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 قسم النحو  االء عالء الدين محمد محمد .١
 قسم النحو  احمد اسامه محمد رجائى تونى .٢
 قسم النحو  اسلماناحمد اسلمان عواد  .٣
 قسم النحو  احمد اشرف حسن محمد .٤
 قسم النحو  احمد عبد هللا مصطفى على .٥
 قسم النحو  احمد محمد سيد عبداللطيف .٦
 قسم النحو  اسراء جمال كامل صالح .٧
 قسم النحو  اسراء حجاج محمد تونى .٨
 قسم النحو  اسراء ممدوح محمد انور عثمان .٩
 قسم النحو  اسالم اسماعيل احمد زيان .١٠
 قسم النحو  اسالم عبد الرحيم محمد خيرى .١١
 قسم النحو  اسالم عصام احمد محمد .١٢
 قسم النحو  اسماء حامد شرعى مصرى .١٣
 قسم النحو  اسماء عبد الجليل عبد الجيد ھاللى .١٤
 قسم النحو  اسماء محمد صالح محمد .١٥
 قسم النحو  امانى ابراھيم حمدان احمد سالم .١٦
 قسم النحو  امانى سيد ابوالسعود عبدالوھاب .١٧
 قسم النحو  مصطفى عبدالناصر رحاب امانى .١٨
 قسم النحو  امل حنفى محمود مقرب .١٩
 قسم النحو  امل محمدناصف احمد محمود .٢٠
 قسم النحو  امنه ناصر محمود صادق .٢١
 قسم النحو  امنية محمد عبد اللطيف محمد .٢٢
 قسم النحو  اميرة محمد على عبد العليم .٢٣
 قسم النحو  انتصار عبدالمنعم احمد جبريل .٢٤
 قسم النحو  ايمان جمعه صميده صالح .٢٥
 قسم النحو  ايمان سمير عبد هللا اسماعيل .٢٦
 قسم النحو  ايمان عاطف زيدان ابوزيد .٢٧
 قسم النحو  ايمان عبدالتواب عبدالمالك على .٢٨
 قسم النحو  ايمان محمود احمد عبد الرحمن .٢٩
 قسم النحو  ايمان محمود مختار حسن .٣٠
 قسم النحو  عبدالعزيزايمان محى الدين عاشور  .٣١
 قسم النحو  ايناس طه عبد هللا محمد .٣٢
 قسم النحو  ايه احمد عبد المنعم احمد .٣٣
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 قسم النحو  ايه بشير عبد الحميد قاعود .٣٤
 قسم النحو  ايه حمدى عبد الرحمن احمد .٣٥
 قسم النحو  ايه خالد محمد حسن .٣٦
 قسم النحو  ايه سيد مكرم عبد الحكيم .٣٧
 قسم النحو  مھنىباسم ابو العمران خلف  .٣٨
 قسم النحو  تغريد حلمي محمد احمد محمد طنطاوي .٣٩
 قسم النحو  تھانى فتح هللا السيد محمد .٤٠
 قسم النحو  ثريا احمد عبد المنعم محمد .٤١
 قسم النحو  جالل محسن عبدالحميد جالل .٤٢
 قسم النحو  حسن عصام الدين حسن عبدالمقصود صقر .٤٣
 قسم النحو  حسناء شحته حسن احمد .٤٤
 قسم النحو  حسين محمد عبدالغنى عبدالفتاح .٤٥
 قسم النحو  حمدى محفوظ يونس عسكر .٤٦
 قسم النحو  دعاء محمد راضى محمد .٤٧
 قسم النحو  دينا رزق عبدالعال عبدالكريم .٤٨
 قسم النحو  رضوى رضا احمد عبد العاطى .٤٩
 قسم النحو  رضوى رضا عبد الحميد محمد .٥٠
 قسم النحو  زياد محمد احمد حسين .٥١
 قسم النحو  زياد محمد الشاذلى الصاوى .٥٢
 قسم النحو  سبأ مزيد سالم الرجعان الھليلي .٥٣
 قسم النحو  سماح رضا حمدى جاد الرب .٥٤
 قسم النحو  شيماء صالح فتحي مصطفي .٥٥
 قسم النحو  شيماء مجدي توفيق فھمي .٥٦
 قسم النحو  شيماء محمد عبدالعظيم ابراھيم .٥٧
 قسم النحو  شيماء محمود ھجرس محمد .٥٨
 قسم النحو  شيماء موسى عبدهللا موسي .٥٩
 قسم النحو  صالح محمد صالح عبد الرسول .٦٠
 قسم النحو  عبير ابو الوفا نجاتى عبد المنعم .٦١
 قسم النحو  عثمان سعد عايض عياد عناد الرشيدى .٦٢
 قسم النحو  عمر عبد المطلب عبد الدايم اسماعيل اسماعيل .٦٣
 قسم النحو  عمر فتحى محمد محمد .٦٤
 قسم النحو  جمعه احمد سليمانعمرو  .٦٥
 قسم النحو  عمرو محمد عبدالحميد محمد عبدالقوى .٦٦
 قسم النحو  غاده رضا محمد محمد .٦٧
 قسم النحو  فاطمه حسين محمد طلبه .٦٨
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 قسم النحو  فاطمه خلف عبدالحليم محمد .٦٩
 قسم النحو  فاطمه مغربى محمد احمد .٧٠
 قسم النحو  كرم على محمود حسين .٧١
 قسم النحو  على زكى محمد كريمه .٧٢
 قسم النحو  لميس حسام صالح الدين محمد .٧٣
 قسم النحو  محمد السيد منصور راسم .٧٤
 قسم النحو  محمد رشدى محمد محمد الجبالوى .٧٥
 قسم النحو  محمد سعيد محمد عبدالمطلب .٧٦
 قسم النحو  محمود احمد محمد عبدالغنى .٧٧
 قسم النحو  مروة مدحت عبد العليم احمد .٧٨
 قسم النحو  عاطف خلف محمدمروه  .٧٩
 قسم النحو  مصطفى محمد رفعت مصطفى عبدالبديع .٨٠
 قسم النحو  منار خيري حامد يوسف .٨١
 قسم النحو  منه هللا محمد رمضان فھيم .٨٢
 قسم النحو  ميادة رجب يحى جمعه .٨٣
 قسم النحو  مياده احمد عبدالظاھر محمد .٨٤
 قسم النحو  نسمه سمير السيد حميدو اسماعيل .٨٥
 قسم النحو  طارق عطيه محمود عطيه نيرمين .٨٦
 قسم النحو  الھام جابر عيد طه .٨٧
 قسم النحو  الھام سعيد فھمى عبدالمقصود .٨٨
 قسم النحو  الھام نجاح سعد احمد .٨٩
 قسم النحو  ھبه هللا محمد محمد راغب .٩٠
 قسم النحو  ھبه عبدالعظيم السيد حسانين .٩١
 قسم النحو  ھدى عيد عبد الوھاب ابو العال .٩٢
 قسم النحو  ممدوح رشاد رجبھشام  .٩٣
 قسم النحو  وداد طه محمد سليمان .٩٤
 قسم النحو  والء محمود اسماعيل امين .٩٥
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 علم اللغة  احالم رضى رشيد على .١
 علم اللغة  احمد اشرف محمد بيومى .٢
 علم اللغة  عبدالمجيداحمد شرف عبدالمطلب  .٣
 علم اللغة  احمد شعبان محمد محمد .٤
 علم اللغة  احمد عثمان صابر عثمان .٥
 علم اللغة  اروى محمد حماد محمد .٦
 علم اللغة  اسراء درويش عبد الحميد درويش .٧
 علم اللغة  اسالم امين رجب امين .٨
 علم اللغة  اسالم حمدى عبدالحليم حامد .٩
 علم اللغة  محمداسالم عبدالحكيم احمد  .١٠
 علم اللغة  اسالم محمد عيد خضر .١١
 علم اللغة  اسالم محمد محمود محمد .١٢
 علم اللغة  اسالم محمد معاطى عبدالغفار .١٣
 علم اللغة  اسماء احمد فكرى عبدالظاھر .١٤
 علم اللغة  اسماء محمود صادق عبد النبى .١٥
 علم اللغة  اسماء نشات محمد محمد .١٦
 علم اللغة  اماني محمد محمد مرتضى .١٧
 علم اللغة  امل حنفى محمود مقرب .١٨
 علم اللغة  امنيه حسن محمد احمد .١٩
 علم اللغة  اميرة فرغلى محمد فرغلى .٢٠
 علم اللغة  اميره سعدنى حسانين محمود .٢١
 علم اللغة  اميره مصطفى حبشى احمد .٢٢
 علم اللغة  اميره ناجح سيد حسانين .٢٣
 علم اللغة  امينه نبيل عبدالمنعم عوض .٢٤
 علم اللغة  حسين على محمد ايه .٢٥
 علم اللغة  ايه عبدالحميد توفيق دسوقى .٢٦
 علم اللغة  ايه علي محمد ربيع .٢٧
 علم اللغة  ايه محمود عبدالسالم عبدالعظيم .٢٨
 علم اللغة  ايه منصور عبدالسالم ابوحمزه .٢٩
 علم اللغة  ايه ناجى قاسم ابو عجيلة .٣٠
 علم اللغة  بسمه كمال احمد عبد القادر .٣١
 علم اللغة  وجيه محمد بكرىبكرى  .٣٢
 علم اللغة  جومان رمضان على ابراھيم .٣٣
 علم اللغة  حسن حمدى عرفان رشوان .٣٤
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 علم اللغة  حسن على محمد محمد يوسف .٣٥
 علم اللغة  حسناء جمال محمد جاد .٣٦
 علم اللغة  خالد ابراھيم حسن على .٣٧
 علم اللغة  دعاء عالء عبدالحميد نمر .٣٨
 علم اللغة  رحاب ابراھيم صالح محمد .٣٩
 علم اللغة  رحاب حلفايه عبد الحميد عبد السالم .٤٠
 علم اللغة  رحاب محمود ناجى محمد .٤١
 علم اللغة  رضوي احمد حسين مخلوف .٤٢
 علم اللغة  رغدة ابو المكارم محمود عبد الرحيم .٤٣
 علم اللغة  رندا جمال خلف امين .٤٤
 علم اللغة  الزھراء عبدالكريم محمد ناصر .٤٥
 علم اللغة  محمدسارة أنور أمين  .٤٦
 علم اللغة  سارة ناصر حسن حسن فارس .٤٧
 علم اللغة  سعيد محمد محمود طلب .٤٨
 علم اللغة  سميه فاروق محمد مھران .٤٩
 علم اللغة  السيد عزت شوقى السيد .٥٠
 علم اللغة  شيماء اسماعيل عبد العزيز رشاد .٥١
 علم اللغة  شيماء سيد ربيع محمود .٥٢
 علم اللغة  شيماء عبد الحميد سعد زكى .٥٣
 علم اللغة  طارق فرغلى محمود عسقالنى .٥٤
 علم اللغة  عبد الباسط مبارك عبد الاله محمود .٥٥
 علم اللغة  عبد الرحمن حربى معوض عبد الحميد .٥٦
 علم اللغة  عبد هللا صابر عبد الحكيم حسين .٥٧
 علم اللغة  عبدالرحمن جمال كمال عبدالستار .٥٨
 علم اللغة  فاطمة زين العابدين على محمد قطب .٥٩
 علم اللغة  فاطمه عبيد سيد محمد .٦٠
 علم اللغة  فاطمه قاسم مصطفى سرور .٦١
 علم اللغة  فيصل محمد صالح نظير .٦٢
 علم اللغة  محمد بيومى محمد بيومى .٦٣
 علم اللغة  محمد حشمت عبدالعال فھمى .٦٤
 علم اللغة  محمد على محمد موافى .٦٥
 علم اللغة  غريب محمدمحمد كمال  .٦٦
 علم اللغة  محمد مجدى سيد عبدالمحسن .٦٧
 علم اللغة  محمد محمد محمد يوسف .٦٨
 علم اللغة  محمد مخيل سيد احمد .٦٩
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 علم اللغة  مروان جمال محمد عطا .٧٠
 علم اللغة  مروه عماد جاب هللا احمد .٧١
 علم اللغة  مصطفي خيري محمد ابو زيد .٧٢
 علم اللغة  سيدمنه هللا عالء الدين عبدالكريم  .٧٣
 علم اللغة  منى موسى حسين محمود .٧٤
 علم اللغة  مھا صبرى حسين عبدهللا محمد .٧٥
 علم اللغة  مھا عبدالقادر احمد خالد .٧٦
 علم اللغة  مھا نبيل محمد وافى .٧٧
 علم اللغة  مي مختار محمد احمد .٧٨
 علم اللغة  مياده جمال عبدالعظيم عبدالرحيم .٧٩
 علم اللغة  نادية على محمد عمر .٨٠
 علم اللغة  ناديه ماھر كامل على .٨١
 علم اللغة  ندى جابر يوسف محمد .٨٢
 علم اللغة  نسمه عادل على احمد .٨٣
 علم اللغة  نھا عبد هللا احمد ابراھيم .٨٤
 علم اللغة  ھاجر ناصر عبدالحميد احمد .٨٥
 علم اللغة  الھام سعيد حسين محمد الصوالحى .٨٦
 علم اللغة  ھشام عادل حمزه محمود .٨٧
 علم اللغة  ھند يوسف نصر الدين على .٨٨
 علم اللغة  وائل محمد رجب محمد .٨٩
 علم اللغة  وسام محمد عبدالكريم محمد .٩٠
 علم اللغة  وفاء عيسى عبدالتواب احمد .٩١
 علم اللغة  وفاء مجدى محمد محمد غالب .٩٢
 علم اللغة  يارا يحى عبدالمحسن حسن .٩٣
 علم اللغة  يوسف عاطف جمال الدين عباس .٩٤
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 األدب االء نوح صالح ابراھيم نوح .١
 األدب ابتسام جمال عبد هللا عبد المعز .٢
 األدب ابراھيم احمد ابراھيم محمد .٣
 األدب ابراھيم سيد ابراھيم محمد .٤
 األدب احمد انور فھمى على .٥
 األدب احمد حسن عبدالحكيم على .٦
 األدب احمد ذكى عبدالقادر احمد الشربينى .٧
 األدب احمد رمضان ابراھيم متولى .٨
 األدب احمد عادل محمد العربى سيد .٩
 األدب احمد عثمان محمد دسوقي .١٠
 األدب اسراء احمد محمود فرغلى .١١
 األدب اسراء تھامى عثمان تھامى .١٢
 األدب اسراء شحاتة محمد امين .١٣
 األدب اسراء محمد احمد عبدربه .١٤
 األدب اسالم جابر محمود مراد .١٥
 األدب اسماء وحيد محمد على .١٦
 األدب امل محمود مرسى سيد .١٧
 األدب اميره عزت توفيق احمد .١٨
 األدب اميمه جابر محمد صالح .١٩
 األدب ايمان اشرف محمد ابراھيم زعزع .٢٠
 األدب ايمان رفعت حسين حسن .٢١
 األدب ايمن محمد طه علي .٢٢
 األدب ايه ابوبكر عبدالعزيز عبدالرازق .٢٣
 األدب ايه رضا توفيق عمر .٢٤
 األدب بسمه مجدى محمد الصادق مصطفى .٢٥
 األدب جبريل محمد جبريل محمد .٢٦
 األدب حسام ضاحي اسماعيل محمد .٢٧
 األدب حنان حسن عطيه المتولى .٢٨
 األدب خالد وليد عبدالمنصف محمد .٢٩
 األدب دعاء اسامة محمد عبد الحليم .٣٠
 األدب راندا مختار صالح عبدالعظيم .٣١
 األدب رحاب صالح محمود حسن .٣٢
 األدب رحمه محمد عبدالعليم بكر .٣٣
 األدب رضوى رضا سعيد عبدالحافظ .٣٤
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 األدب ريھام محمد سيد عبد الرحمن .٣٥
 األدب زينب راضى صابر صالح .٣٦
 األدب سارة عبدالمجيد محمد ابو ليلة .٣٧
 األدب ساره حماده كمال عبده .٣٨
 األدب يحيى احمد ساره محمد .٣٩
 األدب سالم عامر محمد عبدالرحمن .٤٠
 األدب سحر امبابى عبدالعظيم محمد .٤١
 األدب سيد طه محمد عبداللطيف .٤٢
 األدب صفاء صالح محمد امام .٤٣
 األدب ضياء فتحى محمد مھنى .٤٤
 األدب  طه محمد سالمة عبد العزيز .٤٥
 األدب عبد الحميد ربيع عبد الحميد محمد .٤٦
 األدب عبدالرحمن عوض محمد احمد على .٤٧
 األدب محمد عبير سمير رشدى .٤٨
 األدب عثمان محمد عثمان سيف .٤٩
 األدب عصام محمود رشوان محمد .٥٠
 األدب عفاف قطب نجيب احمد .٥١
 األدب عال محمد عبد النعيم حسن .٥٢
 األدب عالء محمد السيد بدر .٥٣
 األدب على صالح على عمر .٥٤
 األدب على عبدهللا عبدالعزيز خليفه .٥٥
 األدب عمر احمد على حسين .٥٦
 األدب عمر فتحي حسن مسعود .٥٧
 األدب عمرو خالد فراج محمد .٥٨
 األدب فاطمه شريف محمد على .٩٥
 األدب فاطمه محمد احمد حسين محمدين .٥٩
 األدب كوثر حمدي احمد عوض .٦٠
 األدب محمد احمد عبد الحميد دخيل .٦١
 األدب محمد الھادى محمد ابوسعيد .٦٢
 األدب محمد جمال السيد عبدالمجيد .٦٣
 األدب محمد جمال رجب عبدالحميد .٦٤
 األدب محمد جمال محمد عبدالھادى .٦٥
 األدب محمد زكريا محمد عبدالبارى .٦٦
 األدب محمد سامى عبدالعزيز احمد علم الدين .٦٧
 األدب محمد سيد محمود مشرف .٦٨
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 األدب محمد كامل عبدالمعبود بھنساوى .٦٩
 األدب محمد محمود ادم صالح .٧٠
 األدب محمد محمود حسين محمود .٧١
 األدب محمد مفتاح حامد محمود .٧٢
 األدب محمد نبيل حنفى مجاھد ابوالدھب .٧٣
 األدب محمد ھانى محمد على .٧٤
 األدب مروه ايمن على ابراھيم عالوة .٧٥
 األدب مروه محمد توفيق محمد .٧٦
 األدب مروه محمد سعد امين .٧٧
 األدب مريم عالء عبدالحميد احمد حسين .٧٨
 األدب مصطفى حماد معبد محمد .٧٩
 األدب منار مھنى محمد مھنى .٨٠
 األدب منال عبدالحفيظ مصطفى جادالكريم .٨١
 األدب منه هللا ايمن شكرى عبدالحليم .٨٢
 األدب مھا ابراھيم عبدالمستجاب عبدالغنى .٨٣
 األدب نجالء صالح على عبد الحكيم .٨٤
 األدب ندا عبدالعزيز كامل مناع .٨٥
 األدب نورا احمد عوض هللا احمد .٨٦
 األدب ھبه محمد شعبان امين حسين .٨٧
 األدب ھبه محمود احمد عسران .٨٨
 األدب ھدى عبداللطيف العادلى على .٨٩
 األدب ھدى ممدوح سعد احمد السيد .٩٠
 األدب ھليل محمد ھليل محمد ھليل .٩١
 األدب وائل منتصر بدر محمد .٩٢
 األدب  ياسر محمود احمد عبد الرحيم .٩٣
 األدب ياسمين عبدالحميد فوزى عبدالحميد .٩٤
 األدب  ياسمين محمد حسانين عبدالغنى احمد .٩٥
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 البالغة  االء طارق خميس احمد صالح .١
 البالغة  االء محمد عبد النعيم سالمه .٢
 البالغة  االء محمد عبدالعظيم توفيق .٣
 البالغة  احمد اشرف عبد المختار عبد الحليم .٤
 البالغة  احمد السيد محمد السيد العادلى .٥
 البالغة  احمد جمال شمس الدين درويش .٦
 البالغة  احمد عبداللطيف احمد حسين .٧
 البالغة  احمد عبدهللا على كامل .٨
 البالغة  اسامه عبدالبديع سيد محمد .٩
 البالغة  اسراء ضاھر ابراھيم محمد .١٠
 البالغة  اسراء ياسر محمد اغا محمد .١١
 البالغة  اسالم اشرف محمود عبدالباقى .١٢
 البالغة  اسماء عاكف رشاد عبدالحليم .١٣
 البالغة  امانى عماد مصطفى ابراھيم .١٤
 البالغة  امنيه حسن احمد محمد .١٥
 البالغة  اميرة اسامة مرسي عبدالقادر .١٦
 البالغة  اميرة نادى عبد المقصود محمود .١٧
 البالغة  اميره عبدالحى عبدالرازق عبدالحى .١٨
 البالغة  اميره محمد فتحى صادق .١٩
 البالغة  ايمان جمال حافظ محمد .٢٠
 البالغة  ايمان عصام مصطفى طنطاوى .٢١
 البالغة  ايمان ماھر مخيمر خلف .٢٢
 البالغة  ايناس على بيومى على .٢٣
 البالغة  ايه هللا علي محمد علي .٢٤
 البالغة  ايه ايمن السيد محمود عبدالسالم .٢٥
 البالغة  تغريد ماھر محمود عبدالمالك .٢٦
 البالغة  حبيبه طارق محمد عوض ريحان .٢٧
 البالغة  محمود عبد الحكيمحسناء فريد  .٢٨
 البالغة  دعاء عبد القادر حسن محمد .٢٩
 البالغة  دعاء فتحى سيد عبد الباقى .٣٠
 البالغة  دالل السعودى ابوبكر محمد .٣١
 البالغة  دينا فداوى محمد نجيب .٣٢
 البالغة  رانيا حسن جاد الكريم احمد .٣٣
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 البالغة  رانيا شعبان حسين شحات .٣٤
 البالغة  عبدالرازق عبدالفتاح رانيا ضاحى .٣٥
 البالغة  رحاب محمد سيد فتحى .٣٦
 البالغة  رقيه احمد محمد عبدالغنى .٣٧
 البالغة  ريھام محمد عبدالحكيم عطية .٣٨
 البالغة  زمزم ضياء فتحى عبدالعزيز .٣٩
 البالغة  الزھراء جاسر رضا خليل .٤٠
 البالغة  سارة محمود عوض محمود .٤١
 البالغة  ساره رضا محمد حسن .٤٢
 البالغة  سلمى سامح سيد رجب .٤٣
 البالغة  سناء فرج محمد حسين .٤٤
 البالغة  سندس يحى نصار محمد .٤٥
 البالغة  سھي خليفة محمد قاسم .٤٦
 البالغة  السيد احمد احمد طه .٤٧
 البالغة  شروق سيد امام محمد .٤٨
 البالغة  شيماء اسماعيل سيد طنطاوى .٤٩
 البالغة  شيماء سليمان انور حسن .٥٠
 البالغة  محمد علىعبدهللا على  .٥١
 البالغة  على سيد محمد محمد .٥٢
 البالغة  على عادل محمد حسين دياب .٥٣
 البالغة  علياء عيد على مھنى .٥٤
 البالغة  فاطمة عادل عبدالمطلب عبدالمقصود .٥٥
 البالغة  فاطمه محمد شوقي جفالن .٥٦
 البالغة  لمياء ابوالحسن محمد محمد .٥٧
 البالغة  محمد أسامه محمد رشدي .٥٨
 البالغة  عبد الغفار عبد الحكيم علىمحمد  .٥٩
 البالغة  محمد على محمد عبد الكريم .٦٠
 البالغة  محمد مصطفى ناجى سيد .٦١
 البالغة  محمود رجب عبدالرسول احمد .٦٢
 البالغة  مصطفى محمد ھاشم خطاب .٦٣
 البالغة  مصطفى مصلح احمد ابراھيم حسن .٦٤
 البالغة  منال محمد موسى ثابت .٦٥
 البالغة  مھا احمد فرغلى يوسف .٦٦
 البالغة  مھا جمال سيد بيومى .٦٧
 البالغة  مى خالد عبدالحليم محمد .٦٨
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 البالغة  ميريھان عوض محمود محمد الفخرانى .٦٩
 البالغة  ميى صالح عبداللطيف شعبان .٧٠
 البالغة  ناديه ربيع فضل سالمه .٧١
 البالغة  ندا اشرف امين احمد .٧٢
 البالغة  ندى منصور ريان متولى .٧٣
 البالغة  عبد الجوادنرمين يسرى محمد  .٧٤
 البالغة  نسمه الدمرداش عبدالحميد شتا .٧٥
 البالغة  نسيبة شوكت دياب مخلوف .٧٦
 البالغة  نوال كمال عبدهللا عبدالحميد .٧٧
 البالغة  نورا فتحى واجد محمد .٧٨
 البالغة  نورھا ن محمد صابر محمد .٧٩
 البالغة  نورھان ھنى محمد عمر .٨٠
 البالغة  ھاجر عصام محمد عبده .٨١
 البالغة  محمد احمد عبدهللا ھاجر .٨٢
 البالغة  ھاجر محمود الداخلى ابوبكر .٨٣
 البالغة  ھايدى فتحى عبدالحليم فرج .٨٤
 البالغة  ھبه شحات بيومى بيومى عياد .٨٥
 البالغة  ھدير خالد فھيم مھنى .٨٦
 البالغة  ھدير محمد رضوان عباس .٨٧
 البالغة  ھشام محمد حافظ على .٨٨
 البالغة  ھيام رمضان السيد على .٨٩
 البالغة  وفاء عاشور عبدالاله نعمان .٩٠
 البالغة  وليد رفعت عبدالموجود امين .٩١
 البالغة  ياسمين خميس حماده ابراھيم متولى .٩٢
 البالغة  ياسمين عادل حسن احمد .٩٣
 البالغة  ياسمين ھانى فخرى احمد .٩٤
 البالغة  يوسف محمد صالح محمد .٩٥
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 الشريعة  االء حسني عبد الحي محمد .١
 الشريعة  االء زكريا سيد محمد .٢
 الشريعة  ابتسام محسن سيد فھمى .٣
 الشريعة  احمد ربيع الدسوقي ابراھيم ابراھيم .٤
 الشريعة  احمد سعد السيد عبد الفتاح .٥
 الشريعة  احمد على عبدهللا عيد .٦
 الشريعة  احمد محمد عبدالعال عبدالرحيم .٧
 الشريعة  احمد محمد غالب محمد .٨
 الشريعة  احمد محمد محمد عبد هللا .٩
 الشريعة  احمد محمود محمد عبدالعزيز .١٠
 الشريعة  احمد يسرى عبد الرازق فرغلى .١١
 الشريعة  احمد يونس كامل حسين .١٢
 الشريعة  اخالص محمد عبدالمعز عبدالعزيز .١٣
 الشريعة  اسامه الوحيلى احمد اسماعيل .١٤
 الشريعة  اسراء جمعه محمد محمد سعد .١٥
 الشريعة  اسراء محمد عبدالقوى عبدالحميد .١٦
 الشريعة  اسالم ابراھيم على احمد على .١٧
 الشريعة  اسالم خيرى مخلوف نديم .١٨
 الشريعة  اسالم محمد وردانى متولى .١٩
 الشريعة  اسماء ابراھيم رشاد سيد .٢٠
 الشريعة  اسماء اشرف محمد حلمي .٢١
 الشريعة  ثابت عبد الحميد اسماء حلمى .٢٢
 الشريعة  اسماء صالح نادى على .٢٣
 الشريعة  اسماء مبروك حسين عبدالجواد .٢٤
 الشريعة  اشرف ناصر كامل محمد .٢٥
 الشريعة  امانى خيرى محمد رياض .٢٦
 الشريعة  اميره محمود توفيق مھنى .٢٧
 الشريعة  انتصار اسماعيل قناوي عبدالناصر .٢٨
 الشريعة  انتصار جالل احمد سھل .٢٩
 الشريعة  انجى ابوبكر احمد بخيت .٣٠
 الشريعة  ايات خالد محمود عبد الحميد .٣١
 الشريعة  ايات محمود عبد الصمد ابراھيم .٣٢
 الشريعة  ايمان السيد ذ كى محمد .٣٣
 الشريعة  ايناس عدوى ابراھيم عبد المتجلى .٣٤
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 الشريعة  ايه احمد زكي عبدالعزيز .٣٥
 الشريعة  ايه اشرف صالح الليثى .٣٦
 الشريعة  ايه عبد ربه عبدالحكيم عبدالسميع .٣٧
 الشريعة  بثينة عزت محمد احمد .٣٨
 الشريعة  تامر حمدي حمام مھنا .٣٩
 الشريعة  حازم ابو بكر رشدي ذكى .٤٠
 الشريعة  حسام حسن نجاتى محمد .٤١
 الشريعة  حسناء محمد عبد الرؤف مرسى .٤٢
 الشريعة  رانيا محمود عبد العزيز محمود .٤٣
 الشريعة  السيد خميسرباب نشأت محمد  .٤٤
 الشريعة  رحاب ضاحي محمد حسن .٤٥
 الشريعة  رحاب محمد حسن عبدهللا .٤٦
 الشريعة  رحاب مصطفى عمرو على .٤٧
 الشريعة  رحمه شريف سيد فكرى .٤٨
 الشريعة  رنا عليوه مسلم جمعه .٤٩
 الشريعة  روان احمد على على .٥٠
 الشريعة  ريھام ممدوح عبد الحميد حامد .٥١
 الشريعة  أحمد عبدهللا ريـھـــام نــصــــر .٥٢
 الشريعة  زھراء مصطفى جالل عثمان .٥٣
 الشريعة  شروق محمد حسن محمد .٥٤
 الشريعة  شيماء جمال عبد هللا عبد الخالق .٥٥
 الشريعة  شيماء خلف شحاته دياب .٥٦
 الشريعة  شيماء خيرى ناجى خليفه .٥٧
 الشريعة  شيماء شعبان خليفه ابوالسباع .٥٨
 الشريعة  صابرين عاطف خليفه عبد الصادق .٥٩
 الشريعة  صبرين سالم عبدالقوى معتمد .٦٠
 الشريعة  طاھر ممدوح مرسى سنوسى .٦١
 الشريعة  عائشه سمير محمد على .٦٢
 الشريعة  عبد العزيز عثمان عبيد عبداللطيف عشيبه .٦٣
 الشريعة  عبد العظيم خالد عبد العظيم عثمان .٦٤
 الشريعة  عبدهللا احمد ظاھر عويد العنزى .٦٥
 الشريعة  عزة سمير السيد احمد حسين ابويحيي .٦٦
 الشريعة  عزه لطفى محمد احمد .٦٧
 الشريعة  عفاف بشير خليفه ابراھيم .٦٨
 الشريعة  عالء كريم كامل عثمان .٦٩
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 الشريعة  على عبدالحميد على محمد .٧٠
 الشريعة  علياء سامى عباس محمد .٧١
 الشريعة  علياء معتصم سليمان عبداللطيف .٧٢
 الشريعة  عبدالرحيمعمرو احمد رمضان  .٧٣
 الشريعة  غاده عبدالفتاح درويش معتمد .٧٤
 الشريعة  فاطمه محمد محمود فرج .٧٥
 الشريعة  لمياء ابراھيم الدسوقى حسن عبد الظاھر .٧٦
 الشريعة  لمياء ضاحى خلف على .٧٧
 الشريعة  ماجدة حمدي فضل علي .٧٨
 الشريعة  محمد احمد عبد الناصر دكرورى .٧٩
 الشريعة  محمد جمال الدين محمد ربيع .٨٠
 الشريعة  محمد خالف احمد مشرف .٨١
 الشريعة  محمد ربيع طلعت عبد الحليم .٨٢
 الشريعة  محمد سعد رزق عبدالمولى .٨٣
 الشريعة  محمد فتحى أحمد السيد عبد الاله .٨٤
 الشريعة  محمد مصطفى أحمد رضوان .٨٥
 الشريعة  محمد مصطفى يوسف شعبان .٨٦
 الشريعة  محمد ممدوح على محمد .٨٧
 الشريعة  اسماعيل على محمدمحمود  .٨٨
 الشريعة  محمود حسن محمود حسن .٨٩
 الشريعة  محمود ضاحى عبدالنعيم دكرورى .٩٠
 الشريعة  محمود على حسن محمود .٩١
 الشريعة  محمود فرج حسن محمود .٩٢
 الشريعة  محمود محمد عبدالمعطى عبدالقادر .٩٣
 الشريعة  محمود مرسى سيد خميس .٩٤
 الشريعة  مرزوق على مرزوق العتيبى .٩٥
 الشريعة  مروة على محمد شريف .٩٦
 الشريعة  مريم جمال محمد ذكى .٩٧
 الشريعة  مصطفى كامل صديق احمد .٩٨
 الشريعة  مصطفى يوسف مصطفى يوسف .٩٩
 الشريعة  منال محمود محمد عبدالباقى .١٠٠
 الشريعة  منصور ممدوح ھاشم منصور .١٠١
 الشريعة  منى مرتضا ابراھيم ادم .١٠٢
 الشريعة  ابراھيممنيره ابراھيم زغلول  .١٠٣
 الشريعة  مھا ابراھيم عبد الرحمن احمد .١٠٤
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 الشريعة  مھا على سيد على .١٠٥
 الشريعة  مھا فتحى فرج حسن .١٠٦
 الشريعة  مھا محمد احمد محمد .١٠٧
 الشريعة  ناھد عبد الرحيم عبد الستار عبد الرحيم .١٠٨
 الشريعة  نجالء فتحى محمد عبد الرؤف .١٠٩
 الشريعة  ندي عبد العليم محمد توفيق .١١٠
 الشريعة  نسرين السيد عبدالفتاح عبدالسالم .١١١
 الشريعة  نسمه على اسماعيل محمد .١١٢
 الشريعة  نسمه محمود نادى شاكر .١١٣
 الشريعة  نھله محمود احمد محمد .١١٤
 الشريعة  نورھان طلعت مصطفي ھالل محمد .١١٥
 الشريعة  نورھان ناجى عبدالعزيز دھشان .١١٦
 الشريعة  ھاجر خالد حسن احمد .١١٧
 الشريعة  مدين عبدهللا ھبه حمدى .١١٨
 الشريعة  ھبه راضى سيد عبدالغنى .١١٩
 الشريعة  ھدى سعد عبدالحليم شحاته .١٢٠
 الشريعة  ھدى سيد محمد عبدالسند .١٢١
 الشريعة  ھناء مصطفى على خليفه .١٢٢
 الشريعة  ھند فضل احمد عباس .١٢٣
 الشريعة  وجيه عبد الستار ابراھيم عبد الوھاب .١٢٤
 الشريعة  وسام معروف محمد على .١٢٥
 الشريعة  وفاء عمر يحيى احمد .١٢٦
 الشريعة  ياسمين احمد ابوالفتوح احمد .١٢٧
 الشريعة  ياسمين محمد فتحى تونى .١٢٨
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 الفلسفة اإلسالمية  احمد على لبيب شحاته .١
 الفلسفة اإلسالمية  احمد علي سنوسي حنيش .٢
 الفلسفة اإلسالمية  عبدالعليم احمد عمر الفاروق محمدشاكر .٣
 الفلسفة اإلسالمية  احمد ناجح احمد محمود .٤
 الفلسفة اإلسالمية  ازھار جمال حماده احمد .٥
 الفلسفة اإلسالمية  اسراء على ابو شامه جاد الكريم .٦
 الفلسفة اإلسالمية  اسماء احمد حسن محمد .٧
 الفلسفة اإلسالمية  اسماء احمد على حسين .٨
 الفلسفة اإلسالمية  حسن محمداسماء صالح  .٩
 الفلسفة اإلسالمية  اسماء عزت عبدالعظيم عبدالسالم .١٠
 الفلسفة اإلسالمية  اسماء محمد صالح محمد .١١
 الفلسفة اإلسالمية  اسماء مصطفي حسن محمد .١٢
 الفلسفة اإلسالمية  امانى فايز عبدالونيس حسن .١٣
 الفلسفة اإلسالمية  امل ابو الجود عبد الجابر محمد .١٤
 الفلسفة اإلسالمية  امنيه احمد محى الدين مصطفى .١٥
 الفلسفة اإلسالمية  اميره جميل صبره نظير ابراھيم .١٦
 الفلسفة اإلسالمية  اميره فوزى حلمى ھالل .١٧
 الفلسفة اإلسالمية  ايمان نايل مرعى عبدالجواد .١٨
 الفلسفة اإلسالمية  ايه حسين ابوبكر محمد .١٩
 الفلسفة اإلسالمية  ايه خالد خلف بوصة .٢٠
 الفلسفة اإلسالمية  ايه عبد العواض عبد الكريم عبد العاطى .٢١
 الفلسفة اإلسالمية  بسمه قدرى طلبه صابر .٢٢
 الفلسفة اإلسالمية  بسمه محمود ابراھيم محمد .٢٣
 الفلسفة اإلسالمية  بالل محمد ذكى عبدالوھاب .٢٤
 الفلسفة اإلسالمية  جمال سيد ابراھيم رضوان .٢٥
 الفلسفة اإلسالمية  الدين عبدالباسط حسن عبدهللا محمدحسام  .٢٦
 الفلسفة اإلسالمية  حسام حسن محمد حسن .٢٧
 الفلسفة اإلسالمية  حسن يوسف حمدى ابو الفضل .٢٨
 الفلسفة اإلسالمية  حسناء عبد العظيم عبد الرحيم ھاشم .٢٩
 الفلسفة اإلسالمية  حسناء محمد علي محمد .٣٠
 الفلسفة اإلسالمية  الكريمحمزة بھجت عبد البديع عبد  .٣١
 الفلسفة اإلسالمية  خلود ابراھيم شلقامى محمد .٣٢
 الفلسفة اإلسالمية  داليا قاسم علي قاسم .٣٣
 الفلسفة اإلسالمية  دعاء رضا حسين محمود .٣٤
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 الفلسفة اإلسالمية  دينا حارس عبد الجيد عبد الاله .٣٥
 الفلسفة اإلسالمية  دينا عمرو عبد الرحيم على .٣٦
 الفلسفة اإلسالمية  محمد على عبدالعالرابعه  .٣٧
 الفلسفة اإلسالمية  راندا راضى صابر صالح .٣٨
 الفلسفة اإلسالمية  رانيا احمد حسين خضر .٣٩
 الفلسفة اإلسالمية  رانيا جمال حسنى محمد .٤٠
 الفلسفة اإلسالمية  رانيا حسنين احمد محمد .٤١
 الفلسفة اإلسالمية  رباب احمد يونس نصر .٤٢
 الفلسفة اإلسالمية  شاكررحاب بدوى محمد  .٤٣
 الفلسفة اإلسالمية  رحاب على امام على .٤٤
 الفلسفة اإلسالمية  رحاب مصطفى كامل عمر .٤٥
 الفلسفة اإلسالمية  رضا محمود حسين موسى .٤٦
 الفلسفة اإلسالمية  رضوى عاطف فكرى محمد .٤٧
 الفلسفة اإلسالمية  رغده محمود يوسف شحاته .٤٨
 الفلسفة اإلسالمية  رماج حسين محمد ميھوب .٤٩
 الفلسفة اإلسالمية  رمضان جمال على عبدهللا .٥٠
 الفلسفة اإلسالمية  رمضان حامد زكى ھريدى .٥١
 الفلسفة اإلسالمية  ريھام اسماعيل يسن محمد .٥٢
 الفلسفة اإلسالمية  ريھام اشرف صالح حسن .٥٣
 الفلسفة اإلسالمية  ريھام صالح سعيد لحام .٥٤
 الفلسفة اإلسالمية  ريھام عماد محمد سليم .٥٥
 الفلسفة اإلسالمية  ريھام عمر محمد احمد .٥٦
 الفلسفة اإلسالمية  زھيرة ابراھيم فتحي ابراھيم .٥٧
 الفلسفة اإلسالمية  زينه عبدالغنى فاروق عبدالواحد .٥٨
 الفلسفة اإلسالمية  سارة ابراھيم محمد ابراھيم .٥٩
 الفلسفة اإلسالمية  سارة صالح عبدالعزيز عبدالحكيم .٦٠
 الفلسفة اإلسالمية  سارة قدري محمود بخيت .٦١
 الفلسفة اإلسالمية  سلمى حمادة شاكر عبد الغنى .٦٢
 الفلسفة اإلسالمية  سلمى حمدي عبدالعظيم عبده .٦٣
 الفلسفة اإلسالمية  سلمى معتز على احمد .٦٤
 الفلسفة اإلسالمية  سلوى جمال صدقي محمد .٦٥
 الفلسفة اإلسالمية  سماء قمر سعد عبدالحافظ .٦٦
 الفلسفة اإلسالمية  سمر رضوت محمد علم الدين .٦٧
 الفلسفة اإلسالمية  سمر سامح عبد القادر احمد .٦٨
 الفلسفة اإلسالمية  سميه يحيى جاھين حسن .٦٩
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 الفلسفة اإلسالمية  سندس انور عبدالمطلب على .٧٠
 الفلسفة اإلسالمية  سھيله محمد العربى دمرداشى محمد .٧١
 الفلسفة اإلسالمية  سوسن ھانى السيد محمود .٧٢
 الفلسفة اإلسالمية  شروق مصطفى كامل محمد .٧٣
 الفلسفة اإلسالمية  شرين شعبان محمد دعبس .٧٤
 الفلسفة اإلسالمية  شيماء اسماعيل محمد سيد .٧٥
 الفلسفة اإلسالمية  شيماء حسن ھالل حسن .٧٦
 الفلسفة اإلسالمية  شيماء رجب محمد محمد .٧٧
 الفلسفة اإلسالمية  الشيماء محمد حسن محمد .٧٨
 الفلسفة اإلسالمية  شيماء محمد عبدالعاطى محمد .٧٩
 الفلسفة اإلسالمية  صباح احمد محمد عبدالمعبود .٨٠
 الفلسفة اإلسالمية  ضحى احمد فرج محمد .٨١
 الفلسفة اإلسالمية  عائشة ماھر عامر عبد المقصود .٨٢
 الفلسفة اإلسالمية  عبير مرزوق حسان عبد الوھاب .٨٣
 الفلسفة اإلسالمية  خالد جبريل علىعز الدين  .٨٤
 الفلسفة اإلسالمية  عصام زكى ابراھيم سليمان .٨٥
 الفلسفة اإلسالمية  عمرو ربيع حسين على .٨٦
 الفلسفة اإلسالمية  غاده عبداللطيف عبدالحميد عبدهللا .٨٧
 الفلسفة اإلسالمية  غاده مجدى عبدالعزيز سيد .٨٨
 الفلسفة اإلسالمية  فاطمة اشرف عبد هللا دسوقى .٨٩
 الفلسفة اإلسالمية  فاطمة خليفه عبد الظاھر على .٩٠
 الفلسفة اإلسالمية  فاطمه الزھراء نادى حسين على الطويل .٩١
 الفلسفة اإلسالمية  فاطمه رجب على ابوزيد .٩٢
 الفلسفة اإلسالمية  فاطمه فتحى احمد عبد الرحمن .٩٣
 الفلسفة اإلسالمية  فاطمه محمد محمود على وصفى .٩٤
 الفلسفة اإلسالمية  فوزيه ايمن توفيق احمدالسيد .٩٥
 الفلسفة اإلسالمية  محمد حويان حامد زھران العازمى .٩٦
 الفلسفة اإلسالمية  محمد خالد عويس سيد .٩٧
 الفلسفة اإلسالمية  محمد علي ابراھيم عبدالفتاح موسى .٩٨
 الفلسفة اإلسالمية  محمد عيسى محمد ابراھيم .٩٩
 الفلسفة اإلسالمية  اللطيفمحمد فتحي شعبان عبد  .١٠٠
 الفلسفة اإلسالمية  محمد محمود عبدالنعيم احمد .١٠١
 الفلسفة اإلسالمية  محمد ياسر عرفات شحاته .١٠٢
 الفلسفة اإلسالمية  محمود عطيه عبد الحافظ عبد العزيز .١٠٣
 الفلسفة اإلسالمية  مريم حسن محمد طه .١٠٤



 

 جامعة المنيا
 كلية دار العلوم

@òrÛbrÛa@òÓŠÐÛa@pb––¥@M@@âbÄnãaM@lbnãa@
RPQYMRPRP@

{æë†vn½a} 

kÛbİÛa@áa@ @—–‚nÛa@ @
 الفلسفة اإلسالمية  مصطفى جمال عبده احمد .١٠٥
 الفلسفة اإلسالمية  مصطفى محمد االمير قناوى .١٠٦
 الفلسفة اإلسالمية  منال ابوالعباس على احمد .١٠٧
 الفلسفة اإلسالمية  منى اشرف صالح محمد .١٠٨
 الفلسفة اإلسالمية  منى عصام محمدعبد الحليم احمد .١٠٩
 الفلسفة اإلسالمية  نجالء عمار صالح كامل .١١٠
 الفلسفة اإلسالمية  ندى رمضان حلمى عباس .١١١
 الفلسفة اإلسالمية  نسمه محمد على مرسى .١١٢
 الفلسفة اإلسالمية  نسمه مصطفى محمد ذكى .١١٣
 الفلسفة اإلسالمية  نھى محمود يسرى محمد عبدالعظيم .١١٤
 الفلسفة اإلسالمية  نورھان عيد على سيد .١١٥
 الفلسفة اإلسالمية  ھاجر خالف صھار على .١١٦
 الفلسفة اإلسالمية  ھاجر شحاته عبدالعزيز عبدالغنى .١١٧
 الفلسفة اإلسالمية  ھاجر عزت محمد عبدالحميد .١١٨
 الفلسفة اإلسالمية  ھاله ماھر لطفى عبدالرحمن .١١٩
 الفلسفة اإلسالمية  ھايدى جمال جمعه عبدالحكيم .١٢٠
 الفلسفة اإلسالمية  ھايدى ياسر عزيز ابراھيم .١٢١
 الفلسفة اإلسالمية  ھبه عاشور محمد محمود .١٢٢
 الفلسفة اإلسالمية  ھدير بھاء الدين فؤاد عليوه .١٢٣
 الفلسفة اإلسالمية  ھدير خالد جمال امين .١٢٤
 الفلسفة اإلسالمية  ھدير محمد امين محمود .١٢٥
 الفلسفة اإلسالمية  ھدير محمد عبد العزيز محمد .١٢٦
 الفلسفة اإلسالمية  ھند محمد جابر صادق .١٢٧
 الفلسفة اإلسالمية  ھيام احمد عثمان احمد .١٢٨
 الفلسفة اإلسالمية والء عرفه عبد اللطيف متولى .١٢٩
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 التاريخ اإلسالمي ابتھال نصار سيد حافظ .١
 التاريخ اإلسالمي ابراھيم على ابراھيم شديد سيد .٢
 التاريخ اإلسالمي ابراھيم محمد قطب محمد .٣
 التاريخ اإلسالمي اثار جمعه محمد أحمد .٤
 التاريخ اإلسالمي احالم عمر احمد امام .٥
 التاريخ اإلسالمي احمد بد ر شاھين شلقامى .٦
 التاريخ اإلسالمي احمد ثابت احمد رغمان .٧
 التاريخ اإلسالمي احمد حسن محمد ھيبه .٨
 التاريخ اإلسالمي احمد رفعت نادى محمد .٩
 التاريخ اإلسالمي احمد رمزى حسان احمد .١٠
 التاريخ اإلسالمي احمد عاطف عبدالسالم عبدالعزيز .١١
 التاريخ اإلسالمي احمد عيد سيد محمد .١٢
 التاريخ اإلسالمي احمد محمد األمير محمود حجازى .١٣
 التاريخ اإلسالمي احمد مصطفى شعبان احمد الجناينى .١٤
 التاريخ اإلسالمي اسامه احمد حسن عبدالرحمن .١٥
 التاريخ اإلسالمي اسامه شافعى احمد محمد .١٦
 التاريخ اإلسالمي اسراء اشرف فاروق امين .١٧
 اإلسالميالتاريخ  اسراء ركابى حسن اسماعيل .١٨
 التاريخ اإلسالمي اسراء صالح منصور احمد .١٩
 التاريخ اإلسالمي اسراء عادل ربيع عبدالعظيم .٢٠
 التاريخ اإلسالمي اسراء عصام سيد محمود .٢١
 التاريخ اإلسالمي اسراء محمد احمد طلعت احمد القشيرى .٢٢
 التاريخ اإلسالمي اسراء ناصر قطب احمد .٢٣
 اإلسالمي التاريخ اسالم احمد فتحى عبد الصمد .٢٤
 التاريخ اإلسالمي اسالم اشرف على متولى .٢٥
 التاريخ اإلسالمي اسالم ايمن محمد ابو سريع .٢٦
 التاريخ اإلسالمي اسماء ابراھيم محمد محمد .٢٧
 التاريخ اإلسالمي اسماء بھاء فؤاد محمد .٢٨
 التاريخ اإلسالمي اسماء رفعت عزيز محمد .٢٩
 اإلسالميالتاريخ  اسماء عبد الشافي سالم حجازي .٣٠
 التاريخ اإلسالمي اسماء على محمد على .٣١
 التاريخ اإلسالمي اسماء عمر محمد عمر .٣٢
 التاريخ اإلسالمي اسماء محمد يوسف محمد .٣٣
 التاريخ اإلسالمي اسماء يوسف سعد عبدالحكم .٣٤
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 التاريخ اإلسالمي اشرف صابر حجازى عبدالعظيم .٣٥
 التاريخ اإلسالمي اشرقت عبدالاله شوقى عبدالاله .٣٦
 التاريخ اإلسالمي اشرقت مصطفى احمد محمد .٣٧
 التاريخ اإلسالمي امنيه رؤوف اسماعيل حسن .٣٨
 التاريخ اإلسالمي امنيه عيد صالح محمد .٣٩
 التاريخ اإلسالمي اميرة السيد صقر محمد .٤٠
 التاريخ اإلسالمي ايات محمود سيد محمد .٤١
 التاريخ اإلسالمي ايات مصطفى محمد بھجت محمد .٤٢
 التاريخ اإلسالمي محمد حسانايمان خورشيد  .٤٣
 التاريخ اإلسالمي ايمان محمد حسن على .٤٤
 التاريخ اإلسالمي ايناس عبد هللا عمر صاوى .٤٥
 التاريخ اإلسالمي ايه أحمد محمد عبدالوھاب .٤٦
 التاريخ اإلسالمي ايه اسامه محمد زين الدين .٤٧
 التاريخ اإلسالمي ايه جمعة نصر مصطفى .٤٨
 اإلسالميالتاريخ  ايه رشدى يسين عكوش .٤٩
 التاريخ اإلسالمي ايه عاطف مصطفى يوسف .٥٠
 التاريخ اإلسالمي ايه مجدى محمد خليفه .٥١
 التاريخ اإلسالمي ايه مجدي السيد البدوى متولي .٥٢
 التاريخ اإلسالمي جھاد احمد حنفى دسوقى .٥٣
 التاريخ اإلسالمي حسام الدين مصطفى زكى على .٥٤
 التاريخ اإلسالمي حسام ايھاب سيد السيد .٥٥
 التاريخ اإلسالمي حكيمه محمد احمد محمد .٥٦
 التاريخ اإلسالمي حمدى محمد محمود على .٥٧
 التاريخ اإلسالمي خالد احمد مصطفى احمد .٥٨
 التاريخ اإلسالمي خديجه صابر عوض عبدالغنى .٥٩
 التاريخ اإلسالمي خليل ابراھيم خليل ابراھيم .٦٠
 التاريخ اإلسالمي داليا عالء سليم عبد العليم .٦١
 التاريخ اإلسالمي عبدالوھاب عبدالباسط دنيا جمال .٦٢
 التاريخ اإلسالمي دنيا محمد حسن عبدالصبور .٦٣
 التاريخ اإلسالمي دينا احمد علي محمد .٦٤
 التاريخ اإلسالمي دينا خالد عبد المنعم احمد .٦٥
 التاريخ اإلسالمي رحاب سمير صالح عبدالوھاب .٦٦
 التاريخ اإلسالمي رحاب صافى عابدين عبدالحميد .٦٧
 التاريخ اإلسالمي عاطف محمد عبد النعيمرحاب  .٦٨
 التاريخ اإلسالمي رغده يسرى عزت أحمد .٦٩
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 التاريخ اإلسالمي رنا ياسر زكى مصطفى .٧٠
 التاريخ اإلسالمي ريم صالح حسن اسماعيل .٧١
 التاريخ اإلسالمي ريھام حسين عبدالبديع ابوالعال .٧٢
 التاريخ اإلسالمي زينب عادل عبد الودود زين عبده .٧٣
  التاريخ اإلسالمي  زينب عادل محمد جمال .٧٤
 التاريخ اإلسالمي حميد عثمان أمينساره  .٧٥
 التاريخ اإلسالمي ساره عزات السيد حسن .٧٦
 التاريخ اإلسالمي سامح يسرى احمد محمود .٧٧
 التاريخ اإلسالمي سھيلة فؤاد على فؤاد .٧٨
 التاريخ اإلسالمي شروق محمود رضوان على .٧٩
 التاريخ اإلسالمي شرين رضا على محمد .٨٠
 اإلسالميالتاريخ  شيماء طالل محمد محمود .٨١
 التاريخ اإلسالمي شيماء مخلوف عبدالرحمن ابراھيم .٨٢
 التاريخ اإلسالمي شيماء نجاتى عبدالرحيم عبدالجواد .٨٣
 التاريخ اإلسالمي صباح عبدالرحمن احمد حسن .٨٤
 التاريخ اإلسالمي طه خالد صادق ابو زيد .٨٥
 التاريخ اإلسالمي عبد الرحمن ربيع على صقر .٨٦
 التاريخ اإلسالمي محمدعبدالرازق محمد عبدالرازق  .٨٧
 التاريخ اإلسالمي عبدالرحمن صالح خلف اسماعيل .٨٨
 التاريخ اإلسالمي عبدالرحمن عثمان محمد عبدالعال .٨٩
 التاريخ اإلسالمي عبدالرحمن محمد خليفه عبدالنظير .٩٠
 التاريخ اإلسالمي عبدالرحيم حازم فايز نور الدين .٩١
 التاريخ اإلسالمي عزيزه رجب حسن دسوقى .٩٢
 التاريخ اإلسالمي مختار محمد خاطرعصام  .٩٣
 التاريخ اإلسالمي على فاروق على عبدالعزيز .٩٤
 التاريخ اإلسالمي علياء جمعه شاكر عبدالعليم .٩٥
 التاريخ اإلسالمي عمر جمال محمد ابوزيد .٩٦
 التاريخ اإلسالمي كارم محمود صديق جاد الرب .٩٧
 التاريخ اإلسالمي كريمان عاطف عبدالحميد محمود .٩٨
 التاريخ اإلسالمي اسامه كمال محمدكمال  .٩٩
 التاريخ اإلسالمي محمد ابراھيم متولى ابراھيم .١٠٠
 التاريخ اإلسالمي محمد احمد المرسى المرسى شطا .١٠١
 التاريخ اإلسالمي محمد خالد محمد عبدالعال سليمان .١٠٢
 التاريخ اإلسالمي محمد خلف احمد حسن .١٠٣
 التاريخ اإلسالمي محمد سمھان على محمد .١٠٤
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 التاريخ اإلسالمي عبدالكريم محمد صبرةمحمد  .١٠٥
 التاريخ اإلسالمي محمود اشرف محمود سيد .١٠٦
 التاريخ اإلسالمي محمود حسنى عبدهللا عبدالكريم .١٠٧
 التاريخ اإلسالمي محمود عليان محمود محمد .١٠٨
 التاريخ اإلسالمي مروه عبد الفتاح السيد احمد .١٠٩
 اإلسالميالتاريخ  مروه محمد ضياء عبد البديع عثمان .١١٠
 التاريخ اإلسالمي مصطفى احمد على احمد .١١١
 التاريخ اإلسالمي مصطفى السيد محمد محمود .١١٢
 التاريخ اإلسالمي منار محرم ماھر عبدالحكم .١١٣
 التاريخ اإلسالمي منة هللا ايمن احمد محمود .١١٤
 التاريخ اإلسالمي مھا محروس على عبدالعزيز .١١٥
 التاريخ اإلسالمي مى عادل سعد خلف .١١٦
 التاريخ اإلسالمي ناصر جمال تغيان احمد .١١٧
 التاريخ اإلسالمي ندا محمود محمد سيد .١١٨
 التاريخ اإلسالمي نشوى محمد حسن محمد .١١٩
 التاريخ اإلسالمي نھى مختار محمد عبدالغنى .١٢٠
 التاريخ اإلسالمي نورھان على صالح على .١٢١
 التاريخ اإلسالمي نورھان مھند نواف سعيد .١٢٢
 التاريخ اإلسالمي ھانى على نصار على .١٢٣
 التاريخ اإلسالمي ھشام ابراھيم عبدالعزيز ابراھيم .١٢٤
 التاريخ اإلسالمي ھشام اشرف فتحى على .١٢٥
 التاريخ اإلسالمي ھيام نبيل عبد الوكيل احمد .١٢٦
 التاريخ اإلسالمي وسام راضى السيد احمد .١٢٧
 التاريخ اإلسالمي عبدالرحمنياسمين صفوت يوسف  .١٢٨
  


