
مالحظات شئون الطالباالسمم

احمد مصطفى محمود نبٌل عبد اللطٌف ١

 اسراء سامى مصطفى محمود الطوٌل ٢ ٢٠١٦/٢٠١٧محولة من كلٌة الزراعة جامعة المنصورة

اسراء محمد زكرٌا احمد الجندى ٣

اسماء اسامه ابراهٌم محمد ٤

االء السٌد محمود السٌد محمد ٥

االء مجدى جابر امٌن النمورى ٦

الشٌماء بهاء الدٌن عبداللطٌف البهنساوى عبده ٧

الشٌماء عبد الفتاح محمد على حسن ٨

امٌره محمد جمعه الشربٌنى حسن ٩

اٌمان جمال عسران سلٌمان ١٠

اٌه السٌد العزازى السٌد رجب ١١

اٌه الشربٌنى شفٌق محمد ١٢

اٌه سمٌر عٌد محمد الحنفى ١٣

اٌه محمد محمود حسن ١٤

بسنت محمد حسن الدقرى ١٥

تسنٌم صبرى احمد احمد العاصى ١٦

تسنٌم محمد سٌد خلٌل سٌد ١٧

جهاد ناجى محمد عبدالرازق موسً ١٨

جٌهان محمد مصطفى شحاته ١٩

خالد محمد ابراهٌم الصفطاوى ٢٠

دعاء ٌسرى حلمى محمد احمد ٢١

دولت محمد السٌد محمد حسن ٢٢

دٌنا محمود عبد المنعم محمد عبد الهادى ٢٣

رحمه سامح محمد السٌد ابراهٌم ٢٤

رٌم ابراهٌم العدل المرسى المرسى ٢٥

زٌنب طارق محمد عبد اللطٌف عباده ٢٦

ساره محمد العراقى محمد ٢٧

سهام هشام محمد عبد الهادى ٢٨

شروق حسن سٌد احمد رمضان ٢٩

شروق صبرى محمد السعٌد عبد الحمٌد ٣٠

شرٌن على محمد على العدوى ٣١

شٌماء احمد ابراهٌم الدسوقى عبدالعال ٣٢

ضحى محمد عبد المنعم مصطفى فاٌد ٣٣

عالء محمد السٌد محمد ابراهٌم ٣٤

فاطمه زٌدان سعٌد محمد ٣٥

فوزٌه عبد الحمٌد عبد العظٌم رزق ٣٦

كرٌم السٌد انور عبدالهادى الزرقاوى ٣٧

محمد عادل السٌد محمود ٣٨

محمد ٌاسر غازى ابراهٌم غازى ٣٩

محمود عبد الحمٌد محمد ابراهٌم حسن عبد الوهاب ٤٠

مروه محمود انور محمد ابراهٌم ٤١

مٌرنا نجاح سعد حسنٌن الشاعر ٤٢

ندى احمد على على جبر ٤٣

ندى عبد العزٌز محمد السعٌد السماحى ٤٤

نسمه عالء عبدالحلٌم السعٌد كنان ٤٥

نورا عبد الغفار عبد الغفار العجٌزى ٤٦

نورهان محمود احمد محمد ابو الهٌثم ٤٧

هاله محمد عبد الفتاح ابو اسماعٌل ٤٨

هدٌر رأفت السعٌد ابراهٌم السٌد ٤٩

ٌاسمٌن السٌد حسٌن صالح حسن عماشه ٥٠

ٌسرا جاد هللا شندي احمد نصار ٥١

ٌمنه احمد محمد جمعه ٥٢

 تقرٌر عن طالب سنة دراسٌة
اآلثار اإلسالمٌة- انتظام - الفرقة أولى 

( ٢٠١٨ - ٢٠١٧)للعام االكادٌمً 



مالحظات شئون الطالباالسمم

آٌه رضا السكرى العزب ١

ابراهٌم شاكر محمد ٌاسٌن حرب ٢
 محول من كلٌة الحقوق جامعة المنصورة فً العام الجامعى 

٢٠١٦/٢٠١٧

احسان المعز حلمى ابراهٌم فوزى ٣

احمد تامر احمد محمد اسماعٌل ٤

احمد جمال عبدالحى الموافى البغدادى ٥

 احمد عبد المجٌد محمد عبد المجٌد السباخى ٦ ٢٠١٦/٢٠١٧محول من كلٌة السٌاحة والفنادق جامعة المنصورة 

احمد عوض تقى الدٌن ٌوسف عبد ربه ٧

احمد فتحى محمد القعقاع عثمان ٨

احمد مجدى حافظ محمد رمضان ٩

احمد محمد احمد محمد رزٌق ١٠

احمد محمد عبد العزٌز محمد العر ١١

اروى محسن محمود محمد البنوي ١٢

اسراء اسماعٌل عبد الرحمن ٌحً ١٣

اسراء السٌد محمد السعٌد عبدالعزٌز تقصٌره ١٤

اسراء جمال محمد الهادى المتولى ١٥

اسراء جمٌل عبد الفتاح احمد على ١٦

اسراء شفٌق سعد شفٌق علً ١٧

اسراء عادل محمد حسن على ١٨

اسراء عبد الوهاب عبد الفتاح احمد احمد ١٩

اسراء محمد احمد هالل الحلوانى ٢٠

اسراء مخلص طاهر عبدالحى ٢١

اسالم اسامه نصر عبدهللا ٢٢

اسالم محمود الشربٌنى صابر ٢٣

اسماء اسامه عبدالجٌد شفٌق ٢٤

اسماء اسماعٌل غرٌب محمد ٌوسف ٢٥

اسماء السٌد محمد احمد على ٢٦

اسماء جمعه ٌسرى ابراهٌم خفاجى ٢٧

اسماء صالح عبد الفتاح محمد الفرارجى ٢٨

اسماء عابد ابراهٌم السٌد رزق ٢٩

اسماء فرج ابوبكر حسانٌن طه ٣٠

االء السعٌد على عاشور ٣١

االء رمضان احمد حسن ٣٢

االء عادل عبد العلٌم محمد سالم ٣٣

االء عبد الناصر على خلٌل ابوالعنٌن ٣٤

االء وائل السٌد محمد الباز ٣٥

الشٌماء شعبان محمد حسن النقٌطى ٣٦

امانى اسامه سعد محمد سالم ٣٧

امانى ماجد عبد المنعم العراقً محمد ٣٨

امانى محسن عبد اللطٌف حسٌن رضوان ٣٩

امل خالد جمال على ابراهٌم ٤٠

امل شاكر ابراهٌم العشري ٤١

امل ٌسرى عبد الحمٌد محمد احمد رمضان ٤٢

امنٌه البهنساوى اسماعٌل البهنساوى ٤٣

امٌره امٌن طه محمود احمد ٤٤

امٌره اٌمن الفرحاتى احمد غزاله ٤٥

امٌره اٌهاب محمد مصطفى الششتاوى ٤٦

امٌره حسانٌن السٌد خلٌفه خلٌفه ٤٧

امٌره سعد محمود محمد سمره ٤٨

امٌره عبد العظٌم عبد الكرٌم عوض عبدالجواد ٤٩

امٌره محمد محمود الشرقاوي ٥٠

امٌره محمد مصطفى محمود حسنٌن ٥١

انجى رمضان حامد حسن ٥٢

 ص٣١:٠٩ ٢٠١٧/١١/٢١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 تقرٌر عن طالب سنة دراسٌة
اآلثار اإلسالمٌة- انتساب موجه - الفرقة أولى 

( ٢٠١٨ - ٢٠١٧)للعام االكادٌمً 



اٌمان احمد محمد اسماعٌل الكاشف ٥٣

اٌمان حمدى رمضان محمد محمود ٥٤

اٌمان طارق احمد محمود على ٥٥

اٌمان عادل جمال الدٌن عبده فرج ٥٦

اٌمان عبدالمنعم السٌد علً شمس الدٌن ٥٧

اٌمان عزٌز الشربٌنى محمد عطٌه ٥٨

اٌمان فتحى سعد المرسى عبد ربه ٥٩

اٌمان وحٌد عبد اللطٌف احمد ٦٠

اٌناس خٌرى البٌلى احمد ٌوسف ٦١

اٌناس عبد هللا محمود السعٌد السٌد ٦٢

اٌه ابراهٌم ابراهٌم الحسنٌن ٦٣

اٌه ابراهٌم العراقى محمد ابراهٌم مشه ٦٤

اٌه ابوالسعود حسن ابوالسعود بازٌد ٦٥

اٌه احمد عطٌه محمود ٦٦

اٌه اشرف رشاد راغب محمد ٦٧

اٌه اٌمن حسنى البدراوى ٦٨

اٌه اٌمن محمد فهمى الخولى ٦٩

اٌه رضا على الدسوقى على ٧٠

اٌه رمضان فتحى حافظ علٌوه ٧١

اٌه طارق محمد محمد عطٌه ٧٢

اٌه عباس ابراهٌم محمد ٧٣

اٌه عبد الشكور محمد التابعى ٧٤

اٌه عبد الفتاح االمام على عجله ٧٥

اٌه فٌصل حسن حسن حسن ٧٦

اٌه محجوب المتولى عبد العزٌز الوندى ٧٧

اٌه محسن فتحى محمد بدره ٧٨

اٌه محمد ابراهٌم محمد سٌد احمد ٧٩

اٌه محمد زغلول مسعد فرج ٨٠

اٌه محمد عبد الوهاب حسن ٨١

اٌه محمود محمد محمود ٨٢

باسنت الصباحى السٌد الصباحى العوامً ٨٣

بدر عثمان محمد فخرى خالد حسن ٨٤

بسنت صالح شعبان محمد شعبان ٨٥

بسنت محمد انور الدسوقى الكندوز ٨٦

جهاد جمال ابراهٌم ابراهٌم على ٨٧

حافظ نجاح حافظ ابراهٌم الوصٌفى ٨٨

حسناء حسنى السٌد عبد العزٌز محمد ٨٩

حنان خالد عوض عبد الباقى الخضرى ٩٠

حنان وائل احمد ابو رٌا محمد فتوح ٩١

خالد اشرف حسن محمد عبدهللا شبانه ٩٢

خالد سعد ٌوسف الحسٌنى محمد ٩٣

خلود خالد عبد الودود عبد العظٌم عبد الوهاب ٩٤

خلود سعد رجب ابراهٌم احمد العفش ٩٥

خلود فكرى فرج منصور فرج ٩٦

خلود مجدى عبد الغفار عبدالسالم ٩٧

دعاء ابراهٌم اسماعٌل عباس اسماعٌل ٩٨

دعاء كمال محمود السٌد على ٩٩

دعاءمحمد على محمد على حسن ١٠٠

دنٌا السعٌد فوزى حسن بدوى ١٠١

دنٌا نجاح ابراهٌم عبد الرحمن عٌد ١٠٢

دٌنا حسن محمد حسن ١٠٣

دٌنا محمد عبد هللا القصبى ١٠٤

دٌنا هانى رجب احمد الشٌمى ١٠٥

دٌنا هشام محمد فرٌد حال ١٠٦

رانٌا طارق وجٌه عٌد ١٠٧

رانٌا مصطفى طاهر السٌد ١٠٨

رحمه رضا حسن على حسٌن ١٠٩

رحمه صفوان انور محمود البراشى ١١٠

رضا هانى رجب المرسى كحٌل ١١١



رنا سرور عٌد حامد عبد هللا ١١٢

رنا محمد عبد الملك محمد ابراهٌم ١١٣

رنده محمود كامل محمود ١١٤

رٌم شرٌف السٌد عبد التواب ١١٥

رٌم محمد عبدالعال عبدهللا بدوى ١١٦

رٌم ولٌد اسماعٌل التهامى الكنانى ١١٧

رٌهام ابراهٌم محمد المتولى عبدالفتاح ١١٨

رٌهام الرفاعى ابراهٌم الباز العدل ١١٩

رٌهام سعد عبد الرحمن احمد ١٢٠

 زٌنا ضٌاء الدٌن زكرٌا امٌن عٌد الشال ١٢١ ٢٠١٦/٢٠١٧محولة من كلٌة الزراعة جامعة المنصورة

زٌنب حسن ابراهٌم حسن الخمٌسى ١٢٢

ساره احمد عبد المنعم احمد عبد المنعم ١٢٣

ساره السٌد على محمد البربري ١٢٤

ساره حماده السٌد عبد النبى غنام ١٢٥

ساره عماد السعٌد محمد بشار ١٢٦

ساره محمد ابوالمعاطى المتولى العجوز ١٢٧

ساره محمد احمد فتح هللا قلقٌله ١٢٨

ساره محمد محى الدٌن احمد محمد ١٢٩

ساره ممدوح السٌد جمعه خلٌل ١٣٠

سالى عالء شفٌق رسالن ١٣١

سالى وائل حسن بسٌونى ١٣٢

ساندى اٌمن احمد حسنٌن ١٣٣

سعاد مصطفى عوض نبٌه المتولى ١٣٤

سلمى حمدى اسماعٌل احمد اسماعٌل ١٣٥

سلمى سعد مصباح محمد سالم ١٣٦

سلمى على عامر العشماوى ١٣٧

سلمى على على محمد ٌونس ١٣٨

سماح عبد المنعم احمد الدسوقً ١٣٩

سماح لبٌب اسماعٌل محمد ١٤٠

سمر اشرف المحمدى عبد الحمٌد ١٤١

سمر ممدوح سعد على عبداللطٌف ١٤٢

سمٌر عماد عبد الظاهر على ١٤٣
 محول من كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة دمٌاط فً العام الجامعة 

٢٠١٦/٢٠١٧

سمٌه سعد عبده رزق بوشه ١٤٤

سورٌه عبدالرحمن عبدالجواد محمد محمود ١٤٥

سوزان السٌد محمد سرور ١٤٦

شاهر مختار سلٌم خاطر ١٤٧

شاهنده رمضان عبد هللا ٌوسف الشهاوى ١٤٨

شروق اشرف محمد موسى السٌد ١٤٩

شروق محمد عبدالعظٌم حسن ١٥٠

شروق نافد المعصراوى احمد المعصراوى ١٥١

شمس احمد احمد على ابو النجا ١٥٢

شٌرٌن عبد الغفار رمضان محمد بدر الدٌن ١٥٣

شٌماء حمدى سعد على ١٥٤

شٌماء صبحى البٌومى رزق خلٌل ١٥٥

شٌماء صالح السٌد ابو النصر ١٥٦

شٌماء محمد محمد عطوه حمزه ١٥٧

شٌماء مصطفى هارون مصطفى كراوٌه ١٥٨

شٌماء هاشم السٌد عبدالستار ١٥٩

شٌماء وهبى وهبه محمد وهبه ١٦٠

شٌماء ٌوسف ا براهٌم صٌام ١٦١

صابرٌن عبد المنعم عبد المجٌد عبد المنعم ١٦٢

صفا عبد العزٌز شاهر محمد كشك ١٦٣

صفاء اشرف فكرى عبدالعزٌز ١٦٤

صالح الدٌن طلعت محمد العوضى المرسى ١٦٥

عاطف محمد عبد الواحد عبد الرحٌم ١٦٦

عبد الرحمن احمد حامد شمس الدٌن الفوه ١٦٧

عبد الرحمن صالح على محمد العربى ١٦٨

عبد الرحمن عصام ابراهٌم صقر ١٦٩

عبد الرحمن عماد مسعد احمد ١٧٠



عبد الرحمن محمد فهٌم عبده محمد ١٧١

عبدالرحمن السٌد ابراهٌم ابراهٌم عبد المجٌد ١٧٢
 محول من معهد مصر العالً للتجارة والحاسبات بالدقهلٌة فً 

٢٠١٦/٢٠١٧العام الجامعى 

عبدالرحمن سعد الدٌن سلٌمان سعد الدٌن ١٧٣

عبدالرحمن مصطفى حامد شرابى ١٧٤

عبدهللا محمد منصور بدران منصور ١٧٥

عبٌر محمد راغب البٌومى الحمارى ١٧٦

عبٌر محمود مسعد اسماعٌل ١٧٧

عزة اسماعٌل السعٌد اسماعٌل ١٧٨

عزٌزه مجدى فرحات على ١٧٩

عال محمد محمد على ابراهٌم ١٨٠

عمرو احمد عبد السالم جالل على ١٨١

عمرو حسام حسنى حسن ابو غصٌبه ١٨٢

عمرو محمد رمضان ابراهٌم ١٨٣

غاده اسعد الرفاعى عبد الحلٌم مٌدان ١٨٤

غاده محمد رمضان القصبً ١٨٥

فاتن احمد احمد صالح ٌوسف ١٨٦

فاتن هاشم اسماعٌل الدسوقى كراوٌه ١٨٧

فادى مصطفى محمود حافظ ١٨٨

فاطمه الزهراء مجدى عبد السالم رمضان ١٨٩

فاطمه على حلمى على الهٌثمى ١٩٠

فاطمه ٌاسر ابوالعنٌن السٌد خلٌفه ١٩١

فاطمه ٌاسر سامى حافظ عطٌان ١٩٢

فرحه حمدى محمد قطب السٌد ١٩٣

فرٌده ولٌد عبد هللا عاكف ١٩٤

فوزٌه شرٌف فاروق مصطفً ١٩٥

كرٌم محمود فخرى عبد هللا فرج ١٩٦

لبنى محمد ٌونس ابو العال ١٩٧

ماجده شكرى محمد رشاد السٌد ابراهٌم ١٩٨

ماهٌتاب احمد ابو زاهر احمد فوده ١٩٩

محمد السٌد االمام خلٌفه ٢٠٠

محمد المتولى محمد محسوب ٢٠١

محمد اٌمن احمد احمد المرسى جاد ٢٠٢

محمد جالل محمد عرابى العجمى ٢٠٣

محمد حسن عباس محمد الخولى ٢٠٤

محمد سامى على ابراهٌم ٢٠٥

محمد سمٌر عبد هللا محمد كشك ٢٠٦

محمد طارئ محمد حافظ فوده ٢٠٧

محمد عبد المنعم امٌن الشوبكى عبٌد ٢٠٨

محمد عبدالحكٌم محمد ابراهٌم الباتع ٢٠٩

محمد على عبد العاطى بدوى بدرالدٌن ٢١٠

محمد عوض مصطفى محمد الزٌات ٢١١

محمد فجر سٌد اسماعٌل ابراهٌم محمد ٢١٢
 محول من كلٌة الحقوق جامعة المنصورة فً العام الجامعى 

٢٠١٦/٢٠١٧

محمد فرج سمٌر طلبه عقٌل ٢١٣

محمد محمود محمد محمد ابو حسٌن ٢١٤

محمد نبٌل محمد عبدالصمدعماشه ٢١٥

محمد هانى جمعه الرفاعى رزق ٢١٦

محمد هانى عبدالجلٌل محمد عجور ٢١٧

محمود حامد محمود احمد الشربٌنى ٢١٨

محمود طارق السٌد محمد على سلٌم ٢١٩

محمود على محمد مروان جاد ٢٢٠
 مفصول من كلٌة التجارة جامعة المنصورة فً العام الجامعى 

٢٠١٦/٢٠١٧

محمود محمد منصور ابراهٌم ٢٢١

محمود محمدالبدوى محمود محمد ٌحى ٢٢٢

مروه احمد المتولى محمد المتولى ٢٢٣

مروه عبد القادر مازق خلٌل ٢٢٤

مروه عبد الهادى عبد الفتاح محمد سالم ٢٢٥

مروه محمد محمد ابراهٌم ابو سالم ٢٢٦

مرٌم ابراهٌم رمضان المكاوى الجلدى ٢٢٧



مرٌم ابراهٌم محمود ابراهٌم الشربٌنى ٢٢٨

مرٌم شوقى مجاهد السٌد محلب ٢٢٩

مرٌم صبرى الششتاوى بٌومى على ٢٣٠

مرٌم مجدى اسماعٌل محمد عوده ٢٣١

مرٌم محمد السٌد اللٌثى محمد شدوا ٢٣٢

مصطفى امٌن عباس سرور ٢٣٣

منار مجدى فتحى العٌشى ٢٣٤

منال الشلقامى عبد هللا الشلقامى ٢٣٥

منصور مصطفى منصور عبدالفتاح محمد سالم ٢٣٦

منى الحسٌنى صقر ابراهٌم شعبان ٢٣٧

منى مرعى محمد ابراهٌم عٌسى ٢٣٨

مها احمد ابراهٌم احمد القلٌل ٢٣٩

مها احمد محمد منصور ٢٤٠

مهند حسام الدٌن الخضرجى السعٌد ٢٤١

مى أسامه السٌد سعد غنٌم ٢٤٢

مى البسطوٌسى ابراهٌم البسطوٌسى ٢٤٣

 مى جمال على احمد مسلم ٢٤٤ ٢٠١٦/٢٠١٧محولة من كلٌة الزراعة جامعة المنصورة

مى شحاته سلٌمان الغرٌب محمد ٢٤٥

مى مجدى فاروق رجب جمعه ٢٤٦

 مى مصطفى عبد الجواد حامد عمر ٢٤٧ ٢٠١٦/٢٠١٧محولة من كلٌة الحقوق جامعة المنصورة

مى هانئ محمود سالم الشافعى ٢٤٨

مى ٌحى حسن عٌسى ٢٤٩

مٌاده مجدى فاروق رجب جمعه ٢٥٠

مٌاده محمد محمد احمد حسٌن ٢٥١

مٌرنا احمد عبد الغفار احمد البلتاجى ٢٥٢

مٌرنا اسامه محمد رمضان ٢٥٣

مٌرنا بلٌغ الشحات على النوسانً ٢٥٤

نادر السٌد احمد مصطفى ٢٥٥

نبأه حمدى عبده عبد العزٌز ٢٥٦

نبٌله اشرف محمد حسب على ٢٥٧

نبٌله خالد احمد متولى ٢٥٨

ندا عبد الحمٌد بدٌر احمد متولى ٢٥٩

ندى حسن حسن منصور المنشاوى ٢٦٠

ندى عاطف طلعت البسٌونً ٢٦١

ندى عاطف محمود محمد احمد ٢٦٢

ندى عبد الحمٌد مصطفى مروان علٌوه ٢٦٣

ندى محمود محمد محمود محمد ٢٦٤

ندى مصباح محمد عبد الداٌم حرزه ٢٦٥

نرمال محمود محمد محمود سلطان ٢٦٦

نسمه السٌد السٌد محمد عطا هللا ٢٦٧

نسٌبه السٌد محمد محمد السٌد القفاس ٢٦٨

نشوه هشام محمد شعالن ٢٦٩

نهال سعد عبدالرحٌم القصٌر ٢٧٠

نهى محمد جمعه رضوان الخولى ٢٧١

نهى هشام عبدالغنى محمد السٌد النجار ٢٧٢

نوال ابو االنوار حسٌن احمد محمد العاٌدى ٢٧٣

نور صبرى عبد الباقى عبدالرؤف ٢٧٤

نورا السٌد الشناوى عبد المقصود ٢٧٥

نورا عاصم ابراهٌم الحلوجى ٢٧٦

نوران اسماعٌل البسٌونى اسماعٌل ٢٧٧

نوران عماد جمٌل حموده الشعرواي ٢٧٨

نورهان احمد عبدالفتاح بدر احمد ٢٧٩

نورهان رمضان محروس ابراهٌم ٢٨٠

نورهان عادل السٌد محمد محمود تاج الدٌن ٢٨١

نورهان محمد محمد محمد الزٌات ٢٨٢

نورهان ناصر الصاوى محمد فرج ٢٨٣

نورهان هشام فاروق عبد الغفار سالم ٢٨٤

نٌرمٌن محمد مجاهد الحسٌنى احمد ٢٨٥

هاجر احمد الغرٌب الشربٌنى ٢٨٦



هاجر اشرف السعٌد نصر السٌد ٢٨٧

هاجر شكرى محمد مجد عبدالرازق ٢٨٨

هاجر محمد عبده محمد العاملى ٢٨٩

هاجر محمود طه الضبع ٢٩٠

هاله سمٌر محمد على الشبٌنى ٢٩١

هانم محمد احمد عبد العال منصور ٢٩٢

هاٌدى اسماعٌل السعٌد محمد ٢٩٣

هاٌدى محمد محمد رافت محمد العجٌرى ٢٩٤

هبة محى ربٌع ابراهٌم هالل ٢٩٥

هبه مجدى محمد على رمضان ٢٩٦

هدى شاكر كمال ابراهٌم مصطفى ٢٩٧

هدٌر سعد محمد احمد عرٌضه ٢٩٨

هدٌر عصام محمد سرور ٢٩٩

هند عٌد محمد رضوان ٣٠٠

وسام محمد محمد اسماعٌل الدسوقى ٣٠١

وفاء عمر فوزى برهام ٣٠٢

وفٌق محمد محمد سندنور ٣٠٣

والء عالء رشاد حسن عطا هللا ٣٠٤

والء على عبد الحى عبده ٣٠٥

ٌارا السٌد زكرٌا محمد حسن هندى ٣٠٦

ٌارا صالح رشاد محمد الجندى ٣٠٧

ٌاسمٌن طه محمد عبد العزٌز ٣٠٨

ٌحى ماهر حسٌن ٌحى عباس ٣٠٩

 ٌمنى اٌهاب السٌد احمد الشتٌوى ٣١٠ ٢٠١٦/٢٠١٧محولة من كلٌة الحقوق جامعة المنصورة

ٌوسف عٌد صبرى محمد ابوالعنٌن ٣١١


