
الفلسفة االسالمية  مقرر

2018أرقام الجلوس ليست لـ  :المكان  1:رقم اللجنة 

رقم الجلوس االسم رقم المقعد

الفرقة الثالثة انتظام

13ابراهٌم كمال عبدالعزٌز كرٌم1

15ابو بكر عاشور محمد عبد العزٌز2

20احمد ابراهٌم عطٌه سجٌد3

23احمد اسماعٌل احمد عٌد4

25احمد اشرف فتحى عبدالرحمن5

50احمد عبدالناصر عبدالغنى ابوعمره6

59احمد محمد احمد محمد7

66احمد مفتاح مرعى عبد الظاهر8

94اسراء فتحً عبد المالك عبد العال9

112اسالم عزت شعبان سعٌد10

118اسالم نصر عثمان ابو زٌد11

132اسماء حسٌن محمد حسٌن12

135اسماء رجب عبدالصانع عٌسى13

137اسماء سعد محمود عبد السالم14

140اسماء شعبان عبدهللا ابراهٌم15

146اسماء عبدالرحمن عرفه عبدالرحمن16

149اسماء علوانى جالل عبدالعال17

152اسماء عماد محمود عبدالباقى18

161اسماعٌل شادى محمد احمد19

164اشرف نادى ابو طالب محمد20

166اشرقت خالد عبد الفتاح ٌوسف مندور21

168اصالة بركات محمد عبد الشاف22ً

173االء ربٌع نجٌب السٌد23

183الزهراء عبد الحلٌم عبد الغنى محمد24

188الشٌماء عبدالمنعم مسامح طلب25

192المدثر محمد عبد الكرٌم رشٌدي مرجان26

202امانى عبد الغنى عبد الحمٌد عبد الغنى27

204امانى على محمود عبد الحافظ28

208امانى هنً عبد الرشٌد احمد29

209امل حسن حامد حسن محمد30

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،
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الفرقة الثالثة انتظام

211امل محمود عبد الحكٌم عبد المعز31

212امنة عادل حسن شعبان32

214امنٌة عبد السالم لملوم ابو سٌف33

220امٌرة رمضان محمود عبد العاطى34

222امٌرة عبد الباسط محمد اسماعٌل35

223امٌرة عبد العزٌز عبدالرحمن حسن36

234امٌره عصمت ثابت على37

235امٌره محفوظ عبد الجواد احمد38

256اٌمان امٌن احمد على الدٌن39

271اٌمان محمد سٌد احمد40

275اٌمان هالل مختار طه41

276اٌمان همام محمود محمد42

282اٌناس احمد ابو الفتح احمد43

284اٌه السٌد محمد السٌد44

286اٌه بهاء كمال إبراهٌم45

289اٌه جمال غانم محمد46

312اٌه وجٌه سرى الدٌن كامل47

322بسمة خطاب عبد اللة عرابى48

324بسمة كمال عٌد شحاتة49

325بسمه احمد عبدالعاطى التقى50

336ثناء عصام مصطفى طه51

343جهاد عاطف رفعت محمد52

359حامد حمٌد حامد حسن53

362حسام صالح حامد عبدالمنعم54

380حنان ابراهٌم امٌن توفٌق55

385حنان فتحى سلٌمان ضوى56

398خدٌجة سٌد عبد المحسن علٌوه57

404خٌر جاد خٌر أحمد58

409دالٌا فتحى خلف عبد اللطٌف59

415دعاء حسن عارف حسن60

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،
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447رانٌا عادل عبدالعظٌم محمد61

448رانٌا عبد الرحٌم محمد حسن62

450رانٌا محمد سٌد محمود63

453رانٌا نادى احمد على64

458رحاب حامد على ٌس65

460رحاب شعبان محمد محمود66

467رضا سعد عبد الحمٌد على67

469رضا عبد الستار محمد محمد68

470رضا فاروق زكى احمد69

473رغده صابر عطا عبدالجواد70

484رٌحاب حسن احمد حسٌن71

485رٌم اشرف طرهونً سعٌد72

488رٌهام جمال عبد العزٌز محمد73

498زٌاد اشرف محمد تهامى74

508زٌنب عبدالوهاب محمد محمد75

510زٌنب عمر شعبان تغٌان76

516سارة مصطفى انسى احمد77

518ساره ابراهٌم محمود احمد78

523ساره عاطف عبد الحمٌد ٌوسف79

526ساره عماد عبد الحمٌد محمد80

535سعدٌه قاسم عطا محمد81

537سلمى خالد جمال شعبان82

545سمر عادل عبد المنعم طرفاوى83

548سمٌة عبدالصبور قرٌن محمود84

551سمٌه احمد محمد عبدالظاهر85

556سندس عصام عثمان محمد86

557سهام الشافعى محمد ابراهٌم87

561سوزان السٌد اسماعٌل عبد السالم88

562سوزان حسن سٌد حسٌن89

582شٌماء أحمد صادق مهدي90

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،
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586شٌماء جمٌل محمد شحاتة91

589شٌماء عادل احمد عل92ً

599شٌماء مصطفى محمد عمر93

600شٌماء نادى محمد حسن94

605صافٌناز عٌد انس احمد95

612صالح ابراهٌم حلمى عبدالرسول96

632عبد الرحمن احمد طاهر عبد العظٌم97

656عبدالرحمن عالءالدٌن كمال امٌن98

665عبٌر سٌد محمد كمال99

666عبٌر صدقى سٌد عمر100

669عبٌر ناجً محمد عبد الحمٌد101

674عزه عماد مصطفى احمد102

676عزه محمود عبدهللا على103

688على حسن عبدالحكٌم محمد104

690على عامر محمود عبد اللطٌف105

716غاده عامر هاشم عبد العال106

722فارس فهمى حسٌن عثمان107

728فاطمة محمود على الكبٌر عبد الجواد108

733فاطمه حمادة على عبد الحمٌد109

769مؤمن حسن عبداللطٌف الشرٌف110

793محمد جمال كمال الدٌن اسماعٌل111

796محمد حسن عبدالغنى عبدالحكٌم112

797محمد حسٌن احمد محمد113

814محمد سعودى سرى الدٌن حسن114

832محمد عصام محمد عبد هللا115

846محمد كمال سعد محمد116

852محمد محمود احمد ٌوسف117

859محمد مصطفى عبدالمنعم عبد العزبز118

866محمد ٌحٌى رشدى محمد119

871محمود اصٌل عثمان عبدالوهاب120

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،
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878محمود رضا عبدالنعٌم عبدالحمٌد121

883محمود سلطان الحفنى احمد122

885محمود شربٌنى احمد عبدالمعز123

887محمود عبد الرؤف خلف محمدٌن124

888محمود عبدالرحٌم محمود عبدالحافظ125

890محمود فاروق محمد حسن126

892محمود محمد الثاقب محمد سٌد127

904مدٌحه كرٌم مختار عبد العظٌم128

907مروة بدوى السعدي محمود129

909مروة عاطف منازع على130

915مروه محمد احمد عبدالعزٌز131

917مروه مرتضى أبو اللٌل عبد الغفار132

925مرٌم محمدفتحً امام خلف133

926مرٌهام جمال صالح حافظ134

927مرٌهان حمدان مصطفً ابو الحسن135

928مستورة محمد محمد عبد الهادى عبد الجلٌل136

929مصطفى ابراهٌم ابو خطوة طوسون137

934مصطفى حماده عطا احمد138

939مصطفى صدقى ٌوسف صدقى139

946مصطفى عبدالفتاح سعودى نجٌب140

949مصطفى مجدى محمد حسن141

951مصطفى محمد محمود احمد142

969منى جمال ذكى جاب هللا143

970منى خلف عبداللطٌف اسماعٌل144

977منى محمود عبدهللا عبدالتواب145

982موسى حسٌن ابو الوفا حسٌن146

987مى مصطفى محمود محمد147

990مٌار عادل عبدالرازق محمود148

991ناجٌه محمد موسى حسن149

1002نجالء صالح فاٌز صادق150

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،
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1005نجالء فتحى ناجح محمد151

1006نجالء ماهر عبدالقادر عثمان152

1011ندا ماهر حافظ محمد153

1019نسرٌن محمد حسٌن امٌن154

1033نعمه عشرى العطفى محمد155

1034نعمه فتحى عمر محمود156

1035نعمه محمد حامد محمدٌن157

1039نها فاٌز عدلً صالح158

1042نهال كمال عامر حجاب159

1054نورا شعبان عمر سٌد160

1057نورا ماهر محمد عبد الغن161ً

1081هاجر محمود خلٌفه موسى162

1084هاجر هشام عبد العاطى محمد163

1088هالة عمر ذكً عبد الغن164ً

1102هبه حمدى ذكى حسن165

1117هدى على ربٌع محمد166

1122هدٌر جمعه حسن  احمد167

1124هدٌر عمر محمود عالم168

1133هناء محمد محمد فرٌد169

1136هند محمد عطا عبد هللا170

1147وائل اسماعٌل محمود حسن171

1149وردة عنتر احمد على172

1150ورده جاد الرب محمود مصطفى173

1151ورده ٌحٌى محمد الداخلى خلٌفة174

1155وفاء شعبان أحمد ٌوسف175

1157والء جمعة عبد الرحٌم محمود176

1161والء نادى محمد عبدهللا177

1162والء ناصر الدرٌنً محمود178

1163والء ناصر سعٌد عبدالوهاب179

1167ٌاسر هالل حسٌن عبد هللا180

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،


