عماد مىير صادق 39

 2 13125 زييب فخخي مراد محمد 41

 2 13125 آيت خليفت مصطفي  41

 4 131 ديىا حمادة محمد حضً 42

 6 131 أحمد جمعت عبدهللا 43

 4 131 أيمً أحمد محمد كطب 44

 2 131 عبدهللا أحمد حامد 45

 5 13125 محمىد غالب عثمان 46

 4 13125 شيماء فيصل عبدالحكيم 47

 2 13125 عبدالرحمً محمد محمد 48
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 أ. د/ محمد نور الدٌن السبعاوي                           د/ السٌد بهاء جالل دروٌش                 أ.                      

 2 13125 د عطيتأم كلثىم محم 49

 2 13125 مىار مصطفي كامل  51

 2 132 صمر فخخي صعد إبراهيم 51

 6 13225 وعمت مىصىر عبدالحافظ 52

 6 13225 نهلت بهاء محمد عبدالصمد 53

 1 13225 إهجي جمال وضيم 54

 7 133 وصام مىخصر أحمد 55

 3 133 رائد ميخائيل فهيم 56

 4 133 إيفىن عادل مىريط 57

 2 13325 اصراء مضاعد فىزي 58

 4 13325 ماركى هبيل عازر عياد 59

 4 13325 صلىي عيد مكرم منهي  61

 4 13325 ميىا عاطف عدلي صعد 61

 3 13325 حضام إبراهيم جدي  62

 4 134 رغدة مضلم عبدالضالح 63

 5 134 إيمان عصام بداري أحمد 64

 5 134 شريف فاروق أحمد صالم 65

 2 134 صالم يشريً حىف 66

 2 134 طارق عبدهللا محمىد 67

 1 134 حضييم محمد عبداللادر   68

 7 13425 هاجر مىخصر فىزي أحمد 69

 3 13425 مريم ممدوح لبيب عياد 71

 2 13425 مىار عبدالىاصر كمال 71

 2 13425 جالل خلف عبدالضالم 72

 2 13425 عبدالحميد حمداندريت  73

 3 135 ليم هىد محمد عبدالع 74
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 أ. د/ محمد نور الدٌن السبعاوي                           د/ السٌد بهاء جالل دروٌش                 أ.                      

 3 135 مركط محضً حىا مرزوق  75

 2 135 اصراء محمد عبدالهادي  76

 6 135 محمد صفاء أحمد رضىان 77

 5 135 اصراء أبىبكر عبداملخي 78

 1 135 صهام عطيت محمد صهيل 79

 3 13525 دعاء عبدالعظيم عبدالباقي 81

 5 13525 هارديً عادل أسحم 81

 3 13525 محمد طارق عبدالباقي 82

 2 13525 الشيماء صيد عبدالىهاب 83

 1 13525 ريمىهدا رضا فايس  لبيب 84

 6 136 محمد علي خلف 85

 5 136 هرمين أكالديىش ملعي 86

 2 136 هبت جمعت عطا عبدالىعيم 87

 2 136 هىرهان زكريا كطب أحمد 88

 3 13625 هىرا جمعت علي أحمد 89

 4 13625 أحمد رجب عبدامللك صالح 91

 1 13625 اصراء عماد يخي أمين 91

 1 13625 طارق عطا عبدالحضيب 92

 3 13625 آالء ضاحي عبدالضالم 93

 1 13625 ماريا ثروث شحاجه حىا 94

 3 13625 فاطمت جمال علي حضً 95

 2 13625 عبير صالح شفيم صالح 96

 1 13625 هىرا محضً إصماعيل 97

 3 13625 ياصمين محضً محمد  98

 3 13625 والء عماد عبدالحميد 99

 3 137 حضًاميه أميرة  111
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 أ. د/ محمد نور الدٌن السبعاوي                           د/ السٌد بهاء جالل دروٌش                 أ.                      

 3 13725 آالء محمد عرفان محمد 111

 2 13725 اصراء إيهاب حضً 112

 2 138 والء هادر محمد محمد 113

 1 138 حغريد خالد محمد 114

 5 13825 عبدالرحمً بهاء أحمد 115

 4 139 بىلط حىا جرجط  ههىه 116

 4 13925 ت علي هصرمروة جمع 117

 1 13925 ماريىا مجدي صالح رشدي  118

 2 13925 يرها اصامت أيىبف 119

 4 13925 رائد أمير يىصف هجيب 111

 4 13925 هاجر محضً محمد 111

 3 141 حكمذ حضً صيد حضً 112

 4 141 هىرهان حضً عبده 113

 2 141 كيرلط كمال فرج مجلي  114

 2 14125 ميىابيشىي هاجح عبدهللا  115

 2 14125 اصراء مصطفي ضبع أحمد 116

 1 14125 مىال صمير حشمذ صيد 117

 4 141 صهام صالح مىس ي أحمد 118

 4 14125 اصراء فضل محمد 119

 1 14125 آالء أحمد محمد الليثي 121

 3 14125 عماد ايليا عبدالجليل صاويرش 121

 1 142 آيت حضً محمد دصىقي 122

 1 142 خار محمىد صلىي مخ 123

 1 142 أحمد حضً عمر علي  124

 1 14225 اصماء رضا خيري عبدهللا 125

 2 143 خلىد مصطفي محمد 126
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 أ. د/ محمد نور الدٌن السبعاوي                           د/ السٌد بهاء جالل دروٌش                 أ.                      

 4 144 هىد صمير عبدالغني 127

 2 144 زييب محمىد عبدالحكيم 128

 1 144 محمد عماد كامل عباش 129

 1 145 صمر عبدالىبي عبدالباقي 131

 4 145 العظيمالسهراء جمال عبد 131

 1 14525 برديط محضً فخخي  132

 5 146 الاء محضً حضين محمد 133

 1 14625 شيماء رمضان إبراهيم 134

 1 148 إيىاش محضً صيد محمد 135

 3 149 رحمت محمد طه بكر 136

 3 149 ملياء أحمد عبدالغني 137

 1 149 مىار إصماعيل عثمان محمد 138

 2 15125 يبأباهىب صعد فرحان حب 139

 5 15125 صلمي عاطف مكي محمد 141

 2 156 السهراء أحمد محمد أحمد 141

 4 157 محمد طارق صيد كامل 142

 6 158 آيت محمد صمير عبدالكريم 143

 2 15925 مصطفي وحيد محمد طه 144

 2 161 إبراهيم محضً إبراهيم 145

 1 16125 مريم محمد عبدالغني 146

 1 161 أحمد حضً رمضان محمد 147

 1 16225 جمعت شعراوي حبيب 148

 3 163 بديع عطاهللا بديع 149

 2 16325 محمد رضا أحمد محمد 151

 2 164 مخخار ميس ي محمد 151

 1 164 رضىء عبدالفخاح أحمد 152
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 أ. د/ محمد نور الدٌن السبعاوي                           د/ السٌد بهاء جالل دروٌش                 أ.                      

 2 16425 محمد علي محمد  153

 2 16425 أمىيت جمال عبدالجابر 154

 1 16425 دأميمت علي الضي 155

 3 165 يىصف يعلىب يىصف 156

 3 165 وعمت عثمان عمر محمد 157

 1 165 ملياء رضا محمد محمىد 158

 1 165 بطت رضا إبراهيم عباش 159

 2 166 معتز أحمد عبدالظاهر 161

 1 166 هاجر عيضىي محمد خلف 161

 4 16625 شيماء محمد عبدالرحمً 162

 2 16665 حضً أحمد راض ي 163

 2 16625 محمد مصطفي أحمد ثابذ 164

 3 167 كيرلط هبيل فايم إبراهيم 165

 2 16825 عبدالهادي محمد عبدالهادي 166

 4 16825 أشركذ طارق محمد صيد 167

 3 169 هاريمان محمىد محمد  168

 5 169 هشام فارش جالل 169

 2 169 رحمت هشام حىفي محمىد 171

 4 16925 صيمىن خليل حمدي خليل 171

 1 16925 ديىا عمر أحمد علي  172

 2 171 فاطمت محمد عيد حضاهين 173

 2 17125 ليلي مصطفي بهاء الديً 174

 3 17125 محمد كمال خلف 175

 2 17125 هدير عصام علي أمين 176

 3 172 مي عيس ي محمىد عيس ي 177

 4 172 محمد مصطفي شاكر  178
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 أ. د/ محمد نور الدٌن السبعاوي                           د/ السٌد بهاء جالل دروٌش                 أ.                      

 1 172 ديىا محمد عبدالىظير 179

 1 17225 رها أيمً شحاجه 181

 2 17225 شمط الديً محمد عبدهللا 181

 6 17225 صارة ربيعي مراد إبراهيم 182

 3 17225 اصماء شعبان محمد 183

 4 173 هيره كمال محمد 184

 1 173 ابدضام صبخي شارلي  185

 2 173 هاجر عبدالعظيم محمد 186

 1 173 شيماء يىصف مصطفي  187

 3 17325 صيد محمد أحمد هىرهان 188

 1 17325 صمر حمدي عمر علي  189

 4 174 رغدة صعيد محمد محمد 191

 3 174 جىرج يىصف خليل يىصف 191

 1 174 خلىد جمال الديً صعد 192

 1 174 محمد مجدي رفعذ محمد 193

 1 174 كرصخين أشرف عادل 194

 4 17525 محمد رض ي صعداوي  195

 3 17525  أحمدمها شحاجه عبدهللا 196

 6 17525 مريم حشمذ فرحان 197

 2 17525 فيىال داود رمسي  198

 4 17525 ياصر عبداللادر رشدي 199

 6 17525 مارلين مفدي مىريط  211

 1 17525 هىد رجب محمد  211

 1 17525 عاصم محمد حلمي  212

 1 176 هاديت علي أحمد صليمان 213

 2 176 ديفيد صالم صيحه 214
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 أ. د/ محمد نور الدٌن السبعاوي                           د/ السٌد بهاء جالل دروٌش                 أ.                      

 2 176 اصراء فايس مخخار 215

 3 176 هجالء فخخي عبدالعاطي 216

 3 17625 محمىد محضً محمىد علي  217

 5 17625 مريم صلر لطيف 218

 2 17625 مؤمً عبدالرحمً محمد 219

 5 177 إيريني صامح فاروق  211

 2 177 حال محمد ربيع أحمد 211

 1 177 حىان رمضان عبدالكريم 212

 2 177 محمد عبدالرحمً رحاب 213

 2 17725 ديىا أشرف محمد علي  214

 1 17725 محب وحيد ظريف معىض 215

 3 178 مروه بدر زكريا أحمد 216

 2 17825 أحمد عبدالرحيم أحمد 217

 2 179 صعد كمال صعد عثمان 218

 4 179 فاطمت محمد محمد أحمد 219

 2 179 مريم روماوي رشدي عجايبي 221

 3 17925 د أحمد دكروري صالحخال 221

 2 181 صاميت جمال أحمد شحاجه 222

 3 181 أمل مصطفي علي عبدالفخاح 223

 2 18125 محمد أحمد عبداللطيف 224

 3 181 مريم صعد حلمي شحاجه 225

 1 181 د جمعت العربي إبراهيممحم 226

 1 182 ياصمين فرحاث عرفاث 227

 3 182 محمد محمىد محمد حضين 228

 3 18225 علي هاصر علي أحمد 229

 3 183 أميمت إبراهيم علي الصغير 231
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 أ. د/ محمد نور الدٌن السبعاوي                           د/ السٌد بهاء جالل دروٌش                 أ.                      

 3 183 أميرة محمد عبدالرحمً 231

 4 183 مىار محمد لطفي عيد 232

 2 18325 مىار خالد محمد هجاحي  233

 3 18325 بيشىي مجدي رشدي  234

 1 184 محمد خلف كاصم محمد 235

 1 18425 هىرهان محمد إبراهيم 236

 1 18425 جيهان عاطف عيد عطيه 237

 2 185 رغدة جمال محمد حماد 238

 2 185 ماري صفىث رمسي  239

 3 186 صارة وهيب هجيب جرجط  241

 1 18625 شيماء رأفذ صالح أحمد 241

 2 18625 كريم صري جالل أحمد 242

 2 18625 هاجر إصماعيل محمد حافظ 243

 2 189 آيت محضً محمد رشدي  244

 2 189 راهيا أشرف حضً صليم 245

 2 18925 هيالهت صمير صمعان 246

 1 18925 محمد خلف هللا صلر 247

 1 191 مريم زكي للي عسيس 248

 2 191 آالء جمعت عىض عثمان 249

 1 191 الاء حضين عبدالىاحد 251

 4 19125 عمرو محمد عبدالعسيس 251

 2 19125 أميمت أحمد جىفيم راض ي 252

 1 193 آدم علي عطيت أحمد 253

 2 194 جهاد هاوي أبىالضعىد 254

 2 195 محمد الهادي محمىد محمد 256

 2 19525 محمد مصطفي محمد حضً 257
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 أ. د/ محمد نور الدٌن السبعاوي                           د/ السٌد بهاء جالل دروٌش                 أ.                      

 1 19525 محمد عبدالىاصر محمد أحمد 258 

 2 197 صلمي صعد الديً عبدالحكيم 259

 1 197 نهاد محمىد جىفيم 261

 1 19725 فاطمت هاجح بدر علي 261

 1 198 ركيت عسث حضً 262

 5 199 فاطمت محمد صيد 263

 1 21125 رأفذ مىير بباوي يىصف 264


