
  
ت اراا  

ت ارا  ب اء اأ ورة أ ٢٠١٨   

١

 والمنعقدة یوم الثالثاء   ٢٠١٩  - ٢٠١٨ الثانیة للعام الجامعي وافق مجلس الكلیة فى جلستھ

بالدراسات العلیا لدورة أكتوبر على قبول قید الطالب االتى أسمائھم بعد  ٢٠١٨ - ١٠ -٩الموافق 

   - :وذلك على النحو التالي   ٢٠١٨

أو :در ا   

١ ا ا :  

       محمداإلسعادفاید ابو / ط.١

  احمد امین عثمان/ ط.٢

       حمادة ابو یوسف محمود/ ط.٣

  احمد محمد مصطفى/ ط.٤

      رىیاحمد عبد الرحمن عش/ ط.٥

  محمود محمد سعد/ ط.٦

   فرحاتحمديوائل / ط.٧

٢ا وا ا ا :  

  عاصم عماد الدین عبد الستار/ ط.١

٣ ا ا ا :  

       لرحمننھى خیرى عبد ا/ ط.١

  مروة جالل مھران محمد/ ط.٢

٤ ا ا :  

         سمر إبراھیم احمد حریشة/ ط.١

  امانى بدر محمد قاسم/ ط.٢

      ھناء یسرى ابراھیم ابو النصر/ ط.٣



  
ت اراا  

ت ارا  ب اء اأ ورة أ ٢٠١٨   

٢

  بھیرة نصر احمد النماس/ ط.٤

    زینب السعید عبد الغنى/ط.٥

٥ - ا ا ا :  

  سعد محمد احمد السكنیدى/ ط.١

  :ا وأاض اء  - ٦

          حكمت رضا كمال/ ط.١

  ریھام سالم یونس یوسف/ ط.٢

      امل محمد عبد الستار حمیدة/ ط.٣

  اسماء مسعد مصطفى/ ط.٤

           اسماء محمد مختار/ ط.٥

  سارة اسامة محمد عزت/ ط.٦

          منى منیر خلیل/ ط.٧

  ابانوب اندرواس نان یعقوب/ ط.٨

         اعتماد جابر السید قشقوش/ ط.٩

  عبد العلیم محمد حمدي/ ط.١٠

        صومئیل رزق نجیب/ ط.١١

  مرفت عبد المرضى مشرف/ ط.١٢

        احمد جمال سالم احمد/ ط.١٣

  احمد عادل عبد الحفیظ/ ط.١٤

         رابعة محمد محمد السید/ ط.١٥

  حنان جمعة عبد المقصود/ ط.١٦

        سمر محمد امین الطیب/ ط.١٧

  شرین عادل محمد اسماعیل/ ط.١٨



  
ت اراا  

ت ارا  ب اء اأ ورة أ ٢٠١٨   

٣

         دینا سمیر غریب درویش/ ط.١٩

   محمدلحدیدياامانى / ط.٢٠

٧ - ا ووا اض اأ :  

      الشرقاويولید محمد عبد الحمید / ط.١

  محمد عالم عبد الرحمن/ ط.٢

      مصطفى عثمان السید محمد/ ط.٣

  ابراھیم ابراھیم محمد احمد/ ط.٤

         رامي محمد سعید مصطفي/ ط.٥

  مصطفى محمد مصطفى/ ط.٦

         فادى رفعت زكى جرجس/ ط.٧

  د الطحانابراھیم محمد السی/ ط.٨

          یاسر خلیفة على خلیفة/ ط.٩

   محاربساميمینا عاطف / ط.١٠

   عبد العزیزالشربینيغادة / ط.١١

٨ - ا طاض اأ :  

         عاید عبد النبىصبحي/ ط.١

  احمد محمد عبد الغنى/ ط.٢

           راندا جریس زاخر/ ط.٣

   سالمفوزيسوزان / ط.٤

        ھیثم محمد على عزام/ ط.٥

  احمد سمیر سعد عامر/ ط.٦

        كریم محمد محمد عرفة /ط.٧

  شیماء احمد محمد مصباح/ ط.٨



  
ت اراا  

ت ارا  ب اء اأ ورة أ ٢٠١٨   

٤

           محمد منیر منصور/ ط.٩

  نور الدین صالح نور الدین/ ط.١٠

٩ - ا او ط :  

      منة اهللا عبد الحلیم مصطفى/ ط.١

  أنصارىھند احمد محمد / ط.٢

        انس حسین عبدة محمد/ ط.٣

   احمددسوقيمحمد / ط.٤

         شیماء محمد محمد عبده/ ط.٥

   تكال یوسف عطا اهللاباسم/ ط.٦

           غدیر محسن رشاد/ ط.٧

  اسالم محمد ابراھیم/ ط.٨

         صالححمديمحمود / ط.٩

  یحیى منصور عبد المجید/ ط.١٠

  محمد رمضان طھ/ ط.١١

  : ا ام واذن واة -١٠

           ھنديبطرس مرید / ط.١

   عبد الحكمفھمياحمد / ط.٢

  اسالم عبد الحمید عبد الحلیم/ ط.٣

١١-ا اا  :  

         العراقي الالهایھاب عبد / ط.١

  أرمیا میخائیل كامل میخائیل/ ط.٢

      عبد الغفار جمال عبد الغفار/ ط.٣



  
ت اراا  

ت ارا  ب اء اأ ورة أ ٢٠١٨   

٥

  عماد مكرم غطاس/ ط.٤

        عصام سلیمان ریاض/ ط.٥

  حسام  مجى محمد عبد اهللا/ ط.٦

  مایكل ناصف نصیف جید/ ط.٧

  : ااض ار وارن -١٢

         كیرولس ھانى فكرى فرج/ ط.١

  اشم امین ھھاني/ ط.٢

         ھمام ناصر السید شعبان/ ط.٣

  اسامة ممدوح احمد شرف/ ط.٤

      محمد محمد حامد السكنیدي/ ط.٥

  تامر فاروق محمد محمد/ ط.٦

١٣- ا ت واا ط :  

         احمد حسین خلیل العباسى/ ط.١

  اسالم ابراھیم عزوز ابراھیم/ ط.٢

  : ا وا اة -١٤

  غانمحسام حسن محمد / ط.١

  حنفيتامر احمد محمود / ط.٢

  : ط اة -١٥

        زینب ابراھیم یوسف/ ط.١

    السید معوض السید/ ط.٢

  أحمد محمد السید محمد/ ط.٣

  : ط اطل -١٦



  
ت اراا  

ت ارا  ب اء اأ ورة أ ٢٠١٨   

٦

         سلمى محمود جودة سعفان/ ط.١

  ایمان مرزوق محروس/ ط.٢

        عمرو عبد المجید محمد/ ط.٣

   عبد العظیمصبحيمحمد / ط.٤

           ایمان سعید یسن/ ط.٥

  حنان سعد احمد الدمرداش/ ط.٦

        والء فتحى عبد الحكیم/ ط.٧

  وفاء شرف زكى علوان/ ط.٨

        نصر احمد سالم احمد/ ط.٩

  علیاء خالد یوسف الفار/ ط.١٠

         شیماء عبد الواحد محمد/ ط.١١

   محمد عمرصبريایمان / ط.١٢

      بسیونياسماء جمال عبد الحى / ط.١٣

  العباسي محمد مجديخالد / ط.١٤

           نھى احمد عالم نجم/ ط.١٥

   السیدالھادي عبد أالء/ ط.١٦

        شیماء حمودة توفیق/ ط.١٧

  ایمان محمد احمد/ ط.١٨

        شیماء كرم عبد العلیم/ ط.١٩

  عبد الرازق ممتا ز محمد/ ط.٢٠

         النبويایناس شعبان على / ط.٢١

  عال عبد الواحد عبد الحمید/ ط.٢٢

  سلوى السید جابر حجاج/ ط.٢٣



  
ت اراا  

ت ارا  ب اء اأ ورة أ ٢٠١٨   

٧

م :ا در  

١ ا ا :  

           كمال الدین الفقىاحمد / ط.١

  محمد عصمت عبد العظیم/ ط.٢

          الكوفيعلى محمد على / ط.٣

   احمدالباقيالحسن عبد / ط.٤

           احمد جمال عبد السمیع/ ط.٥

  محمد ابراھیم كامل/ ط.٦

            رزقحلميكیرولس / ط.٧

  طاھر محمد اسماعیل/ ط.٨

            محمد عبد العظیم سیمان/ ط.٩

  احمد محمد عبد الفتاح/ ط.١٠

  عبد الفتاح محمود علىاحمد / ط.١١

٢ - ا وا ا ا :      

  ھبة عبد الفتاح امام عالم/ ط.١

٣ - ا :  

  یمنى جمعة محمد جادو/ ط.١

٤ - وا ا ا :  

             علیاء محمود محمد/ ط.١

  ماضينھلة محمود / ط.٢

٥ - ا ا :  



  
ت اراا  

ت ارا  ب اء اأ ورة أ ٢٠١٨   

٨

        الشرقاوياسماء فتحى ریاض / ط.١

  رحاب جمال حسنین/ ط.٢

  : ا وأاض اء - ٦

          امل حافظ عامر حافظ/ ط.١

  ایمان یحیى عبد المعطى قابل/ ط.٢

             لطفيشیماء صالح / ط.٣

  اسراء محمد محمد خضر/ ط.٤

        ابو عجینمحمود فائق ابراھیم / ط.٥

  محمد السید حسین الشیخ/ ط.٦

          اسراء محمد عبد الغنى/ ط.٧

  المھديمد  محصبريسمیة / ط.٨

           عبد العظیمحمديایة / ط.٩

  امل صالح عبد السالم/ ط.١٠

          النبويسمیحة ابراھیم / ط.١١

  بسمة محمد عبد الفتاح محسب/ ط.١٢

        ایة على موسى  على الشاعر/ ط.١٣

  جویلينھلة نبیل حسن / ط.١٤

           اسراء محیى الدین محمد/ ط.١٥

  احمد یحیى احمد قابیل/ ط.١٦

           منیرة عبد المحسن ھاشم/ ط.١٧

  امل محمود طھ الخواجة/ ط.١٨

           شلبياحمد صالح السید / ط.١٩

  ھبة محمود محمد  جمال/ ط.٢٠



  
ت اراا  

ت ارا  ب اء اأ ورة أ ٢٠١٨   

٩

           مرام  عبد اهللا عبد الغفار/ ط.٢١

  إسراء إبراھیم فنحى/ ط.٢٢

٧ - ا ا :  

           رحاب عبد المحسن السید/ ط.١

  عصام الدین حامد/ ط.٢

          وفاء على عبد العظیم/ ط.٣

  احمد عبد الستار حامد/ ط.٤

٨ - ا ووا اض اأ :  

        احمد عبد الودود عبد الصمد/ ط.١

  احمد اشرف عنتر فرج/ ط.٢

           ھاجر مصطفى محمد عبد/ ط.٣

  ایة رضا ابو ضیف محمد/ ط.٤

          محمد مصطفى عزت/ ط.٥

  محمد الدیب رأفتمحمد / ط.٦

            محمود  بدرمجديمحمود / ط.٧

  محمود عبد الغنى السید/ ط.٨

          صقرمحمد صقر عالم / ط.٩

  اسالم ناصر صبرى بخیت/ ط.١٠

          سارة سامى منصور/ ط.١١

  نسرین عزت محمد كمال/ ط.١٢

           عبد الرحمن محمد شعیب/ ط.١٣

  احمد عادل محمد سالمة/ ط.١٤

           محمود احمد ابراھیم احمد/ ط.١٥



  
ت اراا  

ت ارا  ب اء اأ ورة أ ٢٠١٨   

١٠

   ابو ھیكلساميمحمد / ط.١٦

          محمداإلسعادممدوح ابو / ط.١٧

  أسماء صالح مصطفى/ ط.١٨

           راھیم قبیل ابفوزيدعاء / ط.١٩

  محمد عرفة عبد اهللا/ ط.٢٠

           الشاذليمحمد زكى محمد / ط.٢١

  محیى اسماعیل ابراھیم اسعد/ ط.٢٢

٩ - ا طاض اأ :  

             أمنیة محمد سالم/ ط.١

  اسماء فرحات حسین محمد/ ط.٢

        سارة یحى عبد الونیس الشال/ ط.٣

  ماضيامانى سعد محمود / ط.٤

        مھا محمد عبد المنعم الخولى/ ط.٥

   عبد العزیزمجديمنة اهللا / ط.٦

           بیومي محمد بیومياسالم / ط.٧

  عبد الطیف اسماعیل عبد اللطیف/ ط.٨

            عبد الرحیم عبد اهللافتحي/ ط.٩

   عبد العاطىحمديایمان / ط.١٠

           احمد مدحت یوسف ابراھیم/ ط.١١

   فرجغازيمحمد حمدین / ط.١٢

           محمد احمد محمد موسى/ ط.١٣

  محمد فراج عبد الرحیم حمامة/ ط.١٤

           محمود محمد محمود حلیفة/ ط.١٥



  
ت اراا  

ت ارا  ب اء اأ ورة أ ٢٠١٨   

١١

  امل امام عبد اللطیف السید/ ط.١٦

١٠- ا او ط :  

          اسماء سعید عبد الستار/ ط.١

  عال عبد الفتاح السید/ ط.٢

          ایة اهللا سمیر عبد الفتاح/ ط.٣

  فینان طلعت عبد العزیز/ ط.٤

             اسماء جمال مختار/ ط.٥

  د فؤاد زكىفاتن سعی/ ط.٦

        علیاء عبد المنعم امین سلطان/ ط.٧

  إیمان السید على ابراھیم/ ط.٨

           احمد ابراھیم محمد یونس/ ط.٩

  ھدیر عطیة على الشبشیرى/ ط.١٠

        إنجى محمد على عبد الفتاح/ ط.١١

  والء رضا عبد العزیز/ ط.١٢

           ایمان مؤمن عبد الجواد/ ط.١٣

  الشیماء محمود محمد محمود/ ط.١٤

           ید ابو الخیرالشیماء السع/ ط.١٥

  احمد سالمة محمود غانم/ ط.١٦

           سعادة محمد محمد رامي/ ط.١٧

  علیاء احمد خلیل محمد/ ط.١٨

          شیماء محمود عبد اهللا/ ط.١٩

  احمد محمد امین الفرماوى/ ط.٢٠

  عفاف احمد عبد الفتاح/ ط.٢١



  
ت اراا  

ت ارا  ب اء اأ ورة أ ٢٠١٨   

١٢

  : ام واذن واة -١١

           امیرة محمد عبد الغنى على/ ط.١

  مھا محمد على مدین/ ط.٢

           عزة یسرى شعبان بحیرى/ ط.٣

  فقيھناء محمد فرید / ط.٤

  الشرقاوياحمد سعید / ط.٥

  : ط اارئ -١٢

           محمد سعد محمود خلیل/ ط.١

  شیماء حمودة السید محمد/ ط.٢

           عمرو یوسف السید احمد/ ط.٣

  نھى یوسف محیى الدین/ ط.٤

  :  ا وا اة -١٣

        دعاء صالح محمود الربیعي/ ط.١

  ھبة جمال محمد ریاض/ ط.٢

           محمد عبد اهللا جامع غبارة/ ط.٣

  دینا محمد ابراھیم محمد السید/ ط.٤

           مینا عادل بشارة حبشي/ ط.٥

  دینا محفوظ أحمد قطب/ ط.٦

  أحمد عبد اهللا شفیق شلبي/ ط.٧

١٤- ت اا ط :  

        أحمد حمدي حامد المناوھلي/ ط.١

  عالء عبد المقصود خطاب حجاج/ ط.٢



  
ت اراا  

ت ارا  ب اء اأ ورة أ ٢٠١٨   

١٣

           محمد احمد محمد ابراھیم /ط.٣

  رباب حمادة عبد المنعم فرج/ ط.٤

        مصطفي جالل مطاوع حسن/ ط.٥

  محمد عبد المجید محمود/ ط.٦

           ابو بكر فوزى  سعد الفحام/ ط.٧

  محمد فرج اهللا  ابراھیم/ ط.٨

  : ط اة -١٥

           محمد احمدج رضا الدیب/ ط.١

  نورھان توفیق یوسف/ ط.٢

        الق عقارنیرین سمیر عبد الخ/ ط.٣

   النحراوىعبد اهللاعالء محمد / ط.٤

           الدسوقيایمان عبد الفتاح / ط.٥

  والء عادل محمد عاشور/ ط.٦

             مارى سمیر عزیز/ ط.٧

  ایة محمد عبد الحمید/ ط.٨

          نھلة عبد السالم محمد/ ط.٩

  عبد اهللاعبد السالم محمد / ط.١٠

  : ااض ار وارن -١٦

          أحمد حسام احمد بالل/ ط.١

  شیماء شوقى عبد الواحد/ ط.٢

         أمیرة احمد عبد الفتاح الخرصاوى/ ط.٣

  ھدیل عبد اللطیف عبد السالم/ ط.٤



  
ت اراا  

ت ارا  ب اء اأ ورة أ ٢٠١٨   

١٤

١٧- ا اا :  

           عبد الرحمن محمد مرسى/ ط.١

  بسیونيمحمد ایمن / ط.٢

  سارة عصام السید محمود/ ط.٣

١٨- وا ا وا :  

  د محمدمروة الدمرداش عبد الحمی/ ط.١

  : ط اطل -١٩

          منا ر محمد سعد محمد/ ط.١

  تغرید نبیل مصطفى/ ط.٢

        العربيرحاب حسین عبد الغنى / ط.٣

  سماح عادل محمود جبریل/ ط.٤

          احمد محمد عبد العزیز/ ط.٥

  التھامياحمد جمال محمد / ط.٦

           احمد محمد وھب موسى/ ط.٧

  الشافعيشیماء على / ط.٨

          لمیاء عبد الفتاح ھمام/ ط.٩

  دینا جمال سعد القارح/ ط.١٠

        فاطمة موسى عبد الرازق النجار/ ط.١١

  فاطمة محمود قطب عمران/ ط.١٢

           مروة ربیع نعیم عبد البر/ ط.١٣

  نسرین عبد الباسط عبد الصمد/ ط.١٤

  نشوى اسامة عبد المقصود/ ط.١٥



  
ت اراا  

ت ارا  ب اء اأ ورة أ ٢٠١٨   

١٥

 :راها در  

١ ا وا ا ا :  

  حمد السیدمیرة عبد الحمید مأ/ ط.١

٢ - ا :  

           أیھ حمدي عبد الباري بدر/ ط.١

  ھبھ جابر محمود ابو شعیشع/ ط.٢

    بسطویسىنرمین علي عرابي / ط.٣

  : ات - ٣

   الشینعبد الشافي القصرىمروة / ط.١

٤ - ا ا :  

  ایمان محمد اشرف عتمان/ ط.١

٥ - ا ا ا :  

         الجواد عبد الحلیم ركبھمحمد عبد / ط.١

  عبد اهللا عبد الحكیم عبد الحمید عامر/ ط.٢

٦ - ء اا :  

  بسمة عبد النبي مصطفي محمد/ ط.١

  : ا وأاض  اء - ٧

          عبیر عاصم عنتر احمد/ ط.١

  البسیونىباھي فایق السید السباعي / ط.٢

      محمد عبد العزیز عبد الرحیم الشرقاوي/ ط.٣



  
ت اراا  

ت ارا  ب اء اأ ورة أ ٢٠١٨   

١٦

  الفقىبھاء الدین كمال ھبھ / ط.٤

           سمر محمد علي العسالي/ ط.٥

  ایمان عبد المنعم البیومي الشرقاوي/ ط.٦

        محمد الملیجي الملیجي علي/ ط.٧

  یحیي زكریا السید غنام/ ط.٨

٨ - ا ووا اض اأ :  

          نادر نبیل خلیفھ بربري/ ط.١

  محمود سعید محمود سعید/ ط.٢

          أماني منیر ھالل محمد/ ط.٣

  احمد حسن عدلي عبد اهللا/ ط.٤

        سحر احمد محمد علي حنطور/ ط.٥

  محمد یسري محمد احمد حجاب/ ط.٦

           جرجس رفعت ثابت سعید/ ط.٧

  أحمد خالد عبد اللطیف برج/ ط.٨

           شریف مجدي نبیل میخائیل/ ط.٩

  السیسىأحمد عثمان عثمان / ط.١٠

  ھاني نشأت علي حسن/ ط.١١

٩ - ا ا :  

            اسماعیل عالمعال طاھر/ ط.١

  رفیدة جعفر عبد الرسول/ ط.٢

  علیاء احمد عبد الفتاح الزاملي/ ط.٣

١٠-  ا طاض اأ :  



  
ت اراا  

ت ارا  ب اء اأ ورة أ ٢٠١٨   

١٧

        احمد صابر عبده محمد الغریب/ ط.١

  محمد عبد الفتاح طھ عبد الفتاح/ ط.٢

          رنا كمال الدین احمد وھبھ/ ط.٣

  احمد عبد الحكم احمد العسكري/ ط.٤

           ةعویضاحمد محمد محمد / ط.٥

  حسین محمد حسین خلف/ ط.٦

        دعاء محمد عبد الصمد الشامي/ ط.٧

  فاطمة نعمان محمد علي/ ط.٨

        خیري عبد الھادي السید مشالي/ ط.٩

  رغدة سامي احمد الملیجي متارد/ ط.١٠

           محمود أمین ابراھیم صقر/ ط.١١

   محمود ابو عوفعبد الحلیمصفوت / ط.١٢

           مي كمال عبد المجید باص/ ط.١٣

  لشحات عبد الظاھر سعدمحمد ا/ ط.١٤

  : ج اورا وا اوي -١١

  ایمان حلمي دسوقي حبیش/ ط.١

١٢- ا :  

        مني السعید عبد الوھاب محمد/ ط.١

  بسمة صبحي محمد غنیم/ ط.٢

  سارة السید محمود عبده/ ط.٣

  : ا ا واوق -١٣

           احمد سید فھمي زناتھ/ ط.١



  
ت اراا  

ت ارا  ب اء اأ ورة أ ٢٠١٨   

١٨

   سالمتامر حسین عبد المطلب/ ط.٢

         محمد ابراھیم عبد اهللا عبد المجید/ ط.٣

  طارق احمد حسن شلبیھ/ ط.٤

         محمد مجدي محمد خلیل السویدي/ ط.٥

  احمد محسن السید احمد/ ط.٦

          بدر حماد محمد موسي/ ط.٧

  محمد السید محمد عبد الرازق/ ط.٨

        صالح الدین عصام السید جودة/ ط.٩

  محمد السید عبد الوھاب حسن/ ط.١٠

         مید بھجت عبد الحمید احمدعبد الح/ ط.١١

  محمود محمد محمد البكري/ ط.١٢

  : ات -١٤

  مي محمد صالح الدین صالح/ ط.١

  : ا وا اة ١٥

            علي عبد القوي موجيأیھ/ ط.١

   الكرديعبد الصادقمحمد شكري / ط.٢

           دنیا ھاني سعد ابو عضمة/ ط.٣

  احمد محمد عبده محمد شاھین/ ط.٤

           ء محمد علي القفاصعلیا/ ط.٥

  سناء احمد فؤاد ابراھیم عطا اهللا/ ط.٦

١٦ ت اا ط :  

          الھام محمد السید الفقي/ ط.١



  
ت اراا  

ت ارا  ب اء اأ ورة أ ٢٠١٨   

١٩

  اسماء اسماعیل محمد سالمة/ ط.٢

  : ط اة -١٧

  اسماء أبو بكر عبد الباري محمد / ط.١

  :     ا ا وار -١٨

           السید الششتاوي السید فارس/ ط.١

  باسم اشرف  احمد رشدي محمد/ ط.٢

  : ا ا واب -١٩

  محمد خالد عبد الرحمن عیسي  / ط.١

  : ااض ار وارن -٢٠

  ھدایة محمد عبد اللطیف الحداد/ ط.١

  : ط اطل -٢١

           أماني صبحي محمد الغالمة/ ط.١

   السید ابو حجازيعبد الرازقأیھ / ط.٢

        ي منصور البدوابو الیزیدمي / ط.٣

  دینا عبد العزیز حماد/ ط.٤

         عمر احمد مصطفي احمد سلیمان/ ط.٥

  أمیرة فتحي احمد علي/ ط.٦

        أمیر ابراھیم عبد الحمید ال شین/ ط.٧

  أحمد نبیل سعید البزار/ ط.٨

   نھلة محروس عبد النبي الصباغ/ ط.٩


