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 (      1نة رقم )جل
 

 النتيجة مـــــــــــــــــــاالس رقم اجللوس

 مقـــــبول ابتسام حسن احمد  3001

 مقـــــبول ابتسام محمود محمد احمد  3002

 مقـــــبول ابرار حسين توفيق حسين  3003

 مقـــــبول احالم على محمد  3004

 مقـــــبول ى حماده محمداحمد راع  3005

 مقـــــبول احمد سيد محمد على  3006

 مقـــــبول احمد عاطف حمدى  3007

 مقـــــبول احمد عبدالعال خلف  3008

 مقـــــبول احمد قناوي بخيت عبدالعال  3009

 مقـــــبول احمد محمد احمد احمد  3010

 غائـب احمد محمد السيد عباس  3011

 مقـــــبول احمد محمد ثابت احمد  3012

 مقـــــبول مود احمد اسماعيلاحمد مح  3013

 مقـــــبول اسامه محمد محمود عبد العاطى  3014

 مقـــــبول اسراء حماية رشوان محمد  3015

 غائـب اسراء سعدالدين محمد  3016

 مقـــــبول اسراء والء محمود عبداملطلب  3017

 غري مقبول اسالم سعد عبدالعال عبدربه  3018

 مقـــــبول اسماء احمد عبدالعال عبد الاله  3019
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 النتيجة مـــــــــــــــــــاالس رقم اجللوس

 مقـــــبول اشراق الجميل عبدالعال غانم  3020

 مقـــــبول اقبال نصرالدين عبداللطيف توفيق  3021

 غائـب االء انور احمد ابراهيم  3022

 مقـــــبول االء حسين الدردير   3023

 غائـب االء حمدى على محمد  3024

 مقـــــبول االء خلف محمد احمد  3025

 غائـب الزهراء عبدالرحيم حسن محمد  3026

 مقـــــبول سالم السيد على السيد  3027

 مقـــــبول الهام رجب محمود السيد  3028

 مقـــــبول امال محمد عطا الكريم  3029

 غائـب امانى غطاس عطيه  3030

 مقـــــبول امل احمد ابراهيم حامد  3031

 مقـــــبول امل احمد السيد  3032

 مقـــــبول امل بكرى محمد عبدالرحمن  3033

 مقـــــبول امل حسن احمد عبدالهادى  3034

 مقـــــبول لناصر محمد عبدالسميعامل عبدا  3035

 مقـــــبول امنه احمد البدوى محمد اسماعيل  3036

 مقـــــبول امنيه محسن محمود همام  3037

 مقـــــبول اميرة خالد احمد محمد  3038

 مقـــــبول اميرة قاعود احمد كريم  3039

 مقـــــبول اميرة ميخائيل عزمى  3040
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 النتيجة مـــــــــــــــــــاالس رقم اجللوس

 مقـــــبول اميره النبوى صديق  3041

 مقـــــبول السيد عبدالرحيماميره بركات   3042

 مقـــــبول اميره والى عامر مصطفى  3043

 مقـــــبول انوار على السيد  3044

 مقـــــبول ايرينى ابراهيم بخيت  3045

 مقـــــبول ايمان احمد عبدالحافظ عبداملطلب  3046

 مقـــــبول ايمان عادل عبداللطيف رضوان  3047

 مقـــــبول ايمان فوزى عبدالحليم  3048

 مقـــــبول اهيم حامدايه احمد ابر   3049

 مقـــــبول ايه احمد ابوالحمد احمد  3050

 مقـــــبول ايه حمدى محمد عبدالشافى  3051

 مقـــــبول ايه رفعت احمد حسن محمود  3052

 مقـــــبول ايه عبدالحميد محمد احمد  3053

 مقـــــبول ايه عبده عبدالهادى محمد  3054

 مقـــــبول ايه محمد احمد حسين  3055

 غائـب رايه محمد محمود عم  3056

 مقـــــبول ايه ناصر احمد عبدالراض ى  3057

 مقـــــبول نسمه ابراهيم محمد عبدالسميع  3058

 مقـــــبول بسمه محمود احمد عبدالعزيز  3059

 مقـــــبول إبراهيمبسمه مختار قاسم   3060

 مقـــــبول إسماعيلبهاء الدين صالح   3061
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 النتيجة مـــــــــــــــــــاالس رقم اجللوس

 مقـــــبول تسنيم عبدالهادى محمد عبدالحليم  3062

 مقـــــبول موهوب سليمانتغريد احمد   3063

 مقـــــبول جمال عبدالنعيم ابواملجد  3064

 مقـــــبول جهاد خالد فؤاد مصطفى  3065

 مقـــــبول حسام محمد عبدالحميد صديق  3066

 مقـــــبول حسن هاللى حسن  3067

 مقـــــبول حلوتهم احمد عبدالحميد احمد  3068

 غائـب حنان مصطفى محمد محمود  3069

 مقـــــبول ى فرجخديجة صالح الدين محمد عل  3070

 مقـــــبول خلود اشرف سيد  3071

 مقـــــبول خلود السيد احمد السيد  3072

 مقـــــبول دعاء السيد على  3073

 مقـــــبول دعاء السيد على احمد  3074

 مقـــــبول دعاء جمال حسن يس  3075

 مقـــــبول رندا محمد الفرغلى احمد  3076

 مقـــــبول رانيا ممدوح محمود عبدالاله  3077

 مقـــــبول د والى محمد احمدرحاب محم  3078

 مقـــــبول رحاب محمود متولى محمد  3079

 مقـــــبول رحاب مختار احمد خليل  3080

 مقـــــبول رشا حسين داوود احمد  3081

 مقـــــبول رشا عبدالحى احمد  3082
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 النتيجة مـــــــــــــــــــاالس رقم اجللوس

 غائـب رضا عبدالعال احمد حسن  3083

 مقـــــبول رضا محمد عبدالعاطى عطيه  3084

 غائـب ين رفيدة ذكريا نورالدين سعدالد  3085

 غائـب ريم مصطفى سعد محمد  3086

 مقـــــبول ريهام جمال عبدالحفيظ   3087

 مقـــــبول سارة السيد عبدالحليم  3088

 مقـــــبول ساره بخيت عبدالحفيظ على  3089

 مقـــــبول ساره عبدالرحيم احمد محمد  3090

 مقـــــبول ساره محمد البدرى   3091

 مقـــــبول ساره محمد السيد عبدالاله  3092

 مقـــــبول عبدهللا شاكر حسانين ساميه  3093

 مقـــــبول سعيده محمد عبدهللا على  3094

 غائـب سلمى احمد على  3095

 مقـــــبول سلوى حسن احمد على   3096

 مقـــــبول سماح عبدالباسط عبادى عبدالدايم  3097

 مقـــــبول الاله توفيق سماح عبد  3098

 مقـــــبول سمر السيد سالمه محمد  3099

 مقـــــبول حمدسمر قدرى عبدالشكور ا  3100

 عميد الكلية    وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                     
  

 

 أ.د/ خالد عبداللطيف حممد عمران                    عبدالباسط حممد ديابأ.د/       
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 (2جلنة رقم )

 النتيجة مـــــــــــــــــــاالس رقم اجللوس

 مقـــــبول الرحيمسمر محمد عبدالاله عبد 3101

 مقـــــبول سناء اشرف على حسين 3102

 مقـــــبول سهير خالد اسماعيل نورالدين 3103

 مقـــــبول سوسن احمد عامر عبدالنعيم 3104

 مقـــــبول سوسن على الدين عبدالعال 3105

 مقـــــبول سومه عاطف عبدالرحيم على 3106

 ـبولمقــــ شاديه احمد درويش احمد 3107

 مقـــــبول شاذلي رجب محمد حسين 3108

 مقـــــبول شريف محمود على 3109

 مقـــــبول شرين رجب قدرى على  3110

 غائـب شرين هشام موس ى على 3111

 مقـــــبول شهيرة  محمد عبدالعزيز 3112

 غائـب شيرين عزالدين ابراهيم على 3113

 مقـــــبول شيماء احمد محمد محمود 3114

 مقـــــبول شيماء السيد عبدالرحيم 3115

 مقـــــبول شيماء رمضان السيد رضوان 3116

 مقـــــبول شيماء عبدالرحيم احمد محمد احمد 3117

 مقـــــبول شيماء محمد السيد عبداملطلب  3118

 مقـــــبول شيماء محمد فؤاد محمد 3119

 مقـــــبول شيماء يحيى عبدالحفيظ 3120
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 النتيجة مـــــــــــــــــــاالس رقم اجللوس

 مقـــــبول صابر جاد الرب محمود 3121

 مقـــــبول صفاء احمد هريدى 3122

 مقـــــبول صفاء محمود عبدالباسط 3123

 غائـب ضياء عالء عبداملتجلى عبدالعال 3124

 مقـــــبول طارق محمد عطيه محمد 3125

 مقـــــبول عبدالعزيز السيد احمد السيد 3126

 قـــــبولم عبدهللا بهاء عثمان محمد 3127

 مقـــــبول عبداملبدى احمد عبداملبدى احمد 3128

 مقـــــبول عبير خليفة محمد سالم 3129

 غائـب عبير دياب السيد يوسف 3130

 مقـــــبول عبير فراج عطاهللا سليم 3131

 مقـــــبول عزام صالح عزام 3132

 مقـــــبول على السيد محمد عثمان 3133

 مقـــــبول محمدعلى حسن على  3134

 مقـــــبول على محمد امين على 3135

 مقـــــبول إسماعيلعلى محمد على  3136

 مقـــــبول علياء ربيع محمود احمد 3137

 مقـــــبول عماد صابر زكى بدير 3138

 مقـــــبول عمرو محمود عبداملطلب احمد 3139

 مقـــــبول فؤاد محمد فؤاد عرابي 3140

 مقـــــبول إسماعيلفاتن جابر خلف  3141
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 النتيجة مـــــــــــــــــــاالس رقم اجللوس

 مقـــــبول فاطمه احمد محمد عبداملقصود 3142

 مقـــــبول فاطمه اشرف أحمد محمد  3143

 غائـب إسماعيلفاطمه محمد املحروقى  3144

 مقـــــبول فاطمه محمد عبدالسميع احمد  3145

 مقـــــبول فاطمه محمود اسماعيل عبدالرحيم 3146

 مقـــــبول فوزى حسين فهد 3147

 مقـــــبول فيروز محمد رفعت عبداللطيف 3148

 مقـــــبول كرستينا اسعد سعد 3149

 مقـــــبول كرستينا نبيه فؤاد 3150

 مقـــــبول كرم عبدالحميد محمد محمد 3151

 مقـــــبول مارتينا عاطف جيد عويضة 3152

 مقـــــبول محمد السيد امين عرابي 3153

 مقـــــبول محمد ايمن صبري احمد 3154

 مقـــــبول محمد ربيع ماهر على 3155

 مقـــــبول محمد رشاد محمد 3156

 مقـــــبول محمد رمضان سليمان خليفة 3157

 مقـــــبول محمد عابدين عبدالرحيم  3158

 مقـــــبول محمد عباس احمد ابوزيد   3159

 مقـــــبول نمحمد عبدالناصر محمد حساني 3160

 مقـــــبول محمد محمود سيد حسن  3161

 غائـب محمد محمود محمد 3162
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 النتيجة مـــــــــــــــــــاالس رقم اجللوس

 مقـــــبول إبراهيممحمد منصور جابر  3163

 مقـــــبول محمود احمد عبدالرحيم احمد 3164

 مقـــــبول محمود العريان على محمد 3165

 مقـــــبول محمود جاب هللا بسيونى جاب هللا 3166

 غائـب محمود حمدى قاسم على 3167

 مقـــــبول محمود رشدى السيد 3168

 مقـــــبول محمود عبدالظاهر حسن حسين 3169

 غائـب محمود محمد رفعت يوسف 3170

 غري مقبول محمود مصطفى محمود سليم 3171

 مقـــــبول مروه عبدالواحد محمد 3172

 غائـب مروه عزالدين احمد بكرى  3173

 مقـــــبول محمد السيد محمود مروه 3174

 غري مقبول مروه محمد عبدالحافظ عباس 3175

 مقـــــبول مروه ممدوح رشدى احمد 3176

 مقـــــبول مريم فاروق فام 3177

 مقـــــبول مصطفى احمد أبوالفتوح 3178

 مقـــــبول مصطفى ايمن احمد محمود 3179

 مقـــــبول مطاوع بركات محمود حداد 3180

 مقـــــبول منار خليفة محمد سالم 3181

 مقـــــبول منار سمير احمد محمد 3182

 مقـــــبول منار على توفيق عبدهللا 3183



11 

 

 النتيجة مـــــــــــــــــــاالس رقم اجللوس

 مقـــــبول منال على محمد السيد 3184

 مقـــــبول منه هللا محمد جالل 3185

 مقـــــبول مها محمد عبدالحميد 3186

 ــبولمقـــ مها محمد محمود محمد 3187

 مقـــــبول موس ي سليمان عبدالعزيز سليمان 3188

 مقـــــبول مونيكا عادل وديع ذكى 3189

 مقـــــبول ميرفت طلعت على فرغلى 3190

 مقـــــبول ناهد صفوت احمد حسن 3191

 مقـــــبول ناهد صالح الدين محمد عبدالرحيم 3192

 مقـــــبول نجالء السيد حامد محمود 3193

 غائـب نجالء محمد احمد محمد 3194

 مقـــــبول ندى حسين الدردير عبدالقادر 3195

 مقـــــبول نرمين محمود السيد بريقى 3196

 مقـــــبول نشوى عبدالعال محمد على 3197

 مقـــــبول نهله اسماعيل محمد عبدالسميع 3198

 غائـب نورا عالء حسان خلف 3199

 مقـــــبول نورهان خلف محمد حسن 3200

 عميد الكلية    وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                     
  

 

 أ.د/ خالد عبداللطيف حممد عمران                    عبدالباسط حممد ديابأ.د/       
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 (3جلنة رقم )
 

 النتيجة مـــــــــــــــــــاالس رقم اجللوس

 غائـب نيره حسن مصطفى 3201

 مقـــــبول هاجر القدرى عبدالاله 3202

 غري مقبول هاجر امام راغب على 3203

 مقـــــبول هاجر بخيت محمد عمر 3204

 مقـــــبول هاجر جمال ابراهيم 3205

 مقـــــبول هاله صالح نور محمود 3206

 مقـــــبول هاله عالم عبد الهادى عالم 3207

 مقـــــبول هاله محمد الجالس  3208

 مقـــــبول هايدى دراوس جادهللا 3209

 مقـــــبول هايدى فايز لبيب جبرائيل 3210

 مقـــــبول هبه احمد السيد حسين 3211

 مقـــــبول هبه احمد فراج رضوان 3212

 مقـــــبول هبه رفعت محمود عبدالرحيم 3213

 غائـب هبه فتحى صالح محمود 3214

 ـــــبولمق هبه مغربي محمد محمود 3215

 مقـــــبول هدى السيد عبدالرحمن عبداللطيف 3216

 مقـــــبول هدى عبد الهادى عباس تمام 3217

 مقـــــبول هدير احمد محمد احمد 3218

 مقـــــبول هدير حسين على احمد 3219
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 النتيجة مـــــــــــــــــــاالس رقم اجللوس

 مقـــــبول هدير عبدالصبور سعد 3220

 مقـــــبول هشام احمد محمد محمد 3221

 مقـــــبول بدالفتاح محمدهشام ع 3222

 مقـــــبول همس محمود حسين 3223

 مقـــــبول هناء رفعت السيد حسن  3224

 مقـــــبول هناء سليمان حامد 3225

 مقـــــبول هناء محمد احمد جاد الكريم 3226

 مقـــــبول هناء محمد احمد محمد 3227

 مقـــــبول هند عصام خليل احمد 3228

 مقـــــبول ونى محمدهند ع 3229

 مقـــــبول وائل صالح عبدالاله احمد 3230

 مقـــــبول وائل محمود احمد حسانين 3231

 مقـــــبول وفاء حماد عبدالحق حماد 3232

 غري مقبول وفاء رشاد احمد مرس ي 3233

 مقـــــبول وفاء رمضان بسراوى احمد 3234

 لمقـــــبو والء عوض عبدالحليم محمد 3235

 مقـــــبول والء محمد احمد محمد على 3236

 مقـــــبول والء محمود كامل 3237

 مقـــــبول والء ممدوح قاسم 3238

 مقـــــبول وليد جمال السيد محمد 3239

 مقـــــبول يارا بركات زغلول  3240
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 النتيجة مـــــــــــــــــــاالس رقم اجللوس

 مقـــــبول ياسمين السيد زايد عبدالجيد  3241

 ـــــبولمق ياسمين محمد محمود فرج 3242

 مقـــــبول يوسف محمد يوسف عبداللطيف 3243

 غري مقبول يونس محمود عقل 3244

 مقـــــبول مصطفى محمود راغب محمد 3245

 مقـــــبول محمد صابر خلف ابوزيد 3246

 مقـــــبول نجالء عبدالرحمن محمد عزالدين 3247

 مقـــــبول طارق فيصل عبدالحميد سباق 3248

 مقـــــبول ء رشاد عشرى محموددعا 3249

 مقـــــبول كريمه صالح اسماعيل عبدالنبي 3250

 مقـــــبول ايمان احمد عبدالحميد 3251

 مقـــــبول ايه مرزوق حسان 3252

 مقـــــبول وفاء على عبدالسالم احمد 3253

 مقـــــبول ساره محمود سيد برعى 3254

 بولمقـــــ محمود رمزى محمد عمر  3255

 مقـــــبول ايه محمد محمود عمر رضوان 3256

 مقـــــبول نفيسه السيد حسن محمد 3257

 مقـــــبول احمد مصطفى محمد على 3258

 مقـــــبول منال ابوالسعود برعى 3259

 مقـــــبول هاجر ابوالفتوح حفنى عريبي 3260

 غري مقبول مصطفى ابوضيف على سباق 3261
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 النتيجة مـــــــــــــــــــاالس رقم اجللوس

 مقـــــبول مد حسنسهام خلف مح 3262

 مقـــــبول شيماء عبدالحميد عبدالعال 3263

 مقـــــبول ريهام محمد حامد احمد 3264

 غري مقبول رشا سليمان حامد 3265

 مقـــــبول صفاء محمد حمدون عبدالوهاب 3266

 غري مقبول هاله عبدالوهاب ابراهيم 3267

 مقـــــبول غاده عبدالناصر عبداملنعم 3268

 مقـــــبول محمود مخيمر محمد 3269

 مقـــــبول عصماء نورالدين محمد 3270

 مقـــــبول االء محمد عبدالرحيم حسين 3271

 مقـــــبول فايزه احمد حسن هريدى 3272

 مقـــــبول فاطمه محمود احمد حسن 3273

 مقـــــبول احمد عصام عبدالناصر ابراهيم 3274

 مقـــــبول مد انوار محمد يوسف مح 3275

 مقـــــبول احمد محمود محمد موس ى 3276

 مقـــــبول مصطفى ساملان محمد ساملان 3277

 مقـــــبول احمد جمال محمد سيد 3278

 مقـــــبول حازم محمد سعد الدين احمد 3279

 مقـــــبول انطونيوس سيف حلمى خليل 3280

 مقـــــبول اسراء رجب صبره 3281

 مقـــــبول السيد صابر الهم اسراء 3282
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 النتيجة مـــــــــــــــــــاالس رقم اجللوس

 مقـــــبول الفضيل محمد ايمان عبد 3283

 مقـــــبول صفوت عبدالحليم محمد أمانى 3284

 مقـــــبول أبوعمره جبريل على إبراهيم 3285
 

 عميد الكلية    وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                        
  

 

 أ.د/ خالد عبداللطيف حممد عمران                    مد ديابعبدالباسط حمأ.د/       

 

 
 


