
:

(الثالثة)مناهج البحث افنان عبدالناصر محمد عبدالفتاح عمر 44214 21

االء احمد فيصل محمد قاسم 44215 22

(الثالثة)مناهج البحث اسماء محمد محمد على عبدالرحمن 44212 19

اسماء يسرى احمد عسل 44213 20

اسماء على محمد الغندور 44210 17

اسماء محمد فوزى ابراهيم طاحون 44211 18

اسالم محمد حسن على حتحوت 44208 15

اسالم محمد محمود احمد ابراهيم عامر 44209 16

اسراء محمود على عبدالدايم قطب 44206 13

اسالم خميس ابراهيم عبدالحفيظ 44207 14

(الثالثة)اذاعات محلية اسراء زكريا ابراهيم السعيد عطا السودانى 44204 11

اسراء سامى كامل الصادق 44205 12

اسراء جمال عزب سالمه 44202 9

اسراء حمدى عبدالمنعم احمد الشافعى 44203 10

اسراء اسامه غريب يونس 44200 7

(الثالثة)تطبيقات الحاسب االلى اسراء السيد محمد على محمد 44201 8

اسراء احمد السيد عامر 44198 5

اسراء احمد عبدة احمد ابوالعال 44199 6

احمد سيد اسماعيل سليمان ابراهيم 44196 3

احمد محمد عبدالحميد محمد 44197 4

ابراهيم عبدالرحمن محمد عبدالعال 44194 1

(األولى)**حقوق االنسان - (الثانية)تاريخ مصر الحديث احمد حسن فتحى فتوح محمد 44195 2

الفصل الدراسي األول الرابعة

االذاعة والتليفزيون/ اعالم : القسم/الشعبة

مستجد: الحالة الدراسية

المقررات اسم الطالب رقم الجلوس م

اآلداب جامعة الزقازيق

نظام شئون الطالب

2016-2017 بيان بالمقررات المسجلة لطالب في فصل دراسي من 

فرق سابقة للعام األكاديمى

 12من 1صفحة 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

 2016/12/22 

تاريخ الطباعة



بسمه مازن عزيز الدين سليمان 44246 53

ايه وجيه غريب عبدالصادق حنه 44244 51

بسمه رأفت عبدالغفار عبدالحميد 44245 52

ايه محمد عبدالفتاح محمد البيومى 44242 49

ايه مصطفى محمود عطيه حجازى 44243 50

ايه فؤاد غريب محمد السعدنى 44240 47

أيه مجدى عبدالعزيز وفا حسن 44241 48

ايه سمير السيد مصطفى غنيم 44238 45

ايه عفت محمد صبرى عبدالمطلب 44239 46

(الثالثة)تطبيقات الحاسب االلى - (الثالثة)اذاعات محلية ايه حمدى محمد ابو المجد عطيه 44236 43

(الثالثة)تطبيقات الحاسب االلى ايه خالد بهجت محمد فرحات 44237 44

ايه ابراهيم محمد ابراهيم 44234 41

(الثالثة)تطبيقات الحاسب االلى ايه اشرف محمود رشدى ابراهيم 44235 42

ايناس الجوهري ابو بكر على العريش 44232 39

(الثالثة)اذاعات محلية ايناس عبدهللا محمد درويش 44233 40

(الثالثة)تطبيقات الحاسب االلى ايمان عاطف محمد محمود محمد 44230 37

(الثالثة)جغرافيا سياسية ايمان محمد حجازى بيلى 44231 38

اية محمد عبدالرازق محمدعزب 44228 35

ايثار محمد محمد عزب سراج الدين 44229 36

اميره عبدالمنعم محمد احمد غالى 44226 33

انجى ابراهيم الدسوقى محمد السيد رمضان 44227 34

(الثالثة)تطبيقات الحاسب االلى امنيه عالء فهمي احمد سيداحمد 44224 31

اميره شمس حسينى محمد 44225 32

امانى ابراهيم مهدى امام 44222 29

امنية سمير عثمان محمد حسن 44223 30

الشيماء نجيب ابراهيم احمد 44220 27

الهام ابراهيم ابراهيم مرسى الشاعر 44221 28

(الثالثة)تطبيقات الحاسب االلى االء عبدالقادر عليوة عوض هللا 44218 25

الشيماء حسني يوسف احمد حسن 44219 26

االء السيد المرزوقى السيد الشلتاوى 44216 23

االء شعبان حسن حسن الشاعر 44217 24

 12من 2صفحة 
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تاريخ الطباعة



شروق السيد محمد الكردي محمد 44276 83

شروق سعيد السيد محمد توفيق 44277 84

سمر عمر عثمان بكر عبده 44274 81

شروق اشرف سيد على نصر 44275 82

سلوى محمد على ابراهيم الكومى 44272 79

سماح عبدالحكيم محمد عزاز 44273 80

(الثالثة)اذاعات محلية ساره محمد رمضان عيسى 44270 77

ساره مصطفى محمد محمد محمد الشناوى 44271 78

(الثانية)اللغة العربية إلقاء وصوتيات زينب عبدالرازق ابو ربيع محمود 44268 75

سارة مشعل عطية السيد عطية 44269 76

(الثالثة)جغرافيا سياسية ريهام مختار محمد عبدالمنصف االعسر 44266 73

زينب احمد عبدالعزيز هاشم 44267 74

(الثانية)مدخل الى الفن االذاعى ريتا قاصد خير مسعود الهارونى 44264 71

ريهام صالح يوسف يوسف موجه 44265 72

روان محمود عبدالعزيز على حجازى 44262 69

رويدا جمال محمد خليل 44263 70

رحاب محمود محمد عبدالمنعم محمد 44260 67

رشا احمد احمد سالم ابو العال 44261 68

رأفت جمال سيد احمد 44258 65

رانيا صبحى أحمد عبدالواحد فرج 44259 66

دينا سعيد ابراهيم عبدالعظيم 44256 63

دينا عبدالفتاح محمد جودة 44257 64

داليا احمد صبحى عبدالفتاح 44254 61

دنيا محمد فاروق محمد احمد 44255 62

حنان عادل صالح سيد حسانين 44252 59

حنان محمد ماهر عدلى احمد 44253 60

جيالن عالء محمود حفنى امين 44250 57

حازم أحمد السيد السيد شريده 44251 58

(الثالثة)االخبار والبرامج االخبارية بشرى احمد محمد ابراهيم ابراهيم 44248 55

جهاد ربيع محمد محمد عطية الشامي 44249 56

بسمه محمد على نور الدين محمد 44247 54

 12من 3صفحة 
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تاريخ الطباعة



مها نصير السيد عبدالحليم سالمه 44308 115

منصورة على جابر حسن 44306 113

منى ناصر خيرى على 44307 114

منار طه السيد غنيم 44304 111

(األولى)**حقوق االنسان منار محمود اسامه محمد خليل 44305 112

مريم ابراهيم عبدالرحمن احمد 44302 109

(الثانية)نظريات االتصال مصطفى  محمد عزت مصطفى 44303 110

مروه عادل حامد العصفورى 44300 107

مروه فؤاد عبدالحميد على بسيونى 44301 108

مرفت صالح عيسوى احمد عيسوى 44298 105

(الثالثة)جغرافيا سياسية - (الثالثة)تطبيقات الحاسب االلى مروة عمر احمد طحمير 44299 106

محمود على عبدالرحمن على عبدالرحمن 44296 103

مديحه عاطف محمد السيد رمضان 44297 104

محمد عطية على عطية موسى 44294 101

(الثالثة)تطبيقات الحاسب االلى محمد محمود احمد خليل 44295 102

(الثانية)اللغة العربية مارى عاطف سليمان جرجس 44292 99

محمد السيد محمد على حسن 44293 100

فيروز عالء محمد حماد 44290 97

(الثالثة)االعالم الدولي ليلى عامر محمد عامرابوالعزم 44291 98

فلاير عيد السيد محمود نور الدين 44288 95

(الثالثة)اذاعات محلية فهمى ابراهيم ابوعامر سليم 44289 96

عمر محمد رفعت احمد لطفي عميره 44286 93

عنود ياسر جميل سالم 44287 94

علياء ابراهيم انور محمد 44284 91

عماد خالد ابراهيم حسين حسن 44285 92

شيماء محمد محمد حسن حسين 44282 89

عبير ابراهيم مصطفى محمد 44283 90

شيماء احمد سيد محمود 44280 87

(الثالثة)اذاعات محلية شيماء رضوان عبدالقادر رضوان 44281 88

(األولى)حقوق االنسان شروق محمود مرجان عبدهللا 44278 85

شروق هشام حسين محمد حسين 44279 86

 12من 4صفحة 
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(الثالثة)جغرافيا سياسية - (الثالثة)تطبيقات الحاسب االلى هند على السيد محمد علي 44338 145

(الثالثة)االذاعات الدولية وعود احمد عبدالعزيز محمد حمدى 44339 146

(الثالثة)اذاعات محلية هند عبدالحكيم عبدالرحمن على 44336 143

هند عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن احمد 44337 144

هناء شعبان حسن غانم 44334 141

(الثانية)تاريخ مصر الحديث هند السيد محمود حسن مصطفى 44335 142

هدير على على ادريس 44332 139

هدى سمير محمد على احمد 44333 140

هبه محمود على السيد 44330 137

هدايا عبدهللا عبدهللا احمد 44331 138

(الثالثة)اذاعات محلية هبه هللا منصور عبدالهادى فاضل 44328 135

(الثالثة)جغرافيا سياسية هبه حسن عبدالستار محمد متولى 44329 136

هانم عالء محمد سليمان غريب 44326 133

هبه اشرف فاروق محمد 44327 134

هاجر محمود عبدالمنعم سلطان 44324 131

هالة على محمود على السيد 44325 132

هاجر احمد عبدالهادى حافظ 44322 129

هاجر السيد فهمي سيد احمد 44323 130

نورا فوزى محمد عبدالفتاح الهوارى 44320 127

نورهان عبدالحكيم عزيز 44321 128

نعيمه السيد على المتولى السيسى 44318 125

نورا صبحى محمد محمود موسى 44319 126

ندى عز الدين محمد العباسى 44316 123

ندى مجدى كمال فريد سالمة 44317 124

ندى احمد محمد السيد 44314 121

ندى عبدالخالق فتحى محمد 44315 122

ميرنا نصرى ايليا بطرس جريس 44312 119

مى صالح محمد ابراهيم 44313 120

مونيكا وليم سالمة راغب 44310 117

مياده محمود محمد محمود 44311 118

مهتاب مصطفى السيد صبحى احمد 44309 116
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الرأى  - (الثانية)(تطبيقات فى االعالم)الحاسب االلى  اسماء خالد  43967 16

اسماء رجب سيد  43968 17

(الثانية)(تطبيقات فى االعالم)الحاسب االلى  اسماء اسماعيل  43965 14

اسماء حمدى  43966 15

(الثالثة)جغرافيا سياسية اسماء احمد  43963 12

اسماء احمد  43964 13

اسراء مسعد  43961 10

اسماء ابراهيم  43962 11

اسراء على  43959 8

اسراء مجدي  43960 9

اسراء عاطف  43957 6

اسراء  43958 7

اسراء ابراهيم  43955 4

اسراء جمال  43956 5

احمد رأفت  43953 2

احمد عبدالعزيز  43954 3

المقررات اسم الطالب رقم الجلوس م
(الثانية)(تطبيقات فى االعالم)الحاسب االلى  أحمد جمال محمد  43952 1

نورهان مجدي جالل عبدالعزيز عاشور 44355 9

الصحافة/ اعالم : القسم/الشعبة

مستجد: الحالة الدراسية

(الرابعة)السينما التسجيلية - (الرابعة)االقناع ونشر االفكار عمرو محمد محمددحدح محمد عزب 44353 7

مادة اذاعية  - (الرابعة)السينما التسجيلية - (الرابعة)االقناع ونشر االفكار

(الرابعة)بلغة اوربية حديثة
محمد ايمن عبدالعزيز محمد حسان 44354 8

(الرابعة)مادة اذاعية بلغة اوربية حديثة سماح على حفنى على النبراوى 44351 5

عمار  محمد  السيد  سالمة 44352 6

(الرابعة)السينما التسجيلية الشيماء ابراهيم مكرم عبدهللا محمد 44349 3

(الرابعة)السينما التسجيلية ساره عادل سالم حمودة 44350 4

(الثانية)نظريات االعالم - (الرابعة)التخطيط االذاعي والتليفزيون اسالم سعيد السيد درويش 44347 1

(الرابعة)مادة اذاعية بلغة اوربية حديثة اسيل حسام الدين حسين محمود 44348 2

ياسمين مجدى عبدالحق محمد السيد 44346 153

باقي: الحالة الدراسية

المقررات اسم الطالب رقم الجلوس م

ياسمين عاطف ابراهيم السيد 44344 151

ياسمين عصام على جاد نوار 44345 152

(الثانية)اللغة العربية إلقاء وصوتيات والء محمود رشاد ابراهيم 44342 149

يارا حسن صالح ياسين 44343 150

والء محمد حافظ على على عوض 44340 147

والء محمد منصور احمد حسين 44341 148
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دينا عبدالعال  44027 76

دينا اوسامه  44025 74

دينا جمال  44026 75

دعاء نبيل رياض  44023 72

دينا السيد  44024 73

دعاء السيد حسن  44021 70

دعاء مكرم  44022 71

(الثالثة)تاريخ الصحافة المصرية خلود سمير  44019 68

خلود صابر احمد  44020 69

حنان سليمان  44017 66

حنان مصطفى  44018 67

(الثالثة)االعالم الدولي حسام  حسن   44015 64

(الثالثة)مناهج البحث حسناء محمد  44016 65

مناهج  - (الثانية)اللغة العربية إلقاء وصوتيات بوسى احمد  44013 62

تقى مصطفى  44014 63

(الثانية)(تطبيقات فى االعالم)الحاسب االلى  آيه  فتحى  عدلى  44011 60

(الثانية)اللغة العربية إلقاء وصوتيات بسنت احمد السيد  44012 61

ايه عبدالعظيم  44009 58

ايه على محمد  44010 59

(الثانية)نصوص إعالمية بلغة أوربية حديثة ايه حمدى فتحى  44007 56

ايه عبدالحكيم  44008 57

ايه السيد  44005 54

ايه الهادى محمد  44006 55

تاريخ  - (الثانية)(تطبيقات فى االعالم)الحاسب االلى  ايناس السيد  44003 52

ايه احمد بيومي  44004 53

(الثالثة)مناهج البحث ايمان محمود  44001 50

ايمان نبيل  44002 51

ايمان جمعة   43999 48

ايمان محمود  44000 49

تطبيقات )الحاسب االلى  - (األولى)أقتصاديات االعالم ايمان احمد محمد  43997 46

ايمان السيد أحمد  43998 47

(الثالثة)الحاسب اآللي اية محمد سعد  43995 44

ايمان ابراهيم  43996 45

نظريات  - (الثالثة)الطباعة وبرامج النشر الصحفى اميره حسن  43993 42

اية فتحى  43994 43

اميرة  محمد عيد  43991 40

اميره احمد محمد  43992 41

اميرة جمال  43989 38

أميرة على محمد  43990 39

(الثالثة)جغرافيا سياسية امنيه خالد ابو  43987 36

امنيه محمد السيد  43988 37

امنية محمد محمد  43985 34

امنيه حمدى  43986 35

أمانى جالل الدين  43983 32

امل ابراهيم كامل  43984 33

آالء محمد محمد  43981 30

الشيماء سمير  43982 31

اال ء سمير  43979 28

االء محمد حسن  43980 29

االء جالل السيد  43977 26

االء جمعه احمد  43978 27

اشجان  43975 24

االء احمد فرج  43976 25

(الثالثة)جغرافيا سياسية اسماء محمد  43973 22

اسماء محمد  43974 23

اسماء عبدالعزيز  43971 20

اسماء عبدالفتاح  43972 21

اسماء سمير  43969 18

اسماء عاطف  43970 19
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ندا عبده معوض  44085 134

ندا محمود سيد  44086 135

نجالء سمير  44083 132

نجوى عجيب  44084 133

مدخل  - (الثانية)(تطبيقات فى االعالم)الحاسب االلى  مى محمد أحمد  44081 130

نجالء حسن  44082 131

(الثالثة)مناهج البحث - (الثالثة)الحاسب اآللي منى صالح  44079 128

مى حسن حسين  44080 129

منار محمد  44077 126

منه هللا عطيه  44078 127

مصطفى جمال  44075 124

مصطفى عصام  44076 125

مريهان ايهاب  44073 122

(الثالثة)الرأى العام واالعالم مصطفى السيد  44074 123

(الثانية)(تطبيقات فى االعالم)الحاسب االلى  مروه مجدى  44071 120

مريم هاني منير  44072 121

(الثالثة)االعالم الدولي محمود صالح  44069 118

مروه الطاهر  44070 119

محمد عبدالفتاح  44067 116

محمد عطيه  44068 117

(الثانية)نظريات االعالم - (الثالثة)االعالم الدولي محمد صالح  44065 114

(الثانية)(تطبيقات فى االعالم)الحاسب االلى  محمد صالح  44066 115

لمياء حمدى على  44063 112

ماهيتاب احمد  44064 113

كريمه طارق  44061 110

كوثر عثمان على  44062 111

على مصطفى  44059 108

فاتن سعيد  44060 109

عبير عبدالمنعم  44057 106

عزيزه  44058 107

شيماء شعبان  44055 104

صديقة السيد  44056 105

شيماء الشبراوى  44053 102

شيماء جمال  44054 103

شروق محمد  44051 100

(الثالثة)جغرافيا سياسية شيرين السيد  44052 101

(الثالثة)جغرافيا سياسية سمر محمود  44049 98

شروق جودة  44050 99

(الثالثة)تاريخ الصحافة المصرية سمر سمير محمد  44047 96

سمر عادل  44048 97

(الثالثة)الرأى العام واالعالم سعيد طارق  44045 94

سمر السيد حافظ  44046 95

ساره محمد  44043 92

سعاد محمد السيد  44044 93

ساره رمضان  44041 90

ساره عادل  44042 91

(الثالثة)جغرافيا سياسية ريهام عبدالعزيز  44039 88

زينه محمد محمد  44040 89

رغدة عاطف  44037 86

رنا فهمى السيد  44038 87

رحاب محمد  44035 84

رضا محمد السيد  44036 85

(الثالثة)االعالم الدولي رباب محمد  44033 82

رحاب فتحى  44034 83

رانيا سعيد محمد  44031 80

رانيا محمد  44032 81

(الثالثة)جغرافيا سياسية رانيا احمد  44029 78

رانيا جمال  44030 79

دينا كامل  44028 77
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هبه جابر محمد  44142 13

هاجر محمد  44140 11

(الرابعة)التصوير الصحفي هبة خالد احمد  44141 12

نورهان خالد  44138 9

نورهان طارق  44139 10

(الثالثة)الطباعة فاطمه الزهراء  44136 7

ندى اشرف  44137 8

رحمه عادل  44134 5

علي عاطف  44135 6

بسمه عبدالعزيز  44132 3

(الرابعة)االقناع ونشر االفكار جورج رؤوف  44133 4

أبانوب وجيه  44130 1

احمد محمد حسن  44131 2

يوستينا ايهاب  44129 178

باقي: الحالة الدراسية
المقررات اسم الطالب رقم الجلوس م

ياسمين محمد  44127 176

يمنى احمد جمال  44128 177

ياسمين زكريا  44125 174

ياسمين فتحى  44126 175

(الثالثة)جغرافيا سياسية يارا محمد عادل  44123 172

ياسمين حامد  44124 173

وسام حسن محمد  44121 170

(الثالثة)جغرافيا سياسية والء شحته  44122 171

هدير على  44119 168

هند سامى  44120 169

هدير جمال  44117 166

هدير خضر  44118 167

هدير احمد حامد  44115 164

هدير السيد سعيد  44116 165

(الثالثة)جغرافيا سياسية هبه هللا عالء  44113 162

هبه حسن ابراهيم  - (الثانية)(تطبيقات فى االعالم)الحاسب االلى  44114 163

هاله عبدالحميد  44111 160

نظريات  - (الثانية)تاريخ مصر الحديث هبه هللا احمد  44112 161

هاجر محمد  44109 158

هالة حسنى السيد  44110 159

نورهان محمد  44107 156

نورهان مدحت  44108 157

نورهان عصام  44105 154

نورهان محمد  44106 155

نورهان جمال  44103 152

نورهان حسن  44104 153

(الثالثة)الحاسب اآللي نورهان احمد  44101 150

نورهان اشرف  44102 151

نورا محمد حسن  44099 148

نور مجدي  44100 149

نورا عبدالحميد  44097 146

نورا محفوظ  44098 147

نهير ابراهيم  44095 144

نوال محمد  44096 145

نهاد عبدالفتاح  44093 142

نها رضا موسى  44094 143

(الثانية)(تطبيقات فى االعالم)الحاسب االلى  نرمين محمد  44091 140

نسمه احمد  44092 141

نرمين طارق  44089 138

نرمين عطيه  44090 139

ندى مجدى محمد  44087 136

نرفان طلعت  44088 137
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(الثالثة)تطبيقات الحاسب االلى ايناس حامد محمد محمد مصطفى 44456 50

ايه عادل احمد يوسف اسماعيل 44457 51

ايمان محمود الشبراوي محمود 44454 48

(األولى)**حقوق االنسان - (األولى)ترجمة إعالمية ايمان  مرعى السيد محمد 44455 49

ايمان فوزى محمد عطيه 44452 46

ايمان محمد فرج عبدالمنعم 44453 47

ايمان عبدهللا عبدالحميد ابو العنين العجرودى 44450 44

ايمان على محمد على راشد 44451 45

ايمان عادل على عبداللطيف مرسى 44448 42

ايمان عبدالسالم سليمان محمد داود 44449 43

(الثالثة)االتصال الشخصى اية نبيل إبراهيم محمد مرعي 44446 40

ايمان حمدى ابراهيم حمد 44447 41

ايات البدوى على عطيه 44444 38

اية محمود ابراهيم الدسوقى محمد احمد 44445 39

انجى احمد السيد الديب 44442 36

انجى عبدالعزيز عزب الشناف 44443 37

اميرة السيد علي عطيه 44440 34

اميره محمد جوده محمد 44441 35

امنيه السيد احمد محمد جبر 44438 32

امنيه محمد على هالل 44439 33

امنية السيد علي السيد علي 44436 30

امنية هالل محمد محمد شحاتة 44437 31

امل الشحات السيد صالح 44434 28

امل عبدالهادى محمد موسى عليوة 44435 29

امانى سعيد محمد كامل حسين 44432 26

امل ابراهيم عبدالعزيز ابوالنيل 44433 27

االء محمد منير عرفه عبدالكريم 44430 24

الزهراء فوزى عبدالحليم محمد 44431 25

االء فكري سعد حسن عيسوي 44428 22

االء فوزى صابر ناصف 44429 23

اسماء ممدوح جمال محمد البوشى 44426 20

اشجان فارس طه عبدالعظيم بسيونى 44427 21

اسماء رفعت حسن محمد حماد 44424 18

اسماء شعبان محمد    لطفى بنديرى على 44425 19

اسماء الحسينى حسن عطية 44422 16

اسماء جمال عيد محمد موسى 44423 17

اسماء ابراهيم ابراهيم السيد دسوقى 44420 14

اسماء أحمد محمد سعيد توفيق 44421 15

اسراء محمد محمد ابو ورده عبده صالح 44418 12

اسالم محمد عبدالكريم ابراهيم شلبي 44419 13

اسراء مجدى محمد عز عبدالعزيز 44416 10

اسراء محمد عبدالسالم السيد إبراهيم بدوي 44417 11

(الثالثة)االتصال الشخصى اسراء سعد محمد ابراهيم 44414 8

اسراء سعيد عبدالمنعم غريب 44415 9

اروه فوزى إبراهيم أحمد سلطان 44412 6

اسراء احمد عباس غنيم هيكل 44413 7

احمد محمد عبدالكريم مصطفى 44410 4

احمد وجدى عبدالمنعم عبدالسالم 44411 5

احمد الهادى ابراهيم احمد عوض 44408 2

احمد سامى جمال طنطاوى 44409 3

المقررات اسم الطالب رقم الجلوس م
احالم محمد احمد محمد توفيق 44407 1

العالقات العامة/ اعالم : القسم/الشعبة

مستجد: الحالة الدراسية
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فاطمة منصور يحيى سعد 44516 110

فاطمة محمد عبدهللا ابراهيم 44514 108

فاطمة محمد محمد إبراهيم 44515 109

فاديه حامد سيد احمد 44512 106

فاطمة ادهم بدران عمران 44513 107

عمر محمد احمد محمود محمد 44510 104

فاتن فتحى رمضان عبدالقادر 44511 105

عفاف محمد جميل شاكر عطيه 44508 102

عال عاطف فهمى ابراهيم 44509 103

عبير السيد احمد بيومى 44506 100

عفاف سامى عبدالمطلب محمد ابراهيم 44507 101

ضحى على محمد رشاد احمد عمر 44504 98

عبير احمد عبدالعظيم امير عمارة 44505 99

(الثالثة)الخغرافيا السياسية شيماء محمد سعد محمود 44502 96

شيماء محمد عفيفى محمود 44503 97

شروق وسام عبدالعزيز على 44500 94

شيماء عصام محمد عيد حفناوي 44501 95

شروق السيد  زكى عطيه على 44498 92

شروق جمال السيد خليل 44499 93

سماح سالمة علي محمد 44496 90

(األولى)**حقوق االنسان شذا عبدالباسط شحاته حسن محمد 44497 91

سلسبيل ابراهيم عبدالرؤف عبدهللا 44494 88

سلمى جابر منصور احمد 44495 89

ساره عطيه ابراهيم عطيه مشعل 44492 86

ساره محمد عبدالرحمن محمد جاب هللا 44493 87

ساره صادق المصدق فوزى صادق عطوه 44490 84

ساره عبدهللا عبدالحميد محمد خليفة 44491 85

سارة عماد عبدهللا عبدالعزيز 44488 82

ساره ابوالمعارف عبدالرازق السيد 44489 83

سارة خالد محمد سراج الدين 44486 80

سارة سعيد احمد عامر 44487 81

ريهام عصام الدين محمد مكاوى 44484 78

ريهام مجدى حسين محمد عبدالفتاح 44485 79

(الثالثة)تطبيقات الحاسب االلى رشا طه ابو الخير محمد حسن رمضان 44482 76

رنا محسن ابراهيم محمد ابراهيم 44483 77

رانا عبدهللا السيد اسماعيل الحاوى 44480 74

رانيا رجب عبدالحى عبدهللا العتبانى 44481 75

دينا نبيل ابراهيم محمد السواح 44478 72

رانا سامى السيد نصار 44479 73

دينا محمد حسن محمد سليمان 44476 70

دينا محمود حسن عبدهللا بكر 44477 71

داليا محمد عبدالعزيز السيد محمد 44474 68

دينا زكريا رزق نخله 44475 69

داليا عبدالمنعم ابراهيم حجازى 44472 66

داليا علي السيد علي 44473 67

حسناء احمد عبدالصادق محمدخليل 44470 64

خالد العربي الصاوي عباس 44471 65

جهاد حسن عبدالنبى حسن 44468 62

جهاد محمد محمد عدالحفيظ 44469 63

بسنت ابراهيم احمد ابراهيم 44466 60

تيسير محمد محمد إبراهيم حسانين 44467 61

باهى عبدهللا ابراهيم حسين 44464 58

بسمه سليمان عبدالصمد سليمان داؤد 44465 59

ايه محمد محمد ابراهيم اسماعيل 44462 56

ايه محمد محمد نصر هللا الشلفه 44463 57

ايه محمد عبده حامد الجمل 44460 54

ايه محمد فهمى محمد حسين 44461 55

ايه عزيز اسماعيل صالح 44458 52

ايه عيسى اسماعيل ابراهيم محمد 44459 53
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ياسمين محمد صبري سعد علي محمد النجار 44574 168

يسرا عبدالستار احمد عبدالرحمن 44575 169

ياسمين أحمد عبدهللا عطية سيد أحمد 44572 166

ياسمين صبرى محمد ابراهيم العزازى 44573 167

هدى مجاهد صابر السيد محمد صقر 44570 164

هند مهدى عطيه ابو العال 44571 165

هدير محمود عبدالعظيم 44568 162

هديل احمد محمد عبدالقادر 44569 163

هبه صالح عبدالحميد الجبالى 44566 160

(الثالثة)تطبيقات الحاسب االلى - (الثالثة)الخغرافيا السياسية هدير أمين عبدالهادي أمين 44567 161

هبه جوده السيد سالم حريرة 44564 158

هبه شامل ابراهيم عبدالعزيز 44565 159

هبة هللا سامي ابراهيم السيد الزهيري 44562 156

هبة محمد رشاد احمد 44563 157

هاله احمد سعد محمد عبدهللا 44560 154

هاله محمود عبدالحميد اسماعيل 44561 155

هاجر عبدهللا محمد احمد البعيوثى 44558 152

هالة محمود عبدالمنعم محمد 44559 153

(الثالثة)االتصال الشخصى نيفين محمد فاروق عباس 44556 150

(الثالثة)الخغرافيا السياسية هاجر احمد حسن محمد الدكش 44557 151

(الثالثة)تطبيقات الحاسب االلى - (الثالثة)االتصال الشخصى نورهان صبرى محمد رفاعى الديب 44554 148

نورهان نادر الحسينى فوزى 44555 149

نورهان أحمد محمد ابراهيم مصطفى 44552 146

نورهان جمال محمد القزاز السيد 44553 147

نورا محمد معتصم حسن سليمان 44550 144

نورهان احمد عبدهللا مرسى 44551 145

(الثالثة)مناهج بحث نهاد صبرى مصطفى يوسف 44548 142

نورا السعيد فهمى هجرس 44549 143

نرمين عصام محمود سحيم 44546 140

نسرين حسين محمد عبدالصادق 44547 141

نادين راجح محمد محمد 44544 138

ندى اشرف احمد ابراهيم المصرى 44545 139

ميرنا حسين غالب حسن كفافى 44542 136

مى سامى مصطفى عبدالمجيد 44543 137

مي ايمن كيالني عبدالحليم 44540 134

(الثالثة)تطبيقات الحاسب االلى ميران طارق شفيق عبدالحميد هالل 44541 135

مونيكا مايز عزيز إسرائيل 44538 132

مى اسماعيل لطفى عبدالعزيز 44539 133

منى مسلم عبدالرحيم بيومى 44536 130

مها سعيد سليم احمد 44537 131

منى خالد عبدالعزيز فرج 44534 128

منى عماد حلمى محمد 44535 129

منة هللا عالء الدين عزيز محمد 44532 126

منى حسن عبدالعظيم حسن 44533 127

مريم يحيى الشربيني حسين 44530 124

منار زكريا امين محمد سالمه 44531 125

مريم محمد عبدالمعطى عبدالحميد 44528 122

مريم محمد نجيب محمد السيداحمد الدماسى 44529 123

مريم سليمان بشاره سليمان 44526 120

مريم محمد احمد محمد 44527 121

مروه عادل طه على عبدالفتاح 44524 118

مروه محمود ابراهيم عراقى 44525 119

محمود ابراهيم الصادق ابراهيم 44522 116

مروه السيد محمود زهران 44523 117

محمد جمعه محمد حسين مناع 44520 114

(الثالثة)التحرير في العالقات العامة محمد راشد سعد 44521 115

فاطمه محمد طاهر يوسف 44518 112

ماجد صابر عبدالقادر محمد 44519 113

(الثالثة)العالقات العامة فاطمه محمد سعيد محمد مهدى 44517 111
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