
مكان االمتحانالتخصصرقم الجلوسحالة الطالباسم الطــالبم

المسرح الشرقياللغة٥٠٠١مستجد تقدير ابتسام عزت محمد زين الدين1

المسرح الشرقياألدب٥٠٠٢مستجد تخلف ابراهيم حمدى عبد الحليم حسن2

المسرح الشرقياألدب٥٠٠٣مستجد تقدير ابراهيم خلف ابراهيم زكى3

المسرح الشرقيتاريخ٥٠٠٤مستجد تقدير ابراهيم رجب عوض احمد4

المسرح الشرقيالبالغة٥٠٠٥مستجد تخلف ابراهيم محمد ابراهيم على5

المسرح الشرقياألدب٥٠٠٦مستجد تخلف ابراهيم محمد حسين محمد6

المسرح الشرقياألدب٥٠٠٧مستجد تخلف ابوالحسن سعد ابوالحسن سعيد7

المسرح الشرقياألدب٥٠٠٨مستجد تقدير ابوزيد سيد ابوزيد احمد8

المسرح الشرقينحو٥٠٠٩مستجد تقدير احالم مجدى خلف محمد9

المسرح الشرقياللغة٥٠١٠مستجد تقدير احالم محمد ابوالفضل محمد10

المسرح الشرقينحو٥٠١١مستجد تخلف احالم نادى عبدالتواب شلقامى11

المسرح الشرقياألدب٥٠١٢مستجد تقدير احمد اسماعيل السيد عبدالجواد12

المسرح الشرقيالفلسفة٥٠١٣مستجد تخلف احمد اصوللي احمد قناوي13

المسرح الشرقيالشريعة٥٠١٤مستجد تقدير احمد السيد عبد الحميد ابراهيم14

المسرح الشرقينحو٥٠١٥مستجد تقدير احمد جمال حسن محمد15

المسرح الشرقينحو٥٠١٦مستجد تقدير احمد جمعه على على أبوناصر16

المسرح الشرقينحو٥٠١٧مستجد تقدير احمد حسن السيد محمد17

المسرح الشرقياألدب٥٠١٨مستجد تخلف احمد حمدى احمد محمد18

المسرح الشرقيالبالغة٥٠١٩مستجد تقدير احمد حمدى عبدالمالك على19

المسرح الشرقينحو٥٠٢٠مستجد تقدير احمد خلف احمد على20

المسرح الشرقيالبالغة٥٠٢١مستجد تقدير احمد ربيع احمد محمد21

المسرح الشرقياألدب٥٠٢٢مستجد تخلف احمد رضا محمد عبدالجواد22

المسرح الشرقيالفلسفة٥٠٢٣مستجد تخلف احمد سمير منير23

المسرح الشرقيتاريخ٥٠٢٤مستجد تقدير احمد سيد حسين محمد24

المسرح الشرقينحو٥٠٢٥مستجد تخلف احمد سيد دياب عبدهللا25

المسرح الشرقياألدب٥٠٢٦مستجد تخلف احمد شعبان مصطفى احمد26

المسرح الشرقياللغة٥٠٢٧مستجد تقدير احمد صبحى لملوم عبد الصمد27

المسرح الشرقياللغة٥٠٢٨مستجد تخلف احمد عادل علي وهبه28

المسرح الشرقياللغة٥٠٢٩مستجد تقدير احمد عزالدين ابراهيم قطب29

المسرح الشرقياألدب٥٠٣٠مستجد تقدير احمد عزت ميصر ابوزيد30

المسرح الشرقيتاريخ٥٠٣١مستجد تقدير احمد محمد على ابراهيم31

المسرح الشرقياألدب٥٠٣٢مستجد تخلف احمد محمد مهدى على ابراهيم32

المسرح الشرقيالبالغة٥٠٣٣مستجد تخلف احمد محمد نادى عبدالحفيظ33

المسرح الشرقيالبالغة٥٠٣٤مستجد تخلف احمد محمد يحيى الجارحي34

المسرح الشرقينحو٥٠٣٥مستجد تقدير احمد مرزوق شعبان محمد35

المسرح الشرقيالشريعة٥٠٣٦مستجد تخلف احمد مصطفي علي سيد36

المسرح الشرقياألدب٥٠٣٧مستجد تخلف احمد ناجي شوبك مبروك37

المسرح الشرقياألدب٥٠٣٨مستجد تقدير احمد ناصر على محمد38

المسرح الشرقياألدب٥٠٣٩مستجد تقدير احمد نبيه عبدالجابر احمد39

المسرح الشرقيالبالغة٥٠٤٠مستجد تخلف احمد نجاح محمود حسانين40

المسرح الشرقياألدب٥٠٤١مستجد تقدير احمد هالل متولي عثمان41
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المسرح الشرقياألدب٥٠٤٢مستجد تخلف ارزاق عبدهللا محمد محمد42

المسرح الشرقياألدب٥٠٤٣مستجد تقدير اروى عصام محمد عبدالعال43

المسرح الشرقينحو٥٠٤٤مستجد تقدير اسامه حمدي فتحى أحمد عطية44

المسرح الشرقيتاريخ٥٠٤٥مستجد تقدير اسامه عبد هللا عبد القوى عبد هللا45

المسرح الشرقيتاريخ٥٠٤٧مستجد تقدير اسراء احمد على حسن46

المسرح الشرقيتاريخ٥٠٤٨مستجد تقدير اسراء اشرف محمد عبدالمطلب47

المسرح الشرقياألدب٥٠٤٩مستجد تخلف اسراء ايمن جمال سيد48

المسرح الشرقينحو٥٠٤٦مستجد تقدير اسراء أحمد سيد عبد المحسن49

المسرح الشرقيالفلسفة٥٠٥٠مستجد تخلف اسراء جمال احمد محمد دردير50

المسرح الشرقيتاريخ٥٠٥١مستجد تخلف اسراء حجازى بشر على51

المسرح الشرقيالفلسفة٥٠٥٢مستجد تخلف اسراء حمدى احمد محمود52

المسرح الشرقينحو٥٠٥٣مستجد تقدير اسراء حنفى محمد حنفى53

المسرح الشرقيتاريخ٥٠٥٤مستجد تقدير اسراء خالد جمال محمود54

المسرح الشرقياألدب٥٠٥٥مستجد تخلف اسراء خالف خلف محمد55

المسرح الشرقياللغة٥٠٥٦مستجد تقدير اسراء رجب عبدالمنعم على حسين56

المسرح الشرقينحو٥٠٥٧مستجد تقدير اسراء رفاعي احمد عوض57

المسرح الشرقينحو٥٠٥٨مستجد تقدير اسراء زين فتحى عبد الغنى58

المسرح الشرقياألدب٥٠٥٩مستجد تخلف اسراء سعد ضاحى عبد الموجود59

المسرح الشرقياللغة٥٠٦٠مستجد تقدير اسراء صفوت عبد الرشيد عبد الرحيم60

المسرح الشرقياللغة٥٠٦١مستجد تقدير اسراء طارق عبدالرازق محمد61

المسرح الشرقياألدب٥٠٦٢مستجد تخلف اسراء عابد سلطان حسن62

المسرح الشرقياألدب٥٠٦٣مستجد تقدير اسراء عصام عبدالكريم رشوان63

المسرح الشرقياألدب٥٠٦٤مستجد تخلف اسراء على محمد على64

المسرح الشرقياللغة٥٠٦٥مستجد تقدير اسراء عيد احمد عبدالوهاب65

المسرح الشرقينحو٥٠٦٦مستجد تقدير اسراء فرج لطفى ابوسمره66

المسرح الشرقياألدب٥٠٦٧مستجد تقدير اسراء محسن سعيد احمد67

المسرح الشرقينحو٥٠٦٨مستجد تقدير اسراء محمد ابراهيم محمد68

المسرح الشرقياألدب٥٠٦٩مستجد تخلف اسراء محمد احمد على69

المسرح الشرقينحو٥٠٧٠مستجد تقدير اسراء محمد امين احمد سالم70

المسرح الشرقياللغة٥٠٧١مستجد تقدير اسراء محمد حسن خفاجى71

المسرح الشرقياألدب٥٠٧٢مستجد تقدير اسراء محمد رفعت فرج عبد هللا72

المسرح الشرقينحو٥٠٧٣مستجد تقدير اسراء محمد شلقامى محمد73

المسرح الشرقياألدب٥٠٧٤مستجد تخلف اسراء محمد عبد الخالق جمعه74

المسرح الشرقيتاريخ٥٠٧٥مستجد تقدير اسراء محمد على حسين75

المسرح الشرقيالفلسفة٥٠٧٦مستجد تخلف اسراء محمد عواد كامل76

المسرح الشرقياللغة٥٠٧٧مستجد تخلف اسراء محمد مبروك حسن77

المسرح الشرقيالشريعة٥٠٧٨مستجد تخلف اسراء محمود قاسم محمد78

المسرح الشرقياللغة٥٠٧٩مستجد تقدير اسراء مصطفى محمد عبد الحافظ79

المسرح الشرقينحو٥٠٨٠مستجد تخلف اسراء ناجى محمود وافى80

المسرح الشرقيتاريخ٥٠٨١مستجد تقدير اسراء ناصر جمعه احمد81

المسرح الشرقينحو٥٠٨٢مستجد تقدير اسراء نجاح بالل بكر82
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المسرح الشرقيالفلسفة٥٠٨٣مستجد تخلف اسراء يسري عبد التواب عبد الحليم83

المسرح الشرقينحو٥٠٨٤مستجد تقدير اسالم جمال احمد صاوي84

المسرح الشرقيالفلسفة٥٠٨٥مستجد تخلف اسالم رضا فتحى حسن85

المسرح الشرقياألدب٥٠٨٦مستجد تخلف اسالم شناوى رشاد جمعه86

المسرح الشرقيالفلسفة٥٠٨٧مستجد تخلف اسالم مصطفى على أحمد87

المسرح الشرقيتاريخ٥٠٨٨مستجد تقدير اسماء احمد على حسن88

المسرح الشرقيتاريخ٥٠٨٩مستجد تقدير اسماء الساعدى عيد الساعدى89

المسرح الشرقيالفلسفة٥٠٩٠مستجد تخلف اسماء بدر حسين محمود90

المسرح الشرقياللغة٥٠٩١مستجد تقدير اسماء جادهللا خلف مراد91

المسرح الشرقينحو٥٠٩٢مستجد تقدير اسماء جمال محمد محمد92

المسرح الشرقينحو٥٠٩٣مستجد تقدير اسماء خلف طه محمد93

المسرح الشرقينحو٥٠٩٤مستجد تقدير اسماء رجب مبروك عبد هللا94

المسرح الشرقينحو٥٠٩٥مستجد تقدير اسماء رضا عبدالوهاب السيد95

المسرح الشرقيالشريعة٥٠٩٦مستجد تخلف اسماء رضا محمد سعداوي96

المسرح الشرقيتاريخ٥٠٩٧مستجد تقدير اسماء رمضان خالد محمد97

المسرح الشرقيالشريعة٥٠٩٨مستجد تقدير اسماء زاهر محمد عبدالغني98

المسرح الشرقينحو٥٠٩٩مستجد تخلف اسماء زهجر محمد سطوحى99

المسرح الشرقينحو٥١٠٠مستجد تقدير اسماء سيد عبد المجيد عبد الغفار100

المسرح الشرقياللغة٥١٠١مستجد تقدير اسماء سيد عبدالاله عبدالمنطلب101

المسرح الشرقينحو٥١٠٢مستجد تخلف اسماء سيد فريد سيد102

المسرح الشرقياللغة٥١٠٣مستجد تقدير اسماء سيد مصطفى رياض103

المسرح الشرقيتاريخ٥١٠٤مستجد تقدير اسماء شحاته شعبان عبدالباقى104

المسرح الشرقيالبالغة٥١٠٥مستجد تقدير اسماء شربجى مختار محمد105

المسرح الشرقيالفلسفة٥١٠٦مستجد تخلف اسماء عادل عبدالحميد رضوان106

المسرح الشرقياللغة٥١٠٧مستجد تخلف اسماء عبد الكريم سيد محمد107

اسماء عبد ربه عبد الحكيم عبد السميع108
مستجد تقدير 

المسرح الشرقينحو٥١٠٨

المسرح الشرقيالبالغة٥١٠٩مستجد تقدير اسماء عبدالوهاب ابراهيم عبدالحفيظ109

المسرح الشرقينحو٥١١٠مستجد تقدير اسماء عماد محمد محمد110

المسرح الشرقيالشريعة٥١١١مستجد تقدير اسماء فرغلى مسامح اسماعيل111

المسرح الشرقياللغة٥١١٢مستجد تقدير اسماء محسن رفعت حجازى112

المسرح الشرقيالفلسفة٥١١٣مستجد تخلف اسماء محمد خلف مهران113

المسرح الشرقيالشريعة٥١١٤مستجد تقدير اسماء محمد زغلول عباس114

المسرح الشرقيتاريخ٥١١٥مستجد تخلف اسماء محمد سيد محمد115

المسرح الشرقيالفلسفة٥١١٦مستجد تخلف اسماء محمد عبد هللا محمد116

المسرح الشرقياللغة٥١١٧مستجد تخلف اسماء محمد عبدالمحسن محمد117

المسرح الشرقيالفلسفة٥١١٨مستجد تخلف اسماء محمد على عبد المالك118

المسرح الشرقياألدب٥١١٩مستجد تقدير اسماء محمد فكرى محمد119

المسرح الشرقيالفلسفة٥١٢٠مستجد تخلف اسماء محمد فوزى محمد120

المسرح الشرقيالفلسفة٥١٢١مستجد تخلف اسماء ورداني توني عبد العزيز121

المسرح الشرقيتاريخ٥١٢٢مستجد تقدير افنان حسني محمد خضيري122
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المسرح الشرقينحو٥١٢٣مستجد تقدير االء بكر فوزى بهلول123

المسرح الشرقيالشريعة٥١٢٤مستجد تقدير االء جمال احمد على124

المسرح الشرقيالفلسفة٥١٢٥مستجد تقدير االء جمال حسن محمد125

المسرح الشرقيالشريعة٥١٢٦مستجد تقدير االء حسن عثمان عبداللطيف126

المسرح الشرقيالفلسفة٥١٢٧مستجد تخلف االء خالد قرنى محمد127

المسرح الشرقياألدب٥١٢٨مستجد تخلف االء على عبد القادر عبدالرحمن128

المسرح الشرقيالفلسفة٥١٢٩مستجد تخلف االء محمود عبد الحميد خليفه129

المسرح الشرقيالبالغة٥١٣٠مستجد تقدير االء هاشم عبد الحكم علي130

المسرح الشرقينحو٥١٣١مستجد تقدير الحسين محمد عبد العواض محمد131

المسرح الشرقياألدب٥١٣٢مستجد تخلف الشيماء خليل عبد العزيز محمد132

الشيماء محمد ابوبكر احمد فؤاد توفيق133
مستجد تخلف 

المسرح الشرقيتاريخ٥١٣٣

134
الهام ايمن عبد الحليم عبد الفضيل 

مستجد تقدير اسماعيل
المسرح الشرقينحو٥١٣٤

المسرح الشرقينحو٥١٣٥مستجد تقدير الهام صالح عبدالجليل احمد135

المسرح الشرقينحو٥١٣٦مستجد تقدير امال رضا ابراهيم حسن136

المسرح الشرقيالفلسفة٥١٣٧مستجد تخلف امانى ابراهيم احمد محمد137

المسرح الشرقينحو٥١٣٨مستجد تخلف امانى جمال الصغير ذكى محمد138

المسرح الشرقينحو٥١٣٩مستجد تخلف امانى محمد عبد السند عبد الحميد139

المسرح الشرقيالفلسفة٥١٤٠مستجد تخلف امانى مصطفى فرج طوسن140

المسرح الشرقياألدب٥١٤١مستجد تخلف امانى يونس عبد العليم إبراهيم141

المسرح الشرقيالفلسفة٥١٤٢مستجد تخلف اماني نصر يوسف علي142

المسرح الشرقياللغة٥١٤٣مستجد تقدير امل ابراهيم محمود عبد القوي143

المسرح الشرقياألدب٥١٤٤مستجد تخلف امل عبدالوكيل عبدالسالم عبدالحميد144

المسرح الشرقينحو٥١٤٥مستجد تقدير امنيه ابراهيم احمد حسن145

المسرح الشرقينحو٥١٤٦مستجد تخلف امنيه احمد عبدالعزيز محمد146

المسرح الشرقيالبالغة٥١٤٧مستجد تقدير امنيه رمضان ابو القاسم نجيب147

المسرح الشرقيالفلسفة٥١٤٨مستجد تخلف امنيه سيد جابر عبدالعظيم148

المسرح الشرقينحو٥١٤٩مستجد تخلف امنيه عصام جابر احمد طه149

المسرح الشرقينحو٥١٥٠مستجد تقدير امنيه عماد سيد عبد النعيم150

المسرح الشرقينحو٥١٥١مستجد تقدير امنيه محمد تونى فهيم151

المسرح الشرقينحو٥١٥٢مستجد تخلف امنيه محمد حسن حامد152

المسرح الشرقينحو٥١٥٣مستجد تقدير امنيه مصطفى محمد سلطان153

المسرح الشرقينحو٥١٥٤مستجد تقدير اميره ابراهيم احمد حسن154

المسرح الشرقينحو٥١٥٥مستجد تخلف اميره احمد عطا محمد155

المسرح الشرقيالشريعة٥١٥٦مستجد تقدير اميره اشرف احمد عزوز156

المسرح الشرقيالشريعة٥١٥٧مستجد تخلف اميره اشرف عبدالبديع محمد157

المسرح الشرقينحو٥١٥٨مستجد تقدير اميره اشرف هادى عبد الحميد158

المسرح الشرقيالفلسفة٥١٥٩مستجد تخلف اميره جمال حسين عبدالوهاب159

المسرح الشرقينحو٥١٦٠مستجد تخلف اميره حمدى الهادى محمد160

المسرح الشرقياألدب٥١٦١مستجد تقدير اميره ربيعى سيد حسن161

المسرح الشرقيتاريخ٥١٦٢مستجد تقدير اميره رجب عيد رجب162
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المسرح الشرقينحو٥١٦٣مستجد تقدير اميره رضا سعد حيدر163

المسرح الشرقينحو٥١٦٤مستجد تقدير اميره صالح محمد حسن164

المسرح الشرقينحو٥١٦٥مستجد تخلف اميره عبدالباسط عبدالشافى خليل165

المسرح الشرقينحو٥١٦٦مستجد تخلف اميره على عبد الباقى حافظ166

المسرح الشرقينحو٥١٦٧مستجد تقدير اميره محمد عبد الشافي كردي167

المسرح الشرقينحو٥١٦٨مستجد تقدير اميره محمد منسى صديق168

المسرح الشرقينحو٥١٦٩مستجد تقدير اميره محمود صالح محمود169

المسرح الشرقيالبالغة٥١٧٠مستجد تقدير اميره ممدوح احمد جويد170

المسرح الشرقياللغة٥١٧١مستجد تقدير اميره هشام احمد عبد العظيم محمد171

المسرح الشرقياألدب٥١٧٢مستجد تقدير اميره يوسف انور احمد172

المسرح الشرقيالفلسفة٥١٧٣مستجد تخلف اميمه فتحى كمال عبد العليم173

المسرح الشرقينحو٥١٧٤مستجد تقدير اميمه كامل احمد عبد الفضيل174

المسرح الشرقيتاريخ٥١٧٥مستجد تقدير اميمه نبيل عبدالعظيم عبدالغني175

المسرح الشرقياألدب٥١٧٦مستجد تخلف انتصار محمد محمد فتح الباب176

المسرح الشرقياألدب٥١٧٧مستجد تخلف انوار شعبان احمد زكى177

المسرح الشرقياألدب٥١٧٨مستجد تقدير ايمان احمد ثابت محمد178

المسرح الشرقياألدب٥١٧٩مستجد تقدير ايمان احمد محمد احمد179

المسرح الشرقيالفلسفة٥١٨٠مستجد تقدير ايمان انس محمد محمد180

المسرح الشرقياللغة٥١٨١مستجد تقدير ايمان جالل عبدالمعطى صادق181

المسرح الشرقياللغة٥١٨٢مستجد تخلف ايمان حسن السيد سلطان182

المسرح الشرقياألدب٥١٨٣مستجد تقدير ايمان حمادة حسانين محمد183

المسرح الشرقياللغة٥١٨٤مستجد تقدير ايمان خلف عبد اللطيف على184

المسرح الشرقينحو٥١٨٥مستجد تقدير ايمان ربيعى كامل عزالدين السيد185

المسرح الشرقينحو٥١٨٦مستجد تقدير ايمان رمضان عبدالباقي صادق186

المسرح الشرقياللغة٥١٨٧مستجد تخلف ايمان عبد الغنى رياض عبد الغنى187

المسرح الشرقيالفلسفة٥١٨٨مستجد تخلف ايمان محمد حجازي عبدالمجيد188

المسرح الشرقيالفلسفة٥١٨٩مستجد تخلف ايمان محمد عبد الحميد على189

المسرح الشرقياللغة٥١٩٠مستجد تقدير ايمان محمود على عبد الباقى190

المسرح الشرقينحو٥١٩١مستجد تقدير ايمان مختار زهران عبدالسالم191

المسرح الشرقيالفلسفة٥١٩٢مستجد تخلف ايمان مفتاح خليفة موسي192

المسرح الشرقيالفلسفة٥١٩٣مستجد تخلف ايمان يحى محمد محمود193

المسرح الشرقياألدب٥١٩٤مستجد تخلف ايمن حسين عبدالعاطي حسن194

المسرح الشرقينحو٥١٩٥مستجد تقدير ايمن محمد جابر احمد195

المسرح الشرقياللغة٥١٩٦مستجد تقدير ايمن محمد عبدالحميد محمد196

المسرح الشرقيتاريخ٥١٩٧مستجد تخلف ايناس محمد جمعة عبد الودود197

المسرح الشرقيالشريعة٥١٩٨مستجد تخلف ايه احمد محمد دسوقي198

المسرح الشرقياألدب٥١٩٩مستجد تقدير ايه اسماعيل محمود اسماعيل199

المسرح الشرقياألدب٥٢٠٠مستجد تقدير ايه اشرف محمد حامد200

المسرح الشرقيالبالغة٥٢٠١مستجد تخلف ايه تامر فاروق محمد201

المسرح الشرقينحو٥٢٠٢مستجد تقدير ايه جمال ربيع عبد الباقي202

المسرح الشرقياللغة٥٢٠٣مستجد تقدير ايه جمال عبد الرحمن محمد203
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المسرح الشرقياللغة٥٢٠٤مستجد تقدير ايه حجاج محمد ابراهيم204

المسرح الشرقياألدب٥٢٠٥مستجد تقدير ايه حمدى محمد احمد205

المسرح الشرقينحو٥٢٠٦مستجد تقدير ايه خالد سميح سباعي206

المسرح الشرقيتاريخ٥٢٠٧مستجد تخلف ايه خلف حسن محمد207

المسرح الشرقيتاريخ٥٢٠٨مستجد تخلف ايه راضى ناجى عبدالحكيم208

المسرح الشرقيالبالغة٥٢٠٩مستجد تقدير ايه ربيع محمود على209

المسرح الشرقيالشريعة٥٢١٠مستجد تقدير ايه رجب جمعه حيدر210

المسرح الشرقينحو٥٢١١مستجد تقدير ايه سيد خالف عثمان211

المسرح الشرقينحو٥٢١٢مستجد تقدير ايه سيد رياض عبدالغنى212

المسرح الشرقياللغة٥٢١٣مستجد تخلف ايه سيد عبد العاطى حسن213

المسرح الشرقياألدب٥٢١٤مستجد تقدير ايه شعبان سعيد احمد214

المسرح الشرقياألدب٥٢١٥مستجد تخلف ايه عامر على محمد215

المسرح الشرقينحو٥٢١٦مستجد تقدير ايه عبد الغفار عبد الواحد خليفة216

المسرح الشرقيتاريخ٥٢١٧مستجد تخلف ايه عبد ربه عبد الجليل عمر217

المسرح الشرقينحو٥٢١٨مستجد تقدير ايه عوني سليمان حسن218

المسرح الشرقياألدب٥٢١٩مستجد تقدير ايه عيد عبدالرحمن محمد219

المسرح الشرقيالفلسفة٥٢٢٠مستجد تخلف ايه كمال عبدهللا كمال220

المسرح الشرقيتاريخ٥٢٢١مستجد تقدير ايه محمد ابراهيم اسلمان221

المسرح الشرقيالفلسفة٥٢٢٢مستجد تخلف ايه محمد احمد على222

المسرح الشرقيالشريعة٥٢٢٣مستجد تقدير ايه محمد حسين محمد223

المسرح الشرقيتاريخ٥٢٢٤مستجد تخلف ايه محمد شربينى حسن224

المسرح الشرقينحو٥٢٢٥مستجد تقدير ايه محمد عبد الناصر سيد225

المسرح الشرقيالفلسفة٥٢٢٦مستجد تخلف ايه محمد يوسف فهمى226

المسرح الشرقينحو٥٢٢٧مستجد تقدير ايه محمود حسين عبدالحميد227

المسرح الشرقياللغة٥٢٢٨مستجد تقدير ايه مخلوف على عبد هللا228

المسرح الشرقيتاريخ٥٢٢٩مستجد تقدير ايه منتصر فضل هللا ابوالحسن229

المسرح الشرقياألدب٥٢٣٠مستجد تخلف ايه منسى على عبد الكريم230

المسرح الشرقيالبالغة٥٢٣١مستجد تقدير ايه ناجى امين قطب231

المسرح الشرقينحو٥٢٣٢مستجد تقدير ايه ناصر مزيون عبد الرحيم232

المسرح الشرقياألدب٥٢٣٣مستجد تخلف ايه هشام محمد ابراهيم233

المسرح الشرقياللغة٥٢٣٤مستجد تخلف ايه هندى عزوز عبدالقادر234

المسرح الشرقياللغة٥٢٣٥مستجد تقدير ايه يحيى احمد عبد الحفيظ235

المسرح الشرقينحو٥٢٣٦مستجد تقدير بسمله خالد ابراهيم محمد236

المسرح الشرقياللغة٥٢٣٧مستجد تقدير بسمه عادل احمد محمد237

المسرح الشرقياللغة٥٢٣٨مستجد تخلف بسمه عالء محمود احمد238

المسرح الشرقيالفلسفة٥٢٣٩مستجد تقدير بسمه يسرى صادق عبد البصير239

المسرح الشرقياللغة٥٢٤٠مستجد تخلف بشار على محمد احمد240

المسرح الغربياللغة٥٢٤١مستجد تقدير بطه تال احمد على241

المسرح الغربياللغة٥٢٤٢مستجد تخلف بيسم عبد الناصر حسين ابراهيم242

المسرح الغربينحو٥٢٤٣مستجد تخلف تهانى مشهور على الهم243

المسرح الغربينحو٥٢٤٤مستجد تقدير تيسير خالد محمد عبدالرحمن244
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المسرح الغربيالبالغة٥٢٤٥مستجد تقدير جمال محمد يوسف حربي245

المسرح الغربياللغة٥٢٤٦مستجد تقدير جهاد جمعه رجب محمد246

المسرح الغربينحو٥٢٤٧مستجد تقدير جهاد جمعه محمد ابوبكر247

المسرح الغربيتاريخ٥٢٤٨مستجد تقدير جهاد حسن عبدهللا موسى248

المسرح الغربينحو٥٢٤٩مستجد تخلف جهاد خلف فتح هللا عبدالغنى249

المسرح الغربياللغة٥٢٥٠مستجد تخلف جهاد عربي عبد العاطي احمد250

المسرح الغربيالبالغة٥٢٥١مستجد تخلف جهاد فرج شعبان عبد الحكيم251

المسرح الغربيالفلسفة٥٢٥٢مستجد تخلف جهاد منصور سلطان محمد252

المسرح الغربيتاريخ٥٢٥٣مستجد تخلف جهاد ناصر حسن محمود253

المسرح الغربيتاريخ٥٢٥٤مستجد تقدير جيهان حسين فتحى محمد254

المسرح الغربينحو٥٢٥٥مستجد تقدير جيهان مصطفى رشدى محفوظ255

المسرح الغربيتاريخ٥٢٥٦مستجد تخلف حازم على محمد خليل256

المسرح الغربيتاريخ٥٢٥٧مستجد تخلف حازم وافى منصور ابراهيم257

المسرح الغربياللغة٥٢٥٨مستجد تخلف حبيبه سلطان امين سليم258

المسرح الغربيتاريخ٥٢٥٩مستجد تقدير حسام محمد احمد محمد259

المسرح الغربيتاريخ٥٢٦٠مستجد تخلف حسن جمعه حسن عبدالاله260

المسرح الغربيالفلسفة٥٢٦١مستجد تخلف حسن هيبه مصطفى سيد261

المسرح الغربينحو٥٢٦٢مستجد تقدير حسناء احمد صالح احمد262

المسرح الغربينحو٥٢٦٣مستجد تقدير حسناء اشرف قاعود عبد الحليم263

المسرح الغربيالشريعة٥٢٦٤مستجد تخلف حسناء صالح محمود يونس264

المسرح الغربيالشريعة٥٢٦٥مستجد تخلف حسناء محمد مغربى مغربى265

المسرح الغربيالفلسفة٥٢٦٦مستجد تخلف حسنيه عبدهللا رياض عبد الغنى266

المسرح الغربيالشريعة٥٢٦٧مستجد تقدير حسين رمضان سيد عبدالرحمن267

المسرح الغربياللغة٥٢٦٨مستجد تقدير حسين كمال هاشم عبد الغنى268

المسرح الغربيتاريخ٥٢٦٩مستجد تقدير حلمي نادي حلمي عبدالوهاب269

المسرح الغربينحو٥٢٧٠مستجد تقدير حنان ابراهيم سيد عبدالرحمن270

المسرح الغربياللغة٥٢٧١مستجد تقدير حنان حماد ابراهيم على271

المسرح الغربياللغة٥٢٧٢مستجد تقدير حنان فرج كمال عثمان272

المسرح الغربياللغة٥٢٧٣مستجد تقدير حنان محمد جوده عبدالغنى273

المسرح الغربيالفلسفة٥٢٧٤مستجد تخلف خديجه بدر الدين نجاتى على274

المسرح الغربيالبالغة٥٢٧٥مستجد تخلف خلود احمد الطاهر محمد275

المسرح الغربيتاريخ٥٢٧٦مستجد تقدير خلود جمال رجب محمد276

المسرح الغربيالفلسفة٥٢٧٧مستجد تقدير خلود حمدى عبد الحميد محمد277

المسرح الغربيالشريعة٥٢٧٨مستجد تخلف خلود رفعت فاروق محمود278

المسرح الغربيالفلسفة٥٢٧٩مستجد تقدير خلود عاطف احمد شحاتة279

المسرح الغربيالشريعة٥٢٨٠مستجد تخلف خلود لطفى حسن مجلى280

المسرح الغربيالشريعة٥٢٨١مستجد تقدير خلود محمد احمد سالم281

المسرح الغربيالشريعة٥٢٨٢مستجد تقدير خيري عيد عيسي ابوالقيني282

المسرح الغربياألدب٥٢٨٣مستجد تخلف داليا صالح جابر دكروري283

المسرح الغربيالشريعة٥٢٨٤مستجد تخلف داليا صالح عبد الرشيد عبد الرحمن284

المسرح الغربيالفلسفة٥٢٨٥مستجد تخلف داليا عبدالحليم حافظ عثمان285
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المسرح الغربيالفلسفة٥٢٨٦مستجد تقدير داليا عبدالسالم محمد سالم286

المسرح الغربيالشريعة٥٢٨٧مستجد تقدير داليا قاسم محمود عبد الغنى287

المسرح الغربياللغة٥٢٨٨مستجد تقدير داليا مجدى صالح اسماعيل288

المسرح الغربيالبالغة٥٢٨٩مستجد تقدير داليا محسن كامل كامل289

المسرح الغربيتاريخ٥٢٩٠مستجد تقدير داليا محمود العربى تونى290

المسرح الغربيالفلسفة٥٢٩١مستجد تقدير دعاء ابراهيم عبد الحميد مفتاح291

المسرح الغربيالبالغة٥٢٩٢مستجد تقدير دعاء ابراهيم عبدالعزيز تونى292

المسرح الغربيالفلسفة٥٢٩٣مستجد تقدير دعاء ابراهيم محمد ابراهيم293

المسرح الغربينحو٥٢٩٤مستجد تقدير دعاء احمد عبدالعزيز عبدالتواب294

المسرح الغربيالبالغة٥٢٩٥مستجد تخلف دعاء احمد عرابى على295

المسرح الغربيالشريعة٥٢٩٦مستجد تقدير دعاء حسن منصور عمر296

المسرح الغربيالشريعة٥٢٩٧مستجد تقدير دعاء صابر عبد العزيز على297

المسرح الغربيتاريخ٥٢٩٨مستجد تخلف دعاء طاهر عبد الجابر محمد298

المسرح الغربياألدب٥٢٩٩مستجد تقدير دعاء عطيه عمر عبدالغني299

المسرح الغربيالفلسفة٥٣٠٠مستجد تخلف دعاء على نصر عبد التواب300

المسرح الغربيالشريعة٥٣٠١مستجد تقدير دعاء محمد ابراهيم محمود301

المسرح الغربيالفلسفة٥٣٠٢مستجد تخلف دعاء محمد شحوت سيف302

المسرح الغربياللغة٥٣٠٣مستجد تقدير دعاء مصطفى حشمت عبدالمالك303

المسرح الغربياللغة٥٣٠٤مستجد تقدير دنيا اسماعيل عبد الحميد صاوى304

المسرح الغربيتاريخ٥٣٠٥مستجد تخلف دنيا محي احمد وهبه305

المسرح الغربينحو٥٣٠٦مستجد تقدير دينا خالد ممدوح عبد هللا306

المسرح الغربيالفلسفة٥٣٠٧مستجد تخلف دينا عماد احمد فؤاد307

المسرح الغربيالشريعة٥٣٠٨مستجد تقدير دينا عيد حسن عبدالحليم308

المسرح الغربيالشريعة٥٣٠٩مستجد تخلف دينا محمد عونى عبدالرحيم309

المسرح الغربياللغة٥٣١٠مستجد تقدير راندا رجب مخلوف محمد310

المسرح الغربيالبالغة٥٣١١مستجد تخلف راندا عبد الواحد ابو النور عبد الواحد311

المسرح الغربياللغة٥٣١٢مستجد تقدير رانيا جمال عبد العزيز محمد312

المسرح الغربيالفلسفة٥٣١٣مستجد تخلف رانيا حماده محمود حماده313

المسرح الغربياألدب٥٣١٤مستجد تقدير رانيا شعبان عبد العزيز عبد الحميد314

المسرح الغربياللغة٥٣١٥مستجد تقدير رانيا يحى رشدي محمود315

المسرح الغربياألدب٥٣١٦مستجد تقدير رباب أبو المجد صادق محمود316

المسرح الغربياألدب٥٣١٧مستجد تقدير رباب باسم فتحى على317

المسرح الغربيتاريخ٥٣١٨مستجد تقدير رباب محمد حسنى حسن318

المسرح الغربياألدب٥٣١٩مستجد تقدير رباب محمود على شحاته319

المسرح الغربيتاريخ٥٣٢٠مستجد تقدير ربيع رجب ربيع عبد المجيد320

المسرح الغربيتاريخ٥٣٢١مستجد تقدير رجاء بدرى محمد محمد321

المسرح الغربياألدب٥٣٢٢مستجد تقدير رجاء سيد عبده حسين322

المسرح الغربيتاريخ٥٣٢٣مستجد تخلف رجب جمال رجب مهني323

324
رحاب ابو العيون عبد الحسيب عبد 

مستجد تقدير النعيم
المسرح الغربيالبالغة٥٣٢٤

المسرح الغربياألدب٥٣٢٥مستجد تقدير رحاب احمد فتح الباب احمد325
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المسرح الغربيالفلسفة٥٣٢٦مستجد تقدير رحاب جمال رجب كامل326

المسرح الغربيالبالغة٥٣٢٧مستجد تخلف رحاب خالد عبد الرحمن صادق327

المسرح الغربيالشريعة٥٣٢٨مستجد تقدير رحاب رفاعى سيد محمد328

المسرح الغربياألدب٥٣٢٩مستجد تقدير رحاب رفعت محمود مهني329

المسرح الغربيالشريعة٥٣٣٠مستجد تقدير رحاب سعد محمد محمود330

المسرح الغربيالفلسفة٥٣٣١مستجد تقدير رحاب على سيد عبد الرحيم331

المسرح الغربياألدب٥٣٣٢مستجد تقدير رحاب ياسر ابو الفتوح عبدالحميد332

المسرح الغربيتاريخ٥٣٣٣مستجد تقدير رحمه احمد رمضان اليمنى333

المسرح الغربيالبالغة٥٣٣٤مستجد تقدير رحمه خليفه على ابراهيم334

المسرح الغربياللغة٥٣٣٥مستجد تخلف رحمه رجب ذكي الكويس335

المسرح الغربيالبالغة٥٣٣٦مستجد تقدير رحمه رجب عبد العزيز حسانين336

المسرح الغربيالفلسفة٥٣٣٧مستجد تقدير رحمه شحاته عبدالعظيم عبدالجواد337

المسرح الغربياللغة٥٣٣٨مستجد تخلف رحمه عبدالهادى محمد محمد338

المسرح الغربياللغة٥٣٣٩مستجد تخلف رحمه عالء عرفه محمد339

المسرح الغربياللغة٥٣٤٠مستجد تخلف رحمه فايز رشدى محمد340

المسرح الغربينحو٥٣٤١مستجد تقدير رشا ابراهيم محمد عطية341

المسرح الغربياللغة٥٣٤٢مستجد تقدير رشا شعبان صدقي محمد342

المسرح الغربياللغة٥٣٤٣مستجد تقدير رشا طلعت حامد على343

المسرح الغربيالشريعة٥٣٤٤مستجد تخلف رشا عصام صالح عبدالمنعم344

المسرح الغربيالبالغة٥٣٤٥مستجد تقدير رشا محمد محمود محمد345

المسرح الغربيالبالغة٥٣٤٦مستجد تخلف رضا فرغلى احمد عبدالحكم346

المسرح الغربيالشريعة٥٣٤٧مستجد تقدير رضوه صفوت أحمد إبراهيم347

المسرح الغربيتاريخ٥٣٤٨مستجد تقدير رضوه طه سالم محمد348

المسرح الغربيالبالغة٥٣٤٩مستجد تقدير رضوه عبد المحسن خضر فضل349

رضوى خالد احمد السيد احمد الغرباوى350
مستجد تقدير 

المسرح الغربيالبالغة٥٣٥٠

المسرح الغربينحو٥٣٥١مستجد تقدير رغد عبدالباقى عبدالمجيد عبدالباقى351

المسرح الغربياللغة٥٣٥٢مستجد تقدير رغده على عبد الحكم عبد الرازق352

المسرح الغربيالفلسفة٥٣٥٣مستجد تقدير رقيه احمد عطا على353

المسرح الغربياللغة٥٣٥٤مستجد تخلف رقيه جمال احمد عبدالجواد354

المسرح الغربيالبالغة٥٣٥٥مستجد تخلف رقيه حسن عبدالعزيز حسن355

المسرح الغربياللغة٥٣٥٦مستجد تخلف رقيه رفعت عبدالباقى على356

المسرح الغربيالبالغة٥٣٥٧مستجد تخلف رمضان احمد صابر احمد357

المسرح الغربيالبالغة٥٣٥٨مستجد تقدير روان احمد محمد حسن358

المسرح الغربيالشريعة٥٣٥٩مستجد تخلف روان هشام حسن عبدالسالم359

المسرح الغربيالشريعة٥٣٦٠مستجد تقدير رويدا امير حسين حسن360

المسرح الغربيالشريعة٥٣٦١مستجد تخلف ريحاب مؤمن اسماعيل يحى361

المسرح الغربيتاريخ٥٣٦٢مستجد تقدير ريهام حسن محمود ابراهيم362

المسرح الغربيالفلسفة٥٣٦٣مستجد تقدير ريهام حمدى عبدالمنعم حسين363

المسرح الغربيالشريعة٥٣٦٤مستجد تقدير ريهام كسبان فتحى مرسى364

المسرح الغربياألدب٥٣٦٥مستجد تخلف ريهام محمد حسن محمد365
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المسرح الغربيتاريخ٥٣٦٦مستجد تقدير زبيده جمال حسن عبدالغنى366

المسرح الغربيالبالغة٥٣٦٧مستجد تقدير زياد خميس محروس محروس محمد367

المسرح الغربيالشريعة٥٣٦٨مستجد تخلف زياد وليد محمد عبدالحميد368

المسرح الغربياللغة٥٣٦٩مستجد تقدير زيزى محمد فولى احمد369

المسرح الغربيتاريخ٥٣٧٠مستجد تقدير زينب احمد موسى حسن370

المسرح الغربياللغة٥٣٧١مستجد تخلف زينب بدرى خلف عبد الولى371

المسرح الغربيالنحو٥٣٧٢مستجد تقدير زينب رمضان تونى عبدهللا372

المسرح الغربيتاريخ٥٣٧٣مستجد تقدير زينب شريعى مصرى سلطان373

المسرح الغربياللغة٥٣٧٤مستجد تقدير زينب على عبد الحفيظ عبد العظيم374

المسرح الغربياألدب٥٣٧٥مستجد تقدير زينب محمد عبد هللا حسين375

المسرح الغربيالبالغة٥٣٧٦مستجد تقدير سارة خالد يوسف ياسين376

المسرح الغربيتاريخ٥٣٧٧مستجد تقدير ساره ابراهيم عبد الحميد ابراهيم377

المسرح الغربيالبالغة٥٣٧٨مستجد تقدير ساره ايمن صالح احمد378

المسرح الغربيتاريخ٥٣٧٩مستجد تخلف ساره حمدى احمد عبدالوهاب379

المسرح الغربياللغة٥٣٨٠مستجد تخلف ساره خميس محمد كامل380

المسرح الغربيتاريخ٥٣٨١مستجد تخلف ساره عبد الناصر السيد محمد381

المسرح الغربيالشريعة٥٣٨٢مستجد تخلف ساره عبد الناصر محمود محمد382

المسرح الغربياألدب٥٣٨٣مستجد تقدير ساره عمر محمد سيد383

المسرح الغربياللغة٥٣٨٤مستجد تقدير ساره ماهر شاكر عبد الحليم384

المسرح الغربيالشريعة٥٣٨٥مستجد تقدير ساره محمد فاروق سيد385

المسرح الغربيالشريعة٥٣٨٦مستجد تقدير ساره محمد معتمد محمد386

المسرح الغربينحو٥٣٨٧مستجد تقدير ساره محمدين سيد محمد387

المسرح الغربيالشريعة٥٣٨٨مستجد تخلف ساره محمود صابر السيد388

المسرح الغربيالشريعة٥٣٨٩مستجد تخلف ساره مصطفي عبدالعزيز حسين389

المسرح الغربيالفلسفة٥٣٩٠مستجد تخلف سالمان ابراهيم محمود ابراهيم390

المسرح الغربيالبالغة٥٣٩١مستجد تقدير سالمين محجوب محمود على391

المسرح الغربياللغة٥٣٩٢مستجد تخلف ستهم جمعه امين جمعه392

المسرح الغربيتاريخ٥٣٩٣مستجد تقدير سحر خميس جابر حافظ393

المسرح الغربيالفلسفة٥٣٩٤مستجد تقدير سحر زغلول على عبدالحميد394

المسرح الغربيالشريعة٥٣٩٥مستجد تخلف سحر هشام محمد طه395

المسرح الغربيالبالغة٥٣٩٦مستجد تخلف سعيدة تغيان عبد الحفيظ ابراهيم396

المسرح الغربيالشريعة٥٣٩٧مستجد تخلف سكينه حسن عبدهللا بربرى397

المسرح الغربيالتاريخ٥٣٩٨مستجد تقدير سلمى خالد عبدالرحيم حمزه398

المسرح الغربيالبالغة٥٣٩٩مستجد تقدير سلمى صابر محمد عبدالحكيم399

المسرح الغربيالفلسفة٥٤٠٠مستجد تخلف سلمى عاصم عزام عبد الجيد400

المسرح الغربينحو٥٤٠١مستجد تقدير سلمى قاسم عبدالصبور عبد الحليم401

المسرح الغربيتاريخ٥٤٠٢مستجد تقدير سماح عشيرى عبدالرحيم عباده402

المسرح الغربيتاريخ٥٤٠٣مستجد تخلف سمر احمد حسن اسماعيل403

المسرح الغربيالشريعة٥٤٠٤مستجد تخلف سمر رضا عبد الجابر عبد المحسن404

المسرح الغربيالفلسفة٥٤٠٥مستجد تقدير سمر عفيفى محمد حسن405

المسرح الغربياللغة٥٤٠٦مستجد تقدير سمر مبروك محمد دخيل406
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المسرح الغربينحو٥٤٠٧مستجد تقدير سميحة بغدادى طاهر عبدالحميد407

المسرح الغربيالشريعة٥٤٠٨مستجد تقدير سميره حسام الدين كساب سيد408

المسرح الغربيالفلسفة٥٤٠٩مستجد تقدير سميره عاطف سعيد محمد409

المسرح الغربياألدب٥٤١٠مستجد تقدير سميه عبدالباسط ابراهيم احمد410

المسرح الغربيالشريعة٥٤١١مستجد تخلف سميه عبدالقادر عبدالرازق عبدالقادر411

المسرح الغربيالشريعة٥٤١٢مستجد تقدير سميه محمود محمد عويس412

المسرح الغربيالشريعة٥٤١٣مستجد تخلف سميه مصطفي علي تهامي413

المسرح الغربياألدب٥٤١٤مستجد تخلف سميه هالل يونس سيد414

المسرح الغربيالفلسفة٥٤١٦مستجد تخلف سندس ايهاب فؤاد عبد الغنى415

المسرح الغربيالفلسفة٥٤١٥مستجد تقدير سندس أحمد حسين السيد416

المسرح الغربيالشريعة٥٤١٧مستجد تخلف سهام محمد ابراهيم السيد417

المسرح الغربيالفلسفة٥٤١٨مستجد تقدير سهام هاشم عبدهللا عبد المولى418

المسرح الغربياألدب٥٤١٩مستجد تقدير سهى السيد حسين السيد419

المسرح الغربيالفلسفة٥٤٢٠مستجد تخلف سهير قطب عبدالسالم احمد420

المسرح الغربياألدب٥٤٢١مستجد تقدير سهير محمود صديق محمد421

المسرح الغربيالبالغة٥٤٢٢مستجد تقدير سهيله العبيدى كامل عبد الصمد422

المسرح الغربيالبالغة٥٤٢٣مستجد تقدير سهيله خالد احمد اسماعيل423

المسرح الغربيالفلسفة٥٤٢٤مستجد تخلف سهيله سامح محمد مصطفى محمد424

المسرح الغربيالشريعة٥٤٢٥مستجد تقدير سهيله عادل احمد ابراهيم425

المسرح الغربيالبالغة٥٤٢٦مستجد تقدير سهيله عيد محمد ابراهيم426

المسرح الغربيالبالغة٥٤٢٧مستجد تقدير سهيله غنام صدقى محمد427

المسرح الغربياللغة٥٤٢٨مستجد تقدير سهيله محمد رياض محمود428

المسرح الغربيالشريعة٥٤٢٩مستجد تخلف سيد كمال عبدالغني علي429

المسرح الغربيتاريخ٥٤٣٠مستجد تقدير سيد محمد سيد عبدالرحيم430

المسرح الغربيالشريعة٥٤٣١مستجد تقدير شربات بكر سعد محمد431

المسرح الغربيالفلسفة٥٤٣٢مستجد تخلف شروق جابر احمد فنجرى432

المسرح الغربيالفلسفة٥٤٣٣مستجد تخلف شروق جعفر محمد عبد الحليم433

المسرح الغربيالفلسفة٥٤٣٤مستجد تقدير شروق راضى نصر ابراهيم434

المسرح الغربيتاريخ٥٤٣٥مستجد تقدير شروق ناصر بدر عبد العال435

المسرح الغربيتاريخ٥٤٣٦مستجد تخلف شروق وائل طباع عيسى436

المسرح الغربيالفلسفة٥٤٣٧مستجد تخلف شريف عادل عبدالستار زين الدين437

المسرح الغربيالفلسفة٥٤٣٨مستجد تقدير شرين سامي سمير حلمي438

شمس محمد عوض محمد جبريل زيادة439
مستجد تقدير 

المسرح الغربينحو٥٤٣٩

المسرح الغربياللغة٥٤٤٠مستجد تقدير شهد رجب محمد مرسي440

المسرح الغربياللغة٥٤٤١مستجد تقدير شيرين ابراهيم احمد مهدى441

المسرح الغربيالفلسفة٥٤٤٢مستجد تخلف شيرين محمد محمد عطيه محمد442

المسرح الغربيتاريخ٥٤٤٣مستجد تقدير شيماء ابو الوفا رشاد شتيوى443

المسرح الغربيالفلسفة٥٤٤٤مستجد تخلف شيماء احمد نبيه احمد444

المسرح الغربيالفلسفة٥٤٤٥مستجد تقدير شيماء اشرف عطيه شاكر445

المسرح الغربيالفلسفة٥٤٤٦مستجد تقدير شيماء اشرف محمود عيد446
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المسرح الغربياألدب٥٤٤٧مستجد تخلف شيماء بالل حسين عبد النعيم447

المسرح الغربيالفلسفة٥٤٤٨مستجد تقدير شيماء جمال عيد علي448

المسرح الغربينحو٥٤٤٩مستجد تخلف شيماء جمال محمد عبدالناصر449

المسرح الغربيتاريخ٥٤٥٠مستجد تقدير شيماء جمعة عبدالمنعم عبدالنبي450

المسرح الغربيالنحو٥٤٥١مستجد تقدير شيماء رضا محمد فتح الباب451

المسرح الغربيالنحو٥٤٥٢مستجد تقدير شيماء رمضان فارس محمد452

المسرح الغربيتاريخ٥٤٥٣مستجد تقدير شيماء سالم شلقامى محمد453

المسرح الغربيتاريخ٥٤٥٤مستجد تخلف شيماء سعيد احمد سعيد454

المسرح الغربيتاريخ٥٤٥٥مستجد تقدير شيماء شادى مراد عبد الغنى455

المسرح الغربياألدب٥٤٥٦مستجد تقدير شيماء شعبان على ابراهيم456

المسرح الغربياألدب٥٤٥٧مستجد تقدير شيماء عاشور حسين حسين457

المسرح الغربيالبالغة٥٤٥٨مستجد تقدير شيماء عبد العليم حموده عبد العليم458

المسرح الغربياللغة٥٤٥٩مستجد تقدير شيماء على عبدالحميد عبدالصالحين459

المسرح الغربيالفلسفة٥٤٦٠مستجد تقدير شيماء عيد احمد مرسي460

المسرح الغربيالفلسفة٥٤٦١مستجد تقدير شيماء عيد عبدالعظيم محمد461

المسرح الغربيالشريعة٥٤٦٢مستجد تخلف شيماء قطب حسن جمعه462

المسرح الغربيالفلسفة٥٤٦٣مستجد تخلف شيماء كمال محمد خضر463

المسرح الغربيالفلسفة٥٤٦٤مستجد تخلف شيماء محسن على محمد464

المسرح الغربيالبالغة٥٤٦٥مستجد تقدير شيماء محمد بندري هاشم465

المسرح الغربيالشريعة٥٤٦٦مستجد تقدير شيماء محمد عبدالفتاح احمد466

المسرح الغربياألدب٥٤٦٧مستجد تخلف شيماء محمد محمد طه467

المسرح الغربيتاريخ٥٤٦٨مستجد تقدير شيماء مصلح عمر عبدالحكيم468

المسرح الغربيتاريخ٥٤٦٩مستجد تخلف شيماء ممدوح عبدالتواب السيد469

المسرح الغربيتاريخ٥٤٧٠مستجد تقدير شيماء ناجي فتحى احمد470

المسرح الغربيالبالغة٥٤٧١مستجد تقدير شيماء نادى محمد زيدان471

المسرح الغربينحو٥٤٧٢مستجد تقدير شيماء هالل ابراهيم عبدالكريم472

المسرح الغربيتاريخ٥٤٧٣مستجد تقدير صابرين عيد صقر احمد473

المسرح الغربياللغة٥٤٧٤مستجد تقدير صابرين محمد عطاالكريم عبد اللـه474

المسرح الغربياألدب٥٤٧٥مستجد تقدير صباح محمد حماد على475

المسرح الغربيالشريعة٥٤٧٦مستجد تخلف صفاء رمضان محمد سيد476

المسرح الغربيالشريعة٥٤٧٧مستجد تخلف صفاء هانى طه محمد477

المسرح الغربيتاريخ٥٤٧٨مستجد تقدير صالح محمد ربيع عبد الوهاب محمد478

المسرح الغربياألدب٥٤٧٩مستجد تقدير ضحى ربيع حسين ابراهيم479

المسرح الغربيالنحو٥٤٨٠مستجد تخلف طارق محمد جالل محمد480

1مدرج صيدلة األدب٥٤٨١مستجد تقدير طاهر عبدالباسط عيد كامل481

1مدرج صيدلة تاريخ٥٤٨٢مستجد تخلف طاهرة اشرف ربيع عبدالقادر482

1مدرج صيدلة األدب٥٤٨٣مستجد تخلف طه خلف محمد عبد هللا483

1مدرج صيدلة األدب٥٤٨٤مستجد تخلف طه سليمان عبد هللا ريان484

1مدرج صيدلة اللغة٥٤٨٧مستجد تقدير عاصم عبد الرحمن ابراهيم داعس485

486
عائشة صالح الدين محمد حسن 

مستجد تقدير عبدالمتجلي
1مدرج صيدلة اللغة٥٤٨٥
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1مدرج صيدلة تاريخ٥٤٨٦مستجد تخلف عائشه محروس رمضان محمود487

1مدرج صيدلة الشريعة٥٤٨٨مستجد تقدير عباس سعيد عباس على هندى488

1مدرج صيدلة الشريعة٥٤٨٩مستجد تخلف عبد الرحمن احمد ابراهيم وافى489

1مدرج صيدلة البالغة٥٤٩٠مستجد تخلف عبد هللا اشرف حسن خريشى490

1مدرج صيدلة الشريعة٥٤٩١مستجد تقدير عبد هللا رشدى محمد محمد491

1مدرج صيدلة تاريخ٥٤٩٢مستجد تقدير عبد هللا محمود محمد محمود492

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٤٩٣مستجد تخلف عبد هللا منصور عبدهللا محمد493

1مدرج صيدلة تاريخ٥٤٩٤مستجد تقدير عبدالرحمن مبارك محمد عبدالسالم494

1مدرج صيدلة تاريخ٥٤٩٥مستجد تخلف عبدالرحمن محمد على عبدالوهاب495

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٤٩٦مستجد تقدير عبدالرحمن موسى كامل موسى496

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٤٩٧مستجد تخلف عبدالعزيز محمد عبدالعزيز احمد497

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٤٩٨مستجد تخلف عبدالكريم مدين عبدالحميد عياد498

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٤٩٩مستجد تخلف عبدهللا ابوبكر عطا عثمان499

1مدرج صيدلة تاريخ٥٥٠٠مستجد تقدير عبدهللا خالد محمد عبدالفتاح500

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٥٠١مستجد تخلف عبدهللا سيد محمد امين حسان501

1مدرج صيدلة تاريخ٥٥٠٢مستجد تقدير عبدهللا صابر يونس احمد502

1مدرج صيدلة األدب٥٥٠٣مستجد تخلف عبير احمد حسن فرحات503

1مدرج صيدلة البالغة٥٥٠٤مستجد تخلف عبير احمد عبد التواب عبد القوى504

1مدرج صيدلة تاريخ٥٥٠٥مستجد تقدير عبير شعبان على محمد505

1مدرج صيدلة اللغة٥٥٠٦مستجد تقدير عبير عبد العزيز السيد احمد506

1مدرج صيدلة اللغة٥٥٠٧مستجد تقدير عبير محمد خفاجى محمد507

1مدرج صيدلة اللغة٥٥٠٨مستجد تخلف عبير محمد عبد العزيز عبد الونيس508

1مدرج صيدلة تاريخ٥٥٠٩مستجد تخلف عزالدين علي احمد عطا هللا509

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٥١٠مستجد تخلف عزه بهاء زكى مهنى510

1مدرج صيدلة البالغة٥٥١١مستجد تقدير عزه جمال احمد عبدالنبى511

1مدرج صيدلة البالغة٥٥١٢مستجد تخلف عزه طارق عبد الرحمن طلعت حسانين512

1مدرج صيدلة الشريعة٥٥١٣مستجد تقدير عزه فرغلى زغلول سليمان513

1مدرج صيدلة البالغة٥٥١٤مستجد تقدير عزيزه رجب جمال محمد514

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٥١٥مستجد تخلف عصام الدين جمال محمود محمد515

1مدرج صيدلة تاريخ٥٥١٦مستجد تخلف عصام سيد شوقى عبدالمتجلى516

1مدرج صيدلة تاريخ٥٥١٧مستجد تقدير عفاف احمد محمد محمود517

1مدرج صيدلة الشريعة٥٥١٨مستجد تقدير عفاف سامى خلف عبدالعزيز518

1مدرج صيدلة البالغة٥٥١٩مستجد تقدير عفاف عبدالعزيز محمود عبدالحافظ519

1مدرج صيدلة األدب٥٥٢٠مستجد تقدير عال عبد الستار قاسم فالح520

1مدرج صيدلة الشريعة٥٥٢١مستجد تقدير عال عالء الدين حمدى عبد النعيم521

1مدرج صيدلة اللغة٥٥٢٢مستجد تقدير عال محمود عبد الحميد محمود522

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٥٢٣مستجد تخلف على احمد محمود احمد523

1مدرج صيدلة اللغة٥٥٢٤مستجد تخلف على رضا عبد النبى محمد524

1مدرج صيدلة الشريعة٥٥٢٥مستجد تخلف على عبد الباسط عبد المغنى على525

1مدرج صيدلة نحو٥٥٢٦مستجد تقدير على قدرى سيد عامر526

1مدرج صيدلة األدب٥٥٢٧مستجد تقدير علياء عبد الجيد جمعه عبد الجيد527
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1مدرج صيدلة تاريخ٥٥٢٨مستجد تقدير علياء مختار عمر صاوى528

1مدرج صيدلة الشريعة٥٥٢٩مستجد تقدير علياء مدحت مسرى إبراهيم529

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٥٣٠مستجد تخلف عمر خالد رمضان نصر530

1مدرج صيدلة البالغة٥٥٣١مستجد تخلف عمر رمضان محمد محمود531

1مدرج صيدلة نحو٥٥٣٢مستجد تقدير عمر محمد جيد ابو المجد532

1مدرج صيدلة الشريعة٥٥٣٣مستجد تخلف عمر محمد عبدهللا محمد533

1مدرج صيدلة البالغة٥٥٣٤مستجد تخلف عمر محمد نياظ طه534

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٥٣٥مستجد تخلف عمران محمد عبد المقصود جمعه535

1مدرج صيدلة التاريخ٥٥٣٦مستجد تقدير عمرو احمد تونى عبد اللطيف536

1مدرج صيدلة نحو٥٥٣٧مستجد تقدير عمرو اسامه سيد محمد537

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٥٣٨مستجد تخلف عمرو ربيع عثمان محمود538

1مدرج صيدلة اللغة٥٥٣٩مستجد تقدير عنان احمد زيان احمد539

1مدرج صيدلة نحو٥٥٤٠مستجد تقدير عيده عماد عبد الهادى هالل540

1مدرج صيدلة الشريعة٥٥٤١مستجد تقدير غاده رجب احمد ابراهيم541

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٥٤٢مستجد تقدير غاده طلعت محمد جالل542

1مدرج صيدلة الشريعة٥٥٤٣مستجد تقدير غاده محمد على محمد543

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٥٤٤مستجد تقدير .غفران محمود شاميه  544

1مدرج صيدلة الشريعة٥٥٤٥مستجد تقدير فارس خلف خليفة منازع545

1مدرج صيدلة تاريخ٥٥٤٦مستجد تقدير فارس عبدالدايم كريم احمد546

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٥٤٧مستجد تخلف فاطمه احمد عبدالباقى حسن547

1مدرج صيدلة البالغة٥٥٤٨مستجد تخلف فاطمه احمد محمد عبدالعزيز548

549
فاطمه الزهراء احمد عبدالعظيم 

مستجد تقدير عبدالسالم احمد
1مدرج صيدلة تاريخ٥٥٤٩

1مدرج صيدلة األدب٥٥٥٠مستجد تقدير فاطمه الزهراء بهاء احمد اسماعيل550

551
فاطمه الزهراء بهاء الدين محمد 

مستجد تقدير الضوى
1مدرج صيدلة البالغة٥٥٥١

1مدرج صيدلة اللغة٥٥٥٢مستجد تخلف فاطمه الزهراء هشام علي علي552

1مدرج صيدلة نحو٥٥٥٣مستجد تقدير فاطمه خلف هللا محمد حسن553

1مدرج صيدلة تاريخ٥٥٥٤مستجد تخلف فاطمه خلف حسن عبد هللا554

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٥٥٥مستجد تخلف فاطمه رضا محمد محمد555

1مدرج صيدلة األدب٥٥٥٦مستجد تقدير فاطمه سعد على احمد556

1مدرج صيدلة البالغة٥٥٥٧مستجد تقدير فاطمه عبد العليم رضا السيد557

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٥٥٨مستجد تقدير فاطمه عصمت لطفى محمد558

1مدرج صيدلة النحو٥٥٥٩مستجد تقدير فاطمه عالء محمد رافت559

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٥٦٠مستجد تقدير فاطمه على ابوعونة احمد560

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٥٦١مستجد تقدير فاطمه عمران محمد محمد561

1مدرج صيدلة اللغة٥٥٦٢مستجد تقدير فاطمه عيسى عبد العزيز بهلول562

1مدرج صيدلة اللغة٥٥٦٣مستجد تقدير فاطمه محمد محمود محمد563

1مدرج صيدلة اللغة٥٥٦٤مستجد تقدير فاطمه ناجى شحاته سيد564

1مدرج صيدلة اللغة٥٥٦٥مستجد تقدير فاطمه هدية محمود عبد الرازق565

1مدرج صيدلة اللغة٥٥٦٦مستجد تخلف فايزه رافت محمود محمد566

1مدرج صيدلة البالغة٥٥٦٧مستجد تقدير فايزه ناصر شحاته فرغلى567
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1مدرج صيدلة األدب٥٥٦٨مستجد تخلف فرج خالد فرج محمود568

1مدرج صيدلة تاريخ٥٥٦٩مستجد تقدير فرحه شعبان رمضان محمد569

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٥٧٠مستجد تقدير فرحه محمد حربى محمود570

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٥٧١مستجد تخلف فرياله عمار حلمى عبداللطيف571

1مدرج صيدلة تاريخ٥٥٧٢مستجد تخلف فريد محمد محمد محمود حمد572

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٥٧٣مستجد تخلف كريم الفولى شرقاوى يوسف573

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٥٧٤مستجد تخلف كريم رفاعى محمد تونى574

1مدرج صيدلة البالغة٥٥٧٥مستجد تخلف كريم ماهر السيد احمد بخيت575

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٥٧٦مستجد تخلف كريم محمد عبدالغنى عبدالمجيد576

1مدرج صيدلة البالغة٥٥٧٧مستجد تخلف كريم محمد محمد سيد577

1مدرج صيدلة تاريخ٥٥٧٨مستجد تقدير كوثر على محمود احمد578

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٥٧٩مستجد تقدير لبنى حسين عطيه على579

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٥٨٠مستجد تخلف لمياء توني عبدالصبور عبدالرحمن580

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٥٨١مستجد تقدير لمياء حماده محمد صاوى581

1مدرج صيدلة نحو٥٥٨٢مستجد تقدير لمياء رمضان محمد ابوالليل582

1مدرج صيدلة البالغة٥٥٨٣مستجد تقدير لمياء ماهر فريد حفظى583

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٥٨٤مستجد تخلف لمياء محمد محمد محمد584

1مدرج صيدلة نحو٥٥٨٥مستجد تقدير لمياء مخلف ذكى على585

1مدرج صيدلة األدب٥٥٨٦مستجد تقدير لمياء ناصر عبد التواب عبد الصادق586

1مدرج صيدلة البالغة٥٥٨٧مستجد تقدير ليلى رجب محمد يوسف587

1مدرج صيدلة اللغة٥٥٨٨مستجد تخلف ليلى يحي محمد احمد588

1مدرج صيدلة الشريعة٥٥٨٩مستجد تخلف ليلي ياسر عبدالسالم عبدالسالم589

1مدرج صيدلة الشريعة٥٥٩١مستجد تخلف ماجد اشرف عزت عبد الفتاح590

1مدرج صيدلة اللغة٥٥٩٢مستجد تقدير محاسن خالد على عبد العزيز591

1مدرج صيدلة تاريخ٥٥٩٣مستجد تقدير محمد ابراهيم يوسف ابراهيم592

1مدرج صيدلة تاريخ٥٥٩٤مستجد تقدير محمد احمد محمد كامل عبدالعليم593

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٥٩٥مستجد تقدير محمد احمد نور الدين محمد594

1مدرج صيدلة تاريخ٥٥٩٦مستجد تقدير محمد السيد عبدالسالم السيد حسين595

1مدرج صيدلة تاريخ٥٥٩٧مستجد تخلف محمد السيد قاسم جمعه596

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٥٩٨مستجد تقدير محمد المعتز باهلل شاكر رياض597

1مدرج صيدلة تاريخ٥٥٩٩مستجد تخلف محمد انور عبدهللا جمعه598

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٦٠٠مستجد تقدير محمد ثروت ابراهيم شحاته599

1مدرج صيدلة الشريعة٥٦٠١مستجد تخلف محمد جمال عبد الرسول عبد الحكيم600

1مدرج صيدلة تاريخ٥٦٠٢مستجد تقدير محمد جمال عرفه محمد601

1مدرج صيدلة الشريعة٥٦٠٣مستجد تخلف محمد جمعة سيد عبد هللا602

1مدرج صيدلة البالغة٥٦٠٤مستجد تقدير محمد حسنى حامد جادالمولى603

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٦٠٥مستجد تخلف محمد حسين عبدالحكيم حسين604

1مدرج صيدلة الشريعة٥٦٠٦مستجد تخلف محمد حميد كامل محمد605

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٦٠٧مستجد تخلف محمد ربيع محمود محمد606

1مدرج صيدلة تاريخ٥٦٠٨مستجد تخلف محمد رضا راغب ابراهيم607

1مدرج صيدلة تاريخ٥٦٠٩مستجد تخلف محمد سالم محمد ابوبكر608
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1مدرج صيدلة تاريخ٥٦١٠مستجد تخلف محمد سيد محمد خليل609

1مدرج صيدلة البالغة٥٦١١مستجد تقدير محمد شعيب حسن عبد الفتاح610

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٦١٢مستجد تخلف محمد صفوت عبدالمحسن محمد611

1مدرج صيدلة األدب٥٦١٣مستجد تقدير محمد عادل محمد ابراهيم العدلى612

1مدرج صيدلة الشريعة٥٦١٤مستجد تقدير محمد عبد الحميد توفيق عبد هللا613

1مدرج صيدلة البالغة٥٦١٥مستجد تقدير محمد عبد السالم احمد عبد السالم614

1مدرج صيدلة تاريخ٥٦١٦مستجد تخلف محمد عبد المهمين احمد عبد المهمين615

1مدرج صيدلة اللغة٥٦١٧مستجد تقدير محمد عبد الواحد امين يوسف616

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٦١٨مستجد تقدير محمد عبدالحى احمد عبدالعزيز617

1مدرج صيدلة الشريعة٥٦١٩مستجد تقدير محمد عبداللطيف سيد عيد618

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٦٢٠مستجد تخلف محمد عبدالمطلب محمد مسعود619

1مدرج صيدلة الشريعة٥٦٢١مستجد تقدير محمد عبدالنبى شعبان عبدالقادر620

1مدرج صيدلة البالغة٥٦٢٢مستجد تقدير محمد عالء محمد على الشرقاوى621

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٦٢٣مستجد تقدير محمد علوانى الصغير احمد عبيدهللا622

1مدرج صيدلة نحو٥٦٢٤مستجد تخلف محمد على ابراهيم عبدالكريم623

1مدرج صيدلة البالغة٥٦٢٥مستجد تخلف محمد على رفاعى على624

1مدرج صيدلة البالغة٥٦٢٦مستجد تخلف محمد على محمد على عبدالكريم625

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٦٢٧مستجد تخلف محمد عمار نجيب العبد626

1مدرج صيدلة الشريعة٥٦٢٨مستجد تقدير .محمد عمر الراغب  627

1مدرج صيدلة اللغة٥٦٢٩مستجد تقدير محمد كرم ابراهيم ناجى عبدالمقصود628

1مدرج صيدلة الفلسفة٥٦٣٠مستجد تخلف محمد محمود على عبد اللطيف629

2مدرج صيدلة البالغة٥٦٣١مستجد تقدير محمد مخلوف محمد ابوبكر630

2مدرج صيدلة األدب٥٦٣٢مستجد تخلف محمد مذهل طلق مذهل العازمي631

2مدرج صيدلة الفلسفة٥٦٣٣مستجد تقدير محمد مصطفى اسماعيل محمد632

2مدرج صيدلة تاريخ٥٦٣٤مستجد تقدير محمد مصطفى محمد على عمرو633

2مدرج صيدلة اللغة٥٦٣٥مستجد تقدير محمد نصر الدين صالح ابراهيم634

2مدرج صيدلة تاريخ٥٦٣٦مستجد تخلف محمود احمد فؤاد عبدالظاهر635

2مدرج صيدلة الفلسفة٥٦٣٧مستجد تخلف محمود اشرف محمود سيد636

2مدرج صيدلة البالغة٥٦٣٨مستجد تقدير محمود جالل ابراهيم محمد637

2مدرج صيدلة تاريخ٥٦٣٩مستجد تخلف محمود رضا محمد عليوه638

2مدرج صيدلة تاريخ٥٦٤٠مستجد تخلف محمود طارق ابوزيد عبد العزيز639

2مدرج صيدلة الفلسفة٥٦٤١مستجد تقدير محمود عادل شحاته عبدالمالك640

2مدرج صيدلة تاريخ٥٦٤٢مستجد تخلف محمود عبدالبصير احمد محمود641

2مدرج صيدلة تاريخ٥٦٤٣مستجد تقدير محمود عبدالخالق محمد عبدالخالق642

2مدرج صيدلة تاريخ٥٦٤٤مستجد تقدير محمود هشام احمد عثمان643

2مدرج صيدلة البالغة٥٦٤٥مستجد تقدير محمود وفقى سعد على حسونه644

2مدرج صيدلة البالغة٥٦٤٦مستجد تقدير مختار محمد مختار محمد645

2مدرج صيدلة تاريخ٥٦٤٧مستجد تقدير مرفت سيد حسن متولي646

2مدرج صيدلة نحو٥٦٤٨مستجد تقدير مرنا عبد العزيز اسماعيل حسن647

2مدرج صيدلة الشريعة٥٦٤٩مستجد تخلف مروة احمد ربيع عبد التواب648

2مدرج صيدلة الشريعة٥٦٥٠مستجد تقدير مروه احمد محمد عبد الغنى649
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2مدرج صيدلة الشريعة٥٦٥١مستجد تقدير مروه جمال محمد ابوالليل650

2مدرج صيدلة البالغة٥٦٥٢مستجد تقدير مروه عالء مصطفى محمد651

2مدرج صيدلة البالغة٥٦٥٣مستجد تقدير مروه عنتر جبر عبدالباقي652

2مدرج صيدلة الشريعة٥٦٥٤مستجد تقدير مروه محمد عبد الحميد احمد653

2مدرج صيدلة تاريخ٥٦٥٥مستجد تقدير مريم أسامة شحاته إبراهيم654

2مدرج صيدلة البالغة٥٦٥٦مستجد تقدير مريم حسين ابراهيم حسين655

2مدرج صيدلة األدب٥٦٥٧مستجد تقدير مريم ضرار محمود عبدالحليم656

2مدرج صيدلة تاريخ٥٦٥٨مستجد تقدير مريم عبد الكريم محمد سعد657

2مدرج صيدلة نحو٥٦٥٩مستجد تقدير مريم عبدالرحمن كامل دهان658

2مدرج صيدلة الشريعة٥٦٦٠مستجد تقدير مريم محمد على محمد659

2مدرج صيدلة البالغة٥٦٦١مستجد تخلف مريم ياسر محمد ظريف660

2مدرج صيدلة الشريعة٥٦٦٢مستجد تخلف مصطفى جمال مصطفي محمد661

2مدرج صيدلة تاريخ٥٦٦٣مستجد تخلف مصطفى رجب ناجح ابراهيم662

2مدرج صيدلة نحو٥٦٦٤مستجد تقدير مصطفى شهرى محمد ابراهيم663

2مدرج صيدلة الشريعة٥٦٦٥مستجد تخلف مصطفى قاعود يونس شعبان664

2مدرج صيدلة األدب٥٦٦٦مستجد تقدير مصطفى محمد سيد ابراهيم665

2مدرج صيدلة البالغة٥٦٦٧مستجد تقدير مصطفى ياسر صالح الدين صابر666

2مدرج صيدلة الشريعة٥٦٦٨مستجد تقدير معاذ ابراهيم على طلبه رفاعى667

2مدرج صيدلة الشريعة٥٦٦٩مستجد تخلف معاذ ضاحى محمد امين668

2مدرج صيدلة البالغة٥٦٧٠مستجد تقدير منار احمد صالح عبد العظيم669

2مدرج صيدلة الشريعة٥٦٧١مستجد تقدير منار احمد عبد الحميد خليفه670

2مدرج صيدلة الشريعة٥٦٧٢مستجد تخلف منار احمد فؤاد السيد671

2مدرج صيدلة الشريعة٥٦٧٣مستجد تقدير منار حربى عبدالعزيز عبدالغنى672

2مدرج صيدلة البالغة٥٦٧٤مستجد تخلف منار صابر سعيد كريم673

2مدرج صيدلة الشريعة٥٦٧٥مستجد تقدير منار عبد محمود عبد674

2مدرج صيدلة البالغة٥٦٧٦مستجد تقدير منار عراقى عثمان محمد675

2مدرج صيدلة الشريعة٥٦٧٧مستجد تقدير منار عمر قطب اسماعيل676

2مدرج صيدلة الشريعة٥٦٧٨مستجد تقدير منار مختار محمد عبدالعزيز677

2مدرج صيدلة األدب٥٦٧٩مستجد تقدير منار نصرالدين عباس على678

2مدرج صيدلة البالغة٥٦٨٠مستجد تقدير منال ابراهيم محمد حافظ679

2مدرج صيدلة الشريعة٥٦٨١مستجد تخلف منال طلعت محمد فهيم680

2مدرج صيدلة اللغة٥٦٨٢مستجد تقدير منال محمود راغب الشربينى ابراهيم681

2مدرج صيدلة الشريعة٥٦٨٣مستجد تخلف مندراوى عارف امين مندراوى682

2مدرج صيدلة نحو٥٦٨٤مستجد تقدير منه فرحات على عبد العظيم683

2مدرج صيدلة تاريخ٥٦٨٥مستجد تقدير منى رمضان محمد حافظ684

2مدرج صيدلة األدب٥٦٨٦مستجد تقدير منى شفيق عبد الجواد محمد685

2مدرج صيدلة األدب٥٦٨٧مستجد تقدير منى عالء ناصح حسين686

2مدرج صيدلة الفلسفة٥٦٨٨مستجد تقدير مها خليل كامل حافظ687

2مدرج صيدلة تاريخ٥٦٨٩مستجد تقدير مها سعد كامل امين688

2مدرج صيدلة الشريعة٥٦٩٠مستجد تقدير مها على فولى رجب689

2مدرج صيدلة البالغة٥٦٩١مستجد تقدير مها فتحى ابو العيد محمد690
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2مدرج صيدلة اللغة٥٦٩٢مستجد تخلف مها ماجد شحاته محمد691

2مدرج صيدلة األدب٥٦٩٣مستجد تقدير مها نادي عمر سنوسي692

2مدرج صيدلة الفلسفة٥٦٩٤مستجد تخلف مهاب ايمن كامل عبدالغني693

2مدرج صيدلة الفلسفة٥٥٩٠مستجد تخلف مؤمن عمر عبد الرازق سيف694

2مدرج صيدلة اللغة٥٦٩٥مستجد تقدير مى احمد مشهور احمد695

2مدرج صيدلة البالغة٥٦٩٦مستجد تقدير مى الجارحى احمد الجارحى696

2مدرج صيدلة البالغة٥٦٩٧مستجد تقدير مى جمال احمد جاد697

2مدرج صيدلة تاريخ٥٦٩٨مستجد تقدير مى خلف محمود خلف698

2مدرج صيدلة نحو٥٦٩٩مستجد تقدير مى عالء كامل على699

2مدرج صيدلة اللغة٥٧٠٠مستجد تقدير مى محسن راضى عبدالمنعم700

2مدرج صيدلة البالغة٥٧٠١مستجد تقدير مى ممدوح ضاحى محمد701

2مدرج صيدلة تاريخ٥٧٠٢مستجد تقدير مي سمير محمد منير علي702

2مدرج صيدلة البالغة٥٧٠٣مستجد تقدير مي ممدوح محمد محمد سنهر703

2مدرج صيدلة تاريخ٥٧٠٤مستجد تقدير مياده محمد خلف محمد704

2مدرج صيدلة الفلسفة٥٧٠٥مستجد تخلف ميرنا حمدى على عبدالفتاح705

2مدرج صيدلة الفلسفة٥٧٠٦مستجد تقدير ميسره احمد دكروري سيد706

2مدرج صيدلة البالغة٥٧٠٧مستجد تقدير نادره احمد محمد إبراهيم707

2مدرج صيدلة الشريعة٥٧٠٨مستجد تقدير ناديه ابراهيم شعبان على708

2مدرج صيدلة البالغة٥٧٠٩مستجد تقدير ناديه صالح صالح عبد الصالحين709

2مدرج صيدلة الشريعة٥٧١٠مستجد تقدير ناديه محمود احمد جمعه710

2مدرج صيدلة اللغة٥٧١١مستجد تقدير نانسى حماد صالح محمد711

2مدرج صيدلة البالغة٥٧١٢مستجد تقدير ناهد صفوت درويش مصطفى712

2مدرج صيدلة الشريعة٥٧١٣مستجد تقدير نجاة اشرف غانم مبروك713

2مدرج صيدلة اللغة٥٧١٤مستجد تقدير نجالء على ماهر عثمان714

2مدرج صيدلة تاريخ٥٧١٥مستجد تقدير نجالء مصطفى احمد عرابى715

2مدرج صيدلة الشريعة٥٧١٦مستجد تخلف نجوى إبراهيم شعبان عبد الوهاب716

2مدرج صيدلة تاريخ٥٧١٧مستجد تخلف نجوى سعيد محمد امين717

2مدرج صيدلة اللغة٥٧١٨مستجد تقدير ندا احمد عبد الظاهر حسانين718

2مدرج صيدلة األدب٥٧١٩مستجد تقدير ندا نادى فهيم عبدالكريم719

2مدرج صيدلة تاريخ٥٧٢٠مستجد تقدير ندا ياسر محمد توفيق720

2مدرج صيدلة األدب٥٧٢١مستجد تقدير ندى احمد ثابت عبدالجليل721

2مدرج صيدلة البالغة٥٧٢٢مستجد تقدير ندى الباز احمد على محسب زايد722

2مدرج صيدلة الفلسفة٥٧٢٣مستجد تقدير ندى جمال رشدى حافظ723

2مدرج صيدلة البالغة٥٧٢٤مستجد تقدير ندى ربيع فؤاد عبدالحليم724

2مدرج صيدلة اللغة٥٧٢٥مستجد تقدير ندى رضا ابواليزيد محمد مصطفى725

2مدرج صيدلة البالغة٥٧٢٦مستجد تقدير ندى رضا سيد عبد الحكيم726

2مدرج صيدلة تاريخ٥٧٢٧مستجد تقدير ندى صفوت هارون محمد727

2مدرج صيدلة تاريخ٥٧٢٨مستجد تقدير ندي اشرف مصطفي محمد728

2مدرج صيدلة الشريعة٥٧٢٩مستجد تقدير ندي هشام ابراهيم عثمان729

2مدرج صيدلة الشريعة٥٧٣٠مستجد تخلف نرمين أحمد عبد العزيز محمد730

2مدرج صيدلة الفلسفة٥٧٣١مستجد تقدير نسرين ياسر احمد محمد عبدالباقى731
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2مدرج صيدلة الفلسفة٥٧٣٢مستجد تقدير نسمة شمس الدين شرقاوى محمد732

2مدرج صيدلة النحو٥٧٣٣مستجد تقدير نسمة صبحى عبد الفتاح محمد733

2مدرج صيدلة الفلسفة٥٧٣٤مستجد تقدير نسمة عادل محمد حسن734

2مدرج صيدلة نحو٥٧٣٥مستجد تقدير نشوى سعد احمد عبد الرحمن735

2مدرج صيدلة الفلسفة٥٧٣٦مستجد تقدير نشوى محمد رشدي عبدالعزيز736

2مدرج صيدلة الشريعة٥٧٣٧مستجد تخلف نعمان حمدي عبد اللطيف نعمان737

2مدرج صيدلة البالغة٥٧٣٨مستجد تقدير  نعمه اشرف عبد الستار سيد738

2مدرج صيدلة الشريعة٥٧٣٩مستجد تخلف نعمه سيد عبدالقوى احمد739

2مدرج صيدلة البالغة٥٧٤٠مستجد تقدير نعمه فرج ابراهيم عبدالسند740

2مدرج صيدلة األدب٥٧٤١مستجد تقدير نعيمة محمود كامل عبدالوهاب741

2مدرج صيدلة نحو٥٧٤٢مستجد تقدير نها محمد احمد محمد742

2مدرج صيدلة األدب٥٧٤٣مستجد تقدير نهاد صالح محمد عرابى743

2مدرج صيدلة البالغة٥٧٤٤مستجد تقدير نهال مجدى احمد ثابت744

2مدرج صيدلة الفلسفة٥٧٤٥مستجد تخلف نهلة رأفت سعيد عبدالصالحين745

2مدرج صيدلة الفلسفة٥٧٤٦مستجد تقدير نورا تايب سعد عبد الجواد746

2مدرج صيدلة الشريعة٥٧٤٧مستجد تقدير نورا جمعه محمد عبدالحافظ747

2مدرج صيدلة الفلسفة٥٧٤٨مستجد تقدير نورا سيد محمود حسن الخطيب748

2مدرج صيدلة الشريعة٥٧٤٩مستجد تقدير نورا عزت عبدالوهاب حسين749

2مدرج صيدلة اللغة٥٧٥٠مستجد تقدير نورا محمد سيد موسى750

2مدرج صيدلة الفلسفة٥٧٥١مستجد تقدير نورا محمد شوقي محمد751

2مدرج صيدلة األدب٥٧٥٢مستجد تقدير نورا مرتضا ابراهيم ادم752

2مدرج صيدلة الشريعة٥٧٥٣مستجد تقدير نوران محمد سعيد عبد العزيز753

2مدرج صيدلة الفلسفة٥٧٥٤مستجد تخلف نورهان ابراهيم سيد صالح754

2مدرج صيدلة اللغة٥٧٥٥مستجد تقدير نورهان اشرف سيد محمد755

2مدرج صيدلة الشريعة٥٧٥٦مستجد تقدير نورهان بلبل حسن عبدالمقصود756

2مدرج صيدلة تاريخ٥٧٥٧مستجد تقدير نورهان خالد محمد عبد الرحمن757

2مدرج صيدلة اللغة٥٧٥٨مستجد تقدير نورهان سعداوى سعد عبد الحق758

2مدرج صيدلة الشريعة٥٧٥٩مستجد تقدير نورهان سيد محمد محمد الصغير759

2مدرج صيدلة البالغة٥٧٦٠مستجد تقدير نورهان سيد ميصر محمود760

2مدرج صيدلة األدب٥٧٦١مستجد تقدير نورهان صابر سعد شعبان761

2مدرج صيدلة الفلسفة٥٧٦٢مستجد تقدير نورهان عالء محمد عبدالعظيم762

2مدرج صيدلة تاريخ٥٧٦٣مستجد تقدير نورهان عمر عبدالعزيز عبدالجليل763

2مدرج صيدلة األدب٥٧٦٤مستجد تقدير نورهان فتحى امبابى ابراهيم764

2مدرج صيدلة الشريعة٥٧٦٦مستجد تقدير نورهان محسن صالح الدين عثمان765

2مدرج صيدلة الشريعة٥٧٦٧مستجد تقدير نورهان محمد فضل الكريم احمد766

2مدرج صيدلة نحو٥٧٦٨مستجد تقدير نورهان مصطفي سيد امين767

2مدرج صيدلة الشريعة٥٧٦٥مستجد تخلف نورهان مؤمن محمد سامى محمد768

2مدرج صيدلة اللغة٥٧٦٩مستجد تقدير نورهان ناصر عبد المجيد حسن769

2مدرج صيدلة البالغة٥٧٧٠مستجد تقدير نيره اسامه يونس احمد770

2مدرج صيدلة البالغة٥٧٧١مستجد تقدير هاجر احمد محمود عبد المجيد771

2مدرج صيدلة تاريخ٥٧٧٢مستجد تقدير هاجر اشرف حمدى داخلى772
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2مدرج صيدلة الشريعة٥٧٧٣مستجد تقدير هاجر السيد احمد احمد773

2مدرج صيدلة تاريخ٥٧٧٤مستجد تقدير هاجر جمال محمد محمد774

2مدرج صيدلة الشريعة٥٧٧٥مستجد تخلف هاجر دسوقى رجب سيد775

2مدرج صيدلة تاريخ٥٧٧٦مستجد تقدير هاجر شعبان محمد محمد776

2مدرج صيدلة البالغة٥٧٧٧مستجد تقدير هاجر على عبدالعظيم حسن777

2مدرج صيدلة الشريعة٥٧٧٨مستجد تقدير هاجر مجدى كمال محمد778

2مدرج صيدلة الفلسفة٥٧٧٩مستجد تقدير هاجر محمد محمد حجازى779

2مدرج صيدلة الشريعة٥٧٨٠مستجد تقدير هاجر هانى محمود محمد780

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٧٨١مستجد تقدير هادي رضا كامل احمد781

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٧٨٢مستجد تقدير هاله جمعه عبدالحافظ عبداللطيف782

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٧٨٣مستجد تقدير هاله حمدى انياظ احمد783

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٧٨٤مستجد تقدير هاله رضا محمد السيد784

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٧٨٥مستجد تخلف هاله سيد هارون عبد الونيس785

4الدور- المبنى الجديد تاريخ٥٧٨٦مستجد تقدير هاله شوقى حفني محمد786

4الدور- المبنى الجديد األدب٥٧٨٧مستجد تقدير هاله عبد العزيز سيد اسماعيل787

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٧٨٨مستجد تقدير هاله عالء جمال شحاته788

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٧٨٩مستجد تقدير هايدى اشرف عطيه على789

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٧٩٠مستجد تقدير هايدى محمد ناجى محمد خليل790

4الدور- المبنى الجديد البالغة٥٧٩١مستجد تقدير هبه السيدعبدالتواب احمد نجد791

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٧٩٢مستجد تقدير هبه هللا عالء نور الدين سالم792

4الدور- المبنى الجديد الفلسفة٥٧٩٣مستجد تقدير هبه حسن محمد محمد793

4الدور- المبنى الجديد األدب٥٧٩٤مستجد تقدير هبه حنفى محمود احمد794

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٧٩٥مستجد تقدير هبه فؤاد عبدالحكم كامل795

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٧٩٦مستجد تقدير هبه مصطفي محمد نياظ796

4الدور- المبنى الجديد األدب٥٧٩٧مستجد تقدير هدى تايب رمضان احمد797

4الدور- المبنى الجديد األدب٥٧٩٨مستجد تقدير هدى حسان عبد هللا احمد798

4الدور- المبنى الجديد تاريخ٥٧٩٩مستجد تقدير هدى صابر عبد الفتاح محمد799

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٨٠٠مستجد تخلف هدى عسران توفيق احمد800

4الدور- المبنى الجديد البالغة٥٨٠١مستجد تقدير هدى فوزى جابر جاد801

4الدور- المبنى الجديد تاريخ٥٨٠٢مستجد تقدير هدير اشرف عاطف عبد الحليم802

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٨٠٣مستجد تقدير هدير عبدالعليم شعبان قاسم803

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٨٠٤مستجد تقدير هدير محمد عبدالفضيل احمد804

4الدور- المبنى الجديد البالغة٥٨٠٥مستجد تقدير هدير محمود ابو الفتح احمد805

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٨٠٦مستجد تخلف هدير منصور محمد حسن806

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٨٠٧مستجد تقدير هديه عادل كامل عبد الرحمن807

4الدور- المبنى الجديد تاريخ٥٨٠٨مستجد تقدير هشام محمد ابو الغيث زكى808

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٨٠٩مستجد تقدير هناء مصطفي اسماعيل محمد809

4الدور- المبنى الجديد الفلسفة٥٨١٠مستجد تقدير هند حسين عبد هللا محمد810

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٨١١مستجد تقدير هند خليفه حسن احمد811

4الدور- المبنى الجديد الفلسفة٥٨١٢مستجد تقدير هند سيد عبد العزيز عبد الجواد812

4الدور- المبنى الجديد األدب٥٨١٣مستجد تقدير هويدا احمد خلف حسن813
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4الدور- المبنى الجديد الفلسفة٥٨١٤مستجد تخلف وجدان عبدالدايم احمد عبدالقادر814

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٨١٥مستجد تقدير ورده السيد محمد رجب عويس815

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٨١٦مستجد تقدير ورده امين محمود عالم816

4الدور- المبنى الجديد األدب٥٨١٧مستجد تقدير ورده خليل عبدالغنى خليل817

4الدور- المبنى الجديد نحو٥٨١٨مستجد تقدير ورده عبدالنعيم يحى محمد818

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٨١٩مستجد تقدير ورده عماد الدين احمد عبد العليم819

4الدور- المبنى الجديد البالغة٥٨٢٠مستجد تقدير وسام احمد عطيه احمد النجار820

4الدور- المبنى الجديد نحو٥٨٢١مستجد تقدير وفاء ابراهيم محمود محمد821

4الدور- المبنى الجديد األدب٥٨٢٢مستجد تقدير والء رضا بطل جمعه822

4الدور- المبنى الجديد األدب٥٨٢٣مستجد تقدير والء رفاعى فوزى رفاعى823

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٨٢٤مستجد تقدير والء صفوت على عبد اللطيف824

4الدور- المبنى الجديد األدب٥٨٢٥مستجد تقدير والء طه عبد النبى عبد الظاهر825

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٨٢٦مستجد تقدير والء عبدالجواد محمد احمد826

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٨٢٧مستجد تقدير والء عبدالهادى علوانى محمد827

4الدور- المبنى الجديد األدب٥٨٢٨مستجد تقدير والء على احمد على828

4الدور- المبنى الجديد تاريخ٥٨٢٩مستجد تقدير والء على حسن رجب829

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٨٣٠مستجد تقدير والء علي فرغلي محمود830

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٨٣١مستجد تقدير والء عيد على محمد831

4الدور- المبنى الجديد البالغة٥٨٣٢مستجد تخلف والء عيسى عبدالعاطى عيسى832

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٨٣٣مستجد تقدير والء محمد طه محمد833

4الدور- المبنى الجديد البالغة٥٨٣٤مستجد تقدير والء محمد عبد العظيم عبد المنعم834

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٨٣٥مستجد تقدير والء مصطفى محمد على835

4الدور- المبنى الجديد نحو٥٨٣٦مستجد تقدير والء وائل احمد جمعه بحر836

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٨٣٧مستجد تخلف يارا عشرى محمد سليم837

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٨٣٨مستجد تخلف ياره ايمن محمد ابوبكر838

4الدور- المبنى الجديد نحو٥٨٣٩مستجد تقدير ياسر عابدين محمد جاد المولى839

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٨٤٠مستجد تقدير ياسمين احمد نصر الدين محمد840

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٨٤١مستجد تقدير ياسمين اسماعيل احمد سيد841

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٨٤٢مستجد تخلف ياسمين جمال كامل محمد842

4الدور- المبنى الجديد تاريخ٥٨٤٣مستجد تخلف ياسمين حربى فاروق عبدالمنعم843

844
ياسمين خالد محمد الدمرداش عبد 

مستجد تقدير السميع
4الدور- المبنى الجديد البالغة٥٨٤٤

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٨٤٥مستجد تقدير ياسمين ربيع خميس معتمد845

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٨٤٦مستجد تقدير ياسمين طاهر محمد طلبة846

4الدور- المبنى الجديد تاريخ٥٨٤٧مستجد تقدير ياسمين محمد اسماعيل محمد847

4الدور- المبنى الجديد تاريخ٥٨٤٨مستجد تخلف ياسمين محمد حسن على848

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٨٤٩مستجد تخلف يسر يحيي محمد رفعت هاشم849

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٨٥٠مستجد تخلف يسرا حسنى شعبان محمد850

4الدور- المبنى الجديد الفلسفة٥٨٥١مستجد تقدير يمني عالء فتحي عبد الهادي851

4الدور- المبنى الجديد الشريعة٥٨٥٢مستجد تخلف يوسف سيد كاسب على852

4الدور- المبنى الجديد تاريخ٥٨٥٣مستجد تخلف يوسف عبد الحميد سعيد عبد الحميد853
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4الدور- المبنى الجديد الفلسفة5854مستجد تخلف يوسف ياسر اسماعيل ابراهيم854

4الدور- المبنى الجديد 5855باق احمد خالد عبدهللا حسن 

4الدور- المبنى الجديد 5856باق احمد راضى يونس صميدة 

4الدور- المبنى الجديد 5857باق احمد كمال مرسى محمود 

4الدور- المبنى الجديد 5858باق احمد ناجى فؤاد محمد 

4الدور- المبنى الجديد 5859باق اسامه حمدى عبد الحليم حامد 

4الدور- المبنى الجديد 5860باق اسراء خميس عيد الخولى 

4الدور- المبنى الجديد 5861باق اسراء صالح عبدالغنى محمد 

4الدور- المبنى الجديد 5862باق اسراء عادل فرغل علي 

4الدور- المبنى الجديد 5863باق اسراء عشماوى محمد احمد 

4الدور- المبنى الجديد 5864باق اسراء فتحي صديق عامر 

4الدور- المبنى الجديد 5865باق اسماعيل اشرف اسماعيل مهدى 

4الدور- المبنى الجديد 5866باق الزهراء على فؤاد محمد 

4الدور- المبنى الجديد 5867باق الشيماء رمضان سعد عثمان 

4الدور- المبنى الجديد 5868باق اماني جمعة عطا عبد الجواد 

4الدور- المبنى الجديد 5869باق اميمه زين العابدين محمود محمد 

4الدور- المبنى الجديد 5870باق انور حمدى امين محمد 

4الدور- المبنى الجديد 5871باق ايمان محمد سيد محمد 

4الدور- المبنى الجديد 5872باق ايمان مراد محمود مهنى 

4الدور- المبنى الجديد 5873باق ايه جلول محمد علي 

4الدور- المبنى الجديد 5874باق ايه علي عبدالعال عبدالجواد 

4الدور- المبنى الجديد 5875باق ايه محمد محمد سيد 

4الدور- المبنى الجديد 5876باق بسمه حسن محمد محمد 

4الدور- المبنى الجديد 5877باق بسمه ناجي فرج هللا عبدالعال 

4الدور- المبنى الجديد 5878باق جاسمين محمد فوزي كامل 

4الدور- المبنى الجديد 5879باق جهاد محمود عبدالحافظ سنوسى 

4الدور- المبنى الجديد 5880باق حسن خليل مصطفى خليل 

4الدور- المبنى الجديد 5881باق حسين القذافي ابوالحمايد محمد 

4الدور- المبنى الجديد 5882باق حمدى محمد احمد جابر 

4الدور- المبنى الجديد 5883باق خالد احمد سيد على 

4الدور- المبنى الجديد 5884باق خالد ناجى عبدالرحمن احمد 

4الدور- المبنى الجديد 5885باق داليا عثمان ابراهيم شلقامي 

4الدور- المبنى الجديد 5886باق دعاء محمود عبدالعاطي محمود 

4الدور- المبنى الجديد 5887باق دينا طه محمد امين 

4الدور- المبنى الجديد 5888باق رانيا رمضان محمود عبدالقوى 

4الدور- المبنى الجديد 5889باق رضا عبدهللا فراج ابو حلفاية 

4الدور- المبنى الجديد 5890باق رفيده حمدى احمد محمد 

4الدور- المبنى الجديد 5891باق ريهام اشرف حسين عبدالرشيد 

4الدور- المبنى الجديد 5892باق ريهام هشام ناجح محمد 

4الدور- المبنى الجديد 5893باق زينب احمد السيد محمد 

4الدور- المبنى الجديد 5894باق زينب عطيه محمد محمود 

4الدور- المبنى الجديد 5895باق ساره اشرف محمود ابراهيم 

4الدور- المبنى الجديد 5896باق ساره سعودي اسماعيل محمد 

4الدور- المبنى الجديد 5897باق سهام متولى ابراهيم متولى ابراهيم 

4الدور- المبنى الجديد 5898باق شيماء علي السيد علي 
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4الدور- المبنى الجديد 5899باق شيماء فتح هللا صادق عثمان 

4الدور- المبنى الجديد 5900باق عائشه ربيع فولي محمد 

4الدور- المبنى الجديد 5901باق عبد الرحمن محمد ياسر فاروق توفيق 

4الدور- المبنى الجديد 5902باق عبدالعزيز نشأت عباس طه 

4الدور- المبنى الجديد 5903باق عالء عباس راضى ابراهيم 

4الدور- المبنى الجديد 5904باق عالء هالل محمد عبدالسالم 

4الدور- المبنى الجديد 5905باق على ماهر صابر محمد 

4الدور- المبنى الجديد 5906باق علياء احمد محمد السعدى 

4الدور- المبنى الجديد 5907باق علياء حسين محمد خليل 

4الدور- المبنى الجديد 5908باق عمر ذكى محمد جادالمولى 

4الدور- المبنى الجديد 5909باق عمر عبدهللا محمد كامل فرج 

4الدور- المبنى الجديد 5910باق عواطف محمد شعبان عشماوى 

4الدور- المبنى الجديد 5911باق غاده رجب السيد حسين 

4الدور- المبنى الجديد 5912باق غاليه احمد ابوالسعود سيد 

4الدور- المبنى الجديد 5913باق فاطمه ناصر محمود حسين 

4الدور- المبنى الجديد 5914باق محمد ابوبكر احمد ابوزيد 

4الدور- المبنى الجديد 5915باق محمد احمد سالمه محمد 

4الدور- المبنى الجديد 5916باق محمد احمد محمد عبد الحافظ 

4الدور- المبنى الجديد 5917باق محمد سمير ابراهيم حفنى 

4الدور- المبنى الجديد 5918باق محمد عبدالمنعم احمد محمد 

4الدور- المبنى الجديد 5919باق محمد عالء الدين شريف ابوالوفا 

4الدور- المبنى الجديد 5920باق محمد مجدى محمد عيد القاضى 

4الدور- المبنى الجديد 5921باق محمد محمود محمد عبدالنظير 

4الدور- المبنى الجديد 5922باق محمد ناصر طه احمد 

4الدور- المبنى الجديد 5923باق محمد ياسين محمد ياسين 

4الدور- المبنى الجديد 5924باق محمود صابر زين العابدين علي 

4الدور- المبنى الجديد 5925باق محمود عادل محمد كمال فهيم 

4الدور- المبنى الجديد 5926باق محمود محمد محمود ابوسريع 

4الدور- المبنى الجديد 5927باق محمود محمد محمود عثمان 

4الدور- المبنى الجديد 5928باق مروه ربيع بكير عبدالعال 

4الدور- المبنى الجديد 5929باق مروه محمد خلف محمد 

4الدور- المبنى الجديد 5930باق معاز عايد محمود سليم 

5الدور - المبنى الجديد 5931باق منتصر حمدي عبدالستار محمد 

5الدور - المبنى الجديد 5932باق مها مرسي رجب مرسي 

5الدور - المبنى الجديد 5933باق مهند اسماعيل عبدالكريم عبدالرحيم 

5الدور - المبنى الجديد 5934باق ناديه ماهر فتحي انور 

5الدور - المبنى الجديد 5935باق نورا عاطف عبد المنعم محمد جويده 

5الدور - المبنى الجديد 5936باق نورهان حسن عبدالعال حسن 

5الدور - المبنى الجديد 5937باق هاجر رضا محمد ابوالليل 

5الدور - المبنى الجديد 5938باق هاجر سامى محمود امين 

5الدور - المبنى الجديد 5939باق هاجر يحي احمد ابراهيم 

5الدور - المبنى الجديد 5940باق هبة يونس فرج هاشم 

5الدور - المبنى الجديد 5941باق هدير جمال شحاته مهدي 

5الدور - المبنى الجديد 5942باق هند نادي ابوغنيمه فتح الباب 

5الدور - المبنى الجديد 5943باق والء سيد عبدالفتاح محمود 
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5الدور - المبنى الجديد 5944باق ياسمين رضا زينهم محمد 

5الدور - المبنى الجديد 5945باق يسرى ايمن ابراهيم محمود 

5الدور - المبنى الجديد 15946من الخارج  احمد كمال محمد محمد ابو بكر 

5الدور - المبنى الجديد 15947من الخارج  اسامه شافعى احمد محمد 

5الدور - المبنى الجديد 15948من الخارج  امانى عماد مصطفى ابراهيم 

5الدور - المبنى الجديد 15949من الخارج  اميره محمد فتحى صادق 

5الدور - المبنى الجديد 15950من الخارج  اميره مصطفى حبشى احمد 

5الدور - المبنى الجديد 15951من الخارج  صباح عبدالرحمن احمد حسن 

5الدور - المبنى الجديد 15952من الخارج  عائشه سمير محمد على 

5الدور - المبنى الجديد 15953من الخارج  محمد حشمت عبدالعال فهمى 

5الدور - المبنى الجديد 15954من الخارج  محمد سامى عبدالعزيز احمد علم الدين 

5الدور - المبنى الجديد 15955من الخارج  محمد نبيل حنفى مجاهد ابوالدهب 

5الدور - المبنى الجديد 15956من الخارج  مها ابراهيم عبدالمستجاب عبدالغنى 

5الدور - المبنى الجديد 15957من الخارج  مها محمد احمد محمد 

5الدور - المبنى الجديد 15958من الخارج  نهى محمود يسرى محمد عبدالعظيم 

5الدور - المبنى الجديد 15959من الخارج  وفاء عاشور عبدالاله نعمان 

5الدور - المبنى الجديد 25960من الخارج  امل محمد صالح عبدالرحمن 

5الدور - المبنى الجديد 25961من الخارج  امنيه ذكى شمس ذكى 

5الدور - المبنى الجديد 25962من الخارج  حسام رمضان عثمان سيد 

5الدور - المبنى الجديد 25963من الخارج  سمر ربيع مراد ابراهيم 

5الدور - المبنى الجديد 25964من الخارج  عبدهللا ناجح عبدهللا عبدالكريم 

5الدور - المبنى الجديد 25965من الخارج  فاروق الحسينى فاروق محمد 

5الدور - المبنى الجديد 25966من الخارج  يوسف محمد صالح منتصر 

5الدور - المبنى الجديد 15967خارجعائشة بكر محمد علي

5الدور - المبنى الجديد 15968خارجعبدهللا احمد ظاهر عويد العنزى

5الدور - المبنى الجديد 15969خارجمحمود عبدالحميد محمود مصطفى

5الدور - المبنى الجديد 15970خارجورده محمد مرعى شحاتة

5الدور - المبنى الجديد 15971خارجيسرا محمد نبيل عبد الباقي عبد اللطيف

5الدور - المبنى الجديد 25972خارجاكرام عبدالعال شحات يونس

5الدور - المبنى الجديد 25973خارجدينا جمال شعبان محمد

5الدور - المبنى الجديد 25974خارجمصطفى احمد فتح الباب عبدالمطلب

5الدور - المبنى الجديد 25975خارجندى سيد محمد عبده

5الدور - المبنى الجديد 25976خارجهانى عاطف توفيق على

5الدور - المبنى الجديد 35977خارجاسماء محمد حسن حسب النبى

5الدور - المبنى الجديد 35978خارجحسب هللا يوسف احمد عبدهللا

5الدور - المبنى الجديد 35979خارجرانده اسماعيل محمد ايوب

5الدور - المبنى الجديد 35980خارجراويه خالد على تهامى

5الدور - المبنى الجديد 35981خارجشيماء احمد ابراهيم محمد

عبد الرحمن اشرف كامل عبد العزيز 

جالل
5الدور - المبنى الجديد 35982خارج

5الدور - المبنى الجديد 35983خارجعبدالرحمن شحاته محمد صالح

5الدور - المبنى الجديد 35984خارجعبدهللا خلف عبدهللا حسن
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فاطمة الزهراء جمال الدين منصور 

عبدالسميع
5الدور - المبنى الجديد 35985خارج

5الدور - المبنى الجديد 35986خارجلمياء انور محمد عبدالرحيم

5الدور - المبنى الجديد 35987خارجمحمد رمضان حسين عبدالعزيز

5الدور - المبنى الجديد 35988خارجمحمد فتحى محمد حسين

5الدور - المبنى الجديد 35989خارجمحمد مهلل احمد محمود

5الدور - المبنى الجديد 35990خارجنورا ربيع محمد امين

5الدور - المبنى الجديد 35991خارجياسمين عبدالحكيم حسن عبدالرحيم

5الدور - المبنى الجديد 35992خارجياسمين محمد الدمرداش حمدى
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1قاعات علوم النحو٦٥٠١مستجد تخلف ابتسام محمود محمد فولى1

1قاعات علوم النحو٦٥٠٢مستجد تخلف ابراهيم بدينى محمود خلف2

1قاعات علوم علم اللغة٦٥٠٣مستجد تخلف ابراهيم حسن ابراهيم محمد3

1قاعات علوم الفلسفة٦٥٠٤مستجد تقدير احمد جمال عبدالناصر غريب4

1قاعات علوم النحو٦٥٠٥مستجد تقدير احمد جمال يحى على5

1قاعات علوم النحو٦٥٠٦مستجد تقدير احمد حسن احمد حسن6

1قاعات علوم الفلسفة٦٥٠٧مستجد تخلف احمد ربيع احمد موسى7

1قاعات علوم علم اللغة٦٥٠٨مستجد تخلف احمد سمير سعد سيد8

1قاعات علوم علم اللغة٦٥٠٩مستجد تخلف احمد سيد بغدادى سيد9

1قاعات علوم النحو٦٥١٠مستجد تقدير احمد سيد نصر الدين احمد10

1قاعات علوم الفلسفة٦٥١١مستجد تقدير احمد عاطف جالل محمد11

1قاعات علوم الفلسفة٦٥١٢مستجد تخلف احمد عالء رمضان خميس12

1قاعات علوم الفلسفة٦٥١٣مستجد تخلف احمد على سعد محمد13

1قاعات علوم النحو٦٥١٤مستجد تخلف احمد محمد عبدالرحمن احمد14

1قاعات علوم الفلسفة٦٥١٥مستجد تقدير احمد محمد مغربي عبدالرحمن15

1قاعات علوم النحو٦٥١٦مستجد تخلف احمد محمود الكاشف محمد16

1قاعات علوم الفلسفة٦٥١٧مستجد تخلف احمد يسرى على محمد نجم17

1قاعات علوم النحو٦٥١٨مستجد تخلف اسامه امام فولي عبدالعزيز18

1قاعات علوم علم اللغة٦٥١٩مستجد تقدير اسراء عبدالرحيم عبدهللا عبدالرحمن19

1قاعات علوم الشريعة٦٥٢٠مستجد تقدير اسراء عبدالفتاح محمد فتح هللا20

1قاعات علوم التاريخ٦٥٢١مستجد تخلف اسالم ابوالعزايم محمد عبدالجليل21

1قاعات علوم األدب٦٥٢٢مستجد تخلف اسالم اسماعيل ابراهيم موسى22

1قاعات علوم األدب٦٥٢٣مستجد تخلف اسالم حسين عامر حسين23

1قاعات علوم الشريعة٦٥٢٤مستجد تخلف اسالم ناصر احمد ابراهيم24

1قاعات علوم األدب٦٥٢٥مستجد تخلف اسماء جمال عبدالحكيم على25

1قاعات علوم علم اللغة٦٥٢٦مستجد تخلف اسماء خالد طه مهنى26

1قاعات علوم علم اللغة٦٥٢٧مستجد تخلف اسماء صالح توفيق عبد الغني27

1قاعات علوم علم اللغة٦٥٢٨مستجد تخلف اسماء عبد هللا صالح على28

1قاعات علوم األدب٦٥٢٩مستجد تخلف اسماء عمر عبدالنعيم على29

1قاعات علوم الشريعة٦٥٣٠مستجد تخلف اسماء مجدى محمد ضاحى30

1قاعات علوم النحو٦٥٣١مستجد تخلف اسماء محمد ابوالحمد خليل31

1قاعات علوم التاريخ٦٥٣٢مستجد تخلف اسيل خلف عبدهللا محمد32

1قاعات علوم التاريخ٦٥٣٣مستجد تخلف االء جمال عبد الناصر يونس سليم33

1قاعات علوم النحو٦٥٣٤مستجد تخلف االء رضا عيد احمد34

1قاعات علوم النحو٦٥٣٥مستجد تخلف االء صالح عبد الستار ابراهيم35

االمير احمد عشماوي رؤوف عبدالسالم36
مستجد تخلف 

1قاعات علوم علم اللغة٦٥٣٦

1قاعات علوم التاريخ٦٥٣٧مستجد تقدير الشيماء محمد عبدهللا محمد37

1قاعات علوم التاريخ٦٥٣٨مستجد تقدير الهام امين محمد امين38

1قاعات علوم األدب٦٥٣٩مستجد تخلف الهام على محمد عثمان39

1قاعات علوم النحو٦٥٤٠مستجد تقدير امل ابوالسعود عبدالرشيد سيد40

1قاعات علوم علم اللغة٦٥٤١مستجد تخلف امنيه ابراهيم محفوظ عبدالرحمن41
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1قاعات علوم النحو٦٥٤٢مستجد تخلف امنيه محمود محمد عبد الجواد42

1قاعات علوم النحو٦٥٤٣مستجد تخلف امير ياسر محمد عبدالعزيز43

1قاعات علوم النحو٦٥٤٤مستجد تخلف اميره رمضان على محمد44

1قاعات علوم الفلسفة٦٥٤٥مستجد تخلف اميمه مجدى عبد الغنى على45

1قاعات علوم البالغة٦٥٤٦مستجد تخلف انس سيد حسن محمد46

1قاعات علوم النحو٦٥٤٧مستجد تخلف ايات محمد عبد الصبور محمد47

1قاعات علوم النحو٦٥٤٨مستجد تقدير ايمان نحاس منتسل العويسى48

1قاعات علوم األدب٦٥٤٩مستجد تقدير ايناس عزات محمد عزات49

1قاعات علوم األدب٦٥٥٠مستجد تخلف ايه جمال حفظي عبد النعيم50

1قاعات علوم علم اللغة٦٥٥١مستجد تخلف ايه سيد محمد محمد51

1قاعات علوم علم اللغة٦٥٥٢مستجد تقدير ايه عبد الرؤف عاقوله عبد التواب52

1قاعات علوم التاريخ٦٥٥٣مستجد تخلف ايه عالءالدين حجازي طلب53

1قاعات علوم التاريخ٦٥٥٤مستجد تخلف ايه محروس على احمد54

1قاعات علوم الشريعة٦٥٥٥مستجد تخلف ايهاب خالد محمد فتح الباب55

1قاعات علوم علم اللغة٦٥٥٦مستجد تخلف بثينة عصام سالمة احمد56

1قاعات علوم علم اللغة٦٥٥٧مستجد تخلف بسمه بشير محمد ربيع57

1قاعات علوم األدب٦٥٥٨مستجد تخلف تبارك عرفات عبد المبدى عثمان58

1قاعات علوم علم اللغة٦٥٥٩مستجد تخلف جيهان محمود رمضان طراف59

1قاعات علوم التاريخ٦٥٦٠مستجد تقدير حازم محمد حجازى ابوجبل60

1قاعات علوم التاريخ٦٥٦١مستجد تخلف حسام الدين جمال كامل61

1قاعات علوم التاريخ٦٥٦٢مستجد تقدير حسام شريف محمد شريف62

1قاعات علوم علم اللغة٦٥٦٣مستجد تقدير حسن الطاهر امين عبد الجليل63

1قاعات علوم علم اللغة٦٥٦٤مستجد تقدير حسن شريف محمد شريف64

1قاعات علوم األدب٦٥٦٥مستجد تخلف حنان على نصار صالح65

1قاعات علوم األدب٦٥٦٦مستجد تقدير خالد انور سيد محمد66

1قاعات علوم األدب٦٥٦٧مستجد تخلف خالد عربى محمد صالح67

1قاعات علوم األدب٦٥٦٨مستجد تقدير خالد عمر حجازى عبدالسالم68

1قاعات علوم التاريخ٦٥٦٩مستجد تخلف خلود ابراهيم ذكي علي69

1قاعات علوم الشريعة٦٥٧٠مستجد تخلف خلود تامر شعبان عبد العظيم70

1قاعات علوم الشريعة٦٥٧١مستجد تخلف خلود خالد محمود محمد71

1قاعات علوم النحو٦٥٧٢مستجد تخلف رانيا سيد خلف عزالدين72

1قاعات علوم األدب٦٥٧٣مستجد تقدير رحاب محمد رجب امام73

1قاعات علوم التاريخ٦٥٧٤مستجد تقدير رحاب محمود بشير محمد74

1قاعات علوم الشريعة٦٥٧٥مستجد تخلف رحمه محمد حسن حيدر75

1قاعات علوم التاريخ٦٥٧٦مستجد تخلف رحيمه رضوان خلف رضوان76

1قاعات علوم األدب٦٥٧٧مستجد تقدير رشا جمال بدوى محمد77

1قاعات علوم التاريخ٦٥٧٨مستجد تقدير رضوى جمال عبدالعاطى سند78

1قاعات علوم التاريخ٦٥٧٩مستجد تخلف رغده خالد احمد محمد79

1قاعات علوم األدب٦٥٨٠مستجد تقدير ريحاب على اسماعيل حسانين80

1قاعات علوم النحو٦٥٨١مستجد تخلف ريم مجدى محمد محمد81

1قاعات علوم الفلسفة٦٥٨٢مستجد تخلف زهراء صالح محمد محمد82

1قاعات علوم األدب٦٥٨٣مستجد تقدير زينب حلمى على ابو جبل83
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1قاعات علوم علم اللغة٦٥٨٤مستجد تخلف ساره عبدالناصر عربى احمد84

1قاعات علوم األدب٦٥٨٥مستجد تقدير سعيد حماده سعيد حبيب85

1قاعات علوم األدب٦٥٨٦مستجد تقدير سلوى محمد ربيع على86

1قاعات علوم األدب٦٥٨٧مستجد تخلف سمر فتحى عبد الستار صالح87

1قاعات علوم الشريعة٦٥٨٨مستجد تخلف سمر محمد خليل عبدالحكيم88

1قاعات علوم الفلسفة٦٥٨٩مستجد تقدير سهام سيد حسنى محمد89

1قاعات علوم األدب٦٥٩٠مستجد تقدير سهيله خلف محمد فؤاد90

2قاعات علوم الشريعة٦٥٩١مستجد تقدير شعبان جعفر طلبه على91

2قاعات علوم األدب٦٥٩٢مستجد تخلف شهاب عامر محمد احمد92

2قاعات علوم البالغة٦٥٩٣مستجد تقدير شيماء خالد محمد حسن93

2قاعات علوم علم اللغة٦٥٩٤مستجد تقدير شيماء عبدالناصر عبدالمنعم عبدالعال94

2قاعات علوم األدب٦٥٩٥مستجد تخلف شيماء هشام صابر حسانين95

2قاعات علوم التاريخ٦٥٩٦مستجد تقدير طه محمد طه احمد96

2قاعات علوم الشريعة٦٥٩٧مستجد تقدير عادل عالء احمد ابراهيم97

2قاعات علوم البالغة٦٥٩٨مستجد تخلف عبد الرازق عز فتحى محمد98

2قاعات علوم الفلسفة٦٥٩٩مستجد تخلف عبد الرحمن احمد رجب عبد الرحمن99

عبد الرحمن محمد سعد مهنى100
مستجد تقدير 

2قاعات علوم التاريخ٦٦٠٠

101
عبد الرحمن مخلوف عبد الرحمن 

مستجد تقدير ابراهيم
2قاعات علوم البالغة٦٦٠١

عبد الرحمن ممدوح فاروق خليفة102
مستجد تخلف 

2قاعات علوم الفلسفة٦٦٠٢

عبد هللا محمد ابراهيم عيسى103
مستجد تقدير 

2قاعات علوم الشريعة٦٦٠٣

عبدالتواب ناجح عبدالتواب جمعه104
مستجد تقدير 

2قاعات علوم التاريخ٦٦٠٤

عبدالرحمن محمد الزناتى عبدهللا105
مستجد تقدير 

2قاعات علوم األدب٦٦٠٥

عبدالرحمن ياسر انور محمد106
مستجد تخلف 

2قاعات علوم الفلسفة٦٦٠٦

عبدهللا شعبان محمد علواني107
مستجد تخلف 

2قاعات علوم البالغة٦٦٠٧

عبدهللا عاصم الضبع احمد108
مستجد تقدير 

2قاعات علوم التاريخ٦٦٠٨

عبدهللا محمد على محمد109
مستجد تخلف 

2قاعات علوم البالغة٦٦٠٩

عبدهللا مختار عبدهللا عبدالسالم110
مستجد تخلف 

2قاعات علوم التاريخ٦٦١٠

عبدهللا يحى عبدالمنعم عبدهللا111
مستجد تخلف 

2قاعات علوم التاريخ٦٦١١

عبير جمعة رجب دكرورى112
مستجد تقدير 

2قاعات علوم الفلسفة٦٦١٢

على عبد الفتاح على عبدالفتاح113
مستجد تقدير 

2قاعات علوم التاريخ٦٦١٣
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علياء احمد عبد الرازق ابراهيم114
مستجد تخلف 

2قاعات علوم البالغة٦٦١٤

عمر محسن صالح محمد115
مستجد تقدير 

2قاعات علوم البالغة٦٦١٥

غاده سالم محمود محمد116
مستجد تخلف 

2قاعات علوم البالغة٦٦١٦

فاطمه اسامه محمد محمد117
مستجد تقدير 

2قاعات علوم التاريخ٦٦١٧

فاطمه الزهراء محمد علي محمد118
مستجد تقدير 

2قاعات علوم الشريعة٦٦١٨

فرياله رضا اسماعيل جبريل119
مستجد تقدير 

2قاعات علوم التاريخ٦٦١٩

كريم سالمة سعودى رمضان سعودى120
مستجد تخلف 

2قاعات علوم الشريعة٦٦٢٠

كريم عصام صادق محمد121
مستجد تقدير 

2قاعات علوم الفلسفة٦٦٢١

كريم فريد عبد العزيز عبد السميع122
مستجد تخلف 

2قاعات علوم الشريعة٦٦٢٢

كريم محمد عبد الحليم حفنى123
مستجد تخلف 

2قاعات علوم النحو٦٦٢٣

لبنى عبد العزيز جمعه عبد العزيز124
مستجد تخلف 

2قاعات علوم علم اللغة٦٦٢٤

محمد احمد عبد المطلب عبد الواحد125
مستجد تخلف 

2قاعات علوم الشريعة٦٦٢٥

محمد احمد محمد محمود شرف126
مستجد تقدير 

2قاعات علوم الشريعة٦٦٢٦

محمد حربى على محمد127
مستجد تقدير 

2قاعات علوم البالغة٦٦٢٧

محمد حسين ابراهيم احمد128
مستجد تقدير 

2قاعات علوم البالغة٦٦٢٨

محمد حسين عبدالجابر كامل129
مستجد تخلف 

2قاعات علوم الفلسفة٦٦٢٩

محمد حماده سعد على130
مستجد تخلف 

2قاعات علوم علم اللغة٦٦٣٠

محمد رمضان مصطفى على131
مستجد تخلف 

2قاعات علوم البالغة٦٦٣١

محمد سباق جبر احمد132
مستجد تخلف 

2قاعات علوم الفلسفة٦٦٣٢

محمد سيد على عبدالحكيم133
مستجد تخلف 

2قاعات علوم الفلسفة٦٦٣٣

محمد شعبان سعداوى مبارك134
مستجد تخلف 

2قاعات علوم الفلسفة٦٦٣٤

محمد عبد الرحيم زارع عبد الرحيم135
مستجد تخلف 

2قاعات علوم الفلسفة٦٦٣٥

محمد على سعد محمد136
مستجد تخلف 

2قاعات علوم الشريعة٦٦٣٦
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محمد على عبد العزيز مصطفى137
مستجد تقدير 

2قاعات علوم التاريخ٦٦٣٧

محمد على عبد العظيم  عبده138
مستجد تخلف 

2قاعات علوم التاريخ٦٦٣٨

محمد علي عبد هللا عبد العزيز139
مستجد تقدير 

2قاعات علوم التاريخ٦٦٣٩

محمد علي عبدهللا محمود140
مستجد تخلف 

2قاعات علوم التاريخ٦٦٤٠

محمد ممدوح خيشه صالح141
مستجد تخلف 

2قاعات علوم البالغة٦٦٤١

محمد ناصر جمال أحمد142
مستجد تخلف 

2قاعات علوم الشريعة٦٦٤٢

محمود جمال علي السيد143
مستجد تقدير 

2قاعات علوم الشريعة٦٦٤٣

محمود حمدي عبدالحميد محمد144
مستجد تخلف 

2قاعات علوم األدب٦٦٤٤

محمود رضا محمد قمصان145
مستجد تخلف 

2قاعات علوم الفلسفة٦٦٤٥

محمود سامى حلمى محمد146
مستجد تخلف 

2قاعات علوم الفلسفة٦٦٤٦

محمود عبدالسميع فتحى محمد147
مستجد تخلف 

2قاعات علوم التاريخ٦٦٤٧

محمود محمد ابراهيم عبدالكريم148
مستجد تخلف 

2قاعات علوم الشريعة٦٦٤٨

محمود محمد المهدي محمود حساني149
مستجد تقدير 

2قاعات علوم التاريخ٦٦٤٩

مروان اشرف نور الدين كامل150
مستجد تقدير 

2قاعات علوم الفلسفة٦٦٥٠

مريم اشرف عمر محمد151
مستجد تقدير 

2قاعات علوم الشريعة٦٦٥١

مريم عمر عثمان احمد152
مستجد تخلف 

2قاعات علوم الشريعة٦٦٥٢

مصطفى حسانين صاوى مرسى153
مستجد تخلف 

2قاعات علوم الشريعة٦٦٥٣

مصطفى عبدالكريم محمد احمد154
مستجد تخلف 

2قاعات علوم الفلسفة٦٦٥٤

مصطفى كامل حلمى عبد الموجود155
مستجد تقدير 

2قاعات علوم الشريعة٦٦٥٥

مصطفى محمود شحاته ابراهيم156
مستجد تقدير 

2قاعات علوم الفلسفة٦٦٥٦

مصطفى محمود محمد حسان157
مستجد تخلف 

2قاعات علوم البالغة٦٦٥٧

مصطفى محمود محمد محمود158
مستجد تقدير 

2قاعات علوم الفلسفة٦٦٥٨

مصطفي جمال مصطفي عبدالحميد159
مستجد تخلف 

2قاعات علوم الفلسفة٦٦٥٩
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مصطفي محمد رجب عبدالمهيمن160
مستجد تخلف 

2قاعات علوم الفلسفة٦٦٦٠

ممدوح محمد خطاب جاد161
مستجد تخلف 

2قاعات علوم البالغة٦٦٦١

منار رضا عبداللطيف محمد162
مستجد تخلف 

2قاعات علوم الشريعة٦٦٦٢

منار ياسر محمود علي163
مستجد تقدير 

2قاعات علوم الشريعة٦٦٦٣

منه مبروك صالح على164
مستجد تخلف 

2قاعات علوم البالغة٦٦٦٤

موسى محمود موسى محمود موسى165
مستجد تخلف 

2قاعات علوم التاريخ٦٦٦٥

مى اشرف محمد شلقامى166
مستجد تخلف 

2قاعات علوم النحو٦٦٦٦

ميرفت علي عالم علي167
مستجد تخلف 

2قاعات علوم التاريخ٦٦٦٧

نادين وائل محمد زكى محمود168
مستجد تخلف 

2قاعات علوم الفلسفة٦٦٦٨

نجاه حسام بسيونى احمد169
مستجد تقدير 

2قاعات علوم التاريخ٦٦٦٩

ندى حسب النبى عمر حسب النبى170
مستجد تخلف 

2قاعات علوم الشريعة٦٦٧٠

ندى وليد جابر هريدى171
مستجد تخلف 

2قاعات علوم التاريخ٦٦٧١

نسرين نبيل احمد اسماعيل172
مستجد تقدير 

2قاعات علوم التاريخ٦٦٧٢

نهال ابراهيم محمد طرفاوى173
مستجد تخلف 

2قاعات علوم الفلسفة٦٦٧٣

نهال جمال خلف عبد النبي174
مستجد تقدير 

2قاعات علوم التاريخ٦٦٧٤

نهلة حجازي كامل أحمد175
مستجد تخلف 

2قاعات علوم الشريعة٦٦٧٥

نورا صبحى االزهرى جارحى176
مستجد تخلف 

2قاعات علوم النحو٦٦٧٦

نورا عاطف حسانين على177
مستجد تخلف 

2قاعات علوم البالغة٦٦٧٧

نورهان رجب شعبان اسماعيل178
مستجد تخلف 

2قاعات علوم اللغة٦٦٧٨

نورهان محمد حسين عبدالعزيز179
مستجد تخلف 

2قاعات علوم البالغة٦٦٧٩

نيرة مدحت سيد عطا180
مستجد تقدير 

2قاعات علوم علم اللغة٦٦٨٠

هاجر احمد محمد محمد181
مستجد تقدير 

3قاعات علوم الشريعة٦٦٨١

هاجر سيد يوسف رياض182
مستجد تقدير 

3قاعات علوم علم اللغة٦٦٨٢
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هاجر عاصم فتحى احمد183
مستجد تخلف 

3قاعات علوم الشريعة٦٦٨٣

هاجر محمد ربيع عبد الستار حسان184
مستجد تقدير 

3قاعات علوم الشريعة٦٦٨٤

هاجر محمود احمد عبد هللا185
مستجد تقدير 

3قاعات علوم علم اللغة٦٦٨٥

هايدى جمال ناجى عبدالغنى186
مستجد تخلف 

3قاعات علوم علم اللغة٦٦٨٦

هدير رضا احمد عبد العظيم187
مستجد تخلف 

3قاعات علوم الشريعة٦٦٨٧

هدير عبدالرحيم فراج خليفه188
مستجد تخلف 

3قاعات علوم البالغة٦٦٨٨

هدير هشام عبد الحميد عبد الرازق189
مستجد تخلف 

3قاعات علوم البالغة٦٦٨٩

هيثم احمد محمد محمد190
مستجد تقدير 

3قاعات علوم األدب٦٦٩٠

والء فتحى محمد البرنس191
مستجد تخلف 

3قاعات علوم الفلسفة٦٦٩١

يارا محمد على السيد192
مستجد تخلف 

3قاعات علوم البالغة٦٦٩٢

ياسمين أحمد السيد على193
مستجد تقدير 

3قاعات علوم الشريعة٦٦٩٣

ياسمين محمد السيد محمد194
مستجد تخلف 

3قاعات علوم البالغة٦٦٩٤

يحيى عبد الناصر ابراهيم احمد195
مستجد تخلف 

3قاعات علوم علم اللغة٦٦٩٥

يوسف احمد عوض عثمان196
مستجد تقدير 

3قاعات علوم الشريعة٦٦٩٦

3قاعات علوم 6697باق ابراهيم عزت عبدالمعز محمود 197

3قاعات علوم 6698باق ابو المجد ابو الليل محمود على 198

3قاعات علوم 6699باق احمد رجب بشير عبد المولى 199

3قاعات علوم 6700باق احمد سيد محمد عبد المنعم سيد 200

3قاعات علوم 6701باق احمد شحته محمد مسلم شفطر 201

3قاعات علوم 6702باق احمد صالح حداد محمد 202

3قاعات علوم 6703باق احمد على محمد عبدهللا 203

3قاعات علوم 6704باق احمد محمد احمد سويكن 204

3قاعات علوم 6705باق احمد محمد صالح ابوزيد 205
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3قاعات علوم 6706باق اسالم احمد عثمان احمد 206

3قاعات علوم 6707باق اسالم مجدي يسن احمد 207

3قاعات علوم 6708باق اسماء رمضان قطب عبدالوهاب 208

3قاعات علوم 6709باق امينة يوسف محمود يوسف 209

3قاعات علوم 6710باق انجى محسن حسين محمد الشاذلى 210

3قاعات علوم 6711باق ايناس فاروق احمد محمود 211

3قاعات علوم 6712باق ايه رجب مهدي محمد 212

3قاعات علوم 6713باق جهاد احمد عبد اللطيف محمد احمد 213

3قاعات علوم 6714باق حسام شوقى فرغلى عبدالعاطى 214

3قاعات علوم 6715باق حسام عوض محمد احمد 215

3قاعات علوم 6716باق حسناء رجب عبدالوهاب عبدالجواد 216

3قاعات علوم 6717باق حسناء شعبان محمد جمعة 217

3قاعات علوم 6718باق حياة ابراهيم محمد خميس 218

3قاعات علوم 6719باق خالد جمال محمود عبدالسالم 219

3قاعات علوم 6720باق دينا قاسم جمعه رضوان 220

3قاعات علوم 6721باق رضوى ابوالسعود على ابوالسعود 221

3قاعات علوم 6722باق سمر محمد مصطفى عبدالعظيم 222

3قاعات علوم 6723باق سميحه محمود مصطفى رفاعى 223

224
سيف الدين احمد خلف محمد  

عبدالرحمن
3قاعات علوم 6724باق 

3قاعات علوم 6725باق شيماء خفاجه عبد الحافظ داود 225

3قاعات علوم 6726باق عاصم محمد احمد عبد الحميد 226

227
عبد الرحمن رضا حسنى محمد  

محمدين
3قاعات علوم 6727باق 

3قاعات علوم 6728باق علي بشير سالم حسن 228
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3قاعات علوم 6729باق كريم شريف سليمان محمد 229

3قاعات علوم 6730باق محمد فريد شعبان عبد الحميد 230

3قاعات علوم 6731باق محمد منصور حزين عبدالحافظ 231

3قاعات علوم 6732باق محمد نادى عبدالحليم دسوقى 232

3قاعات علوم 6733باق محمد يسرى عبدالمحسن شريف 233

3قاعات علوم 6734باق محمداشرف محمد على السيد 234

3قاعات علوم 6735باق محمود احمد محمد اسماعيل 235

3قاعات علوم 6736باق محمود عالء محمود احمد 236

3قاعات علوم 6737باق محمود عمر عبدالصالحين عثمان 237

3قاعات علوم 6738باق محمود ماهر محمد شحاته 238

3قاعات علوم 6739باق مصطفى حمدان محمد اسماعيل 239

3قاعات علوم 6740باق مصطفى فرج عبدالوهاب صالح 240

3قاعات علوم 6741باق مصطفى كامل عبد الحليم مجاهد 241

3قاعات علوم 6742باق مصطفى مختار احمد السيد 242

3قاعات علوم 6743باق مصطفى ناصر سالمه مصطفى 243

3قاعات علوم 6744باق مهند عادل محمد يوسف 244

3قاعات علوم 6745باق ندا سعيد محمد رجب طلبه 245

3قاعات علوم 6746باق نورهان محمود عبدالنبي توفيق 246

3قاعات علوم 6747باق هاجر خالد بدوى مهنى 247

3قاعات علوم 6748باق هايدى خالد جالل محمد 248

3قاعات علوم 6749باق هدى جمال حليم صالح 249

3قاعات علوم 6750باق وليد محمد جابر شيخون 250

3قاعات علوم 6751باق يوسف عوض ابراهيم على 251
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3قاعات علوم 16752من الخارج  اسراء تهامى عثمان تهامى 252

3قاعات علوم 16753من الخارج  تهانى فتح هللا السيد محمد 253

254
مصطفى محمد رفعت مصطفى  

عبدالبديع
3قاعات علوم 16754من الخارج  

3قاعات علوم 26755من الخارج  امل حسنى كمال حسن 255

3قاعات علوم 26756من الخارج  محمود محمد مصيلحى ابراهيم زيدان 256

3قاعات علوم 26757من الخارج  هانى محسن محمد غريب موسى 257

3قاعات علوم 26758خارجطه فتحى فريد ابو زيد258

3قاعات علوم 26759خارجكريم حسن مسلم هالل259

3قاعات علوم 36760خارجاحمد صالح مرسى سيد260

3قاعات علوم 36761خارجاسماء شعبان السيد محروص261

3قاعات علوم 36762خارجبسمه جمال عبدالفتاح محمد262

3قاعات علوم 36763خارججمال عبد الناصر فهمى محمد263

3قاعات علوم 36764خارجمحمد عبد المحسن احمد على264

3قاعات علوم 36765خارجنور الدين عبد الفتاح فتينه265

 يعتمد؛ 

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب شئون الطالب


