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القسم-الشعبة -:العلوم االجتماعية  /التاريخ
الحالة الدراسية  -:مستجد
م

اسم الطالب

الكود

1

ابراهٌم صادق دمحم هالل ٌونس

21212015205671

2

احمد برى السٌد ابراهٌم

21212014100459

3

احمد سمٌر عثمان احمد

21212015205672

4

احمد عادل عبد الغنى عبد الوهاب

21212015205673

5

احمد دمحم عبده دمحم

21212015205674

6

اسراء عادل لٌس حموده

21212015105675

7

اسماء حسن سلٌمان حسٌن سلٌمان

21212015105676

8

اسماء دمحم صالح متولى

21212015105677

9

االء ابراهٌم دمحم ابراهٌم

21212015105678

10

الهام دمحم فكرى فوزي

21212015205679

11

امانى ابراهٌم دمحم دمحم ابراهٌم

21212015205680

12

امٌره جمال محمود عامر

21212015205681

13

اٌه جلهوم رشاد جلهوم

21212015205682

14

اٌه نجم امٌن امٌن محمود

21212015205683

15

خلود دمحم سعٌد دمحم ٌوسف

21212015205684

16

رشا عماد دمحم فهمى

21212015205685

17

زمزم حمدي زكى علً

21212015205686

18

سلمى سامح سعد دمحم

21212015205687

19

سمر فادى محمود شرف

21212015205688

20

شروق عٌد دمحم هاشم دمحم

21212015205689

21

شهد مشاري شاهر غازي

21212014201219

22

صباح ابو بكر عبد الجلٌل عبد النبى
حسانٌندمحم سالم
صباح رمزى

21212015205690
21212015205691

24

طارق السٌد دمحم دمحم الحوت

21212014101220

23
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25

عمر طارق ابراهٌم عبدهللا حسن

21212014100915

26

عمرو ابراهٌم شحاته احمد

21212014100922

27

فاطمه عبدالخالك احمد باز احمد

21212015205692

28

دمحم ابراهٌم احمد ابراهٌم شطا

21212014100925

29

دمحم عطوه عبدالصادق عطوه

21212015205694

30

محمود دمحم محمود ابو المجد سالم

21212015205695

31

مصطفً خالد فهمً حسن االبراشً

21212014100715

32

مها السٌد دمحمى ٌوسف

21212014200941

33

مى عادل على عبد المادر

21212015205696

34

نهاد حمدى كمال حسن

21212015205697

35

هاجر عبدالرحٌم عبدالرحٌم عبدالغفار

21212015105698

36

هاجر ناصر رفعت حافظ ابراهٌم

21212015105699

37

هشام دمحم دمحم صبرى اسماعٌل

21212014101224

38

ٌاسمٌن ابراهٌم أحمد دمحم علً

21212015205700

39

ٌاسمٌن سعد دمحم المنٌرى شحاتة

21212015205701

40

ٌاسمٌن عبد هللا سلٌمان دمحم البس

21212015205702

الحالة الدراسية  -:باقي
م

اسم الطالب

الكود

41

مروة السٌد عبدالعاطى محمود

21212014200934

42

نونٌا ٌحٌى زكرٌا محمود

21212014200970

43

ٌاسمٌن دمحم دمحم عطا دمحم

21212014200923
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