
:

محمد عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح 42787 21

محمد فتح هللا محمود احمد 42788 22

ضحى اشرف غريب حسين بديوى 42785 19

مارينا ناجى فرج اسعد 42786 20

سوسن احمد محمد عاشور 42783 17

(األولى)**حقوق االنسان - (األولى)*االنسان والبيئة  شيماء احمد محمد على حسن اللقان 42784 18

سماح محمد  احمد  محمود احمد 42781 15

سهام مطاوع السيد سليم االشقر 42782 16

ساره صالح عزت زكى احمد الحداد 42779 13

سالى نجاح سعيد محمد 42780 14

رضوى عطيه سيد احمد عطية 42777 11

سارة سعد سالم عطوة 42778 12

ايه حمدى كامل محمد عالم 42775 9

بسمه السيد محمد عطوه العوضى 42776 10

اية السيد مصطفى العربي 42773 7

اية ممدوح رمضان السيد 42774 8

امنيه السيد محمد السيد حسن 42771 5

اميره محمد احمد على سليمان 42772 6

اسراء محمد متولى عبدالعزيز حبس 42769 3

اسماء سعد سليمان احمد 42770 4

احمد رياض محمد محمد 42767 1

اسراء عالء اسماعيل محمد عسكر 42768 2

الفصل الدراسي األول الرابعة

البيئة واالستشعار عن بعد/ الجغرافيا : 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

 10من 1صفحة 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

 2016/12/22 

تاريخ الطباعة



هويدا محمد عطيه محمود 42876 30

الخرائط/ الجغرافيا : القسم/الشعبة

مستجد: الحالة الدراسية

(األولى)**حقوق االنسان مى حامد توفيق حافظ حسين 42874 28

نورا عبدالبر كمال توفيق 42875 29

فبرونيا ميالد عبدهللا عطيه 42872 26

(األولى)**حقوق االنسان منة هللا ماهر غريب عيسى حطب 42873 27

عزة صالح محمود احمد السيد 42870 24

فاطمه صبحى رمضان االمام 42871 25

صباح نبيل حبيب على حبيب 42868 22

صفيه عزالدين أحمد محمد 42869 23

سميه محمد زكى محمد درويش 42866 20

شيماء رضا محمد كامل 42867 21

سلمى حفنى عادل محى الدين 42864 18

سلمى محمود سالم السيد 42865 19

روفيدا مصطفي محمد السيد سالم 42862 16

سايغه ايمن دياب عبدالرحمن عوض هللا 42863 17

رانيا محمود عبدالحليم محمدجاهين 42860 14

رحاب محمد توفيق سيد احمد حجازى 42861 15

دينا عيسى محمد احمد محمود عامر 42858 12

دينا محمد يوسف محمد يوسف 42859 13

ايمان يونس غنام يونس 42856 10

جيالن جمال محمد السعيد على 42857 11

ايمان عبدالواحد محمد بكر 42854 8

ايمان محمد مصطفى علي 42855 9

اميره محمود على مسلم جمعة عوض 42852 6

ايمان عبدالعظيم يوسف احمد 42853 7

امنيه شعبان محمد عثمان 42850 4

امنيه عبدالستار عبدهللا محمد 42851 5

اسماء محمود محمد عبدهللا حسين 42848 2

اماني صبري فهمي فايد 42849 3

المقررات اسم الطالب رقم الجلوس م
(الثالثة)أسس االستشعار عن بعد احمد سعيد صدقى فرحات 42847 1

والء ابراهيم محمد محمد عبدالواحد 42795 29

نظم المعلومات الجغرافية/ الجغرافيا : القسم/الشعبة

مستجد: الحالة الدراسية

هدير زين العابدين متولى محمد 42793 27

(األولى)**حقوق االنسان هدير زين العابدين هالل الدسوقي 42794 28

هاله عزت احمد عبدالعال 42791 25

هايدى عزت احمد عبدالعال 42792 26

مصطفى معتمد محمود عبدالغفار 42789 23

ندا محمد السيد بغدادى 42790 24

 10من 2صفحة 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

 2016/12/22 

تاريخ الطباعة



احمد اشرف  42239 3

ابراهيم حسين  42237 1

اثراء محمد  42238 2

شعبة عامة/ الجغرافيا : القسم/الشعبة

مستجد: الحالة الدراسية
المقررات اسم الطالب رقم الجلوس م

نورهان عبدالرازق السيد محمد اسماعيل 42714 46

(الثالثة)(1)مساحة تاكيومترية وجيده ماهر الشحات سالمه الفك 42715 47

مى كمال الدين محمد احمد حيرم 42712 44

نادر عاطف احمد سالم احمد 42713 45

مياده على عبدالمنعم سعد حسان 42710 42

(األولى)**حقوق االنسان مى عبدالمنعم عبدالحكيم السيد 42711 43

مصطفي اسماعيل فاروق ابراهيم 42708 40

منى محمد سعد عبدهللا 42709 41

مديحة محمود ابراهيم مرسي 42706 38

مصطفى ابراهيم محمود عبدالوهاب 42707 39

محمد نبيل عبدالصادق عفيفى راشد 42704 36

محمود عبدالباسط حسن ابراهيم هالل 42705 37

محمد محمدالهادى عبدالسالم يونس 42702 34

محمد محمد طنطاوى السيد مباشر 42703 35

(الثالثة)(1)مساحة تاكيومترية محمد عبدهللا عثمان محمد الشرقاوى 42700 32

محمد فكرى محمد امام 42701 33

محمد سعد محمد خيرى ابراهيم 42698 30

محمد عبدالفتاح محمد محمد 42699 31

عمرو حسين عطوان حسانين 42696 28

محمد سامى حسين عبدالهادى عز 42697 29

عبدالعزيز محمد صابر مبارك حموده 42694 26

على محمد على محمد قاسم 42695 27

سمر ابراهيم السيد ابوهاشم السيد 42692 24

عبدالرحمن حسن مصطفى حسن رضوان 42693 25

دينا صابر عزت محمد يونس 42690 22

سلمى عبدالمنعم حسين سالم 42691 23

ايه محمد عبدالفتاح محمود البقري 42688 20

ايه محمود اسماعيل احمد احمد شبيب 42689 21

ايمان سامى احمد يسن 42686 18

ايه محمد ابراهيم عبدالرحيم الغنام 42687 19

السيد سليم السيد على محمد 42684 16

امانى ايمن السيد خليل حسن 42685 17

االء نصر هللا عبدالرحمن حسن 42682 14

(األولى)**حقوق االنسان السيد السعيد السيد محمود خلف 42683 15

اسراء محمود على عكاشه 42680 12

اسماء عبدهللا سالمه حسين 42681 13

اسراء عبدالرحمن احمد عبدالرحمن 42678 10

(الثالثة)(1)مساحة تاكيومترية اسراء عطيه فوزى متولى 42679 11

اسامه شعبان ابو الفتوح ابراهيم 42676 8

اسراء صبرى كامل عبدهللا 42677 9

احمد محمد السيد عبدهللا هنديه 42674 6

احمد محمد عبدالمقصود التهامى 42675 7

احمد عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا علي 42672 4

احمد على أحمد على سيد احمد 42673 5

احالم وليد محمود سيد احمد هيكل 42670 2

احمد  رضا  احمد محمد الطيب 42671 3

المقررات اسم الطالب رقم الجلوس م
ابراهيم خالد ابراهيم سليمان 42669 1

 10من 3صفحة 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

 2016/12/22 

تاريخ الطباعة



امنية احمس  42297 61

أمنية عبدالفتاح  42298 62

أمال عزوز ربيع  42295 59

امل رجب  42296 60

الهادي شحاته  42293 57

الهام محمد  42294 58

الباشا عبدالباسط  42291 55

السيد احمد انور  42292 56

االء خالد  42289 53

االء على السعيد  42290 54

اشرف ممدوح  42287 51

االء حمدى احمد  42288 52

اسماء محمد  42285 49

اسماء محمد  42286 50

اسماء فكرى  42283 47

اسماء محروس  42284 48

اسماء غريب  42281 45

اسماء فتحي أبو  42282 46

اسماء عبده  42279 43

اسماء عالء  42280 44

اسماء صبحى  42277 41

اسماء عبداللطيف  42278 42

(الثالثة)الجغرافية التاريخية اسماء سالم احمد  42275 39

اسماء شوقى  42276 40

اسالم مروان  42273 37

أسماء أحمد  42274 38

اسالم السيد  42271 35

اسالم جالل  42272 36

نصوص جغرافية  - (األولى)**حقوق االنسان اسراء يوسف  42269 33

اسالم ابراهيم  42270 34

اسراء محمود  42267 31

(األولى)**حقوق االنسان اسراء نادر  42268 32

اسراء مجدى  42265 29

اسراء محمد  42266 30

اسراء حسن  42263 27

اسراء سعيد  42264 28

اسراء السيد  42261 25

اسراء الصاوى  42262 26

اسراء اسامه  42259 23

(الثالثة)جغرافية أوروبا اسراء التهامى  42260 24

احمد يحيي  42257 21

اسامه محمد  42258 22

(الثالثة)جغرافية الصحاري احمد ناجى فتحى  42255 19

(الثالثة)جغرافية الصحاري احمد نبيل متولي  42256 20

احمد مصطفى  42253 17

احمد مصطفى  42254 18

احمد محمود  42251 15

أحمد مسعد  42252 16

احمد عماد  42249 13

(الثالثة)جغرافية الريف أحمد مجدى  42250 14

احمد عبدالسالم  42247 11

احمد عز الدين  42248 12

(الثالثة)خرائط التوزيعات - (الثانية)بحار ومحيطات احمد سعيد فتحى  42245 9

(الثالثة)جغرافية الصحاري احمد سعيد  42246 10

احمد زكريا جابر  42243 7

احمد زكريا على  42244 8

أحمد حسين فرج  42241 5

(الثالثة)جغرافية الصحاري احمد خيرى  42242 6

(الثالثة)جغرافية التنمية احمد انيس حامد  42240 4

 10من 4صفحة 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

 2016/12/22 

تاريخ الطباعة



دهب خالد  42357 121

دعاء محمد  42355 119

(الثالثة)جغرافية الصحاري دنيا محمود  42356 120

دعاء طلعت  - (الثالثة)مدخل إلى نظم المعلومات الجغرافية 42353 117

دعاء محمد السيد  42354 118

خلود صالح  42351 115

دعاء امام محمد  42352 116

خلود أبومسلم  42349 113

خلود احمد سعيد  42350 114

حنان السيد  42347 111

خديجة الشبراوى  42348 112

حسن محمد  42345 109

حنان اشرف  42346 110

حازم ابراهيم  42343 107

حسام اسامة   42344 108

جهاد صالح  42341 105

جيهان حسن  42342 106

تسنيم رأفت  42339 103

تسنيم عالء  42340 104

بسمه عبدالحميد  42337 101

(الثالثة)الجغرافية التاريخية بالل مجدى  42338 102

بسمه ابراهيم  42335 99

بسمه جمال  42336 100

بدريه كامل  42333 97

بسمة محمود  42334 98

باسل ثروت  42331 95

باسم رزق توفيق  42332 96

ايه مجدي جوده  42329 93

ايه محمد األمين  42330 94

آيه سليمان  42327 91

ايه عبدالمنعم  42328 92

ايه حمدى محمد  42325 89

ايه ربيع فوزي  42326 90

ايناس ممدوح   42323 87

ايه حسن السيد  42324 88

ايمن عاطف  42321 85

ايمى بهاء الدين  42322 86

ايمان عادل  42319 83

ايمان محمد  42320 84

ايمان سامى  42317 81

ايمان سليمان  42318 82

ايثار ناصر ربيع  42315 79

ايمان جالل السيد  42316 80

اية عطيه محمد  42313 77

اية محمود  42314 78

اية السيد محمد  42311 75

آية جمعة  42312 76

ايات عبدالستار  42309 73

أية احمد حسن  42310 74

أميره مدحت  42307 71

امينة سمير  42308 72

اميره سعيد محمد  42305 69

اميره سمير  42306 70

امنيه مختار  42303 67

أميرة عادل  42304 68

امنيه محمد على  42301 65

امنيه محمود  42302 66

امنيه طلعت  42299 63

امنيه عبده محمد  42300 64

 10من 5صفحة 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

 2016/12/22 

تاريخ الطباعة



شيماء حامد على  42415 179

شيماء صالح  42416 180

شريف احمد  42413 177

شريف  42414 178

شروق محمد  42411 175

شروق محمود  42412 176

شروق العربى  42409 173

شروق طارق  42410 174

شروق ابوزيد  42407 171

شروق السيد  42408 172

سوسن احمد  42405 169

شادى هانى  42406 170

سمر عصام  42403 167

سهيله محمد  42404 168

سمر سعيد احمد  42401 165

سمر عبدهللا  42402 166

سلمى مدحت  42399 163

سماح جمال  42400 164

ساره محمد على  42397 161

سعاد عبدالحى  42398 162

ساره عبدالكريم  42395 159

ساره مجدى  42396 160

ساره عبدالباسط  42393 157

ساره عبدالكريم  42394 158

ساره الحسينى  42391 155

ساره ذكي  42392 156

ساره ابراهيم  42389 153

ساره احمد محمد  42390 154

زينب احمد محمد  42387 151

زينب محمد  42388 152

ريهام محمد عبده  42385 149

زهراء السيد  42386 150

ريهام السيد  42383 147

ريهام زكريا  42384 148

رميساء مصطفى  42381 145

رنا عبدالرحمن  42382 146

رفعت ابوسمره  42379 143

رقية محسن  42380 144

رضوى طارق  42377 141

رضوى محمد  42378 142

رضا حمادة  42375 139

رضا نبوى محمد  42376 140

رشا رجب  42373 137

(الثالثة)الجغرافية التاريخية رضا جمال  42374 138

رحمة احمد السيد  42371 135

رحمه جميل  42372 136

رجاء على جوده  42369 133

رحاب محمد  42370 134

رانيا يوسف  42367 131

راى محمود  42368 132

رامى نبيل  42365 129

رانيا محمد سعيد  42366 130

دينا عصام احمد  42363 127

دينا عماد زغلول  42364 128

دينا سامى  42361 125

دينا عبدهللا  42362 126

دينا ابراهيم  42359 123

دينا أحمد حسنى  42360 124

دولت محمد  42358 122

 10من 6صفحة 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

 2016/12/22 

تاريخ الطباعة



محمود محمد  42475 239

محمود علي  42473 237

محمود عوده  42474 238

محمود حسن  42471 235

محمود صالح  42472 236

محمود السيد  42469 233

محمود جمال  42470 234

محمد يسري  42467 231

محمود احمد  42468 232

محمد غريب  42465 229

محمد نورالدين  42466 230

محمد عطية  42463 227

(الثالثة)جغرافية التنمية محمد عالء  42464 228

محمد عزت  42461 225

محمد عصمت  42462 226

محمد سعيد  42459 223

محمد عبده محمد  42460 224

محمد خالد احمد  42457 221

محمد رضا سعد  42458 222

مدخل إلى علم  - (الثانية)جغرافيا السكان محمد حامد محمد  42455 219

محمد حامد محمد  42456 220

محمد ايمن محمد  42453 217

محمد جمال  42454 218

محمد السيد  42451 215

محمد الهادى  42452 216

محمد احمد  42449 213

محمد احمد محمد  42450 214

مارينا ماهر  42447 211

محمد احمد  42448 212

(الثالثة)نصوص تاريخ أوروبا في العصور الوسطى ليالى خالد يوسف  42445 209

ماجد عبدهللا  42446 210

فوزي سعيد  42443 207

الما جالل  42444 208

(الثالثة)الجغرافية التاريخية فاطمه مصطفي  42441 205

فريده احمد  42442 206

فاطمه محمد  42439 203

فاطمه محمد  42440 204

فاطمه أشرف  42437 201

فاطمه محمد  42438 202

(الثالثة)نصوص تاريخ أوروبا في العصور الوسطى عمرو ناصر  42435 199

(الثالثة)الجغرافية التاريخية فارس السيد  42436 200

عليه احمد على  42433 197

عمر فتحى  42434 198

علي محمد  42431 195

عليه احمد ضياء  42432 196

علياء محمد احمد  42429 193

على محمد السيد  42430 194

عبير نجيب  42427 191

عال احمد عطية  42428 192

عبدهللا احمد  42425 189

عبير محمد  42426 190

عادل محمد السيد  42423 187

عايده محمد  42424 188

عائشة محمد  42421 185

عائشه السيد  42422 186

صفاء عاطف  42419 183

(الثالثة)جغرافية الصحاري طارق خالد  42420 184

(الثالثة)الجغرافية التاريخية شيماء عبدالغنى  42417 181

شيماء عبدهللا  42418 182
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هدير رأفت السيد  42533 297

هدير عبدالفتاح  42534 298

هدير السيد  42531 295

هدير أمين الشيخ  42532 296

هبه حمدى  42529 293

هبه محمد عيسى  42530 294

هبه السيد ابراهيم  42527 291

هبه جمعة  42528 292

هاجر رمضان  42525 289

هبة اسماعيل  42526 290

نيره علي بنداري  42523 287

هاجر اشرف  42524 288

نوره محمد السيد  42521 285

نوره محمد  42522 286

نورهان  42519 283

نورهان محمد  42520 284

(الثالثة)جغرافية النقل والمواصالت نورا ياسر  42517 281

نورهان احمد  42518 282

(الثالثة)جغرافية التنمية نورا فايز محمد  42515 279

نور الهدى  42516 280

نورا طه السيد  42513 277

نورا عبدهللا خليل  42514 278

نهلة ابراهيم  42511 275

نهى صالح  42512 276

نهال سعد محمد  42509 273

نهال محمد  42510 274

نعمه سعيد محمد  42507 271

(الثالثة)جغرافية الصحاري نها الطاهر احمد  42508 272

نسمة محمد  42505 269

نسمه محمد  42506 270

ندى محمد تهامى  42503 267

نرمين شحته  42504 268

ندى محمد  42501 265

ندى محمد السيد  42502 266

نجالء ابوعامر  42499 263

ندا عبدالوهاب  42500 264

(الثالثة)جغرافية الصحاري ميرنا محمد  42497 261

ناديه مسلم  42498 262

مونيكا مالك  42495 259

ميرنا مجدى  42496 260

مها صبرى  42493 257

مؤمنة محمود  42494 258

منى سعيد  42491 255

منى عيد السيد  42492 256

منة هللا احمد  42489 253

منه هللا السيد  42490 254

منار عبدالستار  42487 251

منار فتحي  42488 252

(الثالثة)جغرافية التنمية مصطفى محمد  42485 249

ممدوح محمد  42486 250

مصطفي حسن  42483 247

مصطفى عبدهللا  42484 248

(الثالثة)الجغرافية التاريخية مريم عطيه  42481 245

(الثالثة)جغرافية الريف مصطفي جوده  42482 246

.مريم حاتم أنيس  42479 243

مريم عادل عوزه  42480 244

مروه عادل  42477 241

مريم جميان حنا  42478 242

مروه السيد  42476 240
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جميل مصطفي  42588 29

جهاد محمد السيد  42589 30

(الرابعة)التخطيط اإلقليمي بسمه محمود ابو  42586 27

(الرابعة)جغرافية االمريكتين جمال الدين  42587 28

ايه منصور السيد  42584 25

بسمه ابراهيم  42585 26

(الرابعة)الجغرافيا السياسية ايه شرف محمد  42582 23

ايه محمد ابراهيم  42583 24

ايه رجب محمد  42580 21

(الرابعة)جغرافية االمريكتين ايه سعيد السيد  42581 22

ايناس سمير   42578 19

ايه جمال حسيني  42579 20

(الثالثة)جغرافية أوروبا ايمان عبدهللا  42576 17

جغرافية  - (الرابعة)التخطيط اإلقليمي ايمان على  42577 18

جغرافية  - (الرابعة)الجغرافيا السياسية اميره محمود  42574 15

ايمان اكمل  42575 16

امانى عادل  42572 13

المدخل إلى علم  - (الرابعة)الجغرافيا السياسية اميرة حسن  42573 14

جغرافية مصر  - (الثالثة)جغرافية أوروبا السيد عبدالمجيد  42570 11

(الثانية)جغرافيا الوطن العربى السيد محمد  42571 12

جغرافية  - (الثالثة)جغرافية أوروبا اسالم محمد  42568 9

االء ناصر السيد  - (الثالثة)جغرافية الريف - (الثالثة)جغرافية أوروبا 42569 10

معالم التاريخ  - (األولى)مبادئ علم المساحة اسالم  احمد  42566 7

(الثالثة)خرائط التوزيعات اسالم عصام  42567 8

اسراء امين السيد  - (الثالثة)جغرافية الريف - (الثالثة)جغرافية أوروبا 42564 5

جغرافية  - (الثانية)جغرافيا الوطن العربى اسراء صبرى  42565 6

(الثالثة)جغرافية أوروبا احمد محمد  42562 3

(الثالثة)جغرافية الريف - (الثالثة)جغرافية أوروبا احمد محمد احمد  42563 4

احمد السيد  42560 1

(الثالثة)جغرافية الريف احمد ايمن السيد  42561 2

ياسمين ناصر  42559 323

باقي: الحالة الدراسية
المقررات اسم الطالب رقم الجلوس م

(الثالثة)جغرافية الصحاري ياسمين على  42557 321

ياسمين محمد  42558 322

ياسمين سليم  42555 319

ياسمين عادل  42556 320

ياسمين احمد  42553 317

ياسمين خالد  42554 318

يارا هاني جوده  42551 315

ياسر حسين  42552 316

وفاء فتحي حسن  42549 313

وليد عبدهللا نصر  42550 314

وفاء حسينى  42547 311

وفاء سليم السيد  42548 312

وئام سمير سعيد  42545 309

وسام صالح  42546 310

هند ناصر  42543 307

هيام مصطفى  42544 308

هند عزت جوده  42541 305

هند مجدى محمد  42542 306

(الثالثة)جغرافية التنمية - (الثالثة)الجغرافية التاريخية هناء فتحى  42539 303

هناء هاني  42540 304

(األولى)مبادئ المساحة في الجغرافيا هدي نصار  42537 301

هناء عيسى  42538 302

هدير محمد احمد  42535 299

هدير محمد السيد  42536 300
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(الرابعة)جغرافية مصر الطبيعية نورا فتحى  42640 81

جغرافية  - (الرابعة)التخطيط اإلقليمي ياسمين  طارق  42641 82

جغرافية مصر  - (الرابعة)جغرافية االمريكتين منه هللا سليمان   42638 79

(الرابعة)جغرافية االمريكتين ناجى هانى كمال  42639 80

(الرابعة)جغرافية االمريكتين مروه جمال احمد  42636 77

(الرابعة)جغرافية االمريكتين منال جمال  42637 78

(الرابعة)جغرافية مصر الطبيعية محمد ناصر  42634 75

(الرابعة)(طبيعية  )دراسة ميدانية  مروه احمد  42635 76

محمد ممدوح  42632 73

محمد منتصر  42633 74

(الرابعة)جغرافية مصر الطبيعية محمد مختار  42630 71

جغرافية مصر  - (الرابعة)التخطيط اإلقليمي محمد مصطفى  42631 72

محمد فتحى  42628 69

محمد محمود  42629 70

محمد عبدالمنعم  42626 67

محمد على  42627 68

(الرابعة)جغرافية االمريكتين محمد عبدالعظيم  42624 65

(الرابعة)جغرافية االمريكتين محمد  42625 66

محمد سعيد زكى  42622 63

محمد صابر  42623 64

(الرابعة)جغرافية االمريكتين محمد خالد السيد  42620 61

(الرابعة)جغرافية االمريكتين محمد رمضان  42621 62

محمد ايمن  42618 59

محمد ثروت   42619 60

(الرابعة)جغرافية االمريكتين محمد السيد  42616 57

محمد السيد  42617 58

محمد أحمد  42614 55

(الرابعة)جغرافية االمريكتين محمد احمد  42615 56

(الرابعة)جغرافية مصر الطبيعية محمد احمد  42612 53

(الرابعة)جغرافية االمريكتين محمد احمد حسن  42613 54

فاروق رشدى  42610 51

فوزيه عبدالمنعم  42611 52

(الرابعة)جغرافية مصر الطبيعية عبدالرحمن  42608 49

عبدهللا ابراهيم  42609 50

طارق عالءالدين  42606 47

(الرابعة)جغرافية مصر الطبيعية عبدالرحمن   42607 48

(الرابعة)جغرافية االمريكتين شيماء شحاتة  42604 45

(الرابعة)جغرافية االمريكتين شيماء عبدهللا  42605 46

شروق فاروق  42602 43

شروق محمد  42603 44

ساره محمد عبده  42600 41

الجغرافية  - (الرابعة)الجغرافيا السياسية ساميه  42601 42

(الرابعة)جغرافية االمريكتين زينب نظير  42598 39

(الرابعة)جغرافية االمريكتين زينب هيثم  42599 40

(الرابعة)جغرافية االمريكتين رميثاء أحمد  42596 37

(الرابعة)جغرافية االمريكتين زينب سعد  42597 38

(الرابعة)جغرافية االمريكتين رانيا سعيد  42594 35

(الرابعة)التخطيط اإلقليمي رشا على محمد  42595 36

(الثانية)جغرافيا زراعيه دعاء محمد هانئ  42592 33

نصوص تاريخ أوروبا في  - (الثالثة)خرائط التوزيعات دينا محمود  42593 34

حاتم عبدالعال  42590 31

حامد ابراهيم  42591 32
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