أسماء الطالب الجدد المرشحين من مكتب التنسيق
للدراسة بكلية االثار بقنا للعام الجامعي 2018/2019
اسم الطالب
ابراهيم النوبى احمد محمد
احمد حمدى احمد عبدالمنعم
احمد طه على سيد
احمد عادل السيد الغرابلى
احمد عبد هللا احمد عبد هللا الغريب
احمد محمد الصغير عبدالحميد حسن
اروي احمد راجح احمد
اريج جمال عبدالحميد نورالدين
اسامه رفاعى جاهين محمد
اسامه نصر الدين فتحي عبدالعزيز
اسراء ابراهيم علي سعيد
اسراء رفاعى يوسف ابوبكر
اسراء عبدالناصر حسين حمزة
اسراء عماد مسعد مصطفى مسعد
اشرف عبدالباسط ادم احمد
افرونيا رمسيس عزيز بشاره
اكرم وجيه لمعى جرس
االء محمد لطفى ابراهيم الدسوقى
الزهراء محمد سالم محمد
الطاهر محمود يوسف على
الطيب عبدالباسط مرتضي عبدالقادر
امل رافت عبدالموجود علي
اميره عصمت محمد احمد
ايمان احمد محمد طايع
ايمان محمد على الزغبى
ايمان محمد فريد محمد
ايناس احمد سعيد السيد
ايه فتحى ابو الفضل مصطفى
ايه محمد زين العابدين درويش حسن
ايه محمد محمود إبراهيم

المجموعة العلمية

االدارة

جرجا
األدبية
اهناسيا
األدبية
علمي علوم اشمون
علمي رياضة منية النصر
قنا
األدبية
علمي علوم الطود
الغردقة
األدبية

مدرسة

المدرية

جرجا الثانوية بنين
سوهاج
اهناسيا الثانوية بنين
بنى سويف
أمين الخولى الثانوية بنين
المنوفية
ميت الخولى مؤمن
الدقهلية
المحروسة الثانوية المشتركة
قنا
التحرير الثانوية المشتركة بالعديسات
االقصر
البحر االحمر الميناء الثانوية المشتركة

األدبية

قنا

قنا

األدبية

الغردقة

البحر االحمر الغردقة الثانوية بنات

األدبية
األدبية
علمي علوم
علمي علوم
األدبية
علمي علوم

فارسكور
قفط
قنا
طما
شرق طنطا
بئر العبد

دمياط
قنا
قنا
سوهاج
الغربية
شمال سيناء

علمي علوم
األدبية
األدبية
علمي علوم
األدبية
علمي علوم
األدبية

القـــــرنه
الداخلة
قفط
قنا
أكتوبر
اسنا
اسنا

القرنة الثانوية المشتركة
االقصر
الوادي الجديد القلمون الثانوية
قفط الثانوية المشتركة
قنا
قنا الثانوية الجديدة المشتركة
قنا
اكتوبر االعداديه الثانويه بنات ح6 7
الجيزة
كيمان المطاعنة الثانوية المشتركة
االقصر
كيمان المطاعنة الثانوية المشتركة
االقصر

علمي علوم

شبين الكوم

المنوفية

الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بنين

مناع خليل الثانوية المشتركة
قفط الثانوية المشتركة
قنا الثانوية بنات
أم دومة الثانوية المشتركة
قاسم امين ث بنات
رمانة الثانوية المشتركة

الشهيداحمد عبدالرحيم السرسى القديمة بنات سابقا

أسماء عواد عبد الفتاح احمد
برأم عابد راتب دانيال
بسمة فرج محمد سليمان على عزام
بيتر ميالد سعد ابراهيم
بيشوى لطفى نسيم سمعان
تسنيم حسين ابراهيم عمر عبد الرحيم
جاد المولي ابوالحجاج محمدين الطيب
جهاد عبدالفتاح احمد عبدالحليم
حسن شرف الدين عبدالهادي عبدالراضي
حسين شرف الدين عبدالهادي عبدالراضي
حماده ابوعسران اسماعيل يونس
حمدى حجاج اسماعيل محمد
خلود رجب على احمد
دعاء اشرف فتحى محمد الحداد
دينا احمد بدرى غزالى
دينا لمعي غالي جرجس
رحاب بدوي ابراهيم سيد
رنا انور السيد عثمان
رنده جمال ضاحي عبدالكريم
روضه السيد امام ابوالنجا
روفيدة حسنى طلبه ابوالعنين عبدالمطلب
ريم عاطف عبدالموجود ابوالوفا
ريم محمد محمد صادق مهدى
زينب علي محمود علي
زينب مصطفي ابوالمجد سليمان
ساره ياسر محمد يوسف
سلمى حسام الدين احمد يوسف
سمر سعد حسن على
سوسن محمود حسين ابراهيم
شمس محمد محبوب عباس
صفاء جابر حمزه خليفه
صفاء عبدالصبور محمد علي
صفاء قناوي احمد عبدالعزيز
عبد الرحمن ابو العزم محمد ابوالعزم شحاته

علمي علوم

شرق كفر
الشيخ

علمي علوم

مشتول السوق الشرقية

علمي علوم
األدبية

كفر الزيات
قفط

الغربية
قنا

كفر الزيات ث للبنات
قفط الثانوية المشتركة

علمي علوم
علمي علوم
األدبية

القـــــرنه
القـــــرنه
دشنا

االقصر
االقصر
قنا

القرنة الثانوية المشتركة
القرنة الثانوية المشتركة
السمطا بحرى الثانوية

األدبية
علمي علوم

القصير
بركة السبع

البحر االحمر القصير الثانوية بنات
شنتنا الحجر الثانوية
المنوفية

علمي علوم
علمي علوم

العجوزة
مدينةاألقصر

األدبية
األدبية
علمي علوم
علمي علوم
علمي علوم
علمي علوم
األدبية
علمي علوم
األدبية
علمي علوم

دار الحنان للغات بنات
بوالق الدكرور الجيزة
كيمان المطاعنة الثانوية المشتركة
االقصر
اسنا
الشهيداحمد عبدالرحيم السرسى القديمة بنات سابقا
المنوفية
شبين الكوم
رابعةالعدوية الثانوية للبنات
برج العرب اإلسكندرية
العسيرات الثانوية المشتركة
قنا
فرشوط
البحر االحمر الميناء الثانوية المشتركة
الغردقة
المحروسة الثانوية المشتركة
قنا
قنا
الشهيد وسام منصور الثانويه المشتركه
قنا
فرشوط
حجازة قبلي الثانوية المشتركة
قنا
قوص
المطريةث بنات
القاهرة
المطرية

كفر الشيخ

الجيزة
االقصر

الشهيد عزت الشافعى
كفر ابراش ث م

العجوزة الثانوية بنات
االقصر الثانوية للبنات

علمي علوم
علمي علوم

ابوتشت
ديرب نجم

قنا
الشرقية

عزبة البوصة الثانوية المشتركة
السويدى الثانوية التجريبية

األدبية
علمي علوم
األدبية

اسنا
دشنا
السنطة

االقصر
قنا
الغربية

اصفون الثانوية المشتركة
ابو مناع بحرى الثانوية
الجعفرية ث المشتركة

عبد هللا إبراهيم محمد على
عبد هللا شعبان ابراهيم البهبيتى
عبدهللا ممدوح لطفى عفيفى
عزه محمود حسن محمد
على عبدالدايم محمود احمد
علياء بركات ابوالوفا محمد
عمر مصطفى محمد احمد
عمرو عماد عبد المنعم ابراهيم
غاده السيد عبدالغفار احمد
غاده محمد حلمي ابراهيم
فاطمه الشافعي عبدالراضي ابوالوفا
فاطمه عبدالجواد محمد السيد
لمياء يحيا تقي ابوالعال
محمد ابراهيم احمد محمد
محمد ابراهيم محمد عبدالجواد
محمد احمد ابراهيم علي الشافعي
محمد احمد جاد المولي احمد
محمد سليمان حسين سليمان
محمد عالء عباس محمد
محمد علي محمد عيد مسعود
محمود عاصم محمود عبدالاله
محمود مجدي االبوصيري عثمان
مروان محمد نسيم النمر
مروه فوزى عبد العزيز عزازى
مروه يحيى سعيد ابوالخير
مريم اشرف راضى محمد العزيزى
مريم طلعت علي عبدالرحيم
منار عبدالاله فتحي عبدالمعطي
منى مصطفى فهيم مصطفى
مني الجهالن عبدالرحمن بكري
مؤمن عبدالرازق محمد على
مينا نحاس جابر ملونه
نجاه القذافي عزالدين احمد
ندا جمال محمود علي

األدبية
األدبية
األدبية
األدبية
األدبية
األدبية
علمي علوم
األدبية
علمي علوم
علمي علوم
األدبية
علمي علوم
علمي علوم
علمي علوم
علمي علوم
األدبية
األدبية
علمي علوم
علمي علوم
األدبية
األدبية
علمي علوم
األدبية
علمي علوم
األدبية
األدبية

شرق كفر
الشيخ
قويسنا
اسنا

كفر الشيخ
المنوفية
االقصر

الشهيد عبد المنعم رياض
الشهيد الهامى عبدالمنعم الثانوية بنين بقويسنا
اســنا الثانوية بنات

ابوتشت الثانوية بنات
قنا
ابوتشت
البحر االحمر الشهيد سيف الدين ابراهيم الثانوية العسكرية
سفاجا
بلبيس ث للبنين
الشرقية
بلبيس
المناهل الخاصه للغات بحى الكوثر
سوهاج
اخميم
االقصر الثانوية للبنات
مدينةاألقصر االقصر
كيمان المطاعنة الثانوية المشتركة
االقصر
اسنا
المحاميد الثانوية المشتركة
االقصر
ارمنت
انور السادات الثانوية بنات
نجع حمادى قنا
الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بنين
قنا
قنا
شنوان الثانوية المطورة
المنوفية
شبين الكوم
السعيدية الثانوية العسكرية
جنوب الجيزة الجيزة
قفط الثانوية المشتركة
قنا
قفط
فصول الكرنك الثانوية
قنا
ابوتشت
الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بنين
قنا
قنا
قفط الثانوية بنين
قنا
قفط
مصنع السكر الثانوية المشتركة
قنا
دشنا
القرنة الثانوية المشتركة
االقصر
القـــــرنه
كفر كال الباب الثانوية المشتركة
الغربية
السنطة
ابو حماد الثانوية بنات
الشرقية
ابو حماد
كتامة الثانوية المشتركة
الغربية
بسيون
جنوب
اللغات االسالمية الثانوية المشتركه
السويس
السويس
قنا الثانوية بنات
قنا
قنا
ام المؤمنين ث بنات
مدينةاألقصر االقصر

األدبية

القـــــرنه

االقصر

القرنة الثانوية المشتركة

األدبية
علمي علوم

نجع حمادى
نصر

قنا
أسوان

وحدة الحلفاية بحرى الثانوية
كالبشة الثانوية المشتركة

ندى رضا عطيه داود القمحاوى
ندي ايمن مصطفي عبدالعزيز
نرمين فوكتور وصفى فرح
نرمين معاطي عبدالشافي السيد
نسرين ايمن مبارك محمود
هاجر ممدوح عبدالصادق عبد الفتاح سعد
هايدى خالد احمد عثمان
هايدى فتحى انور زهرى
هند اشرف محمد قوشتى
وفاء حسين خضرى محمد
ياسمين احمد السيد جمعه
ياسمين احمد محمد رفعت
ياسمين خالد زغلول سعد
ياسمين نزهي علي حفني
يمنى فريد شوقى مصطفى السيد
يمني محمد امبارك اسماعيل

السادات
األدبية
علمي علوم قنا
علمي علوم سوهاج
علمي علوم ابوتشت
قنا
األدبية
علمي رياضة شبين الكوم
علمي علوم الهرم
القوصية
األدبية

علمي علوم

األدبية
األدبية

المنوفية
قنا
سوهاج
قنا
قنا
المنوفية
الجيزة
اسيوط

غرب القاهرة القاهرة

غرب طنطا
قنا

الغربية
قنا

السادات الثانوية للبنات
فاطمة الزهراء الثانوية للبنات
منازل إدارة سوهاج
النواهض الثانوية المشتركة
السيدة زينب الثانوية للبنات
اصطبارى الثانوية المطورة
مدرسة الحسام المتكاملة للغات
نزالى جانوب الثانوية المشتركة

المدينة لغات

ام المؤمنين الثانويه للبنات
االشراف الثانوية المشتركة

