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 جـامعـة الـمـنـٌـا

 كـلـٌة اآلداب         

 

 

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

 

 
 عمٌد الكلٌة                                              التعلٌم والطالب       وكٌل الكلٌة لشئون                    

 
 
 

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

 

 16العدد:             : انتسابشعبة        الفلسفةقسم:             
   

 

 رقن الرغبت المجموع الكلي المادة المؤهلتدرجت  اسن الطالب م

 انطاتعح  66 ٕٚضف خالف زاخر جثرِ 1

 االٔنٗ  66 ادًذ يًذٔح جثر عثذانثالٗ 2

 انثاَٛح  66 كرضرٍٛ ضايخ جًال رٚاض 3

 انثانثح  66 يذًذ َجٛة يذًذ َٕرْاٌ دطاو 4

 انراتعح  58 ٔضٛى اضايّ زكرٚا دأد 5

 انثاَٛح  58 دُٚا عٛاد يرجاٌ رزق 6

 االٔنٗ  57 عًاد يذًذ صانخ عثذانرازق 7

 انطادضح  5665 يٛادِ خهٛفح عثذانرشٛذ راغة 8

 انطادضح  56 رضٕٖ يذًذ عثذانرؤف يذًذ 9

 الٔنٗا  56 يٛخائٛم فرٚذ َاتٕنٗ اضذك 16

 االٔنٗ  56 شرٍٚ دًذٖ يذًٕد اتٕانذًذ 11

 انطادضح  56 يذًذ فرغهٗ ادًذ اتراْٛى 12

 انثاَٛح  5565 رٚٓاو خانذ عثذ انذًٛذ يذًٕد 13

 انثاَٛح  55 يذًٕد اتٕانذْة كايم يذًٕد 14

 انطادضح  55 ثرٚا عالء يذًذ ادًذ 15

 انطادضح  55 يذًذ خٛر٘ ضٛذ يذًذ 16

 انثاَٛح  5465 ٗ عثذانعظٛى طّْذٖ َاج 17

 انراضعح  54 دازو عهٗ يذًذ خهٛم 18

 انثاَٛح  54 يُحهللا جًال اتراْٛى يذًذ 19

 االٔنٗ  54 عًار َاصر ضعذ عثذانذًٛذ 26

 انثاَٛح  54 يذًذ خانذ عثذانراضٗ عثذانعاطٗ 21

 انثاَٛح  5365 فاطًّ َاجخ عثذانثاضظ ضٛذ 22

 انطادضح  53 دايذيذًٕد يذًذ كٛالَٗ  23

 انخايطح  53 دثٛثح يذًذ داخهٗ عهٗ 24

 انطادضح  53 يصطفٗ جًال يذًذ عثذانردًٍ 25

 انخايطح  53 ايُٛح عالء رجة صانخ 26

 انعاشرج  53 صاترٍٚ عثذانظاْر عساخ يذًذ 27

 االٔنٗ  5265 اتراو عسخ صًٕئٛم يٕضٗ 28

 االٔنٗ  5165 َاجٗ ريضاٌ دذاد عطٛح 29

 انثانثح  5165 ادْى يًذٔح ًْاو عهٗ 36

 انراتعح  51 عهٗ صانخ خهٛفح يذًذ 31

 انخايطح  51 يصطفٗ صالح يخهٕف يذًذ 32

 انطادضح  5665 دعاء جًال شعثاٌ ادًذ 33

 انطادضح  56 يرٚى َٕٚاٌ فهرص شكرٖ 34

 انثانثح  56 اضًاء رتٛع فرذٗ ضهًٛاٌ  35
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 انثاَٛح  56 يذًٕد يذًذ يذًٕد عطٛح 36

 انثانثح  4965 اّٚ يذًذ طّ ادًذ يذًذ 37

 انخايطح  4965 عال يذًذ اتراْٛى خهٛفح 38

 انثاَٛح  4965 غادج عًر ضٛذ كٛالَٗ 39

 انراتعح  49 اَجٗ اضايّ شذاذّ خهٛم 46

 انثاَٛح   49 ضذر يًذٔح عثذانصثٕر دطٍ 41

 انراتعح   49 اضًاء يذًذ طّ عثذانذكٛى 42

 انثانثح  4865 ضعذٌٔ عًر جًعح يذًٕد 43

 انراتعح  4865 ٔالء دًذٖ رٚاض راشذ 44

 انراتعح  4865 فاطًّ عًر دطٍٛ عثذانذًٛذ 45

 انراتعح 26765  ضُاء رتٛع ضادٗ يذًذ 46

 انراتعح 26765  يرٚى يجذٖ انثرخ َصٛف 47

 انراتعح 267  ادًذ ضعٛذ يذًذ ضانى 48

 انراضعح 267  رَا يذًذ نطفٗ يذًٕد 49

 االٔنٗ 267  يذًذ رجة دهًٗ يذًذ 56

 السابعة 26665  يكارٕٚش يٛالد جرجص يٛخائٛم 51

 السادسة 26665  جٕرجُٛا َاصر عسب اضكُذر 52
 التاسعة 26665  ياجرٚد عسب يطعٕد فًٓٗ 53
 الرابعة 266  شرٍٚ عسخ يذرٔش خهٛم  54
 السابعة 26565  ايُٛح ٚذٛٙ يذًذ عًر 55
 السابعة 26565  ضرُٛا يراد فكرٖ صادقٕٚ 56
 الرابعة 26565  دازو طاْر يذًذ عهٗ 57

 الثالثة 265  رٚرا اٚٓاب تطرش اَٛص 58
 الرابعة 26465  فردح فرذٗ عثذانطالو يذًذ 59
 الثالثة 26465  َادٚح رتٛع يذًذ شهمايٗ 66
 الخامسة 264  كرضرٍٛ اتراْٛى تذٚع َاشذ 61


