
 (سابقائمة بطالب الفرقة األولي بقسم التاريخ )انت

 1 

 اسم الطالب م
 هناء محمد خلف محمد 1

 رٌحان سٌد أحمد محمود  2
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 محمد سيد محمد حسن  24
 نورهان نميرى مظهر عبد الحميد 25
 موريس فهميمارينا أشرف  26
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 عبد الرحمن سامي حمد محمد  29
 نجاة عزت كامل حسن  31
 كرستينا سعد موسى عبد المالك 31
 روجينا كراس سمعان غطاس 32
 عبد الرحمن حسام سيد شحاتة 33
 صالح بوش نظيم بوش 34
 مريم ماجد بباوي لبيب 35
 أمنية ياسر عبد الحكيم بدران 36
 أسامة يوسف بباوي حنا 37
 أسماء عبد النبي عبد الباقي محمد 38
 آية فوزي جابر جاد 39
 داليا فيض خلف اهلل فيض 41
 فيوال ليشع ناروز توفيق 41
 روماني وليم رياض مينا 42
 محمد بكري فايز عبد العظيم 43
 أميرة سيد فولي ناشد 44
 فرج ميخائيل عبد الشهيدرشا  45
 انجي رضا سعيد أسعد 46
 مي مصطفى كامل عالم  47
 رحاب محمد عبد العزيز خليل 48
 حسن علي موسى حسن  49
 كريم محمد أحمد عبد الوهاب 51
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