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جـ//١٥٠٠٧ا@نوب ايهاب غرب9ل زكى غرب9ل٩٠٠١

ججـ١٥٠١٣ابراهيم امحد عبدالعزيز عبدالعزيز البحريى٩٠٠٢

١٥٠١٧Xابراهيم حسن ابراهيم على البنا٩٠٠٣

دمحم فوده٩٠٠٤ ١٥٠١٩X Xابراهيم حسني ابراهيم 

دمحم عبداملنعم نوح٩٠٠٥ ججـ١٥٠٢١ابراهيم صبحى 

ل١٥٠٢٦ابراهيم عادل خليل عبداهلادى خليل٩٠٠٦

دمحم٩٠٠٧ جـ//١٥٠٣٠ابراهيم عبدهللا حسن 

جـ//١٥٠٣١ابراهيم عبدهللا عبداخلالق عبدهللا٩٠٠٨

دمحم٩٠٠٩ جـ//١٥٠٣٥ابراهيم عماد عبدالفتاح السيد 

دمحم امحد عبدالفضيل٩٠١٠ جـ//١٥٠٤٢ابراهيم 

دمحم عبدالعزيز جاد٩٠١١ جـ//١٥٠٤٧ابراهيم 

دمحم فوزى حافظ ذكى٩٠١٢ ججـ١٥٠٤٨ابراهيم 

دمحم ربيع درهاب٩٠١٣ جـ//١٥٠٥٣ابراهيم منصور سعد 

١٥٠٥٤Xابراهيم هاىن ابراهيم مرعى٩٠١٤

دمحم٩٠١٥ جـ//١٥٠٥٦ابراهيم يسرى عباس 

دمحم٩٠١٦ ١٥٠٥٧Xابراهيم شريف فتحى 

جـ//١٥٠٥٩احسان امحد صادق عبدالواحد٩٠١٧

جـ//١٥٠٦٢امحد ابراهيم سامل ابراهيم الشاعر٩٠١٨

جـ//١٥٠٦٣امحد ابراهيم عبداحلميد حسن على٩٠١٩

جـ//١٥٠٦٤امحد ابراهيم عبدهللا ابراهيم٩٠٢٠

دمحم امحد٩٠٢١ ل١٥٠٦٥امحد ابراهيم 

دمحم حسن عبدهللا٩٠٢٢ دمحم  ل١٥٠٦٦امحد ابراهيم 

جـ//١٥٠٦٨امحد ابوالدهب عبدالنعيم عبدهللا٩٠٢٣

دمحم عامر٩٠٢٤ ججـ١٥٠٧٣امحد اسامه على 

جـ//١٥٠٧٥امحد امساعيل فتحى غنيم٩٠٢٥
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جـ//١٥٠٧٧امحد اشرف عبدالصمد دغيدى٩٠٢٦

جـ//١٥٠٧٨امحد اشرف فايز الشورجبى اجلارحى٩٠٢٧

جـ//١٥٠٨٠امحد السيد امحد بريش٩٠٢٨

ججـ١٥٠٨١امحد السيد امحد حسن بدر٩٠٢٩

ل١٥٠٨٢امحد السيد حنفى حممود قرميه٩٠٣٠

ل١٥٠٨٥امحد السيد عثمان امساعيل٩٠٣١

جـ//١٥٠٨٦امحد السيد على امام٩٠٣٢

جـ//١٥٠٦٠امحد امين عبداحلميد عبدالعاطى خضر٩٠٣٣

دمحم القرشى٩٠٣٤ ل١٥٠٩٦امحد rمر ابراهيم 

دمحم سليمان٩٠٣٥ ججـ١٥٠٩٨امحد جاد 

دمحم٩٠٣٦ جـ//١٥٠٩٩امحد جالل مخيس 

١٥١٠١Xامحد مجال عبدالعزيز عبداملعطى٩٠٣٧

دمحم السيد واىل٩٠٣٨ جـ//١٥١٠٣امحد مجال 

ل١٥١٠٦امحد حامت امحد فؤاد دانيال٩٠٣٩

جـ//١٥١٠٨امحد حامد عبدالغفار سامل٩٠٤٠

ل١٥١١١امحد حسام الدين فتحى السيفى٩٠٤١

دمحم٩٠٤٢ ل١٥١١٢امحد حسام فتوح 

جـ//١٥١١٥امحد حسن فوزى حسن عبدالفتاح شنانه٩٠٤٣

دمحم٩٠٤٤ جـ//١٥١١٩امحد محاده صبحى 

ل١٥١٢٨امحد خالد على ابو العزم٩٠٤٥

جـ//١٥١٣٠امحد خريى امحد السيد السرجناوى٩٠٤٦

جـ//١٥١٣٢امحد خريى رجب شريف٩٠٤٧

ل١٥١٤٢امحد رضا السيد مراد٩٠٤٨

جـ//١٥١٤٩امحد رمضان عبدالعال حسنني٩٠٤٩

دمحم خلف عبداحلميد٩٠٥٠ ججـ١٥١٥٠امحد رمضان 
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جـ//١٥١٥١امحد رمضان حممود الطاهر امحد سليم٩٠٥١

جـ//١٥١٥٢امحد زايد عبداحلميد عواد اخلياط٩٠٥٢

دمحم حسني٩٠٥٣ جـ//١٥١٥٣امحد زين العابدين 

جـ//١٥١٥٤امحد سامل سامل ندا٩٠٥٤

١٥١٥٥Xامحد سامح سيد عباس٩٠٥٥

جـ//١٥١٥٦امحد سامح شوشان سليمان٩٠٥٦

دمحم عبدالعليم٩٠٥٧ جـ//١٥١٥٧امحد سامى ابراهيم 

جـ//١٥١٥٩امحد سبيته منصور سبيته٩٠٥٨

ل١٥١٦٠امحد سعد امحد مصطفى٩٠٥٩

ججـ١٥١٦١امحد سعد هللا داوود حمارب٩٠٦٠

دمحم٩٠٦١ ل١٥١٦٣امحد سعد على 

ل١٥١٦٤امحد سعيد امحد زكى يوسف٩٠٦٢

جـ//١٥١٦٦امحد سعيد عبدالفتاح ابراهيم٩٠٦٣

جـ//١٥١٦٧امحد سعيد قنديل احلجرى٩٠٦٤

جـ//١٥١٦٨امحد سعيد حممود عبدالعال٩٠٦٥

دمحم ابوحامد٩٠٦٦ جـ//١٥١٦٩امحد سعيد خمتار 

ججـ١٥١٧٠امحد سالمه عزيزى امحد صبح٩٠٦٧

دمحم٩٠٦٨ م١٥١٧٧امحد مسري عبدا�يد 

جـ//١٥١٧٩امحد سيد امحد ابراهيم امحد٩٠٦٩

١٥١٨٠Xامحد سيد مسري مجيل ذكى٩٠٧٠

م١٥١٨٢امحد شحات امحد امساعيل٩٠٧١

جـ//١٥١٨٣امحد شريف مربوك فريج٩٠٧٢

جـ//١٥١٩١امحد صبحى سامل حسني سامل٩٠٧٣

دمحم٩٠٧٤ ججـ١٥١٩٤امحد صبيح رشاد 

جـ//١٥١٩٥امحد صفوت عبدالوهاب عطيه الشيخ٩٠٧٥
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جـ//١٥١٩٧امحد صالح على سعد بالل٩٠٧٦

دمحم عثمان٩٠٧٧ جـ//١٥١٩٨امحد صالح 

ل١٥٢٠٣امحد طه املتوىل طه٩٠٧٨

دمحم قطقاط٩٠٧٩ جـ//١٥٢٠٤امحد طه 

جـ//١٥٢١٨امحد عاطف مصطفى كامل٩٠٨٠

جـ//١٥٢٢١امحد عبداحلكيم داود غازى عويس٩٠٨١

جـ//١٥٢٢٥امحد عبداحلميد عاطف الشاشى٩٠٨٢

جـ//١٥٢٣٢امحد عبدالعزيز شرف جادهللا٩٠٨٣

دمحم عبدهللا٩٠٨٤ ل١٥٢٣٤امحد عبدالفتاح 

جـ//١٥٢٣٦امحد عبداملنعم ابراهيم فخرالدين٩٠٨٥

دمحم السرسى٩٠٨٦ ل١٥٢٣٧امحد عبداملنعم 

ل١٥٢٤٨امحد عطيه حسن عطيه امساعيل٩٠٨٧

ل١٥٢٥٠امحد عالء غنام ابراهيم امحد٩٠٨٨

جـ//١٥٢٥٦امحد على عبداملنعم على العيوىن٩٠٨٩

جـ//١٥٢٥٧امحد على قطب عبدالسميع٩٠٩٠

دمحم٩٠٩١ ١٥٢٥٨Xامحد على جماهد 

دمحم٩٠٩٢ دمحم  جـ//١٥٢٦١امحد عماد حامد 

جـ//١٥٢٦٤امحد عناىن عبداحلميد امحد٩٠٩٣

ل١٥٢٦٦امحد عيد رمضان بسيوىن٩٠٩٤

جـ//١٥٢٦٩امحد فادى عبدالفتاح عبداملقصود٩٠٩٥

دمحم داود٩٠٩٦ جـ//١٥٢٧٢امحد فريد حسن 

جـ//١٥٢٧٣امحد فريد شوقى يسن٩٠٩٧

جـ//١٥٢٧٦امحد فوزى عيد مربوك عبدا�يد٩٠٩٨

جـ//١٥٢٨٠امحد كمال السيد بكري٩٠٩٩

جـ//١٥٢٨١امحد كمال صابر على٩١٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//١٥٢٨٢امحد كمال عبدالعزيز احلبشى٩١٠١

جـ//١٥٢٨٤امحد كمال حممود احلفناوى٩١٠٢

جـ//١٥٢٨٥امحد لطفى عبداحلليم عبداحلميد عريضه٩١٠٣

جـ//١٥٢٨٨امحد ماهر سعد امساعيل مخيس٩١٠٤

جـ//١٥٢٩٠امحد جماهد عبدالعزيز امحد عبدالرحيم٩١٠٥

دمحم حمروس٩١٠٦ جـ//١٥٢٩٢امحد حمروس صابر 

دمحم امحد ابراهيم اللبان٩١٠٧ ججـ١٥٢٩٥امحد 

دمحم امساعيل متوىل٩١٠٨ جـ//١٥٣٠٠امحد 

دمحم السيد ابراهيم املاحى٩١٠٩ جـ//١٥٣٠١امحد 

دمحم سيد امحد الغول٩١١٠ جـ//١٥٣١٦امحد 

دمحم عبداحلميد رمضان الوهيدى٩١١١ ل١٥٣٢٤امحد 

دمحم عبدالسالم زكى السايس٩١١٢ جـ//١٥٣٢٥امحد 

دمحم عبدالشاىف ابراهيم٩١١٣ جـ//١٥٣٢٦امحد 

دمحم عبدالعزيز عبداملنعم٩١١٤ جـ//١٥٣٢٨امحد 

دمحم عبدالقوى اجلمله٩١١٥ ججـ١٥٣٣٠امحد 

دمحم قنديل٩١١٦ دمحم عثمان  ل١٥٣٣٥امحد 

دمحم بدران٩١١٧ دمحم على  ١٥٣٣٧X Xامحد 

دمحم فتحى غريب االطرش٩١١٨ جـ//١٥٣٤١امحد 

جـ//١٥٣٤٨امحد حممود امحد فرج الفضاىل٩١١٩

دمحم٩١٢٠ ل١٥٣٤٩امحد حممود امحد 

دمحم اجلميل٩١٢١ ١٥٣٥٠Xامحد حممود امحد 

جـ//١٥٣٥٢امحد حممود محد ر9ض٩١٢٢

جـ//١٥٣٥٤امحد حممود شعبان ابراهيم٩١٢٣

جـ//١٥٣٥٥امحد حممود عبدالرؤف حممود حسب هللا٩١٢٤

جـ//١٥٣٥٦امحد حممود عبدالرحيم فرغلى٩١٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//١٥٣٥٧امحد حممود عبدالفتاح شاهني٩١٢٦

جـ//١٥٣٥٨امحد حممود عبدالفتاح عبدالعزيز٩١٢٧

جـ//١٥٣٦٠امحد حممود عبدالنىب الصاوى عبدالعاطى٩١٢٨

١٥٣٦٢Xامحد حممود فوزى رمضان٩١٢٩

جـ//١٥٣٦٥امحد خمتار ابراهيم خمتار٩١٣٠

دمحم شاهني٩١٣١ ججـ١٥٣٦٦امحد خمتار 

جـ//١٥٣٦٨امحد مسعد غازى نده٩١٣٢

ججـ١٥٣٧٠امحد مسعود على غنيم٩١٣٣

جـ//١٥٣٧٢امحد مصطفى امحد على حسب هللا٩١٣٤

١٥٣٧٦Xامحد موسى السيد موسى امحد٩١٣٥

جـ//١٥٣٧٨امحد �در امحد حسن د9ب٩١٣٦

جـ//١٥٣٧٩امحد �درالسيد شعبان٩١٣٧

١٥٣٨٠X Xامحد �دى �بت عيد٩١٣٨

جـ//١٥٣٨١امحد �دى عبدالنعيم مناع٩١٣٩

ل١٥٣٨٨امحد هاىن عاشور الوغى٩١٤٠

دمحم عبدالعاطى مسعود٩١٤١ ١٥٣٩٩Xامحد 9سر 

دمحم خليفه عبدالعظيم خالف٩١٤٢ جـ//١٥٤٠٧امحد 

جـ//١٥٤٠٨امحد حممود امحد عباس٩١٤٣

جـ//١٥٤٠٩امحد هشام حممود امحد٩١٤٤

دمحم الربى٩١٤٥ جـ//١٥٤١٢ادهم مسري السيد فرج 

جـ//١٥٤١٣ادهم سيد عطيه سليم٩١٤٦

جـ//١٥٤١٤ادهم عادل حممود السيد امحد٩١٤٧

دمحم٩١٤٨ دمحم عبد ربه  دمحم  جـ//١٥٤١٧ادهم 

دمحم عوض خريهللا٩١٤٩ دمحم  جـ//١٥٤١٨ادهم 

دمحم حممود سليمان٩١٥٠ جـ//١٥٤١٩ادهم 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//١٥٤٢٠ادهم ممدوح فهيم شعبان٩١٥١

جـ//١٥٤٢١ارميا خبيت فهمى عيسى٩١٥٢

ججـ١٥٤٢٣اسامه ابراهيم مجال ابراهيم جنادى٩١٥٣

جـ//١٥٤٢٤اسامه امحد ابراهيم حسن يوسف٩١٥٤

١٥٤٢٨X Xاسامه حسني عباس حسني٩١٥٥

دمحم حممود رجب٩١٥٦ ل١٥٤٢٩اسامه محدان 

ل١٥٤٣٠اسامه رمضان عبداحلميد عبدالعليم٩١٥٧

ل١٥٤٣٣اسامه صبحى عبداملرضى السرسى٩١٥٨

ل١٥٤٣٤اسامه عادل شحاته عبدالرمحن٩١٥٩

جـ//١٥٤٣٥اسامه عبدالرازق حممود عبدالعزيز ابوزيد٩١٦٠

جـ//١٥٤٣٧اسامه عبداملنعم سعد على٩١٦١

دمحم عبدالسميع السيد ابراهيم٩١٦٢ ١٥٤٣٨Xاسامه 

جـ//١٥٤٣٩اسامه حممود حسن عبداملوجود٩١٦٣

دمحم٩١٦٤ ججـ١٥٤٤٠اسراء امحد حسن 

جـ//١٥٤٤٢اسراء امساعيل سالمه عبدالفتاح٩١٦٥

دمحم السيد عطيه٩١٦٦ جـ//١٥٤٤٣اسراء اشرف 

ججـ١٥٤٤٤اسراء السيد فهمى عبداللطيف٩١٦٧

دمحم خليل٩١٦٨ جـ//١٥٤٤٥اسراء انور عبداملنعم 

دمحم بدر٩١٦٩ ججـ١٥٤٤٧اسراء ايهاب 

ججـ١٥٤٤٩اسراء حسني امحد حسني٩١٧٠

جـ//١٥٤٥٠اسراء محزه مصطفى محزه بكرى٩١٧١

ججـ١٥٤٥١اسراء ربيع امساعيل عبداحلق محاد٩١٧٢

جـ//١٥٤٥٣اسراء سعيد ابواحلسن ابواخلري٩١٧٣

جـ//١٥٤٥٤اسراء شعبان توفيق مصطفى قناوى٩١٧٤

جـ//١٥٤٥٥اسراء صبحى فتحى فرحات ابوالعال٩١٧٥
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جـ//١٥٤٥٦اسراء صالح مجيل املرسى٩١٧٦

دمحم عبداحلق٩١٧٧ ججـ١٥٤٥٩اسراء على 

جـ//١٥٤٦٠اسراء فرج على حسن٩١٧٨

دمحم جابر حممود٩١٧٩ ججـ١٥٤٦١اسراء 

دمحم العشرى٩١٨٠ دمحم حممود  جـ//١٥٤٦٣اسراء 

دمحم حممود٩١٨١ ١٥٤٦٥Xاسراء �فع 

جـ//١٥٤٦٦اسراء نصر ابراهيم بركه٩١٨٢

ججـ١٥٤٦٧اسراء هشام صالح الدين حسن٩١٨٣

ججـ١٥٤٦٨اسراء يوسف شحاته عبداهلادى حجازى٩١٨٤

جـ//١٥٤٦٩اسالم ابوبكر امحد فخرى٩١٨٥

دمحم امحد دسوقى٩١٨٦ جـ//١٥٤٧٢اسالم امحد 

دمحم مربوك شحاته٩١٨٧ جـ//١٥٤٧٣اسالم امحد 

جـ//١٥٤٧٤اسالم اسامه مربوك رمضان٩١٨٨

ججـ١٥٤٧٥اسالم السيد مخيس مصطفى زريق٩١٨٩

جـ//١٥٤٧٦اسالم السيد عبدالغىن على٩١٩٠

جـ//١٥٤٧٧اسالم السيد عوض حجازى٩١٩١

دمحم عز الدين٩١٩٢ ججـ١٥٤٧٨اسالم انور 

جـ//١٥٤٨٠اسالم مجال مجعه انور٩١٩٣

دمحم ابو ا�د٩١٩٤ جـ//١٥٤٨٣اسالم مجال 

ججـ١٥٤٨٤اسالم حسني جاد عبدالعال٩١٩٥

ججـ١٥٤٨٥اسالم محدى لطفى جماهد حسن٩١٩٦

م١٥٤٨٦اسالم خالد عبده غريب بطنني٩١٩٧

ججـ١٥٤٨٧اسالم خالد عطا خري٩١٩٨

دمحم الراوى٩١٩٩ جـ//١٥٤٨٨اسالم خالد 

جـ//١٥٤٨٩اسالم رضا سليمان عبدالفضيل٩٢٠٠
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جـ//١٥٤٩٠اسالم رضا سيد امام٩٢٠١

جـ//١٥٤٩١اسالم سعد امحد عبدهللا٩٢٠٢

دمحم امحد٩٢٠٣ ١٥٤٩٢Xاسالم سعيد 

جـ//١٥٤٩٣اسالم سعيد حممود عزام٩٢٠٤

جـ//١٥٤٩٥اسالم طارق ابو العال عبدالغفار٩٢٠٥

دمحم ابوعيد٩٢٠٦ دمحم  جـ//١٥٤٩٧اسالم طه 

جـ//١٥٤٩٨اسالم عادل سليمان على٩٢٠٧

جـ//١٥٤٩٩اسالم عاطف عبدهللا عبداملعطى مبارك٩٢٠٨

دمحم٩٢٠٩ جـ//١٥٥٠٠اسالم عبداحلميد عبدالسميع عبداحلميد 

جـ//١٥٥٠١اسالم عبدهللا ابراهيم املسلماىن٩٢١٠

جـ//١٥٥٠٣اسالم عصام عمر عثمان عيد٩٢١١

جـ//١٥٥٠٤اسالم عماد على صديق٩٢١٢

جـ//١٥٥٠٥اسالم فتحى عبدا�يد منسى٩٢١٣

جـ//١٥٥٠٦اسالم ماهر عبداحلميد عبداحلميد على خليل٩٢١٤

جـ//١٥٥٠٧اسالم جمدى عيد زين عبداللطيف٩٢١٥

دمحم جاد ضاحى٩٢١٦ جـ//١٥٥٠٨اسالم 

دمحم حسن منصور٩٢١٧ جـ//١٥٥٠٩اسالم 

دمحم عبدهللا سامل٩٢١٨ جـ//١٥٥١١اسالم 

دمحم٩٢١٩ دمحم حمروس  جـ//١٥٥١٤اسالم 

دمحم معوض السباعى٩٢٢٠ جـ//١٥٥١٦اسالم 

جـ//١٥٥١٧اسالم حممود طلعت حجازى٩٢٢١

ججـ١٥٥١٨اسالم حممود عبدهللا مجل٩٢٢٢

١٥٥١٩Xاسالم حممود عبدالواحد بكر٩٢٢٣

جـ//١٥٥٢٢اسالم معتمد السيد عبده٩٢٢٤

جـ//١٥٥٢٣اسالم منصور عبدالنىب عبد ربه٩٢٢٥
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رقم اجللوس

وزא�
�א�	���מ�א�����

א����د�א��������	��ون�א�ز�א��

�دא�
���ون�א�ط��

و�د
�א������א���
كشف �مساء الطالب وأرقام جلوس 

االسم

٢٠٢٢-٢٠٢٣

إدارة مشروعاتشعبة

الفرقة الثالثة

مستجد

صفحة   ١٠

التقديررقم جلوس سابق

جـ//١٥٥٢٤اسالم �جى حامد عبدالواحد محدان٩٢٢٦

جـ//١٥٥٢٥اسالم هاىن عبدهللا عيد حسني٩٢٢٧

جـ//١٥٥٢٦اسالم وفا محدى سعد إبراهيم٩٢٢٨

١٥٥٢٧Xاسالم 9سر عبدالستار شرف٩٢٢٩

ججـ١٥٥٢٨اسالم 9سر حممود احلسيىن رزق٩٢٣٠

دمحم٩٢٣١ ججـ١٥٥٢٩اسالم حيى عبدالفتاح 

جـ//١٥٥٣٠اسالم يسرى سامل عبدهللا٩٢٣٢

دمحم حممود امساعيل٩٢٣٣ جـ//١٥٥٣٣امساء امين 

ججـ١٥٥٣٤امساء عادل حسيىن امحد عبدالفتاح٩٢٣٤

جـ//١٥٥٣٦امساء على عبداللطيف �يل٩٢٣٥

ججـ١٥٥٣٩امساء مصباح عبداملعطى على٩٢٣٦

ججـ١٥٥٤٢امساء هاىن عبدالعليم غنيم٩٢٣٧

جـ//١٥٥٤٣امساعيل امحد امساعيل كامل امحد٩٢٣٨

جـ//١٥٥٤٦امساعيل عبدالعزيز امساعيل عبداحلى عجالن٩٢٣٩

دمحم امساعيل ابراهيم٩٢٤٠ ١٥٥٤٧Xامساعيل 

١٥٥٤٨Xامساعيل �صر امساعيل درغام٩٢٤١

جـ//١٥٥٤٩اشرف ابراهيم بسيوىن عطيه٩٢٤٢

دمحم٩٢٤٣ جـ//١٥٥٥٥اشرقت عماد محدى 

دمحم عبدالعليم يوسف الطحان٩٢٤٤ جـ//١٥٥٥٦اشرقت 

جـ//١٥٥٦٠االء ابراهيم فتحى ابراهيم مصطفى٩٢٤٥

ججـ١٥٥٦١االء حسن امحد سيد امحد على٩٢٤٦

ججـ١٥٥٦٢االء صابح قطب صابح٩٢٤٧

ججـ١٥٥٦٣االء صبحى حامد امحد الشامى٩٢٤٨

دمحم سليم٩٢٤٩ جـ//١٥٥٦٤االء طارق ابراهيم 

ل١٥٥٦٦االء عبداخلالق عبدهللا ابوزيد٩٢٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//١٥٥٦٨االء عبدالفضيل حممود ابراهيم السوساىن٩٢٥١

دمحم ابوخطاب٩٢٥٢ دمحم السيد  جـ//١٥٥٧٣االء 

دمحم لطفى عفيفى٩٢٥٣ جـ//١٥٥٧٤االء 

جـ//١٥٥٧٦االء مدحت مربوك امحد مربوك٩٢٥٤

جـ//١٥٥٧٨االء 9سر عبداملعبود السيد امحد٩٢٥٥

ججـ١٥٥٨٠احلسن حامت عبدالفتاح مهوس٩٢٥٦

ل١٥٥٨٢احلسني عبداحملسن عبداحلكيم الطحان٩٢٥٧

جـ//١٥٥٨٣احلسني على طه على بدرى٩٢٥٨

جـ//١٥٥٨٤احلسني مربوك شاكر ابراهيم عبداملعطى٩٢٥٩

دمحم عبداحلميد زايد٩٢٦٠ ل١٥٥٨٥السعيد عبداحملسن 

جـ//١٥٥٩٢السيد رضا السيد املتوىل املرسى٩٢٦١

جـ//١٥٥٩٥السيد صالح امحد النجار٩٢٦٢

جـ//١٥٥٩٩السيد عبدالكرمي عبدالوهاب ابراهيم ابوغرىب٩٢٦٣

دمحم٩٢٦٤ جـ//١٥٦٠٤السيد حممود السيد مصطفى 

ججـ١٥٦٠٧الشيماء محدى عقبه عبداهلادى عصر٩٢٦٥

ججـ١٥٦١٢اليسا ميخائيل عبداملالك بشاى٩٢٦٦

ججـ١٥٦١٥اماىن سيد حممود مشرف٩٢٦٧

دمحم عبدالباقى٩٢٦٨ جـ//١٥٦١٩امل بدر 

ل١٥٦٢١امل عيد مجعه على٩٢٦٩

ججـ١٥٦٢٢امنيه اشرف امحد عثمان٩٢٧٠

دمحم شلىب٩٢٧١ دمحم  ١٥٦٢٤Xامنيه السيد 

ل١٥٦٢٥امنيه محدى عبدالواحد سليمان٩٢٧٢

ججـ١٥٦٢٦امنيه سعد مصطفى سامل السمان٩٢٧٣

دمحم مرسى االطرش٩٢٧٤ ججـ١٥٦٢٩امنيه فتحى 

دمحم مسبح٩٢٧٥ ١٥٦٣٢X Xامنيه مصطفى 
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جـ//١٥٦٣٤امري ابو احلديد عبداملنعم عبدالغىن٩٢٧٦

جـ//١٥٦٣٥امري سعد غاىل سعد٩٢٧٧

جـ//١٥٦٣٨امري فتحى عبداملنعم فوده الشاذىل٩٢٧٨

دمحم امحد٩٢٧٩ جـ//١٥٦٤٢امريه عبدالعظيم 

دمحم حسن عبدالوهاب العيسوى٩٢٨٠ جـ//١٥٦٤٣امريه 

دمحم ابراهيم عبدالعال٩٢٨١ ججـ١٥٦٤٤امريه يوسف 

جـ//١٥٦٤٥امني امحد عطيه البدرى٩٢٨٢

جـ//١٥٦٥٠اجنى شعبان بيومى حسن عبدالغىن٩٢٨٣

دمحم٩٢٨٤ جـ//١٥٦٥٣انس ابراهيم لبيب 9سني 

دمحم السيد حبش٩٢٨٥ ججـ١٥٦٥٤انس زكر9 

جـ//١٥٦٥٥انس مصطفى صقر حاتى٩٢٨٦

م١٥٦٥٦انعام امساعيل حممود عبداجلليل موسى٩٢٨٧

ججـ١٥٦٥٧اهله السيد صربى السيد عكاز٩٢٨٨

ججـ١٥٦٥٨ا9ت محدى عبداالله حافظ٩٢٨٩

دمحم عبداحلافظ٩٢٩٠ جـ//١٥٦٥٩ا9د حافظ 

ججـ١٥٦٦١ايفلني جوزيف مالك توفيق ملك ويصا٩٢٩١

ججـ١٥٦٦٢اميان مجال امحد مدين٩٢٩٢

جـ//١٥٦٦٤اميان سلطان عطوان عثمان امحد٩٢٩٣

جـ//١٥٦٦٥اميان سيد حسن هاشم٩٢٩٤

ججـ١٥٦٦٦اميان سيد عبدهللا سيد على٩٢٩٥

جـ//١٥٦٦٧اميان طارق فتحى عوض جاد٩٢٩٦

جـ//١٥٦٦٨اميان عاطف جماهد عبدالعال٩٢٩٧

١٥٦٧١Xاميان عبداهلادى عبدالنىب عبده٩٢٩٨

دمحم حمجوب على٩٢٩٩ ججـ١٥٦٧٢اميان على 

دمحم مخيس٩٣٠٠ ججـ١٥٦٧٣اميان فوزى حسن 
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دمحم حسني سامل٩٣٠١ دمحم حسني  م١٥٦٧٤اميان 

دمحم اهلادى عبداحلميد الشيوى٩٣٠٢ ل١٥٦٧٧امين امحد 

جـ//١٥٦٨٠امين مربوك حممود مربوك ابوعبدهللا٩٣٠٣

جـ//١٥٦٨١امين وائل فتحى شحاته٩٣٠٤

جـ//١٥٦٨٣ايناس صبحى خنله عبداملسيح٩٣٠٥

جـ//١٥٦٨٤ايناس عبدهللا حسىن عبدهللا شنانه٩٣٠٦

جـ//١٥٦٨٥ايه ابراهيم ابومندور عبدالعزيز٩٣٠٧

جـ//١٥٦٨٦ايه امين عبدالعزيز امحد عبدالعزيز٩٣٠٨

دمحم على٩٣٠٩ جـ//١٥٦٨٧ايه بليغ محدى 

ججـ١٥٦٨٨ايه rمر امحد امليهى٩٣١٠

ججـ١٥٦٨٩ايه مجال حممود محاده٩٣١١

ل١٥٦٩٠ايه رمضان امحد حمفوظ٩٣١٢

جـ//١٥٦٩١ايه عبدالرمحن رجب عبدالرمحن قطب٩٣١٣

دمحم٩٣١٤ م١٥٦٩٢ايه عبدالسميع عبدالتواب 

دمحم٩٣١٥ جـ//١٥٦٩٣ايه عبدالعال على 

جـ//١٥٦٩٤ايه عبدالغفار السيد السيد الرببرى٩٣١٦

م١٥٦٩٥ايه عبدهللا السيد البطاط٩٣١٧

م١٥٦٩٦ايه عبدالنيب خليف خضراوي٩٣١٨

دمحم عبدالشاىف على٩٣١٩ جـ//١٥٠٠٣ايه عصام الدين 

م١٥٦٩٧ايه فاروق عبداجلواد شلىب٩٣٢٠

دمحم٩٣٢١ دمحم ابراهيم  ججـ١٥٦٩٨ايه 

دمحم ابراهيم موسى٩٣٢٢ جـ//١٥٦٩٩ايه 

دمحم ذكى امني٩٣٢٣ جـ//١٥٧٠٠ايه 

دمحم عبدهللا على جاد٩٣٢٤ جـ//١٥٧٠١ايه 

دمحم فوزى امساعيل٩٣٢٥ جـ//١٥٧٠٢ايه 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم القطان٩٣٢٦ ججـ١٥٧٠٣ايه �صر 

دمحم٩٣٢٧ جـ//١٥٧٠٤ايه 9سر عبدالواىل 

جـ//١٥٧٠٥ايهاب ابراهيم عبدالدامي عبدهللا امحد٩٣٢٨

ل١٥٧٠٨ايهاب على السيد رمضان السيد٩٣٢٩

جـ//١٥٧١١@سم اشرف عبداملنعم عبداحلميد ابوزيد٩٣٣٠

ل١٥٧١٤بدرالدين عمرو عبدالرمحن عبدالسالم٩٣٣١

دمحم٩٣٣٢ جـ//١٥٧١٥بدور امحد على 

دمحم٩٣٣٣ جـ//١٥٧١٦بدور بطل فتحى 

دمحم عبدالعليم غامن٩٣٣٤ جـ//١٥٧١٨بسام 

جـ//١٥٧٢١بسمه عمادالدين ابراهيم القطان٩٣٣٥

دمحم فتح هللا عبدالصادق٩٣٣٦ جـ//١٥٧٢٢بسمه 

ججـ١٥٧٢٣بسنت مجعه فهمى عبداملعطى حصان٩٣٣٧

ججـ١٥٧٢٤بسنت خالد عبدالكرمي حنفى٩٣٣٨

دمحم الزعلوك٩٣٣٩ ججـ١٥٧٢٥بسنت رمضان 

جـ//١٥٧٢٧بشار فرحات عبدهللا سامل سعد٩٣٤٠

جـ//١٥٧٢٩بشوى خبيت السايح سعد٩٣٤١

جـ//١٥٧٣٢بكر فكرى ابراهيم عيد٩٣٤٢

دمحم٩٣٤٣ جـ//١٥٧٣٣بالل الطاهر عبداحلميد 

جـ//١٥٧٣٩بيشوى اشرف موسى لطفى دميان٩٣٤٤

دمحم سالمه٩٣٤٥ جـ//r١٥٧٤١مر امني 

r١٥٧٤٢Xمر عبدالغىن مصطفى عبداحملفوظ٩٣٤٦

دمحم عبدالظاهر حسب هللا٩٣٤٧ جـ//١٥٧٤٤تبارك طارق 

جـ//١٥٧٤٥تسنيم حسىن السعدى على السعدى٩٣٤٨

دمحم امساعيل٩٣٤٩ جـ//١٥٧٤٧تقى سامح 

جـ//١٥٧٤٨تقى جمدى حممود ابو �شى٩٣٥٠
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دمحم عبدالونيس مدكور٩٣٥١ جـ//١٥٧٤٩توفيق رفعت 

دمحم ابراهيم٩٣٥٢ جـ//١٥٧٥٠توفيق عادل ابراهيم 

ل١٥٧٥٢توىن �جى @نوب جرجس٩٣٥٣

ل١٥٧٥٣جابر عبداحلارس جابر ابراهيم٩٣٥٤

دمحم٩٣٥٥ ل١٥٧٥٤جابر عصام سيد 

١٥٧٥٨Xمجال حسن السيد نورالدين٩٣٥٦

جـ//١٥٧٦٠مجال عبدالناصر رمضان عبداللطيف٩٣٥٧

دمحم٩٣٥٨ جـ//١٥٧٦١مجعه السيد مجعه 

جـ//١٥٧٦٣مجعه صالح مجعه حسن سكر٩٣٥٩

دمحم خليل٩٣٦٠ ججـ١٥٧٦٤جنه اشرف 

ججـ١٥٧٦٦جهاد سامى عبداملنعم البشبيشى٩٣٦١

دمحم شاور٩٣٦٢ دمحم موصوف  جـ//١٥٧٦٧جهاد 

ل١٥٧٦٩جورج غطاس عطاهللا جرجس٩٣٦٣

جـ//١٥٧٧٠حامت مجال امني عثمان حسن٩٣٦٤

جـ//١٥٧٧١حازم امحد حازم يوسف٩٣٦٥

جـ//١٥٧٧٣حازم رمضان عبداحلليم عبداجلواد٩٣٦٦

جـ//١٥٧٨٣حبيبه صاحل عباس صاحل حنفى٩٣٦٧

دمحم عبداملعطى عفصه٩٣٦٨ جـ//١٥٧٨٧حبيبه 

دمحم مرسى٩٣٦٩ ل١٥٧٨٩حبيبه 9سر عبدهللا 

ججـ١٥٧٩٣حسام بكر شعبان ابوالنجاه٩٣٧٠

ججـ١٥٧٩٥حسام حسن حسىن عبدالعزيز اهلنداوى٩٣٧١

جـ//١٥٧٩٧حسام خالف حسن خلف عبدالرسول٩٣٧٢

١٥٧٩٨Xحسام رمضان حسن ابراهيم جعبوب٩٣٧٣

دمحم امحد عماره٩٣٧٤ ل١٥٨٠٢حسن امحد 

جـ//١٥٨٠٥حسن انور حسن عبدالنىب حسن٩٣٧٥
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دمحم٩٣٧٦ جـ//١٥٨٠٧حسن حلمى حسن 

جـ//١٥٨١٠حسن سعيد حسن عبدالغىن٩٣٧٧

جـ//١٥٨١٢حسن عبداحلسيب حسن جوده٩٣٧٨

دمحم السيد٩٣٧٩ ججـ١٥٨١٨حسن فوزى 

دمحم السيد٩٣٨٠ دمحم عبداملنعم  ١٥٨٢١Xحسن 

١٥٨٢٢Xحسن �صر بدرى حسني مرعى٩٣٨١

جـ//١٥٨٢٤حسناء عماد فتحى حممود٩٣٨٢

١٥٨٢٦X Xحسني صالح حسني املواىف زهران٩٣٨٣

دمحم٩٣٨٤ دمحم حسني  جـ//١٥٨٢٩حسني 

جـ//١٥٨٣٢حسني وليد مللوم حسني٩٣٨٥

دمحم احلسيىن عبدالرؤف البدوى٩٣٨٦ جـ//١٥٨٣٣حسيىن عبدالرؤف 

جـ//١٥٨٣٤حلمى خالد حلمى عبدالعزيز٩٣٨٧

جـ//١٥٨٣٥محاد عبدالفتاح رمضان االعصر٩٣٨٨

ججـ١٥٨٣٧محاده مجعه حممود عبدالعاطى يوسف٩٣٨٩

دمحم٩٣٩٠ جـ//١٥٨٣٨محاده رمضان مجعه 

جـ//١٥٨٤٢محدى رجب على ابراهيم٩٣٩١

جـ//١٥٨٤٦محدى عزت محدى ابراهيم٩٣٩٢

١٥٨٤٧Xمحدى عماد محدى عبداجليد٩٣٩٣

دمحم٩٣٩٤ دمحم حسن  ١٥٨٤٨Xمحدى 

دمحم على امحد٩٣٩٥ جـ//١٥٨٤٩محدى 

جـ//١٥٨٥٣محزه نبيل حسانني امني السروجى٩٣٩٦

جـ//١٥٨٥٦حنان حيى عبداملنجى عبدالرازق٩٣٩٧

جـ//١٥٨٥٧خالد امساعيل على عبدالسالم الرخ٩٣٩٨

دمحم٩٣٩٩ جـ//١٥٨٦١خالد السيد عبداملوىل 

جـ//١٥٨٦٢خالد الششتاوى حسن القرشاوى٩٤٠٠
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جـ//١٥٨٦٦خالد حسن السيد على مربوك بكر٩٤٠١

جـ//١٥٨٦٧خالد محدى خالد النجار٩٤٠٢

ججـ١٥٨٦٨خالد مخيس انبيش �صف٩٤٠٣

دمحم على ابوطالب٩٤٠٤ جـ//١٥٨٧٣خالد عبدالباسط 

جـ//١٥٨٧٦خالد حمسن شاكر عبدالفتاح٩٤٠٥

دمحم سيد ابراهيم٩٤٠٦ جـ//١٥٨٧٧خالد 

دمحم كامل مصطفى٩٤٠٧ جـ//١٥٨٧٩خالد 

١٥٨٨٣Xخالد حممود شرفاد مجعه٩٤٠٨

١٥٨٨٨Xخلود عصام على كحاله٩٤٠٩

دمحم رفاعى شافعى٩٤١٠ جـ//١٥٨٩٠خلود 

دمحم عابد عبدالعال٩٤١١ ججـ١٥٨٩١خلود 

جـ//١٥٨٩٥خريى ماجد مهنا عبدالعزيز٩٤١٢

ل١٥٨٩٦داليا خالد مصطفى صاحل٩٤١٣

ججـ١٥٨٩٧داليا كامل ابواحلديد ابوعلى٩٤١٤

دمحم ابو مصطفى٩٤١٥ ججـ١٥٨٩٩دعاء امحد 

ججـ١٥٩٠٠دعاء امين امام عبدا�يد٩٤١٦

جـ//١٥٩٠١دعاء حلمى ابراهيم امحد خليفه٩٤١٧

دمحم ابراهيم٩٤١٨ جـ//١٥٩٠٢دعاء سعد 

ججـ١٥٩٠٣دميانه خليل ابراهيم يوسف٩٤١٩

ججـ١٥٩٠٤دميانه مدحت جربه حنا هارون٩٤٢٠

جـ//١٥٩٠٥دنيا أشرف عبدالعاطى عبداملؤمن٩٤٢١

دمحم عاشور٩٤٢٢ جـ//١٥٩٠٦دنيا امحد 

ل١٥٩١١دنيا كرمي عطيه زيدان٩٤٢٣

دمحم امحد دراز٩٤٢٤ جـ//١٥٩١٢دنيا 

ججـ١٥٩١٧دينا رأفت محاد امحد طعيمه٩٤٢٥
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دمحم شلىب٩٤٢٦ جـ//١٥٩١٨دينا شلىب 

دمحم ابواملال٩٤٢٧ جـ//١٥٩١٩دينا عارف امحد 

جـ//١٥٩٢٠دينا عبدهللا عبداخلالق امساعيل امحد٩٤٢٨

دمحم سيف النصر يونس رضوان٩٤٢٩ ل١٥٩٢١دينا 

جـ//١٥٩٢٣ذكى عبدالنىب ذكى حسن املصرى٩٤٣٠

دمحم عبدهللا حامد الغر@وى٩٤٣١ جـ//١٥٩٢٧رافت اسامه 

دمحم امحد محيده٩٤٣٢ ١٥٩٢٩Xربيع مجعه 

دمحم رجب عثمان خليفه٩٤٣٣ جـ//١٥٩٣٠رجب 

دمحم رجب فتح الباب٩٤٣٤ جـ//١٥٩٣١رجب 

دمحم رجب ابو خضره٩٤٣٥ دمحم  ١٥٩٣٢Xرجب 

دمحم يوسف٩٤٣٦ م١٥٩٣٣رحاب حممود 

دمحم اجليزاوى٩٤٣٧ دمحم  ل١٥٩٣٤رمحه مجعه 

ل١٥٩٣٦رمحه رشاد عبداملقصود صاحل مرعى٩٤٣٨

ل١٥٩٤٠رمحه عماد محدى عبداجلواد٩٤٣٩

دمحم٩٤٤٠ جـ//١٥٩٤٥رزق مخيس عبدالسيد 

ججـ١٥٩٤٧رشا عبدالشاىف خمتار على هله٩٤٤١

دمحم رشاد على رحيان٩٤٤٢ جـ//١٥٩٤٨رشاد 

دمحم ابراهيم صباح٩٤٤٣ ججـ١٥٩٤٩رضا ابراهيم 

ججـ١٥٩٥٠رضا السيد عبداحلميد السيد٩٤٤٤

جـ//١٥٩٥١رضا عبدالعاطى السيد ابوعدس٩٤٤٥

دمحم عبدالسالم االحول٩٤٤٦ ججـ١٥٩٥٢رضا 

ججـ١٥٩٥٣رضوى شحات عبدالفتاح امحد على٩٤٤٧

دمحم حسن٩٤٤٨ دمحم حسني  جـ//١٥٩٥٦رغده 

جـ//١٥٩٥٩رقيه جابر حممود امساعيل٩٤٤٩

دمحم سامل رشيد حسني٩٤٥٠ جـ//١٥٩٦٠رقيه 
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جـ//١٥٩٦٣ر� سالمه عبدا�يد الدهشورى٩٤٥١

دمحم عبدالكرمي عبدالكرمي البقالوى٩٤٥٢ جـ//١٥٩٦٤ر� 

جـ//١٥٩٦٦روان على سيد على على٩٤٥٣

جـ//١٥٩٦٧روجينا ابراهيم ايوب فهيم٩٤٥٤

جـ//١٥٩٦٨رودينا عبداملنعم ابراهيم عبده بدر٩٤٥٥

جـ//١٥٩٧٠روفيدا عبداملرضى عبدالعزيز حسن على٩٤٥٦

جـ//١٥٩٧٤رميون عماد يوسف اسعد٩٤٥٧

جـ//١٥٩٧٥رميون فايز عزيز اسحق٩٤٥٨

ججـ١٥٩٧٧رميوندا صالح حبيب ايوب٩٤٥٩

دمحم منصور٩٤٦٠ جـ//١٥٩٧٨ريهام امين على 

دمحم حسىن٩٤٦١ ججـ١٥٩٧٩ريهام حسني 

ل١٥٩٨١ريهام عماد عبدالعال كسرب٩٤٦٢

دمحم٩٤٦٣ دمحم رشدى  جـ//١٥٩٨٥ز9د امحد 

جـ//١٥٩٨٧ز9د جعفر عبدالسميع النجار٩٤٦٤

جـ//١٥٩٩٠ز9د خالد مغاورى سامل٩٤٦٥

١٥٩٩١Xز9د مخيس دمني عبداحلليم٩٤٦٦

جـ//١٦٠٠٠ز9د هشام على مهام٩٤٦٧

جـ//١٦٠٠١ز9د هالل امحد حممود٩٤٦٨

جـ//١٦٠٠٢ز9د وليد حسني حممود٩٤٦٩

دمحم عبداجلواد٩٤٧٠ جـ//١٦٠٠٧زينب انور امحد 

جـ//١٦٠١٣ساره اسامه على رضوان هاشم٩٤٧١

جـ//١٦٠١٤ساره السيد على عبداللطيف٩٤٧٢

دمحم عيد اخلضراوى٩٤٧٣ جـ//١٦٠١٧ساره عصام 

دمحم٩٤٧٤ ججـ١٦٠١٨ساره على حممود 

جـ//١٦٠١٩ساره عماد عبداالله عمران٩٤٧٥
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جـ//١٦٠٢١ساره حمروس بسيوىن عبدالعزيز الفقى٩٤٧٦

دمحم الشاذىل٩٤٧٧ دمحم كمال  دمحم  ججـ١٦٠٢٤ساره 

دمحم املصرى مرتى ارمانيوس٩٤٧٨ جـ//١٦٠٢٧سامح سعد امحد 

جـ//١٦٠٢٨سامح مسري عبدا�يد عبداهلادى فايد٩٤٧٩

دمحم عبداللطيف٩٤٨٠ جـ//١٦٠٢٩سامح عمرو 

جـ//١٦٠٣٠ساندى رافت منري زكرى٩٤٨١

دمحم الصلحاوى٩٤٨٢ جـ//١٦٠٣١سحرامحد 

جـ//١٦٠٣٢سراج الدين اسامى يوسف السيد كسبه٩٤٨٣

جـ//١٦٠٣٤سعاد امحد عبداهلادى السيد السيد٩٤٨٤

دمحم٩٤٨٥ جـ//١٦٠٣٥سعاد محدى سعيد 

جـ//١٦٠٣٦سعاد عنرت السيد ابراهيم الزهريى٩٤٨٦

دمحم ابراهيم عبدالصمد صقر٩٤٨٧ ججـ١٦٠٣٧سعاد 

ل١٦٠٣٨سعد امساعيل ابراهيم سعد الفار٩٤٨٨

دمحم السماوى٩٤٨٩ جـ//١٦٠٤٢سعد عزمى سعد 

دمحم سعد محيده على العطار٩٤٩٠ جـ//١٦٠٤٥سعد 

دمحم سعد عبداحلميد سعيد٩٤٩١ جـ//١٦٠٤٦سعد 

دمحم٩٤٩٢ دمحم سعد  جـ//١٦٠٤٧سعد 

ججـ١٦٠٥٢سعيد ابراهيم بكر اجلندى٩٤٩٣

دمحم٩٤٩٤ ل١٦٠٥٦سعيد سعد حممود نعيم 

دمحم السيد٩٤٩٥ ل١٦٠٦١سلمى امحد السيد 

دمحم رفاعى٩٤٩٦ جـ//١٦٠٦٣سلمى اسامه 

ججـ١٦٠٦٤سلمى اجمد صالح اخلطيب٩٤٩٧

دمحم امساعيل٩٤٩٨ ججـ١٦٠٦٧سلمى سامى السيد 

ل١٦٠٦٨سلمى سامى عمر امحد عمر القرشى٩٤٩٩

جـ//١٦٠٦٩سلمى سعيد ابراهيم متوىل احلاج سيد٩٥٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم موسى٩٥٠١ جـ//١٦٠٧٠سلمى عالء الدين عبدالشاىف 

ججـ١٦٠٧١سلمى لطيف �بت عبدالفتاح٩٥٠٢

دمحم سليمان سليمان زنكل٩٥٠٣ جـ//١٦٠٧٥سليمان 

دمحم سليمان عطيه٩٥٠٤ ل١٦٠٧٦سليمان 

دمحم رزق ابراهيم عطا٩٥٠٥ جـ//١٦٠٧٨مسا خالد 

دمحم على حبشى٩٥٠٦ جـ//١٦٠٧٩مساء امحد 

دمحم عبدالسالم٩٥٠٧ جـ//١٦٠٨٠مساء اجمد 

دمحم العزب السيد٩٥٠٨ جـ//١٦٠٨٢مساء 

ل١٦٠٨٦مسري غريب عبدا�يد على عبدا�يد٩٥٠٩

١٦٠٨٧X Xمسري �صر ابراهيم حسني فرج٩٥١٠

دمحم٩٥١١ جـ//١٦٠٩١سهام شوقى عباس 

دمحم حسونه الضليل٩٥١٢ جـ//١٦٠٩٣سهيله حسونه 

١٦٠٩٥Xسهيله عالء رشاد عبدالنور غنيم٩٥١٣

جـ//١٦٠٩٦سوسن اسامه السيد عبدالباسط االكشر٩٥١٤

ججـ١٦٠٩٨سومه السيد حسن عمر شريف٩٥١٥

دمحم ابراهيم٩٥١٦ دمحم عبدالفتاح  ل١٦١٠٥سيف الدين 

دمحم٩٥١٧ دمحم بدر  ١٦١٠٨X Xسيف 

ل١٦١١٠سيف وليد سيد عزالدين٩٥١٨

ججـ١٦١١٦شروق امحد ابراهيم حممود عبداحلليم عمر٩٥١٩

جـ//١٦١١٧شروق امحد عطيه عبدالغىن الصعيدى٩٥٢٠

دمحم٩٥٢١ ججـ١٦١١٨شروق اسامه عبدالفتاح 

دمحم على على٩٥٢٢ جـ//١٦١٢١شروق خالد 

جـ//١٦١٢٢شروق عادل احملمدى ابراهيم٩٥٢٣

دمحم٩٥٢٤ دمحم  جـ//١٦١٢٣شروق عبدهللا امحد 

ل١٦١٢٥شروق �صر نصار غيث مدكور٩٥٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//١٦١٢٧شريف امين امام عبدالفتاح امام٩٥٢٦

جـ//١٦١٢٨شريف حسن عبدالرمحن حسن عزام٩٥٢٧

ججـ١٦١٢٩شريف عاطف فؤاد عاطف فايد٩٥٢٨

دمحم٩٥٢٩ دمحم عبداملنعم  جـ//١٦١٣٢شريف 

ل١٦١٣٤شريف وجيه رضا عبداملنعم عمار٩٥٣٠

جـ//١٦١٣٥شريفه السيد امحد عبدا�يد٩٥٣١

جـ//١٦١٣٧شعبان عبدا�يد شعبان عبدا�يد٩٥٣٢

دمحم٩٥٣٣ ١٦١٤٤Xشهاب هاىن ابراهيم ابراهيم 

جـ//١٦١٤٦شهد ابراهيم محدى عبدالعزيز  الالىف٩٥٣٤

ججـ١٦١٥٤شيماء ضياء خريى عياد٩٥٣٥

ل١٦١٥٩شيماء �صر عبدالرؤف عبداحلليم٩٥٣٦

م١٦١٦٠شيماء نبيل ¨جت الصاوى٩٥٣٧

جـ//١٦١٦١شيماء حيىي مجعه عبدهللا الدهشورى٩٥٣٨

جـ//١٦١٦٢صابر عاطف ايوب شاكر صاحل٩٥٣٩

ل١٦١٦٣صادق حسن صادق حسن٩٥٤٠

ججـ١٦١٦٤صباح اسحاق ابراهيم فوزي٩٥٤١

جـ//١٦١٦٥صبحه على السيد ابو زامل٩٥٤٢

جـ//١٦١٦٦صبحى مجعه السيد ابراهيم٩٥٤٣

دمحم اجلبالوى٩٥٤٤ جـ//١٦١٦٨صربى مصطفى عبدالغىن 

جـ//١٦١٦٩صديق 9سر الد9سطى جاب هللا٩٥٤٥

دمحم سالمه٩٥٤٦ جـ//١٦١٧٠صفوت رجب على 

جـ//١٦١٧١صالح انور صالح حنطور٩٥٤٧

دمحم ¨اءالدين صالح امحد القسمى٩٥٤٨ جـ//١٦١٧٣صالح 

دمحم ابراهيم٩٥٤٩ ججـ١٦١٧٦ضحى السيد السباعى 

ل١٦١٧٨ضياء حسىن حسن مصطفى٩٥٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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١٦١٧٩Xضياءالدين جمدى عبدالباقى بيومى٩٥٥١

جـ//١٦١٨١طارق صبحى عبداملنعم ليليه٩٥٥٢

ججـ١٦١٨٧طاهر عطيه طاهر عبداللطيف٩٥٥٣

ججـ١٦١٩٢عائشه امحد ابراهيم امحد على٩٥٥٤

دمحم البكرى٩٥٥٥ جـ//١٦١٩٣عائشه مشحوت 

دمحم محيده٩٥٥٦ دمحم صربى  ١٦١٩٥Xعادل 

جـ//١٦١٩٨عاصم العبد مسعود جرب٩٥٥٧

ججـ١٦٢٠٣عاطف حممود عبادى سامل٩٥٥٨

جـ//١٦٢٠٤عباس اشرف عباس امساعيل صبيح٩٥٥٩

جـ//١٦٢٠٥عبدالتواب ماهر عبدالتواب عبدالنىب طريده٩٥٦٠

دمحم٩٥٦١ جـ//١٦٢٠٦عبداحلليم عماد عبداحلليم 

ججـ١٦٢٠٩عبداحلميد امساعيل عبداحلميد ابوخوخه٩٥٦٢

ججـ١٦٢١٠عبداحلميد السيد عبدالعزيز حسانني٩٥٦٣

دمحم عبداحلميد زين الدين٩٥٦٤ ججـ١٦٢١١عبداحلميد 

دمحم عبداحلميد عبدالعال٩٥٦٥ جـ//١٦٢١٢عبداحلميد 

دمحم عبداحلميد عبدالفتاح مرعى٩٥٦٦ جـ//١٦٢١٣عبداحلميد 

جـ//١٦٢١٥عبداخلالق حممود سعيد عبداحلكيم البليهى٩٥٦٧

دمحم عبدالرازق حسن٩٥٦٨ جـ//١٦٢١٦عبدالرازق 

دمحم ابراهيم٩٥٦٩ جـ//١٦٢١٩عبدالرمحن ابراهيم عبداملنعم 

دمحم عبدالنىب٩٥٧٠ جـ//١٦٢٢٠عبدالرمحن ابوبكر 

جـ//١٦٢٢١عبدالرمحن امحد مجعه النىن٩٥٧١

جـ//١٦٢٢٢عبدالرمحن امحد حسن امحد حسن٩٥٧٢

ل١٦٢٢٤عبدالرمحن امحد شعبان عبداجلليل٩٥٧٣

جـ//١٦٢٢٧عبدالرمحن امحد حمىي الدين العباسى٩٥٧٤

ل١٦٢٢٨عبدالرمحن امحد مصطفى سرحان٩٥٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//١٦٢٣٠عبدالرمحن اشرف ابراهيم معوض ابراهيم٩٥٧٦

دمحم مصطفى داود٩٥٧٧ جـ//١٦٢٣٦عبدالرمحن مجعه 

دمحم امحد ¨ى الدين٩٥٧٨ جـ//١٦٢٣٨عبدالرمحن حسن 

١٦٢٤٢X Xعبدالرمحن رفعت عبداحلميد فرغل٩٥٧٩

جـ//١٦٢٤٣عبدالرمحن سارى جادهللا يونس الشريف٩٥٨٠

١٦٢٤٦Xعبدالرمحن سامى السيد حممود عبدالقادر على٩٥٨١

جـ//١٦٢٤٧عبدالرمحن سراج الدين عبدالرمحن الشيخ عبدالباقى٩٥٨٢

جـ//١٦٢٤٨عبدالرمحن سلطان عبدالرمحن زايد٩٥٨٣

دمحم املرسى ابوطاحون٩٥٨٤ جـ//١٦٢٥٣عبدالرمحن شحاته 

ل١٦٢٥٤عبدالرمحن شديد حجاج خليف٩٥٨٥

دمحم عبداحلميد �صف٩٥٨٦ ل١٦٢٥٥عبدالرمحن صابر 

جـ//١٦٢٥٧عبدالرمحن صالح عوض مصطفى٩٥٨٧

ل١٦٢٥٨عبدالرمحن عادل فتح هللا غامن٩٥٨٨

دمحم عبداملقصود مجعه٩٥٨٩ ل١٦٢٥٩عبدالرمحن عادل 

جـ//١٦٢٦١عبدالرمحن عاطف سعيد ابوالعز مرشد٩٥٩٠

ل١٦٢٦٧عبدالرمحن عبداملنعم عبدهللا حسني٩٥٩١

دمحم البحراوى٩٥٩٢ ل١٦٢٧٦عبدالرمحن حمسن 

دمحم امحد حسن٩٥٩٣ ججـ١٦٢٧٧عبدالرمحن 

دمحم امحد عبداللطيف شريف٩٥٩٤ ل١٦٢٧٨عبدالرمحن 

دمحم سائق٩٥٩٥ دمحم داود سعد  ل١٦٢٧٩عبدالرمحن 

دمحم٩٥٩٦ دمحم زكى  جـ//١٦٢٨٠عبدالرمحن 

دمحم سعد عبدالسالم حسني٩٥٩٧ جـ//١٦٢٨١عبدالرمحن 

دمحم عبداحلافظ مسعود٩٥٩٨ ل١٦٢٨٥عبدالرمحن 

دمحم عبدالستار عبداللطيف العبد٩٥٩٩ جـ//١٦٢٨٨عبدالرمحن 

دمحم عبدالوهاب٩٦٠٠ ل١٦٢٩٦عبدالرمحن حممود حسن 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم شلىب٩٦٠١ ١٦٢٩٩X Xعبدالرمحن حممود على 

دمحم عبداجلليل املعداوىي٩٦٠٢ جـ//١٦٣٠١عبدالرمحن حممود 

جـ//١٦٣٠٣عبدالرمحن مشحوت عبدالرمحن مجعه٩٦٠٣

جـ//١٦٣١٠عبدالرمحن 9سر عوىن فهمى٩٦٠٤

جـ//١٦٣١١عبدالرمحن ابراهيم عبدالرمحن عبدالفضيل بندق٩٦٠٥

دمحم عبدالصمد جالل٩٦٠٦ جـ//١٦٣١٢عبدالرمحن عبدالناصر عبدهللا 

جـ//١٦٣١٣عبدالرمحن عصام على عبداهلادى سليم٩٦٠٧

دمحم عبداحلميد البحراوى٩٦٠٨ جـ//١٦٣١٥عبدالرمحن 

جـ//١٦٣١٧عبدالستار ربيع عبدالستار عوض اجلهمى٩٦٠٩

ل١٦٣١٨عبدالستار عبداملنعم بسيوىن امساعيل فرحات٩٦١٠

ججـ١٦٣١٩عبدالسالم ابراهيم عبدالسالم عبدالنىب٩٦١١

دمحم عبدالسالم ابراهيم عبدالرمحن٩٦١٢ جـ//١٦٣٢١عبدالسالم 

ل١٦٣٢٢عبدالسميع ربيع سيد عبدالسميع٩٦١٣

جـ//١٦٣٢٤عبدالعاطى حلمى عمران عبدالعاطى٩٦١٤

جـ//١٦٣٢٥عبدالعال حممود حمروس سعيد٩٦١٥

دمحم سعد زيد٩٦١٦ ججـ١٦٣٢٦عبدالعال حممود 

جـ//١٦٣٢٨عبدالعزيز امحد عبدالعزيز حممود حمجوب٩٦١٧

جـ//١٦٣٢٩عبدالعزيز مجال فتحى عيد امحد٩٦١٨

جـ//١٦٣٣١عبدالعزيز زكى عبدالعزيز محدان٩٦١٩

جـ//١٦٣٣٢عبدالعزيز لطفى عبدالعزيز زكى السيد٩٦٢٠

دمحم عبدالعزيز عيسى٩٦٢١ جـ//١٦٣٣٣عبدالعزيز 

جـ//١٦٣٣٦عبدالعظيم طارق بدوى مجعه٩٦٢٢

جـ//١٦٣٣٨عبدالغىن مجال عبدالغىن عيد حسن٩٦٢٣

جـ//١٦٣٣٩عبدالغىن خالد عبدالغىن منصور٩٦٢٤

جـ//١٦٣٤١عبدالفتاح مجال عبدالفتاح غامن٩٦٢٥
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رقم اجللوس

وزא�
�א�	���מ�א�����

א����د�א��������	��ون�א�ز�א��

�دא�
���ون�א�ط��

و�د
�א������א���
كشف �مساء الطالب وأرقام جلوس 

االسم

٢٠٢٢-٢٠٢٣

إدارة مشروعاتشعبة

الفرقة الثالثة

مستجد

صفحة   ٢٦

التقديررقم جلوس سابق

جـ//١٦٣٤٣عبدالفتاح كامل عبدالفتاح كامل دبور٩٦٢٦

دمحم عثمان منصور٩٦٢٧ دمحم  ججـ١٦٣٤٥عبدالفتاح 

ل١٦٣٤٧عبدالكرمي ابراهيم رزق زينهم٩٦٢٨

جـ//١٦٣٤٨عبدالكرمي سعيد عبدالكرمي عبدالرمحن املرشدى٩٦٢٩

جـ//١٦٣٤٩عبدالكرمي شحاته عبدالكرمي هارون٩٦٣٠

جـ//١٦٣٥١عبداللطيف عبدالسميع عبداللطيف امحد٩٦٣١

دمحم ابوعلى٩٦٣٢ جـ//١٦٣٥٢عبداللطيف عادل عبداللطيف 

دمحم عبدالرسول٩٦٣٣ ل١٦٣٦٢عبدهللا امحد 

دمحم النحاس٩٦٣٤ ل١٦٣٦٦عبدهللا السيد 

١٦٣٦٧Xعبدهللا انور السيد مسعد ابراهيم٩٦٣٥

جـ//١٦٣٧٠عبدهللا حامد عبدا�يد عصى٩٦٣٦

دمحم كمال رضوان٩٦٣٧ جـ//١٦٣٧١عبدهللا خالد 

جـ//١٦٣٧٢عبدهللا ربيع عبدهللا عبيد٩٦٣٨

دمحم على السروجى٩٦٣٩ ججـ١٦٣٧٣عبدهللا رضا 

١٦٣٧٤Xعبدهللا رمضان عبدهللا عيسوى٩٦٤٠

١٦٣٧٧Xعبدهللا شوقى سعد ابراهيم٩٦٤١

جـ//١٦٣٨٢عبدهللا عبدالرازق رزق امحد٩٦٤٢

دمحم٩٦٤٣ ١٦٣٨٤Xعبدهللا عبدالصبور امحد 

دمحم سالمه٩٦٤٤ جـ//١٦٣٨٦عبدهللا عبداملعني 

دمحم ابواحلديد حسن٩٦٤٥ ل١٦٣٨٧عبدهللا عصام 

جـ//١٦٣٨٨عبدهللا على احلسيىن على بسيوىن عيسى٩٦٤٦

جـ//١٦٣٨٩عبدهللا على طلبه الشيمى٩٦٤٧

ججـ١٦٣٩٠عبدهللا عماد شحات امحد ابوطالب٩٦٤٨

جـ//١٦٣٩١عبدهللا عماد مصباح عباس٩٦٤٩

١٦٣٩٢X Xعبدهللا فتحى حممود ابو سيف٩٦٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//١٦٣٩٣عبدهللا فرحات عبداجليد عبدالعزيز٩٦٥١

ل١٦٣٩٤عبدهللا قرىن موسى جوده٩٦٥٢

جـ//١٦٣٩٦عبدهللا لطفى يوسف امحد٩٦٥٣

ل١٦٣٩٨عبدهللا حمسن سعد امحد٩٦٥٤

جـ//١٦٤٠٤عبدهللا مصطفى حسن عبداملوجود٩٦٥٥

جـ//١٦٤٠٨عبدهللا سامى عبدهللا حسن املصرى٩٦٥٦

دمحم عبداحملسن جزر٩٦٥٧ ل١٦٤١٠عبداحملسن 

دمحم٩٦٥٨ دمحم عبداملعطى  ل١٦٤١١عبداملعطى 

جـ//١٦٤١٢عبداملنعم حسني عبداملنعم االمباىب٩٦٥٩

ل١٦٤١٣عبداملنعم ر9ض دومه سعد دومه٩٦٦٠

دمحم عبداملنعم٩٦٦١ جـ//١٦٤١٤عبداملنعم طارق 

ججـ١٦٤١٥عبداملنعم عوض عبداملنعم مرسى٩٦٦٢

جـ//١٦٤١٦عبداهلادى حسىن عبداهلادى حلمى املتوىل٩٦٦٣

جـ//١٦٤١٧عبداهلادى سعد العرىب مبارك ابوالريش٩٦٦٤

دمحم مناع٩٦٦٥ جـ//١٦٤١٨عبداهلادى مسري عبداهلادى 

جـ//١٦٤١٩عبداهلادى عطيه امحد امساعيل٩٦٦٦

جـ//١٦٤٢٠عبدالوهاب طه عبدالوهاب عبدالسالم٩٦٦٧

دمحم السيد عبداهلادى بيومى٩٦٦٨ ججـ١٦٤٢١عبدالوهاب 

ججـ١٦٤٢٢عبده امحد عبده القماش٩٦٦٩

دمحم السيد٩٦٧٠ جـ//١٦٤٢٣عبده السيد 

جـ//١٦٤٢٥عبيد عبدهللا عبيد عبدالونيس٩٦٧١

دمحم جادو٩٦٧٢ ججـ١٦٤٢٧عبري السيد حسن 

جـ//١٦٤٢٨عبري محدى السيد عوض٩٦٧٣

دمحم سليمان٩٦٧٤ جـ//١٦٤٢٩عبري على عبدالوهاب 

ججـ١٦٤٣٠عبري فتحي فاروق عبدالغين٩٦٧٥
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م١٦٤٣١عبري نبيل شوقي اسكندر٩٦٧٦

ل١٦٤٣٢عثمان سعيد مصيلحى خالد٩٦٧٧

جـ//١٦٤٣٤عدىل امحد عدىل عيسى٩٦٧٨

دمحم ابراهيم سالمه٩٦٧٩ ل١٦٤٤١عصام ابراهيم 

ل١٦٤٤٤عصام سيد امحد على٩٦٨٠

ل١٦٤٤٦عصام عبدالباقى عصام سامل٩٦٨١

ل١٦٤٤٧عصام فوزى شديد على٩٦٨٢

ل١٦٤٤٨عصام مراد عبدالقوى عبدالقوى عمار٩٦٨٣

جـ//١٦٤٥٠عطيه كرم عطيه حممود٩٦٨٤

دمحم عطيه سعد هالل٩٦٨٥ جـ//١٦٤٥١عطيه 

دمحم عطيه عبداحلافظ٩٦٨٦ ججـ١٦٤٥٢عطيه 

جـ//١٦٤٥٣عفاف عليوه عليوه عفيفي٩٦٨٧

دمحم حسني نصار٩٦٨٨ جـ//١٦٤٥٤عال بسيوىن 

جـ//١٦٤٥٥عال عادل عاطف عبدالعزيز العمروسى٩٦٨٩

جـ//١٦٤٥٦عالء بسيوىن عبداجلليل مخيس٩٦٩٠

جـ//١٦٤٥٧عالء حامد مهدى عيد عبدالرمحن٩٦٩١

١٦٤٥٨Xعالء شعبان عز الدين رجب محد٩٦٩٢

جـ//١٦٤٥٩عالء عبدهللا عبدالرمحن عبدهللا ضيف هللا٩٦٩٣

جـ//١٦٤٦٠عالء عدالن عمر عبدالعليم٩٦٩٤

دمحم حجى٩٦٩٥ جـ//١٦٤٦١عالء على 

دمحم عدس٩٦٩٦ دمحم عبدالفتاح  ١٦٤٦٢Xعالء 

دمحم عبدالواحد محاده٩٦٩٧ جـ//١٦٤٦٣عالء 

دمحم سيد امحد٩٦٩٨ دمحم  ل١٦٤٦٤عالء 

جـ//١٦٤٦٥على ابواليزيد عبداملقصود خضر٩٦٩٩

١٦٤٦٨Xعلى السيد على مصطفى شبل٩٧٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم امحد حسني٩٧٠١ ل١٦٤٦٩على السيد 

١٦٤٧٠Xعلى الشحات على رزق سعدهللا٩٧٠٢

ل١٦٤٧٣على جابر رمضان على دسوقى٩٧٠٣

دمحم سعيد٩٧٠٤ ل١٦٤٧٤على جرب على 

جـ//١٦٤٧٧على حسىن على مربوك سالم٩٧٠٥

دمحم٩٧٠٦ جـ//١٦٤٧٩على محيده مسعود 

دمحم مصطفى الصباغ٩٧٠٧ ل١٦٤٨٣على رجب 

دمحمى على٩٧٠٨ ١٦٤٨٤X Xعلى رضا 

دمحم سالمه٩٧٠٩ جـ//١٦٤٨٧على سالمه على 

ل١٦٤٨٨على شعبان على حممود حالوه٩٧١٠

دمحم عطيه٩٧١١ جـ//١٦٤٩٠على شوقى 

جـ//١٦٤٩١على صالح الدين على ابراهيم٩٧١٢

ل١٦٤٩٢على طارق على حسني٩٧١٣

جـ//١٦٤٩٥على عبدالقادر على عوض مطرود٩٧١٤

ل١٦٤٩٦على عبداللطيف على صادق٩٧١٥

ججـ١٦٤٩٨على عبداهلادى نصرهللا عوض محيده٩٧١٦

ل١٦٤٩٩على عبده على عبدهللا٩٧١٧

ل١٦٥٠١على عوض شحاته 9دم٩٧١٨

دمحم طه٩٧١٩ دمحم على احلسيىن  جـ//١٦٥٠٣على 

دمحم على امني٩٧٢٠ جـ//١٦٥٠٤على 

دمحم على عبدالفتاح على٩٧٢١ جـ//١٦٥٠٥على 

دمحم على هندى على٩٧٢٢ جـ//١٦٥٠٦على 

دمحم فرج السيد على٩٧٢٣ جـ//١٦٥٠٧على 

دمحم جعلص٩٧٢٤ دمحم  جـ//١٦٥٠٨على 

دمحم عبدالرازق٩٧٢٥ دمحم هالىل  ١٦٥١٠Xعلى 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//١٦٥١١على حممود على منيسى٩٧٢٦

دمحم٩٧٢٧ جـ//١٦٥١٢على مرعى على مرعى 

ل١٦٥١٤على موسى على عبدالعزيز عكاشه٩٧٢٨

ل١٦٥١٥على نبيل عبداملندى على٩٧٢٩

جـ//١٦٥١٦على نبيل على حافظ عثمان٩٧٣٠

دمحم مصطفى خالف٩٧٣١ جـ//١٦٥١٧على 

جـ//١٦٥١٨علياء امحد زكى على منينه٩٧٣٢

ججـ١٦٥٢٠علياء شعبان حسني كامل٩٧٣٣

ججـ١٦٥٢١علياء على عوض حسني شومان٩٧٣٤

دمحم عبدالرمحن ابراهيم السيد٩٧٣٥ جـ//١٦٥٢٣علياء 

ل١٦٥٢٥عماد محدينو حممود منتصر٩٧٣٦

ل١٦٥٢٦عماد عالءالدين محدى العناىن٩٧٣٧

جـ//١٦٥٢٩عمار سعد عبداملنعم على مجال الدين٩٧٣٨

ل١٦٥٣٠عمار طه فتحى الرفاعى٩٧٣٩

دمحم٩٧٤٠ دمحم ابوزيد عواد  ل١٦٥٣١عمار 

دمحم موسى٩٧٤١ دمحم  ل١٦٥٣٣عمار هاىن 

دمحم عبدالعال٩٧٤٢ ل١٦٥٣٤عمار 9سر 

ل١٦٥٣٧عمر امحد عبداحلى مصطفى نعيم٩٧٤٣

دمحم٩٧٤٤ دمحم  ل١٦٥٤٠عمر اشرف 

دمحم٩٧٤٥ دمحم  جـ//١٦٥٤١عمر ايهاب 

دمحم٩٧٤٦ جـ//١٦٥٤٢عمر مجال عمران 

دمحم عبداملنعم سيد٩٧٤٧ جـ//١٦٥٤٣عمر حسام 

دمحم انور حسني احملالوى٩٧٤٨ جـ//١٦٥٤٤عمر حسني 

ل١٦٥٤٥عمر خالد مصطفى صاحل٩٧٤٩

جـ//١٦٥٤٧عمر سعد عبداحلكيم عبدالسالم ابراهيم٩٧٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//١٦٥٤٨عمر سيد رمضان ابراهيم٩٧٥١

جـ//١٦٥٤٩عمر طارق فتحى هيكل٩٧٥٢

جـ//١٦٥٥٠عمر عادل على عبدربه٩٧٥٣

ل١٦٥٥٢عمر فوزى مرسى �صف٩٧٥٤

دمحم ابراهيم على٩٧٥٥ ل١٦٥٥٦عمر 

جـ//١٦٥٦٠عمر مصطفى عبدالعزيز على٩٧٥٦

دمحم عبدالوهاب ابراهيم٩٧٥٧ جـ//١٦٥٦١عمر �جى 

جـ//١٦٥٦٣عمر هاىن السيد حممود السيد سيد امحد٩٧٥٨

جـ//١٦٥٦٤عمر على مرسى على٩٧٥٩

دمحم عطيان٩٧٦٠ دمحم  دمحم  ججـ١٦٥٦٥عمرو السيد 

جـ//١٦٥٦٦عمرو ايهاب السيد عرفان يوسف٩٧٦١

ججـ١٦٥٦٩عمرو خالد صابر على٩٧٦٢

ججـ١٦٥٧٣عمرو رمضان عبدالفتاح جابر عبداجلواد٩٧٦٣

جـ//١٦٥٧٤عمرو سليمان عبدالعزيز عدالن٩٧٦٤

جـ//١٦٥٧٦عمرو سيد امساعيل خليل الشرقاوى٩٧٦٥

دمحم٩٧٦٦ جـ//١٦٥٧٧عمرو شعبان عبدالعزيز 

جـ//١٦٥٧٨عمرو شهدى عبدالنىب عبدالواحد٩٧٦٧

ججـ١٦٥٨٥عمرو موسى بدير عبدالعزيز العيارى٩٧٦٨

دمحم عبدالوهاب بشر٩٧٦٩ جـ//١٦٥٨٦عمرو 9سر 

دمحم عبداحلى حسانني٩٧٧٠ جـ//١٦٥٨٧عمرو 

جـ//١٦٥٨٨عنرت منصور عنرت عبدالوهاب سالم٩٧٧١

جـ//١٦٥٨٩عوض امحد عوض سعد الرتاس٩٧٧٢

دمحم٩٧٧٣ جـ//١٦٥٩٠عوض عصام ابراهيم 

جـ//١٦٥٩١عيد مجال عيد امساعيل الصباغ٩٧٧٤

دمحم عبداحلميد٩٧٧٥ جـ//١٦٥٩٣عيد حممود عيسى 
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جـ//١٦٥٩٤عيسى سعد شحات حممود٩٧٧٦

دمحم عيسى السيد الشيخ٩٧٧٧ جـ//١٦٥٩٥عيسى 

جـ//١٦٥٩٦غاده سعيد مرعى ابراهيم٩٧٧٨

ججـ١٦٥٩٧غاده سيد عطيه امحد٩٧٧٩

١٦٥٩٩X Xغريب محدى غريب امحد٩٧٨٠

جـ//١٦٦٠٠غريب عبداحلميد سامل عبداحلميد محدان٩٧٨١

جـ//١٦٦٠١فؤاد ابو بكر فؤاد عبداحلليم احللواىن٩٧٨٢

جـ//١٦٦٠٢فؤاد كمال فؤاد عبدالباقى٩٧٨٣

دمحم امحد مبارك٩٧٨٤ جـ//١٦٦٠٣فؤاد حممود 

ججـ١٦٦٠٤فاتن عادل امحد حممود٩٧٨٥

جـ//١٦٦٠٦فادى ايوب دميان ايوب٩٧٨٦

١٦٦٠٩Xفادى عادل شكرى جرجس٩٧٨٧

جـ//١٦٦١١فارس سالمه حامد على٩٧٨٨

دمحم٩٧٨٩ دمحم امحد التهامى  جـ//١٦٦١٤فارس 

دمحم٩٧٩٠ دمحم السيد  جـ//١٦٦١٥فارس 

دمحم سعد امساعيل زغلول٩٧٩١ جـ//١٦٦١٦فارس 

جـ//١٦٦١٧فارس مصطفى عبداحلكيم مربوك٩٧٩٢

جـ//١٦٦٢١فاطمه حسن حسيىن الصادق حممود٩٧٩٣

جـ//١٦٦٢٢فاطمه طاهر حممود السيد الوهداىن٩٧٩٤

دمحم٩٧٩٥ ل١٦٦٢٣فاطمه فضل الكرمي ابوالوفا 

دمحم٩٧٩٦ دمحم على  ججـ١٦٦٢٦فاطمه 

ججـ١٦٦٢٧فاطمه حممود مجعه مخيس اجليزاوى٩٧٩٧

ججـ١٦٦٢٨فاطمه مصطفى عبدالتواب امحد فراج٩٧٩٨

جـ//١٦٦٣٠فتحى امحد ابو الفتوح بكر٩٧٩٩

ججـ١٦٦٣٣فتحى الشحات فريد خليل٩٨٠٠
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جـ//١٦٦٣٦فتحى رمضان عبدالقادرعبدالعليم الشافعى٩٨٠١

١٦٦٣٧Xفتحى طه فتحى الغباشى٩٨٠٢

ل١٦٦٣٨فتحى فرحات تعيلب عبدالنىب٩٨٠٣

دمحم فتحى السقا٩٨٠٤ ١٦٦٣٩Xفتحى 

جـ//١٦٦٤٠فتحى حممود فتحى التلواىن٩٨٠٥

جـ//١٦٦٤١فتحى �صر فتحى قاسم حسن٩٨٠٦

جـ//١٦٦٤٢فتحيه رزق السيد رزق٩٨٠٧

دمحم عطيه٩٨٠٨ دمحم حنفى  جـ//١٦٦٤٥فرحه 

دمحم فوزى عبدهللا االبوز٩٨٠٩ ل١٦٦٥٠فوزى 

ل١٦٦٥١قاسم فايد الطيب بسيوىن٩٨١٠

ل١٦٦٥٢كامل امحد كامل امام اهلباق٩٨١١

١٦٦٥٣X Xكامليا على ابراهيم وهدان٩٨١٢

ججـ١٦٦٥٤كرستني سرتى حسيب يو�ن٩٨١٣

دمحم حممود الراوى٩٨١٤ ججـ١٦٦٥٧كرم 

دمحم امحد سرور٩٨١٥ جـ//١٦٦٥٨كرمي ابراهيم طه 

دمحم ابراهيم٩٨١٦ ججـ١٦٦٦٠كرمي امحد عبدالفتاح 

ل١٦٦٦١كرمي امين صالح النحراوى٩٨١٧

ل١٦٦٦٢كرمي امين مرسى عبداجلواد٩٨١٨

جـ//١٦٦٦٤كرمي جالل صربى سالم٩٨١٩

جـ//١٦٦٦٨كرمي رأفت عبداحلميد مشرف٩٨٢٠

جـ//١٦٦٦٩كرمي رضا على الشال٩٨٢١

دمحم ابوالوفا٩٨٢٢ دمحم  جـ//١٦٦٧٠كرمي سعد 

ل١٦٦٧٢كرمي مسري عبدالصادق ابراهيم٩٨٢٣

ل١٦٦٧٣كرمي شريف محدى امساعيل ابوامحد٩٨٢٤

ل١٦٦٧٤كرمي صربى حممود يونس٩٨٢٥
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جـ//١٦٦٧٥كرمي عباس عبداحلفيظ خملوف٩٨٢٦

ل١٦٦٧٦كرمي عبداجلواد حممود عبداجلواد محيده٩٨٢٧

ل١٦٦٧٧كرمي عبدالصمد السيد الشاذىل٩٨٢٨

جـ//١٦٦٧٨كرمي عبدالفتاح عبداجلليل فارس٩٨٢٩

دمحم موسى٩٨٣٠ ل١٦٦٧٩كرمي عبداملنعم بكر 

ل١٦٦٨٠كرمي عماد فتحى عبدالعزيز٩٨٣١

دمحم امام٩٨٣٢ ل١٦٦٨١كرمي عيد امحد 

دمحم امساعيل عبدالعزيز سليمان٩٨٣٣ ل١٦٦٨٦كرمي 

دمحم مجال امحد٩٨٣٤ ل١٦٦٨٧كرمي 

دمحم عبدالعاطى الكنيسى٩٨٣٥ جـ//١٦٦٨٨كرمي 

دمحم عبداملعطى خضر٩٨٣٦ جـ//١٦٦٨٩كرمي 

دمحم٩٨٣٧ دمحم سعيد  جـ//١٦٦٩٢كرمي مصطفى 

جـ//١٦٦٩٣كرمي �صر حممود الرتاس٩٨٣٨

جـ//١٦٦٩٤كرمي �صر ممدوح امحد السيد جنم٩٨٣٩

دمحم ريه٩٨٤٠ جـ//١٦٦٩٧كرميان رزق ابراهيم 

جـ//١٦٧٠١كمال خالد كمال بدر٩٨٤١

جـ//١٦٧٠٤كمال عماد كامل عبداملهدى عبداملعطى٩٨٤٢

جـ//١٦٧٠٦كريلس اشرف فايز كامل٩٨٤٣

جـ//١٦٧٠٧كريلس ايهاب وليم توفيق٩٨٤٤

جـ//١٦٧٠٨لد9 مسري توفيق جربائيل٩٨٤٥

١٦٧٠٩X Xملياء سعيد ابواحلسن ابواخلري٩٨٤٦

ل١٦٧١٠مليس 9سر رشدى عبد يوسف املبيض٩٨٤٧

دمحمين٩٨٤٨ ١٦٧١٤Xمؤمن بدرى شكر 

جـ//١٦٧١٥مؤمن حسن سليمان سعد احلاج٩٨٤٩

دمحم٩٨٥٠ ل١٦٧١٦مؤمن سعد امحد 
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دمحم عبداجلواد٩٨٥١ جـ//١٦٧١٨مؤمن حممود 

جـ//١٦٧٢٠مؤمن وليد مسري برجاس٩٨٥٢

ججـ١٦٧٢١ماجد عماد محدى صادق يىن٩٨٥٣

جـ//١٦٧٢٣مارتينا ميالد خله جورجى٩٨٥٤

جـ//١٦٧٢٤ماركو رماىن خلف فانوس٩٨٥٥

جـ//١٦٧٢٥مارى سعد جنيب ابواليمني٩٨٥٦

جـ//١٦٧٢٦مارى جمدى عطيه موسى٩٨٥٧

جـ//١٦٧٢٧مارينا عاطف خليل حبيب جرجس٩٨٥٨

١٦٧٢٨X Xمازن سامى رزق حممود غنيم٩٨٥٩

١٦٧٢٩Xمازن حيى مصطفى حممود حممود٩٨٦٠

ججـ١٦٧٣١ماهى حممود مجال الدين ابراهيم٩٨٦١

جـ//١٦٧٣٢ما9 9سر معوض عبداملعبود سليم٩٨٦٢

م١٦٧٣٣مربوك ابراهيم مربوك عبداملقصود صمول٩٨٦٣

دمحم رشاد الدماصى٩٨٦٤ دمحم السيد  جـ//١٦٧٣٤متوىل 

ل١٦٧٣٩حمرز رشدى سعدهم مندور٩٨٦٥

جـ//١٦٧٤٠حمسن عبدالاله فاروق عبدالاله اجلمل٩٨٦٦

دمحم٩٨٦٧ جـ//١٦٧٤٢دمحم  مصطفى  قطب  

جـ//١٦٧٤٤دمحم أشرف عبداملقصود حممود٩٨٦٨

١٦٧٤٥Xدمحم ابراهيم امحد حممود الفرماوى٩٨٦٩

جـ//١٦٧٤٦دمحم ابراهيم السيد امني٩٨٧٠

جـ//١٦٧٥٢دمحم ابراهيم عبداللطيف عبدالرمحن ابو عيشه٩٨٧١

دمحم الششتاوى٩٨٧٢ جـ//١٦٧٥٣دمحم ابراهيم كامل 

دمحم ابراهيم على عبدالطواب٩٨٧٣ ل١٦٧٥٤دمحم ابراهيم 

١٦٧٥٩Xدمحم ابو بكر عبداملنعم ابو اليزيد الرشيدى٩٨٧٤

ل١٦٧٦٠دمحم ابوالعال حسني فرحات حسني٩٨٧٥
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١٦٧٦٢Xدمحم امحد الصاىف عبداللطيف٩٨٧٦

دمحم٩٨٧٧ جـ//١٦٧٦٣دمحم امحد حسانني رزق 

١٦٧٦٤Xدمحم امحد سامل عبدالواحد٩٨٧٨

جـ//١٦٧٦٥دمحم امحد سعد يوسف٩٨٧٩

ججـ١٦٧٦٦دمحم امحد شعبان ابراهيم٩٨٨٠

جـ//١٦٧٦٧دمحم امحد عبد ربه مصطفى٩٨٨١

جـ//١٦٧٦٨دمحم امحد عبدالرشيد راغب٩٨٨٢

جـ//١٦٧٦٩دمحم امحد عبدالستار جوده٩٨٨٣

ل١٦٧٧١دمحم امحد عثمان عبدالغىن٩٨٨٤

جـ//١٦٧٧٢دمحم امحد على مربوك خليف٩٨٨٥

جـ//١٦٧٧٤دمحم امحد فرحا ن سالمه٩٨٨٦

ل١٦٧٧٧دمحم امحد كمال سامل طباله٩٨٨٧

دمحم السيد على عبدالعال٩٨٨٨ جـ//١٦٧٧٩دمحم امحد 

دمحم درويش٩٨٨٩ ١٦٧٨٠Xدمحم امحد 

دمحم طه حنتريه٩٨٩٠ ل١٦٧٨٣دمحم امحد 

دمحم ابراهيم٩٨٩١ ل١٦٧٨٨دمحم اسامه ا@ احلسن 

دمحم عالم٩٨٩٢ جـ//١٦٧٩٠دمحم اسامه 

دمحم سالمه٩٨٩٣ ل١٦٧٩٢دمحم امساعيل 

ل١٦٧٩٤دمحم اشرف امحد على٩٨٩٤

ل١٦٧٩٥دمحم اشرف درويش شبانه٩٨٩٥

جـ//١٦٧٩٧دمحم اشرف عبدالستار عبداحلميد الشناوى٩٨٩٦

جـ//١٦٨٠٣دمحم السعيد فرج ابراهيم ابو شعيشع٩٨٩٧

جـ//١٦٨٠٥دمحم السيد الناجى القال٩٨٩٨

جـ//١٦٨٠٨دمحم السيد حسنني حممود حسنني٩٨٩٩

جـ//١٦٨١١دمحم السيد عويس سيف٩٩٠٠
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جـ//١٦٨١٢دمحم السيد متوىل الشيخ٩٩٠١

دمحم متوىل حسن٩٩٠٢ جـ//١٦٨١٦دمحم السيد يوسف 

دمحم عبدالرمحن عبدالكرمي٩٩٠٣ جـ//١٦٨١٨دمحم الشهاوى 

جـ//١٦٨٢٠دمحم املنشاوى على على محاد٩٩٠٤

ججـ١٦٨٢١دمحم انور ابراهيم السيد حسن٩٩٠٥

دمحم انور ابراهيم٩٩٠٦ جـ//١٦٨٢٣دمحم انور 

جـ//١٦٨٢٥دمحم امين رمضان املصرى٩٩٠٧

دمحم٩٩٠٨ جـ//١٦٨٢٦دمحم امين عبدالسعيد 

ل١٦٨٢٨دمحم امين عبداحملسن على مشاحيت٩٩٠٩

دمحم الفقى٩٩١٠ ١٦٨٣٠Xدمحم امين 

دمحم زعلط٩٩١١ جـ//١٦٨٣١دمحم امين 

دمحم سيد امحد عبدالقادر٩٩١٢ جـ//١٦٨٣٢دمحم امين 

دمحم عبداملنعم اخلياط٩٩١٣ جـ//١٦٨٣٣دمحم امين 

دمحم النادى٩٩١٤ دمحم  ججـ١٦٨٣٤دمحم ايهاب 

دمحم٩٩١٥ جـ//١٦٨٣٥دمحم @سم فهمى 

دمحم٩٩١٦ جـ//١٦٨٣٦دمحم بدر خريى 

جـ//١٦٨٣٨دمحم بريك فهيم قطب٩٩١٧

دمحم٩٩١٨ جـ//١٦٨٤٠دمحم بشري حممود 

ل١٦٨٤٢دمحم جالل معوض الباسوسى٩٩١٩

جـ//١٦٨٤٣دمحم مجال عبداملنعم عبداللطيف٩٩٢٠

جـ//١٦٨٤٤دمحم مجال فتحى امحد صاحل٩٩٢١

دمحم عبدهللا٩٩٢٢ جـ//١٦٨٤٦دمحم مجال خمتار 

دمحم مهدى٩٩٢٣ جـ//١٦٨٤٩دمحم مجعه 

١٦٨٥١Xدمحم حامد فايز حامد سالمه٩٩٢٤

ل١٦٨٥٥دمحم حسىن جابر شعبان٩٩٢٥
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دمحم حسني٩٩٢٦ جـ//١٦٨٥٩دمحم حسني 

ل١٦٨٦٠دمحم حسني حممود حافظ٩٩٢٧

ل١٦٨٦١دمحم حسني حممود فرج٩٩٢٨

ججـ١٦٨٦٤دمحم محدى عبدالعزيز على نعيمه٩٩٢٩

دمحم جاد٩٩٣٠ جـ//١٦٨٦٥دمحم محدى 

جـ//١٦٨٦٧دمحم خالد ابراهيم عبدالعزيز الغيمى٩٩٣١

دمحم ركني٩٩٣٢ جـ//١٦٨٦٩دمحم خالد عبدالدامي 

جـ//١٦٨٧٠دمحم خالد عبدالعليم حممود عبداخلالق٩٩٣٣

١٦٨٧٢Xدمحم خالد عبدالقوى عمر ابو�شى٩٩٣٤

ل١٦٨٧٣دمحم خالد الشني ذكى٩٩٣٥

دمحم هالل عيسى٩٩٣٦ جـ//١٦٨٧٥دمحم خالد 

دمحم العبد٩٩٣٧ ججـ١٦٨٧٧دمحم مخيس امساعيل 

جـ//١٦٨٨١دمحم ربيع رمضان عيد٩٩٣٨

ججـ١٦٨٨٨دمحم رزق عبدالنىب الشرباوى٩٩٣٩

جـ//١٦٨٨٩دمحم رضا امحد عبداهلادى البيوقى٩٩٤٠

جـ//١٦٨٩٠دمحم رضا صبحى حمروس٩٩٤١

دمحم عبدالعظيم٩٩٤٢ جـ//١٦٨٩٢دمحم رضا 

جـ//١٦٨٩٣دمحم رضا نوح الشهاىل٩٩٤٣

جـ//١٦٨٩٨دمحم رفيق ابراهيم عبده٩٩٤٤

دمحم مسعود٩٩٤٥ جـ//١٦٨٩٩دمحم رمضان ابراهيم 

دمحم فرج هللا٩٩٤٦ ل١٦٩٠٤دمحم زينهم 

ل١٦٩٠٥دمحم سامل زين العابدين عبداملقصود فرج٩٩٤٧

دمحم سيد امحد٩٩٤٨ ل١٦٩٠٦دمحم سامى الغاىل 

١٦٩٠٩X Xدمحم سعد الدين عبدالستار عبدالسميع سيدامحد٩٩٤٩

ل١٦٩١٥دمحم سعيد عبداحلميد مبارك٩٩٥٠
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١٦٩١٦Xدمحم سعيد مربوك عبداملؤمن الديب٩٩٥١

دمحم سيد امحد٩٩٥٢ ١٦٩١٧Xدمحم سعيد 

دمحم يونس٩٩٥٣ جـ//١٦٩٢٠دمحم سالمه السيد 

م١٦٩٢١دمحم سالمه عبدهللا اخلويسكى٩٩٥٤

جـ//١٦٩٢٢دمحم سليمان العزب حواس٩٩٥٥

دمحم الطيب ابوكيله٩٩٥٦ ١٦٩٢٦Xدمحم سند محد السيد 

دمحم بكرى٩٩٥٧ جـ//١٦٩٢٨دمحم سيد 

جـ//١٦٩٣١دمحم شحات حلمى مزروع٩٩٥٨

جـ//١٦٩٣٢دمحم شحات خمتار خمتار٩٩٥٩

جـ//١٦٩٣٤دمحم شريف شوقى عبدالسالم شتا٩٩٦٠

١٦٩٣٥Xدمحم شعبان ابوسيف سويد٩٩٦١

جـ//١٦٩٣٦دمحم شعبان عبدالعزيز شعبان احلناوى٩٩٦٢

ججـ١٦٩٣٧دمحم شعبان عبدالفضيل الصعيدى٩٩٦٣

جـ//١٦٩٣٨دمحم شعبان حممود مدكور٩٩٦٤

ججـ١٦٩٣٩دمحم شوبك امحد حسن٩٩٦٥

دمحم٩٩٦٦ جـ//١٦٩٤٠دمحم صابر ربيع على 

جـ//١٦٩٤٢دمحم صاحل عبداحلميد امحد سعد٩٩٦٧

ل١٦٩٤٤دمحم صبحى سعيد الفرماوى٩٩٦٨

دمحم٩٩٦٩ جـ//١٦٩٤٦دمحم صبحى عبدالعزيز الصاىف 

ل١٦٩٥٣دمحم صربى عبدالعظيم إبراهيم عاشور٩٩٧٠

دمحم عبداحلميد٩٩٧١ جـ//١٦٩٥٦دمحم صربى 

جـ//١٦٩٥٧دمحم صحصاح عبداخلالق ابوالعال٩٩٧٢

ل١٦٩٥٨دمحم صالح مجعه حامد مرزوق٩٩٧٣

دمحم عيد البدوى٩٩٧٤ ل١٦٩٦٢دمحم صالح 

ل١٦٩٦٥دمحم طارق امساعيل عبدا�يد الروىب٩٩٧٥
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دمحم ابو سعده٩٩٧٦ جـ//١٦٩٦٨دمحم طارق 

دمحم٩٩٧٧ دمحم حسن  جـ//١٦٩٦٩دمحم طارق 

ل١٦٩٧٠دمحم طلعت مسعد النحاس٩٩٧٨

جـ//١٦٩٧٣دمحم عادل فريد سبل٩٩٧٩

دمحم عزب خليل٩٩٨٠ ل١٦٩٧٤دمحم عادل 

ل١٦٩٧٥دمحم عادل مسعود عوض مسعود٩٩٨١

ل١٦٩٧٦دمحم عادل منيسى عبداملقصود٩٩٨٢

ل١٦٩٧٧دمحم عاشور امحد شعبان٩٩٨٣

دمحم سليم سلطان٩٩٨٤ ل١٦٩٧٨دمحم عاصم 

جـ//١٦٩٨١دمحم عاطف عبداجلواد على فرج٩٩٨٥

جـ//١٦٩٨٣دمحم عاطف عبدالفتاح فرج ابوزيد٩٩٨٦

ل١٦٩٨٤دمحم عاطف فرج موسى ابو بكر٩٩٨٧

دمحم عاطف ابراهيم صاحل٩٩٨٨ جـ//١٦٩٨٥دمحم عاطف 

ل١٦٩٨٦دمحم عبداحلليم الشوادىف عبدالنىب٩٩٨٩

جـ//١٦٩٨٧دمحم عبداحلميد ابراهيم عبدالفتاح٩٩٩٠

ل١٦٩٨٨دمحم عبداحلميد عبدهللا ماضى٩٩٩١

جـ//١٦٩٨٩دمحم عبداخلالق عبداخلالق اجلويلى٩٩٩٢

ل١٦٩٩٠دمحم عبداخلالق مسعود عبدالفتاح٩٩٩٣

جـ//١٦٩٩١دمحم عبدالرمحن على ابراهيم الشرخ٩٩٩٤

جـ//١٦٩٩٢دمحم عبدالرمحن حممود عبدالرمحن بدران٩٩٩٥

دمحم سند٩٩٩٦ ل١٦٩٩٣دمحم عبدالزين سعد 

دمحم٩٩٩٧ دمحم السيد  جـ//١٧٠٠٨دمحم عبدالكرمي 

دمحم بريك٩٩٩٨ ججـ١٧٠٠٩دمحم عبدالكرمي 

دمحم يوسف عبداجلواد٩٩٩٩ جـ//١٧٠١٠دمحم عبدالاله 

جـ//١٧٠١١دمحم عبداللطيف السيد عبداللطيف١٠٠٠٠
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جـ//١٧٠١٧دمحم عبداملؤمن حسىن سيد امحد عبده١٠٠٠١

ججـ١٧٠١٨دمحم عبداملؤمن شحاته هيكل١٠٠٠٢

جـ//١٧٠٢١دمحم عبدالناصر ضيف هللا الصابر هويدى١٠٠٠٣

جـ//١٧٠٢٥دمحم عبداهلادى امساعيل حممود١٠٠٠٤

جـ//١٧٠٣٦دمحم عطيفى حممود سليمان١٠٠٠٥

ججـ١٧٠٤٤دمحم على سعد هللا امحد عيسوى١٠٠٠٦

جـ//١٧٠٤٥دمحم على عبدالعزيز عبدالعال١٠٠٠٧

جـ//١٧٠٤٧دمحم على عبدهللا املنشاوى١٠٠٠٨

جـ//١٧٠٤٨دمحم على عبدهللا على رضوان١٠٠٠٩

دمحم عوض١٠٠١٠ جـ//١٧٠٤٩دمحم على عيد 

جـ//١٧٠٥٢دمحم على مصباح على سامل١٠٠١١

ججـ١٧٠٥٣دمحم على مصطفى على عبدالرازق١٠٠١٢

ججـ١٧٠٥٤دمحم عماد محدى عفيفى١٠٠١٣

ججـ١٧٠٥٥دمحم عماد على عمر١٠٠١٤

ججـ١٧٠٥٦دمحم عماد فتحى الغزاىل١٠٠١٥

جـ//١٧٠٦٠دمحم عمر فوزى مصطفى شكر١٠٠١٦

جـ//١٧٠٦٣دمحم عوض متوىل امحد متوىل١٠٠١٧

ججـ١٧٠٦٤دمحم عيد امحد زيدان بركه١٠٠١٨

جـ//١٧٠٦٥دمحم عيد سعيد عبداملقصود١٠٠١٩

دمحم اجلوهرى١٠٠٢٠ جـ//١٧٠٦٩دمحم عيد حممود 

جـ//١٧٠٧٨دمحم فكرى عبداحلميد عبداخلالق١٠٠٢١

جـ//١٧٠٧٩دمحم قدرى عبداجلواد عبدالعال @شا١٠٠٢٢

١٧٠٨٠Xدمحم كامل جابر عبدالغىن التومى١٠٠٢٣

جـ//١٧٠٨١دمحم كرم مجعه عبدهللا سليمان١٠٠٢٤

دمحم عثمان١٠٠٢٥ جـ//١٧٠٨٣دمحم كمال 
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ججـ١٧٠٨٤دمحم كيالىن خليل عبدالفتاح١٠٠٢٦

جـ//١٧٠٨٥دمحم ماجد حسني جاد حسني١٠٠٢٧

جـ//١٧٠٨٦دمحم متوىل امحد اجلمل١٠٠٢٨

جـ//١٧٠٩٠دمحم جمدى عبدالعليم حممود١٠٠٢٩

دمحم امحد مصطفى ابو هرجه١٠٠٣٠ ل١٧٠٩٦دمحم 

دمحم العيسوى جاد١٠٠٣١ ١٧٠٩٧Xدمحم 

جـ//١٧١٠٣دمحم حممود عبداحلليم السرجناوى١٠٠٣٢

جـ//١٧١٠٤دمحم حممود عبداحلميد ابوحامد١٠٠٣٣

جـ//١٧١٠٦دمحم حممود عبدالفتاح احملالوى١٠٠٣٤

ل١٧١٠٧دمحم حممود عبداملعطى الصعيدى١٠٠٣٥

جـ//١٧١٠٨دمحم حممود عبيد امحد١٠٠٣٦

دمحم١٠٠٣٧ جـ//١٧١٠٩دمحم حممود قرىن 

دمحم حسن١٠٠٣٨ ل١٧١١١دمحم حممود 

دمحم حممود١٠٠٣٩ ل١٧١١٤دمحم حممود 

جـ//١٧١١٦دمحم حممود حممود امحد السرجاىن١٠٠٤٠

جـ//١٧١١٧دمحم حممود حممود سيد امحد عياد١٠٠٤١

جـ//١٧١١٨دمحم مدحت عبدهللا ابراهيم عثمان١٠٠٤٢

جـ//١٧١١٩دمحم مرزوق عامر داود ١٠٠٤٣

جـ//١٧١٢٠دمحم مرزوق فهمى بدوى السيد١٠٠٤٤

جـ//١٧١٢٣دمحم مسعد عوض عبدهللا ابوسامل١٠٠٤٥

دمحم على عبداللطيف١٠٠٤٦ جـ//١٧١٢٤دمحم مسعد 

دمحم حممود١٠٠٤٧ جـ//١٧١٢٥دمحم مسعد 

١٧١٢٧Xدمحم مسعود شفيق بدوى١٠٠٤٨

ل١٧١٢٩دمحم مصطفى ر9ض قاسم١٠٠٤٩

جـ//١٧١٣٠دمحم مصطفى صالح مصطفى عامر١٠٠٥٠
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دمحم العسكرى١٠٠٥١ ل١٧١٣٤دمحم مصطفى 

١٧١٣٨Xدمحم ممدوح امحد عبدربه١٠٠٥٢

ل١٧١٤٠دمحم ممدوح فهمى مصرى١٠٠٥٣

ل١٧١٤١دمحم ممدوح فوزى طليب١٠٠٥٤

دمحم١٠٠٥٥ دمحم الطاهر  جـ//١٧١٤٢دمحم ممدوح 

ل١٧١٤٥دمحم مهدى زكى شاهني١٠٠٥٦

جـ//١٧١٥٠دمحم �صر رشاد على السيد١٠٠٥٧

جـ//١٧١٥١دمحم �صر عبدهللا قاسم١٠٠٥٨

جـ//١٧١٥٢دمحم �صر عبداحملسن امحد١٠٠٥٩

ل١٧١٥٣دمحم نبيل مخيس عبدالعزيز الطويل١٠٠٦٠

ل١٧١٥٤دمحم نبيل رجب سرحان القطش١٠٠٦١

ل١٧١٥٦دمحم نبيل عبداحلليم على ورده١٠٠٦٢

١٧١٥٧Xدمحم نصر عبدهللا شبل١٠٠٦٣

دمحم سعد عطيه١٠٠٦٤ جـ//١٧١٥٨دمحم هاشم 

دمحم عوف١٠٠٦٥ جـ//١٧١٦١دمحم هاىن 

١٧١٦٣Xدمحم هالل حممود عامر سامل١٠٠٦٦

جـ//١٧١٦٧دمحم وجيه الدين امحد بسيوىن الشريف١٠٠٦٧

جـ//١٧١٦٨دمحم وجيه عبدا�يد خليفه١٠٠٦٨

دمحم عبدالعظيم امحد١٠٠٦٩ ججـ١٧١٦٩دمحم وجيه 

جـ//١٧١٧٢دمحم 9سر انور عبدالرمحن اليمىن١٠٠٧٠

دمحم الدمرداش سعد١٠٠٧١ جـ//١٧١٧٣دمحم 9سر 

جـ//١٧١٧٤دمحم 9سر حممود ذكى١٠٠٧٢

دمحم ابواخلري١٠٠٧٣ جـ//١٧١٧٦دمحم حيى 

ل١٧١٨١دمحم يسرى فتوح السيد الرفاعى١٠٠٧٤

ججـ١٧١٨٢دمحم يسن ابوبكر حسني١٠٠٧٥
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دمحم الشال١٠٠٧٦ جـ//١٧١٨٦دمحم عادل عيسى 

دمحم١٠٠٧٧ جـ//١٧١٨٧دمحم عبدالعظيم عثمان 

دمحم عبدالعظيم سرحان١٠٠٧٨ جـ//١٧١٨٨دمحم عبدالعظيم 

ججـ١٧١٨٩حممود ابراهيم مجعه مرزوق١٠٠٧٩

١٧١٩١Xحممود ابراهيم عبدهللا امساعيل١٠٠٨٠

دمحم ابوراضى١٠٠٨١ دمحم  جـ//١٧١٩٢حممود ابراهيم 

جـ//١٧١٩٣حممود ابراهيم مصطفى ابوشادى١٠٠٨٢

جـ//١٧١٩٤حممود ابواليزيد عبدالقادر متوىل١٠٠٨٣

جـ//١٧١٩٥حممود امحد امحد سالمه١٠٠٨٤

دمحم فرج١٠٠٨٥ جـ//١٧٢٠٣حممود امحد حممود 

دمحم حممود١٠٠٨٦ جـ//١٧٢٠٥حممود اسامه مخيس 

جـ//١٧٢٠٧حممود امساعيل ابراهيم امساعيل١٠٠٨٧

ل١٧٢٠٩حممود الدمرداش عبدالواحد الدمرداش١٠٠٨٨

جـ//١٧٢١٠حممود السيد امحد امحد مكى١٠٠٨٩

١٧٢١١X Xحممود السيد امحد على١٠٠٩٠

جـ//١٧٢١٢حممود انور السيد امحد عون١٠٠٩١

ل١٧٢١٣حممود امين عبداحلميد حبريى١٠٠٩٢

جـ//١٧٢١٥حممود ¨اء الدين جاداملوىل امحد كساب١٠٠٩٣

جـ//١٧٢١٧حممود جابر حمروس دغيدى١٠٠٩٤

دمحم امني١٠٠٩٥ جـ//١٧٢١٨حممود مجال حممود 

جـ//١٧٢١٩حممود مجعه حلمى العجرودى١٠٠٩٦

جـ//١٧٢٢٠حممود مجعه فاروق حممود عبدالواحد١٠٠٩٧

دمحم ابوالعال١٠٠٩٨ ججـ١٧٢٢٢حممود حسن امحد 

جـ//١٧٢٢٤حممود محاده حممود السيد١٠٠٩٩

ل١٧٢٢٧حممود مخيس عبداحلليم جاب هللا١٠١٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة



رقم اجللوس

وزא�
�א�	���מ�א�����

א����د�א��������	��ون�א�ز�א��

�دא�
���ون�א�ط��

و�د
�א������א���
كشف �مساء الطالب وأرقام جلوس 

االسم

٢٠٢٢-٢٠٢٣

إدارة مشروعاتشعبة

الفرقة الثالثة

مستجد

صفحة   ٤٥

التقديررقم جلوس سابق

دمحم عبداهلادى عبداحلى الشهاىب١٠١٠١ ل١٧٢٢٩حممود راضى 

دمحم مجعه١٠١٠٢ ل١٧٢٣٠حممود ربيع 

جـ//١٧٢٣٢حممود رشاد على امحد شداد١٠١٠٣

جـ//١٧٢٣٥حممود رمضان حممود الطاهر امحد سليم١٠١٠٤

جـ//١٧٢٣٧حممود سامل متوىل السيد١٠١٠٥

ل١٧٢٣٨حممود سامى عبدا�يد حجازى١٠١٠٦

١٧٢٤٢Xحممود سعيد عبدالفتاح عبدالسميع فراج١٠١٠٧

جـ//١٧٢٤٥حممود سيد عبده ابوا�د امباىب١٠١٠٨

دمحم سعيد١٠١٠٩ جـ//١٧٢٤٦حممود سيد حممود 

جـ//١٧٢٤٨حممود شعبان ابراهيم امساعيل١٠١١٠

جـ//١٧٢٤٩حممود صابر عبداجليد الشيخ١٠١١١

جـ//١٧٢٥٠حممود صاحل عبدالقوى ابوزيد١٠١١٢

جـ//١٧٢٥٣حممود طارق حممود عبداحلميد١٠١١٣

دمحم١٠١١٤ جـ//١٧٢٥٤حممود طاهر عبدالرحيم 

ل١٧٢٥٧حممود عادل صابر صاحل االعرج١٠١١٥

دمحم موسى١٠١١٦ جـ//١٧٢٥٩حممود عبداحلكيم السيد 

م١٧٢٦٢حممود عبدالرحيم عبدالغفار عبدالرحيم١٠١١٧

جـ//١٧٢٦٣حممود عبدالعزيز عبدالرمحن على١٠١١٨

دمحم غريب١٠١١٩ جـ//١٧٢٦٥حممود عبدالعظيم كامل 

دمحم عبدالقوى بدر١٠١٢٠ جـ//١٧٢٦٦حممود عبدالقوى 

جـ//١٧٢٦٧حممود عبداللطيف رشدى عبداللطيف١٠١٢١

دمحم عبده١٠١٢٢ جـ//١٧٢٦٩حممود عبداملنعم 

جـ//١٧٢٧٠حممود عبدالناصر عباس شاكر١٠١٢٣

جـ//١٧٢٧١حممود عبدالواحد مسعود �جى١٠١٢٤

جـ//١٧٢٧٣حممود عبده حممود عبده سامل١٠١٢٥
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دمحم ابراهيم عبدهللا١٠١٢٦ جـ//١٧٢٧٤حممود عزت 

دمحم حسان١٠١٢٧ جـ//١٧٢٧٥حممود عصام الدين 

جـ//١٧٢٧٦حممود عالء حممود على خالف١٠١٢٨

ل١٧٢٨٥حممود كمال سعد طاهر موسى١٠١٢٩

جـ//١٧٢٨٩حممود جمدى عبداللطيف سيد امحد١٠١٣٠

جـ//١٧٢٩٠حممود حمروس عبدالعزيز امساعيل١٠١٣١

دمحم الشيهى١٠١٣٢ دمحم ابراهيم  ججـ١٧٢٩٢حممود 

دمحم حممود عبدالفتاح عودا١٠١٣٣ جـ//١٧٣١٤حممود 

دمحم حممود نصر طريده١٠١٣٤ ججـ١٧٣١٥حممود 

دمحم نوح شعبان١٠١٣٥ جـ//١٧٣١٦حممود 

دمحم هالل عوض هللا شلىب١٠١٣٦ ججـ١٧٣١٧حممود 

ججـ١٧٣١٩حممود مرعى شحاته مجعه١٠١٣٧

دمحم خليفه١٠١٣٨ ججـ١٧٣٢١حممود مصطفى 

١٧٣٢٢Xحممود مصطفى حممود ابراهيم على١٠١٣٩

جـ//١٧٣٢٣حممود مصطفى حممود حممود يوسف١٠١٤٠

دمحم اجليزاوى١٠١٤١ دمحم  جـ//١٧٣٢٤حممود منري 

ججـ١٧٣٢٥حممود �جى غنيوه منىب١٠١٤٢

جـ//١٧٣٢٦حممود هاىن فايز عبداحلميد١٠١٤٣

دمحم١٠١٤٤ جـ//١٧٣٣٠حممود بدوى حسان 

ججـ١٧٣٣٢مدحت عبداهلادى ابراهيم على١٠١٤٥

ججـ١٧٣٣٣مدحت عصام فريد السيد١٠١٤٦

دمحم خليفه مرسى١٠١٤٧ جـ//١٧٣٣٤مدحت 

ججـ١٧٣٣٦مرزوق عيون على حممود خالف١٠١٤٨

دمحم امحد١٠١٤٩ جـ//١٧٣٣٨مروان امحد فهيم 

دمحم١٠١٥٠ دمحم عبدالعزيز  جـ//١٧٣٤٤مروان 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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ججـ١٧٣٤٥مروه رضا فوزى فهيم امحد د9ب١٠١٥١

ججـ١٧٣٤٦مروه عوض ضيف هللا رزق١٠١٥٢

دمحم عبدالشاىف١٠١٥٣ ججـ١٧٣٤٧مروه فارس 

١٧٣٤٩Xمرمي امحد سعيد صاحل١٠١٥٤

دمحم الغريب سامل١٠١٥٥ ججـ١٧٣٥٠مرمي الدسوقى 

دمحم امحد١٠١٥٦ جـ//١٧٣٥٢مرمي حسىن ابوالعباس 

ججـ١٧٣٥٥مرمي سيد شاكر جوهر١٠١٥٧

دمحم خليل السنديوىن١٠١٥٨ ١٧٣٥٦Xمرمي صالح 

ججـ١٧٣٥٧مرمي عبدالقادر حيىي هاشم١٠١٥٩

ججـ١٧٣٥٨مرمي عليوه حممود امحد ابواخلري١٠١٦٠

ججـ١٧٣٥٩مرمي عيد حممود مرسى١٠١٦١

دمحم على١٠١٦٢ ججـ١٧٣٦٠مرمي فرحات السعيد 

دمحم سعد عيد الدبيسى١٠١٦٣ ججـ١٧٣٦١مرمي 

دمحم عبدالسالم البزاوى١٠١٦٤ ججـ١٧٣٦٢مرمي 

ججـ١٧٣٦٣مرمي هيثم مكاوى امحد١٠١٦٥

ججـ١٧٣٦٤مرمي 9سر فاروق فيشار١٠١٦٦

جـ//١٧٣٦٥مرمي يوسف عبداملنعم داود١٠١٦٧

ل١٧٣٧٥مصطفى ابواليزيد على حسن فايد١٠١٦٨

ججـ١٧٣٨٠مصطفى اسالم عبدالفتاح على ابوسليمان١٠١٦٩

دمحم عبدالرمحن١٠١٧٠ ١٧٣٨٣Xمصطفى اشرف 

جـ//١٧٣٨٩مصطفى مجال عبدالناصر شحاته١٠١٧١

ل١٧٣٩١مصطفى حافظ عبداملقصود يوسف نعمه هللا١٠١٧٢

ججـ١٧٣٩٢مصطفى حامد حممود ابوبكر١٠١٧٣

م١٧٣٩٤مصطفى حسني عبدالعظيم حسن١٠١٧٤

جـ//١٧٣٩٨مصطفى خالد عبدالبارى مصطفى ابوركبه١٠١٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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ججـ١٧٤٠٣مصطفى رجب حممود جادالرب١٠١٧٦

دمحم عمار١٠١٧٧ جـ//١٧٤٠٥مصطفى رضا 

جـ//١٧٤٠٦مصطفى رضوان سليمان عبدربه١٠١٧٨

جـ//١٧٤٠٩مصطفى سعيد امحد غامن١٠١٧٩

دمحم على١٠١٨٠ دمحم  ججـ١٧٤١٢مصطفى سيد 

جـ//١٧٤١٤مصطفى شعبان منشاوى مربوك القرباوى١٠١٨١

ججـ١٧٤١٨مصطفى عامر نورالدين حسني١٠١٨٢

جـ//١٧٤٢٠مصطفى عبدالعظيم سيد امحد الشقا١٠١٨٣

جـ//١٧٤٢١مصطفى عبدالفتاح على عيد١٠١٨٤

ل١٧٤٢٤مصطفى عبداملعطى امحد رزق١٠١٨٥

دمحم١٠١٨٦ دمحم  جـ//١٧٤٢٩مصطفى عبود 

ججـ١٧٤٣٧مصطفى فرغلى منجى امني ابراهيم١٠١٨٧

ججـ١٧٤٣٨مصطفى فيصل عرفات حسن سالمه١٠١٨٨

دمحم ابواحلديد١٠١٨٩ ججـ١٧٤٤٠مصطفى كامل 

ججـ١٧٤٤١مصطفى ماجد عبداحلليم مطر١٠١٩٠

دمحم ابوزيد١٠١٩١ دمحم انور  جـ//١٧٤٤٣مصطفى 

دمحم سيد سليم درويش١٠١٩٢ جـ//١٧٤٤٧مصطفى 

دمحم عبداحلليم على عبده١٠١٩٣ ل١٧٤٤٨مصطفى 

دمحم حممود مصلحى على١٠١٩٤ جـ//١٧٤٥١مصطفى 

جـ//١٧٤٥٥مصطفى حممود فتح هللا سيد امحد هيبه١٠١٩٥

دمحم مرسى١٠١٩٦ جـ//١٧٤٥٦مصطفى حممود 

ل١٧٤٦٠مصطفى 9سر حجازى سيد امحد النقيب١٠١٩٧

دمحم١٠١٩٨ جـ//١٧٤٦٢مصطفى 9سر مصطفى 

جـ//١٧٤٦٤مصطفى يسرى شحات السيد١٠١٩٩

جـ//١٧٤٦٥مصطفى يوسف عفيفى سعد١٠٢٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم١٠٢٠١ ١٧٤٦٦Xمعاذ موسى ديبان 

دمحم السيد خلف١٠٢٠٢ ل١٧٤٦٨معتز 

جـ//١٧٤٧١منار امحد شعبان امحد االروش١٠٢٠٣

ججـ١٧٤٧٣منار محاده عبدالرؤف السيد اخلوىل١٠٢٠٤

ججـ١٧٤٧٤منار محدان ماهر امحد عبدالوهاب١٠٢٠٥

جـ//١٧٤٧٥منار خالد حممود حامد١٠٢٠٦

جـ//١٧٤٧٦منار رشاد خريى عبدالعزيز سامل١٠٢٠٧

ججـ١٧٤٧٨منار طارق السيد حمفوظ١٠٢٠٨

دمحم عبدالغىن حالوه١٠٢٠٩ جـ//١٧٤٧٩منار عبداحملسن 

جـ//١٧٤٨٠منار عالء رمضان عيد امحد بدر١٠٢١٠

دمحم رضوان١٠٢١١ دمحم امحد  ججـ١٧٤٨١منار 

دمحم احلليسى١٠٢١٢ دمحم حامد  جـ//١٧٤٨٢منار 

جـ//١٧٤٨٨منه أنور رمضان عبداملقصود غنيم١٠٢١٣

ججـ١٧٤٩٠منه هللا امحد بسيوين حممود عبدالعزيز١٠٢١٤

جـ//١٧٤٩٣منه هللا رضوان عبدالعاطى امحد رضوان١٠٢١٥

ججـ١٧٤٩٤منه هللا رمضان رفاعى مهدي١٠٢١٦

ججـ١٧٤٩٧منه هللا كامل عوض كامل خليفه١٠٢١٧

ججـ١٧٤٩٨منه هللا جمدى مصطفى الصباغ١٠٢١٨

ججـ١٧٥٠٠منه هللا حممود عبداملعبود امحد شريف١٠٢١٩

جـ//١٧٥٠١منه هللا مصطفى البسطويسى نعمان١٠٢٢٠

ججـ١٧٥٠٢منه طلعت امحد السيد امحد١٠٢٢١

دمحم١٠٢٢٢ ججـ١٧٥٠٣مىن ابراهيم حسني ابواحلسن 

ججـ١٧٥٠٤مىن السيد رمضان سليم١٠٢٢٣

ججـ١٧٥٠٧مها خالد نصيف سعد ابراهيم١٠٢٢٤

ججـ١٧٥٠٨مها جمدى فهمى عزب١٠٢٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم١٠٢٢٦ ل١٧٥٠٩مهاب مدحت محدان 

دمحم عبدالقادر١٠٢٢٧ جـ//١٧٥١٦مى امري 

دمحم عبدالعزيز مهدى جوده١٠٢٢٨ م١٧٥١٧مى 

دمحم حسن١٠٢٢٩ جـ//١٧٥٢٠مياده حسن بركات 

جـ//١٧٥٢١مياده خليل نسيم خليل١٠٢٣٠

جـ//١٧٥٢٥ميخائيل مكرم ابراهيم عطا النجار١٠٢٣١

ل١٧٥٢٦مريا سعد زكر9 سعد١٠٢٣٢

ججـ١٧٥٢٧مري� ثروت فتحى نصر هللا١٠٢٣٣

١٧٥٢٩Xمينا جورج فهيم سرجيوس١٠٢٣٤

جـ//١٧٥٣١مينا عزت مشعى ذكى١٠٢٣٥

جـ//١٧٥٣٢مينا عماد صليب ملك١٠٢٣٦

جـ//١٧٥٣٣مينا ميالد بباوى جربائيل خليل١٠٢٣٧

جـ//١٧٥٣٤مينا �دى ملعى ذكى١٠٢٣٨

١٧٥٣٥Xمينا هاىن مسري قالده١٠٢٣٩

دمحم العرىب ابوالريش١٠٢٤٠ جـ//�١٧٥٣٦جى يوسف �جى 

جـ//�١٧٥٤٠در رجب ابراهيم ابواليزيد على١٠٢٤١

م�١٧٥٤٢دين نصر على امحد الشربيىن١٠٢٤٢

دمحم حممود حسن نصر١٠٢٤٣ ججـ�١٧٥٤٣ديه حسن 

جـ//�١٧٥٤٥نسى سيد امحد على على حممود١٠٢٤٤

جـ//�١٧٥٤٨نسي 9سر امحد عبداحلميد١٠٢٤٥

دمحم املغرىب١٠٢٤٦ جـ//�١٧٥٥٠هد ابراهيم سعد 

جـ//١٧٥٥٢جناح شعبان سالمه عبدالعزيز عبدالقادر١٠٢٤٧

ججـ١٧٥٥٣جناه مجال على عبدالرب١٠٢٤٨

جـ//١٧٥٥٤جنيب حممود جنيب حممود١٠٢٤٩

دمحم امحد يونس١٠٢٥٠ ججـ١٧٥٥٥ندا امحد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة



رقم اجللوس

وزא�
�א�	���מ�א�����

א����د�א��������	��ون�א�ز�א��

�دא�
���ون�א�ط��

و�د
�א������א���
كشف �مساء الطالب وأرقام جلوس 

االسم

٢٠٢٢-٢٠٢٣

إدارة مشروعاتشعبة

الفرقة الثالثة

مستجد

صفحة   ٥١

التقديررقم جلوس سابق

دمحم حممود السيد١٠٢٥١ ججـ١٧٥٥٦ندا السيد 

ججـ١٧٥٥٧ندا مجعه نظري عبداملنعم١٠٢٥٢

ججـ١٧٥٥٨ندا سعيد عبدالرمحن عبده١٠٢٥٣

دمحم امحد ابراهيم١٠٢٥٤ ججـ١٧٥٦٢نداء 

م١٧٥٦٣ندى امحد عبداحلميد فارس الريس١٠٢٥٥

ججـ١٧٥٦٥ندى بسيوىن هاشم عبداهلادى١٠٢٥٦

ججـ١٧٥٦٦ندى حسن عبداحلميد بسيوىن١٠٢٥٧

م١٧٥٦٧ندى زينهم عبده حافظ موسى١٠٢٥٨

ججـ١٧٥٦٨ندى سعد عبدهللا عبده١٠٢٥٩

دمحم امحد ابراهيم١٠٢٦٠ جـ//١٧٥٦٩ندى على 

جـ//١٧٥٧٠ندى عمرو عثمان حممود النرباوى١٠٢٦١

دمحم١٠٢٦٢ دمحم صاحل  جـ//١٧٥٧١ندى فتحى 

جـ//١٧٥٧٢ندى ماهر السيد عوض عريف١٠٢٦٣

جـ//١٧٥٧٧ندى �صر النوىب حممود١٠٢٦٤

جـ//١٧٥٧٨ندى نصر ابراهيم عشرى١٠٢٦٥

جـ//١٧٥٧٩نرمني زيدان السيد الكردى١٠٢٦٦

جـ//١٧٥٨٠نرمني طارق سعدون سعدون١٠٢٦٧

دمحم١٠٢٦٨ دمحم عوض  ججـ١٧٥٨٢نرمني 

جـ//١٧٥٨٣نسمه صربى عبدالسميع عطيه١٠٢٦٩

جـ//١٧٥٨٥نسمه عيد عبداحلليم عيد ابوالعزم١٠٢٧٠

جـ//١٧٥٨٦نسمه وائل مسعود عبداملقصود جوهر١٠٢٧١

دمحم١٠٢٧٢ جـ//١٧٥٨٧نشأت وجيه نشأت جاد 

دمحم عوض١٠٢٧٣ ججـ١٧٥٨٨نشوى صبحى سعد 

جـ//١٧٥٨٩نصر امحد عبداخلالق امحد١٠٢٧٤

دمحم حسن١٠٢٧٥ جـ//١٧٥٩١نعمت هللا منصور حممود 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//µ١٧٥٩٢اد عالء عبدالرؤوف امحد امام١٠٢٧٦

جـ//µ١٧٥٩٣ال طلعت السيد عبداملطلب سالمه١٠٢٧٧

جـ//µ١٧٥٩٥ى عادل حممود النشرتى١٠٢٧٨

دمحم١٠٢٧٩ دمحم عبدهللا  جـ//µ١٧٥٩٦ى 

دمحم١٠٢٨٠ جـ//١٧٥٩٧نوال وليد امام 

دمحم شحاته١٠٢٨١ جـ//١٧٥٩٩نور امحد ابراهيم 

دمحم عبدالقادر١٠٢٨٢ جـ//١٧٦٠٠نور امحد 

جـ//١٧٦٠٢نور الصباح رجب سيد على امساعيل١٠٢٨٣

جـ//١٧٦٠٤نور حيى امساعيل حسنني١٠٢٨٤

جـ//١٧٦٠٨نورا عبدالنىب سعد امام الشرشاىب١٠٢٨٥

جـ//١٧٦٠٩نورا عالء يونس عبداجلواد١٠٢٨٦

دمحم١٠٢٨٧ دمحم انور عزالدين  جـ//١٧٦١٠نورا 

دمحم١٠٢٨٨ دمحم  جـ//١٧٦١١نورالدين عبدالباسط 

جـ//١٧٦١٣نوران اسامه سعيد ابراهيم١٠٢٨٩

ل١٧٦١٤نورهان ابراهيم امني فتح هللا سيف النصر١٠٢٩٠

دمحم١٠٢٩١ جـ//١٧٦١٦نورهان سعيد عبدالشكور 

جـ//١٧٦١٩نورهان عاطف عبدالرمحن سعيد١٠٢٩٢

دمحم على١٠٢٩٣ ججـ١٧٦٢٠نورهان عبداملقصود 

م١٧٦٢٢نورهان منصور حممود ابو ا�د١٠٢٩٤

دمحم١٠٢٩٥ ججـ١٧٦٢٣نورهان �دى زايد 

ججـ١٧٦٢٤نريه حممود عبداللطيف عبداهلادى جويلى١٠٢٩٦

ججـ١٧٦٢٥نيفني كرمي مجال ملعى١٠٢٩٧

جـ//١٧٦٢٧هاجر اشرف كمال حسنني شحاته١٠٢٩٨

دمحم املرسى١٠٢٩٩ جـ//١٧٦٢٩هاجر حسني حممود 

ججـ١٧٦٣١هاجر سعد سالمه السيد١٠٣٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم ابراهيم١٠٣٠١ ١٧٦٣٢Xهاجر سعد 

دمحم حسن ملوى١٠٣٠٢ جـ//١٧٦٣٣هاجر مسري ابراهيم 

دمحم١٠٣٠٣ دمحم جابر  جـ//١٧٦٣٨هاجر 

جـ//١٧٦٤٣هادى عيد ابوا�د حسن رجب١٠٣٠٤

ججـ١٧٦٤٥هاله عبداملنعم جويده جويده١٠٣٠٥

دمحم١٠٣٠٦ ججـ١٧٦٤٦هاله مدحت صالح الدين 

دمحم الشيخ مصطفى حممود عصر١٠٣٠٧ جـ//١٧٦٤٧هامن مصطفى 

جـ//١٧٦٤٨هاىن محدان جاد السيد١٠٣٠٨

جـ//١٧٦٥٠هاىن سامح نصر اخلوىل١٠٣٠٩

جـ//١٧٦٥٢هايدى اشرف السيد على احلجار١٠٣١٠

دمحم سلطان١٠٣١١ ل١٧٦٥٣هايدى طارق هالل 

ججـ١٧٦٥٧هبه اشرف عبداملوىل عبدالعظيم ابوشوشه١٠٣١٢

دمحم امحد منصور١٠٣١٣ جـ//١٧٦٥٨هبه هللا 

١٧٦٦٠X Xهبه عبدالعال السيد السيد املالح١٠٣١٤

ل١٧٦٦١هبه جمدى فصيح عبداجلليل مصطفى١٠٣١٥

جـ//١٧٦٦٤هدير سعيد على اهليىت١٠٣١٦

دمحم مسلم١٠٣١٧ دمحم الشافعى  جـ//١٧٦٦٥هدير عبدالوهاب 

جـ//١٧٦٧٢هشام عزت ابراهيم عواد الغنام١٠٣١٨

جـ//١٧٦٧٧هالل مسلم هالل بيومى هالل١٠٣١٩

دمحم عثمان رزق سليمان١٠٣٢٠ جـ//١٧٦٧٨مهسه 

جـ//١٧٦٧٩هند ماهر السيد البمىب١٠٣٢١

دمحم بسيوىن عبداخلالق عيسى١٠٣٢٢ جـ//١٧٦٨٠هند 

ججـ١٧٦٨٢هيام السيد زاهر متوىل١٠٣٢٣

ل١٧٦٨٦وجيه حيى يونس سليمان١٠٣٢٤

جـ//١٧٦٩٠وفاء عادل عبداحلكم عبدالرحيم١٠٣٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم امحد امحد عبدالناصر١٠٣٢٦ جـ//١٧٦٩٢وفاء 

جـ//١٧٦٩٣وفاء حيىي السيد الشربيىن الشرقاوى١٠٣٢٧

جـ//١٧٦٩٦وليد السيد عبدهللا عبدالعليم جنم١٠٣٢٨

ججـ١٧٧٠٢وليد مسري عبداحلكيم اجلنزورى١٠٣٢٩

دمحم مسري فريد١٠٣٣٠ جـ//9١٧٧٠٦را اشرف 

دمحم١٠٣٣١ جـ//9١٧٧١٢سر حممود عبدا�يد 

جـ//9١٧٧١٦مسني حليم  خبيت ابوسته١٠٣٣٢

ججـ9١٧٧١٧مسني رضا عبدالنىب امني على١٠٣٣٣

جـ//9١٧٧١٨مسني رمضان مصطفى السيد مسك١٠٣٣٤

ججـ9١٧٧٢١مسني مسري حممود الدقوىن١٠٣٣٥

جـ//9١٧٧٢٢مسني على عبدالرمحن ابوالنصر١٠٣٣٦

دمحم حافظ عبدا�يد١٠٣٣٧ جـ//9١٧٧٢٣مسني 

جـ//9١٧٧٢٦مسني ممدوح عارف امحد عبدهللا١٠٣٣٨

دمحم عبدالفتاح العليمى١٠٣٣٩ جـ//9١٧٧٢٨مسني 9سر 

دمحم فرحات١٠٣٤٠ ل9١٧٧٢٩سني شريف فتحى 

دمحم١٠٣٤١ جـ//9١٧٧٣١سني مصطفى 9سني 

دمحم امحد١٠٣٤٢ ل١٧٧٣٢حيى خالد حسن 

دمحم١٠٣٤٣ جـ//١٧٧٣٣حيىي امحد حيىي امحد 

دمحم١٠٣٤٤ دمحم السيد  ججـ١٧٧٣٥حيىي 

ججـ١٧٧٣٦يسرا عصام عبدالكرمي سيد١٠٣٤٥

ججـ١٧٧٣٧يسرى حسني صاحل سويرح١٠٣٤٦

ججـ١٧٧٣٨يسرى سامح ابراهيم القمريى١٠٣٤٧

ججـ١٧٧٣٩يسى ماهر �بت جرجس١٠٣٤٨

١٧٧٤٨Xيوسف امين سعيد البنهاوى١٠٣٤٩

ججـ١٧٧٤٩يوسف rمر طارق امحد١٠٣٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة



رقم اجللوس

وزא�
�א�	���מ�א�����

א����د�א��������	��ون�א�ز�א��

�دא�
���ون�א�ط��

و�د
�א������א���
كشف �مساء الطالب وأرقام جلوس 

االسم

٢٠٢٢-٢٠٢٣

إدارة مشروعاتشعبة

الفرقة الثالثة

مستجد

صفحة   ٥٥

التقديررقم جلوس سابق

دمحم 9دم١٠٣٥١ دمحم  جـ//١٧٧٥٣يوسف خالد 

ججـ١٧٧٥٩يوسف سيد سيد امحد عبيد١٠٣٥٢

جـ//١٧٧٦٣يوسف شعبان جالل عبدالعزيز١٠٣٥٣

جـ//١٧٧٦٤يوسف صبحى امحد عبدهللا١٠٣٥٤

دمحم عبداملعطى١٠٣٥٥ جـ//١٧٧٧١يوسف عبدهللا 

دمحم سليم١٠٣٥٦ ججـ١٧٧٧٦يوسف عطيه سليم 

جـ//١٧٧٨١يوسف قرىن ابراهيم دسوقى١٠٣٥٧

دمحم ابوا�د حسن ابوا�د١٠٣٥٨ جـ//١٧٧٨٣يوسف 

دمحم١٠٣٥٩ دمحم سليم  جـ//١٧٧٨٨يوسف 

دمحم عبدالسالم عبدهللا١٠٣٦٠ ججـ١٧٧٩٠يوسف 

دمحم عبدالعظيم شريف١٠٣٦١ جـ//١٧٧٩١يوسف 

دمحم عبدالاله على املظاىل١٠٣٦٢ جـ//١٧٧٩٢يوسف 

دمحم عثمان١٠٣٦٣ دمحم موسى  ججـ١٧٧٩٤يوسف 

١٧٧٩٥X Xيوسف حممود ابراهيم السيد حامت١٠٣٦٤

جـ//١٧٨٠٥يوسف يسن حممود امحد سليمان١٠٣٦٥

جـ//١٧٨٠٧يونس عطا · سليمان رجب١٠٣٦٦

ق٨٠٢٨امحد سامى عبدالعظيم حسن امحد١٠٤٠١

ق٨٠٥٣امحد كرم فوزى مربوك مصباح١٠٤٠٢

دمحم امحد حرحش١٠٤٠٣ غـ٨٠٥٩امحد 

دمحم سعدالدين١٠٤٠٤ ق٨٥٠٦دمحم اسامه 

ق٨٥٠٩دمحم اشرف محزه ابراهيم١٠٤٠٥

غـ٨٥٨٨دمحم ظافر عبدا�يد عبدالنىب١٠٤٠٦

غـ٨٦٦٤حممود امحد سعد عبداحلميد عبداهلادى١٠٤٠٧

غـ�٨٧٨٩در طارق مصطفى عثمان الصعيدى١٠٤٠٨

غـ٨٨١٤نورهان اسامه محدى خالد١٠٤٠٩

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة



رقم اجللوس

وزא�
�א�	���מ�א�����

א����د�א��������	��ون�א�ز�א��

�دא�
���ون�א�ط��

و�د
�א������א���
كشف �مساء الطالب وأرقام جلوس 

االسم

٢٠٢٢-٢٠٢٣

إدارة مشروعاتشعبة

الفرقة الثالثة

من اخلارج أول فرصة

صفحة   ٥٦

التقديررقم جلوس سابق

دمحم عبدالعليم١٠٤٢١ خ٨٨٧٢١اسراء شعبان 

دمحم رمضان١٠٤٢٢ خ٨٨٧٣١امساء امحد 

خ٨٨٧٤١سهيله طلعت عبدهللا بدر١٠٤٢٣

دمحم محد١٠٤٢٤ دمحم عبدالعزيز  خ٨٨٧٥١فارس 

خ٨٨٩١٣بسام عبداللطيف ابراهيم صربى١٠٤٣١

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة


