
األدب  مقرر

2018أرقام الجلوس ليست لـ  :المكان  1:رقم اللجنة 

رقم الجلوس االسم رقم المقعد

الفرقة الثالثة انتظام

9ابتسام رمضان عبد الحمٌد محمد1

18احالم محمد محروس محمد2

60احمد محمد احمد محمود3

85اسراء زٌن العابدٌن عبدالاله حسن4

100اسراء محمد لطفى محمد5

115اسالم علً عالم عثمان6

117اسالم محمد احمد محمد7

139اسماء سٌد صبرى على8

143اسماء عبد الرحمن سٌد عطا9

148اسماء عالءالدٌن مصطفى احمد10

151اسماء علً حسن عل11ً

153اسماء محمد بكري عل12ً

157اسماء محمد عبد المنعم توفٌق13

158اسماء محمود عبدالهادى عبدالحافظ14

162اسماعٌل محمد الملقب ابوالقاسم طه محمود15

163اشرف اسماعٌل ابراهٌم احمد16

165اشرقت حسٌن شعبان ابراهٌم17

174االء رجب مسعد عوض18

180الحسن عبد الرحٌم ٌوسف محمود اسماعٌل19

185السٌد محمود خلف محمود20

187الشٌماء ربٌع محمود على21

193الهام عمر امبابى عبد الحفٌظ22

195الهام محمد خلف طلب23

198ام هاشم زٌن عبدهللا شحاته24

200امانى سالم محمد على25

203امانى عبٌد عمر عبد العال26

207امانى محمود ٌوسف محمود27

216امنٌه اشرف سٌف النصر احمد28

224امٌرة محمد معتصم عبدالمجٌد29

226امٌره احمد حجازي سٌد30

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،



األدب  مقرر

2018أرقام الجلوس ليست لـ  :المكان  2:رقم اللجنة 

رقم الجلوس االسم رقم المقعد

الفرقة الثالثة انتظام

228امٌره حشمت عبد الاله على31

233امٌره عبد العزٌز على احمد32

259اٌمان رجب مهدى محمد33

262اٌمان سلطان مبروك سلطان34

268اٌمان على عبدالنعٌم محمود35

290اٌه خٌرى محمد عبدالقادر36

295اٌه سمٌر عبدهللا عٌد37

297اٌه طارق حسن عبد النبى38

303اٌه كمال الدٌن حسٌن مرعى39

315اٌهاب محمد عبدالقادر عبد السٌد40

323بسمة عبدالعاطى ابو زٌد محمد41

328بسمه طاهر محمود  محمد42

331تغرٌد محمد عبدالغنى حافظ43

335تهانً عبدالبر محمد احمد44

337جاب هللا عبدالرازق عٌد جاب هللا45

338جابر ثابت حامد عبدالرحٌم46

345جهاد عبد العاطً كامل خلف47

347جهاد قرشً مصطفى سلٌمان48

348جهاد مبارك محمد على49

357حازم متولى على متولى علٌوه50

358حافظ عماد الدٌن حافظ ٌوسف51

366حسب هللا ٌوسف احمد عبدهللا52

374حسٌن ابراهٌم محمود سٌد محمد53

376حسٌن عبدالمالك محمد على54

377حسٌن على شبٌب العجمى55

381حنان ابراهٌم محمد خلٌل56

389خالد احمد احمد عبدالجواد57

392خالد جمال احمد مرسى58

394خالد عبدالناصر محمد احمد59

396خالد مصطفى احمد دردٌر60

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،



األدب  مقرر

2018أرقام الجلوس ليست لـ  :المكان  3:رقم اللجنة 

رقم الجلوس االسم رقم المقعد

الفرقة الثالثة انتظام

401خلود رمضان محمود عبدالمجٌد61

406دالٌا ابراهٌم عبد الهادي عبد الوهاب62

480رندا محمد عبدالمطلب عبدالصبور63

481رودٌنه رمضان جاد على64

490رٌهام رشاد نصر الدٌن محمد65

504زٌنب رمضان عبد العزٌز عبد الوهاب66

517ساره أشرف عبد المقصود عبد المجٌد67

565سومه محمد فهمً لٌس68ً

648عبد الوهاب احمد محمد فهمى69

664عبدهللا عبدالقادر عبدهللا راجح العتٌبى70

689علً حسٌن مصطفً ابراهٌم71

695علٌاء اشرف ربٌع عبد المجٌد72

710عناٌات جمال عبد الرحمن عبدالحافظ73

715غاده صابر عبدالمنعم محمد74

720غالٌة سٌف جنٌدى السٌد75

740فاطمه فتحى حامد عبدالرازق76

741فاطمه فرج محمد خمٌس77

743فاطمه محمد ابوالٌزٌد عبدالفضٌل78

746فاطمه مكرم عبدالقادر ماذن79

747فاطمه ناصر حسن جابر80

751فهٌد حمد فهٌد محمد العجمى81

753كحٌل نجاح قاسم عبدالعزٌز82

763لطٌفه خلف محمد رشوان83

765لمٌاء انور محمد عبدالرحٌم84

777محمد احمد محمد محمد85

783محمد بخٌت الطٌب عبد المبدى86

788محمد جابر محمد احمد87

816محمد شحاته محمد سٌد88

838محمد عوض محمود محمد89

845محمد قاسم احمد حسٌن90

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،



األدب  مقرر

2018أرقام الجلوس ليست لـ  :المكان  4:رقم اللجنة 

رقم الجلوس االسم رقم المقعد

الفرقة الثالثة انتظام

882محمود سعد محفوظ عبدهللا91

900محمود نجٌب محمد جاد الرب92

947مصطفى عنتر رمضان حمٌده93

948مصطفى فرج سٌد حسٌن94

971منً خمٌس عبد الفتاح أبو العال95

972منى صابر جاد عبدالقادر96

983مً محمد صدقً حمٌده97

1018نسرٌن فتحى سٌد جودة98

1026نسمه فتحى عبدالعلٌم ابراهٌم99

1029نشوى حمدى سعد مصطفى100

1030نشوى محمد ضاحى ابو زٌد101

1032نعمه سٌد محمد توفٌق102

1036نفٌسه بدوى وافى عبد السمٌع103

1044نهلة مصطفى أحمد على104

1045نهله احمد محمد حسن السنجق105

1050نور الهدى كامل لملوم106

1055نورا على خٌرى بدرى107

1059نوره سترى توفٌق ابراهٌم108

1060نورهان بركه صدقى عبد الرشٌد109

1061نورهان جمعة كامل محمد110

1063نورهان رمضان سلٌم عبدالرحٌم111

1064نورهان سٌد خلف ابراهٌم112

1066نورهان عصمت عبد الرحمن محمد113

1067نورهان علً عبد الحمٌد عل114ً

1073هاجر ابراهٌم عبد الحمٌد احمد115

1075هاجر ربٌع عبد الستار مبروك116

1076هاجر رجب الحسٌنً سٌد117

1078هاجر سٌد بغدادي سٌد118

1093هانى خالد عبادى محمد119

1094هبة هللا احمد مصطفى احمد120

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،



األدب  مقرر

2018أرقام الجلوس ليست لـ  :المكان  5:رقم اللجنة 

رقم الجلوس االسم رقم المقعد

الفرقة الثالثة انتظام

1095هبة زٌن العابدٌن حازم زٌدان121

1099هبه احمد عبدالصبور محمد122

1119هدي محمود عبدالالهً أحمد123

1123هدٌر عالء عبد العال صادق124

1134هند خلف هللا حسٌن ضاحى125

1166ٌاسر محمد نادي احمد126

1173ٌاسمٌن عبدالعزٌز معبد على127

1178ٌاسمٌن محمد احمد عٌسى128

1180ٌاسمٌن محمد عبد المجٌد عبد الوهاب129

1181ٌاسمٌن محمد علً احمد130

1182ٌاسمٌن محمد فتحى محمد131

1185ٌاسٌن محمد خلٌفة محمد132

1187ٌحى ابراهٌم منازع محمد133

1190ٌسن بهاء الدٌن عبد التواب جاد134

1195ٌوسف محمود عبد العظٌم فهم135ً

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،


