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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.                      

 

  791 العدد:               انتظامشعبة:              التاريخ  قسم:         
 

 هالحظاث رقن الرغبت الوجووع الكلي الوادة درجت  اسن الطالب م

 عممي 7 868  فاطمة إدفاوي رمضان عمي 1
 عممي 4 868  كيرلس ميالد شحاتة خميل 2

 عممي 3 86865  يوسف ماىر يوسف مرىن 3

 عممي 6 86865  أشرف أحمد محمد أحمد 4

 عممي 5 86865  إيياب ممدوح عبدالغني أحمد 5

 عممي 5 869  فرحة صابر محمد محمد 6

 عممي 3 869  فرحة أحمد فرغمي عبدالجابر 7

 عممي 8 86965  عمياء محمود مرتجي محمد 8

 عممي 3 872  سماح عبدالناصر عبدالحميد عبدالمطيف  9

 عممي 6 87265  الجميل سيدسيد مجدي عبد 11

 عممي 3 878  مصطفي محمد إبراىيم فؤاد 11

 عممي 6 878  محمد عبدالوىاب عبدالحميد عبدالوىاب 12

 عممي - 87365  أحمد محمد سيد عبدالمجيد 13

 عممي 3 874  مريم ماىر رزق لبيب 14

 عممي 4 874  محمد مرعي حسين محمد 15

 عممي 5 876  محمد نجدي ناجي عثمان  16

 عممي 5 877  بنورة موسي عبدالحميد عبدالرحمن 17

 عممي 3 878  إسالم عصام ماىر عبدالمنعم 18

 عممي 3 87865  مفرح  نبيل تامر يوسف 19

 عممي 4 882  أسماء ممدوح فتح الباب محمود 21

 عممي 4 88265  ىاجر مندي أحمد إبراىيم 21

 مميع 2 882  دعاء محمد أحمد أحمد 22
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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.                      

 عممي 4 888  آية صالح عبدالحفيظ خميل 23

 عممي 4 883  عبداهلل محمد إبراىيم أحمد 24

 عممي 4 884  عبدالرحمن محمد صالح رضوان 25

 عممي 8 886  فادي جابر جاد غبلاير 26

 عممي 2 88665  ضحي ايمن مسمم محمد 27

 عممي 8 887  ماريان بباوي عيسى ساويرس 28

 عممي 8 88965  ماد نياظ موسىمارتينا ع 29

 عممي 2 88965  كيرلس سمير سامي يعقوب 31

 عممي 5 88965  آية خمف محمد يمني 31

 عممي 5 898  رندا رضا أمين عبدالشييد 32

 عممي 6 898  إيمان رجب محمد كامل  33

 عممي 4 89365  ندين زين العابدين فاروق خميل 34

 عممي 5 89565  أحمد كامل عبدالرحيم محمد 35

 عممي 5 897  رانيا سميمان ناشد إسكندر 36

 عممي 3 89765  أمورة شريف راشد عبدالمالك 37

 عممي 8 89765  شربات غطاس ذاخر خمف 38

 عممي 8 89865  شرين عمي فيمي إسماعيل 39

 عممي 5 32265  أسماء صابر محمد احمد 41

 عممي 8 328  مروة إيياب أبوالفتوح عبدالحميد 41

 عممي 2 325  أسماء قاسم يحي أحمد 42

 عممي 8 32565  مي خمف عبدالرحمن عمي 43

 عممي 3 32765  أمنية محمود أحمد سيد 44

 عممي 4 32965  عايدة مكرم رمزي يونان 45

 عممي 8 322  سمفيا نصر فؤاد نصر 46

 عممي 2 328  رحاب ربيع فرغمي عبدالحفيظ 47
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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.                      

 عممي 24 32765  مد فيميأسماء وحيد أح 48

 عممي 2 38265  منى محمد نصر عبدالمطيف 49

 عممي 8 338  أسماء سيد عقيمو عبدالرحمن 51

 أدبي 3 332 35  ىبة محمد زكي خميل 51
 أدبي 3 329 3765  مدلين فميبس لطيف عيد 52

 أدبي 3 32565 38  فايزة صالح ابراىيم عبد الكافي 53

 أدبي 4 325 3865  سيآية ناصر خمف سنو  54

 أدبي 5 38865 39 ىاجر محمود محمد عمي  55

 أدبي 3 383 39 آمال رجب مندي سيد  56

 أدبي 2 325 42 مادونا صموئيل عيد عوض 57

 أدبي 4 334 42 فاروق شادي فاروق حافظ  58

 أدبي 4 32465 4265 داليا محمد محمد يوسف عطية  59

 أدبي 5 38265 42 أسماء الياني بكر محمد  61

 أدبي 3 383 42  ىند نبيل صابر أحمد 61

 أدبي 4 38365 4265 منار أحمد عمرو محمود 62

 أدبي 4 38265 48 مارينا ابراىيم شاكر ابراىيم  63

 أدبي 4 342 48 سجى حسني عبد العزيز محمد  64

 أدبي 3 38265 43 ىدير ممدوح ابراىيم عمي  65

 أدبي 5 389 43  ناصر محمد عشري أحمد 66

 أدبي 5 32865 4365 فاطمة محمد خميس مصموح 67

 أدبي 4 382 44 أحمد محمود محمد شاذلي 68

 أدبي 4 38465 44 أزىار أنور رجب عبد القوي 69

 أدبي 3 38365 44 عبد الرازق محمود عبد الرازق محمد 71

 أدبي 3 334 4465 عمياء رجب محمود رزق  71

 أدبي 4 38965 4465 السعود اسماعيل عالء أحمد أبو 72
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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.                      

 أدبي 8 38265 4465 أحمد عماد عطا الكريم عمي 73

 أدبي 3 333 4465 والء سامي سالم أحمد 74

 أدبي 3 38765 45 والء مجدي محمد الصادق مصطفى 75

 أدبي 3 33465 45 فاطمة مصطفى اسماعيل احمد 76

 أدبي 8 32565 45 سيد محمد سيد بكر 77

 أدبي 3 38765 45 حمد أسامو أبو جبل دمرداشأ 78

 أدبي 3 342 45 آية عصام أحمد حافظ  79

 أدبي 8 32465 45 ياسمين عبد الفتاح محمد حسين 81

 أدبي 5 33665 4565 عبد المسيح ابراىيم سعد زكي 81

 أدبي 8 382 46 ياسمين محمد أبو غنيمة عبد المطيف 82

 أدبي 4 336 46 سميو أحمد عطا توني  83

 أدبي 8 327 46  منار محمد عمي سيد 84

 أدبي 3 32665 4665  محمد أنور أبو ىاشم السيد أبو ىاشم  85

 أدبي 8 329 4665 رجب صفاء الدين راضي حسن  86

 أدبي 8 327 47 اسحق نادي شفيق دانيال 87

 أدبي 4 38865 47 رحاب عادل لبيب بقطر 88

 أدبي 8 33265 47 محمود محمد سنوسي توفيق 89

 أدبي 3 328 4765 محمد سيد عبد اهلل عمى  91

 أدبي 3 32765 48 مينا زكريا ابراىيم عوض 91

 أدبي 6 383 48 مايا محمد رضا محمد 92

 أدبي 8 338 48 محمد عمرو محمد حمدي 93

 أدبي 8 32765 48 زينب حسين شعبان حسين 94

 أدبي 8 389 48 آالء أبو غنية جمعة السيد 95

 أدبي 2 38265 48 ندى منتصر حمدي فتحي 96

 أدبي 3 38265 4865 إيمان جبالي رمضان عبده 97
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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.                      

 أدبي 5 38965 4865 كريم بكر شوقي محمد 98

 أدبي 4 328 49 عمرو نبيل ممدوح عيسى  99

 أدبي 4 348 49 سناء مختار اسماعيل محمد 111

 أدبي 3 38665 49 ايمان نادي عبد الرشيد محمد  111

 أدبي 4 34565 49 محمود محمد عزت ابراىيم  112

 أدبي 8 38765 49 فادي حنا جرجس حنا 113

 أدبي 2 38765 49 ميرنا مجدي لطفي عزيز 114

 أدبي 3 38565 4965 منة اهلل بشير اسماعيل فتح الباب 115

 أدبي 8 326 4965 حسام حسن ابراىيم موسي 116

 أدبي 3 338 4965 سماريان غايس مراد جرج 117

 أدبي 6 338 52 أسماء احمد محمد حسن 118

 أدبي 5 387 52 بسمة خالد محمد عمي 119

 أدبي 4 382 52 اسالم حمدان خميفة يوسف  111

 أدبي 3 336 52 مريم جمال نصيف ميني 111

 أدبي 8 38265 52 أحمد أبو الميل طمعت نجيب 112

 أدبي 5 38865 52 قمر صالح بولس سميمان 113

 أدبي 8 33765 5265 أحمد صابر خمف عمي 114

 أدبي 3 38265 5265 أمل حسين ربيع أحمد  115

 أدبي 8 334 5265 محمد رضا عبد العزيز أحمد  116

 أدبي 4 335 52 شريفو شحاتو عبد العظيم عمي 117

 أدبي 8 38565 52 موسى ناجح موسي برسوم 118

 أدبي 3 337 52 رانيا خميفة محمد يوسف 119

 أدبي 8 328 52 محمود عتريس تيامي شحاتو  121

 أدبي 3 33865 52 عمياء رمضان طمعت عثمان  123

 أدبي 2 34565 52 سامية ممدوح جاسر محمد 124
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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.                      

 أدبي 8 387 5265 رويدا جمال عبد الناصر عبد الرحمن 125

 أدبي 8 329 5265 محمد مصطفى عبد الشكور عبد الفضيل 126

 أدبي 5 387 5265 ياسمين عبده عبد الكريم أحمد 127

 أدبي 8 38365 5265 عبد اهلل سعد سيد صالح 128

 أدبي 3 33965 58 محمد اشرف ابوبكر نصار 129

 أدبي 3 326 58 رمضان عادل محمد عرفات  131

 أدبي 6 33965 58 محمود ناجح عشري ذكي 131

 أدبي 3 332 58 أحمد ضاحي عبد الحميد عالم 132

 أدبي 3 338 58 أحالم فتحي زىني محمد 133

 أدبي 4 34865 58 محمد محمود أحمد محمد 134

 أدبي 4 32665 58 مريم عامر مبارك كامل 135

 أدبي 3 335 58 أميرة عمي طمعت عمي 136

 أدبي 2 38865 58 دعاء جمال صالح أمين  137

 دبيأ 3 342 5865 خميفة صابر خميفة عبد المتجمي 138

 أدبي 2 332 5865 قمر سيد متولي أبو المجد 139

 أدبي 2 33365 53 مصطفى محمود عبد الوىاب ابراىيم 141

 أدبي 3 32765 53 اسراء سماح محمد عبد اهلل  141

 أدبي 4 389 53 مريم عاطف نصر خميل  142

 أدبي 3 345 53 شيماء صالح ربيع عطا 143

 أدبي 8 332 53 آالء عمر محمد عمر 144

 أدبي 8 33565 53 أصالة خالد أحمد عميان 145

 أدبي 3 32965 53 ىناء عماد الدين محمد عبد اهلل  146

 أدبي 8 35865 53 وليد ياسر أبو الحسين حسن 147

 أدبي 2 32565 53 أميرة ميخائيل حممي ميخائيل  148

 أدبي 8 352 53 عبد اهلل صالح عبد العال السيد 149
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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.                      

 أدبي 8 34865 53 عبودة بيومي محمدزياد  151

 أدبي 8 333 53 رييام حسين عبد المقصود راضي 151

 أدبي 4 335 53 آية محمد عبد الحسيب محمد 152

 أدبي 4 33465 5365 تياني أنس محمد أنس 153

 أدبي 4 333 5365 زينب عاطف نصر الدين محمد  154

 أدبي 3 329 5365 محمود أحمد محمد عمي  155

 أدبي 2 38765 54 رحمة نادي حجازي حسان  156

 أدبي 2 32865 54 محمد أحمد عبد الصبور أحمد  157

 أدبي 8 33665 54 مازن صبري صالح عبد اهلل  158

 أدبي 4 35265 54 ديانا عيد حكيم عزيز 159

 أدبي 2 33865 5465 شياب ناصر عبد الرءوف فتحي 161

 أدبي 4 362 55 محمد شعبان عمي محمد  161

 أدبي 8 38865 55 أسماء حمدي محمد كامل  162

 أدبي 2 362 55 ىبة عبد اهلل أمين مبروك 163

 أدبي 5 333 55 محمد أحمد محمد محمود 164

 أدبي 4 336 55 أميرة حمدي عبد المالك محمد 165

 أدبي 8 32565 55 حسام حمدان عمى محمد  166

 أدبي 8 386 55 محمد محمود عمي أحمد  167

 أدبي 8 33765 55 فاطمة صالح محمد السيد عبد الرازق 168

 أدبي 8 38865 55 إبراىيم عزوز إبراىيم موسى  169

 أدبي 8 33865 5565 محمود محسن ابراىيم محمد 171

 أدبي 8 34265 56 أحمد جالل حممي حسن 171

 أدبي 4 34965 56 إسراء أحمد محمد أحمد  172

 أدبي 3 332 56 قي حسن آية عمي دسو  173

 أدبي 8 388 56 نوره صابر عبد الجواد عبد العال 174
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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.                      

 

 أدبي 4 363 56 ماجد منسي يوسف سميمان  175

 أدبي 4 35865 56 فرحة غالي حنا إبراىيم 176

 أدبي 8 359 5665 ألفت أحمد حميدة أحمد 177

 أدبي 2 346 57 إبراىيم محمد صابر مصطفى  178

 أدبي 8 38965 57 ي بعزق جابرأحمد مجد 179

 أدبي 3 342 57 حسناء صالح أحمد التيجاني محمد 181

 أدبي 2 37265 57 إيمان عبد اهلل رفعت  181

 أدبي 8 32765 57 دميانو خيري يني سدراك  182

 أدبي 8 34265 5765 دميانة أيمن كمال حنا  183

 أدبي 2 38965 5765 مريم حبيب حسب اهلل يوسف 184

 أدبي 8 346 58 صفاء محمد حسن عبد العظيم  185

 أدبي 8 38765 58 أميرة حسن محمد محمد  186

 أدبي 3 33865 5865 شيرين محمد عيد محمد  187

 أدبي 2 389 59 عائشة أحمد إبراىيم أحمد  188

 أدبي 2 348 59 رحمة سعيد عمي محمد  189

 أدبي 2 33565 59 آية  محمد جمال محمد 191

 أدبي 2 388 59 ىشام عباس محمد عبد القادر 191

 أدبي 8 364 59 وائل ماجد شفيق نجيب 192

 أدبي 8 36465 59 ىشام محمود جمعة محمد  193

 أدبي 8 352 59 جرجس رضا أنور وىبة  194

 أدبي 2 377 62 عبد اهلل محمد حماد صالح  195

 أدبي 2 339 62 إسالم مصطفى عمر خميل  196

 أدبي 2 386 62 مد يوسف محمد يوسف مح 197
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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.                      

 
 759قسم:  التاريخ            شعبة:  انتساب               العدد: 

 
 هالحظاث رقن الرغبت الوجووع الكلي الوادة درجت  اسن الطالب م

 عممي 22 852  مينا نادي موسى بطرس 1
 عممي 22 852  محمد أنور محمد محمد 2
 عممي 5 852  مريانا جميل أيوب عبده 3
 عممي 8 852  بثينة حسن محي الدين 4
 عممي 5 85265  نادية يوسف إبراىيم سطوحي 5
 عممي 2 852  فتحي محمد فتحي زيدان 6
 عممي 5 85265  أيمن نصيحي إسكندر خميل  7
 عممي 6 85265  أميرة نادي مجاىد صادق 8
 عممي 8 85265  ديفيد صفوت صميب جرجس 9
 عممي 6 858  ان حسين عثمانمدحت عثم 11
 عممي 4 858  عمر عمي عبدالعظيم عمي 11
 عممي 7 858  إيمان عبدالغني بكري عبدالغني 12
 عممي 3 85865  آمال دياب محمد ىاشم 13
 عممي 9 853  أنطونيوس نزيو عزيز عطية 14
 عممي 5 853  رانيا أحمد حسن أحمد 15
 مميع 4 85365  مرثا عاطف بولس حنا 16
 عممي 6 85365  إسراء شعبان محمد محمد 17
 عممي 4 85365  ماريانا رضا كامل أسعد 18
 عممي 8 85365  شذى نبيل مصطفي أحمد 19
 عممي 7 85365  مروة سيد عبدالعظيم خميل 21
 عممي 3 85365  محمود مظني خمف ليسي 21
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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.                      

 عممي 5 854  فلاير أحمد محمود سميمان 22
 عممي 5 854  سعد راشد حسناء محمد 23
 عممي 2 854  رحاب عماد مخيمر زكي 24
 عممي 22 85465  مارتينا مجدي عوض صادق 25
 عممي 5 85465  رضا محمد سعد فييم 26
 عممي 8 855  أحمد عبداهلل أحمد يوسف ىواش 27
 عممي 7 855  مريم ممدوح صبحي يعقوب 28
 عممي 8 855  طو عبدالحكيم نجيب عبدالحكيم 29
 عممي 4 855  نانسي ىاني حممي نجيب 31
 عممي 4 85565  مايكل مدحت فايز داود 31
 عممي 4 85565  نورىان إبارىيم عمي محمد 32
 عممي 3 85565  محمد احمد يوسف مبروك  33
 عممي 4 85565  ميالد نمر سيدىم فايز 34
 عممي 8 856  كيرلس مجدي يوسف يسى 35
 عممي 3 856  حمديحمدي محمد عمي  36
 عممي 5 857  اسالم عبدالرحمن عبدالحميد حسن 37
 عممي 9 857  اية عبداهلل عبدالستار عبدالعزيز 38
 عممي 5 857  احمد خالد عبداهلل محمد 39
 عممي 5 85765  اندرو إبراىيم أديب برسوم 41
 عممي 8 85765  محمد عالء حسن أحمد 41
 عممي - 858  محمد عبداهلل أحمد حسن 42
 عممي 8 85865  كريم محمد حين محمد 43
 عممي 4 85865  إنجي منصور إسكندر حنا 44
 عممي 3 85965  فادي فضل موسي ممكك 45
 عممي 7 85965  سيام عمي محمد أحمد  46
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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.                      

 عممي 5 862  رحاب ياسر بيومي محمد 47
 عممي 2 862  رضا جمال عبدالعظيم حسني 48
 عممي 4 862  سن صالحآية حسنين ح 49
 عممي 22 86265  بسمة أبوبكر عبدالدايم عبدالحميد 51
 عممي 4 862  محمود عيد محمود حسين 51
 عممي 9 862  شيماء سيد نادي آمين 52
 عممي 3 862  ىاني إسحاق وديع جرجس 53
 عممي 9 86265  آالء محمد محمود كامل 54
 يعمم 6 8686  شروق طارق محمود آمين 55
 عممي 5 868  ياسمين جمال محمد أحمد  56
 عممي 3 86865  مارينا يحنس مستقيم حنس 57
 عممي 4 863  ميرنا مجدي سعد ساويرس 58
 عممي 5 86365  إيمان خالد طمعت محمد 59
 عممي 3 86365  نادي ممدوح بشرى ونيس 61
 عممي 4 86365  ميا ربيع حسن عمار 61
 عممي 7 864  مي عصام مصطفي عيد 62
 عممي 8 864  مرسا تامر أصروفيم طوبيا 63
 عممي 5 86465  أدىم محمد عارف محمد 64
 عممي 5 86665  منارة عمي حسن إسماعيل 65
 أدبي 3 328 3365 إسراء مصطفي محمد أحمد 66

 أدبي 2 32965 34 محمد نادي عبدالاله عمي 67

 أدبي 6 32365 3465 رغدة فتحي عبدالرحيم قاسم 68

 أدبي 4 32565 3565 ندي سيد حسن يونس 69

 أدبي 2 32465 36 رنيم رضا محمد احمد 71

 أدبي 4 325 36 فيمبس جرجس فيمي إيميا 71
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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.                      

 أدبي 7 32265 36 عامر شحاتة عامر عبدالرازق 72

 أدبي 8 32865 3665 حسناء شعبان خميس السيد 73

 أدبي 4 322 37 نرمين جابر وديع إبراىيم 74

 أدبي 4 32265 3765 شريف محمد قاسم عبدالحكيم 75

 أدبي 8 32265 39 زين العابدين حسين عوض محمد 76

 أدبي 5 322 39 حازم مؤمن حمدي أحمد 77

 أدبي 3 322 39 وفاء محمد جميل شمقامي 78

 أدبي 3 324 3965 حنين وائل عمي عويس 79

 أدبي 4 325 4265 كريم مصطفي أحمد مصطفي 81

 أدبي 3 32865 4265 عال فولي عبدالظاىر فتح الباب 81

 أدبي 5 323 48 إيمان منصور شحاتة منصور 82

 أدبي 8 32865 4865 مينا مدحت شحاتة بانوب 83

 أدبي 4 32265 4865 عبدالرحمن أحمد عنتر محمد 84

 أدبي 5 32865 43 رانيا مجاىد محروس أحمد 85

 أدبي 7 323 43 أسماء صالح كامل عبدالباقي 86

 أدبي 3 322 43 حبيبة أشرف رجب سيد 87

 أدبي 4 322 4365 آية حسين محمد سيد 88

 أدبي 9 328 4365 نورىان خالد محمد عمي  89

 أدبي 4 32765 44 ىدي توفيق أحمد مصطفي 91

 أدبي 3 322 44 بدوي مصطفي شعبان بدوي 91

 أدبي 4 329 44 إسراء رضا يوسف فيمي 92

 أدبي 4 326 4465 الرحمن سمير رأفت أحمدعبد 93

 أدبي 2 32365 4465 مريم إبراىيم حسن إبراىيم 94

 أدبي 4 32765 45 عبدالرحمن حسن مفتاح قاسم 95

 أدبي 8 32765 45 ىبة ربيع صادق زايد 96
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 أ. د/ محمد نور الدٌن السبعاوي                           د/ السٌد بهاء جالل دروٌش                 أ.                      

 أدبي 2 327 45 محمد عبدالعاطي فرغمي عبدالعاطي 97

 أدبي 8 89965 45 ىناء فؤاد محمد عبدالرحيم 98

 أدبي 3 325 45 أحمد بكر محمود عبدالرحيم 99

 أدبي 4 328 4565 أحمد خمف بيومي أحمد 111

 أدبي 8 32965 4565 ماىيتاب سيد حسن عمي 111

 أدبي 3 325 46 أسماء عمي محمود عبدالوىاب 112

 أدبي 8 324 46 ىدير شعبان خميفة عبدالعزيز 113

 أدبي 5 32865 46 صفاء خالد عبدالنعيم حمد 114

 أدبي 3 32565 46 إسراء عالء محمد محمود 115

 أدبي 8 327 4665 مروة محمد ربيع عبدالغني 116

 أدبي 4 32265 4665 شيماء عاطف عثمان عمي 117

 أدبي 4 323 4665 توفيق محمد توفيق محمد 118

 أدبي 3 323 47 إيمان نور الدين عمي موسي 119

 أدبي 2 32765 47 محبو أشرف نعيم جيد 111

 أدبي 2 324 47 إبراىيم أحمد سيد توني 111

 أدبي 3 32865 4765 رانيا عز حسن عبدالبصير 112

 أدبي 8 32265 4765 محمد بياءالدين شحاتة أحمد 113

 أدبي 8 328 4765 شروق محمود رمضان عبدالسميع  114

 أدبي 3 323 48 ندى عبدالكافي أبوبكر بشر 115

 أدبي 8 327 48 سعيد أبوبكر آدم شيماء 116

 أدبي 4 32265 4865 آية عماد حسن ربيع 117

 أدبي 3 328 4865 بسمة حمدي سيد عبدالمطيف 118

 أدبي 3 329 49 كريم شحاتة فيمي آمين 119

 أدبي 8 32865 49 مريم ناصر إنبي فارس 121

 أدبي 8 32965 49 خمود عبدالباقي عزايم عمي 123
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 أ. د/ محمد نور الدٌن السبعاوي                           د/ السٌد بهاء جالل دروٌش                 أ.                      

 أدبي 2 328 4965 روس عبدالتواب عطاسمية مح 124

 أدبي 3 329 52 فاطمة نزيو عبدالنبي عبدالعزيز 125

 أدبي 4 324 52 عبدالمنعم عزام عبدالمنعم محمود 126

 أدبي 4 325 52 أمنية محمد محمد خميل 127

 أدبي 3 32265 52 نورىان عبدالفتاح حمدان عبدالرازق 128

 أدبي 8 32965 52 مميخائيل عماد مديح إبراىي 129

 أدبي 8 327 52 عبدالفتاح عالء الدين عبدالفتاح 131

 أدبي 8 32865 52 داليا عمي محمد إبراىيم 131

 أدبي 2 322 5265 آية رجب صالح شحاتة 132

 أدبي 5 322 5265 إيمان حمدي سيد عبدالرحيم 133

 أدبي 8 32265 52 محمود محمد رفعت أمين 134

 أدبي 2 328 52 ناجي محمودمحمود محمد  135

 أدبي 3 32265 52 فيبي زكريا إبراىيم حنا 136

 أدبي 3 324 5265 إسالم حمادة محمد البدري عبدالرحمن 137

 أدبي 2 328 58 ىاجر ممدوح إسماعيل محمد 138

 أدبي 4 32365 58 إسراء عبدالباسط محمد محمد 139

 أدبي 4 32865 58 ىاجر محمد سعد محمد 141

 أدبي 8 32865 58 عبدالحميد إبراىيم أحمد قاسم 141

 أدبي 3 32665 58 ميند محسن عبداهلل مرسي 142

 أدبي 8 32265 58 أميرة رمضان عبدالعظيم محمد 143

 أدبي 8 322 58 كريم محمد عيد محمود 144

 أدبي 2 325 5865 فاطمة عاشور السيد صالح 145

 أدبي 3 327 53 كيرلس جرجس عزيز يوسف 146

 أدبي 8 324 53 نورالدين سيد توفيق عبدالحافظ 147

 أدبي 2 328 5365 عال عيد حسن أحمد 148
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 أ. د/ محمد نور الدٌن السبعاوي                           د/ السٌد بهاء جالل دروٌش                 أ.                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أدبي 3 322 54 أنطونيوس صيام ناجح ناشد 149

 أدبي 2 32565 54 محمود رأفت محمد إسماعيل 151

 أدبي 2 327 55 بسمة مصطفى محمد عبدالحفيظ 151

 أدبي 2 322 55 ياسر عمران إبراىيم حمد 152

 أدبي 8 32665 5665 أسماء إسماعيل إبراىيم إسماعيل 153

 أدبي 2 322 5665 مي طارق مراد سيد 154

 أدبي 8 32265 57 أمال صالح عبدالفتاح عبدالمنعم 155

 أدبي 8 322 57 محمد ربيع عاشور إسماعيل 156

 أدبي 2 328 58 ندي عزت راشد قيناوي 157

 أدبي 8 323 59 رأفتإسراء صالح محمد  158

 أدبي 2 32265 62 كريمو أشرف عمي سيد 159
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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.                      

 7العدد:               انتظامقسم:  التاريخ            شعبة:  
 إلى قسم التاريخ طالب راسبون ومحولون

  
 هالحظاث رقن الرغبت القسن الوحول هنه اسن الطالب م

 راسب ومحول 2 الفمسفة مايكل صالح حكيم عبدالشييد 1


