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إسراء عفيفى فوزى عفيفى مصطفى1436إبتسام علي أحمد عبد الفتاح عثمان1411
إسالم جابر عبد الهادى وهبة1437إبتهال السيد محمود حسنين دخيل1412
م فتحي أحمد عبدالغنيإسال1438ابراهيم مصطفي عبد الغني أحمد ابراهيم1413
إسالم فتحي عبد الفتاح فرج عبد الرحمن1439أحمد حسن محمود محمد ابراهيم1414
إسالم محمد نجيب فؤاد الروبى1440أحمد رضا محمد عواد1415
أسماء أحمد عبد السالم السيد النمر1441أحمد زكى محمدى محمد سالمه1416
أسماء اسماعيل عبد الجواد سليمان محمد1442دهأحمد سمير محمد رمضان مسو 1417
أسماء جمال سالمان محمد سيد1443أحمد صفاء الدين أحمد أحمد1418
أسماء جمعه سيد عبد القادر1444أحمد صالح عبداهللا حسين1419
أسماء سعيد فرج ابراهيم فرج1445أحمد طه بيومى محمد1420
أسماء سيد ابراهيم سيف1446الرحيمأحمد عبد الحكيم أحمد عبد1421
أسماء عبد العزيز سيد عبد العزيز1447أحمد عبد السالم بدوى مخيمر1422
أسماء عبد اللطيف عباس حسين1448أحمد عبداللطيف عبداللطيف الناقورى1423
أسماء عبداهللا محمد عبد العزيز 1449أحمد عبد المعطي عبد المعطي شهيب1424
أسماء عطيه محمد أمين عبده1450أحمد كمال الدين ابو هاشم عبد الحسيب1425
أسماء محمد السيد عارف1451أحمد محمد عبد السالم محمود هالل1426
أسماء محمد عبد اهللا محمد1452أحمد محمد محمود محمد يحيى1427
حميد أسماء عبد المنعم محمد عبد ال1453أحمد مصطفي السيد محمد1428
الشيماء جابر مصطفى السيد مصطفى1454أحمد ناجح فتحى بالل1429
أالء سيد فرحات علي1455إسراء أحمد عبده أحمد 1430
أالء عبد الصمد عبد العزيز الشاذلى1456إسراء جمال جابر شهاب1431
أالء عبد اهللا محمد عبد الرحمن1457إسراء خليل عبده عدلي1432
أمال ناصر حجازى حسن1458راء سيد امام محمدإس1433
إمانى خالد محمد جاد عواد1459إسراء عبد الخالق مصطفى أحمد1434
إمانى على هاشم محمد عبد السالم1460إسراء عالء الدين شمندي طنطاوى1435
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آيه جمال عبد المجيد شعبان1486صر السيد محمدإمانى ن1461
آيه سعيد على منصور1487إمانى يحيي صديق عبد الرحمن1462
آيه سيد أحمد هاشم 1488أمل أحمد كمال توفيق عالم 1463
آيه صبحى محمد عبد القادر1489أمل عبدالرازق محمد أحمد الفخرانى1464
آيه طه محمد سيد1490أمنية  ناصر صابر محمد1465
آيه عبد الحميد عبداهللا على1491امنيه اشرف طه صبرى محمود حسن1466
آيه فرج فاروق عبد الحفيظ1492أميرة  السيد ابراهيم أحمد ابو حمامه1467
آيه كرم إسماعيل أحمد عبد المغنى1493اميره عبد العزيز ابراهيم السبعاوى1468
آيه محروس كمال الدين همام1494د على سندأميرة  على محم1469
آيه محمد حنفى يونس 1495امينة طارق محمد عبد اللطيف1470
آيه محمد عبد الرحمن مصطفى1496ايزيس مقار دوس مسعد عبد المسيح1471
آية محمد عبد المنعم سيد أحمد1497إيمان شبراوى محمد إبراهيم عطيه1472
آيه محمد عبد الوهاب أحمد الحسينى1498عظيم محمد عبد المنعم فودهإيمان عبد ال1473
أيهاب أحمد فتحى زكى1499إيمان علي محمد عبد العال1474
باسم حلمى عبداهللا أحمد العبودى 1500إيمان محمد امام حسانين1475
باسم محمد حامد محمد1501إيمان محمد جمال محمد1476
بوسى أشرف فوزى على الشموتى 1502ابراهيم حسينإيمان محمود 1477
تسنيم هشام السيد رزق نصار1503إيمان موسى محمود موسى1478
تيسير السيد صالح قشقوش1504إيمان نعمان السيد محمد سعد1479
جالل عاطف جالل غريب1505إيناس محمد عبد الرحمن محمد1480
جهاد السيد عبدالرحمن حسن1506إيناس هشام مصطفى شاذلى1481
جهاد رأفت عبد الرحمن البسطويسى1507آيه ابراهيم خليل ابراهيم1482
جهاد سمير عبد الوارث ابراهيم1508آيه أحمد زكريا حسن1483
جهاد عبد السالم حسين عبد الرحمن1509آيه الحنفى إبراهيم الحنفى1484
مجدى ابراهيم محمدجهاد1510آيه جمال حسن مصطفى1485
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رباب السيد صالح عبد الواحد1536حسام رشدى شعبان حميد1511
رباب مسعد سليم السيد1537حسين وحيد حسين الجدى1512
رحمه السيد طه مصطفى1538حنان عبد الجواد عطيه أحمد1513
رشا جمال كمال مصطفي1539خالد محمد نبيه عبدالغنى عبد الحميد1514
رضا محمد عابدين طه1540خالد محمود عبد اهللا مصطفي1515
رضوى أحمد السيد أحمد1541خلود طارق فاروق عبد الرازق1516
رضوى محمد محمد فرج شلبى1542خلود مبارك ابراهيم بكرى1517
رمضان فرج عفيفى فرج1543محمد شاهينخلود محمد سيد 1518
رنا اشرف منير فرج1544داليا محمود محمد عبد المجيد1519
رنا أمام عبد الغنى حلمى1545درية عصام الدين علي محمد بحيرى1520
رنا هشام حسن حسين فهمى1546دعاء عادل اسماعيل كامل1521
رم عياد غالىرومانى مك1547دعاء محمد حامد محمد1522
ريم اسماعيل يوسف اسماعيل1548دميانه جاد رياض حبيب1523
ريم محمد السيد علي حسن1549دينا عادل عبد العزيز أحمد1524
ريهام خالد على نوفل محمد1550دينا عبداهللا محمد على الشافعى1525
محمد بدرريهام السيد دسوقى 1551دينا عبدالناصر محمد أحمد خفاجي1526
ريهام محمد علي عبد اللطيف1552دينا عبدالوارث حامد عبدالوارث الديب1527
زكريا ناصر سيد علوان1553دينا فارس أحمد محمد زيدان1528
زينب اشرف محمود محمود بحيلق1554دينا محمد عبد الموجود عبد العال1529
ل حسن على السيدزينب عاد1555دينا مصطفى محمد صبحى بشير1530
زينب عادل حمدى حارس1556دينا مصطفى محمد مصطفى1531
سارة أحمد عبد العزيز عبد النبى1557راندا عماد السيد مطر1532
سارة عادل عبد التواب عثمان1558رانيا حسن ابو الفتوح بركات1533
ينىسارة يسرى شنوده قل1559رانيا عادل محمد فهمي عبد ربه 1534
سالى سامى فريد عبد الفتاح1560رانيا عماد عبد الرازق عبد المجيد1535
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شروق حسن السيد محمد1586سالى سعيد أحمد محمد عتلم1561
سشروق طارق سليمان سنو 1587سحر مجدى عبد العزيز عبد العزيز1562
شيماء خميس كمال كامل1588سعاد حسن سعيد عبد الحميد1563
شيماء طارق عدلى محمد محمد1589سعاد غريب موسى أحمد1564
صفاء صالح عبد الحميد عبد الكريم1590سعاد مصطفى حسن مصطفى رضوان1565
صفا محمد محمد على1591سعيد بدر الدين محمد أحمد محمد1566
عادل محمد شحاتة صادق1592سلمى خالد سالم حفنى1567
عاليا محمود على محمد1593سلمى محمود السيد عبد النبي1568
عبد السالم محمود عبد السالم إبراهيم1594سلوان عوني محمد السيد1569
عبداهللا حامد عبد الواحد يماني1595سلوى سامى محمد بسيونى1570
عبد المجيد السيد عبد المجيد الطويل1596ال امامسماح أسامه جم1571
عبير محروس عبد المولى صابر1597سماح رضا أحمد عبد العزيز1572
عبير محمد عبد المحسن بيومى معوض1598سماح محمود عبد الحميد ابو العال1573
عزه عبدالباسط السيد سالمه مطاوع1599سماح ناصر محمد أحمد1574
عزيز ناجى عزيز رزق اهللا1600مر ابراهيم طه حامد علىس1575
على محسن مختار حسانين1601سمر أحمد حامد سرحان1576
على محمد على حسن1602ورسمر أحمد شا1577
علياء رضوان يونس عبد العظيم عوض1603سمر سعيد أحمد ابو عميرة1578
اشد عبدالرحمن راشدغاده أحمد ر 1604سمر صديق محمد مصطفى1579
غفران عبد المنصف أحمد حسانين1605سمر عبد السميع عبد الغفار1580
فاتن توفيق حسن سالمه1606سمر محمد ابوالقاسم أحمد مبروك1581
فاطمة حمادة محمد حسن1607سمر محمد محمود إبراهيم يوسف1582
عيبفاطمة خيرى محمد ش1608سميرة عصام عبد النبى1583
فاطمة شعبان عبد المنعم محمد أحمد1609سها اسامه جابر أحمد1584
فاطمه نبيل محمد فراج1610شروق اشرف امام السيد1585
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محمد عنتر حسن محمد1636فايزة عادل عبد الفتاح عوض عزام1611
محمد فتحى البسطويسى إبراهيم1637ه وديع مسعود وديعفوزي1612
محمود ابراهيم سيد حسن عبداهللا1638كريستنا أشرف عدلى برسوم1613
محمود السيد على أحمد قنديل1639كرستينا سمير عدلى يسى 1614
محمود الصياد محمد كامل محمد1640كوثر عز العرب عبدالعليم سليمان 1615
مرينا مرقص ميخائيل سيدهم1641ياء حماده عبد العزيز الدلىلم1616
مرفت على كمال العابدين1642لمياء محمد مسلم الشاعر1617
مروة الشافعى عبد الحليم زقزوق1643ليلى يسرى ابراهيم ابراهيم1618
سليمهعبد الغنى محمد همرو 1644ماجدة صالح محمد أحمد1619
مروة عبد المنعم محمد عمارة1645ائيل شفيق بولسمارتينا ميخ1620
مروة فوزى محمد أحمد يوسف1646مارسيل عادل نجيب صموئيل1621
مروة مجدي حسين محمد 1647مارى جرجس زكى عطااهللا1622
مروه محمد أحمد علي الجمال1648ماريان ماهر كيرلس ميخائيل1623
ريم زهران عبده خليلم1649مارينا عزت متى مقار1624
مصطفى جمال ابو الفتوح نصر1650مارينا فريد جورج غالي1625
مصطفى جميل سعد محمد1651مارينا نادى فريز حبيب1626
مصطفى حامد عليوه 1652محمد الشحات على ابراهيم1627
مصطفى سعيد عبد الرحيم مرزوق1653محمد النقراشى عبد العظيم محمود1628
مصطفى طه حسني حمزة1654محمد جمال محمد عبده1629
مصطفى عبد التواب عبد الفتاح عقباوي1655محمد خليل السيد محمد الحارونى1630
مصطفى محمد أحمد محمد1656محمد رضا مرزوق على عمر1631
مصطفى محمد عبد النبي اسماعيل1657محمد سعيد محمد ميز1632
منار جمال أحمد أحمد1658نصور حمدمحمد سعيد م1633
منار أحمد فتح اهللا هالل1659محمد عبدالفتاح على على خضر1634
منه اهللا سامى محمد عباس1660محمد عمر أحمد محمد1635
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كريا محمد سالمهنسمه ز 1686منة اهللا محمود عاشور غريب1661
نسمه صالح محمد سالم1687منى ثروت عبد الحميد العدوى1662
نسمة على محمد عبد المحسن1688منى جمعة على عبد المجيد1663
نسمة محمد عماد حسن ابراهيم1689منى ناجى عبد الهادى مرسى1664
نعمه مهدى على محمد1690منى غريب محمد عبد الرسول1665
نهال ماجد محمود عبد الفتاح معن1691مياده امجد عبد المغيث على1666
نهلة عبدالعزيز محمد الوكيل1692ميادة محمود عبد السالم شويل1667
نهله محمد محمود شعبان1693ميريت عماد عزمى متى 1668
نورهان سعيد حمدى سعيد1694مى حسام محمد عبداهللا1669
نورهان عزت محمد حسين1695حسين مى حلمى محمد1670
نورهان عصام مغازى عبدالرؤف 1696مى حسن محمد حسن1671
نورهان محمد أحمد محمد1697مى سعيد أحمد على1672
نورهان محمد عبد المنصف محمد1698مى عصام محمود أيوب1673
نورهان محمد فرج عيسى أحمد1699مى محى الدين اسحاق قطب1674
نورهان مصطفى عبد الهادى محمد1700نانسى أحمد عاشور عبداهللا اسماعيل1675
هاجر أحمد فؤاد منصور1701نجالء حسبان عبد الرحمن سيد1676
هاجر عبد الحميد عبد المقصود ابراهيم1702نجالء خالد أحمد ماجد1677
امام علىهبه اهللا سامى حنفى1703نجوى محمد عبد الخالق محمد 1678
هبة اهللا سامى شوقى أحمد رفاعى1704ندا فوزى محمد ابو الوفا1679
هبه اهللا سمير عبد الحميد محمد1705ندا مجدي محروس حامد1680
هبه اهللا مسعد جاد خضر1706ندى ايمن رشدى عبد السالم1681
هبه جمال عبدالعزيز صالح محجوب1707ندى عاطف زكى اسماعيل1682
هبه خالد يوسف أحمد1708ندى مصطفى أحمد حسن شاهين1683
هبة مجدى أحمد محمود أحمد1709ندى نادر حسين إبراهيم محمد1684
هبه محمد سعيد محمد حسينى1710نسرين سعيد أحمد محمد1685
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محمود عبد العاطىهدى إبراهيم 1711



ثاراآلكلیة 

شئون الطالب
االثار االسالمیةقسم -االولىطالب الفرقھ ارقام جلوس 

/فى العام الجامعى

كتابھ : وائل محمد

هدى صالح محمد أحمد صالح1712
هدير أشرف محمد إسماعيل الخولي1713
هدير آيهاب السيد محمد راجح1714
هدير عادل سيد بخاطره1715
هدير كمال محمد1716
هدير محمد عبد الغنى ابو سعده1717
هناء عربى شحات عبد الرحمن1718
سيد محمودهند1719
هند جمال محمد فرج1720
وائل أحمد عبد الحميد1721
وداد محمد أحمد عطيه1722
ياسمين شحاتة مصطفى ابراهيم على1723
ياسمين شريف رجب عبد اللطيف1724
ياسمين عالء الدين فؤاد فهمي1725
ياسمين محمد دسوقى أحمد1726
محسن محمد عمر مكرمياسمين مهاب 1727

الباقون لالعاده 
أحمد زغلول على السيد فودة1730
أحمد عبد العزيز محمد على الزعبالوى1731
اسالم محمد نجيب محمد كامل1732
مصطفى عبد العزيز حماد محمد1733
هبه رمضان عبد القادر يوسف1734



اآلثاركلیة 

شئون الطالب
قسم االثار المصریة-االولىطالب الفرقھرقام جلوس ا

2011/2012فى العام الجامعى

كتابة :وائل محمد

اســــم الطالــــبرقم الجلوساســــم الطالــــبرقم الجلوس
اسامة حجازي عبد الحميد محمد1026إبتسام عاطف ابو دهب أحمد1001
أسامه محمد صبحى عبد اللطيف عياد1027إبراهيم إبراهيم حافظ على الحوالى1002
اشرف حماد محمد أحمدإسراء 1028إبراهيم كمال إبراهيم عبد الرحمن الوكيل1003
إسراء عالء محمد عبده1029ابراهيم محمد ابراهيم غنيمى1004
إسالم أحمد السعيد محمد حسن 1030أحالم السيد رجب المتولي1005
إسالم أحمد مندوه أحمد جاد اهللا1031أحمد بدر حامد أحمد شريف1006
ادم جوهرإسالم محمد 1032أحمد بليغ عبدالنبى االمام1007
إسالم نبيل محمد بيومى1033أحمد جمال الدين سعد حجاج1008
أسماء ابراهيم رشاد أحمد عفره1034أحمد حمدي أحمد حمودة1009
أسماء ابراهيم محمد محمد أحمد1035أحمد سامى مصطفى محمد 1010
أسماء أحمد امين محمد أحمد1036أحمد سمير ابراهيم حسان1011
أسماء أسامه امام يوسف سيد1037أحمد سعيد أحمد فضل الشيخ1012
أسماء السيد أحمد محمد غراب1038أحمد طه عبد الباقى طه1013
أسماء جمال محمد أبو الفتوح محمد عزب1039أحمد عبد المعبود محمد حسن1014
أسماء حمدى حسن على1040أحمد عادل محمد مرسى1015
أسماء سامى محمد الهادى العزب1041د اللطيف متولىأحمد عطا عب1016
أسماء عصام سعيد محمد على1042أحمد محمد أحمد ابراهيم 1017
أسماء فؤاد حامد عبد اللطيف1043أحمد محمد البشير شرف الدين السبعاوى1018
أسماء محمد عبد الحميد محمد1044أحمد محمد السيد محمد علي1019
أسماء محمود مصطفى مصطفى محمد طه1045محمد محمد محمود علىأحمد1020
أسماء ممدوح عبد ربه محمود1046أحمد مدبولي اسماعيل حسن عثمان1021
أشرف عادل سعد عبدالسالم1047أحمد نبيل محمود أحمد مرسى الفخرانى1022
قلماوىالسيد عادل السيد أحمد ال1048أحمد نبيل نجيب عبد الباقى1023
الشيماء إسماعيل محمد عبد الواحد1049أحمد يحيى محمد عبد المعطي1024
الشيماء عبد اهللا مصطفى عبد اهللا زاهر1050أحمد يوسف أمين فواز1025
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عبدهإيمان عصام محمد 1076الشيماء محمد على محمد1051
إيمان على جوده على هيكل1077أالء محمد عمرو شفيق صالح1052
إيمان محمد سيلمان محمد 1078أمال سامى حافظ اسماعيل1053
إيمان محمد عبد اهللا غنيم1079إمانى حمدى عبد الصمد عبد الحليم1054
إيمان ناصر رفعت محمد1080إمانى زكريا عبد العال أحمد1055
إيمان يسرى عبده محمد ابراهيم1081اماني عطية محمد منصور محمد1056
إيناس حمدي محمد عبد المجيد1082إمانى مجدى السيد عقل1057
آيه أحمد فريد عبد العاطى1083امتياز محمد مسعد الديب1058
آيه أحمد عبدالحميد شعيره1084أمل حسنى بقطر خلف1059
آيه السيد محمد فتحى جبر يوسف1085لى حمادأمل محمد كمال متو 1060
آيه ايمن مصطفى عبد العزيز1086امينه اشرف عبد الحكيم ابراهيم1061
آيه رضا محمد حافظ 1087امنيه السعيد عبدالحى عبدالمعطى1062
آيه سعيد محمد عامر1088أمنية  محمود عبد الحميد عبد العزيز1063
آيه عبدالمعين عبدالجواد حجاج1089طه عطيه سيد أحمداميره سيد أحمد 1064
آيه عبد النبى قرنى أحمد1090أميرة  عثمان محمد مهران1065
آيه فتحى اسماعيل محمد العساوى1091أميرة  معتز حسن محمد منصور1066
آيه فؤاد سيد أحمد محمد1092امينه حسين عبد المقصود عبد الحليم محمد1067
آيه محمد عادل مصليحى الجعفراوى1093انتونى نبيل حبيب اسكندر1068
آيه نور الدين نصر أحمد1094انجى حامد حسن شحاتة متولى1069
باسم ابراهيم عبد المقتدر حافظ باشا1095انجى محمود عبد العاطى عبد الحميد1070
لسالم السيدباسم صالح الدين عبد ا1096انجى ياسر عطية سيد أحمد1071
باسم نشأت شكرى بسطاشيس1097ايات سليمان عبد الرازق محمد علما1072
بسمة أحمد بدر خليل1098ايات على محمد عبد المؤمن الحفناوى1073
بسمه السيد عبد السالم السيد خليفه1099إيمان أحمد انيس سيد محمد1074
بسمة حسين ابراهيم حسين1100إيمان عبدالناصر سليمان عبدالسالم1075
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دينا أحمد حسين أحمد على1127بسمة شبانه حسن شبانه1102
دل محمود عبد العظيمدينا عا1128بسمه صالح عبد السالم محمد عباده1103
دينا كرم محمد خليل1129بسمة عادل محمد صالح الغرابلى1104
دينا محمود عبداهللا الغريب1130بسمة محمد صادق محمد1105
دينا وحيد أحمد عبد الغني1131بسمه محمود يوسف منصور1106
رائد سعيد محمد الصواف1132بسمه نبيل الدمرداش السيد1107
رانيا عاطف امام ابراهيم محمد1133بنيامين عبد المسيح سعد اهللا عبد المسيح1108
رجب عبد النبي على على1134بهاء الدين عاطف ابراهيم مخيمر1109
رحمه مجدى حسين محمد حسن1135تقى سعيد سيد علي شاهين1110
فرج حسن الشيمىرحمه محى الدين1136تقى محمد سعيد محمد انور محمد درويش1111
رشا شحات عبداهللا ابراهيم1137جراس يانيك كيوكو1112
رضا عبدالمالك عبداهللا محمد1138جهاد جمال ابراهيم عبدالمطلب1113
رغده خليل عياد خليل1139جهاد سعيد حلمى عبد المنعم1114
رنا حاتم محمد كامل عماره1140جيالن حسين السيد محمد سالم1115
ريم محمد مصطفى إبراهيم1141حذيفه ابراهيم فؤاد الهاللى1116
ريهام عبد القادر اسماعيل بدوى1142حسناء عبد الحكيم حسن محمد1117
ريهام محمود محمد محمد على1143خالد عماد عبد العزيز ابراهيم الحكيم1118
قمرريهام يسرى موسى ابو1144خلود أحمد عبد العزيز راشد1119
زينب صالح الدين السيد ابراهيم1145خليل محمد خليل أحمد1120
زينب عالء الدين محمد سالم1146داليا علي عبد المجيد عزب1121
ساره أحمد سعيد إبراهيم على1147دعاء محمد علي حسين أحمد1122
الناغىساره حامد عبد الواحد حامد إبراهيم1148دعاء مصطفى صالح مصطفى1123
سارة حلى أحمد أحمد1149دميانة عادل إبراهيم غبريال1124
سارة سرحان ابراهيم أحمد ابو طافش1150دميانة نبيه اسحاق ميخائيل1125
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يم طلبه منسىشيماء محمد عبد الحل1176ساره سعد حسن حسن الشربينى1151
شيماء صالح عبد الحليم حسن1177سارة سمير عزب على1152
شيماء محمد مصليحى قنديل1178سارة طارق محمد عطية1153
ضحى عبدالرحيم محمد عبده1179سارة عبد الفتاح عبد الوهاب عبد السالم1154
طاهر عصام زكى مهران العطار1180ساره مبروك محمد الزيات1155
عايده محمود محمد شادى1181ساره يوسف ابراهيم يوسف ابو الدهب 1156
عبد المنعم شعبان إسماعيل محمد 1182ساميه ابراهيم على الوحالن1157
عبير أحمد عبد الرحمن حسين1183سحر رفعت على عبد الهادى دكرونى1158
محمد عيدعزيزه محمد خليل 1184سعيدة سعيد عبد التواب طه1159
عال سمير أحمد عبد اللطيف1185سلمى زياد السيد محمود خليل1160
عالء محمد عباس عبد النبى1186سلمى محمد السيد عاشور شعراوي1161
على جمال السعيد عبد الرحمن1187سماح سعيد حجازي علي1162
علي عاطف محمد شرف1188سماح عبدالرازق سعد العقله1163
على محمد رمضان مهدى1189سماح عبداهللا شحاته محمد1164
على مصطفى محمد محمد مرسى1190سمر مجدى عبداهللا عبد الغنى1165
علياء ايمن مصطفى عبدالرسول عبداهللا1191سمر محمود ابراهيم محمود1166
عماد الدين عبد الرحمن فتحى أحمد1192سمية السيد عبد العال أحمد1167
عمرو عبد الغنى على عبد الغنى1193سها اسامة سيد عبد النبى1168
عمرو يحيى عبد اهللا محمد 1194سوسنة عاطف يوسف جريس عبدة1169
غاده المرغنى السيد المرغنى1195سيلفانا ماهر بديع شحاته1170
غادة طاهر أحمد سيد على1196شادى مظهر نقاوى1171
فادى أديب أنور بشاى1197لى البرىشربات فرج محمود ع1172
فاطمة أحمد اسماعيل محمد1198شروق أكرم صابر محمد سيد أحمد1173
فاطمة أحمد عبد المنعم محمد يونس1199شريف السيد عبد الوهاب رزق1174
فاطمه أسامه عيسى محمد عيسى1200شيماء طه عمر محمد1175
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محمد جمال جبر توفيق1226فاطمه رفاعى عبدالعظيم السنوسى1201
محمد حاتم عوني محمد عبد الصمد1227فاطمه عبدالمجيد عبد الجواد معوض1202
محمد حسن أحمد اسماعيل1228فاطمة على أحمد على الشيخ1203
محمد حسن على عابدين صالح1229فاطمه محمود خليفه السيد 1204
محمد حفنى نياظ خميس1230فريده صبحى محمد الخضرى1205
محمد حلمي عبد الصادق محمد1231فريدة مجدي عبد المنعم محمود محمد1206
محمد سعيد محمد الدبيكى1232فهد عبدالرؤف حسن حسن1207
د عبد الفتاح عفيفىمحمد عبد الحمي1233فيفيان ثروت نجيب قرياقوس1208
محمد صالح عبد العال على1234كريم محمد سيد رجب على1209
محمد صبحى سيد يوسف1235كريم محمد سيد سيد العشماوى1210
محمد عاطف جوده حسان البيجاوى1236كريم محمود حنفى أحمد محمد1211
الزناتىمحمد عبدالرحمن عبدالكريم عمر1237كريم نظير رجب طنش1212
محمد عطيه زكى زاهر1238لمياء عبد الحكيم أحمد محمود1213
محمد فوزى الكريونى الشربينى1239لوجينا عبد الحميد غريب محمد1214
محمد كمال الدين عبد الحميد1240مادونا عصمت لبيب اسكندر1215
محمد مجدى السيد سيد أحمد1241مارتينا محسن حسنى رقاب1216
محمد مجدى محمد محمد1242مارتينا ناجي ميخائيل وهيب1217
محمد محمد إبراهيم حماد1243ماريو مخلص فريد فريد1218
محمد موسى صالح الجوهرى علوان1244مارى مختار وهبة غبريال1219
محمد يسرى درويش رجب عريق1245ماريان رضا فوزى غالى1220
محمود أحمد عبد الرحمن الحصرى1246روزماريان وهبه انيس ني1221
محمود أحمد سيف الدين جعفر1247ماريام محمد عبد القادر امين1222
محمود شعبان ابراهيم الصواف1248مارينا جورج شوقى جرجس1223
محمود عبدالرازق سالمه محمد البيسى1249محمد ابوالعال عبيد أحمد1224
محمود محمد عبد المجيد منصور شبايك1250ابو طالبمحمد أحمد على أحمد1225
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مهيتاب حميده فاروق حميده1276محمود مدحت محمود أحمد1251
مهجه محمد رمضان سيد محمد رمضان1277مرام سعد الدين محمد ابراهيم1252
مونيكا عاطف نجيب حنا1278مد عبد الراضى جيالنىمروة أح1253
موسى بدر على بدر1279مروة أحمد عطية السيد1254
مياده عصام السيد عبدالحميد1280مريم سليمان عازر بانوب1255
ميرنا صموئيل عزمى بشير1281مريم محسن صابر عبد الحليم على ريحان1256
مينا آيهاب اديب بشاي1282دالجواد معاذ جمال عبدالمقصود عب1257
مينا وجدى فكرى فهمى1283مصطفى حسن حسين 1258
مى حسن محمد عبد الفتاح1284مصطفى عادل رشاد حرحش1259
مي عبد النبي ابراهيم السيد1285مصطفى محمد حمزة عالم مصطفى حمزه1260
فتوح محمدمى فتوح فهمى1286مصطفى محمد عبدالحميد يوسف1261
مى مجدى قنصوه الشيخ1287مصطفى محمود محمود رمضان1262
مى محسن ابراهيم محمد1288منار حسن بغدادى أحمد1263
مى مصطفى محمد على ناصر1289منال محمود عباس محمود عبداهللا1264
ناصر صالح الدين نصر حنفي1290منار محمد أحمد العكاوى1265
ناهد أحمد ابراهيم عبد السالم1291مهدى عفيفى مصطفى مطرمنه أحمد1266
نجالء فتحي محمد السيد ابو سيف1292منة اهللا حمدي اسماعيل 1267
نجالء مصطفى محمد على1293منة اهللا عزت على عبد الجابر1268
ندا شعبان محمد ابراهيم1294منه اهللا ناصر محمد على 1269
ندا مصطفى محمد السيد الديب1295ل عبد الحافظ محمد درازمنة اهللا كما1270
ندى حسنى محمد جمال إمام نوح1296منة اهللا محسن محمد وهبه 1271
ندى خالد محمد قطورى على1297منى رمضان حمزه خمران محمود1272
ندى سمير شعبان محمد خالف1298منى سامى سمير السيد1273
ندى عماد الدين عبد العظيم حجاج1299حسن عبداهللامنى فارس رجب 1274
ندى فتوح أحمد الشحات أحمد1300مها محمود سالم عبدالواحد1275
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نيفين حسين عبدالفتاح على1326ندى محمد عاطف صالح جمال الدين1301
هاجر حسن قرني عبد التواب1327محمود محمد عبداهللاندى مصطفى 1302
هاجر خالد زكريا ابراهيم1328ندى ناصر حسن على1303
هاجر عبد التواب ابراهيم عبد السالم1329ندى هانى حسن فؤاد1304
هاجر محمد امين عبد العزيز1330نرمين عبد العال محمد السباعى1305
هاجر عبد الرازق منصور عبد الفتاح1331حمودنسمة ابراهيم محمد م1306
هاجر عطيه عبد اهللا عطيه 1332نسمه حنفى محمود مصطفى1307
هاله سليمان سالمة مرزوق1333نسمة مصطفى اسماعيل مدبولى1308
هايدى اميل باسط ناشط1334نشوى جمال أحمد حامد جعفر1309
هللا خالد حسين كاملهبة ا1335نعيمه شعبان محمد حسن1310
هبة توفيق السيد امام1336نغم أحمد محمود خليل1311
هبه محمود مصليحى ابراهيم1337نها أشرف نور الدين صادق لطفي1312
هبه حمدى محمد الهندى الصيفى1338نها جمال سيد ابو بكر1313
بدالغنى هبه سعد بسيونى ع1339نهلة أحمد محمد عبد الفتاح الصبان1314
هبة سعيد زكى حافظ1340نورا جودة ربيع بيومي1315
هبه عبدالهادى عيد أحمد زناتى1341نوران سمير عبد العظيم مصطفى صالح1316
هبه على صابر سيد أحمد1342نوره سيد ابراهيم محمد1317
هبه علي محمد علي عثمان1343نورهان أحمد محمد طه التركى1318
هبه عماد محمد حسن1344رهان سيد طه السيدنو 1319
هبه ممدوح مصطفى على جمعه1345نورهان عبدالهادي راغب عبدالهادى1320
هبة محمد زكرى محمد1346نورهان مجدى اسعد ابراهيم1321
هبة هشام فؤاد محمد1347نورهان مجدى حسن سالم1322
ى ناصر بدر محمد الفرماوىهد1348نورهان محمد عبد الحميد هجرس1323
هدير امين امام محمد سيد1349نورهان محمد مصطفى محمود محمد1324
هدير حسن محمد سيد أحمد1350نورهان نعمان عبد الخالق عبده أحمد1325



اآلثاركلیة 

شئون الطالب
قسم االثار المصریة-االولىطالب الفرقھرقام جلوس ا

2011/2012فى العام الجامعى

كتابة :وائل محمد

اســــم الطالــــبرقم الجلوساســــم الطالــــبرقم الجلوس

ياسمين مرسى عتريس غريب1376هدير نبيل الصادق حسن على 1351
ياسمين ممدوح أحمد مراد1377هدير صالح مصطفى عبداهللا1352
يوسف محمد عبد الغفور محمد 1378هدير فتحى راضى شاهين1353
دينا حسن مصطفى1379هدير كمال سعداوي ابراهيم1354
الباقون لالعاده هدير محمد محمد جبريل1355
آيه محمد حسين عبد العزيز حسين1395أحمد توفيقهدير محمود 1356
سارة رضا رشاد عبد الرحمن1396هدير ممدوح محمد 1357
علياء سامى محمد زغلول1397هشام كمال محمد التهامي1358
لمياء وجيه عبد الحميد الشرقاوى1398همت مصطفى محمد على 1359
د حسنين عفيفى محمد عفيفىمحمو 1399همسة ناصر محمد سيد أحمد1360
مينا إبراهيم عزت غبريال النجار1400هناء يوسف أحمد عمار1361
نادى شحاته موسى جورجى1401هند جمال عبد الرحمن أحمد1362
نورهان إبراهيم محمود إبراهيم1402وسام اشرف سيد عبد العظيم1363
هشام محمد بغدادىهبه اهللا1403وسام عبد الناصر أحمد محمد 1364
هبه عدلى زاخر بطرس 1404والء حمدى محمد غريب 1365
يمنى أشرف مصطفى كمال عبد الرازق1405والء عاطف مدبولى عبدالعال1366
والء علي محمد محمد عبد الوهاب1367
والء محمد وحيد عبد الحميد محمد1368
ياسمين أحمد عبد الفتاح محمد1369
ياسمين جمال محمد محمود علي1370
ياسمين رأفت عبد العظيم الطوخى1371
ياسمين سامح أحمد ابراهيم1372
ياسمين عبدالناصر محمد عبدالناصر1373
ياسمين على عوده سعيد الديب1374
ياسمين محمود مصطفي عبد المجيد1375



اآلثاركلیة 

شئون الطالب
ـ قسم ترمیم االثاراالولىارقام جلوس طالب الفرقة 

2011/2012فى العام الجامعى 

بة : وائل محمدكتا

اســــم الطالــــبرقم الجلوساســــم الطالــــبرقم الجلوس
أسماء أحمد عبد المعين يوسف1776إبراهيم خليفه عبد القادر خليفه1751
افنان محمود وجيه احمد الحسينى كامل1777إبراهيم ناصر بدير الشناوى1752
وحيد صادق محمداالمير 1778أحمد أحمد عبد الفتاح أحمد الخضراوى1753
الهام عبد النبى محمد سيد1779احمد اسامه على القسط1754
امل عبدالستار محمد رياض الخبى1780أحمد اسماعيل عبد الحميد على 1755
امل محمد ابراهيم محمد حموده1781أحمد بسيونى موسى البستاوى1756
طفى المرسيامل محمد مص1782أحمد جمال حسن جابر الدريرى1757
امنية اسامه عبد الرازق السيد1783أحمد جوده عبداهللا الهادى وهدان1758
امنيه عبد النبي عبداهللا محمد1784أحمد رافع شعبان بكر1759
امينه ابواليزيد احمد قطب عاشور1785أحمد محمد سامح أحمد الشبراوى1760
رة سعيد محمد حسن الصيفىامي1786أحمد محمد محمد إبراهيم عثمان1761
اميره عدلى مجيد طوسة جرجس1787احمد محمود عبد القادر سليمان1762
انجى حسيب عبد الرشيد على1788أحمد مقابل عبداهللا محمد1763
ايات مسعد ثابت زهران1789أحمد هشام زكريا محمد1764
جرجسايفون نادى غالى 1790أحمد يحيى فاروق أمين صالح1765
ايمان اشرف منصور يونس1791أحمد يسرى منصور حسن رزق1766
ايمان النادى عيد محمد منصور1792أسامه سعيد محمد شلبى1767
ايمان حمدي محمد عبد الرحمن السبعاوي1793أسامه فتحى محمود الشمندى1768
ايمان فتحى شرف الدين السيد1794اسراء ثروت زينهم على1769
ايمان كيالنى محمد عشرى1795اسراء سمير عبد المحسن فهيم1770
ايمان محمد مصطفى محمد مرشد1796اسراء صبحى دسوقى عطيه1771
ايناس منصور عبد الهادى منصور1797اسالم احمد ابراهيم السيد1772
ايه سمير زكى على خاطر1798إسالم أحمد السيد محمود إبراهيم1773
ايه شريف محمد حسين البليدى1799م خالد عزت عمرإسال1774
ايه فتحى محمد مصطفى ابو تشيش1800اسالم نصر الدين ابراهيم محمد1775

اســــم الطالــــبرقم الجلوساســــم الطالــــبرقم الجلوس



اآلثاركلیة 

شئون الطالب
ـ قسم ترمیم االثاراالولىارقام جلوس طالب الفرقة 

2011/2012فى العام الجامعى 

بة : وائل محمدكتا

زينب مصطفى محمد حسنين1826ايه مصطفى ابو سريع عبد العزيز1801
زينب مصطفى محمود بيومى حماد1827رزق أحمدايه يسرى1802
سارة حسن على السيد احمد1828بسمة عبد الناصر عباس محمد1803
سارة صالح هالل عبد الاله1829بوال غبريال نجيب جرجس1804
سارة عاطف محمود عبد الرحمن1830تغريد إبراهيم عبداهللا إبراهيم1805
سارة عبد السالم عبد الفتاح المرشدي1831برتقى محمد زاهر عبد ال1806
سامح عبد الحفيظ بيومى سيد احمد1832جليله سيد حافظ ابراهيم ابوباشا1807
سحر ممدوح محمد السيد شاهين1833جودة محمد السيد احمد محمد1808
سليفيا صالح سالمه عارز1834حامد السيد عبد الجواد خليل1809
سمر السعيد عبد الفتاح السنطاوى1835إبراهيم حسنخالد عادل1810
سمر مجدى عبدالحميد يوسف1836خالد فوزى عمر عيسوى1811
سمر محمد جالل عز الدين1837خلود فتحى حسن حسن السيد1812
سمر مصطفى محمد عبدالدايم1838دنيا السيد عبد الحميد شما1813
سمره سمير درويش السيد1839دينا السيد قطب الروبي 1814
سها عبد الرحيم ابو النصر خليل داود1840دينا دياب محمد دياب1815
سهيلة محمد محمد صالح شديد قنديل1841رأفت محمد السيد محمد عطيه1816
شروق هانى محمد احمد عوض اهللا1842رنا مجدى توفيق نصر1817
شريف أحمد عبد الخالق السيد القرنفولى1843رحمة عبد المجيد زكريا عبد المجيد1818
شرين سعد شوقى زكى1844رحاب صالح إسماعيل محمود1819
شيرين مصطفى فهمى سليمان الحصرى1845رقية عصام عزازى عبد الحميد شريف1820
شيماء جمال انور السيد1846رنا احمد جالل حسن1821
شيماء محمد احمد شلش1847رويدا عالء الدين محمد إبراهيم1822
شيماء محمد البنداري شارود1848ريموندا رمزي عطا عطا اهللا1823
شيماء محمد على إسماعيل1849ريهام لطفي اسحق برسوم اسحق1824
عبد الخالق كامل عبد الخالق هندى1850زينب جمعه كامل فتوح1825



اآلثاركلیة 

شئون الطالب
ـ قسم ترمیم االثاراالولىارقام جلوس طالب الفرقة 

2011/2012فى العام الجامعى 

بة : وائل محمدكتا

اســــم الطالــــبرقم الجلوساســــم الطالــــبرقم الجلوس
محمد عفيفى عطا عفيفى1876عبد الرحمن عبد المنعم عبد اهللا السيد 1851
محمد عالء الدين عفيفى على1877عبد الرحمن محمد فهمى سيد احمد1852
محمد كارم عبد الفتاح محمد حميدة1878عبد الظاهر مجدى عبد الظاهر 1853
محمد محمد محمد فرحات1879حمد عبد الواحد محمد ابو غنيمعبد الواحد م1854
محمود ابراهيم المحمدى عبد المعطى1880عبد الوهاب محمد محمود عبد العال1855
محمود أحمد السيد عبد الهادى1881عبد المجيد طلعت عبد المجيد محجوب1856
عامرمحمود اشرف محمود 1882عبد المسيح عاطف فايق حنا1857
محمود الممدوح أحمد غزى1883عمرو مصطفى إبراهيم1858
محمود أنس محمود محمود1884عالء الدين أسامه صبحى مصلحى1859
محمود توفيق إسماعيل محمد1885عالء محمد عباس محمد1860
محمود جمال نصر محمود 1886عالء محمد أحمد إبراهيم1861
محمود صقر سيد محمد السيد1887الهادى القزازعلياء عبد الغنى عبد1862
محمود محمد فؤاد السعيد الطنبولي1888فوزيه خالد على احمد1863
محمود محمد مصطفى محمد1889كرستينا مجدى رزق عويس1864
محمود مصطفى حواش محمد1890محمد أحمد رشدي احمد مطر1865
م خالد عزمى فؤاد عزمىمرا1891محمد الطاهر يوسف محمد1866
مرفت جمال أمين إبراهيم1892محمد المعز لدين اهللا عباس محمد1867
مروة محمد سعد محمد الدمناوي1893محمد جابر عبد المقصود الشمس1868
مريم ابراهيم المرسى نجم1894محمد حامد السيد مرعي الريس1869
مشرف محمد مشرف محمد مخيمر1895محمد سامى محمد عبد الباقى حشاد1870
مصطفى أبو بكر كامل عمران1896محمد عبد الغنى راشد عبد النعيم1871
منار كمال صادق خليفة1897محمد سيد محمد عبد العزيز1872
مها محمود السيد عطى1898محمد طه حلمى حسن1873
مى السيد عبد العال محمد1899محمد عاطف حسن المالكى1874
نادية مجدى يوسف محمد1900محمد عبد الناصر حسن عبداهللا1875

اســــم الطالــــبرقم الجلوساســــم الطالــــبرقم الجلوس



اآلثاركلیة 

شئون الطالب
ـ قسم ترمیم االثاراالولىارقام جلوس طالب الفرقة 

2011/2012فى العام الجامعى 

بة : وائل محمدكتا

ياسر أحمد عثمان حسن1926نادين ايمن عبد الحميد فزاع1901
ياسمين صبري عبد الرحمن ابراهيم1927ندا محمد عبد الباقى محمد1902
ياسمين عبد الرحمن إبراهيم عبد الفتاح1928دى سيد محمد محمد سليمن1903
يوستينا سمسم مفيد موسى بشاى1929نعمه عادل عبد الحفيظ القلجه1904
يوستينا بقطر عوض بقطر1930نهاد رشدى عبداهللا قطب السيد1905
الباقون لالعادهنورا السيد علي علي مسعود1906
إبراهيم محمد أحمد محمد السعدنى1933يد عبد الرحمن محمد السيدنورهان الس1907
نورهان مجدى محمود أحمد إبراهيم1908
نورهان محمد عبد الرحمن محمود1909
نورهان يحىي حمدى امام1910
هاجر عبداهللا محمد عبد الحميد اسماعيل1911
هاجر محمود علي أحمد بدوي1912
حمد محمد مصطفيهبة ا1913
هبه جرجس يونان سالمة1914
هدى سعيد عبد الجواد محمد1915
هدير عوض عوض عبده عويد1916
هدير محمد فؤاد رشيد عبداهللا1917
هدير ممدوح أحمد الديب1918
هند حسنى محمد محمود حماد1919
هيثم جمال شرقاوى بدوى1920
بد الحميد عويسوائل أحمد ع1921
وصال محمود عبداهللا محمد1922
والء احمد ابراهيم محمد1923
والء محمد علي فوده1924
يوسف محمد يوسف حسان1925



اآلثاركلیة 

شئون الطالب
االثار االسالمیةقسم - الثانیةطالب الفرقھ اراقم جلوس 

2011/2012فى العام الجامعى

اســــم الطالــــبرقم الجلوساســــم الطالــــبرقم الجلوس
الباقون لالعادهأحمد إسماعيل عبد العزيز عشره2051
أحمد ماهر عبد الرحمن خليفه بدير2081أحمد سعيد حامد عصاميص2052
دينا صالح جابر على2082أمل صالح سعيد سيد عز الدين2053
روعه أحمد محمد عباس2083محمد سقيطةامينة محمد عربى 2054
سيد عاشور سند السيد 2084آيات عبد الغفار نصر غريب2055
عاصم أحمد محمد عطيه ابو العزم2085إيمان عطيه متولى السيد2056
مصطفى عبد الرحمن السيد سرحان السيد2086آيه مجدى على السيد الحلوانى2057
نوران عالء محمد أبو نصره2087عمارةآيه محمد عيد بركات 2058
هشام عبد الحميد عبد العزيز عبد الحميد 2088حوريه السيد محمد الضوى2059
وسام محمد عبد المنعم محمد عطا2089خالد ربيع إبراهيم موسى2060
من الخارجريم زكريا محمد عوض2061
أيمان محروس سيد حسين2091زينات رجب عبد الشافى حافظ2062
ريهام عبد العال عبد العزيز محمد2092سلوى حمدى أحمد شعيب2063
سمر عيد مبروك الباسوس2064
عمرو يحى عبد العظيم السيد يوسف2065
فاطمه محمد حسن أمين2066
محمد السيد محمد عبد الهادى2067
محمد على محمد على خليل2068
نادى أحمد البسيونى غانم أحمدمى 2069
هبه محمود مصطفى أبو سعيده2070
هند محمد السيد أحمد حمزه2071



اآلثاركلیة 

شئون الطالب
صریةقسم االثار الم-الثانیةطالب الفرقھارقام جلوس 

2011/2012فى العام الجامعى

اســــم الطالــــبرقم الجلوساســــم الطالــــبرقم الجلوس
الباقون لالعادهأحمد عرفات شوقى عبد الهادى2001
ابانوب ماجد نصيف مفيد2021أسماء السيد عبد الغنى الشرشابى2002
احمد فرج محمد المؤيد2022أسماء عبد العزيز محمد عبد الحميد2003
احمد محمد ابو بكر محمد الشناوى2023الجندىحمد محمداآالء حمدى2004
احمد نجدى على محمد 2024آالء فوزى أحمد صابر عيسوى2005
اسالم محسن مأمون صالح2025أميره شعراوى عباس شعراوى2006
آيه محمود السعيد يوسف2026أنچى السيد بكر حسن العشماوى2007
سلمى طارق عبد الفتاح محمد خضر2027براء بدر جمعه جاب اهللا2008
سلمى محمود إبراهيم أحمد على2028بسنت وحيد الدين عبد العال حامد حسن2009
شيرى ميالد إبراهيم ميخائيل2029سمر محمد عطيه حسين2010
عبداهللا خميس عبداهللا جمعه أحمد2030عمرو أمين عبد الرحمن نظمى نصر الدين2011
فاطمه جميل إبراهيم محمد فرج2031محمود حسن عبد النبى حنفى سويلم2012
محمود محمد عبد الشكور محمد سليمان2032على مصطفىمصطفىمصطفى محمد 2013
هاميس محسن بدر عبد القادر عياد2033منار االسالم محسن أمين ذهب2014
كيم إبراهيم العدلهند يسرى عبد الح2034نور الهدى وجيه أحمد فرج2015
هدير إبراهيم محمد شراقى 2016
ياسمين عطيه عبد الفتاح عبد الموجود2017
ياسمين محمد سمير عبد المحسن محمد2018



اآلثاركلیة 

شئون الطالب
ـ قسم ترمیم االثارالثانیةطالب الفرقة ارقام جلوس 

2011/2012فى العام الجامعى 

اســــم الطالــــبرقم الجلوساســــم الطالــــبرقم الجلوس
الباقون لالعادهأبانوب عماد عياد جبرة 2101
أبانوب جمال داود حنا2131آثار محمد محمد محمود على2102
أحمد محمد محمد مرسى2132أحمد رجب شعبان بيومى2103
ام نصر ابراهيمأسراء عص2133آدهم محمد السيد بركات2104
أسماء أحمد أبو حسيب محمد2134إسالم محمد عبد الغنى الليثى2105
بهاء محمد عبد الرحمن محمد درويش2135أصال عبد الحكيم رشاد السعيد2106
على محمد على الدسوقى 2136أمل عبد الوهاب عبد الرؤوف عبد الوهاب2107
عمر اسالم محمد محمود ابو الخير 2137إيمان موسى إسماعيل الجبجيهى2108
عمر طارق عبد الملك خليفه2138أيهاب عبد المؤمن محمد محمد عبد الكريم الفقى2109
غاده عصام محمد إسماعيل2139آيه سامى أحمد عبداهللا محروس2110
فاطمه حسن رجب محمد2140حنان محمد عالء الدين جالل محمد2111
لبنى حازم حلمى غنيمى2141من محمد عبد الفضيل على جبررنا عبد المؤ 2112
محمد عبد التواب محمود جوده2142ريم رضا على محمد الصحفى2113
محمد عبد الرازق سالمه البيس2143سارة محمد عبد العزيز عبد العظيم عاشور2114
محمد عبد العزيز كمال عبد العزيز 2144شرين سعد رزق رزق2115
محمد محمد الوردانى العيسوى صالحه2145عبد الخالق فتحى عبد الخالق صيام2116
محمود مصطفى محمد مصطفى مونيه2146عبد الرحمن محمد على محمد2117
مريم ثروت مختار حنس2147عبد اللطيف محمد عبد اللطيف سليمان2118
من الخارجمحمد أسامه محمد مرسى2119
احمد عاطف عبد الحميد محمد احمد االطرش2151زفاريوست يوسف نرمين حشم2120
اسالم محمد عبد الجواد محمد2152نرمين مصطفى محمود حسن شوشه2121
كريم احمد عبد الشافى محمد حماد2153نوران عاطف أحمد عبد الغنى2122
هند شرف الدين محمد السيد أبوا لعنين 2123



اآلثاركلیة 

شئون الطالب
االثار االسالمیةقسم -الثالثةطالب الفرقھ ارقاك جلوس 

2011/2012فى العام الجامعى

اســــم الطالــــبرقم الجلوساســــم الطالــــبرقم الجلوس
اسالم سعيد عثمان خليل3426أبتسام إبراهيم كريم عبد العزيز3401
اسالم مجدى محمد السعيد متولى3427ابراهيم كامل ابراهيم محمد العطار 3402
اسالم محمد رزق إبراهيم3428أحمد حسن مسعود منصور3403
أسماء أسامه متولى حسن3429أحمد حسين إبراهيم سيد3404
أسماء إسماعيل على إسماعيل3430أحمد سعيد أحمد محمد الرشيدى3405
أسماء أمام السيد أبو تيتى3431احمد سعيد القطب ابو غزاله3406
أسماء رمضان سيد بيومى3432أحمد عادل عبد اللطيف أحمد3407
أسماء سعيد هاشم ثابت3433نم عواداحمد عيد غا3408
أسماء سمير سالمه جمعه سالم3434أحمد كاظم إبراهيم عبد الموجود3409
أسماء صالح الدين محمد أحمد3435احمد فتحى امام  حسن3410
أسماء عمر عبداهللا رفاعى3436احمد محمد المحمدى محمد مصطفى3411
اشرف سيد عبد السالم سيد3437أحمد محمد عبد السالم مرسى3412
االءعلى أحمدمحمد3438أحمد محمود فوزى عارف3413
االء محمد عبد الحميد مصطفى3439أحمد مصطفى فتح االله خالف3414
االء محمد محمود محمود3440أسامه سالمان خليفه عبد المقصود3415
بد الغنى العزبأمل أحمد ع3441إسراء أبو اليزيد محمد بسيونى3416
أمل عاطف سالم حسين3442أسراء أحمد عبده مدبولى3417
امنيه عزمى مصيلحى محمد3443أسراء أسامه السيد محمود3418
الهام جمال رمضان محمد3444أسراء أشرف مصطفى محمد3419
اميره أحمد محمد أحمد على3445أسراء حامد أحمد حامد درويش3420
اميره اسليمان محمد عبد الرحمن 3446حسانين بكير عبداهللاأسراء 3421
اميره جمال عبد العظيم السيد3447أسراء سمير محمد محمد على3422
اميره جمال محمد محمد الفقى3448أسراء صفوت محمد أمين3423
اميره عادل عبد الرحمن بخيت3449أسراء فتحى حسن عبد الرحمن3424
اميره عيد محمد عبد المعطى3450يمن عبداهللا أبو بكر الحسينىاسالم إ3425



اآلثاركلیة 
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االثار االسالمیةقسم -الثالثةطالب الفرقھ ارقاك جلوس 
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ج

اســــم الطالــــبرقم الجلوساســــم الطالــــبرقم الجلوس
تسنيم محمد كامل إبراهيم3476اميره مصطفى سيد على3451
تقى شحات أحمد أحمد3477أنچى سيد رجب محمد3452
حفنىنجيب جمال حفنى 3478م الديبأنوار على محسن عبد الرحي3453
جمالت عبد الحميد محمد عبد الحميد3479أيات منصور محمد على3454
حازم محمود عارف فؤاد محمد توفيق3480إيمان حمدى محمد مجاهد3455
حسام زكريا عبد المجيد على3481ايمان عصام عبد الفتاح محمود3456
حسام عادل محمد محمود درويش3482إيمان فتحى محمد محمود3457
حسنية حسن أحمد عليوه3483إيمان ماجد محمد الشحات3458
حسين رضا محمد أبو دهب3484إيمان محمد عبد اهللا عبد العال3459
حنان السيد عبداهللا بحراوى3485ايمان محمد عبده محمد3460
د عمر المصرىحنان عمر محمو 3486إيمان يسرى إبراهيم محمد3461
دعاء السيد عبد الوهاب يحيى3487آيه أحمد إبراهيم خطاب3462
دعاء جمال محمد السيد شوال3488آيه أحمد الجندى على الجندى زغلول3463
دعاء خضر حسن موسى3489آيه أحمد الشافعى محمد3464
ليل مصطفىدينا عبد الهادى عبد الج3490آيه أشرف محمد سعيد محمد حسن3465
دينا محمود هاشم محمود شكر3491آيه بشرى سليم مصطفى على3466
رحاب محمد صادق السيد3492آيه بكر عبد العزيز إبراهيم3467
رشا أحمد محمد أحمد3493آيه زكريا ناصر سعيد 3468
رضا عبد البديع رمضان الششتاوى3494آيه جمال محمد محمود عسكر3469
رضوى ابراهيم السيد ابراهيم3495جمعه أحمد جمعهآيه3470
رنا سالم محمد إبراهيم3496( الفيوم)عبد الرحمنايه عبد السالم شعبان 3471
عبد الفتاح مسعودريم إسماعيل عزب3497آيه محمد زكريا على3472
ريهام مجدى كامل العريان 3498ايه محمد صالح احمد3473
زينب دهب عوض حسين عبد الوهاب3499محمد خضرىآيه مصلح3474
زينب محمد إبراهيم عبد الفتاح البكرى3500بسمه محمود محمد على محسوب3475
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اســــم الطالــــبرقم الجلوساســــم الطالــــبرقم الجلوس
شيماء ماهر عبد الرحمن عبد الحميد3526زينب محمد محمد عبدالسالم3501
شيماء محمد إبراهيم على3527ساره إبراهيم سيد أحمد غنيمى زهره3502
شيماء محمد عبد الصبور عبد المعطى3528ساره أحمد محمد بدوى بدير3503
صفاء السيد لطفى محمد الشعراوى3529ساره صبحى محمد محمد على3504
غنيمصالح صالح محمد على 3530ساره عطا عبد ربه سيد أحمد عطا3505
ضحى حمزه الليثى أمام3531ساره محمد إبراهيم الدسوقى محمد3506
ضحى رجب فؤاد خليل3532سحر فريد محمد حافظ3507
طارق سيد سيد حامد3533سعاد محمد عبد اهللا حسين3508
عادل جمعه جمعه إبراهيم3534سعيده فتحى سيد سليم3509
عبد الجواد محمد عبد الجواد أحمد سالمان3535سماح أشرف عبد الباقى محمد3510
عبداهللا أحمد عبد الخالق نصار3536سماح سيد إبراهيم بدوى3511
عزيزه محمد عبد الرحمن3537سماح عبد الحميد حسن أحمد3512
عال عماد السيد غنيم3538سماح عرابى أحمد محمد الزهدى3513
عال عبد المقصود فتحى عبد المقصود3539سمر إبراهيم محمد عالم محمد3514
عماد محمد سعيد حسانين على3540سمر حسن عبد العزيز نجم3515
غاده عماد حمدى احمد3541سمر سمير عطيه محمود3516
فاطمه أحمد الرفاعى زكى سيد أحمد3542سمر عاطف محمد سيد3517
مد عرابىفاطمه محمد أسعد مح3543سمر عزت محمد سالم3518
فاطمه محمد نصار محمد الشيمى3544سميه محمد فتحى إبراهيم على3519
فايزه أشرف طه صبرى محمود حسن3545سميه محمود شعبان عبد المجيد3520
فضل عبداهللا فضل عباس3546سندس سيد تمام السيد3521
ح عبد الحميد كاشفكريم مصطفى عبد الفتا 3547شامه أحمد زكريا السيد العفيفى3522
لمياء أحمد حنفى أحمد شاكر3548شيماء حسن محمود موسى3523
محمد أحمد إسماعيل بركات3549شيماء عادل أحمد سالم جالل3524
محمد رفعت رحيل عبداهللا3550شيماء عبد الحميد صبحى عبد الحميد 3525
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م الطالــــباســــرقم الجلوساســــم الطالــــبرقم الجلوس
منى عطا رمضان محمود3576محمد زغلول عبد المنعم أحمد3551
منى محمود عبد العظيم عبد الفتاح3577محمد سمير أحمد عبد ربه محجوب3552
مها عطيه عرفه جبر3578محمد سمير شحاته عبد الحميد شحاته3553
بد السالممى جالل عبد الباقى ع3579محمدطلعت احمد سالمه3554
مى حمزه العشماوى الجناينى3580محمد عبد الكريم جوده إبراهيم3555
مى عبد الباقى محمد عبد الجواد شتله3581محمد غريب محمد أبو الفتوح الشوربجى3556
مى محمد عبد العزيز عبد المجيد البليدى3582محمد فايز أحمد عفيفى أحمد3557
مى محمد قطب على سليم3583العشماوىمحمد فؤاد المصباحى3558
نانسى ناصر محمد محمد سراج الدين3584محمد فوزى حامد جاد3559
نجالء سعيد سيد حسنين3585محمد نبيل فرج عبد المنعم3560
نجوى سمير حسن عبداهللا3586محمود السيد إبراهيم عبد المجيد3561
ندا محمد محمود السيد3587محمود بحيرى سالم بحيرى سالم3562
نرمين إبراهيم عبد القادر الجدوى3588محمود جمال حمدى سيد3563
نهاد صالح إسماعيل إبراهيم بشر3589محمود سعيد عبده عبد العال3564
نهال فؤاد فؤاد البحيرى3590محمود عبد الرحيم محمود عثمان3565
دل عبد الصمد أحمدنهال عا3591محمود عصام العبد حمام3566
نهى مخلص وجيه عبد المعبود3592محمود منير المتولى االتربى الحصى3567
نورا إبراهيم سيد عبد العظيم نصر3593مراد عبد الرازق محمد عبد الرازق3568
نورا جمال مرسى عبد الدايم3594مرفت لطفى محمد السيد زين الدين3569
نورهان عادل السيد عبد العزيز3595حسينمروه محمد على محمد 3570
نورهان محمد بكر محمد3596مريم عبداهللا فرغلى عبداهللا3571
نيره سالمه محمود حفنى سالمه3597مصطفى إبراهيم عبد المعز السيد3572
هاجر جمال فتحى حسن محمد3598مصطفى أحمد محمد عبد العال3573
هاله سمير السيد أحمد3599مصطفى على مصطفى على3574
هبه أحمد وجيه عبد الرؤوف وهدان3600منال محمود على محمد عاشور3575
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اســــم الطالــــبرقم الجلوساســــم الطالــــبرقم الجلوس
الباقون لالعادههبه عادل شحاته صالح3601
مد إبراهيمأحمد إبراهيم مح3621هبه عبد الفتاح عبد العزيز محمد3602
حسينشعبان إسالم عبد الستار محمد 3622هبه قمحاوى محمد عبد الحميد قمحاوى3603
أسماء سيد سليمان محمد شميس3623هدى عبد الرحمن أحمد عبده أحمد3604
أيمان جمال سيد حامد3624هدير جمال ابراهيم محمد سليمان3605
مايا سعد حسن رمضان3625هدير محمد إبراهيم عبد الجواد3606
من الخارج فرصة اولىهدير محمد سعيد سليمان دنيا3607
راندا بدوى سليمان بدوى3631هدير محمد قوشتى عبد الرحمن أحمد3608
ثانیةمن الخارج فرصھ هويدا سعيد السيد على3609
ى فايزعزه على عبد الفتاح عل3632هيام فكيه عبد المنعم على جاد اهللا3610
مصطفى محمد بدوى محمد خضر3633.هيام مرعى أحمد محمد 3611
مبروك محمد مبروك نصر3634وفاء رمضان عبد العزيز رمضان3612
ورود محمد عبد العزيز الخولى3613
والء مصطفى سيد حسين3614
والء مصطفى محمد محروس العطار3615
يارا رضا على محمد سليمان3616
ياسمين حسنى السيد شريف3617
ياسمين فرج عبد العزيز يوسف3618
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اســــم الطالــــبرقم الجلوساســــم الطالــــبرقم الجلوس
اسالم أحمد سيد محمد إبراهيم3026إبراهيم حامد محمد شرف الدين3001
أسالم حمدى أحمد محمد3027إبراهيم محمود محمد موافق3002
اسالم حمدى عبد الحى ياسين3028أحالم حماده فتح اهللا عثمان3003
اسالم محمد حسن سليمان3029الم شحات توفيق يوسفأح3004
أسماء إبراهيم محمد إبراهيم3030أحمد حامد محمد حامد3005
أسماء أحمد كامل إبراهيم3031أحمد حسن هساى محمد على3006
أسماء أشرف إبراهيم على على 3032أحمد صبحى أحمد عبد ربه الشتيحى3007
أسماء السيد هندى درويش3033دأحمد طه محمد السي3008
اسماء أمين طه محمد على3034(الفيوم)عبداهللاحمد عبدالراضى احمد3009
أسماء حاتم عبد الحى السكرى3035أحمد عزت محمد السيد بيبرس3010
أسماء خليل عبد الجواد فرج3036أحمد محمد إبراهيم إبراهيم تركى3011
أسماء رفعت محمد صالح حسانين3037د أبو المعاطىأحمد محمد السعي3012
أسماء عطيه مصطفى عطيه بدوى3038أحمد محمد توفيق سالم3013
أسماء على متولى محمود3039أحمد محمد محمدى مرسى الجمل3014
أسماء على محمد السيد3040أحمد مصطفى غانم مصطفى3015
أسماء عمرو أمين رمضان الطربانى3041أحمد مصطفى محمد أبو حسين3016
اسماء فوزى على عماره3042أحمد مظهر عرفان على سليم3017
أسماء محمد عبد الفتاح إبراهيم3043أسراء أحمد ضياء الدين العشماوى3018
أسماء محمود محمد رجب3044أسراء جالل حسن محمد3019
د الستار حنفىأسماء ممدوح عب3045أسراء سيد أحمد حسن3020
أسماء يوسف يوسف إبراهيم صالح3046أسراء عاطف أحمد محمد3021
امانى احمد عبد الونيس الجندى3047أسراء كرم محمد وهبه3022
أمانى محمد السعيد عبد الباسط حسن3048أسراء مجدى عبد العزيز فاضل3023
عبد الرحيم عطاىأمل حمدى 3049أسراء محمد عبداهللا عبد القادر3024
امنيه احمد السيد هاشم 3050أسراء نصر محمد كامل أبو العنين3025
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اســــم الطالــــبرقم الجلوساســــم الطالــــبرقم الجلوس
آيه كمال السيد خلف حسين3076أمنيه رضا حسن عبد الفتاح3051
لح علوبهآيه عالء محمد صا3077أميره رجب أحمد رجب أحمد3052
ايه عيد عبدالمجيد خليل 3078أميره زكريا بدوى بخيت على3053
آيه محمد فوزى عبد الحميد محمد فتح اهللا3079أميره طارق إبراهيم محمد3054
آيه نبيل عبد الحميد أحمد أبو نعمه3080أميره عاطف محروس أحمد عبد الواحد3055
آيه هشام عبداهللا أحمد3081صطفىأميره عبد العزيز محمد طلعت م3056
باسم محمد مندوه الكيال3082أميره محمد محمد إبراهيم فليفل3057
بسمه عاشور السيد السيد3083أنچى طارق عبد السالم محمد3058
بسمه عبد الكريم عبد المجيد عبد الكريم3084أيات عثمان محمد المتولى صقر3059
بسمه منير عبد العزيز الجندى3085ير محمدأيات محمد أبو الخ3060
بهاء جمال سالمه الصياد3086إيمان زكريا عبد الجواد عبد المجيد3061
جليله سمير أحمد حسين3087إيمان شوقى صالح خليل3062
چيهان أحمد على إبراهيم3088إيمان محمد عبد المنعم الطوخى3063
حسام الدين جمال على عبده 3089ى بطلإيمان مختار مختار محمد عل3064
حسام السيد عبد الحميد الكورانى3090إيمان محى زكريا حسن على3065
حسين عاطف حسين عواد حسين3091إيمان ناجى الحسينى إبراهيم3066
حنان فوزى عمر حبيب3092أيمان يسرى جمال بكر3067
د برهام االمام السيدخال3093أيه إبراهيم أحمد على سالم3068
خلود صالح عبد السالم حسن3094آيه أحمد يوسف عبد السالم3069
داليا محمد صالح الدين محمد عزب3095آيه اهللا على حسن حسين3070
داليا مدحت عوض اهللا محمد3096آيه بدوى عبد الفتاح بدوى3071
اعى السيددعاء سباعى سعد السب3097آيه جالل حافظ عطيه3072
دعاء عبد الكريم محمد حسن رفاعى3098آيه جمال أحمد حلمى3073
دعاء سيد عبد اللطيف على3099آيه سامى أحمد محمد ياسين3074
دعاء عصام حسن إبراهيم3100ايه سعيد عبد الجواد متولى3075



اآلثاركلیة 

شئون الطالب
قسم االثار المصریة-الثالثةطالب الفرقھارقام جلوس 
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اســــم الطالــــبرقم الجلوساســــم الطالــــبرقم الجلوس
زينب عبد العزيز محمد منصور3126دنيا عبد الرؤوف حسن حسنى3101
زينب عزت مصطفى سيد3127دولت محمد عبد العظيم اسماعيل 3102
ساره بدر الدين محمد بدر عبد الباسط3128دينا إبراهيم حسين عالم3103
دساره سليمان محمد سليمان داو 3129دينا إبراهيم شلبى محمد شلبى3104
ساره سليمان محمود سليمان عماره3130دينا حمدى محمد على عباس3105
ساره شاكر فرج إبراهيم فرج3131رانيا رزق محمود محمد على3106
ساره طارق محمد خير اهللا3132رانيا شعبان على بدر3107
ساره محسن عبد الغنى سالمه غنايم3133رحاب رأفت زكى قنصوه3108
(الفيوم)عبد الحميدساره محمد حسن 3134اب حسين نصار عبد العالرح3109
ساره محمد شعبان أحمد الخولى3135رحاب محسن عبد الجليل أحمد زهران3110
ساره مصطفى محمد إبراهيم3136رحاب محمد عبد الحميد سليمان3111
ساره ياسر محمد عبداهللا3137رحاب محمد ممدوح طه العيدى3112
سالى  حبيب محمد أمان اهللا3138رحاب مصطفى فتحى محمد3113
سالى محمد الحصرى منصور3139رشا عصام محمود محمد3114
سحر رفاعى غزالى سليم 3140رضوى أحمد عبد اللطيف حسين3115
سعيد مصطفى عبد المنعم إسماعيل3141رضوى أشرف عبد السالم نبيه3116
سلمى حسن طه عبد الحليم العلوى3142محمد صالحرضوى امام 3117
سماح عبد العزيز رياض المهدى3143رقيه شعبان أحمد أسماعيل الغرباوى3118
سمر سند سفينه حسين3144ريهام أحمد عبد اللطيف محمد أحمد3119
سمر عبد الفتاح مغازى عبد الفتاح3145ريهام عماد ضياء الدين حسانين3120
سمر عطيه شعبان عطيه عبد الغفار3146ريهام محمود محمد إبراهيم3121
سمر ماهر قاسم أبو سكر3147(الفيوم)محمدزينب ابراهيم غريب 3122
سميحه أحمد إبراهيم أحمد عبد الفتاح3148زينب إبراهيم محمد عبد المجيد3123
حمد موسىسنيه صبرى سيد م3149زينب رشدى سعيد حافظ سليم3124
سها كمال عطا عبد الرازق ريا3150زينب عبد الرؤوف فوزى جمعه3125



اآلثاركلیة 

شئون الطالب
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اســــم الطالــــبرقم الجلوساســــم الطالــــبرقم الجلوس
عزيزه سامى عبد الرحمن البيومى3176سيد عابدين محمود صفا3151
المهعال أحمد عبد الحميد محمد س3177سيد عثمان سيد محمد3152
عالء احمد عبد المحسن عثمان 3178شاهندا على شوقى على تايب3153
عليه مصطفى على حسنين3179(الفيوم)مبروكشاهندة محمد احمد3154
عماد أحمد محمد حسن3180شهد هشام حسين أحمد االكحل3155
غاده حسن محمد أحمد البدرى3181شهيناز أحمد قليد علوان3156
غاده عبد الفتاح حامد أحمد 3182شاهيناز محمود محمد على حسين3157
غاده عبد المنعم سليمان شحاته3183شيرين عبد الفتاح على على االشطوخى3158
فاطمه الزهراء جمال محمد على3184شيرين عبد الناصر محمد الحناوى3159
ى عبد النبى ربيعفاطمه سيد عل3185شيماء إبراهيم محمد أحمد نجم3160
فاطمه صبرى محمود على3186شيماء أشرف عبد العزيز محمد3161
فاطمه مصطفى إبراهيم عبد العزيز3187شيماء عبد الفتاح عبد الفضيل إسماعيل3162
فريال عماد الشبراوى إبراهيم عوض اهللا3188شيماء محمد يونس عبد المجيد3163
فوقيه حسين أحمد محمد قطب3189صبريه خلف محمود محمد3164
فيروز محسن حسين الرجال3190صفاء أحمد محمد أحمد البحيرى3165
لمياء أحمد أمين أحمد بيومى3191صقر محمد سند سليمان3166
لمياء عبد النبى حسنين محمد3192ضحى أحمدعبد الستار نصر3167
ا رمسيس عبد المسيح فالحماريان3193ضحى شعبان عباس طلبه إسماعيل3168
مارينا مجدى فخرى صموئيل3194عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن محمود يوسف3169
محمد أحمد إبراهيم أبو الخير العيادى3195عبد الرحمن صالح محمد على3170
محمد أحمد عبد السميع عيسى3196عبد العزيز محمد أحمد عبد المنعم3171
محمد إسماعيل إبراهيم غريب3197عبداهللا  العشرىعبداهللا أحمد3172
محمد السيد محمد منصور3198عبداهللا إبراهيم عبداهللا حنون3173
محمد أيمن عبد الجواد محمد فوده3199عبد المقصود محمد عبد المقصود عمار3174
محمد أيمن عزب عطيه3200عبد المجيد أمين عبد المجيد القشطه3175
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اســــم الطالــــبرقم الجلوساســــم الطالــــبم الجلوسرق
منى مخيمر إبراهيم مخيمر3226محمد حسن عبد العال على3201
مهجه محمد جباره حسان3227محمد حمدى جابر محمود شومان3202
مى جمعه سليمان نعمان3228محمد زكريا حامد أبو عيط3203
مى زكريا حسنين يوسف 3229الخالق حسنمحمد صالح الدين عبد3204
مى محمود سيد أحمد عبد المجيد3230محمد عبد الحميد عبد السالم قابل3205
مياده عزام أمام جاهين3231محمد فوده فاروق نعيم3206
ميان صبرى عبد الشافى محمود منصور3232محمد محمود يونس السيد قريضة3207
ناردين خلف اهللا بشرى صفيان3233العزيز محمودمحمد مصطفى عبد3208
نادين فتحى جمعه متولى محجوب3234محمد نبيل احمد محمدفتح اهللا زلفة 3209
ناديه محمد محمد سيد أحمد3235محمود إبراهيم محمد عبداهللا أبو زيد3210
العزيزنانسى محسن محمد سعيد عبد 3236محمود خالد عبد الحليم الحسينى3211
نجالء محمد السيد سيد أحمد شماخ3237محمود صالح على السيد زين الدين3212
ندى حسام الدين محمود شعبان3238مروه أحمد حماد العزب حسين3213
ندى محمد أمام محمد3239مروه السيد بدوى جمعه3214
نشوى صالح محمد السيد3240مروه باسم مصطفى النحاس3215
نشوى عبد الاله حسن صبره3241مروه جمال عبد الحليم محمد جاد3216
نهال خالد إبراهيم أحمد عويس3242مصطفى أحمد إسماعيل محمد3217
نهله أحمد حسن فؤاد حمدى3243مصطفى سعيد مصطفى عالم3218
نهله مهنا نوح حامد سعيد3244منه اهللا إيهاب عزمى محمد3219
نهى حسين السيد سالمه3245مد السيد خليل منه اهللا مح3220
نهى سمير عبد الحميد محمد العسال3246منى سمير عبد الغنى عطيه3221
نهى محمد صفى الدين عبد الونيس عبد المقصود3247منى عبد الجواد خلف السيد3222
نورا رفاعى حلمى حسين حجاب3248منى فاروق عبد الخالق محمد3223
نورا عبد التواب عبد المؤمن دغيش3249نى فضل الدرديرى عامرم3224
نوران عبداهللا محمد عبداهللا شلش 3250منى مجدى ميشيل أبو السعد3225
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اســــم الطالــــبرقم الجلوساســــم الطالــــبرقم الجلوس
هدير حمدى عبد الجواد عثمان3276نورهان حامد على حامد3251
(الفيوم)إبراهيمهشام ابراهيم محمد3277ورهان رضا إبراهيم صوابىن3252
همس أحمد السيد سيد أحمد3278نورهان شريف محمد جمال الدين إبراهيم3253
وائل عبد العزيز عبد العزيز على3279نورهان عاطف عبد المنعم محمد3254
للطيف محمد سروروسام محمد عبد ا3280نورهان محمد أحمد فؤاد3255
والء حاتم عيسى غازى3281نورهان محمد صالح الحسينى على السعدنى3256
والء عبد السالم عباس محمود3282نورهان مصطفى عبداهللا مراد عبداهللا3257
وليد فوزى عمر عبد العزيز3283نفين حسنى ويصا شحاته3258
حمد صبرى إمامياسر محمد م3284نيفين محمد رفاعى حسن3259
ياسمين حسين عبد الرحيم محمود3285نيفين مصطفى أحمد المنير3260
ياسمين غريب عبد الحميد سالمه3286هاجر الكيالنى عبداهللا الكيالنى3261
ياسمين ماهر عبد الرافع خليل3287هاجر جمال عبد الناصر عبد الحميد عمران3262
ياسمين محمد رضا مسعود على حسنين3288هاله سليمان السيد سيلمان3263
يسرا السيد فكرى السيد محمد حباكه3289هاله على سالم على سالم3264
يسرا عبد السالم محمود رسالن3290هاله محمد عمر محمود فرحه3265
يسرى محمود محمود السيد عبد الرازق3291هايدى حشمت فهيم سعيد 3266
يوليانا حمايه دميان قلته3292يد الشناوىهايدى فتحى الس3267
هبه اهللا أحمد بيومى عبد الرحمن3268
هبه أبو العز على السيد3269
هبه عادل عبد الرحيم دهب3270
هبه عبد المحسن الشحات عبد المحسن3271
هبه عبد المعز صالح محمد3272
نهبه مدحت عبد المنعم حامد عبد الرحم3273
هدير جمال عبد القادر السيد3274
هدير محفوظ محمد عبد الوهاب 3275
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اســــم الطالــــبرقم الجلوساســــم الطالــــبرقم الجلوس
الباقـــون لالعـادة

أحمد محمد إبراهيم محمد3301
احمد يحيى ابو العباسى يحيى 3302
آيه محمد زايد محمد3303
حازم محمد بدوى حسين محمد الهادى3304
سامح بهجات عبد الحميد بهجات3305
شيماء صبرى عبد المعبود عبد العزيز 3306
عبد الرحمن عبد المنعم عبدالرحمن خليل3307
عبد ربه إبراهيم أمام جاد اهللا3308
مادونا جورج زكى إبراهيم3309
على الشيمىمحمد مصطفى قمر 3310
ندا عطيه على حسن عثمان3311

من الخارج فرصة اولى
بالل أحمد عبد الرؤوف الدبيس3321
رامى عبداهللا إبراهيم عباس3322
محمد عبد الفتاح عوض محمد عوض3323
محمود رضا السيد محمد خالف3324
محمود صالح عوض محمد إبراهيم3325

فرصة ثالثةمن الخارج
مايكل موريس عبد الملك3326
محمد عاطف عبد الحليم طلبه3327
نادية محمد بالل عطيه3328
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اســــم الطالــــبرقم الجلوساســــم الطالــــبرقم الجلوس
أحمد محمد عبد المحسن أحمد3726ابتسام أمين اسماعيل احمد3701
أسراء محمد عبد الرحمن السيد3727إبراهيم إبراهيم غريب سيد سالمه3702
أسراء نبيل أحمد محمد زلفه3728ابراهيم دسوقى  محمد محمد 3703
اسالم عطيه الطنطاوى دريع3729إبراهيم مرسى عبد المقصود مرسى الشناوى3704
اسالم فوزى محمد ابراهيم3730أبو بكر حسين على حسن3705
أسماء عاطف محمود حسن3731أحالم محمد أحمد سعيد محمد3706
أسماء محمد فهمى حسن 3732احمد ابراهيم احمد ابراهيم نجم3707
أسماء موسى محمد السيد3733حمد اسامه محمد محمدا3708
أسماء يوسف شحاته عبد المجيد بعرور3734أحمد السعيد سيد شحته 3709
إسماعيل صبرى محمد دراز3735احمد حسين احمد حسين3710
االء فريد شوقى محمد رمضان3736أحمد خالد عبداهللا فهمى3711
الشيماء أنور على محمود قطب3737معأحمد رأفت محمد محمد صو 3712
أمانى أبو بكر أحمد شيخون3738أحمد رجب صاوى محمود جاد اهللا 3713
امنيه هانى عبد التواب عبد الهادى3739أحمد سامى على زين العابدين3714
أميره سامى اسماعيل السيد3740احمد سالمة على خليل3715
اميره مصطفى بيومى محمود3741أحمد شفيق جالل سعيد3716
أنچى جمال سيد خراش 3742أحمد صالح محمد حسن3717
انچى منير كيرلس أسكندر إبراهيم3743أحمد طارق سيد عثمان3718
أنچى وحيد محمد متولى3744أحمد عبد المجيد السيد نوح3719
إيمان عزت أمين عليوه3745احمد عبد العظيم متولى عطية3720
أيمن عطوه محمد عطوه عبده3746أحمد على أبو المجد محمود3721
أيناس أحمد أحمد محمد مسعد3747أحمد مجدى مختار الجريسى3722
ايناس محمد عادل عبد الحفيظ3748أحمد مجلى محمد مجلى3723
آيه طلبه عبد المحسن طلبه3749أحمد محمد البسطويسى البسطويسى3724
آيه عادل إبراهيم الحلوانى3750محمد زكريا عبد الصادق احمد3725



كلیة 
اآلثار

شئون الطالب
ـ قسم ترمیم االثارالثالثةطالب الفرقة ارقام جلوس 

2011/2012فى العام الجامعى 

رقم اســــم الطالــــبرقم الجلوس
اســــم الطالــــبالجلوس

سعد عزت سعد على أبو هالل3776آيه مظهر محمود أحمد البرى3751
سلوان محمود عبد السالم الدهان3777بوسى هشام محمود رفعت3752
سماح رضا محمد عبد الجواد3778رى حنفى علىجهاد يس3753
سماح مصطفى فتح اهللا تهامى3779حسام سيد فواز حماد3754
سمر إيمن محمد سيد3780حسانين قايدباى حسانين قايدباى عبد ربه3755
سمر على شحات قاسم شحاته3781حسن عبد الصمد حسن جبر3756
(الفيوم)محمد عثمان احمد سمر3782حنان حسنى حسن السيد3757
سميه منير محمود محمد3783دارين حسين محمد إبراهيم جاد3758
شاكر على محمد على صالح3784داليا محمود عبد النبى سيد3759
شروق أحمد هاشم محمد3785دعاء جمال الدين محمد متولى3760
عيد محمد رزقشروق ممدوح محمد س3786دعاء طه عبد الرحمن طه3761
شرى مجدى منير زكى3787دينا إسماعيل محمد نجيب3762
شريف محمد السيد حمامه3788دينا حنا فتحى حنا3763
شهاب أحمد عثمان محمد3789راندا محمود أحمد عبد القادر3764
شيماء عاطف أحمد محمد دعبس3790رضوى أحمد حسن أحمد العجاتى3765
شيماء محمد محمد المسرى3791لخالق بسيونى ندارغده عبد ا3766
شيماء محمود على محمد حسن3792رغده محمود سعيد محمد العراقى3767
شيماء منوفى محمود عبد السميع3793ريم طارق محمد الشناوى أحمد3768
صفاء جالل نده محمد3794ريم عماد مصطفى محمد3769
ضحى شمس الدين على توفيق3795ريهام رشاد بديع سعد3770
طاهر عبد الظاهر شحاته عبد اللطيف3796زينب أحمد يوسف عبد الخالق3771
طه فتوح مصليحى همام3797زينب حمدى محمود السيد شومان3772
عبد القادر أحمد محمد إسماعيل3798ساره السيد محمود سالمه 3773
كيم محمد عبد الحكيم يوسفعبد الح3799سالى سامى سعد أحمد3774
عبد الفتاح شحته عبد القتاح  3800سحر زكريا محمد حفنى3775



كلیة 
اآلثار

شئون الطالب
ـ قسم ترمیم االثارالثالثةطالب الفرقة ارقام جلوس 

2011/2012فى العام الجامعى 

اســــم الطالــــبرقم الجلوساســــم الطالــــبرقم الجلوس
لمياء حمدى محمد محمد حجاج3826عبداهللا صالح عبداهللا حسن3801
ليزا ماهر عبد الرازق نجيب3827عبد الهادى محمد عبد الهادى عبد المولى3802
مادونا نبيل واصف سعد3828عبير حبيب عبد العاطى منصور حبيب3803
مارى مجدى منير زكى3829عديله مصطفى كامل محمد خضر3804
مارينا إبراهيم مالك غالى3830عالء عصام مصطفى قاسم3805
تادرس ميخائيلمارينا رأفت3831علياء عبد العظيم فتح هالل 3806
مارينا رؤوف نسيم عارز3832عمر طلعت سعد ماجور3807
ماريناكامل حنا رزق اهللا3833عمرو خالد محمد عبد المعطى3808
مارينا مخلص عبد القدرس شاكر3834عمرو على سيد أحمد أبو النجا3809
مايكل نبيل زكى ميخائيل3835عمر منتصر مصطفى كمال احمد3810
محمد أحمد سالم االلفى 3836غدى مجدى محمد عفت محمد أبو السعود3811
محمد أحمد عبده مجاهد مخلوف3837غاده مجدى محمد المغازى هالل3812
محمد بسيونى محمد رمضان3838فاطمه السيد عبد العزيز محمد الطوخى3813
محمد حربى أحمد محمد3839فاطمه عبد الحق أبو ريه عالم3814
محمد حسن حسين حسن محمد3840فاطمه على عبد الخالق سالم3815
محمد حسين عبد الرحمن حسن منصور3841فاطمه محمد سامى عبد الرؤوف 3816
محمد حلمى عاشور على القلش3842فاطمه محمد عيد على (الفيوم)3817
يع اسماعيل محمدمحمد رب3843فتحى شفيق إبراهيم بكار3818
محمد سيد عبد الحميد محمد3844فتحى كمال فتحى محمد3819
محمد سيد قبيصى عبد الاله 3845كارولين أشرف محروس حنا3820
محمدعاطف عبدالحميد صالح 3846كريم حسام الدين سيد حسن3821
محمد عبد الوهاب ابراهيم حسين3847كريم رفعت غانم مصطفى3822
محمد عيد عباس جمعه3848كمال رضا أحمد محفوظ محمد3823
محمد عصام الدين سعد عبد المجيد3849كريم محمد عبد العاطى البابلى3824
محمد فاروق عبد القادر أحمد سالم الشيخ3850كيرلس مجدى زكى يوسف3825



كلیة 
اآلثار

شئون الطالب
ـ قسم ترمیم االثارالثالثةطالب الفرقة ارقام جلوس 

2011/2012فى العام الجامعى 

اســــم الطالــــبرقم الجلوساســــم الطالــــبرقم الجلوس
مى إبراهيم منصور إبراهيم3876محمد فاروق عثمان شحاته3851
مى عبداهللا على زايد3877محمد محمد صالح عبد العال3852
مى عبد ربه سعد سعد صالح3878محمد مختار عبد المنعم سالم3853
مياده إبراهيم فتحى حافظ3879محمد منصور ابراهيم محمد3854
مينا سليمان إبراهيم رزق اهللا3880القادر علىمحمد نبيل عبد 3855
ناديه محمد متولى إبراهيم نايل3881محمد وجيه حسانين شاكر3856
ندا جمال محمد عبد الجواد3882محمود رفاعى عبد العاطى عبد الحميد3857
نرمين ناجى عبد الحمبد حسن3883محمود سعيد محمود احمد3858
نسرين محمود محمد عبد العال3884ين عز الدين محمد اليمنىمحمودصالح الد3859
نشوى محمد حلمى توفيق مطر3885محمود عبد النبى جاير عبد المنعم3860
نورا عبد التواب أحمد جبر3886محمود فايز محمود أبو السعود الجوهرى3861
الحسينىنورهان رضا محمد 3887محمود فتحى عبد الظاهر عليوه موسى3862
نورهان عبد الرحيم عبد الحميد بدوى3888محمود ماهر عزت يوسف3863
نورهان محمد أحمد محبوب فرج3889محمود محمد وهب اهللا احمد3864
نورهان يوسف عبد الرحيم محمد3890محمود نبيل أسعد طه3865
هاجر أشرف محمد حسين3891مروه خالد محمود أبو زيد3866
هاجر محمد سيد محمد شركس3892ريم عزمى حبيب حنام3867
هاجر ممدوح مصطفى على3893مصطفى محمد عبد الشفوق عوض عبده3868
هبه أشرف محمد لطفى3894مصطفى مدحت على محمود3869
هبه عادل محمود هنداوى الفيل3895مصطفى منير مصطفى محمود3870
هدىر أمين محمود محمد3896ممدوح على سليمان سليمان3871
هدير دسوقى على الوكيل3897منار جالل محمد احمد كنانى3872
هدير عاصم عثمان حسن جوده3898منه اهللا سامى عزمى خليفه3873
هدير محمود توفيق عطيه3899منه اهللا كمال بدر خان عبد العزيز3874
بو السعود عبد العزيزوفاء أحمد أ3900ميرونا مجاهد غالى سليمان3875
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وفاء أحمد مصطفى محمدين3901
وفاء السيد محمد السيد عبد3902
والء الدسوقى عبد العزيز صباح3903
ياسمين عبد الرحمن أحمد محمد الديب3904
سالميسرا سعيد معوض عبد ال3905

الباقـــون لإلعـــادة
إيمان حمدى عبد المجيد عبد الرحمن3911
جيهان عبداهللا إبراهيم خطاب3912
كريم حلمى عبد المعبود السيد3913
مروه حسن إسماعيل حسن 3914
هيثم شعبان أحمد محمد3915

مــن الخـــارج فرصھ 
اولى

مد جبارةأحمد فؤاد محمد مح3921
من الخارج فرصة ثانیة

هناء عبد الرافع فاروق مدنى3922
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اآلثاركلیة 

شئون الطالب
االثار االسالمیةقسم -الرابعةطالب الفرقھ ارقام جلوس 

/فى العام الجامعى
ج

اســــم الطالــــبرقم الجلوساســــم الطالــــبرقم الجلوس
أسماء عبد الحميد عبد المقصود إبراهيم4476إبراهيم السيد السيد داود4451
أسماء عبد الحميد مصطفى إبراهيم4477إبراهيم مرتضى عبد الباسط إسماعيل حالوه4452
ماء عصام عيد بيومىأس4478أحمد حسنى محمد سراج الدين4453
أسماء عطيه سعد الحاوى4479أحمد رجب سليمان ( الفيوم)4454
أسماء عالء الدين أحمد أمين4480أحمد عادل أحمد محمود4455
أسماء محمد أبو بكر خلف4481أحمد عصام عبداهللا عبد العزيز مدين4456
حمد الشعراوىأسماء محمد م4482أحمد عيد إبراهيم عبد الحميد4457
أسماء محمد مصطفى هواشى4483أحمد محمد عبد المحسن على بيومى 4458
أسماء موسى عبد الكريم قاسم4484احمد محمد السيد مسلم مرسى4459
اسمى فتحى محمود حسن عيد4485أحمد محمود عبد الباقى القالع4460
اهيم  ابراهيم على المنتصر باهللا ابر 4486أحمد مصطفى أحمد محمد4461
أمانى سعيد محمد حسن المصرى4487أسراء أحمد كمال عبد القادر 4462
أمانى محمد منصور محمد شهاوى4488إسراء جمال الدين محمد سيد الحلوانى4463
أمل أحمد إبراهيم بيومى عيسى4489إسراء عبد المنعم أحمد أحمد إسماعيل هلهل4464
أمنيه محمود مصطفى محمود4490ابر أحمدإسراء محمد ج4465
أميرة حمادة عبد العظيم عالم4491اسالم أيمن السيد محمد عدلى4466
أميرة سعيد طعيمه على4492إسالم جابر سعيد عبداهللا4467
أميرة مختار عبد المنعم محمد4493اسالم سعيد محمد جمال الدين4468
أميرة يوسف عبد القادر سفينه4494اسالم محمد محمد حسن4469
أمينة صالح إبراهيم عمر حماد4495اسالم ممدوح محمد أحمد العوضى4470
أيه حمدى مبروك ثابت4496أسماء جمال أحمد عبد القادر الكيالنى4471
أيه رمضان عوض4497أسماء جمال سيد أحمد محمد4472
بد الحكيم عامر سيدايه ع4498أسماء حمزه حسن عبد المجيد4473
أيه عبد المنعم على قنديل4499أسماء زغلول سعد عبداهللا4474
أيه محمد زكى الصعيدى4500أسماء سامى محمد محمد طلعت4475



اآلثاركلیة 

شئون الطالب
االثار االسالمیةقسم -الرابعةطالب الفرقھ ارقام جلوس 
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اســــم الطالــــبرقم الجلوساســــم الطالــــبرقم الجلوس

دعاء محمد أمين محمد4526أيه يسرى أحمد سيد4501
دينا أشرف فوزى أحمد يوسف4527أيمان جمعه محمد شاذلى4502
دينا السيد على على سالمه4528أيمان شمس الدين بديع حجازى4503
دينا إيهاب أحمد سيد4529أيمان صالح محمد إبراهيم4504
دينا عبد العاطى محمد محمود4530إيمان محمد السعيد الحارتى4505
رانيا سامى محمد الديببه4531مسعودإيمان مسعود كامل4506
رانيا عبد المنعم عبد العزيز سالم4532إيمان مصطفى عبد السميع مصطفى 4507
رحاب محمد رمضان أحمد محمد4533أيمان منير إبراهيم محمد4508
رشا يوسف عبداهللا أحمد4534إيهاب محمد السيد أسماعيل 4509
رضا أحمد نصر السيد4535خليفهباسم محمد عبد الحكيم4510
رضا محمد أبو العال إبراهيم أبو العال4536بسمه سامى عبد الحميد 4511
ريم توفيق أنور محمد توفيق4537بسمه هشام فؤاد عرابى4512
ريهام عبد الباسط عبد المحسن عبد المنعم4538تامر محمد محمد محمد أبو حمره4513
زينب أحمد حنفى إبراهيم4539لسعيد عبد المقصودتسنيم محمد ا4514
زينب أحمد عبد المجيد هنداوى4540جمالت جمال محمد اماره4515
زينب طلعت محمد على4541حسام حسنى السيد عبد الحافظ4516
زينب عبد الرازق المغاورى 4542حسام حمدى إدريس صالح4517
ه السيد عبد الحميد عبد المجيدسار 4543حسام زكريا محمد على4518
سامح محمد سويلم عليوه البرناوى4544حسن إبراهيم حسن السباعى4519
ساميه على أحمد حسن4545حسناء عبد السالم محمد محمد عمر4520
سحر محمد عبد الرؤوف حشاد4546حنان خالد محمد غزال محمد موسى4521
سلمى حمدى معوض عطيه4547خلود حشمت عبد الحميد عباس 4522
سلمى صالح عبد المطلب على4548خلود محمد االحمدى مهدى يونس4523
سماح عبد الناصر فهمى عبد العاطى4549داليا على محى محمد منصور4524
سمر سمير محمد لطفى السنجرجى4550دعاء شعبان محمد حسن4525



اآلثاركلیة 
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عبد الهادى جبر إبراهيم عبد الهادى4576سمر عبد االله السيد الخولى4551
عبد الدايم رزق سالمه محمد دعيج4577سمر عماد محمد حسين4552
عبد الفتاح إبرهيم عبد الفتاح إبراهيم عياد4578سمر كريم سيد محمد4553
عبداهللا محمد فايز فرج بطاح4579سميره فؤاد فاروق شعبان4554
عبير سعيد عبد الفتاح منصور4580سهام سعيد صبحى حسن خربوش4555
عزيزه محمد أحمد محمد4581سهير صالح عبد العظيم عبد الحق4556
عال عطية عبد اللطيف عطية4582شاهندا هشام طوخى شحاته4557
عزت عبد الرحمن موسىعلى4583شروق محسن محمد محمد عطيه4558
على محمود عبد الباسط محمود4584شريف محمد عبداهللا سيد أحمد4559
عمرو عبد الحكيم محمد عبد الفتاح4585شعبان عبداهللا غازى عبداهللا4560
غاده نافع هاشم إبراهيم4586شهنده أمين فاروق عبد اللطيف4561
غاده محمد صالح إبراهيم حسين4587شيماء رضا محمد قابيل4562
فاطمه أحمد شعبان أبو السعود4588شيماء جمال سيف مشرف4563
فاطمه شعبان على شتا4589شيماء شعبان رمضان محمد4564
فاطمه محمود إسماعيل أمام إسماعيل4590شيماء طه فؤاد بيومى4565
فتحى رمضان شعبان ماضى4591شيماء فضل ندا جاد4566
كريم عبد الحليم محمد محمد إبراهيم4592شيماء محمود كمال أحمد سالم4567
كريم محمد محمد إبراهيم القاضى4593شيماء ناصر سليمان عثمان4568
ليلى محمد محمد فهمى النوسانى4594شيماء وجيه طلبه محمد غنيم4569
نين شواحمايسه محمد حس4595صفاء صابر بهنسى وهيدى النجار4570
محمد أحمد عباس يونس4596صالح عبداهللا عبد الحميد عبد المجيد4571
محمد إسماعيل محمد إسماعيل القصبى4597طارق محمد رجب درويش4572
محمد حاتم محمود سعد الزغل4598طارق عبد الرحمن حسن أبو العال4573
مد خميس إبراهيم محمود ( الفيوم)مح4599عبد الشهيد هنداوى عبد الشهيد هنداوى 4574
محمد سامى السيد الشريف4600عبد الرحمن عبد العظيم أحمد سيد المهد4575
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د منصورممحمجدىمها 4626محمد سامى البيومى عبد الشافى4601
مياده خالد عبد العزيز إبراهيم 4627محمد سعد حسين محمد4602
مى عيد أحمد فرغلى4628محمد سعد عبد اللطيف سعد4603
مى ماجد أبو بكر محمود4629محمد شعبان محمد زيدان4604
نجاه عبد السالم حسين عبد السالم شويل4630محمد عادل محمد مطر 4605
محمد بيومى عبد الحليم شريفنجالء4631محمد عبد العزيز عبد الجيد الصبى4606
ندى أحمد فهمى أحمد4632محمد عبد الفتاح إبراهيم سيد أحمد4607
نسمه محمود محمد محمود4633محمد عيد جوده رمضان 4608
نهله على حسين على4634محمد عيسى السيد الشحات سيف4609
نهى عالء كمال أحمد4635محمد محمود شبل حمام4610
نورا أحمد الغزالى أحمد الغراب4636محمد نبيه شافعى سيلمان4611
نوران محمد السعيد متولى شرف4637محمود أحمد عطوه عطوه4612
نورهان سيد شحات بنهاوى4638محمود جمعه محمد صبيح4613
نورهان عبد العظيم محمد محمد جادو4639محمود حسن إبراهيم فرج4614
نورهان محمود على الصادق4640عبد الرسول خطابمحمود رجب 4615
هاجر جمال محمد جابر4641محمود فتحى طه عبداهللا4616
هاجر رمضان جابر محمد4642مرام أبو المعاطى سليمان مصطفى 4617
هاجر عدلى أحمد محمد فايد4643مروه طارق محمد سيد4618
هانى أحمد محمد القليوبى4644مروه عبد الوهاب عبده عبد الوهاب4619
هبه عبد الجواد إبراهيم شلتوت4645مروه محمد على حسين عبد الاله4620
هبه على الدسوقى الدسوقى4646مصطفى محمود محمد أبو فاطمه4621
هبه فوزى أحمد حامد4647منار مسعد محمد محمود حسين4622
نبيل خضر خير اهللاهبه 4648منى حمدى متولى إبراهيم عوض4623
هدير حنفى محمود مصطفى4649منى على كامل عبد المنعم4624
هدير صالح محمد رمضان4650مها سعيد على سالم4625
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نجالء عبد العزيز السيد أحمد4678هدير محمد حسن على 4651
هناء محمد سامى أمام4679محمد أحمد عطيههدى4652
د أحمد محمد أحمد عبد النعيمهن4680هدى منير حنفى محمود4653
من الخارج فرصة اولىهند أحمد عبد الحميد محمد عمر4654
ابتسام سلطان الطيب سلطان4681هند أحمد محمود خليل4655
أمل محمد زكى أحمد4682هند عبد العزيز سالمه عبد المعطى4656
دعاء عاشور سعد احمد4683هند محمد عبد الجيد محمد النبوى4657
محمد السيد محمد قاسم4684هند محمود عثمان داود4658
مروه عادل حجازى مرسى4685هيام سمير عبده عبد الوهاب الشاهد4659
من الخارج فرصة ثانیةوسام السيد غريب أحمد4660
أبو العنيون مفتاح محمد عبد القادر4686اء جمال طه أحمدوف4661
هيام عبد اللطيف مجاهد محمد الدسوقى4687والء شعبان عبداهللا محمود4662
من الخارج فرصة ثالثةياسمين إبراهيم على عبد العال4663
وائل عبد العظيم حسن أحمد الظا4688يارا أيمن أحمد سرور4664
يسريه السيد أحمد عبد اللطيف4689جمال عثمان أحمد فرجياسمين4665
محمودياسمين محمد جوده عبد اهللا4666
يسرا محمد مصطفى محمد بكر4667

الباقون لالعاده
أحمد ماهر حنفي أمين محمد4671
أماني فتح اهللا السيد سندس4672
حنان حمدي حسين على4673
د محمود محمودسارة السي4674
سارة رأفت مصطفى محمود4675
عبد الرحمن عطية عبد الرحمن حسن4676
محمد أسامه سعد محمود سنجاب4677
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أسماء أحمد إبراهيم أبو زيد 4026ابتسام محمود عبد العظيم على    ( فيوم ) 4001
أسماء أحمد السيد إبراهيم 4027ابتهال أشرف مصطفى أحمد4002
الوهاب عبد السميعأسماء السيد عبد4028أحمد السيد عبد الرحمن بندارى4003
أسماء رمضان محمود حسين4029أحمد أنور أحمد سنجاب4004
أسماء سليمان سليمان محمد فضل4030أحمد حسن راعى حسن خفاجه4005
أسماء سيد فهمى سيد4031أحمد خالد فكرى السيد4006
أسماء طارق عمر مصطفى4032أحمد رجب عثمان على4007
أسماء عطيه عبده عطيه4033محمد نجيب احمد عامرأحمد عادل 4008
أسماء فتحى أحمد عثمان4034أحمد سمير فهمى فرج المهدى4009
أسماء كمال حسن عبد الرحمن4035احمد عبد التواب حسين على4010
أسماء محمد عبد الراضى محمد 4036أحمد عبد الحميد حافظ شاهين4011
أسماء محمود سالم أمام4037مد نصر خالفأحمد عبد النبى أح4012
أسماء معوض محمد عطا اهللا4038أحمد فتحى إبراهيم سيد الدهشورى4013
أسماء ممدوح أحمد عبد الفتاح4039أحمد محمد عبد الهادى خير اهللا4014
أسماء يحيى حسن على4040أحمد نجيب عبد اللطيف سليم4015
إسماعيل إبراهيم إسماعيل سالمه4041ار عوادأسراء أحمد عبد الجب4016
االء السيد سعد الدين عبد اللطيف4042أسراء سيد العربى عبده عوض4017
االء نبيل محمد عبد العزيز4043إسراء عاطف محمد موسى السيد4018
الزهراء عمر محمد سيد4044إسراء عبداهللا حافظ رمضان4019
الشيماء ناصر أحمد محمود4045لسيد خطابإسراء عماد وهبه ا4020
أكرم محمد سعد معوض4046إسراء يونس محمود عواد4021
أمل محمد على عبد الرحمن الشيخ4047أسالم أحمد على على عجوه4022
أمل محمد ندا إبراهيم4048أسالم جابر خطاب عمر4023
حسين محمد محمد محمد النجارامنه4049أسالم شعبان عبد السالم محمد قاسم4024
امنيه أشرف حمزه عبد الستار4050أسالم فتحى عبد العزيز عبد العزيز سيد أحمد4025
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أيه محمد سيد محمد4076أمينه عز الدين لطفى الجالد4051
أيه محمود حسن عبد الفضيل 4077أمنيه نادى على محمد4052
أيه محمود سيد محمد حسن4078أميرة عادل مأمون أبو العزم4053
أيه يونس حسن مهنى4079أميرة رفعت لويز شفيق4054
أيمان إبراهيم محمد أحمد4080أميرة عادل محمد فرج4055
أيمان السيد صديق محمد4081أميرة عادل محمود أحمد4056
أيمان امبابى إسماعيل أمبابى4082أميرة عماد الدين ناصر مسلم4057
أيمان جالل عبد المنصف سيد أحمد4083أميمة محمد عبداهللا عبد العظيم4058
أيمان رمضان السعيد رمضان4084أيات مصطفى عبد المنعم محمد أحمد4059
محمدأيمان سامى عثمان 4085ايه إبراهيم عبد الباقى يوسف4060
إيمان عبد الرحمن سلمان سليمان4086أيه السيد محمد الجوهرى4061
إيمان عبد القادر محمود حسن4087أيه اهللا عوض اهللا فاروق محمد على 4062
إيمان على فهمى موسى4088أيه جابر أحمد سلطان 4063
إيمان كمال حسن أحمد شاهين4089أيه حسن محمد محمود4064
إيمان ماهر عبداهللا أبو هاشم4090يه حسين عطا حسينا4065
إيمان محمد فاروق محمد4091أيه زكريا على حجازى على4066
إيمان نادر محمد أمين شرف الدين4092ايه سيد حسين سالم4067
إيمان ياقوت توفيق قنديل4093أيه سالمه إبراهيم عبداهللا4068
أيمن فؤاد فؤاد محمد حامد4094أيه عبداهللا محمد عزب4069
إيناس مجدى أحمد السيد4095أيه عبد السالم حسن حسن4070
باسم ضيف اهللا عبد العزيز بصيالن4096أيه عبد الفتاح زكى محمد4071
باكينام عصام إبراهيم غالب4097ايه فتحى أحمد عثمان4072
جمال عبد الرازق حسن محمدبسمه حسن 4098ايه فتحى عيسى سيد أبو دنيا4073
بسمه سعيد حميده إبراهيم 4099أيه محمد إبراهيم على4074
بسمه سالمه سيد مرسى4100آيه محمد السيد صالح بحيرى4075
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يمدينا حسن على إبراه4126بسمه عباس حسين على حسين4101
دينا عبد الحميد حسين السيد 4127بسمه عبد الناصر حسن الطيب4102
دينا عبد العاطى السيد عبد الجواد 4128بسمه محمد جوده غنيم4103
دينا محمد فرج عيد أحمد4129ترتيل محمد حسنى مصطفى4104
رامى أسامه أحمد محمود4130جاكلين رأفت رزق رياض4105
رانا محمد رشاد أحمدأحمد4131ى تناغو أبو اليمينجان صدق4106
رانيا إبراهيم محمد عبد العال4132جالل أحمد مهدى الجزار4107
رانيا جمعه صبرى رمضان ابراهيم 4133جليله سامى حسن عبد الرحمن4108
رانيا عبد ربه عبد الرازق واصل4134جهاد أنور عبد الستار عبد الموجود4109
رانيا محب عبد العزيز حسن4135جهاد جالل إبراهيم عبد الفتاح4110
رانيا وحيد السيد على الدليل4136جهاد حسن نبيه أحمد4111
رباب محمد حسن متولى4137جوزيف مجدى أديب اسكندر4112
رباب محمد محمود محمود عبد الدايم4138جوزفين نيروز بقطر وانيس4113
رشا حسام الدين عبد الحفيظ 4139د على عمرانحسناء محم4114
رضا عبد الرحمن حسنين عبد الرحمن4140حفنى صابر سيد عبد الحميد4115
رضوى هانى عيسى أحمد4141خلود خالد محمد عبد العزيز 4116
رقيه رمضان جميل إبراهيم4142داليا أحمد محمد السقا4117
رنا رأفت محمد عبد المنعم 4143دعاء تهامى على معوض4118
رنا عادل حسين محمد على4144دعاء رضا حسن مصطفى4119
رنا عالء الدين يس محمود 4145دعاء رضا محمد محمد حسين4120
رنا ناصر سعد الجوهرى4146دعاء عبداهللا محمد على4121
ريم إبراهيم مقبل سالم4147دعاء محمد إبراهيم عبد القادر4122
ريم سمير عبد الحافظ عبد الرؤوف4148دعاء محمود مصطفى يس فوده4123
ريم محمد محمد عطيه4149دينا أشرف محمد منصور4124
ريمون فايز ويندس نخله4150دينا جمال سالمه موسى 4125
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سماح يوسف عبداهللا 4176اته زهران علىريهام محمد شح4151
سمر السيد عبد الحميد أحمد4177ريهام رفعت حسن عبد اللطيف4152
سمر سعيد فتح اهللا عيسوى4178ريهام رفعت موسى عبداهللا4153
سمر رضا محمود حسين4179ريهام سمير أحمد محمد4154
القادر عشوشسمر محمد عبد4180ريهام مجدى السيد محمد4155
سميره نصرى هابيل واصف4181ريهام يسرى محمد محمد إبراهيم4156
سها حسن أحمد جمال الدين محمد4182زينب طارق فاروق سيد أحمد4157
سيلفيا عادل زغلول سليمان4183زينب عبد المنعم رشاد السيد البيومى4158
د  أحمد فايزشاهنده محم4184زينب قمر محمد عبد القوى4159
شيماء عبد الفتاح رجب على العماوى4185ساره سالمه حسن محمد4160
شيرين محمود زكى إبراهيم محمد4186ساره سيد فهيم أحمد4161
شيماء سيد على رزق على4187ساره صابر رمضان جبر مصطفى4162
شيماء عبد الخالق محمد محمد4188ساره عصام مسلم شمس 4163
شيماء عطيه عبد الحميد عبد الرزاق4189ساره محمد إبراهيم مدبولى4164
شيماء ماهر ياقوت عبد الونيس4190ساره محمد راوى حسين4165
شيماء محمد عبد الكريم محمد4191ساره عبد الفتاح يونس هاشم4166
شيماء محمود عبداهللا أحمد4192ساره منير حسين سيد4167
صفاء عماد البسطويسى عيد4193صطفى محمد صيامسامى م4168
ضحى عاطف محمد عبد المنعم السيد 4194ساندى سعيد لطفى شنوده4169
عبد الحميد سامى عبد الحميد محمد الخولى 4195ساهر فيليب جورج رزق4170
عبد اهللا محمد فتحى محمد 4196سحر فرحات عزمى ونس4171
عال عبد السميع عبداهللا4197ى هارونسلفانا سمير موس4172
على حسن محمد على حسن4198سليمان على سليمان الوكيل4173
على عبد اهللا على متولى 4199سماء سعد خميس عبداهللا 4174
عليا عبد التواب أبو سريع محمد4200سماء عادل نجاح على صالح       ( فيوم )4175



اآلثاركلیة 

شئون الطالب
قسم االثار المصریة-الرابعةطالب الفرقھارقام جلوس 

2011/2012فى العام الجامعى

اســــم الطالــــبرقم الجلوسالــــباســــم الطرقم الجلوس

محمد شبل عبد الفتاح الحاج على4226علياء عدلى عبد اهللا محمد4201
محمد شكرى عبداهللا على4227عمرو جمال حسين نايل4202
محمد طه عبداهللا عثمان4228عمرو عبد البديع عبد السميع أحمد صالح4203
محمد عبداهللا محمد عبد الرحمن4229فادى إسرائيل يوسف تاضروس4204
محمد على أمام صالح4230فاطمه شريف مرسى محمد مرسى4205
محمد فكرى عبد السالم السيد4231فاطمه محمود رمضان على4206
محمد فوزى محمد على كلوب4232فتحى إسماعيل فتحى إسماعيل4207
محمد كمال عبد الرازق جبريل4233محمد الزغندىفهمى محمد فهمى4208
محمد مجدى محمد عبد الجواد4234كريستينا راضى شوقى مجلى4209
محمد مصطفى نصر الدين مصطفى 4235كريستينا فاروق لبيب جندى4210
محمود أحمد  سعد إبراهيم4236كريستين نبيل شفيق فهمى ميخائيل4211
محمود بدرى محمد نخيلى4237هيم عبد الرازقكرم جمال إبرا4212
محمود خليل أحمد خليل4238كريم عبد الظاهر حسنين عبداهللا الحداد4213
محمود سيد محمود عبد الرحيم4239لبنى نور الدين محمد محمد 4214
محمود عصام أحمد حسن ابو نار4240لؤى طارق عبداهللا محمد4215
محمود عبداهللا روبى محمد4241لوقا عبد المالكمارى عادل كامل4216
محمود مجدى على السيد حسن4242ماريان صبيح محروس شنوده4217
محمود زكريا عثمان رشوان4243ماريانا وهيب عزت صليب4218
محمود زكريا موسى حسين   ( الفيوم)4244مارينا قديس حبيب سيدهم 4219
محمود مصطفى عبد المنعم الجرج4245السيد أبو قدحمجدى حسنى عبد الحق4220
مرام محمد مصطفى كامل4246محفوظة السيد عبد الفتاح محمد4221
مروه الديب عبد الراضى على4247محمد أحمد محمد بندارى4222
مروه السيد عبد الموجود أحمد4248محمد جمال فتوح شيحه       ( فيوم  ) 4223
مروه صالح الدين محمد مصطفى4249حسين أحمد عبد العالمحمد 4224
مروه عبد الرحمن حسن أحمد4250محمد زكريا محمد محمد حسين4225

اســــم الطالــــبرقم الجلوساســــم الطالــــبرقم الجلوس
مى حماده عبد المجيد محمد على4276مروه مجدى إبراهيم حسن4251
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مى عبد العزيز عبداهللا حسانين4277ى محمد حلمى درويشمروه مصطف4252
مى كامل أحمد محمد4278مريم أميل زكى تادروس4253
مى محمد مهدى مرسى4279مريم سامى لويس إبراهيم4254
مينا ويصا حنا ويصا4280مريم على عبد الخالق على سحيم4255
إبراهيم يونس العربىنجوى 4281مريهان رمضان محمد حسن ماضى4256
نجوى عصام عزمى حنا يوسف4282مصطفى رضا محمد عبد الجواد4257
نحمدو خليل أحمد يوسف شمس الدين4283مصطفى محمد إبراهيم حامد4258
ندا حسن محمد قرنى4284مصطفى محمود إبراهيم القاضى4259
ندى أسامه خميس محمد4285مصطفى نبيل أحمد جاد4260
ندى رمضان عبد المنعم حامد4286ممدوح رمزى محمد يوسف4261
ندى العزب محمد على عوض4287منار عبد النبى محروس مجاهد4262
ندى موسى عبد الرؤوف موسى4288منال إبراهيم عبد الفتاح سيد الصياد4263
نرمين ماهر يوسف شنوده4289منير ذكريا جرجس بخيت4264
نيرمين طارق عدلى عطيه4290ل عبد المالك فانوس منير عاد4265
نسمه اسحاق سند فصيح 4291منه اهللا إسماعيل قنديل أبو العزم4266
نسمه رضا عفيفى أحمد4292منه اهللا شفيق محمد سليمان سراج الدين4267
نصره سمير إبراهيم أحمد عرب4293منى على أمين قابيل4268
نفين أشرف أحمد محمد4294النبى محمد جادمنى مجدى عبد 4269
نهاد محروس عبد المجيد حسانين    ( فيوم )4295مياده عصام محمد إبراهيم4270
نهال عمران أحمد على حمد اهللا4296ميرال أمين صالح حسنى 4271
نهال محمد عبداهللا إبراهيم4297ميرفت سعد سيد خليفه4272
نهله محسن إبراهيم السيد4298صر أحمد حافظميرهان عبد النا4273
نهى عبد الفتاح محمد عامر4299ميليسا مجدى معوض برسوم4274
نورا سعيد محمد إبراهيم4300مى أشرف فتحى أمام مصطفى4275
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اســــم الطالــــبرقم الجلوساســــم الطالــــبرقم الجلوس
ير سيد محمد محمد أحمدهد4326نورا مجدى جاد شاهين4301
هدير عادل كمال محمود      ( فيوم )4327نورا محمد عبد العزيز أحمد عامر4302
هدير على عبداهللا على أبو العزم4328نورا محمود عبد الناصر عبوده4303
هدير هشام محمد عبد الوهاب4329نورهان أشرف كمال الدين محمد4304
هدير محمد نادر عبد المنعم التلبانى4330الوهاب محمد حسننورهان جمال عبد 4305
هشام مجدى برهام محمد الشربينى     ( فيوم )4331نورهان حسن مصطفى نجيب4306
هناء بدوى حسنين محمد4332نورهان فوزى مليجى محمد4307
هنادى عصام الدين حسن عوض فتح الباب4333نورهان لمعى محمود مجاهد4308
هند عباس عبد التواب محمد4334نورهان محمود عبداهللا عبد الفتاح4309
هند عدلى إبراهيم أبو النيل4335هاجر إسماعيل يسن عبد القادر4310
هند مصطفى محمد شحاته الحميدى4336هاجر حسنى عبد المنعم فرج جالل4311
اهيم محمد أبو داغرهيام إبر 4337هاجر لطفى عبد العزيز عبد الغفار4312
هيام سيد رفاعى عبد العظيم4338هاجر محمد إبراهيم  أحمد سليمان4313
وسام فتحى عبد العزيز محمد قنصوه4339هاله سمير رشاد عبد الحميد4314
وسام وحيد زكى عبد العزيز حسن4340هاله صالح سعد الدين حرب4315
وفاء محمد محمود محمد4341هاله محمد محمود السنهوتى4316
وفاء مصطفى عبد المطلب محمد زيدان4342هانى محمد عبد المعطى4317
والء عبد الكريم أبو السعود عكاشه4343هبه حسن خلف اهللا محمد4318
والء محمود عبد الحميد محمد حميده4344هبه عبد الرحمن عبد الحليم السيد4319
والء وحيد محمد حسن عالم4345يد محمود مرادهبه عبد الغنى عبد الحم4320
وليد أحمد محمد محمد مصطفى4346هبه عبد النبى عبد الستار نميش4321
وليد السيد إبراهيم إسماعيل4347هبه ناجى أنور أحمد عبد النبى4322
وليد محمد أحمد البدرى4348هدير أحمد فتح اهللا الغايش4323
يارا محمد حسن إبراهيم4349عبد الرؤوفهدير حمدى كامل4324
ياسمين السيد محمد محمود سيد أحمد4350هدير سعد حجازى فتح اهللا4325



اآلثاركلیة 

شئون الطالب
قسم االثار المصریة-الرابعةطالب الفرقھارقام جلوس 

2011/2012فى العام الجامعى
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جوزمين أنطوان باكوقوس4379ياسمين جمال شحاته عطا4351
ديفيد عادل بشاى مهنى4380زمياسمين سامى زكى أبو الع4352
ريم احمد ابراهيم فتحى7381ياسمين عبد الرحمن حامد عبد الرحمن4353
ساره العدوى سعد البسيونى4382ياسمين عبد المنعم محمد رضوان4354
سامر ياسر إبراهيم حباطه4383ياسمين محمد حامد حامد مكى4355
سحر السيد على درويش4384يسرا صفوت زكى عبد الرحيم4356
محمد عبد الحليم احمد الشهاوى4385يمنى السيد المهدى السيد صالح4357

محمد عالء الدين صالح حلمي4386عادةالباقون لإل
محمود عبد الحليم ياسين محمد نصار4387أحمد محمد أحمد عطا4361
ثانیةمن الخارج فرصة باهى محمد محمد الشيخ 4362
بيشوى القط حبيب غالى4389دينا إبراهيم محمد على4363
سمر فتوح السيد فيشار4390دينا محسن محمد محمد حسن4364
ثالثةمن الخارج فرصة سميرة إبراهيم محمد مرزوق4365
أحمد عزت عبد الحميد السيد4391عهود سمير إبراهيم غالى4366
اء عبد الحميد زيدان علىأسم4392مارينا فوزى شفيق عطيه4367
امانى غريب عبد الرحيم4393محمود شعبان محمود سالم4368
رانيا حسن حسين على4394مروة مصطفى كامل محمود4369
رفيق حسنراندا4395مروى محمد السيد على عقل4370
ساره كمال إبراهيم فتحى محمود4396منه اهللا محسن محمود البطران4371
سماح حسين محمد حسن4397هدى ماهر جاد اهللا4372

محمد عبد المعطى عبد الفتاح4398من الخارج فرصة اولى
حنين فكرى عبد الفتاح على4399أسالم مصطفى السيد عبد الرحيم4375
رانيا عوض إسماعيل عوض4400أسماء السيد زكى السيد 4376
ى السعيد عبد الغفار الحلوجىلبن4401بسمه احمد عبد الحميد عوض4377
بسنت طه محمد عطا اهللا4378
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السيد ثروت محمد الصادق4826إبراهيم محمود إبراهيم شلبى4801
االء أحمد هشام مصطفى يحيى فهمى عبداهللا4827إبراهيم يسرى إبراهيم أحمد حجازى4802
محمد طاهر يونساالء سامح 4828أحمد إبراهيم محمد أبو الفتوح 4803
أمانى السيد محمد جمال السيد4829أحمد حاتم محمود إبراهيم4804
أمل هشام عبد االخر قبيصى4830أحمد سامى جودة حسن4805
أمنيه رأفت سيد محمود4831أحمد سعد عبد الباسط السيد4806
القمحاوىأميرة فايز عبد العاطى4832أحمد عبد اللطيف أحمد عبد المعبود4807
أميرة يسرى عبد الباسط عثمان4833أحمد على آدم على4808
أيه أحمد محمد إسماعيل4834أحمد قناوى بخيت أحمد4809
أيه أسامه بركات محمد4835أحمد كرم محمد كمال الجمالى4810
أيه حسين عبد الواحد عبد الواحد4836أحمد محمد إبراهيم محمد إمام4811
ايه سليمان سيد عبد العزيز4837حمد محمد السيد أبو زيدأ4812
أيه عبد الحميد محمود عبد الحميد4838أحمد محمد عطيه محمد أحمد4813
أيه عثمان أحمد حمدى4839أحمد محمود سيد إبراهيم4814
أيه فوزى عبد المجيد حسن4840أحمد محمد مصطفى السيد كرم4815
أيه محمد أحمد شبل4841يه محمد شراقىأدهم مصطفى عط4816
أيه محمد مصطفى يوسف الصول4842أسامه محمد محمد خضر محمود4817
أيه ناصر محمود محمد4843إسراء إبراهيم زيد أبو زيان4818
أيمان سامى عبد العزيز أمام4844أسالم محمود محمود حسن الشين4819
يمان مصطفى عبد اللطيف أبو المكارمإ4845أسماء أحمد محمد على4820
إيمان يحيى إبراهيم حريز4846أسماء إسماعيل طه سالم4821
إيناس رجب سيد رجب4847أسماء حسن حسن حال4822
إيناس مصطفى على بخيت4848أسماء عالء الدين مصطفى ليمونة4823
يد أحمدعباسم رمضان س4849أسماء محمد أحمد عبد الرحمن أحمد4824
بسمه عبد العزيز جاويش محمود محمد4850أسماء هانى جالل محمد عامر 4825
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سعيد عطيه أحمد عبد الغفار4876بيتر فيكتور ميالد فرحات4851
الرؤوف إبراهيم محمد متولىسلمى عبد4877جهاد أشرف محمد عبد الرازق المالح4852
سلوى محمد نبيه أحمد حسنين4878حازم أشرف حسن بكر4853
سمر عبد التواب عبد الظاهر 4879حازم خالد محمود أحمد السقا4854
سمر مصطفى عبد المجيد محمد خضر4880حسن محمد إبراهيم عمر غنيم4855
يد محمد الدالىسميه صالح س4881حمدى محمد محمد محمد4856
سهام كمال على سالم4882حمدى وجدى محمد أحمد زغلول4857
شروق عبد الحميد عبد الفتاح 4883خالد محمد فؤاد محمد على4858
شريف حسنى صادق محمد عبد الدايم 4884خلود السيد عبداهللا البالوى4859
سميع سيدشريف فرج عبد ال4885داليا زهير أحمد الشيخ على4860
شيماء أبو العزم حسن خليفه4886دعاء أشرف إبراهيم على مقبل4861
شيماء أحمد أحمد محمد4887دعاء محمد نجيب صالح بيومى4862
شيماء حسن محمود محمد4888دينا رأفت محمد إبراهيم الدبيس4863
شيماء صبحى محمد غانم4889رانيا طارق عبد البصير مهدى4864
شيماء مجدى محمد أبو أحمد 4890رحاب رياض حسن مطره4865
شيماء محمد إبراهيم مبارك4891رحاب مجدى محمد عبد الرازق4866
صابرين راضى السيد اسماعيل   ( فيوم ) 4892رحمه فتحى محمد السيد على 4867
صديق حامد إبراهيم عطيه4893رضوان رضوان محمد شادى4868
صالح عبد الناصر جابر بخيت4894ربيع عبد الحميد محمد الصبروت ( الفيوم)رضوى 4869
صالح محمود عباس مناضى4895رنا عالء الدين عامر صقر4870
طارق عبداهللا محمد جعفر4896رنيم كمال حبيب سالمه 4871
عادل صالح عبد الوهاب عبد الرازق4897ساره عنتر عبد الموجود حجاب4872
عبد الرحمن إبراهيم السيد عبد العال4898ساميه محمود عبد الحميد القط4873
عبد العليم مبروك عبد الناصر عويس4899سحر أحمد جمعه طوسون4874
عبداهللا فكرى مصطفى محمد المزين4900سعاد المتولى أحمد عبد الرؤوف4875
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محمد عبد الشافى محمد الغريب4926عبد اهللا محمد حسن محمد 4901
محمد عبد الغنى إبراهيم المحمدى4927عبير محمد مسعد سليمان 4902
محمد عدلى السيد حسن محمد4928على حسن عبد الناصر عثمان4903
لىمحمد على إبراهيم ع4929على محمد صالح أحمد4904
محمد مصلح إبراهيم على4930عالء رجب أبو العال محمد4905
محمد نبيل أسعد طه4931عماد رشاد محمد أحمد4906
محمود إبراهيم الشرنوبى العتر4932عماد مجدى حسن عطية4907
محمود أبو السعود محمد أحمد4933عمرو ممدوح مختار مجاهد هالل4908
محمود السيد حسنين دسوقى4934نعال خالد محمد حس4909
محمود عزت على حامد4935عال مصطفى محمد أنور محمد مسعود4910
محمود صالح أحمد العدوى4936عالء محمود إبراهيم حسن 4911
محمود محمد سعد الدين عبد الحكيم4937فاطمه محمد حسين عبد العزيز 4912
حمود ناصر الدين محمد سيف الدينم4938فاطمه مصطفى محمد مصطفى4913
مروه أحمد عبد الفتاح محمد4939فردوس محمد عبد السالم عبد المجيد4914
مروه محمد أحمد محمد4940ماريهام الفى شفيق اسكندر4915
مروه نبيل عرفه محمد4941مايكل داود رشدى كيرلس4916
إبراهيم شحاته موسىمريم شحاته 4942محمد إبراهيم سيد سليمان4917
مصطفى أكرم مصطفى عطا4943محمد أحمد اسماعيل أحمد عبده4918
مصطفى حسين أحمد مراد4944محمد أحمد معوض محمود4919
مصطفى لطفى مصطفى محمد4945محمد حسن عبد الكريم عبد الرحمن4920
د فرجمصطفى محمد عبد الحميد محم4946محمد خالد رمضان عبداهللا4921
منه اهللا مصطفى كمال الغتمى4947محمد رأفت محمد السيد حسن صالح4922
منى عبد المنعم محمود عبد الجواد4948محمد ربيع عبد العال الكومى4923
منى محمد كامل عبد الرحمن4949محمد ربيع عزات عبد المحسن4924
دى عبد الهادى    ( الفيوم)مهدى السيد مه4950ابو حبيبمحمد رمضان السيد 4925

اســــم الطالــــبرقم الجلوساســــم الطالــــبرقم الجلوس
هيلجا عصام الفى عبد المالك4976ناردين نسيم لطيف سمعان4951
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والء أسامه كمال محمود منصور4977نانسى معوض سليمان ميخائيل     ( فيوم ) 4952
والء عادل أحمد سلطان4978منجالء خالد محمد سال4953
وئام السيد محمد4979نجالء سعيد شاكر نصر الدين4954
وليد محمد مرسى حنفى4980نجوى راعى عبده صبيح4955
ياسر هالل السيد عبد الرازق4981ندا سيد سعيد عشرى4956
ياسمين أحمد عيد أحمد4982ندى عبد الحليم محمد منصور4957
ياسمين زيدان عبد الصادق زيدان خليل4983عمر عبد المقصود علىندى 4958
ياسمين عبد الفتاح حسين على سالم4984ندى نظمى محمد بهجت شعالن4959
يوسف شعبان عطيه سيد4985نها جمال عزيز شلبى4960
الباقون لالعادهنها ممدوح المتولى عسل4961
السيد السيد عبد الحسيب بيومي4991نهال سعد فتوح منصور عزازى4962
كيرلس عادل نجيب وهبه4992نهى بدر محمود محمد بدر4963
ليلى عبد السيد أبو الحسن أحمد السيد4993نهى معتز أحمد إبراهيم4964
أولى من الخارج فرصة نورا صابر إبراهيم عطيه4965
أحمدأحمد شعبان محمد4995نوران شعبان أحمد صالح4966
محمد مصطفى عبد الخالق عبد الحميد4996نوران محمد رؤوف شحاته أحمد4967
ثانیھ من الخارج فرصة هاجر وجيه أحمد محمد4968
أسامه محمد أحمد خليفه4997هايدى نجيب حامد عطية المحالوي4969
أسامه محمد محمد أحمد 4998هايدى نسيم أمين واصف4970
ثالثھ من الخارج فرصة ت على عبد العظيمهبه عصم4971
هبه محمد السيد أبو عريش4999هبه فتحى حسين على حسن4972
هبه محمد أحمد حمزه4973
هبه محمد حسين أحمد عاكف4974
هدير محمد أحمد محمد عبد الحليم4975
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