
الشريعة االسالمية  مقرر

2018أرقام الجلوس ليست لـ  :المكان  1:رقم اللجنة 

رقم الجلوس االسم رقم المقعد

الفرقة الثالثة انتظام

19احمد ابراهٌم عبد الحفٌظ محمد1

29احمد حمدان احمد على2

38احمد سٌد عبدالداٌم عبدالجابر3

46احمد عبدالرحٌم حسن محمد4

51احمد عزب ابراهٌم طه5

61احمد محمد المهدي عوٌس محمد6

71اركان حربى احمد محمد7

84اسراء خلف محمد قطب8

86اسراء صابر محمود عبدالحكٌم9

87اسراء صالح عبد السمٌع شحاته10

89اسراء عبد الرحٌم عبد الرحمن عبد الاله11

93اسراء علً صالح عل12ً

96اسراء فزاع عبد الحمٌد السٌد13

97اسراء محمد ابراهٌم طلبة14

98اسراء محمد احمد محمد15

106اسالم ابوخنجر عبد الرحٌم احمد16

110اسالم حسٌن عبد السمٌع الطٌب17

111اسالم عامر محمد فراج18

119اسماء أحمد خلٌل إبراهٌم19

120اسماء احمد ابو زٌد مهن20ً

121اسماء احمد صالح نظٌر21

124اسماء اشرف عباس عبدالعزٌز22

127اسماء جمعه حسن عبدالعظٌم23

141اسماء صالح الدٌن احمد حسن24

142اسماء عادل جبٌلى حسن25

154اسماء محمد حسن حسب النبى26

155اسماء محمد خلف هللا راشد27

156اسماء محمد ربٌع محمد28

169اال جمال صبرى عبدالحافظ29

170االء جعفر محمد احمد30

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،



الشريعة االسالمية  مقرر

2018أرقام الجلوس ليست لـ  :المكان  2:رقم اللجنة 

رقم الجلوس االسم رقم المقعد

الفرقة الثالثة انتظام

171االء حسٌن محمد سٌد31

172االء حمد محمد عوض32

177االء محمد فاٌز عبدالرازق33

181الحسناء عزالدٌن عبده سٌد34

182الحسٌن محمد ابوالفضل حسٌن35

186الشٌماء السٌد حمدى احمد36

194الهام قاسم مصطفً ابو بكر37

196الهام نادى توفٌق خالف38

205امانً فتحً مفتاح احمد39

206امانى محمد تمام عبد المجٌد40

210امل محمد محمد محمد عطٌفى41

215امنٌه احمد عثمان محمود42

219امٌرة احمد محروس عبدالظاهر43

221امٌرة سٌد زكً سٌد44

225امٌره ابراهٌم اسماعٌل محمد45

227امٌره الربٌعً محمد احمد46

229امٌره حمدى عبد العظٌم محمد47

230امٌره رمضان عبد الرحٌم حسٌن48

231امٌره سمٌر عبدهللا معتمد49

232امٌره عادل سٌد احمد50

237امٌره محمد رجب على51

242امٌمة رجب محمد زهران52

243امٌمه السٌد مصطفى السٌد53

244انتصار عٌسى احمد عبد الراض54ً

247اٌات حمدى سعد حسن55

249اٌات سعٌد عبدالرازق سٌد56

250اٌات صالح محمد عبد الرسول57

252اٌات مصطفى داخلً عبد الحمٌد58

257اٌمان اٌمن حجازى على59

258اٌمان بهجت محفوظ جاد60

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،



الشريعة االسالمية  مقرر

2018أرقام الجلوس ليست لـ  :المكان  3:رقم اللجنة 

رقم الجلوس االسم رقم المقعد

الفرقة الثالثة انتظام

261اٌمان سرور احمد محمد61

263اٌمان سمٌر محمد اسماعٌل62

270اٌمان محمد سعٌد عبد ربه63

273اٌمان محمود محمد محمود64

274اٌمان نادى محمد عبد العزٌز65

280اٌمن صالح صابر ابراهٌم66

287اٌه جابر خلف على67

288اٌه جمال احمد محمد68

292اٌه رضا حسن ابراهٌم69

300اٌه على حسانٌن على70

302اٌه قدرى محمود بخٌت71

307اٌه محمد فوزى عبدالموجود72

310اٌه مكرم رفعت عبد الباقى73

319بدور محمد رٌان عبد الكرٌم74

329بالل خلٌفة عبد الوهاب عبد القادر75

330تامر اشرف سٌد صدٌق76

332تقوى شعبان عبد الغنى طلبه77

341جهاد حجاجً ٌوسف عمر78

342جهاد ذكى امٌن بكرى79

346جهاد عماد الدٌن عزٌز الدٌن محمد80

349جهاد محرم محمود الطٌب81

350جهاد مشرف شعبان مشرف82

351جٌهاد احمد عبد الجابر احمد83

352جٌهان على جمعة عبد هللا84

353حاتم خالد محمد علٌان85

364حسام محمد علً عبد هللا86

368حسن عطا عبد العزٌز موسى87

373حسناء محمد حسن عبد الحكٌم88

386حنان محمد محمد محمد89

387خالد ابراهٌم رمضان ادرٌس90

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،



الشريعة االسالمية  مقرر

2018أرقام الجلوس ليست لـ  :المكان  4:رقم اللجنة 

رقم الجلوس االسم رقم المقعد

الفرقة الثالثة انتظام

391خالد اشرف حمدان محمود91

397خالد ناتج محمد غرٌانى92

399خدٌجه ابراهٌم محمد محمد93

402خلود على محروس كامل94

405دالٌا أحمد محمود سٌد95

411دالٌا محمود محمد على محمد96

414دعاء اسامه فاروق عبدالعال97

419دعاء عبدالماجد احمد فرج98

420دعاء فوزى محمد انور زٌدان99

423دعاء محروس فاروق سعد100

424دعاء محمد السٌد محمد101

428دٌنا خلف عبد الرزاق عبد الاله102

430دٌنا عصمت محمد بٌومى103

437رائد احمد محمد الشناوى104

438رابحة خلف انور عبد الحمٌد105

439راندا رضا احمد عبد الماجد106

440راندا محمد مٌاز محمد107

443رانٌا احمد عبد الوهاب حسٌن108

445رانٌا حسنً سعداوي محمود109

455رباب محمد محمود على110

462رحاب ٌحً زكرٌا نمر111

464رحمه رضا فتوح عبدالفتاح112

468رضا سعٌد عبد العزٌز عبد الرحمن113

476رقٌة مستور حسن عبد الجواد114

479رندا عماد الدٌن سٌد محمد115

486رٌم عبد الحً عبد الراضى عبد المجٌد116

489رٌهام ربٌع سٌد على117

493رٌهام عزالدٌن عبدالاله عباس118

495رٌهام محمد عبد العظٌم عبد السالم119

497زهرة محمد جمال احمد120

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،



الشريعة االسالمية  مقرر

2018أرقام الجلوس ليست لـ  :المكان  5:رقم اللجنة 

رقم الجلوس االسم رقم المقعد

الفرقة الثالثة انتظام

501زٌنب احمد عبد الفتاح حسٌن121

505زٌنب عاطف حلمى عبدالوهاب122

506زٌنب عبد الرحمن محمود عبد الرحمن123

509زٌنب علً محمد عبد المنعم124

512زٌنب مظهر الفولى عبد العزٌز125

514سارة على محمود عبد اللطٌف126

515سارة محمد عبدالمجٌد زٌادى127

521ساره حسٌن عبد المنعم توفٌق128

524ساره عبد الحمٌد صادق عطا هللا129

525ساره عبدالرازق كامل محمد130

527ساره فولى خٌامى محمد131

539سلمى ٌحٌى مصطفى صبرى132

544سمر صالح محمود سٌد133

547سمٌة خالف عبدهللا السٌد134

559سهام شلقامى عثمان شلقامى135

563سوسن خالد ناجى عبدالعزٌز136

571شرٌن احمد عبدالعزٌز احمد137

575شرٌن محمد عبد السمٌع ٌوسف138

578شهده مصطفى أمٌن محمود139

580شٌرٌن عادل عبد التواب حسانٌن140

587شٌماء حسن ابو الحمد حسن141

593شٌماء قطب محمد احمد142

598شٌماء مصطفى عوٌس احمد143

601شٌماء نبٌل محمد عل144ً

603صابرٌن شاذلى حسٌن محمد145

606صالح سالم عبدالعظٌم السٌد146

624طه سٌد بخٌت محمد147

625عائشة عثمان علً محمد148

635عبد الرحمن خالد ناجى محمد149

639عبد الرحمن محمد سٌد احمد150

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،



الشريعة االسالمية  مقرر

2018أرقام الجلوس ليست لـ  :المكان  6:رقم اللجنة 

رقم الجلوس االسم رقم المقعد

الفرقة الثالثة انتظام

641عبد الرحمن منتصر ناجى حسٌن151

642عبد السمٌع كرم عبد السمٌع محروس152

645عبد هللا سمٌر شحاته عباس153

646عبد هللا محمود مصطفى احمد154

653عبدالرحمن خالف محمد احمد155

658عبدالرحمن محمد عبدالحمٌد السٌد156

661عبدالقوى محمد  عبدالقوى عبدالعاطى157

667عبٌر فتحً عبد الستار صالح158

668عبٌر فوزى عبد الحفٌظ مرسى159

670عبٌر ناصر زكى محمد160

672عزة جابر عبدالفتاح دٌاب161

673عزه اشرف عبدالحكٌم عبدالكرٌم162

677عصام قداره سلٌم اسماعٌل163

679عطٌات خمٌس علً زهران164

683عالء محمود توفٌق على165

684عالءالدٌن على عبد الراضً على166

686على جمال على محمد167

693على محمد عبدالمجٌد عبدالحافظ168

694علً محمد علً بغدادي169

696علٌاء ماهر محمود محمد170

698عمار ابراهٌم محمد عبد العظٌم171

700عمر فوزى محمد عبد العظٌم172

706عمرو جمام توفٌق لٌثى173

717غاده عدوى محمد بحر174

729فاطمه احمد محمد عبد الحلٌم175

731فاطمه السٌد عبد اللطٌف احمد176

734فاطمه خلٌفه حسن خلٌفه177

735فاطمه شحاته محمد مرسى178

736فاطمه صالح الدٌن توفٌق عبد الرحٌم179

738فاطمه عاطف جمعه مخلوف180

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،


