قائمة بطالب الفرقة األولي بقسم التاريخ (انتساب)

اسم الطالب

م

1

هناء محمد خلف محمد

2

رٌحان سٌد أحمد محمود

3

هاجر أحمد عبد الحمٌد عبد هللا

4

حسام حسن إبراهيم عبد الفتاح

5

عبدالرحمن خالد كمال محمد

6

محمد نفٌد محمد نفٌد

7

رضوى علً عبده علً

8

أسماء سند جمال عٌسى

9

حنان صالح عبد العزٌز عبد الرحمن

11

مريم صموئيل مالك السيد

11

مارٌنا ناصر شهدي حلٌم

12

كرٌم احمد مهدي احمد

13

إسالم عبد الظاهر عبد الرحمن عبد الظاهر

14

اٌمان خلٌفة ابراهٌم عثمان

15

ٌوسف هانً ٌوسف فهٌم

16

ٌاسر محمد محمد عبدالنعٌم

17

هٌام خلٌفة سمٌر محمد

18

نادٌة أمٌر حمدي عبد الرحٌم

19

محمد إبراهٌم عزٌز الدٌن محمد

21

عالء أحمد سعد محمد

21

هاجر محمد حامد ابراهٌم

22

محمود جبر محمود احمد

23

محمد جمال ابراهيم اسماعيل

24

محمد سيد محمد حسن

25

نورهان نميرى مظهر عبد الحميد

26

مارينا أشرف موريس فهمي
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27

مروة أشرف محمود حسين

28

محمد خلف دسوقي عبد اهلل

29

عبد الرحمن سامي حمد محمد

31

نجاة عزت كامل حسن

31

كرستينا سعد موسى عبد المالك

32

روجينا كراس سمعان غطاس

33

عبد الرحمن حسام سيد شحاتة

34

صالح بوش نظيم بوش

35

مريم ماجد بباوي لبيب

36

أمنية ياسر عبد الحكيم بدران

37

أسامة يوسف بباوي حنا

38

أسماء عبد النبي عبد الباقي محمد

39

آية فوزي جابر جاد

41

داليا فيض خلف اهلل فيض

41

فيوال ليشع ناروز توفيق

42

روماني وليم رياض مينا

43

محمد بكري فايز عبد العظيم

44

أميرة سيد فولي ناشد

45

رشا فرج ميخائيل عبد الشهيد

46

انجي رضا سعيد أسعد

47

مي مصطفى كامل عالم

48

رحاب محمد عبد العزيز خليل

49

حسن علي موسى حسن

51

كريم محمد أحمد عبد الوهاب

51

بسمة ناصر عبد المالك نعمان

52

كريم فايز عبد العزيز محمد

53

مروة أحمد محروس محمد
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