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 مسرح جاد حسن خليل السيد سلمى1

النفس علماباظه عبدالحميد احمد محمد احمد2

النفس علم سليمان السيد سعد احمد مروه3

النفس علم عجمى سعد الدين حسام ايمان4

النفس علمعيد ابراهيم محمد عمر عيداء5

النفس علمنعمان حسن محمد نعمان هللا منه6

النفس علممحفوظ على زينهم ساره7

النفس علمشبل ابراهيم احمد سلمى8

النفس علمحسين خالد مريم9

النفس علمالسروجى السيد محمود سمير ندا10

النفس علمعبدالحميد محمود ياسر رحمه11

النفس علممرسى على فرج محمد ساجد12

النفس علمحسن محمود عبدهللا محمود اسماء13

النفس علم الشرقاوى محمد محمود محمد دينا14

النفس علمسالمه محمود احمد محمد15

النفس علمحسنين هاشم خيرى مجدى امينه16

النفس علمجعفر محمد السيد اكرم دانا17

النفس علمعلى احمد محمد عبدالحميد هدير18

النفس علمحميدو محمد ابراهيم نورهان19

والمعلومات المكتبات عبدالقادر محمد عبدالقادر االء20

والمعلومات المكتباتالجمل عبدالسالم على ايناس21

والمعلومات المكتباتالهلباوى عطيه عبدالعليم احمد جهاد22

والمعلومات المكتباتعباس عبدالمنعم الدين بهاء بسنت23
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والمعلومات المكتباتسليم رجب مختار احمد24

والمعلومات المكتباتعبدالرازق مستور ابوبكر خالد25

والمعلومات المكتبات محمود حسن ابراهيم رشاد ابراهيم26

والمعلومات المكتباتسليمان محمد السيد مدحت احمد27

والمعلومات المكتبات محمد عبدالكريم فتحى سلمى28

والمعلومات المكتباتالعزب محمد زكريا احمد محمد29

 الشرقية اللغات قاسم على السيد محمود شهد30

 الشرقية اللغات رشوان رمضان حسن ياسمين31

 الشرقية اللغات ابوزيد عبدالرحمن محمد مى32

 الشرقية اللغاتعبدالصمد السيد عادل بسنت33

 الشرقية اللغاتبركات موسى محمد اسماءعبدهللا34

 الشرقية اللغاتعبدالحليم عبدالوهاب جمال بسمه35

الصوتيات عبدالغنى محمد حسن هشام مريم36

الصوتياتنصر ابراهيم ايمن ياسيمن37

 الفرنسية اللغة جوهر عبده صبحى سعيد جمانه38

 الفرنسية اللغةنطفجى الدين بدر زياد عمرو39

االجتماعشحاته صبحى مجدى صبحى40

االجتماع االدكروى عوض عبيرعبدهللا41

االجتماع عبدالمنعم احمد علياء42

االجتماعاالخرس مرسى رمضان مرسى43

االجتماعدرويش السيد عبدالستار هاجر44

االجتماعالرخ احمد احمد احمد مرفت45

االجتماععبدالسالم محمد عبدهللا ميريهان46

االجتماع محمد ابراهيم السيد بسنت47
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االجتماعالزلبانى حسن احمد حسن سعاد48

االجتماعمنصور محمد عبدالحميد يحى احمد49

االجتماععبداللطيف حسن الديم نصر اسراء50

االجتماع محمود شحاته ابوالعال ريهام51

االجتماعجاد محمد محمود سعاد52

االجتماعالمرسى الشحات محمد سها53

االجتماعجابر محمود حسن فيروز54

االجتماع  صادق ذكى محمد نورهان55

االجتماع ابراهيم عطيه احمد اميمه56

االجتماع حماية منير ماريو57

االجتماع محمد على عوض سعيد ساره58

االجتماعشعالن احمد فؤاد هللا منه59

 التاريخ على عبدالغنى حسين احمد60

 التاريخعبدالموجود جوده خميس امنيه61

 التاريخ مناع السيد محمد ايمان62

 التاريخنظمى جابر اسامه ساره63

 التاريخ فرج محمد محمود محمد عمرو64

 التاريخ على احمد محمد هيمن65

 التاريخ صالح مصطفى صالح ايمان66

 التاريخلبيب هللا جاب رامى رفقة67

 التاريخجمعه عبدالعزيز جمعه دعاء68

 التاريخحسنين حسن على اشرف69

 التاريخ السيد احمد هشام ايه70

 التاريخ على يوسف منصور يوسف71
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 التاريخ احمد فريد محمد اسماء72

 التاريخ معاطى عبدالرحمن هشام محمد73

 التاريخ عبدالبارى محمد محمد امال74

 التاريخعبدالمجيد حمدى عبدهللا75

 التاريخ محمد يوسف محمد نورهان76

 التاريخ محمد ابوالفتوح داود ابرار77

 التاريخ حامد عبدالعال محمد امنيه78

 التاريخ سالم ابوسريع رمضان سامح79

 التاريخ السيد ابراهيم يحيى سهيل80

 التاريخ حسن احمد محمد عبدالرحمن81

 التاريخ محمد ابراهيم احمد محمد82

 التاريخ محمد عباس جابر هللا منه83

 التاريخ هللا نصر سلطان قاسم ايمان84

 التاريخ حسن عبدالجواد اسماعيل حنان85

 التاريخ احمد احمد محمد مؤمن86

الفلسفة على محمد عبدالعزيز محمد السيد87

الفلسفة عبدهللا مدنى احمد مصطفى احمد88

الفلسفةقطب حسن محمد نورهان89

الفلسفةفليفل محمد محمد احمد90

الفلسفةعبدالمعطى عبدالمنعم محمد اسالم91

الفلسفة محمود خليفة مصطفى اشرقت92

الفلسفةمناع عليوه هللا ضيف فتحى اسماء93

الجغرافيا على  محمد السيد محمد حسام94

الجغرافيا صالح عثمان فهمى يوسف عبدهللا95
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الجغرافيا محمد خليل الضوى ابراهيم احمد96

الجغرافيا حسن ابراهيم السيد شريف اسراء97

الجغرافيا سليم احمد صالح عمرمحمد98

الجغرافيا احمد عبدالفتاح عبدالواحد منى99

الجغرافياسعد السيد ابراهيم محمود يوسف100

الجغرافيا محمد منصور خميس مؤمن101

الجغرافيا عيد على فتحى انور احمد102

الجغرافيا احمد عبدالحميد محمد جهاد103

الجغرافيا على محمد مصلحى على عمرو104

الجغرافيا مصطفى احمد السيد عصام رمضان105

االنثروبولوجيا محمد احمد ادهم هدى106

االنثروبولوجيافارس سعيد عبدالحميد احمد107

االنثروبولوجيا الفقى اسماعيل فتحى دينا108

االنثروبولوجيا محمكد عبدالمحسن مصطفى ضحى109

االنثروبولوجياوهبه عبدهللا اشرف كيرلس110

االنثروبولوجيا السباعى محمد امين مصطفى محمد111

االنثروبولوجيا محمود سليمان حسن نبيل ندى112

االنثروبولوجيا محمد عبدالهادى محمد بسنت113

االنثروبولوجيا محمود حنفى السيد محمود114

االنثروبولوجيا حسين محمد حسين مروة115

االنثروبولوجياعبدالوارث محمد ممدوح ميار116

االنثروبولوجيا عبدالحميد سالم احمد ندى117

االنثروبولوجيا حمادة ابراهيم طه احمد118

االنثروبولوجيا ابراهيم السيد على ايمن ياسمين119
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االنثروبولوجيا الدين سعد ابراهيم حمدى محمد120

 االثار محسن محمد هشام سمر121

 االثار محمد عبدالفتاح صديق ميار122

 االثار على زكى محمد نغم123

 االثار حسين خليل فاخر ياسمين124

 االثارغازى عبدالحكيم سامح االء125

 االثار محمد متولى محمد هبه126

 االثارعطيان محمد رزق ممار127

 العربية اللغة حجاج حمزة ياسر مازن128

 العربية اللغة عبدالباقى عبدالعظيم عادل اسالم129

 العربية اللغة قرنى محمود فاتن130

 العربية اللغة قناوى محمد محمد محمود131

 العربية اللغة عبدالرحمن محمد محمد السيد اسماء132

 العربية اللغة محمد ابراهيم السيد رانيا133

تطبيقية لغات عبدالباقى حسن محمد نور134

تطبيقية لغاتخليل عبدالمحسن محمد عصام سمر135

تطبيقية لغاتوليم سمير اشرف لوتشيا136

تطبيقية لغات محمد محمود دياب محمود137

تطبيقية لغات نصير على حسن روان138

تطبيقية لغاتريحان محمد نجيب محمد روان139

تطبيقية لغاتتادرس مكرم محب مينا140

 اعالم سيد نصر عبدالصبور طارق يمنى141

 اعالم عبدهللا رفعت فريدة142

 اعالم سيد محمد عبدالرحمن143
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 االنجليزية اللغة على محمد السيد اسراء144

 االنجليزية اللغة ابوالمكارم فوزى محمد روان145

 االنجليزية اللغة السيد خالد محمد سهيلة146

 االنجليزية اللغة حنفى محمود ماهر ماهيناز147

 االنجليزية اللغة محمود سعاد محمد محمود منار148

 االنجليزية اللغة عبدالحميد حسن نتالى149

 االنجليزية اللغة جابر معوض سمير ايه150

 االنجليزية اللغة شهاوى عبدالحميد محمد نيره151

 االنجليزية اللغةسرور عبدالهادى خميس والء152

 االنجليزية اللغة محمود احمد يسرى محمد153

 االنجليزية اللغة السيد عبدالمجيد السيد ندى154

 االنجليزية اللغة قمير حبيب رياض يوسف155

 االنجليزية اللغة رمضان حسن على رواء156

 االنجليزية اللغة حمدى طارق زينب157

 االنجليزية اللغة عبدالرحمن محمود عبدالرحمن158

 االنجليزية اللغةعبدالجواد عبدالمقصود جمال ايه159

 االنجليزية اللغةمنصور محمود طارق محمود160

: حضور:  االجمـــــالى
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