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(تل األحمر)كٌش ابراهٌم سامح ابراهٌم سالمه مستجد ١١١٠٢٥١

(تل األحمر)كٌش ابراهٌم دمحم دمحم عبد المادر عٌسى مستجد ٢١١٠٢٥٢

(تل األحمر)كٌش اجالل عادل جالل دمحم لمٌحه مستجد ٣١١٠٢٥٣

(تل األحمر)كٌش احمد جمال محمود سعد الزغل مستجد ٤١١٠٢٥٤

(تل األحمر)كٌش احمد على احمد ابو العنٌن مستجد ٥١١٠٢٥٥

(نفر)نٌبور احمد دمحم المرسى ابراهٌم ندا مستجد ٦١١٠٢٥٦

(نفر)نٌبور احمد دمحم دمحم عبدالحمٌد الخلفى مستجد ٧١١٠٢٥٧

(نفر)نٌبور ادم اشرف على عبد ربه خلٌل مستجد ٨١١٠٢٥٨

(نفر)نٌبور اروى رجب تمٌم العطار مستجد ٩١١٠٢٥٩

(نفر)نٌبور اسراء سامى عبد الفتاح ابراهٌم عوض مستجد ١٠١١٠٢٦٠

(تلو)لجش اسراء ٌاسر نصر ٌونس مستجد ١١١١٠٢٦١

(تلو)لجش اسالم احمد دمحم السٌد الخولى مستجد ١٢١١٠٢٦٢

(تلو)لجش الزهراء عبد الباسط مصطفى بدر الدٌن مستجد ١٣١١٠٢٦٣

(تلو)لجش السٌد محمود جاد الحك محمود سعد مستجد ١٤١١٠٢٦٤

(تلو)لجش الشٌماء دمحم السٌد ابراهٌم سالم مستجد ١٥١١٠٢٦٥

(الوركاء)أورون الفت حسام السٌد احمد دمحم ابراهٌم الصباغ مستجد ١٦١١٠٢٦٦

(الوركاء)أورون امال رمضان الشربٌنى ابراهٌم مستجد ١٧١١٠٢٦٧

(الوركاء)أورون امانى الشحات ابو الفتوح دمحم حورٌه مستجد ١٨١١٠٢٦٨

(الوركاء)أورون امانى جالل السٌد جالل مستجد ١٩١١٠٢٦٩

(الوركاء)أورون امانى عوض على عوض اسماعٌل مستجد ٢٠١١٠٢٧٠
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(سنكرة)الرسا امانى عوض دمحم احمد على مستجد ٢١١١٠٢٧١

(سنكرة)الرسا امنٌه دمحم دمحم بدوى اللمة مستجد ٢٢١١٠٢٧٢

(سنكرة)الرسا امٌره صالح الحسٌنى ابراهٌم مستجد ٢٣١١٠٢٧٣

(سنكرة)الرسا امٌره على دمحم على شمس الدٌن مستجد ٢٤١١٠٢٧٤

(سنكرة)الرسا امٌره دمحم احمد حسن الجعٌدى مستجد ٢٥١١٠٢٧٥

(الممٌر)أور اٌات مجدى مسعد الزٌاتة مستجد ٢٦١١٠٢٧٦

(الممٌر)أور اٌات ٌاسر فتحى عبد السمٌع مستجد ٢٧١١٠٢٧٧

(الممٌر)أور اٌمان ابراهٌم السٌد حامد عبد الداٌم مستجد ٢٨١١٠٢٧٨

(الممٌر)أور اٌمان عاطف ابراهٌم عبد المجٌد مستجد ٢٩١١٠٢٧٩

(الممٌر)أور اٌمن السٌد ابو مسلم حجاج مستجد ٣٠١١٠٢٨٠

(أبو شهرٌن)أرٌدو اٌه ابراهٌم عبد الستار مصطفى احمد السنباطى مستجد ٣١١١٠٢٨١

(أبو شهرٌن)أرٌدو اٌه احمد السٌد احمد العنانى مستجد ٣٢١١٠٢٨٢

(أبو شهرٌن)أرٌدو اٌه اشرف دمحم دوٌدار مستجد ٣٣١١٠٢٨٣

(أبو شهرٌن)أرٌدو اٌه بدر دمحم دمحم سالم مستجد ٣٤١١٠٢٨٤

(أبو شهرٌن)أرٌدو اٌه صبرى الشحات دمحم نعٌم مستجد ٣٥١١٠٢٨٥

دج-كالم-الملن مساٌه عٌد احمد عبد الحمٌد مصطفى مستجد ٣٦١١٠٢٨٦

دج-كالم-الملن مساٌه مجدى دمحم دمحم ابراهٌم مستجد ٣٧١١٠٢٨٧

دج-كالم-الملن مساٌه دمحم ابو المكارم على دمحم مستجد ٣٨١١٠٢٨٨

دج-كالم-الملن مساٌه دمحم حسٌن على السراج مستجد ٣٩١١٠٢٨٩

دج-كالم-الملن مسبسمه دمحم السعٌد عبدالغفار محمود مستجد ٤٠١١٠٢٩٠
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الملن أورنانشهبسنت باسم سالمه ابراهٌم اسماعٌل مستجد ٤١١١٠٢٩١

الملن أورنانشهتغرٌد االمام السٌد عبد الواحد نواره مستجد ٤٢١١٠٢٩٢

الملن أورنانشهحبٌبه الرحمن دمحم محمود دمحم محمود الصوالحى مستجد ٤٣١١٠٢٩٣

الملن أورنانشهخالد دمحم رشاد السٌد االمبابى مستجد ٤٤١١٠٢٩٤

الملن أورنانشهخلود السٌد حسٌن عرفه دمحم مستجد ٤٥١١٠٢٩٥

الملن اٌناتومخلود اٌمن طه المتولى مستجد ٤٦١١٠٢٩٦

الملن اٌناتومخلود عبد الستار دمحم خلٌل مستجد ٤٧١١٠٢٩٧

الملن اٌناتوم دالٌا موسى دمحم موسى براٌا مستجد ٤٨١١٠٢٩٨

الملن اٌناتومدعاء مصطفى السٌد البرلى مستجد ٤٩١١٠٢٩٩

الملن اٌناتومدنٌا على عبد الهادى احمد فودة مستجد ٥٠١١٠٣٠٠

لوحة العمباندٌفٌد جورج عدلى عبده مستجد ٥١١١٠٣٠١

لوحة العمباندٌنا احمد احمد دمحم واصل مستجد ٥٢١١٠٣٠٢

لوحة العمباندٌنا عبد الهادى عبد الوهاب على مستجد ٥٣١١٠٣٠٣

لوحة العمبانرباب احمد عبدالحمٌد دمحم عبدالعال مستجد ٥٤١١٠٣٠٤

لوحة العمبانرحمه سعد دمحم دمحم العوضى مستجد ٥٥١١٠٣٠٥

الملن سرجون األكديرحٌم طارق عبدالسالم دمحم الزفتاوى مستجد ٥٦١١٠٣٠٦

الملن سرجون األكديرنا عبد الجلٌل عبد الجلٌل السٌد االمام مستجد ٥٧١١٠٣٠٧

الملن سرجون األكديرنا دمحم دمحم على حجازى مستجد ٥٨١١٠٣٠٨

الملن سرجون األكديروان جمال دمحم رزق عبد الحمٌد مستجد ٥٩١١٠٣٠٩

الملن سرجون األكديروان عبدهللا دمحم الكومى عطٌه ابو العزم مستجد ٦٠١١٠٣١٠

اللغات الشرقية- انتظام - المتحان طالب الفرقة األولى 
الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  

جامعة المنصورة

كلية اآلداب
 شئون الطالب

 كشف توزيع االبحاث على الطالب

 ٢٠١٦ الئحة 



اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

جزٌرة دلمونروضه مجدى عمران دمحم مستجد ٦١١١٠٣١١

جزٌرة دلمونرٌحان دمحم صابر احمد دمحم مستجد ٦٢١١٠٣١٢

جزٌرة دلمونرٌم سامى دمحم دمحم غربٌه مستجد ٦٣١١٠٣١٣

جزٌرة دلمونرٌهام دمحم دمحم عبدالعزٌز بركات مستجد ٦٤١١٠٣١٤

جزٌرة دلمونساره الحسٌنى حسن دمحم العطار مستجد ٦٥١١٠٣١٥

الملن نارام سٌنساره اٌهاب السٌد دمحم السٌد الشافعى مستجد ٦٦١١٠٣١٦

الملن نارام سٌنسامى صالح سامى المهدى احمد غازى مستجد ٦٧١١٠٣١٧

الملن نارام سٌنساندى عاطف سعد رزق مستجد ٦٨١١٠٣١٨

الملن نارام سٌنسلمى احمد دمحم رفعت جنٌنه مستجد ٦٩١١٠٣١٩

الملن نارام سٌنسلمى هٌثم احمد عبدهللا حموده مستجد ٧٠١١٠٣٢٠

األختام االسطوانٌةسماء فهمى عبد الهادى فهمى الجندى مستجد ٧١١١٠٣٢١

األختام االسطوانٌةسمر خالد عبد الستار الشرلاوى مستجد ٧٢١١٠٣٢٢

األختام االسطوانٌةشادى اسمر احمد احمد ٌاسٌن مستجد ٧٣١١٠٣٢٣

األختام االسطوانٌةشروق جالل دمحم دمحم الخولى مستجد ٧٤١١٠٣٢٤

األختام االسطوانٌةشرٌف اشرف الكنانى عبد الرازق مستجد ٧٥١١٠٣٢٥

الملن جودٌاشهد دمحم حسٌنى دمحم على عبد النبى مستجد ٧٦١١٠٣٢٦

الملن جودٌاصالح أحمد صالح الدٌن دمحم السٌد مستجد ٧٧١١٠٣٢٧

الملن جودٌاعادل صبح طلبه احمد مستجد ٧٨١١٠٣٢٨

الملن جودٌاعبد الرحمن حامد عبد النبى حامد سلٌمان مستجد ٧٩١١٠٣٢٩

الملن جودٌاعبدالباسط دمحم الصاوى دمحم مستجد ٨٠١١٠٣٣٠
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الملن اورناموعبٌر عبد الهادى دمحم السعٌد شعٌشع غالً مستجد ٨١١١٠٣٣١

الملن اورناموعلى السعٌد على الزٌنى الهجرسى مستجد ٨٢١١٠٣٣٢

الملن اورناموعلى دمحم على ابراهٌم مسعود مستجد ٨٣١١٠٣٣٣

الملن اورناموعلٌاء ابو بكر بكر الطنطاوى مستجد ٨٤١١٠٣٣٤

الملن اورناموعمر عادل عمر محمود احمد كفافى مستجد ٨٥١١٠٣٣٥

الملن حمورابًعمرو ٌاسر ابو المجد عبد المعطى البنا مستجد ٨٦١١٠٣٣٦

الملن حمورابًغاده شفٌك ابراهٌم ابراهٌم غالٌه مستجد ٨٧١١٠٣٣٧

الملن حمورابًفاطمه الزهراء دمحم دمحم عبد الخالك عبد الرحٌم مستجد ٨٨١١٠٣٣٨

الملن حمورابًفاطمه ٌوسف معوض دمحم دسولى مستجد ٨٩١١٠٣٣٩

الملن حمورابًلؤى احمد رمضان احمد عساف مستجد ٩٠١١٠٣٤٠

تشرٌعات حمورابًدمحم احمد حسن محمود رزق مستجد ٩١١١٠٣٤١

تشرٌعات حمورابًدمحم السٌد السٌد احمد ربٌع مستجد ٩٢١١٠٣٤٢

تشرٌعات حمورابًدمحم الصٌاد عبد المنعم السٌد مستجد ٩٣١١٠٣٤٣

تشرٌعات حمورابًدمحم بهجت بهجت عمار ابو المجد مستجد ٩٤١١٠٣٤٤

تشرٌعات حمورابًدمحم رجب دمحم على عبدالاله مستجد ٩٥١١٠٣٤٥

الكاشٌوندمحم رضا سلٌمان جماز مستجد ٩٦١١٠٣٤٦

الكاشٌوندمحم عادل دمحم اسماعٌل عوض هللا مستجد ٩٧١١٠٣٤٧

الكاشٌوندمحم عبد الجواد دمحم ابو العال مستجد ٩٨١١٠٣٤٨

الكاشٌوندمحم عبد هللا رضوان أبو شوشه مستجد ٩٩١١٠٣٤٩

الكاشٌوندمحم على عاشور على السٌد مستجد ١٠٠١١٠٣٥٠
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الملن نبوخذ نصر األولمحمود مصطفى شاكر طاهر احمد الرفاعى مستجد ١٠١١١٠٣٥١

الملن نبوخذ نصر األولمحمود ٌسري العشري عبد العظٌم فرج مستجد ١٠٢١١٠٣٥٢

الملن نبوخذ نصر األولمرٌم عبد الحلٌم عبد المنعم ابراهٌم دمحم مستجد ١٠٣١١٠٣٥٣

الملن نبوخذ نصر األولمرٌم فكرى دمحم الضوٌنى مستجد ١٠٤١١٠٣٥٤

الملن نبوخذ نصر األولمرٌم دمحم ابراهٌم سلٌمان ٌونس مستجد ١٠٥١١٠٣٥٥

مدٌنة نٌنوىمنار عبدالعظٌم عبدالموجود عبدالسمٌع عبدالرحٌم مستجد ١٠٦١١٠٣٥٦

مدٌنة نٌنوىمنار محسن عبد العزٌز كمال حشٌش مستجد ١٠٧١١٠٣٥٧

مدٌنة نٌنوىمنه هللا المتولى السٌد السٌد علوان مستجد ١٠٨١١٠٣٥٨

مدٌنة نٌنوىمنه مجدى دمحم حامد رفعت مستجد ١٠٩١١٠٣٥٩

مدٌنة نٌنوىمنى سامح احمد دمحم على مستجد ١١٠١١٠٣٦٠

المعبود أشورمى ابراهٌم البسطوٌسى ابراهٌم االشرم مستجد ١١١١١٠٣٦١

المعبود أشورمٌار محمود عبد الهادى دمحم على المصرى مستجد ١١٢١١٠٣٦٢

المعبود أشورمٌرنا جهاد على عبدالعزٌز الجعفرى مستجد ١١٣١١٠٣٦٣

المعبود أشورنجاه ٌاسر راغب الدردٌرى عبد الحمٌد مستجد ١١٤١١٠٣٦٤

المعبود أشورنجالء عادل لبٌب دمحم السٌد مستجد ١١٥١١٠٣٦٥

الملن أشور دان الثانًندا عماد احمد السعٌد مستجد ١١٦١١٠٣٦٦

الملن أشور دان الثانًندى شولى عبد اللطٌف على مصطفى مستجد ١١٧١١٠٣٦٧

الملن أشور دان الثانًنها نبٌل نصر زاٌد مستجد ١١٨١١٠٣٦٨

الملن أشور دان الثانًنورا خالد عبد السالم مختار مستجد ١١٩١١٠٣٦٩

الملن أشور دان الثانًنوران اٌهاب على الغرٌب مستجد ١٢٠١١٠٣٧٠
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الملن تجالت بالسر الثالثنوران دمحم ابراهٌم الجمل مستجد ١٢١١١٠٣٧١

الملن تجالت بالسر الثالثنورهان كامل الدسولى ابراهٌم الفٌومى مستجد ١٢٢١١٠٣٧٢

الملن تجالت بالسر الثالثنٌره اشرف احمد عبد المادر مستجد ١٢٣١١٠٣٧٣

الملن تجالت بالسر الثالثنٌره سعد حسن احمد الكاشورى مستجد ١٢٤١١٠٣٧٤

الملن تجالت بالسر الثالثنٌره طاهر المتولى ٌسن المتولى مستجد ١٢٥١١٠٣٧٥

(تل الحرٌري)مدٌنة ماري هاجر اكرم فتحى عبد السالم مستجد ١٢٦١١٠٣٧٦

(تل الحرٌري)مدٌنة ماري هاجر السٌد عبد المطلب دمحم رفاعى مستجد ١٢٧١١٠٣٧٧

(تل الحرٌري)مدٌنة ماري هاجر بكر ابو بكر ابراهٌم دمحمٌن مستجد ١٢٨١١٠٣٧٨

(تل الحرٌري)مدٌنة ماري هاجر جمال السٌد ابراهٌم البٌلى مستجد ١٢٩١١٠٣٧٩

(تل الحرٌري)مدٌنة ماري هاجر عبد الهادى حمزه عبد الهادى مستجد ١٣٠١١٠٣٨٠

الملن توكلتً نٌنورتا الثانًهاجر ٌاسر رفعت عبد الغنى العلوى مستجد ١٣١١١٠٣٨١

الملن توكلتً نٌنورتا الثانًهاٌدي صبحً حمدي احمد حسن مستجد ١٣٢١١٠٣٨٢

الملن توكلتً نٌنورتا الثانًهدى دمحم عٌد السٌد الشربٌنً مستجد ١٣٣١١٠٣٨٣

الملن توكلتً نٌنورتا الثانًوفاء فتحى ٌالوت دمحم على لالب مستجد ١٣٤١١٠٣٨٤

الملن توكلتً نٌنورتا الثانًوالء حلمى دمحم سٌد احمد عبد الرحمن مستجد ١٣٥١١٠٣٨٥

الملن أشور ناصر بال الثانًوالء شرٌف عبد اللطٌف اصالن مستجد ١٣٦١١٠٣٨٦

الملن شلما نصر الثالثولٌد دمحم شعبان دمحم السٌد مستجد ١٣٧١١٠٣٨٧

الملن شلما نصر الثالثٌارا احمد عبدالمادر سعدٌنة مستجد ١٣٨١١٠٣٨٨

الملن شلما نصر الثالثٌارا عبد السالم حنفى الحفنى عزام مستجد ١٣٩١١٠٣٨٩

الملن شلما نصر الثالثٌاسمٌن ٌحٌى دمحم دمحم سالم مستجد ١٤٠١١٠٣٩٠
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الملن شلما نصر الخامسٌمنى ثروت عبد الرازق امبابى مستجد ١٤١١١٠٣٩١

االملن شلما نصر الخامساسامه على ابراهٌم الجندى مستجد ١٤٢١١٠٣٩٢

الملن شلما نصر الخامسامجد اٌهاب دمحم عبد الفتاح احمد مستجد ١٤٣١١٠٣٩٣

الملن شلما نصر الخامسساره شفٌك ابو حجازى دمحم مستجد ١٤٤١١٠٣٩٤
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الملن سرجون الثانًاحمد بكر عبد الحى عوض لندٌل مستجد ١١١٠٥٤١

الملن سرجون الثانًاحمد على دمحم على مبرون مستجد ٢١١٠٥٤٢

الملن سرجون الثانًاحمد دمحم عمر موسى فرحات مستجد ٣١١٠٥٤٣

الملن سرجون الثانًاحمد مسعد سلٌمان دمحم دمحم مستجد ٤١١٠٥٤٤

الملن سرجون الثانًاسراء عبد الرحٌم على عبد الرحٌم على مستجد ٥١١٠٥٤٥

الملن سٌنخرٌباسراء دمحم حامد حسن دمحم مستجد ٦١١٠٥٤٦

الملن سٌنخرٌباسالم وحٌد السعٌد بدران مستجد ٧١١٠٥٤٧

الملن سٌنخرٌباسماء ابراهٌم عبد هللا ابراهٌم الغرباوى مستجد ٨١١٠٥٤٨

الملن سٌنخرٌباسماء ابراهٌم دمحم امٌن الدكرورى مستجد ٩١١٠٥٤٩

الملن سٌنخرٌباسماء خالد دمحم مصطفى الرخاوى مستجد ١٠١١٠٥٥٠

الملن اسارحدوناسماء دمحم عبدالعظٌم الشربٌنى ٌوسف مستجد ١١١١٠٥٥١

الملن أسارحدونامل اكرم ٌحٌى حمٌد الدٌن زكرٌا مستجد ١٢١١٠٥٥٢

الملن أسارحدونامنٌه اسعد دمحم عبد الرازق الشرلاوى مستجد ١٣١١٠٥٥٣

الملن أسارحدونامنٌه ربٌع بركات بركات دروٌش مستجد ١٤١١٠٥٥٤

الملن أسارحدونامٌره اشرف احمد الحسٌنى سرحان مستجد ١٥١١٠٥٥٥

الملن أشوربانٌبالانجى اٌمن اسماعٌل دمحم خلٌل مستجد ١٦١١٠٥٥٦

الملن أشوربانٌبالاٌمان احمد على دمحم الشربٌنى مستجد ١٧١١٠٥٥٧

الملن أشوربانٌبالاٌمان اشرف ابراهٌم غٌث مستجد ١٨١١٠٥٥٨

الملن أشوربانٌبالاٌمان محمود دمحم ابراهٌم برانى مستجد ١٩١١٠٥٥٩

الملن أشوربانٌبالاٌه ابراهٌم عبد السالم مصطفى مستجد ٢٠١١٠٥٦٠
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الملن نبوخذ نصر الثانًاٌه معاذ فرٌد على حسانٌن مستجد ٢١١١٠٥٦١

الملن نبوخذ نصر الثانًبسمله دمحم حسن عبد الحمٌد احمد مستجد ٢٢١١٠٥٦٢

الملن نبوخذ نصر الثانًبسمه منصور شمس الدٌن دمحم سابك مستجد ٢٣١١٠٥٦٣

الملن نبوخذ نصر الثانًبسمه هالل بهلول عبد البصٌر مستجد ٢٤١١٠٥٦٤

الملن نبوخذ نصر الثانًبسنت طارق عبد الحمٌد سٌد احمد مستجد ٢٥١١٠٥٦٥

المعبود مردونتغرٌد ناصر صالحٌن دمحم صالح مستجد ٢٦١١٠٥٦٦

المعبود مردونحمزه رضا على السٌد عبد الحافظ مستجد ٢٧١١٠٥٦٧

المعبود مردونحنان احمد على عبد الحمٌد مستجد ٢٨١١٠٥٦٨

المعبود مردونحنان اسامه صالح دمحم دمحم النادى مستجد ٢٩١١٠٥٦٩

المعبود مردوندنٌا خالد دمحم دمحم سالمة مستجد ٣٠١١٠٥٧٠

المعبود انلٌلدنٌا عبد الغنى عبد هللا عبد الغنى عوٌدات مستجد ٣١١١٠٥٧١

المعبود انلٌلدنٌا دمحم شولى السعٌد سلٌمان مستجد ٣٢١١٠٥٧٢

المعبود انلٌلرانٌا ماهر احمد محمود الشحات النجار مستجد ٣٣١١٠٥٧٣

المعبود انلٌلرضوى مجدى جابر امٌن النمورى مستجد ٣٤١١٠٥٧٤

المعبود انلٌلرنا عبد الحلٌم عبد المنعم دمحم مصطفى مستجد ٣٥١١٠٥٧٥

(أدد)المعبود هدد روان عصام احمد عوض صمر مستجد ٣٦١١٠٥٧٦

(أدد)المعبود هدد روان هانى ابراهٌم ابراهٌم سلٌمان مستجد ٣٧١١٠٥٧٧

(أدد)المعبود هدد رٌم سٌد عباس دمحم مستجد ٣٨١١٠٥٧٨

(أدد)المعبود هدد رٌهام ابراهٌم احمد عبد المادر مستجد ٣٩١١٠٥٧٩

(أدد)المعبود هدد زٌنب اٌهاب عمر الشافعى عبد المادر مستجد ٤٠١١٠٥٨٠
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المعبوده عشتارزٌنب سعٌد توفٌك هالل مستجد ٤١١١٠٥٨١

المعبوده عشتارساره ابراهٌم صبح عطٌة المصبى مستجد ٤٢١١٠٥٨٢

المعبوده عشتارساره ابراهٌم منصور توفٌك العدل مستجد ٤٣١١٠٥٨٣

المعبوده عشتارساره اسامه السٌد ابراهٌم السالمونى مستجد ٤٤١١٠٥٨٤

المعبوده عشتارساره حسنى محمود دمحم مصطفى مستجد ٤٥١١٠٥٨٥

السحرة فً بالد النهرٌنساره سعد دمحم السعدنى مستجد ٤٦١١٠٥٨٦

السحرة فً بالد النهرٌنساره عبد الباسط شحاته عبده مكارم مستجد ٤٧١١٠٥٨٧

السحرة فً بالد النهرٌنساره هانى عبد الحمٌد بسٌونى مستجد ٤٨١١٠٥٨٨

السحرة فً بالد النهرٌنسامح عصام حسن دمحم ابو رٌه مستجد ٤٩١١٠٥٨٩

السحرة فً بالد النهرٌنسلمى اٌمن ماهر دمحم محمود الغندور مستجد ٥٠١١٠٥٩٠

المنجمون و العرافون فً بالد النهرٌنشمس دمحم كامل جاد الرب شبٌب مستجد ٥١١١٠٥٩١

المنجمون و العرافون فً بالد النهرٌنصباح محسوب اسماعٌل السعٌد عبٌد مستجد ٥٢١١٠٥٩٢

المنجمون و العرافون فً بالد النهرٌنصالح عاطف احمد احمد على الحدٌدى مستجد ٥٣١١٠٥٩٣

المنجمون و العرافون فً بالد النهرٌنعادل حاتم احمد بدوى الشناوى مستجد ٥٤١١٠٥٩٤

المنجمون و العرافون فً بالد النهرٌنعبد هللا حسٌن احمد حسٌن الصاوى مستجد ٥٥١١٠٥٩٥

زالورة بابلعبله ابراهٌم السعٌد عبد الغفار عزام مستجد ٥٦١١٠٥٩٦

زالورة بابلعلى احمد على محمود حسن هاجر مستجد ٥٧١١٠٥٩٧

زالورة بابلعماد احمد احمد العطار مستجد ٥٨١١٠٥٩٨

زالورة بابلغرام السٌد محمود حسن مستجد ٥٩١١٠٥٩٩

زالورة بابلفاطمه حامد شفٌك عبد الخالك مستجد ٦٠١١٠٦٠٠
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أدب الحكمة فً بالد النهرٌنفاطمه منٌر احمد البٌلى مستجد ٦١١١٠٦٠١

أدب الحكمة فً بالد النهرٌنفوزٌه منصور متولى دمحم مصطفى مستجد ٦٢١١٠٦٠٢

أدب الحكمة فً بالد النهرٌندمحم ابوعزام السمان عبد الرحمن مستجد ٦٣١١٠٦٠٣

أدب الحكمة فً بالد النهرٌندمحم احمد زكرٌا عبدالحمٌد مستجد ٦٤١١٠٦٠٤

أدب الحكمة فً بالد النهرٌندمحم السٌد سامى على احمد مستجد ٦٥١١٠٦٠٥

ملحمة جلجامٌشمحمود السٌد دمحم صالح متولى مستجد ٦٦١١٠٦٠٦

ملحمة جلجامٌشمحمود رٌاض محمود سعد العدل مستجد ٦٧١١٠٦٠٧

ملحمة جلجامٌشمحمود عرفان كمال عرفان حامد مستجد ٦٨١١٠٦٠٨

ملحمة جلجامٌشمرٌم اشرف بدٌر عبد السالم مستجد ٦٩١١٠٦٠٩

ملحمة جلجامٌشمرٌم جاب هللا دمحم جاب هللا مستجد ٧٠١١٠٦١٠

العصر السومري المبكرمرٌم خالد ابو المعاطى عبد المادر مستجد ٧١١١٠٦١١

العصر السومري المبكرمرٌم دمحم زكى شلبى السحٌلً مستجد ٧٢١١٠٦١٢

العصر السومري المبكرمرٌم دمحم لبٌب مبرون ابو شامٌه مستجد ٧٣١١٠٦١٣

العصر السومري المبكرمنار عواد ابراهٌم الزٌادي مستجد ٧٤١١٠٦١٤

العصر السومري المبكرمنة هللا عصام دمحم البشبٌشى مستجد ٧٥١١٠٦١٥

الملن أتوحٌجالمنه هللا ناجى ابراهٌم دمحم عوض مستجد ٧٦١١٠٦١٦

الملن أتوحٌجالمنٌه توفٌك فتحى الكفراوى مستجد ٧٧١١٠٦١٧

الملن أتوحٌجالمٌرنا احمد على ابراهٌم الطناحً مستجد ٧٨١١٠٦١٨

الملن أتوحٌجالمٌرٌهان ٌاسر السٌد احمد عبده شٌحه مستجد ٧٩١١٠٦١٩

الملن أتوحٌجالنادٌن ابراهٌم احمد زكى ابراهٌم مستجد ٨٠١١٠٦٢٠
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المعبوده انانانادٌن ٌاسر جمعه المكباتى مستجد ٨١١١٠٦٢١

المعبوده انانانجالء السٌد بسٌونى ابراهٌم مستجد ٨٢١١٠٦٢٢

المعبوده اناناندا مجدى دمحم فاضل حسن الجمال مستجد ٨٣١١٠٦٢٣

المعبوده اناناندا دمحم صابر دمحم مستجد ٨٤١١٠٦٢٤

المعبوده اناناندى حسن السٌد السٌد الدبسى مستجد ٨٥١١٠٦٢٥

أسرة أور الثالثةنرمٌن محمود دمحم عبد الشافى ابراهٌم السمٌلى مستجد ٨٦١١٠٦٢٦

أسرة أور الثالثةنسرٌن احمد دمحم نبٌل دمحم حسب هللا مستجد ٨٧١١٠٦٢٧

أسرة أور الثالثةنسرٌن دمحم دمحم امبابً مستجد ٨٨١١٠٦٢٨

أسرة أور الثالثةنسرٌن ٌاسر الشرلاوى عباده جمعه مستجد ٨٩١١٠٦٢٩

أسرة أور الثالثةنفٌسه دمحم حسن ابراهٌم مستجد ٩٠١١٠٦٣٠

الملن رٌم سٌننور الدٌن عاطف عبد الفتاح احمد الخطٌب مستجد ٩١١١٠٦٣١

الملن رٌم سٌننوران خالد عسكر ٌوسف مستجد ٩٢١١٠٦٣٢

الملن رٌم سٌننورهان دمحم البادى دمحم مصطفى خلٌل مستجد ٩٣١١٠٦٣٣

الملن رٌم سٌننورهان هانى االمٌر السعٌد الحسانً مستجد ٩٤١١٠٦٣٤

الملن رٌم سٌنهاجر حسن احمد دمحم السٌد مستجد ٩٥١١٠٦٣٥

المعبود نبوهاله حلمى دمحم ٌوسف عٌسى مستجد ٩٦١١٠٦٣٦

المعبود نبوهاٌدى دمحم الٌمانى على شاهٌن مستجد ٩٧١١٠٦٣٧

المعبود نبوهاٌدى محمود دمحم احمد رضوان مستجد ٩٨١١٠٦٣٨

المعبود نبوهاٌدى هانى السٌد ابراهٌم ابوزٌد مستجد ٩٩١١٠٦٣٩

المعبود نبوهاٌدى ٌاسر السعٌد عوض هللا كربل مستجد ١٠٠١١٠٦٤٠

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  
 ٢٠١٦ الئحة 
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المعبود شمشوسام صبرى الدسولى حامد مستجد ١٠١١١٠٦٤١

المعبود شمشوسام عالء طه محمود التهامً مستجد ١٠٢١١٠٦٤٢

المعبود شمشوفٌك عبد الستار السٌد عبد الفتاح مستجد ١٠٣١١٠٦٤٣

المعبود شمشٌارا ٌحٌى ابراهٌم دمحم عوضٌن مستجد ١٠٤١١٠٦٤٤

المعبود شمشٌمنى حمدٌنو عبد الستار مصطفى مستجد ١٠٥١١٠٦٤٥

مدٌنة بابلٌوسف محمود ٌوسف حمزه جندى مستجد ١٠٦١١٠٦٤٦

مدٌنة بابلدمحم طارق عبده دمحم مبارن مستجد ١٠٧١١٠٦٤٧

مدٌنة بابلشٌماء ٌحٌى عبداللطٌف صابر سرحان مستجد ١٠٨١١٠٦٤٨

مدٌنة بابلمصطفى البسٌونى توفٌك عبدالمعطى مستجد ١٠٩١١٠٦٤٩

مدٌنة بابلنادٌن احمد طه دمحم المنٌر مستجد ١١٠١١٠٦٥٠
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