
التاريخ االسالمي  مقرر

2018أرقام الجلوس ليست لـ  :المكان  1:رقم اللجنة 

رقم الجلوس االسم رقم المقعد

الفرقة الثالثة انتظام

8ابتسام ابراهٌم اسماعٌل عبد الحلٌم1

24احمد اشرف شعبان احمد2

26احمد بدرى مخلوف محمد3

27احمد حجاج ٌوسف سلٌم4

28احمد حسن عبدالعاطى بهلول5

32احمد ربٌع محمد على حسن6

34احمد رمضان حشمت مدنى7

40احمد شحاته مصطفً نورالدٌن8

43احمد عاطف عقٌلة عبدالكرٌم9

53احمد على عبد العزٌز حسانٌن10

55احمد فوزى جابر على11

58احمد ماهر فتحً عبد المالك12

63احمد محمد عبادي طاٌع13

67احمد ممدوح صالح محمد14

72اسامة بدرى عبدالحمٌد عبدالرحٌم15

74اسامه حسن محمد السنوسى16

75اسامه حمدى عبد النعٌم بكر17

76اسامه سٌد محمد عبادي18

77اسامه عثمان عباس حسٌن19

79اسراء جمال ربٌع عبد المحسن20

81اسراء حسام خلف احمد21

82اسراء حسن عبد هللا خلٌفه22

83اسراء حسن محمد كٌالنى23

88اسراء طارق عبد الكرٌم محمد24

107اسالم السٌد محمد جبالى25

114اسالم على خلف تمام26

122اسماء احمد فهمى محمد27

123اسماء اسامه احمد محمد28

125اسماء اكرام شعبان عل29ً

129اسماء حسن رٌاض على30

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،



التاريخ االسالمي  مقرر

2018أرقام الجلوس ليست لـ  :المكان  2:رقم اللجنة 

رقم الجلوس االسم رقم المقعد

الفرقة الثالثة انتظام

150اسماء على أحمد على31

167اشطه رمضان توفٌق حسونه32

175االء كمال صالح كمال33

176االء محمد على الدٌن ابراهٌم عبد العزٌز34

184الزهراء مصطفى محمد عبدالحكٌم35

190الشٌماء عالء الدٌن لطفى احمد36

191الشٌماء محمد عبد البدٌع محمد37

199امانى ابراهٌم احمد عبد الرحٌم38

240امٌره نادى عزمى محمود39

245انغام على فخرى على40

246انهار صالح محمد عثمان41

248اٌات سعد عبد هللا محمد سعد42

251اٌات محمد محمود محمد43

254اٌة سٌد انور على44

265اٌمان عاطف علً عبد الحمٌد45

267اٌمان عبدالستار فراج احمد46

277اٌمان ٌاسر حسن نشأت عٌسى47

278اٌمن االمٌر بسطاوى احمد48

281اٌمن عبد الهادى محمد سالمة49

291اٌه رجب عبد السالم احمد50

293اٌه سالمه محمد عبد السالم51

296اٌه سٌد فكرى عوض52

299اٌه عالء حسنى حمدان53

301اٌه على عبد الغنً على54

305اٌه محروس شعبان عامر55

308اٌه محمود عبد الحمٌد عبد الرحٌم56

311اٌه نجاح سعد احمد57

314اٌهاب على ابراهٌم احمد58

317باسم حمدى عبد هللا محمود59

320بسام شعبان عبد الرازق محمود60

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،



التاريخ االسالمي  مقرر

2018أرقام الجلوس ليست لـ  :المكان  3:رقم اللجنة 

رقم الجلوس االسم رقم المقعد

الفرقة الثالثة انتظام

334تهانى خالد احمد حسٌن61

344جهاد عامر شعراوى عمر62

356حازم رشٌد عبد المنعم احمد63

361حسام سعد محمد عبد النعٌم64

363حسام كمال وهٌب ٌوسف65

365حسام مهدى محمد عوض66

370حسنا صبحً موسً دٌاب67

372حسناء فتح هللا ابراهٌم احمد68

375حسٌن عبد الحمٌد محمد عبد الحمٌد69

378حسٌن محمد السٌد سلٌم70

379حمدى محمد حمدى عبد الصبور71

383حنان شرٌف عبدهللا حسن72

388خالد ابراهٌم عبد الراضً حسن73

390خالد احمد محمود احمد74

403خلود فراج محمود الطاهر75

408دالٌا شعبان احمد سلٌمان76

412دالٌا مصطفً محمد زكى77

416دعاء حمدى كمال عبد النظٌر78

434دٌنا نجا عبد هللا سعد79

444رانٌا حسن محمد حسن80

452رانٌا معجب جاسر عبد النعٌم81

465رشا حسن محمود محمد82

472رضوى عبد الوهاب عبد العظٌم احمد83

475رقٌة محمد احمد حسن84

487رٌهام ابراهٌم الحوتكى عبدالمجٌد85

502زٌنب احمد على احمد86

507زٌنب عبدالحكٌم سعٌد على87

528سالمه عبد المنعم محمود اسماعٌل88

532سحر رضا فتحً إحمد89

533سحر فولى خٌرى احمد90

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،



التاريخ االسالمي  مقرر

2018أرقام الجلوس ليست لـ  :المكان  4:رقم اللجنة 

رقم الجلوس االسم رقم المقعد

الفرقة الثالثة انتظام

536سعٌده سرور عبادى على91

540سلوي جمال محمد احمد شافع92ً

543سمر شرٌف عبد الفتاح محمد93

558سهام حسن امٌن عبد الحفٌظ94

560سهٌله عبدالجابر محى الدٌن عبدالبصٌر95

564سوسن عبدالوهاب محمود شعالن96

570شرٌف حمدى ابوزٌد محمود97

573شرٌن على احمد مسعد98

594شٌماء محمد العربى امٌن محمد99

597شٌماء محمود مصطفى محمد100

608صفاء الماسخ محمد ادرٌس101

613ضحى فتحى محرم محمد102

614ضحى محمد عبد الهادى حسٌن103

620طة جمال طة سٌد104

637عبد الرحمن طه محمود عبد الحلٌم105

644عبد هللا احمد حمزه عبدالرحمن106

649عبد الوهاب خالد محمد عبد الوهاب107

650عبدالحلٌم سعٌد محمد على108

682عال امٌن جاد محمد109

685على ابوبكر محمود عمر110

697عماد الدٌن محمد على احمد111

699عمر فتحً علً عبد الناصر112

701عمر كمال حسٌن حسن113

702عمر محمد فهمى محمد114

703عمر محمود على على115

708عمرو كمال عبد العظٌم محمد116

709عمرو محمد ٌحٌى محمد احسان عبد الوهاب117

713غادة عبد الموجود ابراهٌم رشوان118

718غاده على حسٌن عبد العال119

721فؤاد محمود فؤاد محمود120

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،



التاريخ االسالمي  مقرر

2018أرقام الجلوس ليست لـ  :المكان  5:رقم اللجنة 

رقم الجلوس االسم رقم المقعد

الفرقة الثالثة انتظام

723فاطمة الجازي فاٌز عاٌد121

742فاطمه فٌض خالد عبدالجواد122

762لبنى محمود ابراهٌم محمد123

766لمٌاء مؤمن محمد محمد124

773محمد ابو الوفا محروس عالم125

789محمد جبرٌل ابراهٌم ٌوسف126

790محمد جعفر محمد راضى127

792محمد جمال السٌد محمد128

794محمد جمعة ابوالوفا حسانى129

839محمد عٌد امٌن ابراهٌم130

842محمد فتحى محمد حسٌن131

853محمد محمود توفٌق عبد الحافظ132

854محمد محمود شلقامى محمد133

865محمد وافى محمد محمود134

868محمود  حاتم نظٌم حسن135

869محمود احمد احمد بركات136

870محمود احمد عبدالسمٌع حسن137

872محمود بهجات ثابت عبد الناصر138

905مروا على ماهر فتحى139

906مروان عمر محمد عبدهللا140

908مروة سالم حتٌتة الصابر141

910مروه جمال البدرى احمد142

912مروه خلف صابر عبدالمنعم143

914مروه محمد ابو القاسم فرغلى144

916مروه محمد رشدى محمد145

923مرٌم محسن ربٌع محمد146

930مصطفً احمد عبد الوهاب احمد147

953ممدوح علً علً علوان148

954ممدوح محمد زغلول محمد149

957منار رفعت عبد الحمٌد محمد150

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،
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2018أرقام الجلوس ليست لـ  :المكان  6:رقم اللجنة 

رقم الجلوس االسم رقم المقعد

الفرقة الثالثة انتظام

958منار على فاروق جاد151

959منار محمد فوزي محمد152

961منال عمر عبدالعزٌز عبدالمجٌد153

963منال محمد الطاهر محمد جاد154

974منى على سٌد محمد155

975منى عمر عسقالنً عالم156

976منى محمد اسماعٌل محمد157

979مها دروٌش عبدهللا احمد158

989مٌاده عاطف نجٌب احمد159

992نادٌة عبدالعال عباس عبد الغنى160

993نادٌة محمد عبدهللا على161

994نادٌه عٌد عبد العلٌم ابوزٌد162

995نادٌه محمد احمد عبد هللا163

996ناصر جمال على محمد164

997ناصر محمد عٌد عبدالنبى165

998نانً احمد ابراهٌم حسٌن166

999ناهد جمال محمد مهنى167

1003نجالء عبدالفتاح سٌد عبدالفتاح168

1004نجالء عوض عبد هللا ابو النور169

1008ندا احمد شعراوى عمر170

1010ندا سعد عبدالفتاح معتوق171

1015ندى محمد عبدالحمٌد بركات172

1017نرمٌن محمود احمد سعٌد173

1020نسمة سعد محمد فهمى174

1021نسمة صقر ربٌعى محمد175

1022نسمة ماهر عبد الحى عبد الرحٌم176

1025نسمه شادى عثمان عبدالحكٌم177

1027نسمه محمود عبدالعظٌم احمد178

1028نسمه ناجى عبدالمجٌد حسونة179

1031نعمه حمدى محمد عبدالراضى180

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،


