
(1) 

 

 (55من درجة ) م2021-2020اجلامعي شعبة االحياء للعام

 اتـــمالحظ البــــاسم الط م

  ابرار رفعت محمد محمود 

  ابراهيم عبد الباسط ابراهيم حسين 

  ابراهيم محمد احمد عبد الرحيم 

  احمد مصطفى فهمى  محمد 

  احمد مصطفي حسن مصطفي 

  هللااحمد نبيل محمد سعيد محمد فتح  

  اروى ابو العز حشمت عبد المجيد 

  استير وليم رياض توادروس 

  اسراء جمال هريدى محمد 

  اسراء خلف عبد الرحيم احمد 

  اسراء صابر محمد فاضل 

  اسراء عبد النعيم صابر عبد الحليم 

  اسراء عبدهللا عبدالحافظ عبدالحليم 

  اسماء خضر محمد محمود 

  اسماء عبدالعليم محمد عبدالعال 

  اسماء عبدالواحد عبدهللا احمد 

  الشيماء فتحى محمد محمود 

  الفت عنتر محمد على 

  امانى  محمد محمد محمود 

  اميره كمال حنا زكى 

  اميره محمد دهيس احمد 

  اميره مصطفى صالح نور 

  اناسيمون رشدى حليم فرج

  انجى ابراهيم النمر جاد 

  ايرينى مرقص شوقى بولس 



(2) 

 

 اتـــمالحظ البــــاسم الط م

  ايفون يسري كمال جاد هللا 

  ايمان  يوسف انور محمود  القاضى 

  ايمان السيد سالم احمد 

  ايمان حسن احمد محمود 

  ايمان عصمت حمدى احمد 

  ايه السيد حافظ محمد 

  ايه رمضان عبد العظيم السيد 

  أسامه عرفه محمد محمود 

  أسماء جمال ابراهيم بخيت 

  آية ايمن عبد الاله حامد 

  آيه سيد محمد عبد الاله 

  بخيته السيد الباشا هاشم عليان 

  بريهان حمدى جالل الليثى 

  بسملة عبد العال سيد عبد الاله 

  بلسم رفعت عبدالغنى مينا 

  د عبد الباسطتغريد عصام محم 

  تيسير جمال ثابت احمد 

  جهاد محمد احمد حسين 

  حسناء السيد بخيت محمود 

  حماده محمد حسن منصور 

  حنان ابو القاسم ابوالعدب محمد 

  خلود عالءالدين سالمان محمد 

  خلود محمد سمير خلف احمد 

  داليا محمود احمد احمد 

  ابراهيم محمددعاء احمد  

  دعاء اسماعيل طة اسماعيل 



(3) 

 

 اتـــمالحظ البــــاسم الط م

  دعاء البدرى شيبة الحمد على 

  دنيا كمال محمود عبد الرحيم 

  دينا زكى شوقى عزيز 

  دينا منصور عبد العزيز شرقاوى 

  رانيا الدسوقى عبدالعاطى خليل 

  رحاب اسماعيل فؤاد جابر 

  رحاب اشرف صفوت عبد الحميد 

  رحمه سالمه احمد محمود 

  رحمه عبد العال احمد عبد العال 

  رحمه محمود سالمه محمد 

  رحمه مصطفي علي محمد 

  رحمه ياسر محمد محمد 

  رشا محمود احمد عبدهللا 

  رضوه ذكر الدين محمود حسين 

  رفيده كامل شحاته عبد الحليم 

  درفيده مجدي محمد احم 

  رنا خيرى على قناوى 

  روفيدا نورالدين محمود عبد الباسط 

  رؤى عادل السيد محمد 

  ريم عبدالستار محمد احمد 

  ريهام منصور نظير غبروسه 

  زينب عشرى نور الدين احمد 

  ساره خالد انور السيد 

  ساره عصام عطيه بشاى 

  ساره عماد عدلى كامل 

  ساره ماهر ناصف يوسف 



(4) 

 

 اتـــمالحظ البــــاسم الط م

  شيماء صالح محمد على 

  عبير قناوى عبده محمد 

  عنان حسين حافظ قناوى 

  غادة ابراهيم علي محمد 

  غادة ثابت مريد ناشد 

  فاطمه الزهراء عبد الحميد عبد الرحمن رشوان 

  فاطمه جمال نورالدين مراد 

  يزفاطمه على محمد عبد العز 

  فيبرونيا اشرف اندريا بغدادي 

  فيوال عماد جبره بسطا 

  كاترين ايمن عوض كامل 

  كاترين روماني مهنى جاد هللا 

  كارولين كنيدى عدلى توفيلس 

  كيرلس غبريال يوسف حلقه 

  لمياء عبدالناصر محمد محمود 

  مارجريت مرقس الديب الدالى 

  ربى داود ميخائيلمارينا ح 

  مارينا فرج هللا حليم خليل 

  مارينا ماهر جرس رزق 

  مارينا ماهر موريس دوس 

  مارينا مجدى زكريا جندى 

  محمد عبد العال محمد محمد 

  مروه الكيالنى عبدالشكور غنيمى 

  مريم ابراهيم محمود احمد 

  مريم انسى فهمى عطية 

  مريم سعيد مسعود بخيت 



(5) 

 

 اتـــمالحظ البــــاسم الط م

  مريم شهيد حلمي واصف 

  منار بهاءالدين محمد مصطفى 

  منه هللا طه على نفادى 

  منه هللا عدنان محمد امين 

  مؤمن محمد محمد عبدربه 

  ميرنا جرجس سند زكري 

  ميرنا عماد شكر هللا سعيد 

  نجالء عصام الدين محمد صديق 

  ندا احمد فراج محمد 

  ندا السيد همام محمود 

  ندى الصيد انور اسماعيل 

  ندى سيد نصر محمود 

  ندى محروص زيدان محمد 

  نورا عبد الاله محمود احمد 

  نورهان سيد محمد عبد العال 

  نورهان محمد مرتضى عبدالغنى عبدالنبى

  باس محمدهاجر حماده ع

  هدير عزت حافظ مصطفى

  وسام عبدالظاهر احمد عبدالحميد

  والء االمجد احمد فاوى

  ياسمين محسن أبو الحمد حافظ

  ياسمين محمد نعمان سيد

  يوستينا امين ورد عيسى

  يوستينا عوض صموئيل زارع

  يوستينا عياد حنا زكى

 



(6) 

 

  

 (54م من درجة )2021-2020الكيمياءللعام اجلامعيشعبة 

 مالحظات اسم الطالب م

  احالم حيدر فكري محمد 

  احمد الضبع كامل حافظ 

  احمد محمود احمد سالم 

  احمد معتصم ابوالوفا عبدالخالق 

  احمد مؤمن احمد محمد 

  احمد ياسر جمال الدين عبدالفتاح 

  د الالهاسامه السيد احمد عب 

  اسراء  عبد هللا محمد  عبد هللا 

  اسراء السيد حسين جاد الرب 

  اسراء سرحان محمد سرحان 

  اسراء محمد محمد ابو الوفا 

  اسالم احمد السيد امين 

  اسماء محمود فوزي محمود 

  اسماء مصطفي محمود عثمان 

  الهام عبدالرحمن شعبان مراد 

  نى راضى عبدالرحمن علىاما 

  امانى هشام محمود عبد العال 

  امنيه ناصر ذكى احمد 

  اميره عبد الراضي عثمان جاد الكريم 

  اميره عمر ابوالحمد السمان 

  اميمه عبدالفتاح االمير البيومي 

  انجى اشرف جورجى ميخائيل 

  انجى حمدى عباس معداوى

  احمد محمدانجى محمد  



(7) 

 

 مالحظات اسم الطالب م

  ايفلين القمص بطرس القس يوانس يوسف 

  ايمان محمد عبدالاله احمد 

  ايمان محمد هاللي عبدالحليم 

  ايمان هارون كامل محمد 

  ايمن منصور حسن احمد 

  ايه حمدى ابراهيم عبدهللا 

  ايه عبد الوارث عبد الحميد حسن 

  ايه محمود متولى نصر 

  أسماء اشرف على محمد 

  أالء محمد محجوب على 

  أمل أحمد الفاتح محمد 

  أمل مصطفى السيد عبد الحق 

  آيه حسين على خليل 

  بسمه ركمن خليل ميخائيل 

  بسمه عبدالعظيم الضمرانى ابراهيم 

  بطرس فايز توفيق نعسان 

  تسنيم عصام عبد العال شاذلى 

  اكلين صبحي انور بخيتج 

  جاكلين صفوت شاكر ملك 

  جهاد عبدالرؤوف امين احمد 

  جيهان عبد الاله محمد عبد الرحيم 

  حسام محمود محمد عيسى 

  حسناء الورداني جالل حسين 

  حنان محمد علي محمد 

  حوراء قدرى الصغير على 

  خلف اسعد خلف النادى 



(8) 

 

 مالحظات اسم الطالب م

  تهامي محمود اسماعيلخلود  

  خلود عبد الاله فاروق عارف 

  داليا المصري كمال عبد الرحيم 

  دعاء احمد عزالدين احمد 

  دميانة ايهاب ونيس قلدس 

  دنيا ممدوح فاروق عبدالرازق 

  دنيا نعيم لبيب جرس 

  دينا خضيرى احمد خضيرى 

  دينا رشدى شندى شنوده 

  ينا علم الدين امير عبدالغنىد 

  رامى رأفت ميالد جيد 

  رانيا تحسين محمود عليمى 

  رانيا محمود مصطفى السيد 

  راويه محمود عبدالسميع صديق 

  رحاب جمال رشاد محمد 

  رحاب صبري علي محمد 

  رحمة عالء محمد عبد العال 

  رحمه البدرى السيد محمد 

  حمه محمد درويش محمودر 

  رزان احمد نصرالدين سالم 

  رنا محمود ابراهيم حسن 

  رهف هاني سالم محمد 

  روان صبرى النجار  هريدى 

  رويه محمد حسن محمد 

  ريم نادى السيد هاشم 

  ريمون حنا فالح غبريال 



(9) 

 

 مالحظات اسم الطالب م

  زينب جابر عبد الحميد عثمان 

  عبدالرازق ابراهيمساره ابوعمره  

  سمر شعبان ابوالمجد عطيت هللا 

  سميره محمد عارف جاد هللا 

  سهيال اشرف عبدالعزيز فهمى 

  سيدهم عادل سيدهم حبيب 

  سيمون نبيه فؤاد تاوضروس 

  شروق حمدي امين عبدالباسط 

  شرين روسل أحمد عبد العزيز 

  هشيماء الهامي يونس عطي 

  شيماء رمضان احمد السيد 

  شيماء عبدالواحد احمد االمير محمد 

  صابرين عبدالناصر فتحى احمد 

  صفاء محمود محمد على 

  عز الدين حمام فؤاد نور الدين 

  عزه احمد رجب خلف هللا 

  عزيزه محمد احمد امين 

  عالء احمد محمد احمد 

  ر محمد احمدغاده عبد الناص 

  غاده عبدالراضى محمود محمد 

  فاطمة االمير عبد العال عبد اللطيف 

  فيبى حنا برنابا خله 

  كريمة عصام محمود عباس 

  كريمه خلف عباس محمد 

  مارى ماهر رتيب خلف 

  مارينا روماني جيد جريس 



(10) 

 

 مالحظات اسم الطالب م

  مارينا كمال عبد الشهيد جورجيوس 

  محمد على رضوان احمد 

  محمد مصطفي محمد السيد 

  محمود مصطفي محمدين أبو زيد 

  مختار ايمن مختار على 

  مروه احمد عبد الشافى احمد 

  مروه جمال توفيق محمد 

  مريم حمدى حامد حافظ 

  مريم خليفه عبدهللا خليفه 

  مريم وجيه ايوب بساده 

  مريم وجيه لبيب فهيم 

  مالك رفعت نجيب فلتاؤوس 

  منار عزت احمد همام 

  منار محمد محمود عبدهللا 

  منال ابراهيم عبدالحافظ ابراهيم 

  منه هللا عبدالناصر محمد ابراهيم 

  مها خالد نظير السيد

  مي عبدالتواب خلف عبدالعال

  ل ابو المجد عمرميار اسماعي

  ميار عاطف خضيرى محمود

  ناديه فتحي محمد البدري

  نانسى السيد حمدى نور الدين

  نانسى ايمن عبدهللا عبدالمولى

  نجاح شعبان محمود احمد

  ندا احمد كامل محمود

  نرمين هانى خلف على



(11) 

 

 مالحظات اسم الطالب م

  نورهان سيد هريدى محمد

  رهان شعبان رفاعى احمدنو

  نورهان محمد احمد خليفه

  نورهان منتصر محمد عبد هللا

  هدير عبدالمنعم راجح ابراهيم

  وسام عاصم محمد الفاوي محمد

  والء احمد عبد الرحمن حسين

  والء سيد عبدالسميع على

  وئام عزالدوله محمد حمدهللا

  ن محمد محمد عبد الحميدياسمي

  ياسمين محمود حسن كامل

  يسمين جمال ابوالحسن حسين

  يسن السيد عبد الرحمن عبد الواحد

  يوسف االمير عبد الحميد محمد

 
  



(12) 

 

  )بدون درجة(م2021-2020شعبة الفيزياء للعام اجلامعي

 مالحظات اسم الطالب م

  محمديناحسان محمدين عبدالظاهر  

  استير ناجح بطرس حلقه 

  امانى عبدالباسط حافظ مصطفى 

  اميره ممدوح احمد محمود 

  حسام السيد خلف السيد 

  سلفانا سامى برسوم لبيب 

  سلمى احمد صبرى انور  محمد 

  لبنى عالء كمال عبد الحميد 

  مصطفى حسنى رياض رضوان 

  منار على السيد ابراهيم 

  مؤمنه محمد نجيب عبد الرحيم حمدون 

  مينا عاطف عزيز نجيب 

  يارا سمير السيد فرغلى 

   

 

  



(13) 

 

 
 )أدبي وعلمي((60من درجة ) م2021-2020للعام اجلامعي اللغة العربيةشعبة 

 مالحظات البــاسم الط م

  احمد محمد احمد محمد 

  اسامه محمد على محمد 

  بد العال علىاسراء طلعت ع 

  اسراء عبدالباسط سليمان محمد 

  اسراء معتمد عبدالمطلب محمد 

  اسماء خليل محمد عبد الظاهر 

  اسماء طلعت حامد عالم 

  اسماء عبدالمؤمن مصطفى محمد 

  االّء محمد محمد يوسف 

  اماني مجدي محمد عبدالرحمن 

  امل اشرف محمد اسماعيل 

  بد الحكيم شحاتة عبد الحليمامل ع 

  اميره احمد طه محمد 

  اميمه جمال عبدالمطلب عبدالموجود 

  انوار صالح عبد الرؤف محمد 

  انوار محمد عبدالمجيد عبدالبارى 

  ايات حمدى محمود جابر 

  ايمان عبدالاله سليمان محمد 

  ايمان محمود احمد ابراهيم 

  صر علي جادايمان نا 

  ايه أنور شفيق ابو ضيف 

  ايه جمال قدرى عبدالحافظ 

  ايه عماد عبد الجواد احمد



(14) 

 

 مالحظات البــاسم الط م

  ايه فايز جاد عبدهللا 

  إسراء السيد فوزى مرزوق 

  آية فتحى السيد عبد الاله 

  آيه شرف الدين يونس محمد 

  آيه طاهر عبد الرحمن الجيالنى 

  لى عبد العال محمدتغريد ع 

  تغريد محمد مجاهد عبد الغفار 

  حسن قدري منشاوي ابراهيم 

  حسناء عبده عبدالشافي محمد 

  حمدى عبدالخالق احمد السيد 

  حنان محمد محمود جاد حسن 

  حياة منصور ابو دهب احمد 

  خديجه خالد محمد سيد 

  خلود احمد غالب محمد 

  اليا حماد صبري جادد 

  داليا صالح رمضان محمد 

  دعاء عبد الحميد عمران محمد 

  دعاء محمد محمود امام 

  دنيا احمد محمود علي 

  رانيا ايمن محمود محمد 

  رانيا عبد الرحمن عبد المعز عبد الرحمن 

  رحمه احمد ابودهب احمد 

  رشا بخيت ابراهيم على 

  روحيه ناصر احمد حمدون 

  ريهام احمد على عبد الرازق 

  ساره صابر ضاحى احمد 



(15) 

 

 مالحظات البــاسم الط م

  ساره عاطف محمد توفيق 

  سماح جادالكريم علي مرسي 

  سهير زكريا على عبدهللا 

  شيماء شرف احمد عثمان 

  شيماء منصور محمد عبد الوهاب 

  صابرين احمد السيد احمد 

  ى احمد صدقى محمدضح 

  عبد الرحمن صدقى السيد عبدالاله 

  عفاف السيد حسن عوض 

  علياء رفعت السيد محمد 

  علياء على عبدالرحمن عبدالعزيز 

  غادة احمد عوض محمد 

  غادة رجب عبد الرازق تمام 

  فاطمه عبدالرحيم على عثمان 

  لمياء عاصم العادلى مصطفى 

  لمياء عاطف خلف عزب 

  محمد جمال عبدالباقى محمد 

  محمد محمود حسن محمد 

  محمود محمد محمود على 

  مروه حربى بدرى السيد 

  مروه فيصل محمد على 

  مصطفى عبدالظاهر كامل مهاود 

  مصطفى محمد شعبان رجب 

  ملك محمود يوسف احمد 

  محمد منار حمدى السيد 

  منى على حامد سعيد 



(16) 

 

 مالحظات البــاسم الط م

  ندى شحاته رضا اسماعيل 

  نفيسه زاكر طليبه منصور 

  نهاد عبدالجيد نوير عبدالجيد 

  نورهان اسامه احمد السيد 

  نورهان فتحى محمد احمد 

  نورهان محمد مرتضى محمد 

  نيره محمود احمد عمر 

  هاله ايمن ابوالوفا بدوى 

  هبه محمد محمود احمد بديوى 

  هشام وليد محمود زهران 

  همت عبدهللا عبدالعزيز ابودهب 

  هنا جمال عبد المنعم يوسف 

  وفاء عاطف محمد عبد هللا 

  وفاء محب عاطف محمد 

  ياسمين عبد المعطى عطيه محمد 

 علمي شيماء  سعد محمد يوسف 

 علمي دهللا حسنمحمود ممدوح عب 

 علمي منار محمود الزيادي محمد 

 علمي نور الهدي علي عثمان علي 

   

   

   

   

   

   

   



(17) 

 

 مالحظات البــاسم الط م

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  



(18) 

 

 ()أدبي وعلمي(45)م من درجة 2021-2020للعام اجلامعي اللغة االجنليزيةشعبة 

 اتــمالحظ البــاسم الط م

  ابتسام شعبان عبد الحميد عبد الاله 

  احمد مصطفى ابراهيم على 

  احمد مصطفى على عبد الحميد 

  اسراء احمد عبدالرحيم موسى 

  اسماء ادريس السيد عبد الالة 

  اسماء محمد احمد عبد اللطيف 

  اكرام محمود عبدالكريم حسين 

  بد الجواد حسيناالء محمد ع 

  ايه كمال محمد احمد 

  ايه مرتضى محمد على 

  أيه صابر البدرى احمد 

  تسبيح معتصم عبده محمد 

  تغريد مجدى محمود تمام 

  حنين ايمن عبدالراضي السيد 

  دعاء احمد عبداللطيف محمد 

  دميانه ثروت وليم معوض 

  دنيا حسن شحاته حسن 

  دنيا محمد احمد السقطى 

  دينا عبدالحميد محمد عبدالحميد 

  راضى اعمر السيد حماد 

  رغدا صالح عبيد هللا اليمنى 

  ريهام  فؤاد  محمد  ابوبكر 

  ساره على محمد خليفة

  سلمى مصطفى محمد على 

  سماح عصام عبد العال محمد 



(19) 

 

 اتــمالحظ البــاسم الط م

  دسيد احمد محمد عبدالجوا 

  شهد على محمد حسنى 

  شيماء جابر بخيت السيد 

  صابره شعبان شاكر ابراهيم 

  علياء عبد الخالق عبد الراضي نور الدين 

  ماريا اشرف رمزى ابادير 

  محمد احمد الديب عبد الرحيم 

  محمد عبدالحكيم توفيق حماد 

  محمد عصام محمد الصغير 

  ى عبدالنبى احمدمحمد عيس 

  محمود محمد ابوعلى خليفه 

  مرثا صابر جبره بخيت 

  مريم حسنى محمد حسانين 

  مريم عمر محمد السيد 

  مصطفى ابراهيم مصطفى ابراهيم 

  منار حسين  عبدالعال حسين 

  منه هللا ياسر احمد هاشم 

  نسمه احمد عبد المجيد طه 

  نعمه ياسر السيد احمد 

  نوران وليد فاروق محمود 

  نورهان ياسر محمد احمد 

  هاجر ثروت عزت عبد الرحيم 

  هدى محمد احمد احمد 

  ياسمين عبدالعزيز فوزى عبد العزيز 

  ياسمين وجدى رمضان الدردير 

  يوستينا كميل عزيز عطا 



(20) 

 

 اتــمالحظ البــاسم الط م

 علمي ابرام مجدي ثابت رزيق 

 علمي احمد محمد أحمد السيد 

 علمي اسراء الديب احمد محمد 

 علمي اسراء محمد عبدالرحمن محمد 

 علمي اسراء محمود مصطفي هاشم 

 علمي الزهراء عبدالباسط محمود كمال الدين 

 علمي الزهراء محمد ضيف هللا عبد الرازق 

 علمي اميرة احمد عبد الرحيم احمد 

 علمي يمان خلف ثابت خلفا 

 علمي ايمان عالء فتحى ابوالعال 

 علمي ايه حسام محمود مغربى 

 علمي ايه قناوي عبد الرحيم حسن 

 علمي أسماء محمود علي بخيت 

 علمي أسيل محمد سيف النصر ابوالسعود 

 علمي أمانى احمد حسان احمد 

 علمي أميره كامل أحمد عبد الفتاح 

 علمي أيه السيد حمدان عثمان 

 علمي بسنت غبريال راغب دميان 

 علمي تغريد محمد محمود ابو زيد 

 علمي حسام حسن عامر عمار 

 علمي دينا حمدى محمد ابودهب 

 علمي رانيا السيد محمد عطية 

 علمي رحاب محمد محمود عبدهللا 

 علمي رحاب معتصم مصطفي علي 

 علمي مه انس حسين محمدرح 

 علمي رحمه هاشم محمد عبد ربه 



(21) 

 

 اتــمالحظ البــاسم الط م

 علمي رضوى خالد محمد الظاهرى 

 علمي ريهام  محمود محمد احمد 

 علمي سارة عادل فراج محمد 

 علمي صفيه ناجح ابراهيم محمود 

 علمي عبد هللا على راتب ابراهيم

 علمي غادة احمد عباس عبد الحميد

 علمي رفن سمير صبحى ابراهيمما

 علمي مارونيا نعيم صبرى خليل

 علمي مارينا باسم جميل قسطندى

 علمي مارينا عاطف نصيف بخيت

 علمي مارينا نشأت فوزى عطيه

 علمي محمد منصور عبدالرحيم حسن

 علمي مرفت عمر زغابى عاكف فايز

 علمي مريم ايمن فوزى وهبة

 علمي ريم جمال احمد عالمم

 علمي مريم عاصم محمد السيد

 علمي مريم عاطف رياض زخارى

 علمي مريم على خلف هللا احمد

 علمي مريم محمد حماد اسماعيل

 علمي مريم نصرى جاد بشاى

 علمي منى عاطف عطوان ابوسيف

 علمي ميرا روماني سامي ابادير

 علمي دين احمد كمال الدينناديه عز ال

 علمي نبيله جالل ابوحسيبه عمر

 علمي ندى احمد عبد العليم عبد الحميد

 علمي ندى جمال سيد عبدالاله



(22) 

 

 اتــمالحظ البــاسم الط م

 علمي ندى سيف النصر ضرار محمد

 علمي ندى عادل يوسف حسين

 علمي نورهان صبرى محمود خلف

 علمي مدهاجر عبد الناصر رمضان مح

 علمي هاجر ناصر خليفه محمود  وزه

 علمي هبه كمال الدين محمد جاد

 علمي هدى احمد محمد علي

 علمي هدير محمد زيدان محمد

 علمي وفاء اشرف احمد مازن

 علمي والء محمود احمد جمعه

 علمي يارا ياسر صبره عبد الاله

 علمي رفاعىياسمين ايمن محمد 

 علمي ياسمين خالد مهنى احمد

 

  



(23) 

 

 
 ()أدبي وعلمي(39)من درجة  م2021-2020لعام اجلامعياللغة الفرنسية اشعبة 

 مالحظات اسم الطالب م

  ابتهال محمدطلعت كامل السيد 

  احمد حسن حسانين محمد 

  احمد فتحى احمد حسين 

  احمد فريد عبد الحفيظ مرعى 

  مجدى الديب أحمد اسراء 

  اسماء اسماعيل محمد عبد الرحيم 

  اسماء محمود احمد عبد الموجود 

  االء زكريا محمد عبده 

  السيد احمد دياب على 

  امنيه طارق انور احمد 

  امير فرج جيد دميان 

  اميرة ابوالحمد عارف ابوالحمد 

  اميرة مصطفى بخيت ضيف هللا 

  ره ياسر حسن اسماعيلامي 

  انجي ايمن حلمي عمر 

  اية عطا فهمى ضيف هللا 

  ايرينى سمير فارس سولاير 

  ايمان خيرى مهدى ابراهيم 

  ايمان محمد عبدالرحيم عارف 

  ايمن صفوت شوقى عازر 

  ايه محمود عبدالرحيم احمد 

  أيه عبد العال محمد عبد العال 

  ه السيد على محمدآي



(24) 

 

 مالحظات اسم الطالب م

  آيه حمدي عبد الرحمن خليفه 

  بدور ضمر مكي ضيف 

  بسنت  على  عبد العال  محمد 

  تيسير بخيت فرج تغيان 

  ثريا على محمد عبد االه 

  جهاد ايمن جابر بدوى 

  حسنى احمد محمد عبد المبدى 

  حليمه السيد محمد احمد 

  هاشم بغدادىحمديه محمود  

  دعاء محمد رشاد سليم 

  دميانة رمزى كمال جرجس 

  دميانه فكتور شوقي سامي 

  دنيا سعد الدين محمد احمد 

  دنيا عبدالحميد احمد عبدالحميد 

  دنيا عشرى فتحى احمد 

  دينا حسن ابو الحمد احمد 

  دينا صابر  محمد الصغير 

  ؤاد فهمىدينا فتيحة ف 

  رانيا عاطف عبدالمنعم سعد 

  رانيا محمد احمد على 

  رحاب حمدي عبد الرحيم عبد المجيد 

  رحاب عبدالجواد كامل عبدالجواد 

  رحمة جمال السيد سليمان 

  رحمه صفوت محمد فوزى 

  رفيده مهران  محمد مهران 

  رويدا صالح عبدالراضى عمر 



(25) 

 

 مالحظات اسم الطالب م

  علي علي السيد ريم 

  زينب االمام صالح على 

  ساره عبد الغنى مازن شلبى 

  ساره ناصر عبيد فخرى 

  ساره نبيل رشدى شاكر 

  سماح حامد عبد الرحيم فرج 

  سميه احمد اسماعيل عطيه 

  شروق عبدالراضى جبريل سليمان 

  شريهان سالمان محمد ابراهيم 

  ي خلف هللا حسنشهاب عل 

  شيماء بهاء عبدالعظيم محمد 

  شيماء جميل فتحى السيد 

  شيماء حسين صابر محمد 

  شيماء حمدى احمد محمد 

  شيماء عصمت محمد قاسم 

  طه احمد عبدالعال حداد 

  عالء محمود احمد فراج 

  علياء عبدهللا على محمد 

  ن خليلفاطمة محمد عبدالرحم 

  كاترين عيد ناشد غبريال 

  كرستينا راضى رمزى فلتس 

  لميس صالح الدين السيد مقدام 

  مارتينا هانى نسيم عازر 

  مارى جرجس جيد بشير 

  محمد حلمى حجازى السيد 

  محمد عمر أحمد قريش 



(26) 

 

 مالحظات اسم الطالب م

  محمد فتحي محمد تمام 

  محمود جمال السيد عبد الحميد 

  مرثا نشات صبحي روبيل 

  مريم رافت فايز سدراك 

  مريم عالء محمود الديب 

  مريم محمد فرج محمد 

  معتز أحمد  نصحى  عبد الرحيم 

  منار رضا محمد احمد 

  منار عبدالناصر محمد شيبته الحمد 

  منال محمود حسين محمدين 

  منى احمد عمار محمد 

  اردين عادل نعيم ميخائيلن 

  نجالء شحاته احمد وقاد 

  ندا سيد شعبان عبد العال 

  ندا محمود محمد عبدالعال 

  ندى عبد الرحمن جاد محمد 

  ندى محمد طنطاوى عبد هللا 

  نعمة هللا عادل ابوالمجد محمد 

  نهلة مرزوق حسن مرزوق 

  نوران محمد فوزى محمود 

  نورهان طارق محمود محمد 

  نورهان عبدالناصر احمد احمد 

  نورهان محمد محمد فواز 

  هاجر بخيت محمود هريدى 

  هاجر حمدى شحات عبد العال 

  هناء سيد احمد ابراهيم 



(27) 

 

 مالحظات اسم الطالب م

  هيالنه عاطف عدلى مسعد 

  وسام الدين ناجح كامل شاكر 

  انين احمدوالء عبد المنعم حس 

  والء عبدالمجيد عبدالحميد عبدالمجيد 

  ياسمين رفعت شوقي محمد 

  ياسمين مراد متولى عبد العال 

  يوسف احمد رمضان محمد 

 علمي اسراء عبد الناصر على صابر 

 علمي ايمان القذافي عيدغريب أبو جبل 

 علمي خديجه محمود أحمد محمد 

 علمي ره خالد محمود محمدسا 

 علمي ساره عبد الرحيم احمد شهاب 

 علمي مارينا نبيل فرج هللا جرس 

 علمي مريم ايمن جيد لمعى 

 علمي مريم رزق هللا جاد الكريم ابو كالم 

 علمي مريم عبد هللا وايز ابو اليمين 

 علمي مريم كمال كامل نجيب 

 علمي اوىمى سيد على قن

 علمي ميراى جمال نجيب جورجيوس

 علمي مينا وهيب ملقى شاكر

 علمي ندا حماده محمد فرغلى

 

  



(28) 

 

 

 )بدون درجة(م2021-2020شعبة تاريخ  للعام اجلامعي 

 مالحظات اسم الطالب م

  ابانوب شاكر رياض رزق 

  احمد الشيمى عبدهللا عثمان 

  ديناحمد سيد حسين شمس ال 

  احمد محمد عكاشة عبدالرحيم 

  اسراء  محمد  العجمى  محمد 

  اسماء سالم احمد عالم 

  ايمان محمد احمد محمد 

  ايه محمد عبد الموجود حسن 

  آيه مصطفى كمال محمود 

  تسنيم هانى محمدين احمد 

  رحاب على عبد العال هارون 

  سميه السيد احمد شوق 

  عبير عبد الهادي علي عبد الهادي 

  عفاف محمد احمد محمد 

  فرحه يحى ابو المجد احمد 

  كرمينا مجدى زاهر عبد هللا 

  مارتينا عاطف رمزي عطية 

  محمد سالمه عبدالعال السيد 

  محمد عادل احمد قبيصى 

  مريم عمادالدين عصام عبدالمجيد 

  محمد سالممنار بهاءالدين  

  منار عمر محمد احمد 

  منار مصطفى مهران محمد

  ميادة اكرم عبدالاله عطية 



(29) 

 

 مالحظات اسم الطالب م

  ندى ماهر سليمان عبدالرحمن 

  نرمين رومانى دانيال نخله 

  هايدى محمد محمد الصغير 

  يس وفيق خلف توفيق 

  مديحة ابراهيم محمد ابو المجد

 

  



(30) 

 

 (57من درجة ) م2021-2020افيا للعام اجلامعي عبة جغرش

 مالحظات اسم الطالب م

  ابتسام عطا محمد محمد 

  احمد حمد عبدالرحيم احمد 

  اسراء جمال محمد محمد 

  اسراء خالد احمد محمد 

  اسراء كمال عبداللطيف محمد 

  اشجان رافت عباس همام 

  امانى محمود احمد محمود 

  ي ايمن كالم جوهرامان 

  اميره جمال الدين فؤاد الزهرى 

  اميره محمود احمد عثمان 

  انجي ابراهيم كامل حسب هللا 

  ايمان مدحت عبدالعال  فرغل 

  ايه خالد محمود حسن 

  تقى راضى احمد جلبى 

  توماس سمير نجيب شنودة 

  توماس لطفى سعد غالى 

  تكال سند توماس نبيل 

  حنان فايز خليل شنودة 

  خلود عبدااله توفيق عرفة 

  ديانا نور فريد ابوالمجد 

  رحمه سعد فتحى سعد زغلول 

  رغدة محمد ابراهيم احمد 

  رندا خلف هللا محمد احمد

  ريهام ثروت شعبان أحمد 

  ريهام محمد عبد الاله عكاشه 



(31) 

 

 مالحظات اسم الطالب م

  مان محمدساره حيدر عث 

  ساره خليفة جابر ارميس 

  سهام خالد على عبد الحليم 

  سيد محمد أحمد علي 

  شمس احمد عبد هللا احمد 

  شمس محمد السيد محمد 

  شيماء صبري رشاد مجاهد 

  شيماء محمد فاروق محمود 

  عبد هللا احمد ابراهيم عمار 

  يمعزه محمود احمد عبدالرح 

  عالء عبد الرحمن احمد ابراهيم 

  فاطمه شعبان ابراهيم عثمان 

  فايزة محمد صابر ريان 

  كريم خالد احمد توفيق 

  ماريان ايمن سليمان يعقوب 

  محمد احمد ابوالوفا احمد 

  محمود ناجى على سالم 

  مروه جمال محمد احمد 

  مريم ممدوح فاروق العبد 

  منار اسماعيل خليفه ابوزيد 

  منار على السيد محمود 

  منة هللا عالء قاسم محمد 

  مها موسى صليب جرجس 

  نجالء السيد على محمد 

  ندى احمد عثمان السيد 

  نفيسه نور عبد الاله حسن 



(32) 

 

 مالحظات اسم الطالب م

  نهاد مرزوق حسن مرزوق 

  نورا محمد حافظ عبد الكريم 

  ره عبد العزيز احمد عبد الرحمننو 

  نورهان احمد حسن عبدهللا 

  نورهان ايمن ثروت حبيب 

  نورهان محمود عطيه عوض 

  نورهان ناجى كامل داوس 

  هبة عبدالعليم على عبدالعليم 

  هدى عطاي يونس حفني 

  همت ممدوح عبدالرزاق مهدى 

  وردة احمد على محمد 

  وفاء خالد حامدي عليان 

  والء العربى عثمان محمود 

  يوسف منصور خليفة جندى 

  يوليطه ايمن وديع صالح 
 

 

 

  



(33) 

 

 

 (57ن درجة )م2021-2020عبة علم النفس للعام اجلامعيش

 مالحظات اسم الطالب م

  اريج صالح عمر مصطفى 

  اسراء صدقى محمد عبد الرحمن 

  د احمد علىاالء خال 

  االء عباس هاشم نصر 

  االء ناصر عبد الفضيل علي 

  الشيماء عزت فاروق محمد 

  امل محمد مهران اسماعيل 

  اية محمود عبداللطيف احمد 

  ايه حمدى جوده محمد 

  ايه عالء عبدالرحيم محمد 

  أسماء كرم رشاد محمد 

  آيه عشرى بكرى عبد الاله 

  بسام باسم احمد عيسى 

  تيسير عبدالمنعم عبدالحى خلف 

  جيهان سمير فلهمى مجلع 

  خديجه ابراهيم سعد محمد 

  دعاء شحاته محمد يسن 

  دنيا صالح مراد مسعد 

  دينا عادل حسن حمدان 

  دينا عبد الرؤف محمود حسن 

  دينا عطا ثابت ابوضيف 

  حمود عمراندينا محمد م 

  رانيا احمد محمد كامل

  رحاب خلف محمود احمد 



(34) 

 

 مالحظات اسم الطالب م

  رحاب عاطف عبده احمد 

  رحمه صبرى صادق احمد 

  رضوى  السيد  صديق زيان 

  رندا السعودى محمود احمد 

  زينب احمد كامل عبد الغنى 

  ساندى عصام راغب ميساك 

  دسهام صفوت عبد الحميد محمو 

  سوسن يحى راغب عبد الحميد 

  شمس بدوي حسين السيد 

  شهد هشام فاروق مصطفى 

  شيماء خالف عبد العظيم قبيصى 

  شيماء ممدوح بخيت ضيف هللا 

  صبرى ياسر صبرى عبدالرحمن 

  ضياء الدين بخيت احمد بخيت 

  عبد الرحمن عثمان محمد عثمان 

  عبدالاله عبداللطيفعمار محمد  

  فاطمه ايمن على سليم 

  لبنى خالد عبد الرازق احمد 

  لمياء السيد زوين حمدان 

  لمياء على عبدالرحمن عبدالعزيز 

  مارينا هني خليفه بارح 

  محمد رمضان عبد الرحيم حسن 

  محمد زكريا احمد ابو النجا 

  لمروه اسماعيل ماضى اسماعي 

  مروه صابر محمد عبدالكريم 

  مريم أشرف رزق حكيم 



(35) 

 

 مالحظات اسم الطالب م

  مريم عبد الهادى أرميا حبيب 

  مريم عماد فتحى جاد 

  مريم محمود فهمى محمد 

  منار حمادة  احمد  محمد 

  منه هللا ممدوح على احمد 

  مها صالح السيد محمد 

  مها محمد حسين احمد سالم 

  عطا رزق محمد مى 

  ميرفت صابر نعيم فهيم 

  نانسي احمد محمد محمد 

  ناهد عبد الباسط محمد حسين 

  ندى محمد محمد السيد 

  نغم عادل حمدان عمر 

  نورهان محمد محمود محمد 

  هاجر محمد السيد محمد 

  هاجر محمد شريف عباس سيد 

  وفاء صالح محمد الصغير 

  وفاء محمد السيد محمود 

  ياسمين عبدالحميد محمد عبدالرحيم 



(36) 

 

 (بدون درجةم)2021-2020للعام اجلامعيواجتماع  فلسفةشعبة 

 مالحظات اسم الطالب م

  ابتهال عمر عبد الغفار احمد 

  اسراء حربى على احمد 

  اسراء عامر نورالدين عبدالمجيد 

  رفاعهاسراء محمد احمد  

  الشيماء عبدالناصر اسماعيل سليم 

  اميره البدرى نظمى البدرى 

  اميره محمد عبدهللا خليفه 

  انتصار  رفعت  محمد محمود 

  آية قدرى السيد احمد 

  تيسير شربينى احمد محمد 

  حسام محمد عبد الراضى عبد الرحيم 

  دراهم محمد جبريل ابراهيم 

  نور احمد عبدالحميد دنيا 

  رانيا محمود السيد عمران 

  روجينا ركمن رسمي فهمي 

  سهيله على محمد امين 

  شيماء جاد الكريم محروس على 

  غاده احمد فرغلي سالمان 

  غاده قدرى عبدالمنعم محمد 

  فرحه عادل يوسف محمد 

  كاظم اسامه احمد محمد 

  هد مصطفى مجاهدمصطفى مجا 

  مها محمد عبد الغنى حسن

  مى عصام سيد طلب 

  ندى مؤمن خليفة حسن 



(37) 

 

 مالحظات اسم الطالب م

  نورهان عبدالرحيم سيد حسين 

  هاجر عاطف يونس حامد 

  هناء حاتم محمد محمود 

  ورده حشمت كامل  معاز 

  يوستينا عصام اديب شحاته 

 

 

  



(38) 

 

 

 

 م2021-2020عام ((علمي))  شعبينمساء الطالب الغريا

 مالحظات اسم الطالب م

  احمد جمال احمد هديه 

  احمد حسن سليمان على 

  احمد محمد احمد محمد 

  ازهار علي محمد عبد الصالحين 

  اسراء عبده فتحى محمد 

  اسراء على محمد سعد الدين 

  اسالم السيد محمد احمد 

  اسماء عاطف السيد عبدالغنى 

  محمد عبد الحفيظ محمداشرف  

  اشرقت ايمن حسن احمد حسن حماده 

  االء على محمد سعد الدين 

  االمير عادل فخرى موسى 

  الحسين اشرف سليمان خليفة 

  امل جمال محمد احمد 

  اميمه كمال كامل محمد 

  اية  احمد محمد عبد الحافظ 

  أيه شعبان حلمى سليمان 

  آيه على عالم ابراهيم 

  بوال رافت عطا هللا راغب 

  جرجس مليك ذكى غبريال 

  جهاد جمال اسماعيل محمد 

  حنان حمدون احمد على 



(39) 

 

 مالحظات اسم الطالب م

  حنين السيد  جابر موسى

  خلف طارق خلف محمد 

  دعاء احمد السيد محمد 

  دميانه االمير فايز اسكندر 

  ايمن فتحى سيددنيا  

  رامى شحاتة رياض حبيب 

  رحاب عادل احمد صالح 

  رحمه محمود عبد المنطلب مصطفى 

  رؤي عالء محمد عبدالحميد 

  ريم ضاحى احمد فرغل 

  زياد سعيد على احمد عبد المنعم 

  سارة عادل عيسى سمور 

  سارة هانى يونان لوز 

  ماجد صادق سدراك سانتى 

  ساندى ممدوح موريس بشاى 

  سلسبيل على احمد محمد 

  سلمى عصام ناصر احمد 

  سهيلة عبدالمنعم محمد ابراهيم 

  عبداللطيف على عبداللطيف عبدالرحمن 

  كيرلس وحيد فايق يوسف 

  محمد الدكتور محمد احمد 

  محمد خالد السيد احمد 

  محمد خالد وفقى احمد 

  محمد عاطف عوض هللا توفيق 

  محمد عصام يوسف اسماعيل 

  محمود عماد كامل حسين 



(40) 

 

 مالحظات اسم الطالب م

  مروة همام محمد عبد الاله 

  مريم رفعت نعيم شاروبيم 

  مريم فيصل ابراهيم حكيم 

  مريم مينا بشاى مينا 

  منار ماهر فتحى السيد 

  منار محمود فرغل الضمرانى 

  مها محمد محمود السيد 

  ميرنا ميالد اديب بقطر 

  مينا صفوت صبحى مرقص 

  ندا محمد احمد محمد 

  ندى محمد شحاتة عبدالرحيم 

  نهاد خلف أبو الحمد على 

  نور احمد عبد المنعم على 

  نوران محمد األمير إبراهيم 

  نورهان امام فهمى حسن 

  نورهان على السيد زهران 

  نورهان محمد حمزة عبدالاله 

  هناء انور محمود حساب 

  هويدا عالء خليفة احمد 

  وائل ممدوح احمد عبدالعزيز 

  المنصف صادق رفاعيوفاء عبد  

  يوستينا مجدي نجيب جرجس 

  يوستينا ناصر يونس مشرقى 

 

  



(41) 

 

 م2021-2020عام ((أدبي))الطالب الغري شعبين 

 مالحظات اسم الطالب م

  اسراء احمد حسن  خليل 

  امانى حسن آدم حسين 

  انيستاميه سمير فهيم رزق 

  آيه حمدى عبد الاله محمد 

  دميانه نادر رزق مرقس 

  ريهام محمد احمد عبد الكريم 

  ساندى ميالد فؤاد عطية 

  صالح عزت عبد الجواد حامد 

  كريم عمر هريدى احمد 

  محمود محمد حسن محمود 

  مروان هاشم ابو الحمد حجاب 

  نريمان السيد عبده السيد 

  نغم عصام عصمت حافظ 

  هدى حمايه راضى السيد 

  همام عبدالحميد محمد عثمان 

  هيام محمد يونس حفني 

  وفاء اشرف عوض محمد 

 

 


