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 جـامعـة الـمـنـٌـا

 كـلـٌة اآلداب         

 

 

 لجنة تنسٌق طالب الفرقة األولى
 (0218/0219) الجامعً العام

 

 
 عمٌد الكلٌة                                              وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                          

 
 
 

 أ. د/ محمد نور الدٌن السبعاوي                           د/ السٌد بهاء جالل دروٌش                 أ.                      

 

 46العدد:               نتسابإشعبة:              المكتباتقسم:          
 
 

 ركم الرغبت  الدرجت املؤهلت اصم الطالب م

 2 11215 علي  محمد عبدهللا بدران 1

 2 11215 ماريىا مالن يوصف يس ي 2

 6 113 مصطفي أحمد متولي علي 3

 3 113 صهيلت حضً ماض ي محمد 4

 6 11315 أصعد حيطهيرلط عماد  5

 2 114 محمود محمد علي صليم 6

 5 114 ليلي اسحم مالن صليب 7

 4 114 يؤها ميالد وامل جرش 8

 11 11415 رفلت مجدي هاروز  إبراهيم 9

 7 11415 أالء حضً رجب محمد 11

 1 115 ابتضام حضين عبدالىريم محمد 11

 12 11515 جاهو مىجي صموئيل أبسخيرون 12

 1 11515 الد محمد أبوالفظل أوط خ 13

 11 116 اصراء عبداملىعم فاروق محمد 14

 12 116 أماوي ملار صادق حىا  15

 4 116 عبدالرحمً أهور عبداملجيد 16

 7 11615 محمد عبدالرحمً أحمد عبدالرحيم 17

 4 11615 محمد حضين أمين محمد 18

 1 117 هيلً هاصر ماهر محمد 19

 5 11715 اطي حضىينمحضً عربي عبدالع 21

 11 11815 ميىا مجدي إصىىدر مركص 21

 11 11815 ميىا مجدي حىين يارش 22
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 3 11815 راهيا محمد مصطفي أحمد 23

 3 11815 ياصمين محمد عبداملىعم كطب 24

 3 11815 أحمد فاروق محمد حضً 25

 4 119 عبدالرحمً محمد عبدالجيد علي 26

 3 119 آيت صعيد أبوزيد  27

 7 119 هرصتين مايس فايس مركط 28

 3 11915 رحاب أحمد محمد أحمد 29

 6 11915 إرميا صامي صادق صليب 31

 11 11915 يوصتيىا عماد فوزي صادق 31

 4 121 محمد مختار محمد أحمد 32

 6 12115 مارتيىا عفيفي عوض وهبت 33

 2 12115 محمد محمود محمد صيد 34

 4 121 مجدي فادي فايس هلوال 35

 7 12115 إهجي جميل ملك بشاي 36

 1 12115 أميرة فولي محمد محمد  37

 1 12115 علياء أهور حضين عمر 38

 2 12115 إيمان جمال محمود محمد 39

 1 122 ماروو جرجط حجي يوصف 41

 6 122 زييب صالح هاجي عبداللطيف 41

 2 122 صارة حضين صدقي رياض 42

 6 122 محمد محمد عبدالوهابفاطمت  43

 8 12215 غادة مجدي داود صادق 44

 6 123 صميت مصطفي دصوقي دفتر  45

 11 123 ماريىا محروش توفيم يوصف 46

 4 12315 عالء أحمد محمد عبداللطيف 47

 3 12315 أصماء ذوي عبدالعظيم 48
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 11 12315 ماريىا صمير فوزي إصىىدر  49 

 9 124 شهيدهبت حىا يوهان عبدال 51

 3 124 رطا جمعت أحمد محمد 51

 1 12415 زييب عبداملىعم عبداملطلب 52

 5 12415 اصراء محمد محمود أحمد 53

 3 12515 مرام علي حضين محمد 54

 1 12615 هدي محمد شللامي أحمد 55

 3 127 هىد حضين أبوالعيون حضين 56

 2 127 شيماء أحمد علي محمد 57

 6 127 لعظيم محمدزيً ربيع عبدا 58

 9 128 وعمت صادق داهيال كدس ي 59

 2 12815 صلمي صعد عبده محمد 61

 3 129 دمياهت هادي هجيب حبيب 61

 2 13115 بضمت عالء مصطفي محروش 62

 4 13115 آيت بهاء الديً هجيب 63

 8 13415 محمد أشرف محمد شوقي إبراهيم 64


