
 انًجًٕػت األٔنٗ: نغت ػربٛت                           
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 األدذ    :ٕٚو انتذرٚب          شهبٙ إبتذائٙ          يذرضت انتذرٚب:    

  : د. زُٚب يذًٕديشرف انكهٛت           1يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:     

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  ابتطاو خانذ شذاتّ كايم 1

  اثار يؼبذ ابراْٛى ػهٙ 2

  اضراء دًذ٘ يصطفٙ ادًذ 3

  اضراء ربٛغ ػبذ انطتار ضانى 4

  اضراء ضراج يذًذ ابراْٛى 5

  اضراء ػصاو ػهٙ ضٛذ 6

  اضراء يذًذ يذًذ ربٛغ 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   

 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 

                         

 



 انًجًٕػت األٔنٗ: نغت ػربٛت                          
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 األدذ    :ٕٚو انتذرٚب                    ُٚاٚر    05يذرضت انتذرٚب:  

 فاٌس عثد انحًٍدأ.د.  يشرف انكهٛت  :          0يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:    
 يالدظاث اضى انطانب و

  انردًٍ فًٓٙاضراء يختار ػبذ  1

  اضراء َاجخ ػبذ ربّ ادًذ 2

  اضًاء ادًذ درٔٚش غٌُٕ 3

  اضًاء ادًذ يذًذ ادًذ 4

  اضًاء اضًاِ يؼُٗ يذًذ 5

  اضًاء بٓاء انذٍٚ إَر ػهٙ 6

  اضًاء جًال ػرفاث يٕضٙ 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            

 
 

             

 



 انًجًٕػت األٔنٗ: نغت ػربٛت                           
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218   نثاَٙانفصم انذراضٙ ا                          

 دذ  األ  :ٕٚو انتذرٚب                شهبٙ إػذاد٘     يذرضت انتذرٚب:  

 شعثاٌ يحًد يحًىدد.  يشرف انكهٛت  :        3يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:    

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  اضًاء دطاٍَٛ يذًذ ابٕ انذطٍ 1

  اضًاء دطٍ ايٍٛ ابٕ انؼال 2

  اضًاء دطٍ ػبذ انذكٛى ػهٙ 3

  اضًاء ضؼذ كايم انٓاو 4

  اضًاء ضًٛر ػباش ػبذ انؼظٛى 5

  انذهٛى ضٛذ اضًاػٛم اضًاء ػبذ 6

  اضًاء ػهٙ يذًذ يذًذ 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 

 

 



 انًجًٕػت األٔنٗ: نغت ػربٛت                           
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 األدذ    :ٕٚو انتذرٚب                    1انتجرٚبٛت يذرضت انتذرٚب:     

 اتراهٍى عثد انغًُأ.د.  يشرف انكهٛت  :                4يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:   

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  اضًاء يذطٍ ضؼذ شهبٙ 1

  يذًذ دطٍٛ ػبذ انذهٛىاضًاء  2

  اضًاء يذًذ ػبذ انطالو ػبذ انجهٛم 3

  اضًاء يرػٙ زكٙ ػبذ انهطٛف 4

  اضًاء يُتصر يذًذ رضًٙ 5

  اضٛت اضًاػٛم بكطأٖ 6

  اقبال ػبذ هللا يذًذ ػبذ هللا 7

  االء ػبذ هللا ػبذ انطالو يذًٕد 8

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 اث انؼهٛايذٚر يكتب انذراض 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 

             

 



 انًجًٕػت األٔنٗ: نغت ػربٛت                             
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 األدذ    :ٕٚو انتذرٚب                      0انتجرٚبٛت يذرضت انتذرٚب:    

 د. ػصاو ػبذ انردًٍ  يشرف انكهٛت  :             5يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:    

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  االء يذًٕد نبٛب يذًذ 1

  ايم ايٛر يذًذ صادق 2

  ايم ػًراٌ يذًٕد ػهٙ 3

  ايُٛت بذر٘ ادًذ زكٙ 4

  شذاتّ ايُّٛ دكرٔر٘ ػبذ انطًٛغ 5

  ايُّٛ يذطٍ فًٓٙ يذًذ 6

  ايٛرة ابراْٛى ػبذ انًُؼى ابراْٛى 7

  أيٛرة دطٍ يذًذ ػبذ انردًٍ 8

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
                                

                

 



 انًجًٕػت األٔنٗ: نغت ػربٛت                          
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت - جايؼت انًُٛا  

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 األدذ    :ٕٚو انتذرٚب                     انهغاث إبتذائٙيذرضت انتذرٚب:   

 د. دانٍا عهً ياهر يشرف انكهٛت  :                6يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:    

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  ايٛرة صانخ ابٕ بكر ػبذ انًُؼى 1

  اميرة محمد جمال محمد 2

  اميره عالء محمد مهدي 3

  اميره محمد محمد عبد الرحيم 4

  اميمة شوقي محمد ابراىيم 5

  اميمة محمد فؤاد خلف 6

  اية سمسم زعزوع حسن 7

  ان ابراىيم حسين عبد الستارايم 8

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 



 انًجًٕػت األٔنٗ: نغت ػربٛت                         
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218ضٙ األٔل   انفصم انذرا                          

 األدذ    :ٕٚو انتذرٚب                انسْراء انشًانٛتيذرضت انتذرٚب:  

  أ. ضًر َاد٘     يشرف انكهٛت  :       7يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:      

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  ايمان سيد احمد شلبي 1

  ايمان شعبان عبد العال عبد الحكيم 2

  ان عبد اهلل عبد الواحدايمان شعب 3

  ايمان عاشور اسماعيل السيد 4

  ايمان عبد السميع فرج ابراىيم 5

  ايمان علي ضاحي علي 6

  ايمان محمد عبد الرازق خليفو 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
                       



 ػربٛت انًجًٕػت األٔنٗ: نغت                          
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 األدذ    :ٕٚو انتذرٚب                        اإلخصاصيذرضت انتذرٚب:   

 أ. رحًة يًدوح :يشرف انكهٛت               8:    يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  ايو احمد محمد احمد 1

  ايو اشرف راغب فهمي 2

  ايو جمال محمد محمود 3

  ايو سييد عبد الرازق زيادي 4

  ايو عادل محمود احمد 5

  ايو محمد بدوي احمد 6

  ايو محمد رفعت فرج 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 



 انًجًٕػت األٔنٗ: نغت ػربٛت                            
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 األدذ    :ٕٚو انتذرٚب                انثإَٚت بُاث  يذرضت انتذرٚب: 

 أ. خهٍفة حطة انُثً يشرف انكهٛت  :          9يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:    

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  بدور مصطفي عبد الرحمن محمد 1

  بسمة عبد اهلل سبلو محمد 2

  بسمو رجب شحاتو محمد 3

  اىيمبهيره علي ابو الحسن ابر  4

  ثويبو محمود سيد محمد 5

  حليمة نصر الدين دمينيمشاضي 6

  حليمو رجب محمد عبد اهلل 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                          

                     

 
 



 انًجًٕػت األٔنٗ: نغت ػربٛت                            
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -انٕادذ  دبهٕو انؼاو            

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 األدذ    :ٕٚو انتذرٚب             انطالو ابتذائٙ  يذرضت انتذرٚب:  

 أ. خًٍص عثد انهادي  يشرف انكهٛت  :       12يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:    

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  منعم احمد محمدحميدة عبد ال 1

  حميده سعيد ابراىيم سعيد 2

  حنان حسين فرغلي محمد 3

  حنان سليمان نجاتي يوسف 4

  خلود احمد راضي محمد 5

  خلود احمد مندراوي عثمان 6

  داليا جمال فؤاد عبد الظاىر 7

  دعاء جمال فايز جابر  8

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 انؼهٛايذٚر يكتب انذراضاث  
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 



 انًجًٕػت األٔنٗ: نغت ػربٛت                            
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 األدذ    :انتذرٚب ٕٚو               انصانخ                يذرضت انتذرٚب: 

 د. إنهاو عثد انتىاب يشرف انكهٛت  :            11يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:    

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  دعاء عبد الناصر احمد صادق 1

  دعاء عبد الناصر محمد فرحان 2

  دعاء عبد النبي محمد كامل 3

  دعاء ناصر محمد اسماعيل 4

  دينا خالد علي بيومي 5

  دينا رمضان محمود محمد 6

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
                                



 انًجًٕػت األٔنٗ: نغت ػربٛت                          
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 ػهٛادراضاث  -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 األدذ    :ٕٚو انتذرٚب                       انذذٚثت بُاث    يذرضت انتذرٚب:

  آٌة يصطفى يحًدأ.  يشرف انكهٛت  :        10يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:       

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  دراما حمدي صادق سعي 1

  راندا رمضان محمد علي 2

  رانيا محمد عبد الهادي محجوب 3

  رباب حموده طو رضوان 4

  رباب محمود محمد محمود 5

  رحاب محمد عبد الفتاح عبد اللطيف 6

  رشا محمد رسمي احمد 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 



 ٗ: نغت ػربٛتانًجًٕػت األٔن                           
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 األدذ    :ٕٚو انتذرٚب           انجذٚذة بُاث انثإَٚتيذرضت انتذرٚب:  

  يشرف انكهٛت  :             13ٛت رقى:  يجًٕػت تربٛت ػًه

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  رضوى فتح الباب محمد عبد الحق 1

  رضوي احمد عبد الحليم عز العرب 2

  رغده ربيع صادق محمد 3

  رغده صفوت عبد اهلل عبد الرحيم 4

  سيد داخلي ورقية وجي 5

  رقيو توني علي محمد 6

  رقيو خلف علي محمد 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 ب انتربٛت انؼًهٛتيذٚر يكت                                                 
 



 انًجًٕػت األٔنٗ: نغت ػربٛت                           
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 األدذ    :ٕٚو انتذرٚب           اد٘ بُاثانطالو إػذيذرضت انتذرٚب:  

 أ. أيم ضعىدي عثد انظاهر يشرف انكهٛت  :      14يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:    

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  رنا صالح الدين احمد اسماعيل 1

  ريهام ماىر احمد حسن 2

  زبيده شعبان عبد القادر عبد السالم 3

  بكرزينب ابو بكر احمد ابو  4

  زينب رجب محمد طلعت 5

  زينب عبد اهلل عبد الجواد فرج 6

  زينب محمد اسماعيل احمد 7

  زينب محمد ربيع احمد 8

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 



 انًجًٕػت األٔنٗ: نغت ػربٛت                           
 ٛت يكتب انتربٛت انؼًه -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 دذاأل  :ٕٚو انتذرٚب     ابٕ دهٛقت )االػذادٚت بٍُٛ(يذرضت انتذرٚب:  

  يشرف انكهٛت  :            15يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:     

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  ةابو عبيده عبد الحميد محمد خليف 1

  احمد شوقي احمد عبد اهلل 2

  احمد عادل مراد احمد 3

  احمد عبد العزيز عبد الغفار محمد 4

  احمد كامل حسنين علي 5

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 



 بٛتانًجًٕػت األٔنٗ: نغت ػر                              
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

   دذاأل  :ٕٚو انتذرٚب               بتذائٙانفارٔق إيذرضت انتذرٚب: 

 أ. عثٍر َثٍم ضٍد يشرف انكهٛت  :             16يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:  

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  احمد محمد رضا عبد المعز محمد 1

  احمد مغربي عزب محمود 2

  اسماعيل علي اسماعيل عبد الحميد 3

  ايمن حسن محمد فتح الباب 4

  جبريل محمد النوبي محمد 5

  جمال محمود محمد محمود 6

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 



 انًجًٕػت األٔنٗ: نغت ػربٛت                               
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

  دذاأل  :ٕٚو انتذرٚب                ٍٛ انطالو ثإَ٘ بُانتذرٚب: يذرضت 

 د. هاشى فتح هللا يشرف انكهٛت  :      17يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:    

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  حامد حسن معوض محمد 1

  حسن يوسف عبد الحكيم جمعو 2

  حسين علي حسن عباس 3

  حمدان عبد الحميد سيد متولي 4

  خالد عوض اهلل عبد الرحيم صالح 5

  رجب صالح عبد التواب قنديل 6

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 

 



 انًجًٕػت انثاَٛت: نغت ػربٛت                            
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -ذ دبهٕو انؼاو انٕاد            

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

   ربؼاءاأل  :ٕٚو انتذرٚب               بُاث إَ٘انطالو ث يذرضت انتذرٚب:

 د. ضعىدي عثد انظاهر يشرف انكهٛت  :       18   يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:   

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  مد عثمانسارة سيد اح 1

  سارة عبد الفتاح ابراىيم علي 2

  ساره رجب انس حسن علي 3

  ساره محمد علي مرسي 4

  سامية محمد توفيق احمد 5

  سعاد محمد محفوظ عبد الرحيم 6

  سعدية رمضان علي محمد 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 



 ثاَٛت: نغت ػربٛتانًجًٕػت ان                           
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218   انثاَٙ     انفصم انذراضٙ                           

  األربؼاء  :ٕٚو انتذرٚب              ذٚثت بُاث    ذان  يذرضت انتذرٚب:

 د/ يذًذ ػبذ انغُٙ يشرف انكهٛت  :         19تربٛت ػًهٛت رقى:       يجًٕػت

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  سماح رضا طو محمود 1

  سمر رمضان احمد فراج 2

  سمر صالح علي احمد 3

  سمية حسين فخري علي 4

  سمية خليفة احمد يونس 5

  سميرة سعيد احمد عبادي 6

  لسميو احمد حسن ابو اللي 7

  سهام عالء عبد النعيم عبد الباقي 8

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 



 انًجًٕػت انثاَٛت: نغت ػربٛت                           
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

  األربؼاء  :ٕٚو انتذرٚب                  انطالو إبتذائٙ   يذرضت انتذرٚب: 

 د. انسهراء خهٍم يشرف انكهٛت  :        02يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:  

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  سهي حسني علي محمد 1

  شادية احمد جودة احمد 2

  مد احمد محمدشيرين اح 3

  شيرين محمد مخلوف عبد السالم 4

  شيماء ابراىيم حسن محمد 5

  الشيماء بهاء الدين حسن رفاعي 6

  شيماء خلف حسن محمد 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 



 انًجًٕػت انثاَٛت: نغت ػربٛت                              
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -نتربٛتكهٛت ا -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

   األربؼاء  :ٕٚو انتذرٚب                                  انتذرٚريذرضت انتذرٚب:  

  يشرف انكهٛت  :               01  يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى: 

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  شيماء عزت امين محمد 1

  شيماء فتحي احمد عبد العظيم 2

  شيماء لملوم احمد سالم 3

  شيماء محمد احمد شبل 4

  شيماء محمد حسين عبد السالم 5

  شبماء محمد صادق عبد الحافظ 6

  شيماء محمد فوزي محمود 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 ر يكتب انتربٛت انؼًهٛتيذٚ                                                                            
 



 انًجًٕػت انثاَٛت: نغت ػربٛت                           
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

   األربؼاء  :ٕٚو انتذرٚب              اث و إػذاد٘ بُانطاليذرضت انتذرٚب: 

 أ. أضًاء يحًد يحروش يشرف انكهٛت  :         00يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:    

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  صابرين علي موسى عثمان 1

  صابرين ىاني اسماعيل محمد 2

  صباح جمال سعد مصباح 3

  صباح سعداوي معتمد احمد 4

  صباح عبد الناصر علي عبد ربو 5

  صفاء ابراىيم عبد الصمد ايوب 6

  صفاء رضا عبد المعز محمد 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 

 



 انًجًٕػت انثاَٛت: نغت ػربٛت                          
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

  األربؼاء  :ٕٚو انتذرٚب            االقباط االػذادٚتيذرضت انتذرٚب: 

 د. جًال خٍري يشرف انكهٛت  :            03يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:    

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  اء رضا علي عابدصف 1

  صفاء محمد حمدي حسن 2

  صفاء ىاشم علي حسن 3

  صفية نادي خلف سيد 4

  ضحي جمال عبد الرازق عبد العال 5

  عزة ناجي متولي موسي 6

  عصماء محمد علي محمد 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 

 



 : نغت ػربٛتتنثاَٛانًجًٕػت ا                            
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 األربؼاء :ٕٚو انتذرٚب              شهبٙ إبتذائٙ      يذرضت انتذرٚب:  

 حطٍ انهاو يحًدد.  يشرف انكهٛت  :         04ٛت رقى:    يجًٕػت تربٛت ػًه

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  علياء صالح عباس محمد 1

  عيشو عثمان جمعو سعيد 2

  غادة محمد امين علي 3

  غادة محمد خالف شحاتو 4

  غاده علي يحيي ربيع 5

  فاتن عبد السالم عبد اهلل محمد 6

  دفاطمة الزىراء عادل سي 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 



 : نغت ػربٛتانثاَٛتانًجًٕػت                                
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

  األربؼاء  :ٕٚو انتذرٚب                               ُٚاٚر 05يذرضت انتذرٚب:  

 د. يصطفى خهٍم يشرف انكهٛت  :            05يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:    

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  فاطمة راضي معوض 1

  فاطمة محمود محمد علي 2

  فاطمو احمد محمد محمد 3

  مو سعد ابراىيم امينفاط 4

  لمياء عبد التواب محمد محمد 5

  مرام احمد محمد زيان 6

  مروة احمد محمد خلف 7

8 
 

 

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 

 



 : نغت ػربٛتانثاَٛتانًجًٕػت                                 
 ت يكتب انتربٛت انؼًهٛ -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 األربؼاء :ٕٚو انتذرٚب                       شهبٙ إػذاد٘يذرضت انتذرٚب:   

 د. هشاو يصطفى يشرف انكهٛت  :         06يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:    

 
 يالدظاث طانباضى ان و

  مروة ادىم عمر عبد الكافي 1

  مروة رجب عبد القادر احمد 2

  مروة محمد عبد العزيز كامل  3

  مريم عمار عطيو توفيق 4

  مريم محي عبد التواب عبد الجواد 5

  منال يحيي عبد الفضيل عطا 6

  منة اهلل سعيد محمد كامل 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 انؼًهٛتيذٚر يكتب انتربٛت                                                                             
 

 



 : نغت ػربٛتانثاَٛتانًجًٕػت                                 
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

  األربؼاء  :ٕٚو انتذرٚب                    انصانخ يذرضت انتذرٚب:  

 د. يحًد عثد انحً يشرف انكهٛت  :          07يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:   

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  منة اهلل محمد طو عبد الباقي 1

  منصورة شعبان حسين محمد 2

  منيا حجازي عبد الرحيم ضيف اهلل 3

  مها سيد علي خلف 4

  شعبان محمد مها محمد  5

  ميادة احمد كامل بدران 6

  ميرام مصطفى احمد عبد المنعم 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 

 



 : نغت ػربٛتانثاَٛت انًجًٕػت                           
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا - دبهٕو انؼاو انٕادذ            

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

  األربؼاء  :ٕٚو انتذرٚب                          0انتجرٚبٛت يذرضت انتذرٚب:  

 هانة اضًاعٍم يحًدد.  يشرف انكهٛت  :          08يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:       

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  رفت فتحي علي ابراىيممي 1

  نجاة علي ابراىيم محمد 2

  نجالء فتحي ماىر زكي 3

  نجالء فتحي منصور علي 4

  نجوى بدوي احمد بدوي 5

  نجوى صبحي ابراىيم عبد الحكيم 6

  ندى حمدي محمود احمد 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 

 



 : نغت ػربٛتانثاَٛت انًجًٕػت                                
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

   األربؼاء  :ٕٚو انتذرٚب                     ابُاء انثٕرةيذرضت انتذرٚب: 

  يشرف انكهٛت  :             09يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:   

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  ندي مؤمن صابر قطب 1

  نرمين علي عبد الوىاب مرسي 2

  نعمات الهادي سعيد احمد 3

  نعمات فاروق محمد محسب 4

  نعمو محمد ذكي علي 5

  نهال كمال الدين ابراىيم محمد 6

  حمد طلبنهلو حسين م 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 

 



 : نغت ػربٛتانثاَٛتانًجًٕػت                            
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218 انفصم انذراضٙ األٔل                            

  األربؼاء  :ٕٚو انتذرٚب                     انسْراء انشًانٛت يذرضت انتذرٚب: 

 د. تاج اندٌٍ يحًد يشرف انكهٛت  :           32يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:    

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  نورا اسماعيل عبد العظيم اسماعيل 1

  نورا سيد علي عبد النبي 2

  حمد جميل عبد الجوادنورا م 3

  نورىان حمادة عبد العزيز محمد 4

  ىاجر ابراىيم محمد محمد 5

  ىاجر اشرف عبد الموجود حسن 6

  ىاجر ربيع احمد محمد 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 

 



 : نغت ػربٛتانثاَٛتانًجًٕػت                                 
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت - جايؼت انًُٛا  

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

  األربؼاء  :ٕٚو انتذرٚب               انثإَٚت بُاثيذرضت انتذرٚب:   

 د. يحًد عثد انعظٍى  كهٛت  :يشرف ان        31يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:    

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  ىاجر رجب انس حسن علي 1

  ىاجر عامر حنفي رسمي 2

  ىاجر عماد رمضان مخلوف 3

  ىاجر محمد حمدي رجب 4

  ىبة عبد المحسن احمد عبد اللطيف 5

  ىبو مسامح محمد امين 6

  ىدى جمال صابر علي 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 ب انتربٛت انؼًهٛتيذٚر يكت                                                                            
 

 



 : نغت ػربٛتانثاَٛتانًجًٕػت                            
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

   األربؼاء  :ٕٚو انتذرٚب              االخصاصيذرضت انتذرٚب:  

 د. زٌُة يحًىد شعثاٌ يشرف انكهٛت  :        30يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:  

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  ىدى عاطف كامل عثمان 1

  ىدير بدر عبد الهادي عبد الحي 2

  ىدير طارق عبد البديع عبد الحميد 3

  ىدير مصطفي عبد الوىاب محمد 4

  ىناء علي احمد محمد 5

  ىناء محمد محمد محمود 6

  ىناء نمر راضي علي 7

  ىند محمد عبد الوىاب ابراىيم 8

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 



 : نغت ػربٛتانثاَٛتانًجًٕػت                            
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

   األربؼاء  :ٕٚو انتذرٚب               انطالو اػذاد٘ بٍُٛيذرضت انتذرٚب:  

 د. يصطفى شحاتة يشرف انكهٛت  :        33يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:   

 
 اثيالدظ اضى انطانب و

  ورده مخلوف توني متولي 1

  والء جمال محمد علي  2

  والء دياب عبد العزيز احمد 3

  والء رجب محمد عبد اللطيف 4

  والء محمد درويش عبد المحسن 5

  ياسمين ابو بكر السيد عبد الوىاب 6

  ياسمين محمد عالء محمد عدلي 7

  ياسمين محمود شعبان حسن 8

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يكتب انتربٛت انؼًهٛتيذٚر                                                                             
 



 : نغت ػربٛتانثاَٛتانًجًٕػت                            
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

   األربؼاء  :ٕٚو انتذرٚب             بتذائٍٙ اطّ دطٛيذرضت انتذرٚب:  

 د. يدٌحة فرغهً يشرف انكهٛت  :            34يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:    

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  سعيد محمد خلف نصر 1

  السيد احمد عبد العظيم الروبي 2

  السيد بشير احمد السيد 3

  شريف عاشور حنفي محمود 4

  احمد محمد عبد اهللعرفات  5

  علي محمد علي ابو العال 6

  علي نادي شعبان خلف 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 

 



 : نغت ػربٛتانثاَٛت انًجًٕػت                           
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 األربؼاء  :ٕٚو انتذرٚب               بتذائٙطّ دطٍٛ إيذرضت انتذرٚب:  

 د. أتىتكر عثد انحهٍى يشرف انكهٛت  :       35يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:    

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  عبد المجيد عمرو ابراىيم محمد 1

  محمد جمال موسي ابو العال 2

  محمد جمعة عبد اهلل توني 3

 محمد ربيع محمد عبد اللطيف 4
 

  محمد سيد محمد عبد الرحيم 5

  محمد عبد الباسط محمود عبد الرحمن 6

  محمد عبد الناصر فاروق حسين 7

  محمد عالء سيد ابو سريع 8

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 انؼًهٛتيذٚر يكتب انتربٛت                                                                             
 



                         

 : نغت ػربٛتانثاَٛتانًجًٕػت                              
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

  األربؼاء  :ٕٚو انتذرٚب         ٍٛ انثإَٚت انجذٚذة بُتذرٚب:  يذرضت ان

 د. جًال خٛر٘ يشرف انكهٛت  :          36يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:   

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  محمد عماد محمد محرم 1

  محمود جمعة بديني يونس 2

  محمود حافظ خليل طايع 3

  محمود فخري محمد عبده 4

  عود محمد عبد الاله اسماعيلمس 5

  مصطفي عبد الرحمن عبد الجابر عبد الرحمن 6

  وليد احمد محمد عبد المتعال 7

  يحيي منيسي محمد ابراىيم 8

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            



 

 إجتًاع: نثت انثاانًجًٕػت                             
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 انخًٛص     :ٕٚو انتذرٚب       انفارٔق ابتذائٙ    يذرضت انتذرٚب:   

 رد. آيال جات يشرف انكهٛت  :          37يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:  

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  ابتسام عاطف محمود اسماعيل 1

  اسراء احمد محمد محمد 2

  اسالم منصور عبد العاطي عبد السالم  3

  امنة رجب سيد عثمان 4

  اميره ناجح احمد محمد 5

  اية احمد عبد العليم احمد 6

  ايو فهمي جاد الرب السيد بكر 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 انتربٛت انؼًهٛتيذٚر يكتب                                                                             
 



 

 اجتًاع: تنثانثاانًجًٕػت                                 
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 انخًٛص  :ٕٚو انتذرٚب                    إبتذائٙ اإلَجٛهٛتيذرضت انتذرٚب: 

 د. يصطفى خهٍم يشرف انكهٛت  :            38يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:    

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  ايو ناجح محمد احمد 1

  بسمو حسام الدين احمد منصور 2

  سهيلة محمد مخلوف عيد 3

  شيماء جمال فتحي سبيل 4

  دان محمد حسنشيماء حم 5

  شيماء درويش عزت ناجي 6

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            



 

 انًجًٕػت انثانثت: اجتًاع                                  

 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 االثٍُٛ  :ٕٚو انتذرٚب               انطالو إبتذائٙيذرضت انتذرٚب:  

 د. زٌُاهى يحًد يشرف انكهٛت  :            39يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:   

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  شيماء عادل محمد سيد 1

  اىورمارسيل اسكندر ظريف ب 2

  مروة ممدوح سيد عبد العواض 3

  ميرنا ىاني فكري عزيز 4

  نسمة رؤف حنين 5

  نورا احمد عبد الحكيم احمد 6

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            



                               

 انًجًٕػت انثانثت: اجتًاع                                
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -نًُٛا جايؼت ا  

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 نخًٛصا  :ٕٚو انتذرٚب                  شهبٙ ابتذائٙ  يذرضت انتذرٚب:  

 د. هانة اضًاعٍم يشرف انكهٛت  :               42   يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى: 

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  نوره مصطفى محمد مهني 1

  ىاجر علي عبد الحميد محمد 2

  ىدى حسن ضبع ابو قفو 3

  ىناء بدر حسن علي 4

  ىويدا محمد رضا عبد الجليل محمود 5

  ياسمين توني علي محمد 6

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 بٛت انؼًهٛتيذٚر يكتب انتر                                                                            
 



 

 انًجًٕػت انثانثت: اجتًاع                           
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218  نثاَٙانفصم انذراضٙ ا                          

 االثٍُٛ     :ٕٚو انتذرٚب                       انتذرٚريذرضت انتذرٚب:   

 أ. ضًر َادي  يشرف انكهٛت  :           41يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:    

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  جمال تاوضروس كامل حنين 1

  عبد الرحمن خيري محمد محمد 2

  محمد اشرف احمد احمد 3

  محمد عمر محمد ابوزيد 4

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 



                       

 تارٚخانًجًٕػت انثانثت:                                     
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218راضٙ األٔل   انفصم انذ                          

 نخًٛصا  :ٕٚو انتذرٚب            انطالو اػذاد٘ بٍُٛيذرضت انتذرٚب: 

 د. هاشى فتح هللا يشرف انكهٛت  :            40يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:    

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  اسراء ربيع عبد الحكيم سيد 1

  اسراء شعبان كامل حافظ 2

   فؤاد بدراسماء خلف اهلل 3

  أمل فاروق دياب محمد 4

  اية مجدي محمد السيد 5

  ايمان احمد حسن رفاعي 6

  ايو ادىم محمد محمد 7

8   

9   

10   

 باقٛت أميمة محمد عبد العظيم حسين 11

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 



 

 تارٚخ   انًجًٕػت انثانثت:                               
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -ٛا جايؼت انًُ  

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 اإلثٍُٛ    :ٕٚو انتذرٚب          بُاث  إػذاد٘انطالو يذرضت انتذرٚب:  

 أ. تطًة عثد انرحًٍ ف انكهٛت  :يشر         43يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:     

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  ايو باىي عبد المنعم عبد اهلل 1

  خلود سعودي محمد عبد العزيز 2

  دعاء راضي حسن عبد الغني 3

  رقية رضا محمد محمد 4

  ريم بولس انجلي جوارجي 5

  ريهام شعبان اسماعيل حسين 6

  سارة كمال كامل كريم 7

  ماىر علي فرحاتشيرين  8

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            



                  

 تارٚخانًجًٕػت انثانثت:                                 
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218فصم انذراضٙ األٔل   ان                          

 اإلثٍُٛ  :ٕٚو انتذرٚب        اإلخصاص  يذرضت انتذرٚب:  

 وائم عادلد.  يشرف انكهٛت  :           44يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:   

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  عال احمد حسن ممد 1

  كرستين عيد سيفين ميخائيل 2

  مرفت سيد محمد كامل 3

  امجد فاروق محمدمروه  4

  مريم محمود محمد خليل 5

  منال عابدين سيد عمار 6

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 



 

 

 تارٚخانًجًٕػت انثانثت:                              
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا - دبهٕو انؼاو انٕادذ            

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 اإلثٍُٛ    :ٕٚو انتذرٚب                        ابُاء انثٕرةيذرضت انتذرٚب: 

 د. فهًٍة نثٍة يشرف انكهٛت  :            45يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:   

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  الستار سنوسيمنى محمد عبد  1

  مي عز الدين حسين رياض 2

  نورا ناجح ابراىيم محمد 3

  ىاجر جمعو عبد الحميد حسن 4

  ىاجر يوسف ابراىيم يوسف 5

  ىند مجدي بسيوني علي 6

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 



 تارٚخانًجًٕػت انثانثت:                                    
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 نخًٛصا :ٕٚو انتذرٚب            انثإَٚت انجذٚذة بٍُٛيذرضت انتذرٚب:    

 أ.د. أحًد يحًد أحًد يشرف انكهٛت  :              46يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:   

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  احمد حسن شعبان محمد 1

  احمد محمد عبد القوي محمد 2

  اسالم احمد عبد الوىاب محمد 3

  رضوان احمد عبد الهادي احمد 4

  سيد جابر سيد علي 5

  عمر عبد المنعم علي يوسف 6

  يدمحمد شعبان محمد س 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 



 انًجًٕػت انثانثت: تارٚخ                                    
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 اإلثٍُٛ    :ٕٚو انتذرٚب          ٘ػذادانفارٔق إيذرضت انتذرٚب:   

 د. اًٌاٌ عٍطى  يشرف انكهٛت  :         47يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:    

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  محمد شلقامي صقر سليمان 1

  محمد فتحي عبد المقصود علي  2

  محمود ربيع حامد توني 3

  ى محمد فتحي محمدمصطف 4

  مصطفي سيد مصطفي عمار 5

  ىشام بسيوني عبد الغني محمد 6

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 

 



 جغرافٛا: انثانثتانًجًٕػت                            
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -انٕادذ دبهٕو انؼاو             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 انخًٛص    :ٕٚو انتذرٚب            اإلخصاص     يذرضت انتذرٚب:  

 د. يحًد رشدي يشرف انكهٛت  :           48يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:  

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  عبد المنعماسراء عماد الدين محمد  1

  اسالم خلف عيد 2

  ام كلثوم صالح عبد الحفيظ ابراىيم 3

  اماني محمد سعيد محمد 4

  ايمان خالد محمد احمد 5

  ايو محمد االمير كامل 6

  حسناء صالح فهمي عبد النعيم 7

  حسناء ناجح عبد العظيم محمد 8

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 انؼهٛايذٚر يكتب انذراضاث  
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 



 جغرافٛاانًجًٕػت انثانثت:                            
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 انخًٛص    :ٕٚو انتذرٚب               ُٚاٚر 05    يذرضت انتذرٚب: 

 د. فهًٍة نثٍة يشرف انكهٛت  :           49 يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:  

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  ريهام محمود رفاعي محمد 1

  زينب محمد جالل مدكور 2

  سمر عثمان عبد الحميد 3

  سمر نصر الدين محمد السيد 4

  شيماء عبد الناصر ناجي علي 5

  علياء حمدي صباح سعد 6

  مها محمد انور محمد 7

  نادية محمد ىتلر ابراىيم 8

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 



 جغرافٛاانًجًٕػت انثانثت:                            
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

   اإلثٍُٛ  :ٕٚو انتذرٚب                 انسْراء انشًانٛت يذرضت انتذرٚب:  

 أ. عال كٍالًَ يشرف انكهٛت  :              52يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:    

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  نجوى ّيس محمود محمد 1

  حمد حسننورىان حسين ا 2

  ىدى قاسم محمد ابو الريش 3

  ىدير حسن ثابت حسن 4

  ىدير رأفت عبد الودود مصطفي 5

  ىناء احمد شحاتو عبد العزيز 6

  ىند محمد حيدر احمد 7

  والء محيي محمد احمد 8

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 



 غت اَجهٛسٚترابؼت : نانًجًٕػت ان                           
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 اإلثٍُٛ  :ٕٚو انتذرٚب        انثإَٚت انجذٚذة بٍُٛيذرضت انتذرٚب: 

 أ.د. جًال شحاتة  يشرف انكهٛت  :             51ى:     يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رق

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  ابانوب حلمي رسمي وقيم 1

  احمد فرغلي محمد محمد 2

  احمد مصطفى فولي عبد العليم 3

  احمد ناجي عبد الحكيم محمد 4

  امير مكرم عزيز حنا 5

  جمال شعراوي علي محمود 6

  نينذكري وفيق ولسن ح 7

  رضا حسن عبد الرحيم احمد 8

  عاطف جاد اهلل ثابت عازر 9

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
                         

 



 انًجًٕػت انرابؼت : نغت اَجهٛسٚت                          
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -انٕادذ  دبهٕو انؼاو            

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

   اإلثٍُٛ  :ٕٚو انتذرٚب               االتذاد االػذادٚتيذرضت انتذرٚب: 

 د. أتىتكر عثد انحهٍى يشرف انكهٛت  :          50يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:      

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  د اهلل احمد علي عيسىعب 1

  كيرلس عبده كامل حبيب 2

  محمد جمال فتحي زكي 3

  محمد عبد الحكيم عبد الحميد عبد القادر 4

  محمد مجدي عبد الحكيم محمد 5

  مؤمن صالح ادريس محمود 6

  مينا ممدوح ابراىيم جيد 7

  ىشام قاسم ربيع احمد 8

  وليد مصطفي رشاد فهمي 9

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 ر يكتب انتربٛت انؼًهٛتيذٚ                                                                            
 



 انًجًٕػت انرابؼت : نغت اَجهٛسٚت                           
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 االثٍُٛ    :ٕٚو انتذرٚب                ُٚاٚر         05يذرضت انتذرٚب:  

 د. دانٍا عهً ياهر يشرف انكهٛت  :        53يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:       

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  اروة جمال محمد عبد العزيز 1

  اسراء حسن مصطفى عثمان 2

  اسراء عزت امين محمد 3

  اسراء عمر علي محمد 4

  اسماء نجاح عبد اهلل عبد النعيم 5

  امال رمضان ابراىيم محمد 6

  امنو عبد الوىاب راضي مصطفي 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 



 انًجًٕػت انرابؼت : نغت اَجهٛسٚت                           
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 نخًٛصا  :ٕٚو انتذرٚب           بُاث انجذٚذة نثإَٚتايذرضت انتذرٚب:   

 د. يحًد عثد انغًُ يشرف انكهٛت  :               54يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:    

 يالدظاث باضى انطان و

  انجي سمير اسحق سولاير 1

  ايات زينهم محمد احمد 2

  اية محمد حسن عطيو 3

  ايمان محي الدين محمد توني 4

  ايمان مصطفي عبد الغفار احمد 5

  آية حسن عبد الحكيم محمود 6

  ايو حماده عبد البديع احمد 7

  تسنيم ناصر احمد محمد 8

  حنان صالح حامد 9

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
                         

 



 انًجًٕػت انرابؼت : نغت اَجهٛسٚت                         
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 انخًٛص  :ٕٚو انتذرٚب                 انذذٚثت بُاثيذرضت انتذرٚب:  

 د. جًال شحاتة يشرف انكهٛت  :           55يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:    

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  تغريد محمد عمر مخيمر 1

  جولي ميالد جندي ابو اليامين 2

  حسناء عاشور احمد عبد الكريم 3

  دعاء حامد حسين ابراىيم 4

  دينا منتصر عبد المنعم عبد الحكيم 5

  رانيا شعبان حسين فخري 6

  شيماء سالمو عبد التواب طلبو 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 

 



 انًجًٕػت انرابؼت : نغت اَجهٛسٚت                           
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -ٛتكهٛت انترب -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 نخًٛصا  :ٕٚو انتذرٚب                         انفُذقٛتيذرضت انتذرٚب: 

 . هىٌدا يصطفىد يشرف انكهٛت  :             56يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:   

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  حلفايو نبيو محمد رتيبو 1

  زينب سيد عبد المنعم عبد العال 2

  زينب يحيي عبد الرحمن سيد 3

  سارة سيد علي عبد الرازق 4

  سارة محمد امين عثمان 5

  ساره ابراىيم نعيم اسكندر 6

  سحر سيد محمد السيد 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 كتب انتربٛت انؼًهٛتيذٚر ي                                                                            
 

                     



 انًجًٕػت انرابؼت : نغت اَجهٛسٚت                         
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 االثٍُٛ   :ٕٚو انتذرٚب              االَجٛهٛت ابتذائٙيذرضت انتذرٚب:  

  يشرف انكهٛت  :           57يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:  

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  ايمان محمد ابو العزايم عبد العظيم 1

  شيماء جمعة بديني يونس 2

  شيماء محمد ابو العزايم عبد العظيم 3

  مصطفى احمد عبد الرازق شيماء 4

  صابرين رجب ابو بكر محمد 5

  غادة فؤاد عبد اهلل شحاتة 6

  فاطمة احمد عباس محمد 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
                             



 انًجًٕػت انرابؼت : نغت اَجهٛسٚت                          
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -هٛت انتربٛتك -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218  انثاَٙانفصم انذراضٙ                           

  االثٍُٛ  :ٕٚو انتذرٚب           اث انطالو إػذاد٘ بُيذرضت انتذرٚب:  

 أ. عثٍر َثٍم ضٍد هٛت  :يشرف انك           58يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:    

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  فاطمة احمد محمد حسن 1

  فاطمة محمد صدقي احمد 2

  كرستين كمال شفيق سعد 3

  مرفت احمد علي ابراىيم 4

  مروة خلف عامر علي 5

  منى ابراىيم عبد الفتاح محمد 6

  منى محمد حارتي محمد 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 ربٛت انؼًهٛتيذٚر يكتب انت                                                                            
 

 



 انًجًٕػت انرابؼت : نغت اَجهٛسٚت                            
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

   اإلثٍُٛ  :ٕٚو انتذرٚب     )ابٕ دهٛقت(بٍُٛ االػذادٚتيذرضت انتذرٚب: 

  شرف انكهٛت  :ي               59يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:  

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  مها عويس علي حسن 1

  ميري يحيي ايوب دانيال 2

  ندى أحمد توفيق احمد 3

  ابسخرون غرباوينانسي خلف  4

  نشوى صبحي عبد المنعم سعيد 5

  نهله عمران شبيب عبد السميع 6

  نورهان صالح عبد الرحيم خلف 7

  هبة بيومي حسن بيومي 8

  هبة توني شعبان كامل 9

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 
 

 

 



 انًجًٕػت انرابؼت : نغت اَجهٛسٚت                            

 هٛت يكتب انتربٛت انؼً -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 انخًٛص   :ٕٚو انتذرٚب             انفارٔق اػذاد٘ يذرضت انتذرٚب:

  يشرف انكهٛت  :           62يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:   

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  ممدوح عبد الصبور عبد الجليل ىبة 1

  ىبو عديل درويش شلقامي 2

  ىدير طو حسين سعد 3

  ىناء عاطف شلبي جاد 4

  والء سمير ونيس جرجس 5

  ياسمين فتحي امين حسن 6

  يمنى ايهاب عبد الرحمن مهني 7

  يوستينا جليل يوسف باسليوس 8

  يوستينا عبد المالك فخري اخنوخ 9

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 ر يكتب انتربٛت انؼًهٛتيذٚ                                                                            
 



 

 فرَطٛتانرابؼت : نغت انًجًٕػت                            
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 االثٍُٛ  :ٕٚو انتذرٚب              االقباط انثإَٚتيذرضت انتذرٚب:   

 د. ضٍف االضالو نطفً يشرف انكهٛت  :          61يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:  

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  احمد عبد االلو ورداني محمود 1

  تاج عبد الحكيم عبد العزيز محمد 2

  عبد اهلل طلبو علي حسين 3

  ود عبد الباقيعصام سعيد محم 4

  مايكل منير شفبق ثالوث 5

  مجدي عباس مرسي ابو العال 6

  محمد احمد السيد علي 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 



 نغت فرَطٛتانًجًٕػت انرابؼت :                            
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 انخًٛص    :ٕٚو انتذرٚب                 انثإَٚت بُاثيذرضت انتذرٚب:    

  يشرف انكهٛت  :           60يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:    

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  احمد عبده محمداخوات  1

  اسراء اسام مختار احمد 2

  اسراء محمد مصطفي عبد الجواد 3

  اسماء السيد ضرار حسن 4

  اسماء شريف حسن محمد 5

  اسماء محمد توفيق عبد اهلل 6

  اسماء محمد نور الدين عبد السالم 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 



 نغت فرَطٛتانًجًٕػت انرابؼت :                          
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 ٍاالثُٛ  :ٕٚو انتذرٚب        انثإَٚت انجذٚذة بُاثيذرضت انتذرٚب:  

 د. تاج اندٌٍ يحًد يشرف انكهٛت  :        63يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:     

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  امل محمد حسانين رمضان 1

  اميرة مسعود ابراىيم عبد الرحمن 2

  ايريني بشرى يوسف رزق 3

  ايمان ناجي فاروق عبد الوىاب 4

  ايو جابر محمد عبد الغني 5

  الرحمن محمدايو سيد عبد  6

  ايو محمد سلطان محمد 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 



 نغت فرَطٛتانًجًٕػت انرابؼت :                            
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 االثٍُٛ  :ٕٚو انتذرٚب         انطالو انثإَٚت بُاثيذرضت انتذرٚب:   

 د. هاًَ عثد انفتاح  يشرف انكهٛت  :          64يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:   

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  ايو وائل انور محمد 1

  ترنيم علي احمد عبد الوىاب 2

  دميانو ناصر خميس مرقص 3

  دينا احمد محمد محمد 4

  رانيا اكرم الحكيم ادوارد 5

  رحيق محمد علي محمد 6

  شروق ربيع عبد اهلل محمود 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 

 



 نغت فرَطٛتانًجًٕػت انرابؼت :                            
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -ت انتربٛتكهٛ -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 االثٍُٛ  :ٕٚو انتذرٚب            انفُذقٛت      يذرضت انتذرٚب:  

 يحًد جًعة د. يشرف انكهٛت  :          65يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:   

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  شريفو محمود امام محمد 1

  ضحى حسن احمد خليفو 2

  عزة صفوت محمد عبد اهلل 3

  فاطمة خليل عبد الظاىر محمد 4

  فاطمة عيد سعد محمود 5

  فاطمة محمد علي محمد 6

  كرستينا جمال عبد اهلل عطا اهلل 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 بٛت انؼًهٛتيذٚر يكتب انتر                                                                            
 

 



 نغت فرَطٛتانًجًٕػت انرابؼت :                            
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

  اإلثٍُٛ   :ٕٚو انتذرٚب ٚت             انهغاث انثإَيذرضت انتذرٚب: 

 د. تاج اندٌٍ يحًد :يشرف انكهٛت            66يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:   

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  مروة احمد ربيع كيالني 1

  مروة محمد عبد الكريم عبد العال 2

  مريانو خلف ناشد خليل  3

  مها جمال ابراىيم حسن 4

  ح عبد الصبور عبد الجليلمها ممدو  5

  ميري مرزوق تقي فهيم 6

  نرمين سامي حرز فرج اهلل 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 

 



 نغت فرَطٛتانًجًٕػت انرابؼت :                          
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -انٕادذ دبهٕو انؼاو             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 انخًٛص :ٕٚو انتذرٚب                 انهغاث انثإَٚتيذرضت انتذرٚب:  

  يشرف انكهٛت  :        67يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:     

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  نورىان اشرف محمد عبد الجواد 1

  نورىان مينا زكي جوارجي 2

  ىالة جمال علي عبد العزيز 3

  ىالة يونس عبد ربو عبد العال 4

  ىبة رؤف رفاعي صالح 5

  ىبة علي حسن عبد الحميد 6

  ىبة كمال ابراىيم السيد 7

  ىبو حسن علي حسن 8

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
                        



 نغت فرَطٛتانًجًٕػت انرابؼت :                          
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

  انخًٛص   :نتذرٚب ٕٚو ا         انطاداث انثإَٚت بُاثيذرضت انتذرٚب:  

  يشرف انكهٛت  :      68يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:    

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  ىدى محمد سيد محمد 1

  ىدير ضاحي محمد مصطفي  2

  ىدير عثمان عبد الحميد عثمان 3

  ىدير علي محمود علي 4

  ىمت مصطفي عبد الرحمن محمد 5

  ىيام تغيان محمد عبد الحميد 6

  ىيام عمر محمد عمر 7

  وفاء عبد الغني عبد الحكيم خلف 8

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 

                     



 رٚاضٛاث      خايطت :انًجًٕػت ان                       
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا - دبهٕو انؼاو انٕادذ            

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                            

   االثٍُٛ  :ٕٚو انتذرٚب          نفارٔق ابتذائٙايذرضت انتذرٚب:   

  يشرف انكهٛت  :     69يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:      

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  االء خلف سيد عبد الرحيم 1

  لي احمداسماء حسين ع 2

  ايريني سمير حنا ميخائيل 3

  حسان محمد الصغير حسان 4

  رحمة ممدوح عبد الحكيم علي 5

  فاطمو عادل محمد علي 6

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 

 



 انًجًٕػت انخايطت : رٚاضٛاث                           
 تب انتربٛت انؼًهٛت يك -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                            

   االثٍُٛ  :ٕٚو انتذرٚب        فارٔق اػذاد٘ انيذرضت انتذرٚب:  

  شرف انكهٛت  :ي         72يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:   

 
 دظاثيال اضى انطانب و

  محمد احمد عبد القادر احمد 1

  محمد سعد الدين رمضان ابراىيم 2

  نجوى حسين محمد كمال 3

  نورا سيد محمد امين 4

  ىاجر زين العابدين احمد فؤاد 5

  ىبو محمد فتحي حسن 6

  والء رجب عبد الصالحين اسماعيل 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 ضاث انؼهٛايذٚر يكتب انذرا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
                       



 زراػت:  خايطت انًجًٕػت ان                          
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 اإلثٍُٛ          :ٕٚو انتذرٚب        ٛتسراػانثإَٚت انيذرضت انتذرٚب:   

 أ.د. فاٌس عثد انحًٍد: يشرف انكهٛت          71يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:     

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  اسماء رضا توني محمد 1

  سحر خلف حسين علي 2

  مروة محمد محمد رشدي 3

  مها احمد محمد عبد اهلل 4

  هنيوالء خلف عبد الظاىر م 5

  عبد الحميد محمد عبد الحميد بخيت 6

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
                          

        



 ٙ ػهٕو بٕٛنٕجٙ ٔجٕٛنٕج:  خايطت انًجًٕػت ان                
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -نؼاو انٕادذ دبهٕو ا            

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                            

   انخًٛص  :ٕٚو انتذرٚب              انسْراء انشًانٛتيذرضت انتذرٚب:   

 د. ٌايُة يقهد يشرف انكهٛت  :       70يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:      

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  احمد احمد اماني فؤاد 1

  ايريني وليم ىنري عطيو 2

  رحاب محمد انور مرسي 3

  رضوى ناصر عبد الكريم عثمان 4

  دعاء فخري احمد محمد 5

  شيماء احمد نجيب عبد العزيز 6

  صافيناز سامي مصطفى حسن 7

  ماريا جمال حلمي عياد 8

  مي عصام عليوه شحاتو 9

10   

11   

12   

13   
 

 

 يكتب انذراضاث انؼهٛا يذٚر 
                                                              

           

                                                              

 ٛتيذٚر يكتب انتربٛت انؼًه                                                                            
 



 ػهٕو فٛسٚاء : خايطت انًجًٕػت ان                    

 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

  انخًٛص   :ٕٚو انتذرٚب    االػذادٚت بٍُٛ)ابٕ دهٛقت(يذرضت انتذرٚب:  

 د. يحًد رشدي  يشرف انكهٛت  :         73يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:      

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  ادًذ يذًذ ػهٙ يذًذ 1

  اضًاء ػًر ػبذ انًُؼى ػهٙ 2

  دُاٌ فؤاد ادًذ يٓذ٘ 3

  ضارة صالح يذًذ ْرٚذ٘ 4

  شًٛاء ضاليّ يذًذ ادًذ 5

  ذًٕد يٓذ٘ػهٙ يذًذ ي 6

  يارتُٛا يالك َجٛب ػٛاد 7

  يذًذ ادًذ ػهٙ ػبذ انهطٛف 8

  يذًٕد صالح يصطفٗ شهبٙ 9

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 

 

                     

 



 انًجًٕػت انخايطت : ػهٕو كًٛٛاء                         
 هٛت يكتب انتربٛت انؼً -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

   اإلثٍُٛ  :ٕٚو انتذرٚب          انذذٚثت بُاث  يذرضت انتذرٚب:

 د. ٌايُة يقهد يشرف انكهٛت  :            74يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:   

 
 دظاثيال اضى انطانب و

  احمد محمد رجب يوسف 1

  اسراء حسن احمد حسن 2

  ايو مجدي لطفي احمد 3

  جهاد اسامة ابراىيم عبد الرحيم 4

  سعودي سيد محمد محمد 5

  سمر سمير يوسف محمد 6

  فاطمة احمد محمد احمد 7

  محمد جالل عبد المعز عيسى 8

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 راضاث انؼهٛايذٚر يكتب انذ 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 



 انًجًٕػت انخايطت : ػهٕو كًٛٛاء                           
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

  االثٍُٛ :ٕٚو انتذرٚب            طّ دطٍٛ إػذاد٘       يذرضت انتذرٚب:

 د. يحًد عثد انحً يشرف انكهٛت  :            75يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:    

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  محمد جالل عبد المعز عيسى 1

  مريم بدر رشدي عدلي 2

  ميرنا موريس عياد جورجي 3

  ىانم شعبان علي علي 4

  ىند علي نجيب محمد 5

  ن ابراىيمىيام علي حس 6

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
                      

 



 انًجًٕػت انخايطت : ػهى َفص                              
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

  انخًٛص   :ٕٚو انتذرٚب       انجذٚذة بٍُٛانثإَٚت يذرضت انتذرٚب:  

  يشرف انكهٛت  :        76يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:   

 
 يالدظاث اضى انطانب و

  احمد فرج علي محمد 1

  اسالم حسين محمد حسين 2

  محمد محمد قاسم شيخون 3

  محمود حسيب حلمي 4

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 

 
 



 انًجًٕػت انخايطت : ػهى َفص                         
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 انخًٛص  :ٕٚو انتذرٚب           ثإَٚت بُاث ان يذرضت انتذرٚب: 

 د. انهاو عثد انتىاب يشرف انكهٛت  :        77يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:       

 يالدظاث اضى انطانب و

  أسماء عماد احمد طو 1

  اسماء محمد سليمان ىنداوي 2

  عبد المحسن مهدي االء حسن 3

  االء شعراوي عبد الجواد محمد 4

  الهام عزت محمد محمود 5

  اميرة ثروت سامي عبده 6

  اميرة محمد ربيع يوسف 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 

 
 



 انًجًٕػت انخايطت : ػهى َفص                            
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -تكهٛت انتربٛ -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 االثٍُٛ   :ٕٚو انتذرٚب           انطاداث ثإَ٘ بُاثيذرضت انتذرٚب:  

 ٍفة حطة انُثًأ. خه يشرف انكهٛت  :          78يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:    

 يالدظاث اضى انطانب و

  انتصار محمد السيد حسين 1

  اوليفيا عدلي عبده ابو الخير 2

  ايمان خلف علي محمد 3

  ايو حسن محمد محمد 4

  جهاد مكاوي محمود احمد 5

  دعاء عبد الناصر عبد الحكم حسانين 6

  رشا انور عرفات جاد 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 تربٛت انؼًهٛتيذٚر يكتب ان                                                                            
 

                      



 انًجًٕػت انخايطت : ػهى َفص                        
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 اإلثٍُٛ  :ٕٚو انتذرٚب انطالو ثإَ٘ بُاث            ٚب: يذرضت انتذر

 أ. إتتطاو أحًد يحًىد يشرف انكهٛت  :     79يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:   

 يالدظاث اضى انطانب و

  ريموندا قيصر لمعي يونان 1

  سهام حسن اسماعيل عبد الرحيم 2

  شهيره ربيع محمود علي 3

  شيرين شاىر مخيمر محمد 4

  ماىيتاب سامي عبد العزيز حسن 5

  مروة وسام ىاشم عبد المجيد 6

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 

                           



 انًجًٕػت انخايطت : ػهى َفص                         
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0219/ 0218انفصم انذراضٙ األٔل                             

 انخًٛص   :ٕٚو انتذرٚب               انطالو ثإَ٘ بُاث يذرضت انتذرٚب:

 أ. تطًة عثد انرحًٍ  يشرف انكهٛت  :         82يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:    

 يالدظاث اضى انطانب و

  مريان كمال عبده وىبو 1

  مريم سالم محمد عبد الرحمن 2

  مها محمد بدوي عبد الجواد 3

  مي عبد النبي يحيي محمد 4

  ناديو طلعت سيد علي 5

  نفيسة ابو العيون عبد العاطي حسان 6

  نهلو رزق السييد رزق 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 هٛايذٚر يكتب انذراضاث انؼ 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 

                             



 انًجًٕػت انخايطت : ػهى َفص                          
 يكتب انتربٛت انؼًهٛت  -كهٛت انتربٛت -جايؼت انًُٛا   

 دراضاث ػهٛا -دبهٕو انؼاو انٕادذ             

 0218/ 0217انفصم انذراضٙ األٔل                             

   انخًٛص  :ٕٚو انتذرٚب       ة بُاثانثإَٚت انجذٚذيذرضت انتذرٚب:  

 فتحً رٌاض د. يرفت يشرف انكهٛت  :         81يجًٕػت تربٛت ػًهٛت رقى:    

 يالدظاث اضى انطانب و

  ىاجر خالد فتحي صالح 1

  ىاجر علي حسن عيسوي 2

  ىانم ابراىيم علي ابراىيم 3

  ىبو عثمان محمود عثمان 4

  يوالء جمعة محمد عبد الغن 5

  ياسمين نجاح عبد الحميد علي 6

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكتب انذراضاث انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكتب انتربٛت انؼًهٛت                                                                            
 

 
                           


