
واآلثار المصرية واإلسالمية أسماء الطالب الراسبين بقسم التاريخ  

 بالمرحلة األولى الذين لم تقبل أبحاثهم

2020-2019الفصل الدراسى الثانى   

 الفرقة األولى

 مادة نصوص تاريخية بلغة أوروبية قديم

 الحالة اسم الطالب/ الطالبة

 حسن فوزي محمد مؤمن 10410328

 حتة أبو محمد محمد أشرف يوسف 10430663

 محمد حسن عادل بالل 10410086

 نجم محمود محمد محمود 10430499

 الرحمن عبد محمد عمر الرحمن عبد 10410413

  جبر فتحي محمد الرحمن عبد 10430323

 اليزيد أبو محمد أحمد دينا 10430211

 علي يوسف عصمت شمس 10410170

 السالم عبد صالح فرحة 10430380

 هللا عبد إسماعيل صابر أحمد 10430039

 المغربي محمد أحمد حسين محمد 10410261

 محمد الصالحين عبد أحمد نادية 10430583

 ياقوت السيد فتحي الرحمن عبد 10410185

 محمود نصر إيهاب مريم 20430591

 أحمد العزيز عبد سيد سعد رضا 10420053

 جمعة زكي حسن أحمد 10410011

 علي شعبان إبراهيم هللا عبد 340103

 فرج خليفة مسعود سارة 10430262

 الحي عبد محمد محمد علي أدهم 10430676

 الفضل أبو أحمد ربيع مصطفى 10410309

 عيد علي الفتاح عبد إبراهيم مريم 10410303

 أحمد السيد إسماعيل مصطفى 10430529

 الوهاب عبد محمد محمد نور 10430604

 الدايم عبد العال عبد خميس محمد ياسمين 10430654

 

 

 الفرقة األولى 

 مادة تاريخ أوروبا فى العصور الوسطى



 الحالة اسم الطالب / الطالبة

احمد كامل حسن احمد  

الحق عبد احمد السيد خالد احمد  

عمر عشماوى على محمد احمد  

الجندى محمود ابراهيم جمال ايمان  

توتو على رمضان مهران حازم  

الفتاح عبد فتحي سمير دعاء  

عمر السنوسى الرحيم عبد السيد دينا  

الحميد عبد طاهر مرتضى رحمه  

حسن محمد حسن محمد الدين شهاب  

حسن المنعم عبد عمر الوهاب عبد  

عبدالنبي محمد مصطفي محروس عبدالرحمن  

السيد السيد محمد احمد عمر  

حسن على فكرى عاطف عمر  

عمار خلف خليفة خلف عمرو  

مجلى جنيدى محمد النبى عبد لبنى  

ابراهيم محمد محمد اشرف محمد  

ياسين محمد ياسر محمد  

محمد عثمان عمران موسي يحي مريم  

النبى عبد عويس حمدى سيد مصطفى  

علي حامد معتمد محمد مؤمن  

محمد الرحمن عبد محمد عمر الرحمن عبد  

 انتظام

حسنين الرحمن عبد مصطفى خالد  

يوسف محمد خميس رمضان رانيا  

رضوان هللا فتح السعيد العزيز عبد شروق  

سليم سليمان محمد عبدالعاطي عصام احمد  

 انتساب عادى

عبده ابراهيم عبده ابراهيم  

عالم محمد الدين محى سالم احمد  

اسماعيل عبدهللا اسماعيل صابر احمد  

ابوسليمان عمر محمد عبدالقوي احمد  

عبدهللا على شحات شعبان أروه  

قاسم حسنين قاسم صالح اسامه  

احمد صالح محمد اسمهان  

محمود صابر الصافي خميس اماني  

الصغير محمد السيد محمود أنعام  

 انتساب موجه



رضوان على على الدين نصر اية  

ابراهيم كمال فرج ايمن  

محمد ذكى السعيد محمود بسنت  

أحمد محمد سليم احمد حاتم  

حرب عثمان المقصود عبد احمد حبيبة  

أحمد سيد محمد جابر اسامه حبيبة  

غانم احمد احمد محمد حمزه  

الشرقاوى محمد سعيد خالد خلود  

يوسف محمد ايهاب دنيا  

عبدالرحيم على طه جابر دنيا  

رضوان محمد شريف دنيا  

هللا فتح اليزيد ابو محمد احمد دينا  

صبيحه ابو ابراهيم فتحى احمد رحاب  

عبدالرحيم محمد علي احمد روان  

جاويش شفيق محمد عالء روان  

اسماعيل حسين محمد السيد ريهام  

محمود زكى اللطيف عبد محمد زهروان  

العشماوى حسن عبدالجواد اشرف زياد  

فرج خليفة مسعود سارة  

بدوى حسن السيد شريف شروق  

احمد محمد جابر الرحمن عبد  

العال عبد محمد حسن محمد الرحمن عبد  

جمعه عيد محمد عبدالرحمن  

حواله الرفاعى على احمد على  

الرحمن عبد احمد محمود فريد عمر  

المقصود عبد محمد مساعد فارس  

على الجيد عبد السالم عبد صالح فرحة  

وزير عباس عبدالونيس عبدهللا كريم  

عوض صبرى عوض مارى  

عبدالحميد على احمد احمد محمد  

صالح زكي احمد محمد  

احمد على محمد أحمد محمد  

مرسى العال عبد احمد السيد محمد  

حسن بكر الاله عبد السيد محمد  

مصطفى السيد رمضان خالد محمد  



سالمه محمد محمد خالد محمد  

ابواحمد حسن احمد رمضان محمد  

محمد محمود رمضان محمد  

مصطفى المؤمن عبد كامل عمرو محمد  

السيد على فرج محمد  

مندور ابراهيم محمد هشام محمد  

محمد ابراهيم وائل محمد  

شتا الرحمن عبد خالد محمود  

الخولى ابراهيم يحيي سعيد محمود  

احمد فؤاد محمد محمود  

نجم محمود محمد محمود  

محمد على محمود احمد مرام  

ريان مهران صديق عادل مروان  

على السيد يوسف عادل مريم  

محمود اسماعيل عبدهللا رزق مصطفى  

صدقه الجليل عبد الصمد عبد مدحت مصطفى  

حمادة محمد احمد حامد منار  

محمد موسى محمد محمد منى  

السيد لبيب بيومى  مؤمن  

العينين ابو محمد عطيه هللا على مى  

خليل خميس محمد بهاء ميرنا  

فهيم هللا عطا ميالد ميرنا  

احمد رمضان الرازق عبد رمضان ناهد  

جمعه السالم عبد الرازق عبد خميس نسمة  

خضير مصطفى رزق الرحمن عبد رزق الرحمن نعم  

عوض محمد الدمرداش اشرف نور  

حمزة السيد حمزة نورهان  

عطيه محمد ابراهيم عصام هاجر  

على محمد على الرحيم عبد هيثم  

سليم زكى محمود مجدى والء  

عامر أبو يوسف محمد صفوت ياسر  

هندي حوالة محمد الصغير السيد ياسمين  

ابوالمعاطى ابراهيم ابراهيم شعبان يسرا  

حافظ فريد محمود فريد محمود  

العجمى محمد الحميد عبد السيد مروان  



صيام عبده يس اشرف احمد   

هابيل منير مجدى بيتر   

عبدالحميد يحيى محمد عادل   

سنته لبيب سعيد يوسف   

العزيز عبد محمد ايه   

 تخلفات االنتظام

هللا عبد النور عبد سعيد شيماء   

خليل  صابر  سعيد ميرنا   

السيد محمد الرحمن عبد    

 

تخلفات االنتساب 

 العادى

مخيمر جابر مصطفى جابر ابوبكر   

الشرقاوي احمد مرسي محمد احالم   

منصور عبدهللا منصور عبدالكريم احمد  

ابراهيم عبده ابراهيم عبده احمد   

محمد محمود السيد محمد احمد   

الرحمن عبد مسعود بكرى اسالم   

ابوالعنين محمد هللا عبد جمال امنيه   

بدري حجاج سيد امنيه   

سعيد زاهي سمير ايفا   

عبدالحميد محمد عبدالحميد محمد دينا   

احمد السيد احمد محمد رانا   

فرج محمد الفتوح ابو محمد رضوى   

المجيد عبد القوي عبد محمد سعيد رفيده   

عابدين الحميد عبد حسنى سمير سامى رنا   

خميس فتحى السيد ريهام   

بخيت إبراهيم يحيى سلمى   

اسماعيل صابر حسن عادل طه   

الطباخ عوض مرسى صابر عالء   

على غريب على عادل على   

محمدين محمد زكى على مؤمن   

حماد ابراهيم سعيد حماد محمد   

حجازى فاروق سعيد محمد   

قنديل السيد علي صابر محمد   

محمد حامد محمد طارق محمد   

ابراهيم محمود ابراهيم عادل محمد   

على حسين محمد عادل محمد   

تخلفات االنتساب 

 الموجه



محمد اسماعيل بكر هانى محمد   

السيد فرج السيد محمود   

كفافى ابراهيم محمود محسن محمود   

عسران عوض ابراهيم احمد مروان   

عبدالمقصود الرازق عبد محمود مصطفى   

الجندى حسن ابراهيم ممدوح مصطفى   

خضر محمد منصور العليم عبد معتز   

اسماعى الغنى عبد اسماعيل محروس هللا منة  

خطاب عبد فتحى عاطف نادر   

محمد ابراهيم محمد محمد نور   

احمد حسن احمد عبدالناصر نوره   

محمود سالم عباس سالم نورهان   

احمد سعد ايهاب نيرة   

وهبة  ابراهيم شرف ابراهيم هنا   

محمد شعبان محمد يسرى يحيى   

محمد متولي متولي اشرف يوسف   

حسين طه محمد انور يوسف   

نوبى احمد محمد ابراهيم    

محمد ابراهيم رفعت احمد    

محمد على محمد على   

مخيمر عمرو غادة   

اديب جرجس ماكرين   

عوض مرسى جمال محمد   

سند ياسر محمد    

احمد على سعيد محمود    

عزاز الدين عز مصطفى   

(الثالثة الفرقة)  فتحى إيهاب محمد   

 الفرقة األولى

 تاريخ وحضارة العرب القديم

الطالب / الطالبةاسم   الحالة  

القزاز جمعة ذكي حسن أحمد   

السعدي محمد حسن حمدي أحمد   

موسى مسعود إسماعيل سعد إسماعيل   

طباله محمد مصباح محمد االء   

حسن منصور حسن ابراهيم اميرة   

 انتظام



توفيق حسن السيد السيد حبيبة   

سعودي محمد خليل اشرف روان   

محمد ياقوت السيد فتحي عبدالرحمن   

قنديل محمود السيد الدين حسام على   

ابراهيم ابوالفضل احمد ربيع مصطفى   

محمد انور صالح مصطفى   

حسن عبدالعال ابراهيم عبدالعال محمد    

محمد عبدالرحمن محمد عمر عبدالرحمن   

احمد عبدالعزيز سيد سعد رضا   

علي راشد عطا صبحي حسن   

احمد مصطفى محمد عبدالرحمن   

محمد عبدهللا سعيد عبدهللا   

 انتساب عادى

محمد ابراهيم بحر يوسف ابراهيم   

اسماعيل عبدهللا اسماعيل صابر احمد   

عبدالغني محمد احمد اسراء   

عابد اسماعيل السيد محمد  اسراء   

علي السيد مصطفى السيد اسالم   

حسين محمد مختار ايمن االء   

عبدالرازق حسن اشرف رحمة   

فرج خليفة مسعود سارة   

عبدالكريم علي السيد جابر علي   

الكمالي احمد عبدالعظيم احمد كريم   

احمد علي محمد احمد محمد   

خليل احمد حسن السيد محمد   

علي صادق احمد حسن محمد   

ابواحمد حسن احمد رمضان محمد   

نصر محمد عبدالرحمن  رمضان محمد   

نجم محمود محمد محمود   

محمود اسماعيل عبدهللا رزق مصطفى   

صدقه عبدالجليل عبالصمد مدحت مصطفى   

حمادة محمد احمد حامد منار  

خليل ايوب  جادالكريم وائل ميرنا   

عوده محمود سالمه سعيد ندى   

نوح مرسي سليمان علي اشرف نرمين   

علي محمد علي عبدالرحيم هيثم   

 انتساب موجه



سليم زكي محمود مجدي والء   

محمد يس حسن يارا   

حسن بكر عبدالاله السيد محمد     

علي النميس محمد السيد حسن الرحمن عبد   

محمود حامد هللا نصر اسراء   

زعلوك عبدالحميد ناجي عبدالحميد احمد   

ابراهيم محمد محمد يوسف عالء   

جودة اسماعيل محمود جودة محمد   

حماد ابراهيم سعيد حماد محمد   

علي حسن انور اسامة محمود   

محمد عبدالحميد جمال ندى   

محمد محمود امين محمود وليد   

عبدالعاطي خميس صالح    

محروس حسن شيماء   

حميدو محمد حسن ندى   

 تخلفات

 الفرقة األولى

 مكتبة تاريخية إسالمى

 الحالة  اسم الطالب / الطالبة

 10410097 الدين زين محمد العليم عبد عمر  حازم/

 10410013 السعدى محمد حسن حمدى احمد/ 

 10410017  رضوان الراضى عبد رضوان أحمد/ 

محمود حسن دردير الجواد عبد أحمد/  10410021 

 10410022       عيد محمد احمد اللطيف عبد أحمد/ 

 10410116  محمد محمد الحميد عبد رمضان خلود/ 

 10410153 قناوى السيد محمد احمد سامية/ 

محمد كامل محمد هديوى هللا عبد/  10410191 

 10410224 الدين كمال محمود محمد فارس/ 

 10410280  رزق المندوة السيد محمود محمد/ 

 10410311 النبى عبد عويس حمدى سيد مصطفى/ 

محمد ابراهيم احمد معتز/  10410314 

محمد احمد العزيز عبد طارق هللا منه/  10410318 

محمد السيد طالب ياسر ندا/  10410366 

اللطيف عبد محمد محمد قبارى نعمة/  10410369 

يوسف ابراهيم سعد حميدو يوسف/  10410398 

 10410400 حسن المجد ابو حسن عصام يوسف/  

 انتظام



 

 خليفة شعبان صبحى باسل/ 10420051

 على السيد على رمضان محمد /10420057

 

 انتساب عادى

 عيد محمد هللا عبد عالء آالء/ 10430102

 محمد السيد احمد السيد/ 10430108

 سردينه محمد احمد ابراهيم ايمان/ 10430129

 االحمر كمال محمد العزيز عبد عماد ايه/ 10430139

 ابراهيم احمد السيد بالل/ 10430154

 احمد زكى حسنين احمد جهاد/ 10430158

 حسين أبو محمد احمد محمود جهاد/ 10430162

 احمد محمد سليم احمد حاتم/ 10430164

 حرب عثمان المقصود عبد احمد حبيبة/ 10430168

 هللا فتح زيد ابو محمد احمد دينا/ 10430211

 الرحيم عبد محمد على احمد روان/ 10430230

 فرج خليفة مسعود سارة/ 10430262

 محمد احمد سالم سعد سالم/ 10430266

 الصياد ابراهيم خليل ابراهيم عبدهللا/ 10430329

 الرحمن عبد احمد محمود فريد عمر/ 10430356

 مرعى يونس محمد يونس كريم/ 10430396

 مصطفى السيد رمضان خالد محمد/ 10430435

 سالمة محمد محمد خالد محمد/ 10430437

 احمد ابة حسن احمد رمضان محمد/ 1043441

 السيد على السيد سعد محمد/ 10430447

 رزق العزيز عبد فوزى سعيد محمد/ 10430448

 خطاب احمد مبروك عصام محمد/ 10430464

 السيد على فرج محمد/ 10430471

 شتا الرحمن عبد خالد محمود/ 10430488

 نجم محمود محمد محمود/ 10430499

 الصاوى احمد السيد اسماعيل مصطفى/ 10430529

 حافظ سالم مصطفى شريف مصطفى/ 10430532

 شحاته محسن فؤاد محسن هللا منه/ 1043546

 الدسوقى سعد محمد موسى يسرى موسى/ 10430556

 عباس محمد المقصود عبد خالد نادين/ 10430584

 انتساب موجه



 محمود هللا عبد اكرم ندا/ 10430588

 احمد احمد خلف احمد نورهان/ 10430606

 على محمد على الرحيم عبد هيثم/ 10430635

 هندى حوالة محمد الصغير السيد ياسمين/ 10430652

 عليوه ابراهيم عليوه السيد يوسف/ 10430664

 الفرقة األولى

 مادة اإلنتساب)أصلى +تخلفات(

 الحالة  اسم الطالب / الطالبة

 هللا عبد محمد فؤاد رمضان أنس /10430123

 محمد السيد رمضان رجب محمد /10430439

 عيد محمد هللا عبد أالء/ 10430102

 العظيم عبد أحمد كريم/ 10430387

 حسين المنعم عبد هللا عبد ياسر زياد/ 10430255

 مكي مهدي محمد مصطفى/ 10430535

 السيد علي محمد عادل هللا منة/ 10430548

 اليمني الجواد عبد تامر محمد يوسف/ 10430669

 إبراهيم بسيوني محمد خالد/ 10430189

 أحمد محمد لطفي والء/ 10430639

 أحمد سالم سعد سالم/ 10430266

 محمود حسنين محمد الرحمن عبد/ 10430686

 عبيد إبراهيم صادق إبراهيم مونيكا/ 10430561

 علي محمد علي الرحيم عبد هيثم/ 10430635

 حسن محمدي عطية محمد/ 10430465

 علي الشرنوبي عز دنيا/ 10430208

 الرحمن عبد فتحي أحمد محمد/ 10430417

 محمد السيد عادل شيماء/ 10430297

 المنعم عبد الحميد عبد محمد الحميد عبد/ 10430335

 اللطيف عبد أحمد عرام أبو دينا/ 10430210

 العزيز عبد العزيز عبد داليا/ 10430196

 سالم إبراهيم محمود معاذ/ 10430539

 محمد السيد أحمد السيد/ 10430108

 شاهين حفني منير محمد ياسمين/ 10430655

 عقل المجيد عبد مصطفي حازم/ 10430167

 إبراهيم النبي عبد كمال يحي يوسف/ 10430674

 محمد علي أحمد مريم/ 10430514

 



 محمد علي محمود أحمد مرام/ 10430506

 أحمد الحميد عبد سعد المحسن عبد/ 10430342

 محمد الوفا أبو محفوظ مصطفى/ 10430534

 العال عبد خميس محمد ياسمين/ 10430654

 عبده عمرو محمد/ 10430469

 الجيد عبد السالم عبد صالح فرحة/ 10430380

 إبراهيم محمد مصطفى محمد/ 10430475

 الحميد عبد علي أحمد أحمد محمد/ 10430411

 صالح زكي أحمد محمد/ 10430413

 العزيز عبد فوزي سعيد محمد/ 10430448

 نجم محمود محمد محمود/ 10430499

 العال أبو محمد الناصر عبد صديق /10430304

 هللا عبد علي إسماعيل صابر أحمد /10430039

 إسماعيل السيد المنعم عبد رمضان محمد /10430444

 الشعراوي محمد فهمي مصطفى علي /20430406

 حبيب محمد أحمد أشرف محمد /10430422

 محمد إبراهيم بحر يوسف إبراهيم /10430011

 خلف هللا خلف الدين نصر يارا /10430647

 أحمد محمد جابر الرحمن عبد /10430318

 القمحاوي علي سعد محمد جهاد /10430101

 البرانس رزق المندوه السيد محمود محمد /10410280

 ناصر محمد أحمد السيد أحمد /10430018

 حوالة محمد الصغير السيد ياسمين /10430652

 الصاوي إبراهيم ناصر إبراهيم /10430010

 جرجس خلة موريس عماد جوفانا /10430163

 (االجتماع قسم) فرج عادل أحمد سارة /10730440

 إبراهيم خميس أحمد عمر /20430408

 إسماعيل السيد إسماعيل حسن مى /10430564

 إبراهيم عيد مصطفى محمد /1510912

 سيد إبراهيم شعبان إبراهيم روان /10430227

 إبراهيم السالم عبد إبراهيم أحمد/ 10430015

 محمد السالم عبد أحمد شمس/ 10430293

 حسين العزيز عبد حلمي حسام عمر/ 10430352

 إبراهيم حسين محمد صالح محمد/ 10430453

 فراج إبراهيم طارق محمد/ 10410269



 الحافظ عبد حسين السيد محمود/ 10430485

 محمود إبراهيم سامي الرحمن عبد/ 10430318

  الشناوي محمد السيد محمد السيد /10430109

 محمد موسى يسرى موسى /10430556

 إبراهيم عليوة السيد يوسف/ 10430664

 الاله عبد فاروق الدين عز عمر/ 10430355

  زيتون نسيم مدحت مارتي/ 10430400

 علي محمد أحمد محمد/ 10430419

 قاسم حسنين قاسم صالح أسامة/ 10430069

 عامر موسى عطيه حسن  سهام /10430279

 الفرقة األولى

 مكتبة تاريخية وسيط

 الحالة اسم الطالب/ الطالبة

 محمد عبدالجليل عبدالعزيز محمد ابراهيم 10410008

 السعدى محمد حسن حمدى احمد 10410013

 احمد محمد المعطى عبد احمد اسماء 10410046

 سليمان علي جمعه سعد اسماء 10410050

 سعدى احمد محمود انجى 10410065

 علي عبده كامل احمد آيه 10410079

 الدين زين محمد العليم عبد عمر حازم 10410097

 توفيق حسن السيد السيد حبيبة 10410099

 عيسى ابوالليل محمد الدين صالح حبيبة 10410100

 سعيد بسطاوي فهمي حسين حبيبه 10410103

 سالم الدين كمال محمد على احمد رانيا 10410122

 سعودي محمد خليل اشرف روان 10410130

 حسن حسن السيد زياد 10410143

 خميس حميدو سعد ساجى 10410145

 الخابيه محمد حلمى السعيد سلمى 10410155

 سليمان فرج فهيم عادل عايدة 10410179

 الغمري محمد احمد عاطف الرحمن عبد 10410183

 محمد ياقوت السيد فتحي الرحمن عبد 10410185

 عليوزه ابراهيم عليوه السيد هللا عبد 10410189

 عبدالنبي محمد مصطفي محروس عبدالرحمن 10410194

 كونه السيد محمد محمد محمد عبدالرحمن 10410196

 قنديل محمود السيد الدين حسام على 10410203

 



 حسن على فكرى عاطف عمر 10410216

 احمد عوض الفتاح عبد احمد فارس 10410223

 حنين ابراهيم منير مجدى مارينا 10410247

 شنوده اسحق السبع سمير مايكل 10410249

 المغربى محمد احمد حسين محمد 10410261

  محمد حسن سعد محمد 10410264

 فراج ابراهيم طارق محمد 10410269

 فوده السيد الحميد عبد الحميد عبد محمد 10410273

 البرانس رزق المندوه السيد محمود محمد 10410280

 ياسين محمد ياسر محمد 10410286

 السيد عثمان على احمد محمود 10410288

 الجليل عبد محمود  ابراهيم محمد وائل محمود 10410293

 ابراهيم الفضل ابو احمد ربيع مصطفى 10410309

 النبى عبد عويس حمدى سيد مصطفى 10410311

 علي حامد معتمد محمد مؤمن 10410329

 بشاى داود بشاى داود مينا 10410343

 محمد حسن الحسينى ندى 10410353

 الرحيم عبد حسن السيد حسن ندى 10410356

 محمود الرحيم عبد الناصر عبد ندى 10410362

 السيد نورالدين محمد الدين نور 10410372

 احمد فقير احمد عبدالهادي مدحت هايدي 10410383

 سليمان عقل عالم محمود يارا 10410392

 محمد شعبان ابراهيم يوسف 10410397

 حسن العال عبد ابراهيم العال عبد محمد 10410410

 الدين عز احمد هللا عبد يس يوسف 10410411

 محمد الرحمن عبد محمد عمر الرحمن عبد 10410413

 موسي محمد عبدالرازق السيد ايمان 10420049

 سليمان صابر سليمان اميرة 10420062

 بدر ابراهيم محروس احمد ابراهيم 10430001

 حربى محمود عطية حسن احمد 10430027

 اسماعيل عبدهللا اسماعيل صابر احمد 10430039

 عثمان السيد احمد محمد احمد 10430049

 عبدهللا على شحات شعبان أروه 10430068

 فتوح محمد العزيز عبد السيد اسراء 10430072

 السيد بدر حسنين حمدان اسراء 10430073



 الطبالوى الجليل عبد  فتحى فايز إسراء 10430077

 على السيد مصطفى السيد اسالم 10430084

 جابر خميس محمد اسماء 10430093

 الشناوي محمد السالم عبد محمد اسيا 10430096

 حسين محمد مختار أيمن آالء 10430098

 احمد مصطفى أحمد رمضان آالء 10430101

 عبدالعال احمد محمود احمد الحسن 10430105

 عبدالعال احمد محمود احمد الحسين 10430106

 محمد السيد احمد السيد 10430108

 السيد عيسى السيد اسماعيل امنيه 10430114

 سردينه محمد احمد ابراهيم ايمان 10430129

 ابراهيم محمد شعبان محمد آيه 10430140

 شعيب هللا عبد فتحى محمود ايه 10430143

 محمد سعد مصطفى بدر 10430148

 احمد زكى  حسانين احمد جهاد 10430158

 حرب عثمان المقصود عبد احمد حبيبة 10430168

 احمد عطية خميس اشرف حسام 10430178

 فرج سليمان حسن على حسن 10430184

 حسنين حسن محمد محمد حسناء 10430186

 إبراهيم بسيونى محمد خالد 10430189

 ابوطالب إبراهيم الرحمن عبد سمير دعاء 10430198

 على محمد العبد مبارك دعاء 10430200

 هللا فتح اليزيد ابو محمد احمد دينا 10430211

 بولس رشدى بولس رشدى 10430222

 الكيالنى محمد ابراهيم محمد ابراهيم رضوى 10430224

 خضر محمود خضر احمد روان 10430228

 عبدالرحيم محمد علي احمد روان 10430230

 على محمد حسن محمد ريهام 10430246

 محمود زكى اللطيف عبد محمد زهروان 10430247

 فرج خليفة مسعود سارة 10430262

 موسى بسيونى فرج بسيونى سلمى 10430275

 مرسى محمود مرسى طارق 10430309

 احمد محمد جابر الرحمن عبد 10430316

 عمر محمد حسن مصطفي الرحمن عبد 10430325

 محمد سعيد احمد نبيل الرحمن عبد 10430326



 الرحمن عبد الباقى عبد السيد هللا عبد 10430331

 السماحي عبدالعاطي عبدالرحيم حمدي عمر 10430353

 المقصود عبد محمد مساعد فارس 10430366

 حسن محمد حسن محمد فاطمه 10430374

 حسين يوسف مصطفى محمد فرح 10430379

 على الجيد عبد السالم عبد صالح فرحة 10430380

 وزير عباس عبدالونيس عبدهللا كريم 10430394

 المقصود عبد على شريف كنوز 10430397

 مرسى العال عبد احمد السيد محمد 10430423

 على صادق احمد حسن محمد 10430432

 مصطفى السيد رمضان خالد محمد 10430435

 سالمه محمد محمد خالد محمد 10430437

 نصر محمد عبدالرحمن رمضان محمد 10430443

 اسماعيل السيد عبدالمنعم رمضان محمد 10430444

 رزق العزيز عبد فوزى سعيد محمد 10430448

 الجندى السيد احمد طارق محمد 10430454

 متولى محمد الكريم عبد محمد 10430459

 خطاب احمد مبروك عصام محمد 10430464

 الحسن ابو ابراهيم محمد مصطفي محمد 10430475

 محمود على محمود عصام محمود 10430494

 المرسى محمود محمد محمود 10430497

 نجم محمود محمد محمود 10430499

 ابوالعينين احمد سيد فايز سليمان مروان 10430507

 على محمد عبدالرحيم محمد مروة 10430512

 امام محروس شاكر مريم 10430519

 جاد محمد العظيم عبد فتحي مريم 10430522

 باسيلي فؤاد نادر مكاريوس 10430541

 اسماعيل السيد اسماعيل حسن مى 10430564

 احمد محمد عبده محمود مي 10430566

 عباس محمد المقصود عبد خالد نادين 10430584

 الشيخ الحميد عبد السالم عبد أحمد هاجر 10430613

 عطيه محمد ابراهيم عصام هاجر 10430617

 حبشى ابراهيم كامل اميل هاني 10430622

 عمار خلف قدرى محمد هشام 10430633

 هللا فضل محمد عبدالعزيز خالد هويدا 10430634



 على محمد على الرحيم عبد هيثم 10430635

 سليم زكى محمود مجدى والء 10430640

 هندي حوالة محمد الصغير السيد ياسمين 10430652

 ابراهيم عبدالنبي كمال يحيي يوسف 10430674

 محمود السيد مصطفي مروان 10410299

  أحمد شريف يسنت 10410085

  سريع ابو سعيد أميمة 10410063

 حسين محمد احمد عز 10410200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفرقة الثانية

 أوال  شعبة التاريخ

 

 مادة / تاريخ الشعوب اإلسالمية 

 م الحالة اسم الطالب/ الطالبة
 عال عالء الدين عادل عبد الجليل 20430392  1

 أميرة منصور فرج منصور 20430142  2

 عبد السالم حسن عبد السالم شاهين 320612  3

 بالل محمود أحمد علي 20430186  4

 محمد مصطفى إبراهيم السيد 20420040  5

 والء أحمد رزق أحمد 20420050  6

 هاشم إبراهيم هاشم عبد الفتاح 20430722  7

 رنا محمد أحمد السيد أحمد 20430251  8

 محمد حماد سعيد إبراهيم 20430500  9

 الموجودنسمة السيد عبده عبد  20430691  10

 إسالم السيد محمد عصام 20420013  11

 زياد خالد محمد محمد 20430285  12

 إنجي عزيز صموئيل عزيز 20430148  13

 هاجر السيد جمعة السيد 20430711  14

 أحمد عبد الكريم منصور عبد هللا 20430043  15

 دنيا إبراهيم محمد محمود 20430242  16

 عبد العال مصطفىعمر صفوت  20430416  17

 ميرنا سعيد صابر خليل 20420048  18

 ابتهال عبد الفتاح أحمد عبد الحميد 20430005  19

 يوسف سعيد لبيب سنته 20410283  20

 غادة عمرو مخيمر محمد 320669  21

 عبد الرحمن عماد السيد أحمد 20410148  22

 سلمى عبد القادر أحمد عبد القادر 320587  23

 إيمان عبد الفتاح يوسف أحمد 320471  24

 محمد أحمد محمد السيد عبد المنعم 320716  25

 عبد هللا شحاتة إبراهيم دسوقي 20430358  26

 أحمد محمد أحمد صالح 20430062  27

 يوسف شريف إبراهيم إبراهيم 320873  28

 هاجر عبد العال سعد الدين 20430716  29

 شوقي إبراهيم محمد عبد الرحمن 20430347  30

 إيهاب عادل عبد الحفيظ عيد 320032  31



 معتز عبد العليم منصور 20430619  32

 دنيا سعيد فهمي حسين 320536  33

 يوسف مصطفى عبد الجيد محمد 320121  34

 عمرو مصطفى محمد شديد 20430425  35

 كيرلس ناروز بشرى تادرس 20430454  36

 صبري إبراهيم أحمد محمد أشرف 320721  37

 بسمة رحاب الشحات أحمد 20430173  38

 هاجر صابر عبد الحميد محمود 320111  39

 عبد الرحمن مصطفى محمد حسين 20430379  40

 السيد محمد صالح محمد عمر 320449  41

 إسالم بكري مسعود عبد الرحمن 20430102  42

 هللا عبد دعـس ياسر دـسع 20430301  42

وثائق ومخطوطات ) حديث ( مادة /    

 م الحالة اسم الطالب/ الطالبة
 ابراهيم صالح ابراهيم حسن  

 ابراهيم وليد ابراهيم الحسينى عبدالعزيز  

 احمد خالد صالح احمد صالح  

 احمد محمد احمد محمد على سالم  

 اسالم احمد ابراهيم محمد البحيرى  

الدالىاسالم محمد ابراهيم مراد     

 اسالم محمد جابر أحمد عبدالمقصود  

 اسالم محمد مرسى مرسى مليجى  

 بالل صالح ابراهيم احمد ابراهيم  

 دينا طارق محمد احمد خليل  

 رؤى سامي علي محمد محارم  

 زياد على السيد على مرسى  

 زياد نادر شوقى محمد محمود  

 شادي اسامة امام عبد الوهاب ابو شادي  

 عالء محمد السيد العليمى جاد حسنين  

 على هايص انور احمد  

 عمر ابراهيم جاد الرب حسن عبيد  

 عمر سعيد عبد النعيم على عثمان  

 محمد اسامه السيد مصطفي العدوي  

 محمد السيد خضر محمد السويفى  

 محمد حسن عبد الفتاح عبد الجواد على  

عبد الرحمنمحمد سعيد عبد الرحمن أحمد     

 محمد صالح خميس محمد السيد  

 محمد عادل عبدالمنعم محمد حسن  



 محمد عصام عبد الفتاح عنترالصردى  

 محمود ابراهيم عبد المنعم محمد  

 ميران احمد محمد الهنداوى الجزار  

 مينا سامى فخرى عبدهللا  

 هويدا جابر محمد خير  

 ياسمين طارق عبد هللا بسطويس  

 يوسف حسن السيد على بخيت  

 احمد ابراهيم جمال ابراهيم  

 احمد صبرى ابراهيم محمد الكومى  

 احمد محمد عبد المعبود احمد عبد العال  

 اسالم السيد محمد عصام السيد   

 جوزفين عالء عبد المالك وهبه حنا  

 محمد احمد السيد خليل ابراهيم   

عيسىمحمد السيد ابراهيم عبده     

 محمد جمال عبدالباقى على عبد الباقى  

 محمد مصطفى ابراهيم السيد محمد  

 محمد نادى حماده حسب النبى عبد الجليل  

 محمود ابراهيم حنفى بخيت  

 محمود محمد عوض يوسف زبادى  

 مصطفى احمد محمد محمود  

 يحيى كمال محمد حسين حسبو  

 ابانوب غالى بشرى شنوده عيسى  

 ابانوب ناجح اسكندر سعدين ميخائيل  

 ابراهيم احمد ابراهيم حامد جويلى  

 ابراهيم اشرف ابراهيم خليل ابراهيم  

 ابراهيم حمدى محمد عبد القادر قناوى  

 احمد احمد محمد السيد احمد  

 احمد أشرف السيد محمد احمد الدرينى  

 احمد السيد عبد المنعم منصور  

الشحات محمد زقزوقاحمد     

 احمد خالد جابر محمد يوسف  

 احمد رشاد السيد امام  

 احمد زياده عبدالمنعم زياده على  

 احمد صابر كمال عبد المقصود سيد احمد  

 احمد صابر مهاود حلبى على  

 أحمد عادل عبد السالم أبوالسعود أحمد  

 احمد عبد الحميد ناجى عبد الحميد زعلوك  

 احمد عبده ابراهيم عبده ابراهيم  

 احمد فتحى شعبان عبدالسالم  



 احمد ماهر احمد مبارك  

 احمد مجدى السيد محمود السيد  

 احمد محمد السيد محمود محمد  

 احمد محمد سعيد عبدالمجيد  

 احمد محمد عبد الجواد رزق احمد  

 احمد محمد فهيم احمد خليل  

محمود عوضاحمد محمود ابراهيم     

 اسامة محمد منصور محمد حسانين  

 اسامه خليفه عطيه على سرحان  

 اسراء احمد عبد العزيز على عبده  

 إسراء اشرف سعد محمد احمد  

 اسراء حسنى محمود على  

 اسراء طارق السيد عبد المبدئ  

 اسراء فريد نجاح محمد خليفه  

 اسالم بكرى مسعود عبد الرحمن  

 السيد جمال السيد غباشي شلتوت  

 الصاوى ماهر الصاوى احمد مصطفي  

 امل على بسيونى محمد بسيونى  

 امنية محمد عبد الفتاح السيد مصطفى  

 امنيه سيد حجاج بدري  

 اميرة سالم عبد الحليم السيد الطلخاوى  

 امين وليد امين احمد زيدان  

 امينة محمد محمود محمد عبدالمنعم  

 اية محمد عبد العزيز عبد الشافى احمد  

 ايفا سمير زاهي سعيد  

 ايمان عادل صبرى ابراهيم  

 ايمان محمد السيد حجى رشوان  

 ايمان نور عبد الرازق ضيف هللا  

 ايه ابراهيم عطيتو حسن غزالى  

 أيه جمال عبدالفتاح عبداللطيف  

 آيه محمود سعيد على عبد الفتاح  

رحاب الشحات احمدبسمة     

 بسنت كرم عبد العال احمد عبدالعال  

 بسنت محمد عبد الوهاب عبد هللا عمر  

 بيشوى مكرم عزيز ابراهيم صليب  

 تقى محمد احمد على احمد  

 جرجس عازر صادق ديمترى  

 جمال عمر سيد مصطفى  

 حازم عالء الدين حسن محمود الشريف  



عطيهحسام حسن عاطف محمد     

 حسام صالح احمد ابراهيم  

 حسان عماد حسن مسعود  

 حسن عبدالكريم حسن محمد عبدالكريم  

 حسن محمد على عبدالعزيز  

 حمدى مجدى ابراهيم عبدالرحمن عوض  

 حمزه محمد محمد حميدو السيد  

 خالد احمد محمد عبد المقصود احمد  

 خالد بخيت محمد بخيت  

حسين حماد خالد جمال محمد    

 خالد ممدوح عبد الجواد محمود متولى  

 دميانه نسيم توفيق نسيم دقاش  

 دنيا محمد عبدالستار حسن خليل  

 دينا محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد  

 رانا محمد احمد السيد احمد  

 رباب احمد حامد احمد محمد  

 رفيده سعيد محمد عبد القوي عبد المجيد  

سامى سمير حسنى عبد الحميد عابدينرنا     

 روان جمال حسن حربى  

 روان هشام محمد نشأت علي  

 ريماس محمد عبد القادر شاهين حسن  

 ريهام السيد فتحى خميس  

 زياد أحمد محمد شهاوى  

 زياد عبده محمد عبد الكريم  

 ساره سمير فهمى بباوى  

عبدالعالسجى محمد مدبولى عبد الشافى     

 سعيد جمال يوسف قناوى  

 سلمى حسن محمود احمد حسن  

 سلمى يحيى إبراهيم بخيت  

 سندس اسامه رجب طه عمر  

 سيف الدين حسن عبد السالم عبد الجواد  

 شاهين فوزي محمود شاهين الجزار  

 شهاب الدين عبدالفتاح كمال عبدالفتاح  

 شهاب الدين على مصطفى توفيق  

 صباح محمد محمد محمد بشادى  

 طارق ياسر رجب فرغلى  

 طه سيد طه حسين محمد  

 عبد الرحمن بشر السيد قطب ابراهيم  

 عبد الرحمن حسنى السيد عبدالحافظ ابراهيم  



 عبد الرحمن رضا عبده احمد على  

 عبد الرحمن شوقى ابراهيم محمد ابراهيم  

 عبد الرحمن محمد احمد شاللى  

 عبد الرحمن محمد انور مغازى اسماعيل   

 عبد الرحمن محمود احمد على عبد الباقى  

 عبد الاله شعبان عبد االله محروس زهران  

 عبد هللا أحمد رضوان مرسى السيد  

 عبد هللا احمد مصطفى حامد محمود  

 عبد هللا امجد عبد العزيز محجوب مدكور  

نورالدينعبدالرحمن اسامة عبدالملك     

 عبدالرحمن طارق عبدهللا عطيه مدكور  

 عبدالرحمن عبدالعال ابراهيم ضيف هللا محمد  

 عبدالرحمن محمود فتحى فتحى محمد الطويل  

 عبدالرحمن مصطفى محمد حسين عبدالحافظ  

 عبدالرحمن ياسر شعبان عبدالفتاح على  

 عبدالعزيز هانى عبدالعزيز حمدى حسن  

شحاتة إبراهيم دسوقى عبد الالعبدهللا     

 عز الدين ياسر ابراهيم احمد الجندى  

 عزة عبد الحميد محمد عبد الحميد طمان  

 عصام محمد جابر عبدالعليم عبدالعزيز  

 عالء الدين سعيد حسن الحاج  

 عالء صابر مرسى عوض الطباخ  

 عالء يوسف محمد محمد ابراهيم  

 علي سامح علي احمد  

 على عبدهللا السيد خطاب غانم  

 على مصطفى فهمى محمد الشعراوى  

 عمر احمد خميس ابراهيم  

 عمر سعيد السيد محمد على  

 عمر صفوت عبدالعال مصطفى احمد  

 عمرو حسن عبد الرحمن حسن حسن  

 عمرو عاشور عمران محمد عبدالعزيز  

 فادى ابراهيم لمعى مسعد  

ميرهم بقطرفادى سامى عبده     

 فارس السيد محمد حسن محمد  

 فرحه مصطفى ابراهيم محمد محمد  

 كريم محمد احمد حافظ  

 كمال خالد كمال إبراهيم اسماعيل  

 كيرلس صموئيل عازر شحاته عازر  

 مؤمن نصرالدين فاروق امبابى  



 ماركو كمال كامل تادرس ابراهيم  

 مازن رمضان محمود احمد حموده  

 مازن على احمد محمد  

 محمد ابراهيم السيد محمد احمد المنزالوى  

 محمد احمد شحاته محمد عسل  

 محمد احمد على محمد محمود  

 محمد احمد محمود السيد  

 محمد احمد نوبى عبد القادر محمد  

 محمد اشرف محمد معوض الشعراوى  

 محمد أيمن أمين رمضان  

اسماعيل جودةمحمد جودة محمود     

 محمد حسن محمد مرعى محمد  

 محمد حماد سعيد ابراهيم حماد  

 محمد خالد محمود صبره عبد الاله  

 محمد خلف حسين احمد حسن  

 محمد سعيد فاروق حجازى  

 محمد صالح محمد عبد المنعم عبد العزيز  

 محمد صبرى السيد محمود  

 محمد صالح محمد عبد العال  

طارق زغلول توفيق محمد    

 محمد طارق محمد حامد محمد  

 محمد عادل حسن عبد الحميد  

 محمد عبد الحليم عبد السالم عبد الحليم  

 محمد عبد المالك احمد حامد الخاللى  

 محمد عبد النبى حامد عبد النبى حسن  

 محمد على صبرى احمد عبدالرسول  

 محمد علي محمد منصور  

حلمى البخارى عبد الدايم محمد كمال    

 محمد ماهر عبد ربه محمد  

 محمد مجدي عيد عبد هللا سالم  

 محمد محمود محمد أحمد فرحات  

 محمد مدحت صابر سليمان بدر  

 محمد نصر عبد الجليل على العربى  

 محمد هشام عبد السالم محمود  

 محمود اسامه منير خليل ابراهيم  

السيد محمود السيد فرج    

 محمود ماهر احمد محمد شبور  

 محمود محسن محمود ابراهيم كفافى  

 محمود محمد عبد العزيز عبد الغنى ابو الع  



 محمود ناجى جاد محمود على  

 محمود هناء مهنى محمود  

 مروان احمد ابراهيم عوض عسران  

 مروان عبدالفتاح محمود احمد  

 مروان محمد اسماعيل عبدربه  

 مروان محمد عرفه سيد احمد الميهى  

 مروه محمد احمد حسن عبد هللا  

 مريم ايهاب نصر محمود السيد عرفه  

 مريم عادل يونس غانم  

 مريم ممدوح علي خليفه علي  

 مسعود محمد سعد اسماعيل مسعود  

 مصطفى ابراهيم محمود العزبى  

 مصطفى حسن على احمدعبد الاله  

علي محمد عبد العظيممصطفى     

 مصطفى محمد خميس عبدالموجود عبدالقادر  

 مصطفى محمد على محمد مبارك  

 معتز عبد العليم منصور محمد خضر  

 معتز محمد مصطفى احمد حماد  

 منال جابر محمد عبيد  

 منتصر احمد عبد الفتاح سيد أحمد سالم  

 مودة حسن طه حسن العبد  

محمود حسين الخولىمؤمن السيد     

 مى نصر محمد محمد درويش  

 ميار محمد عبد المحسن محمد حجازى  

 ميرنا عزت ابراهيم شاهين  

 ميزه ابراهيم عبد الحليم راشد  

 مينا ايمن فوزى عياد ميخائيل  

 مينا سامى روفائيل عبده  

 ندى حسن مختار كامل جارحى  

كشك ندي عبد العزيز عبد المنعم محمد    

 ندى عزت كمال عبد النبى ابراهيم  

 ندي يسن كاشف ياسين محمد  

 نرمين محمد صديق محمد  

 نسمه احمد طه طه عبدالكريم  

 نور محمد محمد ابراهيم محمد  

 نوره عبدالناصر احمد حسن احمد  

 نورهان فكرى ابراهيم احمد  

 هاجر السيد جمعه السيد فرج  

هللا عمر احمدهاجر جمال خلف     



 هاجر خالد محمود حسين عبدالكريم  

 هاجر عبد العال سعد الدين محمد السيد  

 هاجر على السيد خليل درويش  

 هاشم ابراهيم هاشم عبد الفتاح شعيب  

 هبة كمال طواس عبد الفتاح سيد احمد  

 هشام مجدى محى الدين احمد عالم  

 وليد محمود امين محمود محمد  

 يارا حسام الدين عجمي عبد الرحمن  

 يحيى يسرى محمد شعبان محمد  

 يوسف احمد على عبد السميع  

 يوسف طارق السيد اسماعيل الحناوى  

 محمد سعيد محمد ابو العال عطيفى  

 ابوبكر جابر مصطفى جابر مخيمر  

 كريم محمد على محمد  

 احمد محمد ابراهيم عوض هللا  

ابراهيم فتحىمصطفى     

 نادر عاطف فتحى  

 احمد ابراهيم فتحى فتح هللا  

 الطالب الباقون لإلعادة 

 م الحالة اسم الطالب/ الطالبة
 احمد اشرف عبدهللا عبدالحميد  
 احمد محمد خليل ابراهيم  
 اياد خالد فتحى محمد ابو المجد  
 اية محمد عبدالعزيز بسيس عوض  
فاروق محمد فرغلىخلود حسام الدين     
 سعيد ابراهيم سليمان ابراهيم  
 محمد حسن محمد السيد جمعة  
 مصطفى منصور محمد حسن  
 آيه محمد عبدالفتاح حسن  
 احمد رمضان فتحى رمضان  
 انجى محمد مصطفى محمد  
 نورهان محمد عبد الوهاب عوض عالم  
 أمير عيد محمد محمود عبد العال  
ربيع سيد احمد على بدوىابراهيم     
 احمد رفعت ابراهيم محمد اسماعيل  
 احمد رفيق الشاذلى محمد الشنديدى  
 احمد رمضان حسن محمد حسن البنا  
 احمد سعدى عبد الراضى سليمان احمد  



 احمد محمد رمضان السيد عمر  
 احمد محمد عبد الرسول عبد الحفيظ العلقامى  
ابراهيماحمد مصطفى احمد     
 ادهم ممدوح محمد حسنين علوان  
 اسامه عزت رجب محمد رمضان  
 اسراء محمد فوده محمود فوده  
 اسالم ايمن رسالن محمود محمد  
 اسالم عبدالنبى عبدالمنعم حمامه  
 االء حسين علي محمود كثره  
 الحسين محمد صالح الدين برتو محمد جمال الدين  
محمد عمرالسيد محمد صالح     
 ايمان هاللى عبدالوهاب فرج  
 ايمن السيد عبدالفتاح محمد  
 بالل عالء الدين نورالدين محمد غالب  
 بالل محمد عبد الصادق عبد الراضى احمد  
 جمال محمد عبد العال احمد رضوان  
 جورج رزق جاب هللا مرقص  
 حسام اسامة عيد بحيري  
 حسن حسين احمد حسين  
 خالد متولى محمد متولى عامر  
 دنيا محمد محمد عبده البدن  
 رانيا خالد محمد ابراهيم احمد  
 رحمه الدمرداش عبدهللا على عثمان  
 رضوى اشرف عبد الفتاح احمد بيومى  
 روان خالد محمد حنفى محمود  
 روان مصطفي حسين احمد  
 ريهام اشرف ابراهيم مرسى على  
محمد محمود عزبزياد صابر     
 سعد محمد حافظ  مبروك الوردانى  
 عبد السالم حسن عبد السالم شاهين  
 عبد العزيز احمد عبد المعز  
 عبد هللا ابراهيم محمد حسانين ابراهيم الشاملى  
 عبد هللا عيد خميس عبد الاله حسين  
 عبد هللا محمد حسن عبدالحميد السيد  
عبدالرحمن جمعه احمدعبدالرحمن طارق     
 عبير محمد خميس عوض السيد  
 على عاطف محمد عبد الغفار  
 على محمد على محمد احمد  
 عمر اشرف البرنس عبداللطيف عبدهللا  



 عمر عالءالدين محمد نورالدين حسونه حسن  
 عمر محمد عبد الجواد محمد مرشدى  
 عمرو عماد الدين سعيد محمد العمرى  
 فؤاد عبدة فؤاد محمد على  
 فادى محمد محمود فرغلى  
 فادى ميالد ميخائيل بقطر ميخائيل  
 كريم وحيد على محمد ابوزيد  
 محمد احمد عبدالحميد محمد مصطفى  
 محمد احمد فخر الدين محمد ناجى  
 محمد احمد ماهر احمد حسن  
 محمد احمد محمد السيد عبد المنعم  
محمد المدنى علىمحمد احمد     
 محمد احمد مصطفى يوسف سليم  
 محمد اشرف االباصيرى محمد  
 محمد ايمن محمد السيد مسعود  
 محمد جابر عبدالاله زيدان  
 محمد جمال مرسى عوض محمد  
 محمد حسام الدين عبدالعظيم المهدى  
 محمد حسن شحاته بهلول  
 محمد صالح جابر احمد حسنين  
عصام محمد عبدالجوادمحمد     
 محمد ياسر امين محمد الزكى  
 محمد ياسر سند عبد الرحمن  
 محمد يسري شوقى مصلحى  
 محمود بدر محمد عبد المجيد  
 محمود سعيد على احمد  
 محمود محمد حسن حسن  
 محمود محمد سيد احمد احمد محمد  
 محى الدين احمد محيى الدين محمد على  
ابراهيم حمدي احمدمروان     
 مصطفى عاطف ابوالفتوح احمد  
 منصور احمد رمضان عبد النبى مرايف  
 ندى حسن محمد حميدو محمدين  
 نصر خميس صابر نويجى  
 نورهان صالح حلمى محمود سعد االدكاوى  
 نورهان محمد السيد عبد الرحيم حسوب  
 هاجر بخيت نصر بخيت زيد  
عبدالعزيز عبدالحميد السيدهايدى اشرف     
 هشام عبد الغني ربيع محمد  



 هيمن احمد حسن محمد حجازى  
 ياسر عصام احمد عبد الحميد السيد  
 يمنى رضا احمد موسى حسنين  
 يوسف محمد محمد محمد على  

نصوص تاريخية بلغة أوربية  /مادة   

 م الحالة اسم الطالب/ الطالبة
 حطيبة اسماعيل النبى عبد جابر ابراهيم انتظام 
 صيام عبده يس اشرف احمد انتظام 

 مليجى مرسى مرسى محمد اسالم انتظام 

 االشمونى محمود معوض خالد امانى انتظام 

 امام عبدالنبي امام اية انتظام 

 ابراهيم حامد محمد حامد ايمان انتظام 

 االصور محمد احمد الباري عبد ايمان انتظام 

 رمضان الغنى عبد السيد هليل حاتم انتظام 

 خليل احمد محمد طارق دينا انتظام 

 انيس فتيحة محمد سامح رحمه انتظام 

 محمود محمد شوقى نادر زياد انتظام 

 خليل الحميد عبد محمد العاطى عبد عادل انتظام 

 رومان سعيد عزيز رفعت عزيز انتظام 

 يونس على احمد على انتظام 

 عثمان على النعيم عبد سعيد عمر انتظام 

 العدوي مصطفي السيد اسامه محمد انتظام 

 ابراهيم محمد السيد محمد انتظام 

 النعيم عبد االباصيري ياسر مها انتظام 

ابراهيم جمال ابراهيم احمد انتساب عادي    

المقصود مدكور عبد كمال احمد سيد احمد انتساب عادي    

عبد العال  احمد المعبود عبد محمد احمد انتساب عادي    

عصام السيد  محمد السيد اسالم انتساب عادي    

بسطاوى حسن  السالم عبد شوقى اميرة انتساب عادي    

درباله محمد السيد مجدى اميره انتساب عادي    

هللا عبد النور عبد سعيد شيماء انتساب عادي    

عمران يونس ابراهيم محمد انتساب عادي    

عيسى عبده ابراهيم السيد محمد انتساب عادي    



الباقى عبد على عبدالباقى جمال محمد انتساب عادي    

محمد السيد ابراهيم مصطفى محمد انتساب عادي    

بخيت حنفى ابراهيم محمود انتساب عادي    

زبادى يوسف عوض محمد محمود انتساب عادي    

صالح ثابت خليفة محمد نورهان انتساب عادي    

احمد سيد المقصود عبد كمال صابر احمد انتساب موجه    

أحمد أبوالسعود السالم عبد عادل أحمد انتساب موجه    

زعلوك الحميد عبد ناجى الحميد عبد احمد انتساب موجه    

منصور عبدهللا منصور عبدالكريم احمد انتساب موجه    

احمد الفتاح عبد عزت احمد انتساب موجه    

معبدالسال شعبان فتحى احمد انتساب موجه    

محمد محمود السيد محمد احمد انتساب موجه    

عبدالحكيم زكريا يحيى احمد انتساب موجه    

حسانين محمد منصور محمد اسامة انتساب موجه    

الرحمن عبد مسعود بكرى اسالم انتساب موجه    

البسيونى احمد نجيب محمد اسماء انتساب موجه    

حنا عزيز صموئيل عزيز انجى انتساب موجه    

سعيد زاهي سمير ايفا انتساب موجه    

بخيت على احمد محمود ايه انتساب موجه    

احمد الشحات رحاب بسمة انتساب موجه    

ديمترى صادق عازر جرجس انتساب موجه    

سليمان عبده جابر مصطفي حازم انتساب موجه    

على عزب حسين محمد حسين انتساب موجه    

عوض عبدالرحمن ابراهيم مجدى حمدى انتساب موجه    

عابدين الحميد عبد حسنى سمير سامى رنا انتساب موجه    

على حسن على محمد رنا انتساب موجه    

حربى حسن جمال روان انتساب موجه    

جمعه شعبان سعد محمد زياد انتساب موجه    

سالم محمود عبدالقادر يحيى زياد انتساب موجه    

حسن احمد محمود حسن سلمى انتساب موجه    

ابراهيم الدسوقي عمر احمد سهام انتساب موجه    

الجزار شاهين محمود فوزي شاهين انتساب موجه    

محمد حسين طه سيد طه انتساب موجه    

على احمد عبده رضا الرحمن عبد انتساب موجه    

ابراهيم محمد ابراهيم شوقى الرحمن عبد انتساب موجه    

السيد محمد قاسم ممدوح الرحمن عبد انتساب موجه    
مدكور محجوب العزيز عبد امجد هللا عبد انتساب موجه    
السيد عبدالحميد السيد عبدالحميد انتساب موجه    

مدكور عطيه عبدهللا طارق عبدالرحمن انتساب موجه    



ابراهيم حمدى محسن عبدالرحمن انتساب موجه    
الطباخ عوض مرسى صابر عالء انتساب موجه    

حامد مكى الستار عبد خالد عمر انتساب موجه    

على محمد السيد سعيد عمر انتساب موجه    
رزق ابو محمد سعيد سعيد عمر انتساب موجه    
رمضان محمد  عبدهللا عادل عمر انتساب موجه    
شديد محمد مصطفى عمرو انتساب موجه    

بقطر ميرهم عبده سامى فادى انتساب موجه    

محمد على محمد سمير كريم انتساب موجه    
بشاى رزق خلف مجدى مارك انتساب موجه    

يوسف محمد يوسف احمد محمد انتساب موجه    

احمد عبده مصبح ايهاب محمد انتساب موجه    

جودة اسماعيل محمود جودة محمد انتساب موجه    

الجمال محمد حسن ابراهيم حسن محمد انتساب موجه    
حماد ابراهيم سعيد حماد محمد انتساب موجه    

فرغلى رمضان كمال خالد محمد انتساب موجه    

حسن احمد حسين خلف محمد انتساب موجه    

قنديل السيد علي صابر محمد انتساب موجه    
العزيز عبد المنعم عبد محمد صالح محمد انتساب موجه    

محمد حامد محمد طارق محمد انتساب موجه    

على حسين محمد عادل محمد انتساب موجه    

الحليم عبد السالم عبد الحليم عبد محمد انتساب موجه    

خليفة حمدان صالح السالم عبد محمد انتساب موجه    

الخاللى حامد احمد المالك عبد محمد انتساب موجه    

حسن النبى عبد حامد النبى عبد محمد انتساب موجه    

محمود السالم عبد هشام محمد انتساب موجه    

ابراهيم خليل منير اسامه محمود انتساب موجه    
السيد فرج السيد محمود انتساب موجه    

عرفه السيد محمود نصر ايهاب مريم انتساب موجه    

العزبى محمود ابراهيم مصطفى انتساب موجه    

عبدالمقصود الرازق عبد محمود مصطفى انتساب موجه    

الجندى حسن ابراهيم ممدوح مصطفى انتساب موجه    

خضر محمد منصور العليم عبد معتز انتساب موجه    

محمدين محمد زكى على مؤمن انتساب موجه    
شحاته شعبان ابراهيم محمود مؤمن انتساب موجه    
حنا عزيز صموئيل عزيز مونيكا انتساب موجه    
راشد الحليم عبد ابراهيم ميزه انتساب موجه    

خطاب عبد فتحى عاطف نادر انتساب موجه    

محمد على محمد سيف ناديه انتساب موجه    



احمد حسن احمد عبدالناصر نوره انتساب موجه    

احمد سعد ايهاب نيرة انتساب موجه    

درويش خليل السيد على هاجر انتساب موجه    

محمد متولي متولي اشرف يوسف انتساب موجه    
احمد محمد على محمد يوسف انتساب موجه    

 التخلفات 

 م الحالة اسم الطالب/ الطالبة
عطيتو الحميد عبد احمد الحميد عبد احمد   انتظام  

بخيت الشيمى رجب امنيه   انتظام 

ابراهيم سليمان ابراهيم سعيد   انتظام 

خليل احمد محمد حسن محمود   انتظام 

حسن محمد منصور مصطفى   انتظام 

عبدالحميد احمد عبدالحميد ميار   انتظام 

سالم محمد ابراهيم محمد ندى   انتظام 

عبدالدايم ابراهيم خليل احمد نورالدين   انتظام 

  انتظام فتحى محمد فتحى )الفرقة الرابعة(

  انتساب عادي  حسن عبدالفتاح محمد آيه

عالم عوض الوهاب عبد محمد نورهان   انتساب عادي  

بخيت حفنى ابراهيم احمد   انتساب موجه 

ربه عبد المجيد عبد على احمد   انتساب موجه 

محمد محمود رسالن ايمن اسالم   انتساب موجه 

المنعم عبد امين الدين على اسالم   انتساب موجه 

الدين جمال محمد برتو الدين صالح محمد الحسين   انتساب موجه 

عمر محمد صالح محمد السيد   انتساب موجه 

احمد يوسف الفتاح عبد ايمان   انتساب موجه 

الدين كمال احمد عماد بسنت   انتساب موجه 

رضوان احمد العال عبد محمد جمال   انتساب موجه 

بحيري عيد اسامة حسام   انتساب موجه 

رزق محمود حسن محمود حسن   انتساب موجه 

حسين حفظى عصام حسين   انتساب موجه 

عامر متولى محمد متولى خالد   انتساب موجه 

صالح السيد خميس اشرف خميس   انتساب موجه 

معوض الطاهر محمود احمد دنيا   انتساب موجه 

عبدهللا عبداللطيف البرنس اشرف عمر   انتساب موجه 

ميخائيل بقطر ميخائيل ميالد فادى   انتساب موجه 

متولى طلبه حماده محمد فيروز   انتساب موجه 

مرسى محمد صديق الناصر عبد جمال مؤمن   انتساب موجه 

بطرس اديب جرجس ماكرين   انتساب موجه 



هاشم حامد اسماعبل احمد محمد   انتساب موجه 

على المدنى محمد احمد محمد   انتساب موجه 

محمد عوض مرسى جمال محمد   انتساب موجه 

المهدى عبدالعظيم الدين حسام محمد   انتساب موجه 

سعد العزيز عبد الحميد عبد حمدى محمد   انتساب موجه 

حسن أحمد سعيد محمد   انتساب موجه 

عبدالجواد صابر محمود محمد   انتساب موجه 

مصلحى شوقى يسري محمد   انتساب موجه 

حسن حسن محمد محمود   انتساب موجه 

محمد ربيع الغني عبد هشام   انتساب موجه 

تاريخ الدول اإلسالمية  /مادة   

 م الحالة اسم الطالب/ الطالبة
 ابراهيم صالح ابراهيم حسن 2041005 انتظام 

 احمد ناصر الحسينى 20410030 انتظام 

 اسالم محمد ابراهيم مراد الدالى 20410038 انتظام 

 حازم حسام المشوادى محمد 20410079 انتظام 

 محمدمحمدحسام حسن  20410080 انتظام 

 دينا طارق محمد احمد خليل 20410097 انتظام 

 رحمة سامح محمد فتيحه انس 20410100 انتظام 

 عادل عبد العاطى محمد عبد الحميد 204410137 انتظام 

 محمد سمير عبد العزيز حسن 20410192 انتظام 

 محمد محمود غانم غانم الراجل 20410201 انتظام 

 محمود ابراهيم عبد المنعم محمد 20410280 انتظام 

 منار عادل فرج هللا ابراهيم عون 20410238 انتظام 

 منه هللا محمد على موسى 20410242 انتظام 

 يحيى محمد فتحى ريحان ابو عوف 20410281 انتظام 

 اسالم السيد محمد عصام السيد 20420013 انتساب عادي 

 السالم بسطاوىاميرة شوقى عبد  20420016 انتساب عادي 

 اميرة مجدى السيد محمد دربالة 20420017 انتساب عادي 

 جوزفين عبد المالك وهبه حنا 20420021 انتساب عادي 

 فاطمة عبد الرؤف حسن حامد 20400030 انتساب عادي 

 محمد ابراهيم يونس عمران 20420035 انتساب عادي 

 ابراهيممحمد احمد السيد خليل  20420036 انتساب عادي 

 محمد جمال عبد الباقى على 20420039 انتساب عادي 

 محمد مصطفى ابراهيم السيد محمد 20420040 انتساب عادي 

 محمد نادى حمادة حسب النبى 20420041 انتساب عادي 

 محمود محمد عوض يوسف زبادى 2042004 انتساب عادي 

 محمود ابراهيم حنفي بخيت  20420042 انتساب عادي 



 ابراهيم صابر حسنى سليمان 20430011 انتساب موجه 

 احمد زيادة عبد المنعم زيادة على 20430033 انتساب موجه 

 احمد سامى سعد محمد الغانم 20430034 انتساب موجه 

 احمد عبد الحميد ناجى عبد الحميد 20430041 انتساب موجه 

 احمد عبد الخالق خليل احمد 20430042 انتساب موجه 

 احمد محمد السيد محمود محمد 20430065 انتساب موجه 

 اسراء احمد عبد العزيز على عبده 20430080 انتساب موجه 

 اسراء فريد نجاح محمد خليفة 20430097 انتساب موجه 

 امنية احمد حسن احمد ابراهيم 20430132 انتساب موجه 

 العنيينامنية جمال عبد هللا محمدابو  20430137 انتساب موجه 

 امنية السيد حجاج بدرى 20430138 انتساب موجه 

 ايرينى جمال مسعد تادرس خليل 20430152 انتساب موجه 

 ايفا سمير زاهى سعيد 20430153 انتساب موجه 

 ايمان محمد السيد حجى رشوان 20430157 انتساب موجه 

 ايمان نور عبد الرازق ضيف هللا 20430160 انتساب موجه 

 بسنت مهتدى رجب ابو المجد 20430182 انتساب موجه 

 خالد احمد مجاهد محمدهنداوى 20430226 انتساب موجه 

 خالد ممدوح عبد الجواد محمود متولى 20430231 انتساب موجه 

 دنيا ابراهيم محمد محمود 20430242 انتساب موجه 

 رباب احمد حامد احمد محمد 20430254 انتساب موجه 

موجه انتساب   رضوى محمد ابو الفتوح محمد فرج 20430263 

 رنا سامى سمير حسنى عبد الحميد 20430266 انتساب موجه 

 سندس ا سامة رجب طه عمر 20430312 انتساب موجه 

 شهاب الدين عبد الفتاح كمال بد الفتاح 20430326 انتساب موجه 

 شهد اسامة رجب طه عمر 20430328 انتساب موجه 

موجه انتساب   طه السيد طه حسين محمد 20430338 

 طه عادل حسن صابر اسماعيل 20430339 انتساب موجه 

 عبد الرحمن رضى عبده احمد على 20430344 انتساب موجه 

 عبد الرحمن شوقى ابراهيم محمد ابراهيم  20430347 انتساب موجه 

 عبد العاطى فتحى عبد العاطى محمد 20430355 انتساب موجه 

 عبد الرحمن اشرف متولى فولى متولى 20430368 انتساب موجه 

 عبد الرحمن محسن حمدى ابراهيم 20430375 انتساب موجه 

 عبد هللا شحاته ابراهيم الدسوقى عبد هللا 20430385 انتساب موجه 

 عبد المنعم مصطفى عبد المنعم عثمان 20430386 انتساب موجه 

 عزة عبد الحميدمحمد عبد الحميد  20430390 انتساب موجه 

 عالء صابر مرسى عوض الطباخ 20430396 انتساب موجه 

 عالء يوسف محمد محمد ابراهيم 20430397 انتساب موجه 

 على سامح على احمد 20430400 انتساب موجه 

 على عبد هللا السيد خطاب غانم 20430402 انتساب موجه 



 احمد حافظ كريم محمد 20430449 انتساب موجه 

 كمال خالد كمال ابراهيم اسماعيل 20430451 انتساب موجه 

 محمد اشرف محمد معوض الشعراوى 20430486 انتساب موجه 

 محمد ايمن امين رمضان 20430491 انتساب موجه 

 محمد ايهاب مصبح عبده 20430493 انتساب موجه 

 محمد حامد سعيد ابراهيم حماد 20430500 انتساب موجه 

 محمد عادل ابراهيم محمود ابراهيم 20430522 انتساب موجه 

 محمود محسن محمود ابراهيم كفافى 20430574 انتساب موجه 

 محمود محمد عبد العزيز عبد الغنى 20430577 انتساب موجه 

 محمود هناء مهنى محمود 20430581 انتساب موجه 

 محمدمصطفى عرفة احمد عرفة  20430609 انتساب موجه 

 معتز عبد العليم منصور محمد 20430619 انتساب موجه 

 معتز محمد مصطفى احمد حماد 20430620 انتساب موجه 

 منه هللا نشأت حسن على خليل 20430631 انتساب موجه 

 مؤمن على زكى محمد محمدين 20430647 انتساب موجه 

 ميرنا عزت ابراهيم شاهين 20430662 انتساب موجه 

 مينا سامى روفائيل عبده 20430667 انتساب موجه 

 نادر عاطف فتحى عبد خطاب 20430668 انتساب موجه 

 ندي عبد العزيز عبد المنعم محمد كشك 20430681 انتساب موجه 

 نسمة السيد عبدهعبد الموجود 20430691 انتساب موجه 

 نورا عبد الناصر احمد حسن احمد 20430703 انتساب موجه 

 نورهان سالم عباس سالم محمود 20430704 انتساب موجه 

 هاجر على السيد خليل درويش 20430717 انتساب موجه 

 هشام مجدى محى الدين عالم 20430732 انتساب موجه 

 اية ابراهيم عطيطو 20430162 انتساب موجه 

 

 الباقون لإلعادة 

 م الحالة اسم الطالب/ الطالبة
 عبد الحفيظ عيد خلف ايهاب عادل 320032  
 هاجر صابر عبد الحميد محمود 320111  
 احمد رمضان فتحى رمضان 320224  
 ابراهيم محمد احمد النوبى 320370  
 احمد رفعت ابراهيم محمد اسماعيل 320385  
 احمد محمد عبد الفتاح على الجمل 320409  
 احمد عبد الفتاح محمد عبد الرازق 320410  
 اسالم جمعة محمد مصطفى عبد النبى 320431  
 اسالم على الدين امين عبد المنعم 320436  



 انجى على محمود عبد العزيز رضوان 320463  
 بسنت محمود السيد بحيرى 320494  
 دنيا سعيد فهمى حسين ابو زيد 320536  
 دنيا سمير احمد طارق حسن 320537  
 متولى عامردنيا طارق احمد  320538  
 روان خالد محمد حنفى محمود 320556  
 روان مصطفى حسين احمد 320557  
 رودينا السيد كمال والى 320559  
 عبد هللا ابراهيم محمد حسنين ابراهيم 320614  
 فاروق سعيد محمد ذكرى عمر 320675  
 مؤمن محمد حامد ابراهيم 320701  
 على طنطاوىمحمود السعيد السيد  320777  
 محمود محمد حسن حسن 320792  
 مصطفى محمد ابراهيم 320808  

تاريخ مصر البطلمية  /مادة   

 م الحالة اسم الطالب/ الطالبة

 204300770   احمد يحيي زكريا انتظام  1

 20430064 احمد محمد السيد انتظام 2

 20440403 علي عصام عبد الرحمن انتظام 3

 20430498 محمد حسن ابراهيم انتساب موجه  4

 20430516 محمد جابر علي السيد انتساب موجه  5

 20430567 محمود صابر عبد االعظيم انتساب موجه  6

 

 20430587 مروان محمد عرفه انتساب موجه  7

 20430599 مريم محمد سلمان احمد انتساب موجه  8

 20430696 نور الدين عالء محمد انتساب موجه  9

 20430724 هاله طارق علي حسن انتساب موجه  10

 2040756 يوسف احمدعبد السميع انتساب موجه  11

تاريخ مصر البيزنطي  /مادة   

 م الحالة اسم الطالب/ الطالبة

1 
 20410001 انتظام

 
 آانس السيد محمد السيد

2 
 20410006 انتظام

 
 ابراهيم عالء الدين ابراهيم شحاتة السخاوي

3 
 20410010 انتظام

 
 احمد اشرف يس عبده صيام 

 احمد محمد احمد محمد على سالم 20410026 انتظام 4



 

5 
 20410030 انتظام

 
 احمد ناصر الحسيني محمد ابو العزم 

6 
 20410038 انتظام

 
 اسالم محمد ابراهيم مراد الدالي

7 
 20410040 انتظام

 
 اسالم محمد مرسي مرسي مليجي

8 
 20410046 انتظام

 
 اماني خالد معوض محمود االشموني 

9 
 20410071 انتظام

 
 بالل عادل موسى عبد الرحمن

10 
 20410072 انتظام

 
 بيتر مجدي منير هابيل 

11 
 20410089 انتظام

 
 داليا خليفه احمد عبد الحليم بكري 

12 
 20410097 انتظام

 
 دينا طارق محمد احمد خليل 

13 
 20410100 انتظام

 
 رحمة سامح محمد فتيحة انيس 

14 
 20410129 انتظام

 
 سمر وليد عبد السالم منصور على

15 
 20410137 انتظام

 
 عادل عبد العاطي محمد عبد الحميد خليل 

16 
 20410161 انتظام

 
 عمر ابراهيم جاد الرب حسن عبيد 

 كريم محمد علي محمد الرشيدي  20410173 انتظام 17

 محمد احمد محمود على عطيه 20410180 انتظام 18

19 
 20410184 انتظام

 
 محمد السيدخضر محمد السويفى

20 
 20410191 انتظام

 
 محمد سعيد عبد الرحمن احمد عبد الرحمن 

21 
 20410192 انتظام

 
 محمد سمير عبد العزيز حسن 

22 
 20410196 انتظام

 
 محمد عصام عبد الفتاح عنتر الصردى 

23 
 20410231 انتظام

 
 مصطفى جودة محمد جودة

24 
 20410233 انتظام

 
 مصطفى  خميس احمد محمود ابراهيم 



25 
 20410234 انتظام

 
 مصطفى محمد كومى انجلو

26 
 20410254 انتظام

 
 مينا سامى فخرى عبد هللا 

27 
 20410281 انتظام

 
 يحيى محمد فتحى ريحان ابو عوف 

 انتساب عادي  28
20420004 

 
 شيخ روحهاحمد شكرى حافظ 

29 
 20420008 انتساب عادي 

 
 احمد محمد عبد المعبود احمد عبد العال

30 
 20420013 انتساب عادي 

 
 اسالم السيد محمد عصام السيد

31 
 20420014 انتساب عادي 

 
 اسالم فارس شعبان عبد الغفار 

32 
 20420016 انتساب عادي 

 
 اميرة شوقى عبد السالم بسطاوي حسن 

33 
 20420017 انتساب عادي 

 
 اميرة مجدي السيد محمد درباله 

34 
 20420021 انتساب عادي 

 
 جوزفين عالء عبد المالك وهبه حنا

35 
 20420027 انتساب عادي 

 
 صالح محمد سالم محمد حماد 

36 
 20420030 انتساب عادي 

 
 فاطمه عبد الرؤف حسن حامد 

 محمد ابراهيم يونس عمران  20420035 انتساب عادي  37

38 
 20420039 انتساب عادي 

 
 محمد جمال عبد الباقي على عبد الباقي

 انتساب عادي 39
20420040 

 
 محمد مصطفى ابراهيم السيد محمد 

40 
 20420042 انتساب عادي

 
 محمود ابراهيم حنفى بخيت

41 
 20420043 انتساب عادي

 
 محمود محمد حسن ابراهيم القليوبي

42 
 20420046 انتساب عادي

 
 مصطفى السيد على محمد حسنين

43 
 20420051 انتساب عادي

 
 والء احمد رزق احمد على

44 
 20430016 انتساب موجه 

 
 احمد ابراهيم محمد خليل 



45 
 20430031 انتساب موجه 

 
 احمد رشاد السيد امام 

46 
 20430033 انتساب موجه 

 
 علىاحمد زيادة عبد المنعم زيادة 

47 
 20430036 انتساب موجه 

 
 احمد صابر كمال عبد المقصود سيد احمد 

48 
 20430037 انتساب موجه 

 
 احمد صابر مهاوى حلبى على

49 
 20430041 انتساب موجه 

 
 احمد عبد الحميد ناجى عبد الحميد زعلوك

50 
 20430043 انتساب موجه 

 
 احمد عبد الكريم منصورعبد هللا منصور 

51 
 20430044 انتساب موجه 

 
 احمد عبد هللا يونس محمد يونس 

52 
 20430050 انتساب موجه 

 
 احمد عنتر احمد هاشم محمد 

53 
 20430053 انتساب موجه 

 
 احمد فراج محمود مراد 

54 
 20430059 انتساب موجه 

 
 احمد محمد ابراهيم عوض هللا الغندور 

55 
 20430060 انتساب موجه 

 
 احمد الزهرياحمد محمد 

56 
 20430064 انتساب موجه 

 
 احمد محمد السيد محمود محمد 

57 
 20430072 انتساب موجه 

 
 احمد محمود ابراهيم محمود عوض

 احمد يحيى زكريا عبد الحكيم  20430077 انتساب موجه  58

59 
 20430079 انتساب موجه 

 
 اسامه خليفه عطيه على سرحان 

60 
 20430080 انتساب موجه 

 
 اسراء احمد عبد العزيز على عبده 

61 
 20430102 انتساب موجه 

 
 اسالم بكرى مسعود عبد الرحمن

62 
 20430117 انتساب موجه 

 
 اسماء هاني شحاتة فهمي عزاز

63 
 20430137 انتساب موجه 

 
 امنية جمال عبد هللا محمد ابو العنين 

64 
 20430138 انتساب موجه 

 
 امنية سيد حجاج بدري 



65 
 20430146 انتساب موجه 

 
 امنية محمد محمود محمد عبد المنعم 

66 
 20430148 انتساب موجه 

 
 انجي عزيز صموئيل عزيز حنا 

67 
 20430151 انتساب موجه 

 
 اية محمد عبد العزيز عبد الشافي احمد

68 
 20430153 انتساب موجه 

 
 ايفا سمير زاهي سعيد 

69 
 20430156 انتساب موجه 

 
 ايمان عادل صبري ابراهيم 

70 
 20430173 انتساب موجه 

 
 بسمة رحاب الشحات احمد 

71 
 20430189 انتساب موجه 

 
 بيشوي مكرم عزيز ابراهيم صليب

72 
 20430195 انتساب موجه 

 
 تقى محمد اشرف محمد مسعد مؤمن

 سليمان حازم مصطفى جابر عبده 20430207 انتساب موجه  73

74 
 20430221 انتساب موجه 

 
 حسين محمد حسين عزب على

75 
 20430223 انتساب موجه 

 
 حمزه محمد محمد حميدو السيد 

76 
 20430232 انتساب موجه 

 
 خالد وليد على عبد العاطى

77 
 20430239 انتساب موجه 

 
 دعاء عثمان محمد محمد المغربي 

 دنيا ابراهيم محمد محمود  20430242 انتساب موجه  78

 رضوى محمد ابو الفتوح محمد فرج  20430263 انتساب موجه  79

80 
 20430264 انتساب موجه 

 
 رفيدة سعيد محمد عبد القوى عبد المجيد 

81 
 20430266 انتساب موجه 

 
 رنا سامي سمير حسني عبد الحميد عابدين 

81 
 20430282 انتساب موجه 

 
 ريهام السيد فتحي خميس 

82 
 20430284 انتساب موجه 

 
 زياد احمد محمد شهاوي 

83 
 20430285 انتساب موجه 

 
 زياد خالد محمد محمد غازي 

84 
 20430286 انتساب موجه 

 
 زياد عبده محمد عبد الكريم 



85 
 20430297 انتساب موجه 

 
 ساهر صبحي حسن السيد يوسف 

86 
 20430312 انتساب موجه 

 
 سندس اسامه رجب طه عمر 

87 
 20430328 انتساب موجه 

 
 شهد اسامه رجب طه عمر 

88 
 20430333 انتساب موجه 

 
 صابرين راضي سليمان عبد الرؤوف 

89 
 20430334 انتساب موجه 

 
 صباح محمد محمد محمد بشادي 

90 
 20430336 انتساب موجه 

 
 طارق نشأت نصر الدين على مجاهد 

91 
 20430337 انتساب موجه 

 
 طارق ياسر رجب فرغلى

92 
 20430339 انتساب موجه 

 
 طه عادل حسن صابر اسماعيل 

93 
 20430347 انتساب موجه 

 
 عبد الرحمن شوقي ابراهيم محمد ابراهيم 

94 
 20430354 انتساب موجه 

 
 عبد الرحمن ممدوح قاسم محمد السيد 

95 
 20430356 انتساب موجه 

 
 عبد العزيز احمد عبد العزيز زكريا محمد 

 عبد هللا احمد رضوان المرسي السيد  20430359 انتساب موجه  96

97 
 20430370 انتساب موجه 

 
 عبد الرحمن طارق عبد هللا عطيه مدكور 

98 
 20430375 انتساب موجه 

 
 عبد الرحمن محسن حمدي ابراهيم 

99 
 20430380 انتساب موجه 

 
 الرحمن ياسر شعبان عبد الفتاح عليعبد 

100 
 20430382 انتساب موجه 

 
 عبد الفتاح سامي عوض عمر ابو عجيله

101 
 20430385 انتساب موجه 

 
 عبد هللا شحاته ابراهيم دسوقي عبد الال 

102 
 20430390 انتساب موجه 

 
 عزة عبد الحميد محمد عبد الحميد طمان 

103 
 20430396 انتساب موجه 

 
 عالء صابر مرسي عوض الطباخ 

104 
 20430397 انتساب موجه 

 
 عالء يوسف محمد محمد ابراهيم 



105 
 20430400 انتساب موجه 

 
 علي سامح علي احمد 

106 
 20430402 انتساب موجه 

 
 على عبد هللا السيد خطاب غانم 

107 
 20430405 انتساب موجه 

 
 على محمد على عبد الجواد 

108 
 20430408 انتساب موجه 

 
 عمر احمد خميس ابراهيم 

109 
 20430409 انتساب موجه 

 
 عمر احمد عبد المقصود احمد 

 عمر سعيد السيد محمد على 20430411 انتساب موجه  110

111 
 20430423 انتساب موجه 

 
 عمرو حسن عبد الرحمن حسن حسن 

112 
 20430429 انتساب موجه 

 
 فادي سامي عبده ميرهم بقطر 

113 
 20430434 انتساب موجه 

 
 فاطمة جابر خليفة حامد علي

114 
 20430449 انتساب موجه 

 
 كريم محمد احمد حافظ 

115 
 20430452 انتساب موجه 

 
 كمال عبد الوهاب ابراهيم عبد الوهاب 

116 
 20430462 انتساب موجه 

 
 مازن رمضان محمود احمد حموده

117 
 20430473 انتساب موجه 

 
 محمد احمد عبد العزيز محمد 

118 
 20430491 انتساب موجه 

 
 محمد ايمن امين رمضان 

119 
 20430493 انتساب موجه 

 
 محمد ايهاب مصبح عبده احمد 

120 
 20430495 انتساب موجه 

 
 محمد جودة محمود اسماعيل جودة

121 
 20430500 انتساب موجه 

 
 محمد حماد سعيد ابراهيم حماد 

122 
 20430504 انتساب موجه 

 
 محمد خالد كمال رمضان فرغلى

123 
 20430505 انتساب موجه 

 
 محمد خالد محمود صبره عبد هللا 

124 
 20430506 انتساب موجه 

 
 محمد خلف حسبن احمد حسن 



125 
 20430515 انتساب موجه 

 
 محمد صابر حسن عليوه المسالوي 

126 
 20430519 انتساب موجه 

 
 محمد صالح محمد عبد العال 

127 
 20430521 انتساب موجه 

 
 محمد طارق محمد حامد محمد 

128 
 20430529 انتساب موجه 

 
 محمد عبد المالك احمد حامد الخاللي 

129 
 20430534 انتساب موجه 

 
 محمد علي صبري احمد عبد الرسول 

130 
 20430535 انتساب موجه 

 
 محمد علي عبد الحكيم عبد المعبود 

131 
 20430542 انتساب موجه 

 
 محمد ماهر عبد ربه محمد 

132 
 20430545 انتساب موجه 

 
 محمد محمود الجندي حسين 

133 
 20430546 انتساب موجه 

 
 محمد محمود محمد احمد فرحات 

134 
 20430550 انتساب موجه 

 
 محمد نبيل محمد علي 

135 
 20430552 انتساب موجه 

 
 محمد هاني بكر اسماعيل محمد

136 
 20430559 انتساب موجه 

 
 محمود اسامة منير خليل ابراهيم 

137 
 20430560 انتساب موجه 

 
 محمود السيد فرج السيد 

 محمود محسن محمود ابراهيم كفافي  20430574 انتساب موجه  138

139 
 20430577 انتساب موجه 

 
 محمد عبد العزيز عبد الغني ابو العمحمود 

140 
 20430581 انتساب موجه 

 
 محمود هناء مهنى محمود 

141 
 20430583 انتساب موجه 

 
 مروان احمد ابراهيم عوض عسران 

142 
 20430585 انتساب موجه 

 
 مروان عبد الفتاح محمود احمد 

143 
 20430587 انتساب موجه 

 
 الميهيمروان محمد عرفة سيد احمد 

144 
 20430591 انتساب موجه 

 
 مريم ايهاب نصر محمود السيد عرفة



145 
 20430594 انتساب موجه 

 
 مريم ربيع عطية عوض عبد هللا 

146 
 20430595 انتساب موجه 

 
 مريم عادل يونس غانم 

147 
 20430597 انتساب موجه 

 
 مريم عبد العظيم احمد السيد احمد صبيح

148 
 20430604 انتساب موجه 

 
 مسعود محمد سعد اسماعيل مسعود 

149 
 20430609 انتساب موجه 

 
 مصطغى عرفة احمد عرفة محمد 

150 
 20430616 انتساب موجه 

 
 مصطفى محمود عبد الرازق عبد المقصود 

 معتز محمد مصطفى احمد حماد  20430620 انتساب موجه  151

 صموئيل عزيز حنامونيكا عزيز  20430650 انتساب موجه  152

153 
 20430659 انتساب موجه 

 
 ميار محمد عبد المحسن محمد حجازي 

 

154 
 20430664 انتساب موجه 

 
 منيره ابراهيم عبد الحليم راشد

 نادر عاطف فتحى عبد الخطاب  20430668 انتساب موجه  155

156 
 20430674 انتساب موجه 

 
 نجالء عزب محمد المغاوري ابراهيم 

157 
 20430681 انتساب موجه 

 
 ندي عبد العزيز عبد المنعم محمد كشك

158 
 20430690 انتساب موجه 

 
 نرمين محمد صديق محمد 

159 
 20430703 انتساب موجه 

 
 نورة عبد الناصر احمد حسن احمد 

 نورهان سالم عباس سالم محمود  20430704 انتساب موجه  160

 هاجر على السيد خليل درويش  20430717 انتساب موجه  161

162 
 20430722 انتساب موجه 

 
 هاشم ابراهيم هاشم عبد الفتاح شعيب 

163 
 20430732 انتساب موجه 

 
 هشام مجدي محي الدين احمد عالم 

164 
 20430740 انتساب موجه 

 
 وليد حسام عبد الهادي المصري 

165 
 20430741 انتساب موجه 

 
 وليد محمود امين محمود محمد 

166 
 20430752 انتساب موجه 

 
 يحيى يسرى محمد شعبان محمد



 الباقون لإلعادة 

 م الحالة اسم الطالب/ الطالبة
 168 انتظام  ايهاب عادل عبد الحفيظ عيد خالف       320032

 169 انتظام  خلود حسام الدين فاروق محمد فرغلي       320041

 170 انتظام  مصطفى منصور محمد حسن       320094

 171 انتساب عادي  وفاء امبابي سعد الدين امبابي320252       

 172 انتساب موجه  السيد محمد صالح محمد عمر       320449

 173 انتساب موجه  آيات محمد خلف اسماعيل       320465

 174 انتساب موجه  محمد الفتاح عبد السيد ايمن       320477

 175 انتساب موجه  الدين كمال احمد عماد بسنت       320492

 176 انتساب موجه  غالب محمد الدين نور الدين عالء بالل       320496

 177 انتساب موجه  احمد ابراهيم محمد خالد رانيا       320548

 178 انتساب موجه  محمود حنفي محمد خالد روان       320556

 179 انتساب موجه  عزب محمود محمد صابر زياد       320573

 180 انتساب موجه  مطر القادر عبد احمد القادر عبد سلمى       320587
 181 انتساب موجه  هللا عبد اللطيف عبد البرنس اشرف عمر       320649
 182 انتساب موجه  ابراهيم رزق صبري محمد       320745
 183 انتساب موجه  محمود حسن محمد احمد محمود       320776
 184 انتساب موجه  حسن حسن محمد محمود       320792
 185 انتساب موجه  جمال حسين احمد ياسر       320865
 186 انتساب موجه  خليفة محمود ابراهيم محمد يحيى       320868

 

 طالب لم يستدل عليهم  

 م الحالة اسم الطالب/ الطالبة
29605060201372 

 احمد اشرف سعد عيسى منديل                     620640
 )الفرقة الثالثة(

 1 

 2  مصطفى جوده محمد جوده                   320006

االنتساب   /مادة   

 م الحالة اسم الطالب/ الطالبة
 1 انتساب عادي  ابراهيم جمال ابراهيم احمد

 2 انتساب عادي  روحه شيخ حافظ شكري احمد

 3 انتساب عادي  السيد عصام محمد السيد اسالم

 4 انتساب عادي  الغفار عبد شعبان فارس اسالم

 5 انتساب عادي  حسن بسطاوى السالم عبد شوقى اميرة

 6 انتساب عادي  درباله محمد السيد مجدى اميره
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 7 انتساب عادي  محمود حنفى عادل باسنت

 8 انتساب عادي  هللا عبد النور عبد سعيد شيماء

 9 انتساب عادي  حماد محمد سالم محمد صالح

 10 انتساب عادي  هللا عطا خليل ميالد  وليم مارينا

 11 انتساب عادي  الجواد عبد ابراهيم محمد ابراهيم محمد

 12 انتساب عادي  عيسى عبده ابراهيم السيد محمد

 13 انتساب عادي  الباقى عبد على عبدالباقى جمال محمد

 14 انتساب عادي  محمد السيد ابراهيم مصطفى محمد

 15 انتساب عادي  زبادى يوسف عوض محمد محمود

 16 انتساب عادي  خليل  صابر  سعيد ميرنا

 17 انتساب عادي  صالح ثابت خليفة محمد نورهان

 1 انتساب موجه  سيف ابو سعدهللا ابراهيم كامل ابانوب

 2 انتساب موجه  جويلى حامد ابراهيم احمد ابراهيم

 3 انتساب موجه  عبدالمجيد احمد محمود السيد احمد

 4 انتساب موجه  منشاوي فوزي رمضان احمد

 5 انتساب موجه  احمد سيد المقصود عبد كمال صابر احمد

 6 انتساب موجه  أحمد أبوالسعود السالم عبد عادل أحمد

 7 انتساب موجه  منصور عبدهللا منصور عبدالكريم احمد

 8 انتساب موجه  السالحجى الرحمن عبد محمد عالء احمد

 9 انتساب موجه  محمد هاشم أحمد عنتر احمد

 10 انتساب موجه  السيد محمود السيد مجدى احمد

 11 انتساب موجه  عوض محمود ابراهيم محمود احمد

 12 انتساب موجه  حسانين محمد منصور محمد اسامة

 13 انتساب موجه  البسيونى احمد نجيب محمد اسماء

 14 انتساب موجه  عزاز فهمي شحاتة هاني اسماء

 15 انتساب موجه  مصطفى السيد الفتاح عبد محمد امنية

 16 انتساب موجه  بدري حجاج سيد امنيه

 17 انتساب موجه  احمد الشافى عبد العزيز عبد محمد اية

 18 انتساب موجه  ابراهيم صبرى عادل ايمان

 19 انتساب موجه  درويش حسن حنفى عادل بدر

 20 انتساب موجه  احمد الشحات رحاب بسمة

 21 انتساب موجه  محمد هارون غانم احمد بالل

 22 انتساب موجه  عثمان على احمد الرحمن عبد احمد تسنيم

 23 انتساب موجه  حواش احمد محمد احمد تقى

 24 انتساب موجه  عامر يوسف محمد خيرى جاال

 25 انتساب موجه  ديمترى صادق عازر جرجس

 26 انتساب موجه  بقطر غيطى كرم جورج

 27 انتساب موجه  سليمان عبده جابر مصطفي حازم

 28 انتساب موجه  عبدالكريم محمد حسن عبدالكريم حسن



 29 انتساب موجه  على عزب حسين محمد حسين

 30 انتساب موجه  السيد حميدو محمد محمد حمزه

 31 انتساب موجه  المغربى محمد محمد عثمان دعاء

 32 انتساب موجه  محمود محمد ابراهيم دنيا

 33 انتساب موجه  يونس امين محمود جمال ذكرى

 34 انتساب موجه  علوانى معوض ابراهيم رانيا

 35 انتساب موجه  االنصاري لبيب كمال على رحمه

 36 انتساب موجه  غازي محمد محمد خالد زياد

 37 انتساب موجه  هللا عبد سعد ياسر سعد

 38 انتساب موجه  المغربى قويعه محمد حسين محمد سلمى

 39 انتساب موجه  الرازق عبد عباس على خالد سمية

 40 انتساب موجه  خالد محمد احمد محمد على احمد شروق

 41 انتساب موجه  عمر طه رجب اسامه شهد

 42 انتساب موجه  الرؤوف عبد سليمان راضى صابرين

 43 انتساب موجه  مجاهد علي الدين نصر نشأت طارق

 44 انتساب موجه  اسماعيل صابر حسن عادل طه

 45 انتساب موجه  الطراوى بيومى ابراهيم السيد الرحمن عبد

 46 انتساب موجه  على احمد عبده رضا الرحمن عبد

 47 انتساب موجه  ابراهيم محمد ابراهيم شوقى الرحمن عبد

 48 انتساب موجه  السيد محمد قاسم ممدوح الرحمن عبد

 49 انتساب موجه  محمد العاطي عبد فتحي العاطي عبد

 50 انتساب موجه  زهران محروس االله عبد شعبان الاله عبد

 51 انتساب موجه  ابراهيم حمدى محسن عبدالرحمن

 52 انتساب موجه  على عبدالفتاح شعبان ياسر عبدالرحمن

 53 انتساب موجه  عبدالعزيز عبدالعليم جابر محمد عصام

 54 انتساب موجه  السيد عبدالرحيم السيد عالء

 55 انتساب موجه  احمد علي سامح علي

 56 انتساب موجه  الشرقاوى المصليحى على ايمن عمار

 57 انتساب موجه  ابراهيم خميس احمد عمر

 58 انتساب موجه  حامد مكى الستار عبد خالد عمر

 59 انتساب موجه  على محمد السيد سعيد عمر

 60 انتساب موجه  عبدالعزيز محمد عمران عاشور عمرو

 61 انتساب موجه  شديد محمد مصطفى عمرو

 62 انتساب موجه  مسعد لمعى ابراهيم فادى

 63 انتساب موجه  بقطر ميرهم عبده سامى فادى

 64 انتساب موجه  ابراهيم حسن احمد فرحه

 65 انتساب موجه  عبدالوهاب ابراهيم عبدالوهاب كمال

 66 انتساب موجه  الغنى عبد حسن عالء لمياء

 67 انتساب موجه  امبابى فاروق نصرالدين مؤمن



 68 انتساب موجه  بشاى رزق خلف مجدى مارك

 69 انتساب موجه  حموده احمد محمود رمضان مازن

 70 انتساب موجه  احمد كريم ابراهيم عادل مجدى

 71 انتساب موجه  احمد محمد فوزى احمد محمد

 72 انتساب موجه  ابراهيم احمد محمد احمد محمد

 73 انتساب موجه  على عراقى محمد احمد محمد

 74 انتساب موجه  محمد القادر عبد نوبى احمد محمد

 75 انتساب موجه  قاسم الرازق عبد انور محمد

 76 انتساب موجه  الجمال محمد حسن ابراهيم حسن محمد

 77 انتساب موجه  شعبان على خالد محمد

 78 انتساب موجه  فرغلى رمضان كمال خالد محمد

 79 انتساب موجه  احمد خميس رمضان محمد

 80 انتساب موجه  سعد محمد احمد سعد محمد

 81 انتساب موجه  هالل على العزيز عبد سعيد محمد

 82 انتساب موجه  المسالوي عليوه حسن صابر محمد

 83 انتساب موجه  قنديل السيد علي صابر محمد

 84 انتساب موجه  العزيز عبد المنعم عبد محمد صالح محمد

 85 انتساب موجه  العال عبد محمد صالح محمد

 86 انتساب موجه  محمد حامد محمد طارق محمد

 87 انتساب موجه  على حسين محمد عادل محمد

 88 انتساب موجه  حسن النبى عبد حامد النبى عبد محمد

 89 انتساب موجه  المعبود عبد الحكيم عبد على محمد

 90 انتساب موجه  ضيف ابو محمد احمد محمود محمد

 91 انتساب موجه  فرحات أحمد محمد محمود محمد

 92 انتساب موجه  محمد اللطيف عبد الفتاح عبد احمد محمود

 93 انتساب موجه  ابراهيم خليل منير اسامه محمود

 94 انتساب موجه  توفيق توفيق باتع محمود

 95 انتساب موجه  احمد عبدالعظيم صابر محمود

 96 انتساب موجه  مصطفى حسن عيد محمود

 97 انتساب موجه  شبور محمد احمد ماهر محمود

 98 انتساب موجه  النبى عبد محمد محمد محمد محمود

 99 انتساب موجه  الميهى احمد سيد عرفه محمد مروان

 100 انتساب موجه  محمد عمر زغلول عماد مريم

 101 انتساب موجه  مسعود اسماعيل سعد محمد مسعود

 102 انتساب موجه  الموجود عبد محمد فتحي ابراهيم مصطفي

 103 انتساب موجه  العزبى محمود ابراهيم مصطفى

 104 انتساب موجه  الاله احمدعبد على حسن مصطفى

 105 انتساب موجه  مبارك محمد على محمد مصطفى

 106 انتساب موجه  الجندى حسن ابراهيم ممدوح مصطفى



 107 انتساب موجه  حسين مراد محمد مصطفى منار

 108 انتساب موجه  خليل على حسن نشات هللا منة

 109 انتساب موجه  الخولى حسين محمود السيد مؤمن

 110 انتساب موجه  محمدين محمد زكى على مؤمن

 111 انتساب موجه  شحاته شعبان ابراهيم محمود مؤمن

 112 انتساب موجه  حنا عزيز صموئيل عزيز مونيكا

 113 انتساب موجه  محمد على الحليم عبد الدين عالء ميار

 114 انتساب موجه  جرجس يوسف جرجس مينا

 115 انتساب موجه  احمد محمد الجليل عبد شعبان نادية

 116 انتساب موجه  ابراهيم المغاورى محمد عزب نجالء

 117 انتساب موجه  كشك محمد المنعم عبد العزيز عبد ندي

 118 انتساب موجه  على الصغير همام محمود الهدى نور

 119 انتساب موجه  احمد ابراهيم فكرى نورهان

 120 انتساب موجه  عثمان وقاد النبى عبد وقاد نورهان

 121 انتساب موجه  احمد سعد ايهاب نيرة

 122 انتساب موجه  القادر عبد محمد صادق عاطف هاجر

 123 انتساب موجه  الفقى احمد محمد ابراهيم ياسمين

 124 انتساب موجه  قاسم محمد عباس احمد ياسمين

 125 انتساب موجه  حنا حكيم وظيف حكيم يوستينا

 التخلفات 

 م الحالة اسم الطالب/ الطالبة
 1 انتساب عادي محمد زناتى احمد على

 1 انتساب موجه ربه عبد المجيد عبد على احمد

 2 انتساب موجه محمود حنفي اسماعيل مصطفي اسماء

 3 انتساب موجه عمر محمد صالح محمد السيد

 4 انتساب موجه محمد احمد محمد عبدالجواد الهام

 5 انتساب موجه محمد عبدالفتاح السيد ايمن

 6 انتساب موجه خليل محمد احمد جابر ايه

 7 انتساب موجه خطاب عثمان فرج حسن بسنت

 8 انتساب موجه الدين كمال احمد عماد بسنت

 9 انتساب موجه غالب محمد نورالدين الدين عالء بالل

 10 انتساب موجه السيد ابراهيم خليل محمد جميله

 11 انتساب موجه عامر متولى محمد متولى خالد

 12 انتساب موجه السيد عبدالحميد حسن محمد هللا عبد

 13 انتساب موجه عبدالعال عبدالغنى انور عبدالغنى

 14 انتساب موجه ابراهيم حسن عثمان محمد عمر

 15 انتساب موجه على محمد فؤاد عبدة فؤاد

 16 انتساب موجه خليفه امين ابراهيم فتنه



 17 انتساب موجه خليل ابراهيم محمد كريم

 18 انتساب موجه ابوزيد محمد على وحيد كريم

 19 انتساب موجه خاطر حسن احمد محمد ليلى

 20 انتساب موجه مرسى محمد صديق الناصر عبد جمال مؤمن

 21 انتساب موجه هاشم حامد اسماعبل احمد محمد

 22 انتساب موجه خليل عطية احمد عاطف محمد

 23 انتساب موجه تاعب هنداوى منصور مبروك محمد

 24 انتساب موجه عبدالجواد صابر محمود محمد

 25 انتساب موجه السيد المنعم عبد محمود محمد

 26 انتساب موجه العزالى يحى اسماعيل خالد مروان

 27 انتساب موجه محمد حسن محمد حسن مياده

 28 انتساب موجه حسوب الرحيم عبد السيد محمد نورهان
 

 ثانيا  شعبة اآلثار المصرية

ادة/ تاريخ مصر في العصر البيزنطي م  

 م الحالة اسم الطالب/ الطالبة
 1  عبد الرحمن أحمد محمد سعيد     20417042

 مادة/ تاريخ وآثار الشرق األدني القديم  

 م الحالة اسم الطالب/ الطالبة
 1 انتساب موجه  اسالم شعبان كامل طلبة

 تخلفات 

 م الحالة اسم الطالب/ الطالبة
 1  كاميليا محمد علي علي الديب 

 2  أمنية سمير قطب بسيوني 

) ديانة (مادة/ حضارة مصر الفرعونية    

 م الحالة اسم الطالب/ الطالبة
 1 انتظام  محمد فرج محمد حمد  20417048

 

 ثالثا  شعبة اآلثار اإلسالمية

 مادة/ لغة فارسية 

 م الحالة اسم الطالب/ الطالبة
 1  السيد رسمى الدين محى آية

 2    ثابت أحمد حسين دنيا

 3  عيد محمد هللا فتح رغداء

 4  أحمد حجازى نبيلة



 5  أحمد محمود أحمد إحسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفرقة الثالثة

 

 الفرقة الثالثة )شعبة تاريخ(

 الرحالة والجغرافيون األوربيون

 الحالة اسم الطالب/ الطالبة

 عطا الحليم عبد ابراهيم احمد 620007

 كليب مصطفى محمد عادل اسراء 620031

 فتحى اسماعيل احمد اسماعيل 620048

  محمود عطا شعبان ايمان 620075

 الرحمن عبد محمد عوض ناصر ايمان 620080

 بكر جوده ابراهيم محمد دهب 620129

 بسيونى خميس  بسيونى محمد روان 620142

 غازى على احمد على زينب 620155

 ابراهيم السيد عبدالرؤف عماد عبدالرؤف 620193

 عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن 620194

 حميده خميس ضيف عالء 620204

 على عبدالعال هنداوى سامى فتحى 620224

 وجدى خميس ليلى 620242

 السيد محمد احمد محمد 620261

 صالح ابراهيم مرزوق الدسوقى محمد 620265

 أحمد مصطفى محمد خالد محمد 620276

 العقارى احمد مشاقن غيث عمر محمد 620295

 العمروسى يوسف محمد فرج لبيب محمد 620298

 جابر احمد جابر محمد مروه 620311

 عبدالعزيز رمضان ياسر مروه 620312

 التواب عبد حسين زكريا مريم 620313

 محمد حجازى احمد نرمين 620358

 على خليفة محمد سعيد نرمين 620359

 شرف محمد فتحى محمد نيره 620372

 سالم هللا عبد سالم نورهان 6200523

 احمد ابراهيم انور نادى ابراهيم 620636

 سيداحمد احمد ماهر احمد 620650

 امين محمد امين عمرو السيد 620681

 



 الشافى عبد اللطيف عبد الشافى عبد ايه 620701

 رياض نظير ممدوح باسم 620705

 ابوالفتوح محمد محمود بسنت 620709

 ابراهيم مصطفى حسن مصطفى بالل 620711

 احمد محمد حامد مجدى دنيا 620729

 شبيب يونس رشدى رانيا 620736

 بيومى عبدالعظيم محمد عبدالعظيم رنا 620740

 ابوكليلة مرسى محمد سامى روان 620744

 اللطيف عبد انور محمد طارق روان 620745

 محفوظ ابوالفتوح محفوظ روضه 620752

 شحا محمد الفتاح عبد سالم ريهام 620755

 محمد الحامدى بكري عيد سارة 620763

 البغدادي محمد رزق محمد سارة 620764

 الساعى ابراهيم ابراهيم سعيد ساره 620767

 على حسن محمد شريف عبدالرحمن 620801

 المالك عبد هللا رزق عزيز فايز عزيز 620809

 موسي محمد ابراهيم خليل محمد الدين علم 620811

 محمد علي احمد علي 620812

 الشربينى محمد المرسى محمد عمرو 620827

 ابراهيم النبى عبد على فاطمة 620830

 قنديل جاد اسكندر هللا جاد كيرلس 620836

  الرحمن عبد الخضيرى العشرى محمود 620875

 الودود عبد طه محمد طه محمود 620880

 السيد عزاز عزالدين مصطفى 620910

 الغنى عبد القادر عبد عرفه ابراهيم منار 620917

 عبدالفتاح محمد عبدالمنعم ايمن هللا منه 620927

 احمد سيد المعطى عبد محمد هللا منه 620932

 داود يوسف محمد مهدى نادين 620943

 االزهرى محمد على اشرف نبيله 620947

 احمد بسيونى اسماعيل طارق نبيهه 620948

 حسن ابراهيم عصام هدير 620981

 على محمد فتحى مصطفى هدير 620983

 فرفور السيد محمد السيد ياسمين 620991

 نعيم محمد نعيم خميس يوسف 620998

 الفرقة الثالثة )شعبة تاريخ (



 مادة نصوص تاريخية بلغة أوروبية حديثة  )اسالمى(

 الحالة اسم الطالب/ الطالبة

 محمود عطا شعبان إيمان

 الرحمن عبد محمد عوض ناصر إيمان

 محمد أحمد حمام دعاء

 الوهاب عبد هالل الغني عبد هللا عبد

 حصان بسيوني محمد عمرو

 سعيد أحمد حلمي شعبان فاطمة

 المالك عبد يوسف فايز يسري مارك

 السيد محمد أحمد محمد

  أحمد محمد شريف محمد

 علي أحمد علي الدين عالء محمد

 العقاري أحمد مشاقن غيث عمر محمد

 جابر أحمد جابر محمد مروة

 العزيز عبد رمضان ياسر مروة

 السيد الكريم عبد محمد ابراهيم مصطفى

 شلتوت ابراهيم شعبان محمد معاذ

 أحمد السالم عبد رزق السالم عبد مي

 مصطفى محمد ابراهيم عماد الدين نور

 قاسم يونس صبري محمد يوسف

 انتظام

 أحمد سيد أحمد ماهر أحمد

 الفتوح أبو محمد محمود بسنت

 الدين نصر محمود حسين ابراهيم حسين

  محمد الفتاح عبد سالم ريهام

 اسماعيل هللا عبد ابراهيم زينب

 مرسي محروس عباس أشرف سلمى

 الدبابي محمد محمد المنعم عبد سمر

 محمد علي أحمد علي

  رضوان علي ابراهيم صبحي علي

  الشربيني محمد المرسي محمد عمرو

 ابراهيم النبي عبد علي فاطمة

 قباري محمد السيد محمد

  منصور حسين أحمد عرفة محمد

  أحمد سيد المعطي عبد محمد هللا منة

  أحمد بسيوني اسماعيل طارق نبيهة

 انتساب موجه



  منصور تمام جابر السيد ندى

 زيد السباعي السيد مجدي هاجر

 علي محمد فتحي مصطفى هدير

 نعيم محمد نعيم خميس يوسف

 الفرقة الثالثة )شعبة تاريخ(

األيوبين والمماليكتاريخ   

 الحالة اسم الطالب/ الطالبة

 فتحي إسماعيل أحمد إسماعيل

 القاضي محمد سعيد أميرة

 الرحمن عبد محمد عوض ناصر إيمان

 أحمد أحمد حمام دعاء

 شاهين محمد مساعد فريد داليا

 غازي علي أحمد علي زينب

 ابراهيم السيد الرؤف عبد عماد الرؤف عبد

 حصان بسيوني محمد عمرو

 عيسى جاد ابراهيم فريد خالد كريم

 السيد محمد أحمد محمد

 أحمد محمد شريف محمد

 علي أحمد علي الدين عالء محمد

 العقاري أحمد مشاقن غيث عمر محمد

  جابر أحمد جابر محمد مروة

 العزيز عبد رمضان ياسر مروة

 السيد الكريم عبد محمد ابراهيم مصطفى

 أحمد السالم عبد رزق السالم عبد مي

 داود صادق عبده رزق هايدي

 محمد اسماعيل ربيع هشام

 

 انتظام

 عالم محمد عاطف عصام إيمان

 أحمد سيد أحمد ماهر أحمد

 محمود بدير محمد أحمد

 الرحمن عبد علي محمد أحمد

 علي صادق الراضي عبد جمعة آالء

 العال أبو عثمان حسن محمد باسم

 ابراهيم مصطفى حسن مصطفى بالل

 محمد أحمد محمد دنيا

 انتساب موجه



 جابر منصور شعبان محمد دنيا

 سليمان فراج جابر يسري روان

 محفوظ الفتوح أبو محفوظ روضة

 السيد الشحات السيد عماد سارة

 الساعي إبراهيم ابراهيم سعيد سارة

 النعيم عبد فتحي محمد هللا عبد

 محمد علي أحمد علي

 عثمان محمد الرحمن عبد عصام عمرو

 قنديل جاد اسكندر هللا جاد كيرلس

 قباري محمد السيد محمد

 أحمد سيد المعطي عبد محمد هللا منة

 عطية سعد نعمان ناصر ميار

 أحمد بسيوني اسماعيل طارق نبيهة

 منصور تمام جابر السيد ندى

 محمود خليل محمد محمود ندى

 الدين نصر نور رمزي الدين نور

 علي محمد فتحي مصطفى هدير

 مصطفى الحميد عبد محمد وليد

 هللا عبد محمد هاشم محمد ياسمين

 نعيم محمد نعيم خميس يوسف

 الفرقة الثالثة )شعبة تاريخ (

20و19تاريخ أوربا فى القرنين   

 الحالة اسم الطالب/ الطالبة

 الموافى عبدالعاطى اشرف احمد

 التورغى محمد مفتاح اشرف احمد

 حسن الفتاح عبد حسن احمد

 احمد محمد السميع عبد حلمى احمد

 القناوي عبدالكريم ابراهيم حمدى احمد

 الدين شمس سامى احمد

 يوسف سليم محمد عاطف احمد

 القاضى على السيد السيد جمعه اسالم

 سالم محمد عفيفى محمود لطفي اسماء

 مصلوح محمود ابراهيم محمود اسماء

 الزمرانى حسين حامد يسرى اسماء

 مسعود رجب مسعود امانى

 



 غنيم المنعم عبد فايد امل

 محمود السيد اسالم امير

 القاضى محمد محمد سعيد اميرة

 جابر احمد انجى

 عمر حراجى محمد احمد ايمان

 محمود عطا شعبان ايمان

 مرجان بدرى ياسين جابر ايه

 ابراهيم شكرى السعيد تامر بانسيه

 صليب الرب جاد سعيد الناصر عبد بيشوى

 سعد محمد ابراهيم احمد حسام

 محمد احمد حمام دعاء

 سليم احمد سليم دعاء

 سالم محمد جمعة محمد دنيا

 سعوده محمد فوزى دينا

 مصطفى المطلب عبد محمود خالد رحاب

 الديب احمد طه محمد روان

 طلبه يوسف سعيد احمد روضه

 ابراهيم خليل محمد اشرف سلمى

 خفاجه احمد صابر محمد سلمي

 نوارج ابو على المقصود عبد أحمد شروق

 محمد منصور محمد منصور شروق

 ابراهيم السيد عبدالرؤف عماد عبدالرؤف

 سيدعلى احمد يوسف حسن عبدهللا

 حميده خميس ضيف عالء

 عطاهللا ابراهيم شحاته محمد عالء

 يعقوب محمد دامى فارس

 عيسى جاد ابراهيم فريد خالد كريم

 شعبان على رزق فوزي كريم

 خليل فؤاد محمود كريم

 وجدى خميس ليلى

 الرحيم عبد العزيز عبد محمد سمير مؤمن

 المالك عبد يوسف فايز يسرى مارك

 عامر ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم محمد

 السيد محمد احمد محمد

 صالح ابراهيم مرزوق الدسوقى محمد



 احمد السالم عبد ايهاب محمد

 الجدع احمد سيد محمود محمد حسام محمد

 عبدالحليم احمد حسن محمد

 الغيطانى هللا فتح السيد حسن محمد

 حسن ابراهيم حسن حماصه محمد

 احمد حافظ الشافي عبد حمدي محمد

 شيحة الرحمن عبد محمد سعيد محمد

 احمد محمد شريف محمد

 النجار محمد حسن على محمد

 العقارى احمد مشاقن غيث عمر محمد

 الغندور احمد عوض محمد

 ابوزيد السيد ابوزيد مصطفى محمد

 شعبان حسن ابراهيم حسن محمود

 احمد مرسى محمد محمود

 التواب عبد حسين زكريا مريم

 العزيز عبد على أحمد هشام مريم

 السيد عبدالكريم محمد ابراهيم مصطفى

 السيسى احمد العزيز عبد رجب مصطفى

 هللا عبد فتحى حسن هللا منة

 دياب شحاته السعود ابو منى

 محمود مصطفى محمد ابراهيم نادر

 مصطفى محمد ابراهيم عماد نورالدين

 محمد عصفور سعيد امير نوران

 احمد خلف احمد محمد هايدى

 على رسالن السيد جابر هللا هبه

 شحاته نصر محمد السيد ياسمين

 عبدالمجيد محمد فتحى التركى يحيى

 شلبى عبدالفتاح عبدالظاهر عادل يوسف

 خميس محمد هللا عبد كمال اسماء

 راشد شوقى نبيل مارك

 سالم هللا عبد سالم نورهان

 احمد ابراهيم انور نادى ابراهيم

 يوسف على يوسف ابراهيم احمد

 متولى سعد محمد هللا احمد

 على حسن محمد رجب احمد



 خضير مبروك هللا فتح سامى احمد

 سيداحمد احمد ماهر احمد

 شحاته محمد ابراهيم محمد احمد

 محمد محمد فتحى محمد احمد

 عبدهللا محمد على حسين اسراء

 الناقورى على سعد زهران اسراء

 الهادى عبد احمد عيد محمد اسالم

 احمدمحمد محمد احمد اسماء

 كيالنى جاد غالب أسعد االء

 مح الحافظ عبد محمود جمال ايمان

 الزيات محمد خليل محمد ايمن

 العزيز عبد السيد على محمد ايناس

 محمد عبدالحميد ثابت احمد ايه

 الغرباوى محمد بسيونى هللا عبد ايه

 العال ابو عثمان حسن محمد باسم

 رياض نظير ممدوح باسم

 فؤاد محمد ايهاب بسنت

 ابوالفتوح محمد محمود بسنت

 ابراهيم مصطفى حسن مصطفى بالل

 جالل الحميد عبد مصطفى تسنيم

 رحيم عطيه محمد عبده جهاد

 احمد حسين اشرف خلود

 الكريم عبد محمد سعيد خلود

 عبدهللا احمد رضا دنيا

 شحات علي منصور دنيا

 سردينه محمد عبدالمنعم عبدالسالم اسامة روان

 احمد عبدهللا رضا روان

 السيد حسن القادر عبد ممدوح رودينا

 محفوظ ابوالفتوح محفوظ روضه

 شحا محمد الفتاح عبد سالم ريهام

 السيد جراد العظيم عبد محمد زهراء

 السيد الشحات السيد عماد سارة

 ابوالعال محمد سعيد اشرف سعيد

 سليم محمود محمود السيد سمر

 على محمد حسين محمد سهيلة



 الضبعاوى شهاوي شهاوي جمال شروق

 المجيد عبد هللا خلف المجيد عبد شيماء

 على فؤاد مصطفى شيماء

 حسنين على السيد خالد الرحمن عبد

 شعبان احمد عادل الرحمن عبد

 على حسن محمد شريف عبدالرحمن

 المالك عبد هللا رزق عزيز فايز عزيز

 طاهر حميده محمد فتحي عزيزه

 موسي محمد ابراهيم خليل محمد الدين علم

 محمد علي احمد علي

 على الشناوى على رضا على

 ابوالعال عبدالسيد فتحى علياء

 حماد محمود كامل احمد عماد

 حسن محمد موسى مجدى عمر

 مصطفى السيد يسرى السيد عمرو

 عثمان محمد الرحمن عبد عصام عمرو

 الشربينى محمد المرسى محمد عمرو

 موسى جمعه محمد موسى عمرو

 قنديل جاد اسكندر هللا جاد كيرلس

 ميخائيل اسكندر سامي مارك

 ذكى شلبى جمال مارينا

 بنيامين شحاته سمير مارينا

 قبارى محمد السيد محمد

 خليفه حسن محمد حسن محمد

 خضر محمد خميس خميس محمد

 فراج هللا عبد الرحمن عبد محمد

 الجواد عبد حسن محمد عالء محمد

 مرسى حسن محمد محمود محمد

 منصور عبدالحميد سعيد مصطفى محمد

 الودود عبد طه محمد طه محمود

 حافظ حامد مصطفى محمود

 ابراهيم محمد انور ناجح محمود

 خورشيد احمد حسن طاهر وليد محمود

 عثمان محمد أبراهيم مروان

 البديوي على على طارق مروان



 الج العزيز عبد العزيز عبد مريم

 علي محمد فايز محمد مريم

 سليم عبدالجواد مسعود فرج مسعود

 عبدالحميد عبده ايمن مصطفى

 ابوالسعود رمضان عبدالحفيظ رمضان مصطفى

 السيد عزاز عزالدين مصطفى

 يونس عطيه محمد عطية مصطفى

 عبدالرحمن لبيب محمد المنعم عبد هللا منة

 سليمان محمد سليمان احمد هللا منه

 عبدالحليم رمضان عبدالحليم هللا منه

 سليمان عبدهللا عكاشة ثروت نجاه

 محمود خليل محمد محمود ندى

 محمود إبراهيم محمود أيمن نور

 الدين نصر نور رمزى الدين نور

 حسن  ابراهيم محمد جمال نورهان

 عبدالعال السيد  عبدالعال محمد نورهان

 عبدالعاطى محمد خليفه فرج هاجر

 زيد السباعي السيد مجدي هاجر

 رفاعي محمد كامل وائل هايدي

 سليما السيد محمد سعيد هللا هبه

 حسن ابراهيم عصام هدير

 الحافظ عبد عباس أحمد هشام

 حسين متولى عبدالحافظ متولى وسام

 محمد مصيلحى محمد جمال ياسر

 خطاب عوض السيد محمد محمد حسن ياسمين

 الحسانين الذهبى عبده يوسف

 الفرقة الثالثة )شعبة تاريخ (

 حضارة اإلمبراطورية البيزنطية

 الحالة اسم الطالب/ الطالبة

 العال عبد خليفة محمد صالح آية 620002

 الدين شمس سامى احمد 620017

 كليب مصطفى محمد عادل اسراء 620031

 فتحى اسماعيل احمد اسماعيل 620048

 سعد فرج الستار عبد فرج االء 620050

 الرحمن عبد محمد عوض ناصر ايمان 620080

 



 سالم اللطيف عبد صالح دعاء 620122

 محمد احمد مصطفى عماد دنيا 620126

 مصطفى المطلب عبد محمود خالد رحاب 620135

 محمود قطب عبدالحميد السيد رنا 620139

 حيدر محمد محمد سعد جابر سعد 620165

 خفاجه احمد صابر محمد سلمي 620167

 السالم عبد محمد منصور سهام 620177

 محمد منصور محمد منصور شروق 620183

 ابراهيم السيد عبدالرؤف عماد عبدالرؤف 620193

 على حسن عبدالرحمن 620195

 عيسى جاد ابراهيم فريد خالد كريم 620231

 وجدى خميس ليلى 620242

 السيد محمد محمد محمود ماجد ليلى 620243

 السيد محمد احمد محمد 620261

 عليوه احمد السيد اشرف محمد 620264

 الغيطانى هللا فتح السيد حسن محمد 620273

 احمد محمد شريف محمد 620285

 علي احمد علي الدين عالء محمد 620291

 العقارى احمد مشاقن غيث عمر محمد 620295

 جابر احمد جابر محمد مروه 620311

 عبدالعزيز رمضان ياسر مروه 620312

 السيد عبدالكريم محمد ابراهيم مصطفى 620319

 احمد عبدالسالم رزق عبدالسالم مى 620341

 الفتاح عبد الحكيم عبد الحميد عبد نوران 620366

 شرف محمد فتحى محمد نيره 620372

 حسين محمد سعد ايمن هبة 620380

 محمد اسماعيل ربيع هشام 620384

 على العاطى عبد احمد العاطى عبد ياسمين 620396

 خضير مبروك هللا فتح سامى احمد 620646

 سيداحمد احمد ماهر احمد 620650

 علي محمد على اشرف اسراء 620662

 ابراهيم محمد الجبار عبد ابراهيم المصطفى 620683

 الزيات محمد خليل محمد ايمن 620696

 العال ابو عثمان حسن محمد باسم 620704

 رياض نظير ممدوح باسم 620705



 ابوالفتوح محمد محمود بسنت 620709

 احمد محمد حامد مجدى دنيا 620729

 اسرائيل اسجق جمال ديفيد 620733

 شركس احمد سليمان احمد اشرف رانيا 620735

 احمد عبدهللا رضا روان 620743

 احمد الرحمن عبد محمد روان 620747

 سليمان فراج جابر يسرى روان 620749

 محفوظ ابوالفتوح محفوظ روضه 620752

 شحا محمد الفتاح عبد سالم ريهام 620755

 السيد جراد العظيم عبد محمد زهراء 620757

 الساعى ابراهيم ابراهيم سعيد ساره 620767

 مرسى محروس عباس اشرف سلمى 620775

 مبروك ابراهيم احمد ابراهيم عبدهللا 620805

 محمد علي احمد علي 620812

 الشربينى محمد المرسى محمد عمرو 620827

 مصطفى عمر خطاب رجب كريم 620834

 قنديل جاد اسكندر هللا جاد كيرلس 620836

 ناجى محمد حسين محمد مؤمن 620840

 مصطفى مصطفى احمد محمد 620847

 منصور حسين احمد عرفه محمد 620861

 احمد سيد المعطى عبد محمد هللا منه 620932

 احمد بسيونى اسماعيل طارق نبيهه 620948

 منصور تمام جابر السيد ندى 620953

 على محمد فتحى مصطفى هدير 620983

 مصطفى عبدالحميد محمد وليد 620988

 نعيم محمد نعيم خميس يوسف 620998

 الفرقة الثالثة )شعبة تاريخ(

 مادة اإلنتساب

 الحالة اسم الطالب/ الطالبة

  أحمد سيد أحمد ماهر أحمد

 الهادي عبد أحمد عيد محمد اسالم

 علي صادق الراضي عبد جمعة آالء

  قاسم زكريا محمد الشيماء

 الفتوح أبو محمد محمود بسنت

 أحمد هللا عبد رضا روان

 انتساب موجه



 شحاته محمد الفتاح عبد سالم ريهام

 هللا خلف خلف محمد سارة

 محمد علي أحمد علي

 رضوان علي ابراهيم صبحي علي

 حسن محمد موسى مجدي عمر

 مصطفى السيد يسري السيد عمرو

 أحمد علي محمد علي عمرو

 الشربيني محمد المرسي محمد عمرو

  محمد ابراهيم عادل مريهان

 سليم الجواد عبد مسعود فرج مسعود

 الغني عبد القادر عبد عرفة ابراهيم منار

 أحمد سيد المعطي عبد محمد هللا منة

 عطية سعد نعمان ناصر ميار

 أحمد بسيوني اسماعيل طارق نبيهة

 منصور تمام جابر السيد ندى

 العال عبد السيد العال عبد محمد نورهان

 علي محمد فتحي مصطفى هدير

 حامد سعيد أحمد ياسمين

 نعيم محمد نعيم خميس يوسف

 الفرقة الثالثة )شعبة أثار اسالمية(

 تاريخ مصر الحديث والمعاصر

الطالبةاسم الطالب/   الحالة 

 إسراء عبد الحليم محمد عبد الحليم حسن

 اشرقت اشرف عبدالمنعم سالم ابراهيم

 امنيه محمد ابوالحسن احمد عبدهللا

 خديجه مصطفى عبدالسيد عبدالدايم

 دينا وليد سيد محمد محمد ابوالعطا

 روان صالح حمدى محمد الشونى

 ساميه ايهاب احمد محمد توفيق

 انتظام



 تادرسمارينا حربى عزيز 

 ياره رزق رجب عقل سليم

 مؤمن محمد بسيونى محمد البرجيسى

 

 انتساب عادى

 تسبيح إبراهيــم محمد محمد علـى األلفـى

 سهيله عبدهللا ابراهيم عبدهللا

 عز الدين ياسر حافظ احمد عبد الحميد

 كريم محمد عبدالعال حسن

 مروه محمد فاروق احمد سليمان

 حسن ممدوح محمد على محمود

 هشام رمضان ابراهيم محمد ابو سليمان

 يحيى السيد حسن السيد محمد

 انتساب موجه

 محمد سليم محمد احمد

 ايه احمد محمد محمد

 ريهام مجدي عبدالعظيم

 زينب مجدي فؤاد احمد

 تخلفات

 

 


