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جـ//١٥٠٠٨ا>نوب رتيب بشاره نصيف١١٠٠١

دمحم عبداحلليم نصار١١٠٠٢ جـ//١٥٠٠٩ابرار عبداحلليم 

١٥٠١٠Xابراهيم امحد ابراهيم امحد١١٠٠٣

جـ//١٥٠١١ابراهيم امحد سعد ابوالفتوح الفواخرى١١٠٠٤

ل١٥٠١٢ابراهيم امحد سعيد السيد السمني١١٠٠٥

دمحم امحد١١٠٠٦ جـ//١٥٠١٤ابراهيم اشرف 

جـ//١٥٠١٦ابراهيم جابر سيد امحد القن١١٠٠٧

جـ//١٧٨٠٨ابراهيم مجعه السيد سرور١١٠٠٨

جـ//١٥٠١٨ابراهيم حسن عبداحلميد عزات١١٠٠٩

جـ//١٧٨٠٩ابراهيم سعيد حامد نصر حامد جويده١١٠١٠

ل١٥٠٢٠ابراهيم سعيد عبدالسالم عوض١١٠١١

جـ//١٥٠٠١ابراهيم صابر عبدالوهاب ابراهيم غرىب١١٠١٢

١٥٠٢٢Xابراهيم صالح ابراهيم حممود١١٠١٣

ل١٥٠٢٣ابراهيم صالح السباعى املنوىف١١٠١٤

دمحم١١٠١٥ ١٥٠٢٤Xابراهيم صالح عبداملهيمن على 

ل١٥٠٢٥ابراهيم طلعت ابراهيم زايد١١٠١٦

ل١٥٠٢٧ابراهيم عاطف متوىل خضري١١٠١٧

١٥٠٢٨Xابراهيم عبدالدامي سنوسى مربوك١١٠١٨

جـ//١٥٠٢٩ابراهيم عبداللطيف مكايد دمني١١٠١٩

دمحم السيد١١٠٢٠ ل١٥٠٣٣ابراهيم عصام 

دمحم حمرم١١٠٢١ ١٥٠٣٤X Xابراهيم عالء ابراهيم 

١٧٨١٠Xابراهيم على محدان على١١٠٢٢

جـ//١٥٠٣٦ابراهيم عمر عثمان عبدربه١١٠٢٣

جـ//١٥٠٣٧ابراهيم مربوك ابراهيم سليمان١١٠٢٤

دمحم ابراهيم توفيق١١٠٢٥ جـ//١٥٠٣٨ابراهيم 

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

اقتصاد زراعيشعبة

الفرقة الثالثة

مستجد

صفحة   ٢

التقديررقم جلوس سابق

دمحم ابراهيم حسن فايد١١٠٢٦ جـ//١٥٠٣٩ابراهيم 

دمحم ابراهيم عبدهللا الصعيدى١١٠٢٧ ١٧٨٨٢Xابراهيم 

دمحم امحد امحد الديب١١٠٢٨ ١٥٠٤١X Xابراهيم 

دمحم السيد ابراهيم١١٠٢٩ ل١٥٠٤٣ابراهيم 

دمحم مجيل ابراهيم١١٠٣٠ جـ//١٥٠٤٤ابراهيم 

دمحم رشاد عبدالعزيز مربوك١١٠٣١ جـ//١٥٠٤٥ابراهيم 

دمحم سعيد عبداحلليم نصار١١٠٣٢ ل١٥٠٤٦ابراهيم 

دمحم ابراهيم١١٠٣٣ دمحم  ل١٥٠٤٩ابراهيم 

دمحم امحد النبوى١١٠٣٤ دمحم  جـ//١٥٠٥٠ابراهيم 

ل١٥٠٥١ابراهيم مرعى ابراهيم حممود مرعى١١٠٣٥

١٥٠٥٢Xابراهيم مصطفى ابراهيم رمضان١١٠٣٦

دمحم امحد يوسف زيدان١١٠٣٧ ١٥٠٥٥Xابراهيم حيى 

جـ//١٧٨١١ابوبكر صالح عثمان ابوزيد١١٠٣٨

١٥٠٥٨X Xابوبكر فؤاد على راشد١١٠٣٩

ججـ١٧٨١٢امحد ابراهيم امحد حممود عبدالوهاب١١٠٤٠

ل١٥٠٦١امحد ابراهيم السيد العزب مرسال١١٠٤١

جـ//١٥٠٦٧امحد ابو الريش رسالن عبدالعاطى يونس١١٠٤٢

١٥٠٦٩Xامحد ابوطالب مصطفى الشحات١١٠٤٣

ل١٥٠٧٠امحد امحد حسن امحد تومه١١٠٤٤

جـ//١٥٠٧١امحد اسامه التهامى السيد١١٠٤٥

جـ//١٥٠٧٢امحد اسامه سيد عبدالرازق١١٠٤٦

ل١٧٨١٣امحد امساعيل امحد عبدالعظيم خالف١١٠٤٧

جـ//١٥٠٧٦امحد اشرف امحد على١١٠٤٨

١٧٨٨٣X Xامحد اشرف عطيه عويضه١١٠٤٩

جـ//١٥٠٧٩امحد اشرف فوزى عطيه نعيم١١٠٥٠

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

اقتصاد زراعيشعبة

الفرقة الثالثة

مستجد

صفحة   ٣

التقديررقم جلوس سابق

دمحم على١١٠٥١ جـ//١٧٨١٤امحد الروىب 

ل١٥٠٨٣امحد السيد شعبان ابراهيم١١٠٥٢

ل١٥٠٨٤امحد السيد عبداحملسن عبداحلميد١١٠٥٣

دمحم ابراهيم١١٠٥٤ ١٧٨٣٣X Xامحد السيد 

دمحم غامن١١٠٥٥ جـ//١٥٠٨٧امحد السيد 

جـ//١٧٨١٥امحد السيد حممود عبدهللا بكر١١٠٥٦

دمحم السبيعى١١٠٥٧ جـ//١٥٠٨٨امحد الشافعى 

١٥٠٨٩X Xامحد الشوره حبشى الشوره النحاس١١٠٥٨

ل١٥٠٩٠امحد اهلادى امحد عرفان الرفاعى١١٠٥٩

١٥٠٩١Xامحد امني مجال امني رابح١١٠٦٠

١٥٠٩٢Xامحد انور فرج كرمي١١٠٦١

دمحم عبدالسالم١١٠٦٢ ١٥٠٩٣Xامحد انور 

دمحم ابو العنني١١٠٦٣ ١٥٠٩٤Xامحد امين 

دمحم صدقى السيد مصطفى١١٠٦٤ ١٥٠٩٥Xامحد امين 

جـ//١٧٨١٦امحد بدر ابراهيم شهاوى بدر١١٠٦٥

جـ//١٧٨١٧امحد توفيق حامد امحد١١٠٦٦

جـ//١٥٠٩٧امحد ثروت سليمان شحاته عكاشه١١٠٦٧

دمحم١١٠٦٨ ١٥١٠٠X Xامحد مجال السعيد عبدالعظيم 

ل١٥١٠٢امحد مجال عبدالنافع عبدهللا سعد١١٠٦٩

دمحم على الرببرى١١٠٧٠ ل١٥١٠٤امحد مجال 

١٥١٠٥Xامحد مجيل فتحى على١١٠٧١

دمحم عبداحلميد {صف١١٠٧٢ ل١٥١٠٧امحد حازم 

جـ//١٥١٠٩امحد حامد مربوك حامد١١٠٧٣

جـ//١٥١١٠امحد حجازى عطيه عبداجلليل الشناوى١١٠٧٤

ل١٧٨٣٥امحد حسانني عزوز حسانني١١٠٧٥
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جـ//١٥١١٤امحد حسن عبدالوكيل مربوك عبداحلليم١١٠٧٦

جـ//١٥١١٦امحد حسن حممود سعد مكاوى١١٠٧٧

دمحم١١٠٧٨ ل١٧٩٦٢امحد حسني امحد 

ل١٥١١٧امحد حسني عثمان عمر موسى١١٠٧٩

ل١٧٨٣٦امحد محاده حمفوظ حمفوظ١١٠٨٠

دمحم حممود١١٠٨١ جـ//١٥١٢١امحد محدى امحد 

جـ//١٥١٢٢امحد محدى عبداحلميد عباس١١٠٨٢

ل١٥١٢٣امحد محدى عبدالعزيز حنفى١١٠٨٣

دمحم عبداجلليل١١٠٨٤ ١٥١٢٤Xامحد محدى 

دمحم فرج الشهاوى١١٠٨٥ جـ//١٥١٢٥امحد محدى 

دمحم حجاج١١٠٨٦ جـ//١٧٨١٨امحد محزه عبدالعزيز 

جـ//١٥١٢٦امحد خالد عبدالستار شربشى١١٠٨٧

جـ//١٧٨١٩امحد خالد عبدالقادر على عيسى١١٠٨٨

جـ//١٥١٢٩امحد خالد فايز عبدالعليم سامل١١٠٨٩

جـ//١٥١٣١امحد خريى درويش فايد١١٠٩٠

١٧٨٢٠Xامحد خريى كامل عبدالوهاب الديباوى١١٠٩١

دمحم فتوح زهريى١١٠٩٢ ١٥١٣٣Xامحد خريى 

دمحم١١٠٩٣ ١٥١٣٤Xامحد دسوقى سيد امحد 

جـ//١٥١٣٥امحد ربيع عبدالونيس حسن١١٠٩٤

دمحم حسن شلىب١١٠٩٥ جـ//١٥١٣٦امحد ربيع 

جـ//١٥١٣٨امحد رجب متخطرى عمر١١٠٩٦

دمحم عبدهللا١١٠٩٧ ل١٥١٣٩امحد رجب 

دمحم مصطفى١١٠٩٨ ل١٥١٤٠امحد رجب 

١٥١٤١Xامحد رجب يونس السيد يونس ابو زيد١١٠٩٩

جـ//١٥١٤٣امحد رضا السيد نصر السيد١١١٠٠
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دمحم على١١١٠١ ١٥١٤٤Xامحد رضا طلعت 

ل١٥١٤٥امحد رفاعى عبدالعزيز خليل١١١٠٢

دمحم حسن١١١٠٣ ١٥١٤٦X Xامحد رفعت جادو 

جـ//١٥١٤٧امحد رفعت حسني على١١١٠٤

دمحم العبادى١١١٠٥ جـ//١٥١٤٨امحد رفعت عبداللطيف 

جـ//١٥١٥٨امحد سامى على متوىل تله١١١٠٦

ل١٥١٦٢امحد سعد حفىن مصطفى نصر١١١٠٧

جـ//١٥١٦٥امحد سعيد راشد جنيدى١١١٠٨

جـ//١٧٨٣٩امحد سعيد سليمان اجلمال١١١٠٩

١٥١٧١Xامحد سليمان ابراهيم امساعيل العزازى١١١١٠

جـ//١٥١٧٢امحد سليمان حسن السيد١١١١١

ل١٥١٧٣امحد مسري امحد اخلشن١١١١٢

جـ//١٥١٧٤امحد مسري امحد عبدالغفار عيد١١١١٣

جـ//١٥١٧٥امحد مسري انور دومه١١١١٤

جـ//١٥١٧٦امحد مسري عبدالعظيم الصعيدى١١١١٥

دمحم سعد١١١١٦ جـ//١٥١٧٨امحد مسري 

ل١٥١٨١امحد سيد مصطفى عبداللطيف١١١١٧

جـ//١٥١٨٤امحد شعبان عبدالفتاح حسني ابراهيم١١١١٨

دمحم شكر١١١١٩ ل١٥١٨٥امحد شكرى عبداملنعم 

جـ//١٥١٨٦امحد شوقى عبدهللا عبداملعبود راشد١١١٢٠

جـ//١٥١٨٧امحد صابر حممود االهبل١١١٢١

جـ//١٥١٨٨امحد صابر جناح عبداحملسن١١١٢٢

جـ//١٥١٨٩امحد صاحل عبدالرمحن امحد١١١٢٣

جـ//١٥١٩٢امحد صبحى يوسف عبدالنىب محيد١١١٢٤

ل١٥١٩٣امحد صربى زين العابدين عبداحلميد١١١٢٥
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ل١٥١٩٦امحد صالح ر�ض العزب١١١٢٦

دمحم١١١٢٧ ل١٥١٩٩امحد طلعت عبدالفتاح 

١٥٢٠٠Xامحد طلعت على حسني١١١٢٨

ل١٥٢٠١امحد طه امحد بكر١١١٢٩

دمحم١١١٣٠ ل١٥٢٠٢امحد طه امحد 

١٥٢٠٥Xامحد ظريف حممود عبداللطيف مشحوت١١١٣١

جـ//١٥٢٠٦امحد عادل امحد صالح صاحل١١١٣٢

دمحم١١١٣٣ ١٥٢٠٧X Xامحد عادل امحد عبدالسالم 

جـ//١٥٢٠٨امحد عادل امحد مرزوق عبداحلق١١١٣٤

جـ//١٥٢٠٩امحد عادل عبدهللا مهناوى١١١٣٥

١٥٢١٠Xامحد عادل على عباس١١١٣٦

دمحم امحد عايد١١١٣٧ ل١٥٢١١امحد عادل 

دمحم شلىب١١١٣٨ دمحم  جـ//١٥٢١٢امحد عادل 

١٥٢١٣Xامحد عاطف السيد حممود١١١٣٩

ل١٥٢١٤امحد عاطف مجيل ابراهيم١١١٤٠

ل١٥٢١٥امحد عاطف حامد حممود مدكور١١١٤١

ل١٥٢١٦امحد عاطف عبداحلميد عبدالشاىف١١١٤٢

جـ//١٥٢١٧امحد عاطف على امحد على١١١٤٣

دمحم عبداحلميد هيكل١١١٤٤ جـ//١٧٨٢١امحد عاطف 

دمحم امحد١١١٤٥ ل١٥٢١٩امحد عامر 

ل١٥٢٢٠امحد عبدالبصري امحد رزق١١١٤٦

١٥٢٢٢Xامحد عبداحلليم على الفرماوى١١١٤٧

ل١٥٢٢٣امحد عبداحلميد امحد سيد امحد عبدا�يد١١١٤٨

جـ//١٥٢٢٤امحد عبداحلميد بشري عبداحلميد١١١٤٩

١٥٢٢٦X Xامحد عبداحلميد عبداجلواد عبداحلميد١١١٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم حممود السلموىن١١١٥١ ١٥٢٢٧Xامحد عبداحلميد 

دمحم على١١١٥٢ جـ//١٥٢٢٨امحد عبدالسالم 

دمحم جرب١١١٥٣ دمحم  ل١٥٢٢٩امحد عبدالسالم 

ل١٥٢٣٠امحد عبدالعال عبداملنجى السعدىن١١١٥٤

جـ//١٥٢٣١امحد عبدالعزيز جاد هللا عبدالستار اجلاىل١١١٥٥

ل١٧٨٢٢امحد عبدالعزيز عبده عبدالعزيز خليفه١١١٥٦

جـ//١٥٢٣٣امحد عبدالغىن عبدالرمحن مدكور عبدالرمحن١١١٥٧

� حممود١١١٥٨ ل١٥٢٣٥امحد عبدهللا عبدا

دمحم املغاورى١١١٥٩ ل١٥٢٣٨امحد عبداملنعم 

ل١٥٢٣٩امحد عبدالناصر مجعه مصطفى١١١٦٠

ل١٥٢٤٠امحد عبدالناصر شوقى عطيه قريطم١١١٦١

دمحم السيد امحد اجليوشى١١١٦٢ ل١٥٢٤١امحد عبدالنىب السيد 

جـ//١٥٢٤٢امحد عبدالوهاب عبداملنعم عبدالوهاب١١١٦٣

دمحم عبداحلميد درويش١١١٦٤ جـ//١٥٢٤٣امحد عبدالوهاب 

دمحم١١١٦٥ جـ//١٧٨٢٣امحد عثمان عبداجلليل 

ل١٥٢٤٤امحد عصام امحد عبداملقصود١١١٦٦

جـ//١٥٢٤٥امحد عصام الدين على ابراهيم العدوى١١١٦٧

دمحم١١١٦٨ ل١٥٢٤٦امحد عصام منصور بسيوىن 

دمحم سليمان١١١٦٩ ل١٥٢٤٧امحد عصمت 

دمحم الغمرى١١١٧٠ ل١٥٢٤٩امحد عالء الصاله على النىب 

ل١٥٢٥١امحد على ابراهيم على١١١٧١

ل١٥٢٥٢امحد على امحد السيد السلخ١١١٧٢

دمحم١١١٧٣ ل١٧٩٦٦امحد على امحد 

ل١٥٢٥٣امحد على البكرى عويضه١١١٧٤

دمحم عثمان١١١٧٥ ل١٥٢٥٤امحد على مجعه 
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ل١٧٨٢٤امحد على عبداجلابر على١١١٧٦

١٥٢٥٥Xامحد على عبدالغفار على بكر١١١٧٧

دمحم ابراهيم سالمه الصباغ١١١٧٨ جـ//١٥٢٥٩امحد على 

دمحم محود١١١٧٩ ل١٧٨٢٥امحد على 

ل١٥٢٦٠امحد عماد امحد فهمى على١١١٨٠

١٧٨٤٢X Xامحد عمادالدين عبدالوهاب ابراهيم١١١٨١

ل١٥٢٦٢امحد عمر رشدى عمر١١١٨٢

جـ//١٥٢٦٣امحد عمرو كامل عبدالغىن هجرس١١١٨٣

١٥٢٦٥X Xامحد عيد حسني سليمان العقيلى١١١٨٤

١٧٨٤٣Xامحد عيد عبداملقصود مقيدم١١١٨٥

ل١٥٢٦٨امحد غازى عبداللطيف غازى البلتاجى١١١٨٦

دمحم عبدالباسط١١١٨٧ جـ//١٥٢٧٠امحد فتحى 

جـ//١٥٢٧١امحد فتوح سراج الدين الد�سطى١١١٨٨

ل١٧٨٢٦امحد فريد عبدالعاطى عبدالرسول١١١٨٩

ل١٥٢٧٤امحد فزاع زين مصطفى١١١٩٠

ل١٥٢٧٧امحد قاعود بدرى قاسم على١١١٩١

١٥٢٧٨Xامحد كامل عبدالرؤف سالمه١١١٩٢

ل١٥٢٧٩امحد كرم امحد ابوزيد١١١٩٣

ل١٥٢٨٣امحد كمال عبدهللا نصار١١١٩٤

ل١٥٢٨٦امحد لطفى عبدالستار امحد اجلزيرى١١١٩٥

جـ//١٥٢٨٧امحد ماجد جارحى عبدالعزيز١١١٩٦

ل١٥٢٨٩امحد ماهر شعبان سليمان يوسف صاحل١١١٩٧

دمحم الشناوى١١١٩٨ جـ//١٧٨٢٧امحد ماهر 

جـ//١٥٢٩١امحد جمدى طه فراج١١١٩٩

دمحم ابراهيم الشناوى١١٢٠٠ جـ//١٥٢٩٣امحد 
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دمحم امحد ابراهيم١١٢٠١ ١٥٢٩٤Xامحد 

دمحم امحد رفاعى١١٢٠٢ جـ//١٥٢٩٦امحد 

دمحم امحد عبداجلواد عبده١١٢٠٣ جـ//١٥٢٩٧امحد 

دمحم بكر١١٢٠٤ دمحم  دمحم امحد  جـ//١٥٢٩٨امحد 

دمحم امساعيل الز{تى موسى١١٢٠٥ جـ//١٥٢٩٩امحد 

دمحم النجيلى حممود مرسال١١٢٠٦ ل١٥٣٠٣امحد 

دمحم امني امني عبدالباسط١١٢٠٧ ل١٥٣٠٤امحد 

دمحم امني عباس١١٢٠٨ ل١٥٣٠٥امحد 

دمحم حسن املغرىب١١٢٠٩ ل١٥٣٠٦امحد 

دمحم حسن طالب١١٢١٠ دمحم حسن  ل١٥٣٠٧امحد 

دمحم حسني عفيفى١١٢١١ ل١٥٣٠٨امحد 

دمحم شنيط١١٢١٢ دمحم مخيس  جـ//١٥٣٠٩امحد 

دمحم راضى زعري١١٢١٣ ١٥٣١٠Xامحد 

دمحم رمضان ابوسريع١١٢١٤ جـ//١٥٣١١امحد 

دمحم سامى {صف١١٢١٥ جـ//١٥٣١٢امحد 

دمحم شحاته١١٢١٦ دمحم سعد احلفىن  جـ//١٥٣١٣امحد 

دمحم سعيد حممود خليفه١١٢١٧ جـ//١٥٣١٤امحد 

دمحم شبل املليجى١١٢١٨ جـ//١٥٣١٧امحد 

دمحم على١١٢١٩ دمحم شعبان  جـ//١٥٣١٨امحد 

دمحم صبحى ضحا١١٢٢٠ ل١٥٣١٩امحد 

دمحم صديق مهنا١١٢٢١ ل١٥٣٢٠امحد 

دمحم عبدالباسط عبدالرمحن ابويوسف١١٢٢٢ ل١٥٣٢١امحد 

دمحم عبداحلليم ابراهيم١١٢٢٣ ل١٥٣٢٢امحد 

دمحم عبداحلليم العريىن١١٢٢٤ ل١٥٣٢٣امحد 

دمحم عبدالظاهر سيد١١٢٢٥ ١٥٣٢٧Xامحد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم عبدالعزيز حممود١١٢٢٦ ل١٥٣٢٩امحد 

دمحم عبدالكرمي عبدالرازق١١٢٢٧ ١٥٣٣١Xامحد 

دمحم عبداللطيف خليفه١١٢٢٨ ل١٥٣٣٢امحد 

دمحم شحاته١١٢٢٩ دمحم عبدهللا  ١٥٣٣٣Xامحد 

دمحم عبداملوجود جاد احللوجى١١٢٣٠ ١٥٣٣٤Xامحد 

دمحم عمر امحد١١٢٣١ ل١٥٣٣٨امحد 

دمحم فؤاد حفناوى ابراهيم١١٢٣٢ جـ//١٥٣٣٩امحد 

دمحم١١٢٣٣ دمحم فاروق  ل١٥٣٤٠امحد 

دمحم متوىل ابراهيم١١٢٣٤ ١٥٣٤٢Xامحد 

دمحم عبداحلميد {فع١١٢٣٥ دمحم  ل١٥٣٤٣امحد 

دمحم عبدالرؤف القراميطى١١٢٣٦ دمحم  ١٧٨٤٦X Xامحد 

دمحم حممود عبدالعزيز بديوى١١٢٣٧ جـ//١٥٣٤٤امحد 

دمحم١١٢٣٨ دمحم مسعد  ل١٥٣٤٥امحد 

ل١٥٣٤٦امحد حممود ابراهيم حممود١١٢٣٩

ل١٥٣٤٧امحد حممود امحد خريى احلداد١١٢٤٠

دمحم مشاىل١١٢٤١ ل١٥٣٥١امحد حممود امحد 

جـ//١٥٣٥٩امحد حممود عبداملعبود عمر١١٢٤٢

جـ//١٥٣٦١امحد حممود عبده امحد خليل١١٢٤٣

دمحم عبدهللا اجليزاوى١١٢٤٤ جـ//١٥٣٦٣امحد حممود 

جـ//١٥٣٦٤امحد حممود مصطفى العشماوى١١٢٤٥

١٧٨٤٧X Xامحد حمىي عبداملنعم عرفه١١٢٤٦

١٥٣٦٧Xامحد مرزوق عبدالقادر عبدالكرمي١١٢٤٧

جـ//١٥٣٦٩امحد مسعود زايد مكايد عبدهللا١١٢٤٨

جـ//١٥٣٧١امحد مصطفى امحد حسني١١٢٤٩

ل١٧٨٤٨امحد مصطفى حسن >زيد١١٢٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//١٥٣٧٣امحد مصطفى زكر� عبداحلافظ حسني١١٢٥١

ل١٥٣٧٤امحد مصطفى عبدهللا ابراهيم١١٢٥٢

ل١٥٣٧٥امحد ممدوح عبداحلميد سيد امحد الفقى١١٢٥٣

ل١٥٣٧٧امحد {جى على السنان١١٢٥٤

جـ//١٥٣٨٢امحد {دى عرتيس امني١١٢٥٥

ل١٥٣٨٣امحد {صر امحد عبداللطيف عكاشه١١٢٥٦

ل١٥٣٨٤امحد {صر عبداللطيف عوض١١٢٥٧

جـ//١٥٣٨٥امحد {فع عبدهللا السعيد١١٢٥٨

ل١٧٩٦٨امحد نبيل امحد حممود الداىل١١٢٥٩

دمحم على١١٢٦٠ ١٧٨٤٩Xامحد نبيل عثمان 

ل١٥٣٨٦امحد نصر عبدالعزيز عبداحلكيم١١٢٦١

١٥٣٨٧Xامحد نصر عبداملالك شفيق عماره١١٢٦٢

ل١٥٣٩٠امحد هاىن متوكل يوسف١١٢٦٣

دمحم عبدهللا١١٢٦٤ ١٥٣٩١X Xامحد هشام 

ل١٥٣٩٢امحد وائل صبح قطب سعد ابو فراج١١٢٦٥

دمحم١١٢٦٦ ل١٥٣٩٣امحد وليد حامد 

ل١٥٣٩٤امحد وليد عبداللطيف عبدالونيس١١٢٦٧

١٥٣٩٥Xامحد �سر امحد معوض١١٢٦٨

١٥٣٩٦Xامحد �سر السيد مكايد اجلارحى١١٢٦٩

ل١٥٣٩٧امحد �سر عبدالغفار الصاوى١١٢٧٠

دمحم مسعد عبدهللا املغرىب١١٢٧١ جـ//١٥٤٠٠امحد �سر 

جـ//١٥٤٠١امحد �سر هارون ابراهيم عرقوب١١٢٧٢

ل١٥٤٠٢امحد حيىي موسى عبداملوجود١١٢٧٣

جـ//١٥٤٠٣امحد يوسف عبدالعزيز مربوك حجازى١١٢٧٤

دمحم مصطفى عباس١١٢٧٥ ١٥٤٠٤X Xامحد ابراهيم سيد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم طموم١١٢٧٦ جـ//١٥٤٠٥امحد حسن محدى 

١٥٤١٠X Xادهم حامت صالح عبدالشايف١١٢٧٧

١٥٤١١X Xادهم رضا بيومى على امحد١١٢٧٨

جـ//١٥٤١٥ادهم على امحد سيد١١٢٧٩

دمحم خليفه الديهى١١٢٨٠ دمحم  ل١٥٤١٦ادهم 

جـ//١٥٤٢٢اسامه ابراهيم بيومى الدسوقى ابراهيم١١٢٨١

دمحم احلنفى١١٢٨٢ ل١٥٤٢٥اسامه امحد حنفى 

ل١٥٤٢٦اسامه امحد عبدالعاطى خضر١١٢٨٣

١٥٤٣١Xاسامه سيد حسني سامل على١١٢٨٤

١٥٤٣٢Xاسامه صبحى امحد عيد١١٢٨٥

دمحم١١٢٨٦ ل١٥٤٣٦اسامه عبدهللا رمضان عبدهللا 

جـ//١٥٤٤٨اسراء حسن سيد عبداحلميد١١٢٨٧

١٥٤٥٢X Xاسراء رجب مصطفى عشرى١١٢٨٨

جـ//١٥٤٥٧اسراء صالح مربوك عرقوب١١٢٨٩

دمحم امحد سامل١١٢٩٠ جـ//١٥٤٥٨اسراء طارق 

دمحم١١٢٩١ دمحم سعد الدين  جـ//١٥٤٦٢اسراء 

جـ//١٥٤٦٤اسراء حممود حنفى حممود السيد١١٢٩٢

دمحم حسني عشوش١١٢٩٣ دمحم  جـ//١٥٠٠٢اسراء {صر 

جـ//١٥٤٧٠اسالم امحد السيد عبدالسميع١١٢٩٤

دمحم امحد القصاص١١٢٩٥ ل١٥٤٧١اسالم امحد 

دمحم١١٢٩٦ ل١٥٤٧٩اسالم بدوى عبدالصادق 

ل١٥٤٨١اسالم مجال رمضان متوىل سالمه١١٢٩٧

١٥٤٨٢Xاسالم مجال عبدالعظيم عبداملقصود١١٢٩٨

جـ//١٥٤٩٤اسالم صبحى امحد املسيدى١١٢٩٩

ل١٥٤٩٦اسالم طارق امحد امحد املالح١١٣٠٠
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دمحم ابوالعزامي١١٣٠١ دمحم  ١٥٥٠٢Xاسالم عرفه 

دمحم على١١٣٠٢ دمحم  ١٧٨٥١X Xاسالم عصام 

١٧٨٥٣X Xاسالم فارس خالد عابدين١١٣٠٣

دمحم عيد١١٣٠٤ دمحم عبدالسيد  جـ//١٥٥١٠اسالم 

دمحم فتحى حممود١١٣٠٥ جـ//١٥٥١٢اسالم 

دمحم فرج عبداملوىل١١٣٠٦ جـ//١٥٥١٣اسالم 

١٥٥٢٠Xاسالم حممود مسعود امحد١١٣٠٧

١٥٥٢١Xاسالم مراد عبده القطقوطى١١٣٠٨

١٥٥٣١Xاسالم عادل عبدالستار عبدالصمد خليفه١١٣٠٩

دمحم١١٣١٠ دمحم سلمان  ل١٥٥٣٢سليمان خالد 

جـ//١٥٥٣٥امساء عبداملقصود كامل الصياد مهينه١١٣١١

جـ//١٥٥٣٧امساء فتحى صاحل امحد١١٣١٢

دمحم امحد نوار١١٣١٣ جـ//١٥٥٣٨امساء 

جـ//١٥٥٤٠امساء منصور عبدالعزيز عبدالفضيل شيبه١١٣١٤

١٥٥٤١Xامساء موهوب حممود على ابراهيم١١٣١٥

١٥٥٤٤X Xامساعيل خالد امساعيل بيومى١١٣١٦

جـ//١٥٥٤٥امساعيل سعيد امساعيل على سامل١١٣١٧

ل١٥٥٥٠اشرف مجال عبداجلليل ابوزيد١١٣١٨

دمحم عبداحلليم ابوخضره١١٣١٩ ل١٧٨٢٨اشرف خالد 

دمحم براىن١١٣٢٠ ل١٥٥٥١اشرف رمضان 

ل١٥٥٥٢اشرف ضياءالدين فتوح امساعيل١١٣٢١

دمحم على رامز١١٣٢٢ ل١٥٥٥٤اشرف 

دمحم١١٣٢٣ دمحم امحد  ل١٥٥٥٧اشرقت مصطفى 

١٧٨٥٥Xاعبيد مسعد عبيد ابو العزم١١٣٢٤

جـ//١٥٥٥٨اقبال عبداملنصف امحد عبدالرازق١١٣٢٥
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جـ//١٥٥٥٩اكرامى سليمان منصور سليمان١١٣٢٦

١٥٥٦٧X Xاالء عبدالرمحن حممود عبدالصادق١١٣٢٧

ل١٥٥٦٩االء عمر السيد عمر١١٣٢٨

ل١٥٥٧٠االء فوزى على زيدان حجازى١١٣٢٩

دمحم رمضان١١٣٣٠ ل١٥٥٧١االء فيصل 

دمحم ابراهيم مجعه١١٣٣١ جـ//١٥٥٧٢االء 

دمحم ابو كيله١١٣٣٢ ١٥٥٧٧X Xاالء مصطفى عبدالسالم 

دمحم السنديوىن١١٣٣٣ ل١٧٨٢٩الرباء حامد رمضان 

ل١٥٥٧٩احلسن امحد حسن عيسى١١٣٣٤

ل١٥٥٨١احلسن عبداحملسن عبداحلكيم الطحان١١٣٣٥

دمحم عطاهللا١١٣٣٦ ١٧٨٥٨X Xاحلسني على 

ل١٥٥٨٦السيد ابراهيم عزيز ابواملعاطى١١٣٣٧

جـ//١٥٥٨٧السيد انور السيد حممود١١٣٣٨

جـ//١٥٥٨٨السيد حسىن عبداحلميد حسني١١٣٣٩

جـ//١٥٥٨٩السيد محدى السيد العرىب حلمى قاسم محزه١١٣٤٠

دمحم منصور١١٣٤١ ل١٥٥٩٠السيد خالد السيد 

جـ//١٥٥٩١السيد رجب السيد امحد عطوه١١٣٤٢

جـ//١٥٥٩٣السيد سالمه السيد عبدالرسول١١٣٤٣

دمحم الصباغ١١٣٤٤ جـ//١٥٥٩٤السيد سيد امحد 

جـ//١٥٥٩٦السيد طه محاده عبدالرازق العشماوى١١٣٤٥

دمحم ابراهيم شحاته١١٣٤٦ جـ//١٥٥٩٧السيد طه 

ل١٥٥٩٨السيد عبدالعليم السيد سعد١١٣٤٧

ل١٥٦٠٠السيد عصمت السيد الدسوقى١١٣٤٨

دمحم السيد ابراهيم اهلالىل١١٣٤٩ ل١٥٦٠٢السيد 

دمحم السيد سيد امحد١١٣٥٠ ل١٥٦٠٣السيد 
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جـ//١٥٦٠٥السيد نبيل امساعيل حسن السيسى١١٣٥١

دمحم حسن على١١٣٥٢ ١٥٦٠٦Xالشعراوى 

دمحم١١٣٥٣ دمحم عبدالرحيم امحد  ل١٥٦٠٨الفارس 

جـ//١٥٦٠٩الفت هاىن امحد عبدالعاطى١١٣٥٤

جـ//١٥٦١١املعتصم >� جالل امحد على١١٣٥٥

دمحم مصطفى سعيد١١٣٥٦ ل١٥٦١٣امال هشام 

جـ//١٥٦١٤اماىن حسن عبدالكرمي عبداحلميد١١٣٥٧

جـ//١٥٦١٦اماىن هاىن شعبان ابوالسعادات١١٣٥٨

دمحم١١٣٥٩ جـ//١٥٦١٧اجمد امحد اجمد 

ل١٥٦١٨امر ابراهيم صادق عبدا�يد١١٣٦٠

دمحم عوض هللا١١٣٦١ ١٥٦٢٠X Xامل صابر 

ل١٥٦٢٣امنيه السعيد امام عبداحلى١١٣٦٢

دمحم عبداجلواد عبداجلليل١١٣٦٣ جـ//١٥٦٣٠امنيه 

١٥٦٣١Xامنيه مرضى رمضان عالم١١٣٦٤

جـ//١٥٦٣٣امنيه وليد طلعت ابراهيم١١٣٦٥

١٥٦٣٦Xامري عادل امحد حسان١١٣٦٦

ل١٥٦٣٧امري عبدالناصر عبدالرمحن حسن١١٣٦٧

دمحم امام١١٣٦٨ دمحم سيد  ١٥٦٣٩X Xامري 

جـ//١٥٦٤٠امريه السيد امساعيل ابو سليم١١٣٦٩

دمحم١١٣٧٠ ١٥٦٤١Xامريه بدرى لطفى الصاوى 

ل١٥٦٤٧امينه سيد كمال عثمان صاحل١١٣٧١

١٥٦٤٩Xاجنى خالد ابراهيم على١١٣٧٢

دمحم امحد عبدالوهاب شحاته١١٣٧٣ ل١٥٦٥١اجنى 

١٥٦٥٢X Xاندراوس نبيل تقاوى عطا هللا١١٣٧٤

دمحم عبدالعظيم الصباغ١١٣٧٥ دمحم فوزى  جـ//١٥٦٦٠ا�د طارق 
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دمحم الطوخى١١٣٧٦ جـ//١٥٦٦٩اميان عبداحلليم عبدالفتاح 

جـ//١٥٦٧٠اميان عبدالفتاح عاطف حممود١١٣٧٧

دمحم١١٣٧٨ دمحم  دمحم  ل١٥٦٧٥اميان 

ل١٥٦٧٦امين ابراهيم عبداهلادى سليمان ابراهيم١١٣٧٩

ل١٥٦٧٩امين على محيده حممود١١٣٨٠

دمحم عبدالسالم١١٣٨١ ١٧٨٥٩Xامين {صر 

جـ//١٥٦٨٢ايناس اشرف عبدالغىن السيد زارع١١٣٨٢

جـ//١٥٠٠٦ايه نور السيد حواش١١٣٨٣

ل١٥٧٠٦ايهاب توفيق على املصرى١١٣٨٤

دمحم خالد١١٣٨٥ ل١٥٧١٠>سم امحد فوزى 

ل١٧٨٣٠>سم السيد حسىن السيد الرجداوى١١٣٨٦

ل١٥٧١٢>سم مجعه حسن بكر١١٣٨٧

ل١٥٧١٣>سم وديع جاد الرب خليل١١٣٨٨

ل١٧٨٣١بدر اسامه بدر امحد بدر١١٣٨٩

دمحم الشيخ١١٣٩٠ ١٧٨٨٤X Xبدر هشام 

١٥٧١٧Xبراء حممود السيد السيد امحد١١٣٩١

دمحم عوض اخلوىل١١٣٩٢ ١٥٧٢٠X Xبسمله عماد 

دمحم السيد اخلنيزى١١٣٩٣ ١٥٧٢٦Xبسنت مصطفى 

دمحم الطيب١١٣٩٤ دمحم الطيب  ل١٥٧٢٨بشار 

ل١٥٧٣٠بكار ممدوح بكار غامن١١٣٩٥

دمحم ابراهيم١١٣٩٦ ل١٥٧٣١بكر ابراهيم 

ل١٥٧٣٤بالل امين جادهللا الشيخ١١٣٩٧

دمحم ابوالفضل١١٣٩٨ ١٧٨٨٥Xبالل خالد 

ل١٥٧٣٥بالل سامى امحد عبدالعزيز١١٣٩٩

١٥٧٣٦Xبالل عيد صميده موسى١١٤٠٠
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دمحم عثمان صادق١١٤٠١ ل١٥٧٣٧بالل 

ل١٥٧٣٨بوال جورج حبيب رزق صاحل١١٤٠٢

ل١٥٧٤٠بيشوى مسري حلمى داود١١٤٠٣

دمحم ر�ض امحد١١٤٠٤ �١٥٧٤٣Xمر 

دمحم عبدالفتاح١١٤٠٥ ل١٥٧٤٦تغريد رجب 

دمحم١١٤٠٦ دمحم  ١٧٨٦٢Xتقى ابراهيم السعيد 

جـ//١٥٧٥١توفيق عماد توفيق امحد حرحور١١٤٠٧

دمحم جابر خاطر١١٤٠٨ ل١٥٧٥٥جابر 

١٥٧٥٦Xجاد احلق امحد جاد اجلباىل١١٤٠٩

دمحم حافظ١١٤١٠ ل١٥٧٥٧جالل امحد 

جـ//١٥٧٥٩مجال عبدالناصر السيد عبدالعاطى امساعيل١١٤١١

دمحم جامع١١٤١٢ ١٥٧٦٢X Xمجعه السيد عبدالنىب 

جـ//١٥٧٦٥جنه سيد صابر عبدالرمحن١١٤١٣

ل١٥٧٦٨جهاد نبيل سيد جماور سعد١١٤١٤

١٧٨٣٢Xحازم محدى غريب امحد١١٤١٥

١٥٧٧٢Xحازم خالد جالل السيد١١٤١٦

دمحم طه١١٤١٧ جـ//١٥٧٧٤حازم طه 

ل١٥٧٧٥حازم عبدهللا مسعود عابد١١٤١٨

ل١٥٧٧٦حازم كمال عبدالعزيز البكل١١٤١٩

دمحم فريد عصمت حممود١١٤٢٠ ١٥٧٧٧Xحازم 

دمحم ابراهيم١١٤٢١ ١٥٧٧٨Xحازم حممود 

١٥٧٧٩Xحافظ {دى حافظ محزه١١٤٢٢

ل١٥٧٨٠حامد مجال حامد سلطان شحاته١١٤٢٣

دمحم مجال عبداحلميد١١٤٢٤ ل١٥٧٨١حبيب هللا 

دمحم عبداحلميد حامد١١٤٢٥ جـ//١٥٧٨٢حبيبه اكمل 
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دمحم حسن١١٤٢٦ ل١٥٧٨٤حبيبه عالء سعد 

جـ//١٥٧٨٥حبيبه على عيسى عبدالعزيز صاحل١١٤٢٧

جـ//١٥٧٨٦حبيبه فاروق يوسف فاروق١١٤٢٨

دمحم فاروق عبداحلميد١١٤٢٩ جـ//١٥٧٨٨حبيبه 

ل١٥٧٩٠حبيبه يسرى عبدالباقى على١١٤٣٠

دمحم غنيم١١٤٣١ جـ//١٥٧٩١حسام امحد حسن 

١٥٧٩٢Xحسام امين عبدهللا سليمان١١٤٣٢

ل١٥٧٩٤حسام مجعه عبداملنعم على١١٤٣٣

دمحم عبدهللا١١٤٣٤ ل١٥٧٩٦حسام حسن حمروس 

دمحم املالح١١٤٣٥ ١٧٨٣٣Xحسام حسن 

ل١٥٨٠٠حسان امحد عبدالعظيم حسني١١٤٣٦

ل١٥٨٠١حسان عبدالرمحن حسان عبدالرمحن١١٤٣٧

١٥٨٠٤Xحسن السيد حسن املعداوى١١٤٣٨

جـ//١٥٨٠٦حسن حسني حسن احلفناوى١١٤٣٩

جـ//١٥٨٠٨حسن خالد حسن عبدالفتاح١١٤٤٠

جـ//١٥٨٠٩حسن سعد سعد عبدهللا عيد ريشه١١٤٤١

ل١٥٨١١حسن صبحى جالل حسن١١٤٤٢

جـ//١٥٨١٣حسن عبدالفتاح حسن عبدالفتاح اخلوىل١١٤٤٣

جـ//١٥٨١٤حسن عبدالنىب حممود سيد١١٤٤٤

جـ//١٥٨١٥حسن عزت حسن شعبان مخيس١١٤٤٥

ل١٥٨١٦حسن على حسن الصغري١١٤٤٦

دمحم حسني حسن١١٤٤٧ جـ//١٧٨٦٤حسن عيد 

جـ//١٥٨١٧حسن فوزى حسن مرعى عبدالواحد١١٤٤٨

دمحم سالمه سليمان١١٤٤٩ جـ//١٥٨٢٠حسن 

دمحم عبداحلميد فايز١١٤٥٠ ١٧٨٨٦X Xحسن 
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جـ//١٥٨٢٣حسن وجيه امحد عبدالعزيز١١٤٥١

١٥٨٢٥Xحسني خالد حسني امحد١١٤٥٢

دمحم الشربيىن١١٤٥٣ ل١٧٨٣٤حسني على حسني 

دمحم مربوك زموط١١٤٥٤ ١٧٨٦٦X Xحسني على 

ل١٥٨٣٠حسني مصطفى حسني عبداحلميد احلفناوى١١٤٥٥

جـ//١٥٨٣١حسني وجيه امحد عبدالعزيز١١٤٥٦

١٧٨٦٧X Xمحاد مصطفى حامد ابوحامد١١٤٥٧

دمحم جرب١١٤٥٨ جـ//١٥٨٣٦محاده جرب 

جـ//١٥٨٣٩محاده شعبان عبدهللا سامل١١٤٥٩

ل١٥٨٤٠محاده هالل عبدالغىن مبارك١١٤٦٠

١٥٨٤١Xمحدان وجدى محدان امحد١١٤٦١

ل١٥٨٤٣محدى سامل عبداهلادى عبدهللا مفتاح١١٤٦٢

دمحم١١٤٦٣ ل١٥٨٤٤محدى سعيد ابراهيم على 

جـ//١٥٨٤٥محدى عبدالعظيم نبيه عبدالعظيم١١٤٦٤

دمحم١١٤٦٥ ١٥٨٥٠Xمحدى {دى صابر 

جـ//١٥٨٥١محزه عبدهللا محزه عطيه١١٤٦٦

ل١٧٨٦٨محزه عيد صابر عطيه١١٤٦٧

دمحم على فايد١١٤٦٨ جـ//١٥٨٥٢محزه فؤاد 

جـ//١٥٨٥٤محيده عبدالونيس عبداحلليم طلب١١٤٦٩

دمحم املغاورى١١٤٧٠ ١٥٨٥٥Xحنان جمدى 

دمحم حسن١١٤٧١ دمحم  ١٥٨٥٨Xخالد اشرف 

ل١٥٨٥٩خالد السيد امحد عطيه١١٤٧٢

جـ//١٥٨٦٤خالد امين صابر سيد سليم١١٤٧٣

دمحم احلسيىن حسيب خليف١١٤٧٤ ١٥٨٦٥Xخالد حسام 

دمحم خالد١١٤٧٥ ججـ١٧٨٣٥خالد مخيس عبدالسيد 
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دمحم١١٤٧٦ دمحم سيد  ل١٥٨٦٩خالد شريف 

جـ//١٥٨٧٠خالد صالح سعد عبداحلليم١١٤٧٧

دمحم حلفاوى١١٤٧٨ جـ//١٥٨٧١خالد ضيف سعد 

١٥٨٧٢X Xخالد عاطف على امحد امحد الفوال١١٤٧٩

دمحم١١٤٨٠ ججـ١٥٨٧٤خالد عبدهللا على 

دمحم عبدا�يد جنم١١٤٨١ جـ//١٥٨٧٥خالد عبدالناصر 

دمحم عبداملنصف منصور١١٤٨٢ جـ//١٥٨٧٨خالد 

دمحم رسالن١١٤٨٣ دمحم  جـ//١٥٨٨٠خالد 

دمحم عبدا�يد١١٤٨٤ دمحم  ججـ١٧٨٣٦خالد 

دمحم عبدالفتاح١١٤٨٥ دمحمى  ل١٥٨٨١خالد 

جـ//١٥٨٨٢خالد حممود بيومى عماره١١٤٨٦

١٥٨٨٤Xخالد مصطفى سيد سليم درويش١١٤٨٧

دمحم عبدالسالم محاد١١٤٨٨ ل١٥٨٨٥خالد 

دمحم١١٤٨٩ جـ//١٥٨٨٦خلود خالد زكى ابراهيم 

دمحم توفيق ليمونه١١٤٩٠ جـ//١٥٨٨٩خلود 

١٥٨٩٢Xخليل صبحى خليل ابراهيم١١٤٩١

ل١٥٨٩٣مخيس ابراهيم مخيس السيد كساب١١٤٩٢

ل١٥٨٩٤خريى عبداحلميد عبداحلميد ابراهيم ماريه١١٤٩٣

١٥٨٩٨Xدعاء امحد ر�ض عباس١١٤٩٤

دمحم عبدالقوى مجال الدين١١٤٩٥ ججـ١٥٩٠٧دنيا حسن 

دمحم سيد ابويوسف١١٤٩٦ دمحم  ججـ١٥٩٠٨دنيا سيد 

دمحم جادو١١٤٩٧ ججـ١٥٩٠٩دنيا على 

جـ//١٥٩١٠دنيا عيد عبدالكرمي خليل١١٤٩٨

دمحم رضا عبدالفتاح ابراهيم١١٤٩٩ ١٥٩١٣Xدنيا 

ججـ١٥٩١٤دنيا حممود سعيد خلف١١٥٠٠
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دمحم السيد الكويىت١١٥٠١ جـ//١٥٩١٥دولت 

جـ//١٥٩١٦ديفيد عزت قصدى عدىل١١٥٠٢

١٧٨٣٧Xديفيد ماهر شفيق جرجس١١٥٠٣

ل١٥٩٢٤رائد اشرف عبداملنعم الصاوى١١٥٠٤

ل١٥٩٢٥رائد حسن عبدالغىن سيد امحد١١٥٠٥

دمحم امحد١١٥٠٦ ١٥٩٢٦Xراشد عبدالناصر راشد 

دمحم مرسى بدر١١٥٠٧ جـ//١٧٨٣٨رامى حممود 

١٥٩٢٨Xرانيا سيد مجال حنفى١١٥٠٨

١٧٨٧٠X Xرمحه سامل سيد امني١١٥٠٩

دمحم امحد الوسيمى١١٥١٠ ل١٥٩٣٧رمحه طارق عمر 

دمحم ابراهيم١١٥١١ دمحم  جـ//١٥٩٣٩رمحه عصام 

دمحم١١٥١٢ دمحم بدران  ل١٥٩٤١رمحه 

دمحم عبداحلليم عبدالفتاح الصرىف١١٥١٣ جـ//١٥٩٤٢رمحه 

دمحم السيد البديوى١١٥١٤ دمحم  ١٥٩٤٣Xرمحه 

جـ//١٥٩٤٤رمحه �سر عبدالرحيم السيد١١٥١٥

١٥٩٤٦X Xرزق مرضى عطيه عبداملقصود١١٥١٦

جـ//١٥٩٥٤رغد سيد سعيد صباح١١٥١٧

جـ//١٥٩٥٥رغده خالد عبدالكرمي حسن١١٥١٨

١٥٩٥٧X Xرفعت مصطفى السيد شريف١١٥١٩

دمحم١١٥٢٠ جـ//١٥٩٥٨رفيع عبدالباسط {جى 

جـ//١٥٩٦١رمضان مجال صابر رمضان١١٥٢١

دمحم١١٥٢٢ جـ//١٥٩٦٢رمضان رضا رمضان 

١٧٨٨٧Xرمضان {فع عبدهللا السعيد١١٥٢٣

دمحم عبدالرحيم جويد١١٥٢٤ جـ//١٥٩٦٩روضه امحد 

١٥٩٧١Xروماىن عادل قديس شنوده١١٥٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//١٥٩٧٢روماىن عصام فؤاد اسعد١١٥٢٦

جـ//١٥٩٧٣رويدا طارق السيد زايد١١٥٢٧

ل١٥٩٨٠ريهام على امحد ابوالعنني زيدان١١٥٢٨

دمحم حممود حسن شحاته١١٥٢٩ ل١٥٩٨٢ريهام 

جـ//١٥٩٨٣زكر� طه زكر� حممود نصار١١٥٣٠

دمحم حسن١١٥٣١ جـ//١٥٩٨٤ز�د امحد حسن 

جـ//١٥٩٨٨ز�د محدى عبدالرسول عبدالغىن ابوعرب١١٥٣٢

جـ//١٥٩٨٩ز�د محدى حمسن ابراهيم١١٥٣٣

جـ//١٥٩٩٢ز�د سامى عبداملرضى القللى١١٥٣٤

دمحم عبد ربه١١٥٣٥ جـ//١٥٩٩٣ز�د طارق حشمت 

جـ//١٥٩٩٤ز�د على ماهر مصطفى احلنفى١١٥٣٦

دمحم العطار١١٥٣٧ دمحم  جـ//١٥٩٩٥ز�د ماهر 

دمحم عبدالفتاح مكى١١٥٣٨ جـ//١٥٩٩٦ز�د 

دمحم عجمى امحد١١٥٣٩ ١٧٨٧١X Xز�د 

دمحم عرفه سليمان١١٥٤٠ دمحم  جـ//١٥٩٩٧ز�د 

دمحم يوسف امساعيل حسني١١٥٤١ جـ//١٥٩٩٨ز�د 

١٥٩٩٩Xز�د حممود عبداخلالق على مطاوع١١٥٤٢

١٧٨٣٩Xز�د معتز عبداملنعم الرفاعى١١٥٤٣

١٦٠٠٤Xز�د عبداملالك حامد امحد محد١١٥٤٤

ل١٦٠٠٦زينب امحد عبدالسالم ابراهيم١١٥٤٥

جـ//١٦٠٠٨زينب عبدا�يد رشاد عبدا�يد١١٥٤٦

دمحم صاحل سامل سويلم١١٥٤٧ جـ//١٦٠٠٩زينب 

دمحم يسرى مرزوق١١٥٤٨ جـ//١٦٠١١ساجد 

دمحم العطار١١٥٤٩ ١٦٠١٢X Xساره امحد على 

دمحم السيد جماهد١١٥٥٠ جـ//١٦٠١٦ساره رزق 
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١٦٠٢٠Xساره ماهر حسىن حسن١١٥٥١

دمحم امحد عبدا�يد ندا١١٥٥٢ جـ//١٦٠٢٢ساره 

دمحم عارف امحد١١٥٥٣ جـ//١٦٠٢٣ساره 

١٧٨٧٢Xسامل جاد امحد امحد١١٥٥٤

١٦٠٢٥Xسامل جمدى سامل ابراهيم هاشم١١٥٥٥

ل١٦٠٢٦ساىل رجب سليمان على١١٥٥٦

دمحم على منصور١١٥٥٧ جـ//١٧٨٤٠سامح مصطفى 

ل١٧٨٧٤ساندى وجدى سعد {شد١١٥٥٨

دمحم سراج الفاضلى١١٥٥٩ ١٦٠٣٣Xسراج 

جـ//١٦٠٣٩سعد السيد عبدالسالم امحد عبدالسالم١١٥٦٠

دمحم املغوارى١١٥٦١ جـ//١٦٠٤١سعد صابر سعد 

جـ//١٦٠٤٣سعد على سعد بدران١١٥٦٢

ل١٦٠٤٤سعد فتحى رمضان سعيد عبدالعاطى١١٥٦٣

جـ//١٦٠٤٨سعد زغلول سعد عبدهللا موسى١١٥٦٤

دمحم سعد الدين بصرى١١٥٦٥ جـ//١٦٠٤٩سعد 

ل١٦٠٥٤سعيد مجال سعيد السيد١١٥٦٦

ل١٦٠٥٥سعيد سعد عطيه خليل١١٥٦٧

ل١٦٠٥٧سعيد صالح السيد هيبه١١٥٦٨

دمحم امساعيل الدموكى١١٥٦٩ دمحم سعيد  جـ//١٦٠٥٨سعيد 

ل١٦٠٥٩سعيد {جى خليفه ابو زيد ابراهيم١١٥٧٠

ل١٦٠٦٢سلمى امحد حسن امحد١١٥٧١

ل١٦٠٦٥سلمى حامت حسني حسن فرج١١٥٧٢

١٦٠٦٦Xسلمى حسن ابراهيم عبدالنىب١١٥٧٣

دمحم رضوان١١٥٧٤ ١٦٠٧٧Xمسا امساعيل السعيد 

جـ//١٦٠٨١مساء عادل سعيد امحد١١٥٧٥
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جـ//١٥٠٠٤مسيحه عبدا�يد عبداجلواد عبدا�يد١١٥٧٦

دمحم١١٥٧٧ جـ//١٦٠٨٣مسيحه هشام عبدالرمحن 

جـ//١٦٠٨٤مسري ابراهيم مسري ابوغزاله١١٥٧٨

جـ//١٦٠٨٥مسري عبدالناصر ابراهيم طرابيه١١٥٧٩

جـ//١٦٠٨٨مسيه حييي عبدهللا سعد١١٥٨٠

جـ//١٦٠٨٩سندس {صر عبدالعظيم عيد١١٥٨١

جـ//١٦٠٩٠سهام اشرف زاكى على١١٥٨٢

ل١٦٠٩٢سهري خالد حسن السيد حالوه١١٥٨٣

جـ//١٦٠٩٤سهيله رضا عبدالغىن كرشه١١٥٨٤

دمحم امحد املغيىن١١٥٨٥ جـ//١٦٠٩٧سوسن السيد 

دمحم١١٥٨٦ جـ//١٧٨٤١سيد امين رمضان 

دمحم حسن الديب١١٥٨٧ جـ//١٦٠٩٩سيد رفعت سيد 

جـ//١٦١٠٠سيد سامح سيد عبدالعزيز١١٥٨٨

دمحم سويلم١١٥٨٩ ١٦١٠١Xسيد شعبان صابر 

جـ//١٦١٠٢سيد عبدالعال سيد سيد١١٥٩٠

١٦١٠٣X Xسيد عبدالقادر طه امحد١١٥٩١

دمحم سيد سيد سامل دبوره١١٥٩٢ جـ//١٦١٠٤سيد 

١٦١٠٦Xسيف سعيد محدى داود١١٥٩٣

ل١٦١٠٧سيف فتحى عبدالعزيز عبدالصمد١١٥٩٤

ل١٦١٠٩سيف مصطفى فتحى مصطفى١١٥٩٥

١٦١١١X Xشادى مسري كامل مسعد برسوم١١٥٩٦

١٦١١٣Xشادى اشرف عبدالفتاح عامر١١٥٩٧

دمحم عبداجلواد١١٥٩٨ ل١٦١١٤شاهر سيد 

ل١٦١١٥شاهنده عبداملعطى الششتاوى عبداملعطى١١٥٩٩

دمحم راشد مخيس١١٦٠٠ ل١٦١١٩شروق اشرف 
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١٦١٢٠X Xشروق اشرف خمتار صاحل١١٦٠١

دمحم حممود طلبه ابراهيم١١٦٠٢ ل١٦١٢٤شروق 

دمحم عبدالقادر فتح الباب١١٦٠٣ ١٧٨٧٧X Xشروق نور 

جـ//١٦١٢٦شروق يوسف امحد يوسف امحد١١٦٠٤

دمحم شحاته امحد١١٦٠٥ جـ//١٦١٣١شريف 

ل١٦١٣٣شريف هاىن ممدوح سليمان عبداملعطى١١٦٠٦

دمحم عدىل عبداحلليم١١٦٠٧ ١٧٨٧٨X Xشرين 

دمحم بشندى زينهم١١٦٠٨ جـ//١٦١٣٨شعبان 

دمحم فضل١١٦٠٩ ١٦١٣٩Xشعبان محدى شعبان 

دمحم الصاوى الشيخ١١٦١٠ دمحم  جـ//١٦١٤٠شكريه سامل 

جـ//١٦١٤٢مشس يسرى عبدالعزيز سامل الشيخ١١٦١١

ل١٦١٤٣شهاب حسىن حامد صديق١١٦١٢

جـ//١٦١٤٥شهاب امحد عبدالفتاح شاهني١١٦١٣

ل١٦١٤٧شهد اشرف امحد عمر مصطفى١١٦١٤

دمحم على١١٦١٥ ١٦١٤٨Xشهد مصطفى فهمى 

١٦١٤٩Xشوقى امين شوقى عبداحلسيب١١٦١٦

ل١٦١٥١شوقى مصطفى شوقى غنيم١١٦١٧

دمحم سيد١١٦١٨ ل١٧٨٧٩شريين عرفه 

ل١٦١٥٣شيماء امحد سابق امحد على١١٦١٩

ل١٦١٥٥شيماء طه فؤاد حسن١١٦٢٠

جـ//١٦١٥٦شيماء عبدالرحيم توفيق على١١٦٢١

دمحم مهدى متوىل١١٦٢٢ ل١٦١٥٧شيماء 

ل١٦١٥٨شيماء مهىن عبدالكرمي عطيه١١٦٢٣

١٧٨٨٠Xصاحل عاشور عبدالغىن زقيم١١٦٢٤

دمحم صربى رضوان١١٦٢٥ جـ//١٦١٦٧صربى 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//١٦١٧٢صالح حامد عيد امحد الربماوى١١٦٢٦

ل١٦١٧٥صموئيل عماد ميالد غطاس١١٦٢٧

جـ//١٦١٧٧ضحى سيد امحد امحد موسى١١٦٢٨

جـ//١٦١٨٠طارق امني عبدالرمحن عبود١١٦٢٩

جـ//١٦١٨٢طارق عبدالغفار حممود شادى١١٦٣٠

دمحم١١٦٣١ دمحم على  ١٦١٨٣X Xطارق على 

دمحم١١٦٣٢ دمحم  دمحم عبدالرمحن  جـ//١٦١٨٤طارق 

ل١٦١٨٥طارق مرزوق عبداملنعم ساملان١١٦٣٣

ل١٦١٨٩طه السيد عبدالوهاب دبور١١٦٣٤

ل١٦١٩٠طه رأفت ابواملعاطى على عوده١١٦٣٥

ل١٦١٩١طه صالح طه عبدالعال ابراهيم١١٦٣٦

ل١٦١٩٤عادل عاطف عبدالرازق عبداجلواد١١٦٣٧

دمحم عادل سيد على١١٦٣٨ جـ//١٦١٩٦عادل 

دمحم١١٦٣٩ ل١٦١٩٧عادل نزيه سامل 

دمحم١١٦٤٠ ل١٦١٩٩عاصم حسام الدين عبدهللا 

دمحم فهمى١١٦٤١ جـ//١٦٢٠٠عاصم حسن 

دمحم سعيد١١٦٤٢ جـ//١٦٢٠١عاصم عادل 

جـ//١٦٢٠٢عاصم عبدالرمحن حامد الصيفى١١٦٤٣

١٦٢٠٧Xعبداحلليم حممود عبدالستار حممود جعيصه١١٦٤٤

دمحم عبدالعال١١٦٤٥ ١٧٨٤٢X Xعبداحلميد عالء عبداحلكيم 

جـ//١٧٨٤٣عبداحلميد قنديل السيد عبدالنىب١١٦٤٦

دمحم مصطفى عبداخلالق١١٦٤٧ جـ//١٦٢١٤عبداخلالق 

جـ//١٦٢١٧عبدالرمحن ابراهيم عبدالرازق سامل١١٦٤٨

١٦٢١٨Xعبدالرمحن ابراهيم عبدالعزيز عبدالغىن١١٦٤٩

جـ//١٦٢٢٣عبدالرمحن امحد رضوان امحد عبدالرمحن١١٦٥٠
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دمحم١١٦٥١ دمحم على  ١٦٢٢٥Xعبدالرمحن امحد 

دمحم فريد عبدالواحد١١٦٥٢ ل١٦٢٢٦عبدالرمحن امحد 

١٦٢٢٩Xعبدالرمحن امحد منصور حممود عبداملالك١١٦٥٣

١٦٢٣١Xعبدالرمحن اشرف سيد بيومى١١٦٥٤

دمحم الشعىت١١٦٥٥ جـ//١٧٨٤٤عبدالرمحن العرىب 

دمحم سليمان١١٦٥٦ دمحم  ل١٦٢٣٢عبدالرمحن امين 

١٦٢٣٣X Xعبدالرمحن مجال امحد على السيد١١٦٥٧

دمحم السيد على١١٦٥٨ ١٦٢٣٤Xعبدالرمحن مجال 

١٦٢٣٥Xعبدالرمحن مجعه عبدهللا صاحل١١٦٥٩

جـ//١٦٢٣٧عبدالرمحن حامد سيد امحد امحد١١٦٦٠

دمحم امحد عبداحلميد١١٦٦١ جـ//١٦٢٣٩عبدالرمحن محدى 

دمحم يوسف جعفر١١٦٦٢ ل١٦٢٤٠عبدالرمحن خالد مجال 

١٦٢٤١Xعبدالرمحن خالد حممود يوسف امني١١٦٦٣

ل١٦٢٤٤عبدالرمحن سامل فتح هللا ر�ض١١٦٦٤

ل١٦٢٤٥عبدالرمحن سامى السيد دسوقى١١٦٦٥

جـ//١٧٨٤٥عبدالرمحن سعيد معروف امني الرخ١١٦٦٦

جـ//١٦٢٤٩عبدالرمحن سليم العوضى السعيد حطب١١٦٦٧

ل١٦٢٥٠عبدالرمحن سليمان عبدهللا >هريى١١٦٦٨

ل١٦٢٥١عبدالرمحن مسحان جناتى عبدالعاطى بطران١١٦٦٩

دمحم١١٦٧٠ ١٦٢٥٢X Xعبدالرمحن سيد امحد 

ل١٦٢٥٦عبدالرمحن صاحل ادريس ضيف١١٦٧١

١٦٢٦٠Xعبدالرمحن عاصم حممود الورداىن١١٦٧٢

دمحم١١٦٧٣ ل١٦٢٦٢عبدالرمحن عاطف عبدالفتاح 

جـ//١٦٢٦٣عبدالرمحن عبداحلليم هاشم قطب١١٦٧٤

ل١٦٢٦٤عبدالرمحن عبدالعزيز امحد ربيع١١٦٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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ل١٦٢٦٥عبدالرمحن عبداملعني الصغري على سليمان١١٦٧٦

١٦٢٦٦Xعبدالرمحن عبداملنعم ذكى عبداملنعم١١٦٧٧

ل١٦٢٦٨عبدالرمحن عبداهلادى عبداجلواد حممودعوض١١٦٧٨

دمحم١١٦٧٩ ل١٦٢٦٩عبدالرمحن على عبده 

دمحم توفيق١١٦٨٠ ١٧٩٨٢Xعبدالرمحن عمر 

دمحم حممود١١٦٨١ ١٧٨٤٦Xعبدالرمحن عمر 

ل١٦٢٧٠عبدالرمحن عمران عبدالوهاب حسني نزالوى١١٦٨٢

دمحم بالل١١٦٨٣ ١٦٢٧١Xعبدالرمحن فتحى 

ل١٦٢٧٢عبدالرمحن فوزى عبدهللا سالمه١١٦٨٤

دمحم {صر١١٦٨٥ دمحم شوقى  ل١٦٢٧٣عبدالرمحن فوزى 

دمحم السيد فريج١١٦٨٦ ١٦٢٧٤X Xعبدالرمحن ماهر 

ل١٦٢٧٥عبدالرمحن جمدى ابراهيم على موسى١١٦٨٧

دمحم سعودى ابراهيم١١٦٨٨ جـ//١٦٢٨٢عبدالرمحن 

دمحم شحاته السنهوتى١١٦٨٩ ل١٦٢٨٣عبدالرمحن 

دمحم صالح متوىل سعد١١٦٩٠ ل١٦٢٨٤عبدالرمحن 

دمحم مشاته١١٦٩١ دمحم عبداحلميد امحد   ١٦٢٨٦Xعبدالرمحن 

دمحم عبداحلى عبداملقصود الشامى١١٦٩٢ جـ//١٦٢٨٧عبدالرمحن 

دمحم عبدا�يد عوض محيده١١٦٩٣ جـ//١٧٨٤٧عبدالرمحن 

دمحم عبداملعبود مطاوع١١٦٩٤ ل١٦٢٨٩عبدالرمحن 

دمحم عبداملقصود جعفر احلريرى١١٦٩٥ ل١٦٢٩٠عبدالرمحن 

دمحم على مراد١١٦٩٦ ١٧٨٤٨Xعبدالرمحن 

دمحم امحد ابراهيم١١٦٩٧ دمحم  دمحم  ١٦٢٩٢Xعبدالرمحن 

دمحم مدين١١٦٩٨ دمحم  دمحم  ل١٦٢٩٣عبدالرمحن 

دمحم خمتار ابراهيم حسن عامر١١٦٩٩ ل١٦٢٩٤عبدالرمحن 

دمحم نصر سيد داود١١٧٠٠ جـ//١٦٢٩٥عبدالرمحن 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم مصطفى عباس١١٧٠١ ١٦٢٩٧Xعبدالرمحن حممود سيد 

دمحم عبداحلق١١٧٠٢ ل١٦٢٩٨عبدالرمحن حممود صالح 

دمحم محود١١٧٠٣ ١٦٣٠٠X Xعبدالرمحن حممود 

دمحم١١٧٠٤ دمحم على  ١٦٣٠٢X Xعبدالرمحن حممود 

جـ//١٦٣٠٥عبدالرمحن {جح عبداجليد مرزوق١١٧٠٥

ل١٦٣٠٦عبدالرمحن نبيل عبدالقادر عبداحلميد ندا١١٧٠٦

دمحم الفقى١١٧٠٧ ل١٦٣٠٧عبدالرمحن نبيل عبداللطيف 

دمحم١١٧٠٨ دمحم على  ل١٦٣٠٨عبدالرمحن نبيل 

ل١٦٣٠٩عبدالرمحن وجيه عبداحلميد العشماوى١١٧٠٩

ل١٦٣١٤عبدالرمحن فوزى امحد حسني بدوى١١٧١٠

جـ//١٦٣١٦عبدالرحيم ممدوح عبدالرحيم حممود١١٧١١

١٦٣٢٧Xعبدالعزيز امحد احلموىل امحد ابوشنينه١١٧١٢

جـ//١٦٣٣٠عبدالعزيز حسن عبدالعزيز حسن البهواشى١١٧١٣

دمحم عبدالعظيم١١٧١٤ ١٧٨٤٩Xعبدالعظيم ابراهيم عبدالعظيم 

جـ//١٦٣٣٧عبدالعليم عبدالفتاح عبدالعليم عبدالفتاح مسرى١١٧١٥

جـ//١٦٣٤٠عبدالغىن عبدالتواب حممود سيد١١٧١٦

جـ//١٦٣٤٢عبدالفتاح صالح الدين عبداهلادى عبدالونيس شلىب١١٧١٧

١٦٣٤٦X Xعبدالقادر خالد عبدالقادر حسن١١٧١٨

جـ//١٦٣٥٠عبدالكرمي امحد عبدالكرمي روزن١١٧١٩

جـ//١٦٣٥٣عبدهللا ابراهيم حيىي {صف١١٧٢٠

دمحم١١٧٢١ ل١٦٣٥٤عبدهللا ابراهيم يوسف 

ل١٦٣٥٥عبدهللا امحد ابراهيم عبدالرمحن١١٧٢٢

جـ//١٦٣٥٦عبدهللا امحد جابر السيد حبيب١١٧٢٣

ل١٦٣٥٧عبدهللا امحد شعراوى جربيل شعراوى١١٧٢٤

ل١٦٣٥٨عبدهللا امحد عبدالوهاب امحد بسيوىن١١٧٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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ل١٦٣٥٩عبدهللا امحد فوزى محوده١١٧٢٦

جـ//١٧٨٥٠عبدهللا امحد كامل على عو�ن١١٧٢٧

دمحم امحد١١٧٢٨ ١٦٣٦٠Xعبدهللا امحد 

دمحم طاحون١١٧٢٩ ل١٦٣٦١عبدهللا امحد 

ل١٦٣٦٣عبدهللا امحد نصر نصر شعبان١١٧٣٠

ل١٦٣٦٤عبدهللا اشرف البيومى ابوالعنني البيومى١١٧٣١

دمحم١١٧٣٢ ل١٦٣٦٥عبدهللا الدسوقى عبدهللا 

ل١٦٣٦٨عبدهللا امين فتحى ابراهيم١١٧٣٣

١٧٨٥٢X Xعبدهللا بطل حممود عبدالغىن١١٧٣٤

دمحم١١٧٣٥ ١٦٣٦٩Xعبدهللا مجال على 

جـ//١٦٣٧٥عبدهللا سعيد حامد ابو عميش١١٧٣٦

ل١٦٣٧٦عبدهللا سالمه صبحى مجعه حسن١١٧٣٧

ل١٦٣٧٨عبدهللا صربى السيد رضوان١١٧٣٨

جـ//١٦٣٧٩عبدهللا صالح سعيد البنهاوى١١٧٣٩

دمحم مؤمن عبدالعال١١٧٤٠ جـ//١٧٨٨٧عبدهللا صالح 

دمحم صابر١١٧٤١ ل١٦٣٨٠عبدهللا عادل 

١٦٣٨١X Xعبدهللا عاشور عبدالفتاح امحد الفرماوى١١٧٤٢

جـ//١٦٣٨٣عبدهللا عبدالراضى ابراهيم حافظ١١٧٤٣

جـ//١٦٣٨٥عبدهللا عبداملطلب حامد عبداملطلب١١٧٤٤

ل١٦٣٩٥عبدهللا كمال عبدهللا يوسف١١٧٤٥

١٦٣٩٧Xعبدهللا جمدى امحد رشوان امحد١١٧٤٦

دمحم انور صاحل موسى١١٧٤٧ ل١٦٣٩٩عبدهللا 

دمحم عبداحلميد خمتار صربه١١٧٤٨ ل١٦٤٠٠عبدهللا 

دمحم عبدالسالم عبدالفتاح١١٧٤٩ جـ//١٦٤٠١عبدهللا 

دمحم عبدهللا صابر عبداملنعم١١٧٥٠ ل١٦٤٠٢عبدهللا 
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دمحم على عبدالعزيز١١٧٥١ دمحم  ل١٦٤٠٣عبدهللا 

ل١٦٤٠٥عبدهللا ممدوح عبدهللا راشد١١٧٥٢

ل١٦٤٠٦عبدهللا هانئ عبدالعزيز سيد امحد طباله١١٧٥٣

دمحم١١٧٥٤ ل١٦٤٠٧عبدهللا هاىن شاكر 

ل١٦٤٠٩عبداملالك عمر فتحى عبداملالك طريده١١٧٥٥

١٦٤٢٤Xعبده ربيع عبده عبداملوجود١١٧٥٦

١٧٨٥٣Xعبيد مجال عبدالناصر عطيه على١١٧٥٧

١٦٤٢٦Xعبيده رمضان دسوقى على١١٧٥٨

ل١٦٤٣٣عثمان ممدوح على خليل١١٧٥٩

دمحم عبدهللا ذكى١١٧٦٠ ل١٦٤٣٥عدى 

دمحم امني عبداجلواد العشرى١١٧٦١ ل١٦٤٣٦عز الدين 

دمحم١١٧٦٢ ل١٦٤٣٧عزالدين وحيد خليفه 

ل١٦٤٣٨عزت جرجس يوسف دميان جرجس١١٧٦٣

دمحم ابراهيم عبدالسميع١١٧٦٤ ل١٦٤٣٩عزت 

دمحم١١٧٦٥ دمحم جنيب  ١٦٤٤٠Xعزه 

١٦٤٤٢Xعصام السيد على الطحاوى١١٧٦٦

١٦٤٤٣Xعصام راوى محزه امحد١١٧٦٧

جـ//١٦٤٤٥عصام طلعت نصر طه١١٧٦٨

جـ//١٦٤٤٩عصمت عبدالفتاح عبدالعزيز على رزق١١٧٦٩

دمحم عبداحلميد سامل داود١١٧٧٠ ١٧٨٥٤Xعالء 

دمحم عبداملنعم عبدالعزيز كلوب١١٧٧١ ل١٧٨٥٥عالء 

ل١٦٤٦٧على السباعى على السباعى عامر١١٧٧٢

١٦٤٧١Xعلى انور عبدالوهاب عبدالعزيز طه١١٧٧٣

١٦٤٧٢Xعلى بدوى مسعود صاحل١١٧٧٤

دمحم١١٧٧٥ ل١٦٤٧٥على جرب كمال 
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جـ//١٦٤٧٨على حسني سيد سيد حسن١١٧٧٦

جـ//١٦٤٨٠على خلف على امحد على اللبودى١١٧٧٧

١٦٤٨١X Xعلى راضى على عطا١١٧٧٨

١٦٤٨٢Xعلى رامى على حسن على١١٧٧٩

ل١٦٤٨٥على سعد امحد محد١١٧٨٠

ل١٦٤٨٦على سعيد على حسني العقر١١٧٨١

ل١٦٤٨٩على شعراوى ابراهيم عبداحلميد الشراىب١١٧٨٢

١٦٤٩٤X Xعلى عبدالفتاح ربيع ابراهيم عبداجلليل١١٧٨٣

دمحم قطب١١٧٨٤ ١٦٤٩٧Xعلى عبدهللا 

١٦٥٠٠X Xعلى عمر على ابراهيم الطنطاوى١١٧٨٥

جـ//١٦٥٠٢على فرج على خليفه١١٧٨٦

جـ//١٦٥١٣على منصور على ابراهيم١١٧٨٧

ل١٦٥١٩علياء اشرف عبداحلميد يونس١١٧٨٨

دمحم عمريه١١٧٨٩ جـ//١٧٨٥٦عماد محدى موسى 

١٦٥٢٤Xعماد محدي هارون ابوسيف١١٧٩٠

دمحم على عبدالصمد١١٧٩١ جـ//١٦٥٢٧عماد على 

ل١٦٥٢٨عمار ابراهيم صادق هاشم خليفه١١٧٩٢

دمحم الدسوقى١١٧٩٣ دمحم عبدالسميع  جـ//١٦٥٣٢عمار 

دمحم سيد امحد١١٧٩٤ ١٧٨٩٤Xعمار �سر 

جـ//١٦٥٣٥عمر ابراهيم عمر ابراهيم حامد١١٧٩٥

دمحم امحد سيد امحد١١٧٩٦ ل١٦٥٣٨عمر امحد 

١٦٥٣٩Xعمر اسامه امحد ابراهيم قدح١١٧٩٧

دمحم١١٧٩٨ ١٧٩٨٦X Xعمر سيد حممود 

١٧٨٥٧Xعمر عبدالرمحن على عبدالرمحن١١٧٩٩

ل١٧٨٩٥عمر عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح١١٨٠٠
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ل١٦٥٥٤عمر مبارك سليمان بريك١١٨٠١

ل١٦٥٥٥عمر جمدى سلومه يوسف ابوكبريه١١٨٠٢

دمحم١١٨٠٣ دمحم ذكى  ل١٦٥٥٧عمر 

دمحم١١٨٠٤ دمحم عمر  ١٧٨٩٦X Xعمر 

دمحمى عسوس١١٨٠٥ ١٦٥٥٩Xعمر مصطفى طه 

ل١٧٨٩٧عمر {صر امحد عبدالعظيم١١٨٠٦

جـ//١٦٥٦٢عمر {صر عبدالرحيم ابراهيم التلواىن١١٨٠٧

جـ//١٦٥٦٧عمرو بدر رجب امحد١١٨٠٨

١٦٥٦٨Xعمرو حسن عبداجلواد ابوالعطا١١٨٠٩

١٦٥٧٠Xعمرو خالد عبدالصادق عبدالغىن١١٨١٠

دمحم عبداحلميد١١٨١١ جـ//١٦٥٧١عمرو رجب عبده 

ل١٦٥٧٢عمرو رزق فتحى الفيشاوى١١٨١٢

١٦٥٧٥Xعمرو مسري سنوسى امحد١١٨١٣

ل١٦٥٧٩عمرو صالح عبداحلفيظ سليمان١١٨١٤

١٦٥٨٠Xعمرو عبداملوجود عبدهللا عبداملوجود مهيا١١٨١٥

١٧٨٩٨X Xعمرو عالء عبدالرسول ابراهيم١١٨١٦

١٦٥٨١Xعمرو مربوك عبدالعزيز القزاز١١٨١٧

ل١٦٥٨٢عمرو مربوك عبدالفتاح سالم١١٨١٨

ل١٦٥٨٣عمرو جماهد جماهد الشريف١١٨١٩

دمحم١١٨٢٠ دمحمى عبدالفتاح  جـ//١٦٥٨٤عمرو 

دمحم لطفى عبدالسميع١١٨٢١ ل١٧٨٩٩عواطف هيثم 

دمحم عيد توفيق ندا١١٨٢٢ ١٦٥٩٢Xعيد 

١٦٦٠٥X Xفادى الشحات عوض ابراهيم١١٨٢٣

١٦٦٠٧Xفادى محدى عبدالفادى حنا١١٨٢٤

ل١٦٦٠٨فادى سعيد عبداملنصف سالم١١٨٢٥
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ل١٦٦١٠فارس سعيد عبداملهيمن عبدالغىن١١٨٢٦

جـ//١٦٦١٢فارس شريف عابد عبيد املسريى١١٨٢٧

دمحم عبداملنعم الشنشورى١١٨٢٨ ل١٦٦١٣فارس شعبان 

١٦٦١٩Xفاروق فكرى امحد صاحل١١٨٢٩

دمحم الدمرداش١١٨٣٠ جـ//١٦٦٢٠فاطمه اشرف عبداملنعم 

دمحم بدوى مربوك١١٨٣١ ل١٦٦٢٤فاطمه 

دمحم سعيد طه١١٨٣٢ ججـ١٦٦٢٥فاطمه 

جـ//١٦٦٢٩فايز {دى شكر يعقوب١١٨٣٣

١٦٦٣١Xفتحى امحد فتحى عيد١١٨٣٤

جـ//١٦٦٣٢فتحى الشحات فتحى امساعيل السيد١١٨٣٥

١٦٦٣٥Xفتحى خالد فتحى عبدالسميع١١٨٣٦

دمحم١١٨٣٧ ١٧٩٠١Xفرج هللا سليمان حسني 

ل١٦٦٤٣فرحه حسن عبداملنعم حسن عبداملنعم١١٨٣٨

١٦٦٤٤X Xفرحه سعيد عباس مرسى امحد١١٨٣٩

دمحم١١٨٤٠ ل١٦٦٤٦فرغل عادل فرغل 

دمحم ابراهيم١١٨٤١ ل١٦٦٤٧فريده محدى دسوقى 

دمحم غريب١١٨٤٢ ١٦٦٤٨Xفوزى امين فوزى 

جـ//١٦٦٤٩فوزى عبدالرازق عبدالسالم مفتاح١١٨٤٣

١٦٦٥٥X Xكرم السيد صديق عيد١١٨٤٤

ل١٦٦٥٦كرم شعيب عبدالرحيم سيد١١٨٤٥

١٦٦٥٩Xكرمي امحد سيد يوسف١١٨٤٦

١٧٩٠٣X Xكرمي امحد عبداحلميد اجلارحى محزه١١٨٤٧

جـ//١٦٦٦٣كرمي جرجس داود اسكندر١١٨٤٨

ل١٦٦٦٥كرمي مجال حسن عايدى١١٨٤٩

دمحم١١٨٥٠ ١٦٦٦٦Xكرمي خالد ابواحلمد 
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١٦٦٦٧X Xكرمي خالد على ابراهيم عبده١١٨٥١

١٦٦٨٢X Xكرمي كامل حجازى عبداملوىل١١٨٥٢

١٦٦٨٤Xكرمي حمسن السيد مصطفى جاروده١١٨٥٣

دمحم١١٨٥٤ دمحم  جـ//١٦٦٨٥كرمي حمسن 

ل١٦٦٩٠كرمي خمتار مربوك سالم١١٨٥٥

ل١٦٦٩١كرمي مراجع حممود عبداحلليم١١٨٥٦

دمحم عبداملعطى رزق١١٨٥٧ جـ//١٦٦٩٥كرمي جمدى 

دمحم يونس١١٨٥٨ دمحم عبدهللا  جـ//١٦٦٩٦كرمي 

١٦٦٩٨Xكرميه عبدالعظيم حممود عبدالعظيم١١٨٥٩

جـ//١٦٦٩٩كرميه على سعد غراب١١٨٦٠

ججـ١٦٧٠٠كمال امحد حسن على عطيه١١٨٦١

دمحم١١٨٦٢ ١٧٩٠٤Xكمال بدر على 

ل١٦٧٠٢كمال سعيد حفناوى حممود حسني١١٨٦٣

جـ//١٦٧٠٣كمال طاهر كمال امني صاحل١١٨٦٤

ل١٦٧٠٥كريلس اسعد صادق بشري١١٨٦٥

دمحم سامل١١٨٦٦ ١٧٨٨٨Xلطفى السيد لطفى 

جـ//١٦٧١١ليلى السيد على الشوىن١١٨٦٧

ل١٦٧١٢ليلى ايهاب انور اجلباىل١١٨٦٨

دمحم بدر حممود املنزالوى١١٨٦٩ ١٧٨٩٣X Xمؤمن 

جـ//١٦٧١٧مؤمن حممود سامل حممود متوىل١١٨٧٠

جـ//١٦٧١٩مؤمن هشام عطيه مصطفى١١٨٧١

دمحم١١٨٧٢ ل١٧٩٠٥ماجده السيد عبدالفتاح 

١٦٧٢٢Xماذن شريف على السيسى١١٨٧٣

١٧٩٠٦Xمازن ايهاب طاهر عفيفى على١١٨٧٤

١٦٧٣٠Xماهر منصور عبداجلواد منصور١١٨٧٥
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دمحم عيد١١٨٧٦ دمحم  دمحم  جـ//١٦٧٣٥جماهد 

١٦٧٣٦X Xجمدى امحد شعبان اجلندى١١٨٧٧

جـ//١٦٧٣٧جمدى سعد جناح >رح ساويرس١١٨٧٨

جـ//١٦٧٣٨جمدى {صر خبيت سيد١١٨٧٩

دمحم مجعه١١٨٨٠ ل١٧٨٥٨حمسن سرحان 

دمحم عوض١١٨٨١ جـ//١٦٧٤١دمحم  عبدالعاطى امساعيل  

ل١٦٧٤٣دمحم أشرف حسنني حممود اجلندى١١٨٨٢

١٦٧٤٧Xدمحم ابراهيم محيده مرسى١١٨٨٣

ل١٦٧٤٨دمحم ابراهيم سعيد منسى سامل١١٨٨٤

ل١٦٧٤٩دمحم ابراهيم طه حمفوظ١١٨٨٥

ل١٦٧٥٠دمحم ابراهيم عبدالدامي عبدالعال١١٨٨٦

١٦٧٥١Xدمحم ابراهيم عبدالرحيم سليمان ابوشوشه١١٨٨٧

دمحم امحد١١٨٨٨ ١٦٧٥٥X Xدمحم ابراهيم 

دمحم رأفت ابراهيم١١٨٨٩ ١٦٧٥٦Xدمحم ابراهيم 

دمحم سلطان١١٨٩٠ ١٦٧٥٧Xدمحم ابراهيم 

دمحم عبدالغىن١١٨٩١ جـ//١٦٧٥٨دمحم ابراهيم 

دمحم جرب١١٨٩٢ دمحم  ١٧٩٠٧X Xدمحم ابراهيم 

دمحم امحد١١٨٩٣ جـ//١٧٨٥٩دمحم ابوبكر حسني 

١٦٧٦١Xدمحم امحد ابراهيم امحد عطيه١١٨٩٤

١٧٨٦٠Xدمحم امحد امساعيل على١١٨٩٥

ل١٦٧٧٠دمحم امحد عبداملنعم ابراهيم١١٨٩٦

ل١٧٨٦١دمحم امحد على هللا امحد مطاوع١١٨٩٧

جـ//١٦٧٧٣دمحم امحد عنرت سعيد على١١٨٩٨

١٦٧٧٥Xدمحم امحد فهمى عبداحلفيظ جاد١١٨٩٩

دمحم احلجازى عبده١١٩٠٠ ل١٦٧٧٨دمحم امحد 
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دمحم رفعت حسني١١٩٠١ جـ//١٦٧٨١دمحم امحد 

دمحم سيد عبدالصمد١١٩٠٢ ل١٦٧٨٢دمحم امحد 

دمحم عبداملقصود١١٩٠٣ ١٦٧٨٤Xدمحم امحد 

دمحم عبداملنعم السيد١١٩٠٤ ١٦٧٨٥Xدمحم امحد 

دمحم مصطفى عبدالرب١١٩٠٥ ل١٦٧٨٧دمحم امحد 

جـ//١٧٨٦٢دمحم امحد مصطفى حممود١١٩٠٦

دمحم الدوله١١٩٠٧ جـ//١٧٨٦٣دمحم امحد يوسف 

جـ//١٦٧٨٩دمحم اسامه عبدالعال سامل١١٩٠٨

ل١٦٧٩١دمحم امساعيل السيد امساعيل١١٩٠٩

دمحم موسى١١٩١٠ ل١٦٧٩٣دمحم امساعيل 

١٦٧٩٦Xدمحم اشرف عبداحلليم السيد١١٩١١

جـ//١٦٧٩٨دمحم اشرف على الشقا١١٩١٢

دمحم امحد الصباغ١١٩١٣ جـ//١٦٧٩٩دمحم اشرف 

دمحم خليل الرمسيسى١١٩١٤ دمحم  جـ//١٦٨٠٠دمحم اشرف 

جـ//١٦٨٠١دمحم السادات السادات مصطفى السقيلى١١٩١٥

جـ//١٦٨٠٢دمحم السعيد عبدالفتاح سالمه حسن سالمه١١٩١٦

١٦٨٠٤X Xدمحم السلماوى سعد حممود السلماوى١١٩١٧

جـ//١٦٨٠٦دمحم السيد حسن السيد الدبور١١٩١٨

١٦٨٠٧Xدمحم السيد حسن حممود١١٩١٩

١٦٨٠٩Xدمحم السيد عبداجلواد شاهني١١٩٢٠

جـ//١٦٨١٠دمحم السيد على احلفناوى١١٩٢١

دمحم رجب الز�ت١١٩٢٢ ل١٦٨١٣دمحم السيد 

دمحم على سالمه١١٩٢٣ ١٦٨١٤Xدمحم السيد 

دمحم مصطفى١١٩٢٤ دمحم  جـ//١٦٨١٥دمحم السيد 

ل١٦٨١٧دمحم الشحات رزق شومان١١٩٢٥
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ل١٦٨١٩دمحم الطنطاوى امحد الطنطاوى١١٩٢٦

جـ//١٦٨٢٢دمحم انور السيد ابراهيم سيد امحد١١٩٢٧

ل١٦٨٢٤دمحم امين امحد كامل١١٩٢٨

١٦٨٢٧X Xدمحم امين عبدهللا سليم١١٩٢٩

١٦٨٢٩Xدمحم امين على السيد١١٩٣٠

جـ//١٦٨٣٧دمحم بدر فؤاد عبدالسيد١١٩٣١

دمحم السمرى١١٩٣٢ ١٦٨٤١Xدمحم ©اءالدين 

١٧٨٦٤X Xدمحم مجال عبداحلليم امحد١١٩٣٣

جـ//١٧٨٦٥دمحم مجال عبدالعزيز بدوى١١٩٣٤

دمحم ابواملعاطى١١٩٣٥ ١٧٨٨٩X Xدمحم مجال 

دمحم جلهوم١١٩٣٦ ١٦٨٤٥Xدمحم مجال 

جـ//١٦٨٤٧دمحم مجال منشاوى عبداملعطى جوهر١١٩٣٧

ل١٦٨٥٢دمحم حسن ابراهيم حممود على١١٩٣٨

ل١٦٨٥٣دمحم حسن حممود فرج مجعه١١٩٣٩

دمحم الغر>وى١١٩٤٠ ل١٦٨٥٤دمحم حسن يوسف 

١٦٨٥٦Xدمحم حسىن عبداللطيف البنا١١٩٤١

دمحم على زرد١١٩٤٢ ١٦٨٥٧Xدمحم حسىن 

١٦٨٥٨Xدمحم حسني مجعه عيد١١٩٤٣

ل١٦٨٦٢دمحم حلمى فرج عبداملوىل١١٩٤٤

جـ//١٦٨٦٣دمحم محاده سعيد عبداحلميد١١٩٤٥

١٧٩٠٩X Xدمحم محد مصطفى امحد االعرج١١٩٤٦

دمحم حممود مصطفى١١٩٤٧ جـ//١٦٨٦٦دمحم محدى 

ل١٦٨٦٨دمحم خالد حلمى عبدالعزيز ابراهيم١١٩٤٨

جـ//١٦٨٧١دمحم خالد عبدالغفار السيد مشحوت١١٩٤٩

دمحم جنيب مراد١١٩٥٠ ل١٦٨٧٤دمحم خالد 
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دمحم السيد١١٩٥١ جـ//١٦٨٧٦دمحم خلف 

ل١٦٨٧٨دمحم مخيس حسن عبدربه اخلوىل١١٩٥٢

دمحم ابراهيم مصطفى١١٩٥٣ ١٦٨٨٠X Xدمحم راشد 

جـ//١٦٨٨٢دمحم ربيع فتحى عبداجلواد الشنتورى١١٩٥٤

دمحم حسني عامر١١٩٥٥ جـ//١٦٨٨٣دمحم ربيع 

جـ//١٦٨٨٤دمحم رجب ابراهيم عبدالدامي١١٩٥٦

جـ//١٦٨٨٥دمحم رجب صالح عزالدين١١٩٥٧

جـ//١٦٨٩١دمحم رضا فتحى عايد١١٩٥٨

دمحم عبدهللا١١٩٥٩ جـ//١٦٨٩٤دمحم رضوان السعيد 

ل١٦٨٩٥دمحم رضوان عمر رضوان١١٩٦٠

جـ//١٦٨٩٦دمحم رفاعى عبدالفتاح رفاعى١١٩٦١

دمحم عبدالعظيم١١٩٦٢ جـ//١٧٨٦٦دمحم رفعت 

دمحم على١١٩٦٣ جـ//١٦٨٩٧دمحم رفعت 

ل١٦٩٠٠دمحم رمضان ابوا�د عبداملقصود١١٩٦٤

جـ//١٦٩٠١دمحم رمضان رجب حسن عمران١١٩٦٥

دمحم١١٩٦٦ جـ//١٦٩٠٢دمحم رمضان عويس امحد 

ل١٦٩٠٧دمحم سامى فهيم التهامى١١٩٦٧

ل١٦٩١٠دمحم سعد فؤاد عبدالكرمي١١٩٦٨

دمحم مجعه١١٩٦٩ ل١٦٩١١دمحم سعد 

ل١٦٩١٢دمحم سعد مقرب بسيس١١٩٧٠

جـ//١٦٩١٣دمحم سعيد ابراهيم الشهاىل١١٩٧١

ل١٦٩١٤دمحم سعيد سالمه امحد رشود١١٩٧٢

ل١٦٩١٨دمحم سعيد حممود سليمان الزيىن١١٩٧٣

ل١٦٩١٩دمحم سعيد مصطفى عبداللطيف الفخراىن١١٩٧٤

دمحم خنيزى١١٩٧٥ ١٦٩٢٤Xدمحم مسري 
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دمحم١١٩٧٦ دمحم  ل١٧٨٦٧دمحم سيد سيد 

جـ//١٦٩٢٧دمحم سيد عبداحلكيم ابوالعال١١٩٧٧

دمحم نبوى القباىن١١٩٧٨ دمحم  جـ//١٦٩٢٩دمحم سيد 

دمحم١١٩٧٩ جـ//١٦٩٣٣دمحم شريف حسني 

ل١٧٨٦٨دمحم شوعيب عبدالستار خليفه١١٩٨٠

جـ//١٦٩٤١دمحم صاحل الصاىف عبداللطيف الكرباتى١١٩٨١

دمحم السيد١١٩٨٢ دمحم  جـ//١٦٩٤٣دمحم صاحل 

جـ//١٦٩٤٥دمحم صبحى عباس عبدالعاطى١١٩٨٣

ل١٦٩٤٧دمحم صبحى مربوك ابوالسعود١١٩٨٤

دمحم الرخاوى١١٩٨٥ جـ//١٦٩٤٨دمحم صبحى 

دمحم حلمى١١٩٨٦ ل١٦٩٤٩دمحم صبحى 

دمحم عزب١١٩٨٧ جـ//١٦٩٥٠دمحم صبحى 

دمحم يونس الواقدى١١٩٨٨ ل١٦٩٥١دمحم صربى السيد 

١٦٩٥٢X Xدمحم صربى عبداجليد ابراهيم١١٩٨٩

ل١٦٩٥٤دمحم صربى عبدالفتاح حسني١١٩٩٠

جـ//١٧٨٦٩دمحم صربى عبداهلادى عبدالعال١١٩٩١

جـ//١٦٩٥٥دمحم صربى عبيد عبدالونيس١١٩٩٢

١٧٩١٢Xدمحم صديق سعيد عبدالفتاح١١٩٩٣

جـ//١٦٩٥٩دمحم صالح سعيد محاده١١٩٩٤

ل١٦٩٦٠دمحم صالح عبدالسالم امحد١١٩٩٥

ل١٦٩٦١دمحم صالح عبداملوىل عبدالعزيز١١٩٩٦

دمحم متوىل١١٩٩٧ ل١٦٩٦٣دمحم صالح مصلحى 

جـ//١٦٩٦٤دمحم صالح هنداوى مسعود١١٩٩٨

ل١٦٩٦٦دمحم طارق سعد على عبدالرمحن١١٩٩٩

ل١٦٩٦٧دمحم طارق عبداملعطى عبدالظاهر١٢٠٠٠
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دمحم عبداملنعم الغبارى١٢٠٠١ ل١٦٩٧١دمحم عا طف 

ل١٦٩٧٩دمحم عاطف ابراهيم السيد عطيه١٢٠٠٢

ل١٦٩٨٠دمحم عاطف السعيد سليم السيد١٢٠٠٣

ل١٦٩٨٢دمحم عاطف عبدالعزيز على١٢٠٠٤

١٧٨٩٠Xدمحم عبدالباسط ابراهيم ابراهيم السيد١٢٠٠٥

دمحم عبداملؤمن عرفه١٢٠٠٦ ١٦٩٩٤Xدمحم عبدالستار 

١٦٩٩٥Xدمحم عبدالسالم عبداحلميد رسالن١٢٠٠٧

١٦٩٩٦X Xدمحم عبدالسميع السيد عبداحلميد ابو زيد١٢٠٠٨

ل١٦٩٩٧دمحم عبدالعزيز حسن مربوك دويدار١٢٠٠٩

ل١٦٩٩٨دمحم عبدالعزيز سعد عبدالعزيز١٢٠١٠

جـ//١٦٩٩٩دمحم عبدالعزيز على عطيه١٢٠١١

دمحم ابراهيم عبدالنىب١٢٠١٢ ١٧٠٠٠Xدمحم عبدالعزيز 

دمحم عبدالعزيز١٢٠١٣ ١٧٠٠١X Xدمحم عبدالعزيز 

دمحم عبدالغىن١٢٠١٤ ل١٧٠٠٢دمحم عبدالعزيز 

ل١٧٠٠٣دمحم عبدالعلى عويس عبدالعلى١٢٠١٥

دمحم١٢٠١٦ ل١٧٠٠٤دمحم عبدالفتاح امحد عبدالفتاح 

دمحم >شه١٢٠١٧ جـ//١٧٠٠٥دمحم عبدالفتاح عبدهللا 

ل١٧٠٠٦دمحم عبدالقادر عبدالرحيم امحد١٢٠١٨

ل١٧٠٠٧دمحم عبدالقادر حممود عبدالقادر القصاص١٢٠١٩

جـ//١٧٠١٢دمحم عبداللطيف النخيلى عبدهللا١٢٠٢٠

دمحم١٢٠٢١ دمحم  جـ//١٧٠١٣دمحم عبدهللا ابراهيم 

ل١٧٠١٤دمحم عبدهللا امحد محيد عبدهللا١٢٠٢٢

١٧٠١٥Xدمحم عبدهللا سعيد حسن١٢٠٢٣

جـ//١٧٨٧٠دمحم عبدهللا عبداحلليم امحد عيد١٢٠٢٤

دمحم مربوك املليجى١٢٠٢٥ ل١٧٠١٦دمحم عبدهللا 

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

اقتصاد زراعيشعبة

الفرقة الثالثة

مستجد

صفحة   ٤٢

التقديررقم جلوس سابق

جـ//١٧٠١٩دمحم عبداملالك عبداحلميد عبداملالك العناىن١٢٠٢٦

جـ//١٧٠٢٠دمحم عبداملنعم عطيه غمرى١٢٠٢٧

١٧٠٢٢X Xدمحم عبدالناصر عبداهلادى سيد امحد١٢٠٢٨

دمحم ابراهيم اجلمال١٢٠٢٩ جـ//١٧٠٢٣دمحم عبدالناصر 

دمحم الداخلى١٢٠٣٠ جـ//١٧٠٢٤دمحم عبدالناصر 

١٧٠٢٦X Xدمحم عبداهلادى رمضان صاحل١٢٠٣١

١٧٠٢٧Xدمحم عبده ابواحلجاج قرعاىن عبدهللا١٢٠٣٢

ل١٧٠٢٨دمحم عبود عبداملنعم عمران١٢٠٣٣

دمحم عبيد عبدالباقى١٢٠٣٤ جـ//١٧٠٢٩دمحم عبيد 

١٧٩١٦Xدمحم عزت امحد حممود١٢٠٣٥

١٧٠٣١Xدمحم عزت رجب منصور١٢٠٣٦

دمحم مشس الدين١٢٠٣٧ جـ//١٧٠٣٣دمحم عشماوى عبداحلكيم 

١٧٠٣٤Xدمحم عصام مجال السيد١٢٠٣٨

دمحم عبداملقصود على١٢٠٣٩ ل١٧٠٣٥دمحم عصام 

ل١٧٠٣٧دمحم عطيه عبدالسميع عطيه١٢٠٤٠

ل١٧٠٣٨دمحم عطيه عبدالوهاب عطيه الشيخ١٢٠٤١

١٧٩٩٤Xدمحم عالء الدين عبدالفتاح ابراهيم حسني١٢٠٤٢

دمحم مصطفى١٢٠٤٣ ١٧٠٣٩Xدمحم عالء الدين 

دمحم على١٢٠٤٤ جـ//١٧٠٤٠دمحم على ابراهيم 

جـ//١٧٠٤١دمحم على امحد السيد رزق صقر١٢٠٤٥

١٧٠٤٢X Xدمحم على حلمى درغام١٢٠٤٦

دمحم رجب١٢٠٤٧ ل١٧٠٤٣دمحم على حنفى 

جـ//١٧٠٤٦دمحم على عبدالغفار السيد١٢٠٤٨

دمحم ابوالسعود١٢٠٤٩ جـ//١٧٠٥٠دمحم على 

دمحم طه١٢٠٥٠ جـ//١٧٠٥١دمحم على 
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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

اقتصاد زراعيشعبة

الفرقة الثالثة

مستجد

صفحة   ٤٣

التقديررقم جلوس سابق

دمحم امليداىن١٢٠٥١ دمحم  ججـ١٧٨٧١دمحم على 

دمحم عثمان١٢٠٥٢ جـ//١٧٠٥٧دمحم عماد 

دمحم كامل  عبداحلميد الصىب١٢٠٥٣ جـ//١٧٠٥٨دمحم عماد 

دمحم رشاد منصور١٢٠٥٤ جـ//١٧٠٦١دمحم عمرو 

جـ//١٧٠٦٢دمحم عنرت امحد رزق١٢٠٥٥

١٧٠٦٦Xدمحم عيد عبداللطيف حسني١٢٠٥٦

دمحم عبدالعزيز١٢٠٥٧ جـ//١٧٠٦٧دمحم عيد 

دمحم منصور فرج١٢٠٥٨ ١٧٠٦٨Xدمحم عيد 

جـ//١٧٠٧٠دمحم فؤاد حسني حسن١٢٠٥٩

دمحم١٢٠٦٠ جـ//١٧٠٧١دمحم فايز عبداملقصود جاد 

جـ//١٧٠٧٢دمحم فايز عطيه عبدالعاطى١٢٠٦١

ل١٧٠٧٣دمحم فتح هللا ابراهيم فتح هللا١٢٠٦٢

ل١٧٠٧٤دمحم فتحى امحد عبدالرحيم١٢٠٦٣

ل١٧٠٧٥دمحم فتحى عطيه عبداملوجود١٢٠٦٤

جـ//١٧٠٧٦دمحم فتحى حممود عابد فرج١٢٠٦٥

جـ//١٧٠٧٧دمحم فريد السعيد ©ى سرور١٢٠٦٦

جـ//١٧٠٨٢دمحم كمال حامد عبدالرازق١٢٠٦٧

دمحم ابراهيم خليفه١٢٠٦٨ جـ//١٧٠٨٧دمحم متوىل 

دمحم احليله متوىل١٢٠٦٩ جـ//١٧٠٨٨دمحم متوىل 

١٧٠٨٩Xدمحم جمدى حسن سعد١٢٠٧٠

دمحم الباهى١٢٠٧١ جـ//١٧٠٩١دمحم جمدى 

دمحم١٢٠٧٢ دمحم  ١٧٠٩٢Xدمحم جمدى 

ل١٧٠٩٣دمحم جمدى مصطفى خليفه١٢٠٧٣

١٧٨٧٢Xدمحم حمروس سعد عبدالفتاح١٢٠٧٤

ل١٧٠٩٤دمحم حمفوظ يوسف حسن بردان١٢٠٧٥
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دمحم امحد ربيع جماهد١٢٠٧٦ ل١٧٠٩٥دمحم 

دمحم شحاته١٢٠٧٧ دمحم جابر  ل١٧٠٩٨دمحم 

دمحم حسن اجلنتريى١٢٠٧٨ ١٧٠٩٩Xدمحم 

دمحم حممود بشري١٢٠٧٩ جـ//١٧١٠٠دمحم 

١٧٩١٧Xدمحم حممود السيد على١٢٠٨٠

ل١٧١٠١دمحم حممود السيد هيكل١٢٠٨١

ل١٧١٠٢دمحم حممود زكر� حممود١٢٠٨٢

١٧١٠٥Xدمحم حممود عبدالعاطى قطب ابو حسن١٢٠٨٣

دمحم ابوعيانه١٢٠٨٤ جـ//١٧١١٠دمحم حممود 

دمحم عبداحلميد١٢٠٨٥ ل١٧١١٢دمحم حممود 

دمحم ابو وازن١٢٠٨٦ دمحم  ل١٧١١٣دمحم حممود 

دمحم حممود >شا١٢٠٨٧ جـ//١٧١١٥دمحم حممود 

ل١٧١٢١دمحم مسعد ابراهيم الدمشيىت١٢٠٨٨

جـ//١٧١٢٢دمحم مسعد صابر عبدالعال١٢٠٨٩

دمحم حممود نصار١٢٠٩٠ جـ//١٧١٢٦دمحم مسعد 

دمحم محيده١٢٠٩١ ١٧٩١٩Xدمحم مسعود سعد 

دمحم الصغري هدهد١٢٠٩٢ جـ//١٧١٢٨دمحم مصباح سامل 

جـ//١٧١٣١دمحم مصطفى عبداجليد حسني خليل١٢٠٩٣

دمحم محد١٢٠٩٤ ١٧١٣٢Xدمحم مصطفى عمار 

١٧١٣٣X Xدمحم مصطفى مبارك صاحل صاحل١٢٠٩٥

دمحم سعد١٢٠٩٦ ل١٧١٣٥دمحم مصطفى 

١٧١٣٦Xدمحم مصلح فتحى عبداحلميد السيد١٢٠٩٧

ل١٧١٣٧دمحم مصيلحى سعيد مصيلحي١٢٠٩٨

١٧١٣٩Xدمحم ممدوح عباده حممود١٢٠٩٩

ل١٧١٤٣دمحم منري عبدالقوى عطيه١٢١٠٠
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دمحم احللفاوى١٢١٠١ ل١٧١٤٤دمحم مهتدى 

ل١٧١٤٦دمحم مهىن زايد عبداحلفيظ زايد١٢١٠٢

دمحم لطفى عبده نصر١٢١٠٣ ل١٧١٤٧دمحم ميسره 

١٧١٤٨Xدمحم {در الكفراوى حممود١٢١٠٤

جـ//١٧١٤٩دمحم {در عبدالفتاح على١٢١٠٥

جـ//١٧٨٧٣دمحم نبيل ابوالغيط املشطاوى١٢١٠٦

جـ//١٧١٥٩دمحم هاشم حممود ممدوح شرف الدين١٢١٠٧

دمحم عبده حبيب١٢١٠٨ جـ//١٧١٦٠دمحم هاىن 

دمحم مرسى١٢١٠٩ دمحم  ل١٧١٦٢دمحم هاىن 

١٧١٦٤X Xدمحم وائل سعد عزوز١٢١١٠

دمحم طه١٢١١١ جـ//١٧١٦٥دمحم وائل عبداملعطى 

دمحم على١٢١١٢ دمحم سالمه  جـ//١٧١٦٦دمحم وائل 

ل١٧١٧٠دمحم وحيد عبده حسن١٢١١٣

جـ//١٧١٧٥دمحم �سني عثمان �سني حممود١٢١١٤

دمحم عبداللطيف عيسى١٢١١٥ ١٧١٧٧X Xدمحم حيى 

دمحم حيى ابوالنصر١٢١١٦ ل١٧١٧٨دمحم حيى 

ل١٧١٧٩دمحم حيى وزير حسني امحد١٢١١٧

١٧١٨٠X Xدمحم يسرى عبداخلالق وهبه١٢١١٨

جـ//١٧١٨٣دمحم يوسف ربيع سالمه١٢١١٩

دمحم على السيد١٢١٢٠ جـ//١٧١٨٤دمحم يوسف 

جـ//١٧١٨٥دمحم امحد فتحى املقدى١٢١٢١

جـ//١٧١٩٠حممود ابراهيم حسني السيد عبدالدامي١٢١٢٢

جـ//١٧١٩٦حممود امحد سعيد سيد امحد شلىب١٢١٢٣

دمحم١٢١٢٤ ١٧١٩٧Xحممود امحد على موسى 

دمحم على امحد١٢١٢٥ جـ//١٧١٩٨حممود امحد 
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جـ//١٧١٩٩حممود امحد حممود ابراهيم عبداملهدى١٢١٢٦

جـ//١٧٢٠٠حممود امحد حممود امحد عبدالرحيم١٢١٢٧

دمحم١٢١٢٨ جـ//١٧٢٠١حممود امحد حممود عبدالرازق 

جـ//١٧٢٠٢حممود امحد حممود ماضى مصطفى١٢١٢٩

جـ//١٧٢٠٤حممود امحد خمتار داغر١٢١٣٠

جـ//١٧٢٠٦حممود اسامه عبدهللا عوض١٢١٣١

جـ//١٧٢٠٨حممود اشرف مرسى عبدالعزيز١٢١٣٢

دمحم١٢١٣٣ دمحم سيدهم  ١٧٩٢٢Xحممود السيد 

ل١٧٢١٤حممود بدر سعد عبداهلادى١٢١٣٤

ل١٧٢١٦حممود جابر امحد دسوقى١٢١٣٥

ل١٧٢٢١حممود مجعه فرج معوض١٢١٣٦

جـ//١٧٨٧٤حممود حسن عيد حسن >شا١٢١٣٧

١٧٢٢٣X Xحممود حسني على حسني منصور١٢١٣٨

جـ//١٧٢٢٥حممود محدى شوقى عبداحلميد امحد صاحل١٢١٣٩

دمحم عبدهللا١٢١٤٠ جـ//١٧٢٢٦حممود خالد السعيد 

دمحم سعيد١٢١٤١ جـ//١٧٢٢٨حممود مخيس عبدالستار 

١٧٨٩١X Xحممود رافت حسن الطوخى على حسن١٢١٤٢

دمحم رزق١٢١٤٣ جـ//١٧٢٣١حممود رزق يسن 

دمحم الفوىل عبدالعال١٢١٤٤ ل١٧٢٣٣حممود رضا 

دمحم املصليحى١٢١٤٥ ل١٧٢٣٤حممود رمضان 

دمحم محيده١٢١٤٦ ل١٧٢٣٦حممود رمضان مكايد 

دمحم خري الدين ابراهيم١٢١٤٧ ل١٧٨٧٥حممود زكر� 

جـ//١٧٨٧٦حممود سعد مربوك سالم١٢١٤٨

جـ//١٧٢٣٩حممود سعيد رمضان السيد١٢١٤٩

ل١٧٢٤٠حممود سعيد عبداحلميد على حسني١٢١٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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ل١٧٢٤١حممود سعيد عبدالعظيم رزق العليمى١٢١٥١

جـ//١٧٢٤٣حممود سالمه عبدالقادر عبداللطيف١٢١٥٢

ل١٧٢٤٤حممود سيد امني امام١٢١٥٣

ل١٧٢٤٧حممود شحته الشوادىف عبده راضى١٢١٥٤

جـ//١٧٢٥١حممود صاحل على حسن صاحل١٢١٥٥

ل١٧٢٥٢حممود صربى ابراهيم عبدالعال١٢١٥٦

ل١٧٩٢٤حممود طارق كمال عبدالعزيز١٢١٥٧

ل١٧٢٥٦حممود عادل امني حممود١٢١٥٨

١٧٩٢٥Xحممود عباس حممود راغب١٢١٥٩

دمحم عزاز١٢١٦٠ ل١٧٢٦٠حممود عبداحلكيم 

دمحم ز�ده راشد١٢١٦١ جـ//١٧٢٦١حممود عبدالرؤف 

ل١٧٢٦٤حممود عبدالعزيز حممود شاروبه١٢١٦٢

جـ//١٧٢٦٨حممود عبداملالك عبداحلميد عبداملالك١٢١٦٣

جـ//١٧٢٧٢حممود عبدالوهاب ابراهيم ابراهيم صقر١٢١٦٤

جـ//١٧٢٧٧حممود على عبدالرمحن محيده١٢١٦٥

دمحم مصطفى١٢١٦٦ جـ//١٧٢٧٨حممود على 

ل١٧٢٧٩حممود على حممود على١٢١٦٧

١٧٢٨٠X Xحممود عيد مصطفى عبدهللا١٢١٦٨

١٧٢٨١Xحممود فتحى عثمان سعيد١٢١٦٩

ل١٧٢٨٣حممود فوزى منصور عانوس١٢١٧٠

جـ//١٧٢٨٤حممود كمال ابراهيم عبدالباسط حسن١٢١٧١

دمحم١٢١٧٢ ل١٧٢٨٦حممود كمال عبدالقادر 

دمحم كامل ابوالعنني١٢١٧٣ ل١٧٢٨٧حممود كمال 

جـ//١٧٢٨٨حممود ماجد حممود عبدالعزيز١٢١٧٤

دمحم ابوزيد امساعيل١٢١٧٥ ١٧٢٩٣Xحممود 
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دمحم الشورجبى حسن١٢١٧٦ جـ//١٧٢٩٤حممود 

دمحم انور حممود١٢١٧٧ جـ//١٧٢٩٥حممود 

دمحم حافظ امباىب١٢١٧٨ ل١٧٢٩٦حممود 

دمحم سعد عبدالبارى١٢١٧٩ جـ//١٧٢٩٧حممود 

دمحم يسن١٢١٨٠ دمحم عبداحلميد  جـ//١٧٢٩٨حممود 

دمحم عبدالدامي عماره١٢١٨١ جـ//١٧٢٩٩حممود 

دمحم عبدالعزيز الدويك١٢١٨٢ ل١٧٣٠٠حممود 

دمحم عبدالعزيز املليجى١٢١٨٣ جـ//١٧٣٠١حممود 

دمحم على١٢١٨٤ دمحم عبدالعزيز  جـ//١٧٣٠٢حممود 

دمحم١٢١٨٥ دمحم عبدالقادر  ١٧٣٠٣Xحممود 

دمحم عبدالاله عبداحلميد العجيمى١٢١٨٦ جـ//١٧٣٠٤حممود 

دمحم عزيزالدين عبدالرحيم١٢١٨٧ جـ//١٧٣٠٥حممود 

دمحم عمار حسن١٢١٨٨ جـ//١٧٣٠٦حممود 

دمحم فوزى جادالرب امحد١٢١٨٩ جـ//١٧٣٠٨حممود 

دمحم رضا النجار١٢١٩٠ دمحم  جـ//١٧٣٠٩حممود 

دمحم كمال سعيد١٢١٩١ دمحم  جـ//١٧٣١٠حممود 

دمحم حممود الفقى١٢١٩٢ ١٧٣١١Xحممود 

دمحم حممود القزاز١٢١٩٣ جـ//١٧٣١٢حممود 

دمحم حممود سباق١٢١٩٤ جـ//١٧٣١٣حممود 

١٧٣١٨X Xحممود حممود عطيه عبدالفتاح١٢١٩٥

دمحم١٢١٩٦ ١٧٩٢٨X Xحممود مصطفى امحد 

ججـ١٧٣٢٠حممود مصطفى امحد مصطفى قاسم١٢١٩٧

١٧٨٧٧Xحممود {صر على قطب١٢١٩٨

ججـ١٧٣٢٧حممود هشام ابراهيم عبداجلواد البتانوىن١٢١٩٩

ل١٧٣٢٨حممود هالل طلبه عبداللطيف طلبه١٢٢٠٠
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١٧٣٢٩Xحممود �سر حممود السيد١٢٢٠١

دمحم١٢٢٠٢ ١٧٣٣٥X Xمرام شريف السيد على 

دمحم عفيفى عيد١٢٢٠٣ ججـ١٧٣٣٧مروان امحد عبدا�يد 

جـ//١٧٣٤٠مروان عادل ©اء الدين الشهاىل١٢٢٠٤

دمحم حبريى١٢٢٠٥ جـ//١٧٣٤١مروان عبداحلليم حافظ 

جـ//١٧٣٤٢مروان كمال فرج حسني زايد١٢٢٠٦

جـ//١٧٣٤٣مروان جمدى عبداحلميد زين الدين١٢٢٠٧

١٧٨٩٢X Xمروه السيد حممود السعدىن١٢٢٠٨

دمحم توفيق١٢٢٠٩ جـ//١٧٣٤٨مروه هشام 

١٧٣٥٤Xمرمي سليمان حسب الرسول على١٢٢١٠

ججـ١٧٣٦٦مسعد اسالم مسعد حسن السيد األطروىن١٢٢١١

جـ//١٧٣٦٧مسعد عليوه عبداحلميد الطنطاوى١٢٢١٢

جـ//١٧٣٦٨مسعود عزمى مسعود صقر١٢٢١٣

دمحم١٢٢١٤ دمحم صربى  جـ//١٧٣٦٩مسلم 

جـ//١٧٣٧٠مصطفى ابراهيم امحد فرج١٢٢١٥

١٧٣٧١Xمصطفى ابراهيم زكى ابراهيم١٢٢١٦

جـ//١٧٣٧٢مصطفى ابراهيم عبدالستار موسى١٢٢١٧

جـ//١٧٣٧٣مصطفى ابراهيم فتحى سعد الشعار١٢٢١٨

دمحم حسني على١٢٢١٩ ل١٧٣٧٤مصطفى ابراهيم 

ل١٧٣٧٦مصطفى امحد ابراهيم امحد الديب١٢٢٢٠

١٧٣٧٧X Xمصطفى امحد سعد شاهني١٢٢٢١

دمحم مصطفى١٢٢٢٢ ١٧٣٧٨Xمصطفى امحد مصطفى 

دمحم١٢٢٢٣ ل١٧٣٧٩مصطفى اسامه عبدالرحيم 

ل١٧٣٨١مصطفى اشرف حسيب عبدالنىب١٢٢٢٤

دمحم ابوالعنني١٢٢٢٥ ل١٧٣٨٢مصطفى اشرف 
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دمحم على نوير١٢٢٢٦ جـ//١٧٣٨٤مصطفى السيد 

جـ//١٧٣٨٥مصطفى امين مفتاح عيد حسن١٢٢٢٧

ل١٧٣٨٦مصطفى جابر عبدالفتاح السيد عبدالقوى١٢٢٢٨

١٧٣٨٧X Xمصطفى مجال زكر� مساره١٢٢٢٩

١٧٣٨٨Xمصطفى مجال عبدالظاهر عبداحملسن١٢٢٣٠

١٧٣٩٣Xمصطفى حسىن سعدالدين بصرى١٢٢٣١

١٧٣٩٥Xمصطفى محدى متوىل عبدهللا١٢٢٣٢

جـ//١٧٣٩٦مصطفى حنفى حممود حنفى١٢٢٣٣

جـ//١٧٣٩٩مصطفى خالد مربوك عبدالعاطى مربوك١٢٢٣٤

جـ//١٧٤٠١مصطفى مخيس خليفه ابراهيم خليفه١٢٢٣٥

جـ//١٧٤٠٢مصطفى ذكى ذكى املسدى١٢٢٣٦

١٧٩٩٩Xمصطفى رجائى امحد مصطفى١٢٢٣٧

دمحم عباس١٢٢٣٨ جـ//١٧٤٠٤مصطفى رضا عباس 

جـ//١٧٤٠٧مصطفى زين العابدين سعد عبدا�يد١٢٢٣٩

١٧٤٠٨Xمصطفى سامى مصطفى الصباغ١٢٢٤٠

جـ//١٧٤١٠مصطفى مسري حمسوب زاهر١٢٢٤١

جـ//١٧٤١١مصطفى سيد حسني سامل١٢٢٤٢

جـ//١٧٤١٣مصطفى شعبان سعيد امحد بدر١٢٢٤٣

جـ//١٧٤١٥مصطفى صابر فرج قابل١٢٢٤٤

دمحم سالمه جندى١٢٢٤٥ جـ//١٧٤١٦مصطفى صبحى 

دمحم عوض١٢٢٤٦ جـ//١٧٤١٧مصطفى صربى فؤاد 

١٧٩٢٩X Xمصطفى عبدالبصري عبدالعاطى عبداجلواد١٢٢٤٧

جـ//١٧٤٢٢مصطفى عبدالفتاح مصطفى عبدالفتاح١٢٢٤٨

دمحم على١٢٢٤٩ ١٧٤٢٣X Xمصطفى عبدهللا كامل 

جـ//١٧٤٢٥مصطفى عبداملنعم امساعيل على سليمان١٢٢٥٠
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١٧٤٢٦Xمصطفى عبداهلادى الزاهر رضوان١٢٢٥١

جـ//١٧٤٢٧مصطفى عبداهلادى عبداهلادى ابراهيم السيد١٢٢٥٢

دمحم عبدالرمحن جبل١٢٢٥٣ دمحم  جـ//١٧٤٢٨مصطفى عبده 

جـ//١٧٤٣٠مصطفى عصام جالل فتحى السنوسى١٢٢٥٤

ل١٧٩٣٠مصطفى على عبدالعظيم مصطفى١٢٢٥٥

دمحم عبدالصمد سليم١٢٢٥٦ ل١٧٤٣١مصطفى على 

جـ//١٧٤٣٢مصطفى عنرت عبدهللا الصاوى١٢٢٥٧

جـ//١٧٤٣٣مصطفى عيد حسني ابراهيم عابد١٢٢٥٨

جـ//١٧٤٣٤مصطفى فتحى حسانني زهران١٢٢٥٩

١٧٤٣٥X Xمصطفى فتحى صالح شعالن١٢٢٦٠

دمحم عبدالعال١٢٢٦١ ججـ١٧٤١٩مصطفى فتحى 

جـ//١٧٤٣٦مصطفى فراج متوىل حممود١٢٢٦٢

ججـ١٧٤٣٩مصطفى قاسم ابراهيم مقاوى عوض١٢٢٦٣

دمحم امني مصطفى١٢٢٦٤ ججـ١٧٤٤٢مصطفى 

دمحم حسن ابوزيد امساعيل١٢٢٦٥ ١٧٤٤٤Xمصطفى 

دمحم السيد امحد١٢٢٦٦ دمحم زينهم  ل١٧٤٤٥مصطفى 

دمحم سليم حسن الفايع١٢٢٦٧ ل١٧٤٤٦مصطفى 

دمحم عفيفى عبدالغفار عفيفى١٢٢٦٨ جـ//١٧٤٥٠مصطفى 

١٧٩٣١Xمصطفى حممود امحد حامد١٢٢٦٩

جـ//١٧٤٥٢مصطفى حممود شعيىب سامل١٢٢٧٠

جـ//١٧٤٥٣مصطفى حممود شلىب فوده١٢٢٧١

جـ//١٧٤٥٤مصطفى حممود طه فريد١٢٢٧٢

١٧٤٥٧Xمصطفى حممود منري حممود محزه١٢٢٧٣

جـ//١٧٤٥٨مصطفى مسامح الصادق عبداجلواد مسامح١٢٢٧٤

جـ//١٧٤٥٩مصطفى وجيه امحد اخلرصاوى١٢٢٧٥
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دمحم عبدالغىن١٢٢٧٦ ل١٧٤٦١مصطفى �سر 

ل١٧٤٦٣مصطفى �سر معتمد رمضان١٢٢٧٧

١٧٤٦٧X Xمعتز سعيد مصطفى سعيد حممود١٢٢٧٨

١٧٤٦٩Xمعتز حممود حسىن امحد١٢٢٧٩

جـ//١٧٤٧٠معتز {جح امني عيد حسن١٢٢٨٠

١٧٩٣٢Xمعوض خالد معوض امحد عطيه١٢٢٨١

دمحم اجلمل١٢٢٨٢ جـ//١٧٤٧٢منار السيد 

دمحم ابراهيم١٢٢٨٣ جـ//١٧٤٧٧منار شعبان 

جـ//١٧٤٨٣منار موسى مصطفى حرب١٢٢٨٤

ل١٧٤٨٤منال شحات سيد امحد احلبيىن١٢٢٨٥

ل١٧٤٨٥منة هللا شريف عاطف حممود١٢٢٨٦

١٧٤٨٦Xمنت هللا عامر حممود عامر١٢٢٨٧

جـ//١٧٨٧٨منصور العرىب منصور شرف١٢٢٨٨

دمحم منصور امام١٢٢٨٩ جـ//١٧٤٨٧منصور 

جـ//١٧٤٨٩منه هللا أشرف عبدالعال مره١٢٢٩٠

دمحم فتح هللا ماجور١٢٢٩١ جـ//١٧٤٩١منه هللا اشرف 

١٧٤٩٢X Xمنه هللا السيد غريب منصور١٢٢٩٢

جـ//١٧٤٩٥منه هللا سيد سعد عبدالتواب١٢٢٩٣

دمحم امحد فرج١٢٢٩٤ ١٧٤٩٦X Xمنه هللا على 

دمحم الصعيدى١٢٢٩٥ دمحم ابراهيم  جـ//١٧٤٩٩منه هللا 

١٧٥٠٦X Xمنري السيد نعمان حممود١٢٢٩٦

١٧٥١٠Xمهدى معروف مهدى امساعيل١٢٢٩٧

دمحم ابراهيم على١٢٢٩٨ ل١٧٥١١مهند ابراهيم 

دمحم١٢٢٩٩ ل١٧٥١٢مهند اشرف امساعيل 

١٧٥١٣Xمهند عصام حسني عبدهللا١٢٣٠٠
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ل١٧٥١٤مى امحد حممود حنفى حسني١٢٣٠١

ل١٧٥١٥مى السيد طه السطيحه١٢٣٠٢

ل١٧٥١٨مى حممود مصطفى شلتوت١٢٣٠٣

جـ//١٧٥١٩مياده اشرف ممدوح حممود١٢٣٠٤

دمحم١٢٣٠٥ جـ//١٧٥٢٢ميار امام امحد 

ججـ١٧٥٢٣ميار عماد الدين امحد حسني عبداجلواد١٢٣٠٦

جـ//١٧٥٢٤ميار فؤاد امحد حسن د�ب١٢٣٠٧

دمحم١٢٣٠٨ ١٧٥٢٨X Xميسره ابراهيم سيد 

جـ//١٧٨٧٩مينا اسكندر عبداملالك اسكندر١٢٣٠٩

جـ//١٧٥٣٠مينا خري دانيال اسرائيل١٢٣١٠

١٧٥٣٧X{در اشرف كمال سرحان١٢٣١١

دمحم١٢٣١٢ دمحم ابراهيم  ل١٧٥٣٨{در السيد 

جـ//١٧٨٨٠{در جالل معوض الشاعر١٢٣١٣

جـ//١٧٥٤٤{نسى السيد السيد حسني ابوليله١٢٣١٤

جـ//١٧٥٤٦{نسى عماد عطيه امحد ابوالعنني١٢٣١٥

دمحم سعد ابوعضمه١٢٣١٦ ١٧٥٤٧X X{نسى 

جـ//١٧٥٤٩{نيس أجمد ابراهيم احملمدى١٢٣١٧

جـ//١٧٥٥١{هد امحد السيد مرسى١٢٣١٨

دمحم رزق١٢٣١٩ جـ//١٧٥٥٩ندا عصام 

دمحم رشوان١٢٣٢٠ دمحم جرب  جـ//١٧٥٦٠ندا 

دمحم رضا حممود املغرىب١٢٣٢١ جـ//١٧٥٧٤ندى 

دمحم سامل حسني١٢٣٢٢ جـ//١٧٥٧٥ندى 

دمحم فتحى مصطفى١٢٣٢٣ ١٧٩٣٥X Xندى 

دمحم املغرىب١٢٣٢٤ دمحم حممود  جـ//١٧٥٧٦ندى 

دمحم العقله١٢٣٢٥ ل١٨٠٠٠ندى حممود 
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دمحم امني ابورحاب١٢٣٢٦ جـ//١٧٥٨١نرمني 

جـ//١٧٥٨٤نسمه عبداملنعم السيد بيصار١٢٣٢٧

جـ//١٧٨٨١نشأت مسري حسن مشاته١٢٣٢٨

جـ//١٧٥٩٠نصر �سر نصر معتوق١٢٣٢٩

١٧٥٩٤X X®ى امحد عزالرجال عبدالعاطى فرج١٢٣٣٠

ل١٧٥٩٨نوح رضا سعيد الفرماوى١٢٣٣١

ل١٧٦٠١نور الدين عوض عبدالعاطى عوض١٢٣٣٢

١٧٦٠٣Xنور عبداحلميد عبداجلواد مبارك١٢٣٣٣

١٧٦٠٦Xنورا محدى هاشم السيد١٢٣٣٤

١٥٠٠٥Xنورا رمضان فرحات دومه١٢٣٣٥

جـ//١٧٦٠٧نورا عبدهللا السيد خليل١٢٣٣٦

دمحم١٢٣٣٧ ل١٧٦١٢نورالدين مسعود عطيه 

ل١٧٦١٥نورهان ابومسلم حممود سامل مدين١٢٣٣٨

دمحم بركات١٢٣٣٩ دمحم  دمحم  جـ//١٧٦١٧نورهان طارق 

جـ//١٧٦١٨نورهان طوخى يوسف عبدالنىب البيلى١٢٣٤٠

دمحم بيومى السيد بيومى١٢٣٤١ جـ//١٧٦٢١نورهان 

جـ//١٧٦٢٦هاجر ابراهيم صبحى على البدراوى١٢٣٤٢

جـ//١٧٦٢٨هاجر السيد شحاته ابوالعنني١٢٣٤٣

دمحم ابراهيم١٢٣٤٤ جـ//١٧٦٣٠هاجر محدى فاروق 

ل١٧٦٣٤هاجر عادل امحد حجازى١٢٣٤٥

جـ//١٧٦٣٥هاجر عالءالدين فاروق على١٢٣٤٦

جـ//١٧٦٣٦هاجر عماد امحد عبدالوهاب١٢٣٤٧

دمحم امحد ابراهيم١٢٣٤٨ جـ//١٧٦٣٧هاجر 

دمحم جوده ابراهيم١٢٣٤٩ جـ//١٧٦٣٩هاجر 

دمحم عبدالسيد قنديل١٢٣٥٠ جـ//١٧٦٤٠هاجر 
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ججـ١٧٦٤١هاجر حممود شيخ العرب ابراهيم سرور١٢٣٥١

دمحم رجب١٢٣٥٢ جـ//١٧٦٤٢هاجر حممود على 

١٧٦٤٤Xهاله صابر فاروق رضوان١٢٣٥٣

جـ//١٧٦٤٩هاىن خالد رفعت عبدربه سليمان١٢٣٥٤

جـ//١٧٦٥١هاىن عبداحلفيظ فرج ابوغاليه١٢٣٥٥

ل١٧٦٥٤هايدى حمسن امحد امحد١٢٣٥٦

دمحم مجال الدين حسن١٢٣٥٧ ١٧٩٣٩X Xهايدى 

دمحم يوسف حسن١٢٣٥٨ ل١٧٦٥٥هايدى هشام 

دمحم احليطاوى١٢٣٥٩ جـ//١٧٦٥٦هبه ابراهيم السيد 

١٧٦٥٩X Xهبه امني على زين العابدين١٢٣٦٠

ل١٧٦٦٣هدى شعبان على حسن على١٢٣٦١

ل١٧٦٦٦هديل هاىن مصطفى حممود١٢٣٦٢

ل١٧٦٦٧هشام ابو العباس حسني عبدهللا١٢٣٦٣

١٧٦٦٨X Xهشام امحد ابراهيم حامد١٢٣٦٤

ل١٧٦٦٩هشام اشرف مسري سيد امحد رضوان١٢٣٦٥

دمحم الز{تى١٢٣٦٦ جـ//١٧٦٧٠هشام مجعه صابر 

جـ//١٧٦٧١هشام رضا ابراهيم اجلزيرى١٢٣٦٧

١٧٦٧٣Xهشام كمال صابر حسن١٢٣٦٨

دمحم١٢٣٦٩ دمحم {دى  جـ//١٧٦٧٤هشام 

١٧٦٧٥Xهشام مهدى صديق امحد١٢٣٧٠

جـ//١٧٦٧٦هشام {جى جاب هللا متوىل امساعيل١٢٣٧١

دمحم بندارى اجليزاوى١٢٣٧٢ دمحم عبدالفتاح  جـ//١٧٦٨١هند 

١٧٩٤١Xهند هشام سيد امحد١٢٣٧٣

جـ//١٧٦٨٣هيثم ماجد عبدالرمحن مصطفى العسال١٢٣٧٤

جـ//١٧٦٨٤وائل امحد مجعه عبدالدامي١٢٣٧٥
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ل١٧٦٨٥وائل زكى السيد عبدربه١٢٣٧٦

دمحم صابر امني حسن١٢٣٧٧ ١٧٦٨٧Xوحيد 

جـ//١٧٦٨٨وزير مدىن سعيد وزير١٢٣٧٨

جـ//١٧٦٩١وفاء فرج السيد فرج خليل١٢٣٧٩

دمحم حسني البنا١٢٣٨٠ جـ//١٧٦٩٤والء صالح 

ل١٧٦٩٧وليد جابر السيد عبدالنىب بدوى١٢٣٨١

جـ//١٧٦٩٨وليد مخيس محيده عبدالسالم١٢٣٨٢

جـ//١٧٦٩٩وليد رمضان حممود كلحى١٢٣٨٣

ل١٧٧٠٠وليد زغلول بدر عبداحلليم سامل١٢٣٨٤

دمحم عبدهللا١٢٣٨٥ ١٧٧٠١X Xوليد سعيد 

دمحم سعد عبدا�يد١٢٣٨٦ جـ//١٧٧٠٣وليد 

دمحم١٢٣٨٧ ل١٧٧٠٤وهبه حسني سيد امحد 

دمحم١٢٣٨٨ دمحم وهدان  ١٧٧٠٥X Xوهدان 

ل�١٧٧٠٧را �مر عاصم صاحل١٢٣٨٩

جـ//�١٧٧٠٨را رضا عبداحلميد مرزوق١٢٣٩٠

دمحم السيد شقران١٢٣٩١ �١٧٧٠٩Xرا {صر 

�١٧٧١٠Xسر صابر رجب مصطفى١٢٣٩٢

جـ//�١٧٧١١سر عبدالفتاح على امساعيل هالل١٢٣٩٣

جـ//�١٧٧١٣مسني امحد عبدالستار غراب١٢٣٩٤

جـ//�١٧٧١٤مسني امحد ماهر حممود١٢٣٩٥

جـ//�١٧٧١٥مسني اشرف فتحى فتح هللا حرز هللا١٢٣٩٦

جـ//�١٧٧١٩مسني سعيد بسيوىن {يل١٢٣٩٧

�١٧٧٢٠X Xمسني سعيد حلمى مصطفى١٢٣٩٨

دمحم١٢٣٩٩ دمحم زكى  جـ//�١٧٧٢٤مسني 

دمحم١٢٤٠٠ دمحم على على  �١٧٧٢٥Xمسني 
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دمحم معروف١٢٤٠١ ل�١٧٧٢٧مسني {جح عبداحلميد 

دمحم حمى الدين١٢٤٠٢ �١٧٧٣٠Xسني مصطفى 

جـ//١٧٧٣٤حيىي محدى صاحل حسني١٢٤٠٣

ل١٧٧٤٠يوسف ابراهيم امحد حسني١٢٤٠٤

ل١٧٧٤١يوسف امحد امساعيل االمباىب١٢٤٠٥

١٧٧٤٢Xيوسف امحد انور امحد١٢٤٠٦

ل١٧٧٤٣يوسف امحد عبدالرمحن حافظ طبل١٢٤٠٧

ل١٧٧٤٤يوسف امحد كامل يوسف الشيخ١٢٤٠٨

١٧٧٤٥X Xيوسف امحد مصطفى سامل مصطفى١٢٤٠٩

ل١٧٧٤٦يوسف اشرف حسىن عبدالعظيم١٢٤١٠

ل١٧٧٤٧يوسف السيد عبدالرازق عبدالرمحن١٢٤١١

ل١٧٧٥٠يوسف حافظ حسب هللا حافظ١٢٤١٢

ل١٧٧٥١يوسف حسن على قنديل١٢٤١٣

جـ//١٧٧٥٢يوسف حسىن عبداحلميد حافظ مدكور١٢٤١٤

ل١٧٧٥٤يوسف خالد يوسف الفقى١٢٤١٥

١٧٧٥٥Xيوسف ربيع حسن امحد١٢٤١٦

ل١٧٧٥٦يوسف رجب متخطرى عمر حسني١٢٤١٧

جـ//١٧٧٥٨يوسف سعد عبدالفتاح سيد ابراهيم١٢٤١٨

ل١٧٧٦٠يوسف سيد فرج هللا السيد١٢٤١٩

ل١٧٧٦١يوسف شاكر حسني عبدالعزيز١٢٤٢٠

ل١٧٧٦٢يوسف شعبان السيد عبدالوهاب١٢٤٢١

ل١٧٧٦٥يوسف صربى السيد عياده١٢٤٢٢

جـ//١٧٧٦٦يوسف صالح حممود ابراهيم١٢٤٢٣

ججـ١٧٧٦٧يوسف طه ابراهيم حامد١٢٤٢٤

١٧٧٦٨X Xيوسف عادل على شرف الدين١٢٤٢٥
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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

اقتصاد زراعيشعبة

الفرقة الثالثة

مستجد

صفحة   ٥٨

التقديررقم جلوس سابق

ل١٧٧٧٢يوسف عبداملنعم مرسى سليمان١٢٤٢٦

جـ//١٧٧٧٣يوسف عبدالناصر قطب مصطفى١٢٤٢٧

جـ//١٧٧٧٤يوسف عزت عزالعرب امساعيل سكر١٢٤٢٨

١٧٧٧٥Xيوسف عصام طه محام١٢٤٢٩

جـ//١٧٧٧٨يوسف فارس زكى محاده١٢٤٣٠

١٧٧٧٩Xيوسف فتحى عبدالغىن عبدالعلى١٢٤٣١

جـ//١٧٧٨٠يوسف فتحى عبداملرضى مربوك١٢٤٣٢

جـ//١٧٧٨٢يوسف ماهر ابراهيم امحد ابو يوسف١٢٤٣٣

دمحم امحد سيد١٢٤٣٤ جـ//١٧٧٨٤يوسف 

دمحم عبدالاله١٢٤٣٥ دمحم السيد  جـ//١٧٧٨٥يوسف 

دمحم حسن عبدالواحد١٢٤٣٦ جـ//١٧٧٨٦يوسف 

دمحم حسىن عبدالعزيز العجيزى١٢٤٣٧ ل١٧٧٨٧يوسف 

دمحم حممود عبداحلليم١٢٤٣٨ جـ//١٧٧٩٣يوسف 

جـ//١٧٧٩٦يوسف حممود عبداحلميد داود١٢٤٣٩

جـ//١٧٧٩٧يوسف حممود عبداللطيف العقباوى١٢٤٤٠

جـ//١٧٧٩٨يوسف مرزوق عيد سليم١٢٤٤١

١٧٧٩٩Xيوسف مسعود ادريس سعد١٢٤٤٢

جـ//١٧٨٠٠يوسف مصطفى امحد حسني حسن١٢٤٤٣

جـ//١٧٨٠١يوسف ميخائيل يوسف ميخائيل١٢٤٤٤

جـ//١٧٨٠٢يوسف {در السيد حممود صاحل١٢٤٤٥

دمحم على عمر١٢٤٤٦ جـ//١٧٨٠٣يوسف هشام 

جـ//١٧٨٠٤يوسف وائل على مصطفى١٢٤٤٧

جـ//١٧٨٠٦يونس امحد يونس السيد رمضان١٢٤٤٨

ق٩٠٤٦امحد حسن امحد برجاس١٢٥٠١

ق٩٠٦٣امحد مسري نيازى السلموىن١٢٥٠٢
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ق٩٠٩٩امحد فارس جوده حممود حرحش١٢٥٠٣

ق٩١١١امحد ماهر عيد رمضان١٢٥٠٤

دمحم امحد خليل حسان١٢٥٠٥ غـ٩١١٦امحد 

دمحم الزاهى ابراهيم على١٢٥٠٦ ق٩١٢٢امحد 

ق٩١٤٨امحد معوض زكى ابو سامل١٢٥٠٧

ق٩١٥٦امحد حيىي عبدالوهاب على الشيمى١٢٥٠٨

ق٩١٧٨اسالم شعبان السيد االبيض١٢٥٠٩

دمحم١٢٥١٠ دمحم عبدالظاهر  ق٩٢٤١ايناس عماد 

دمحم حسن زرعه١٢٥١١ ق٩٢٩٧حسن 

ق٩٣٣٥خليفه كرمي خليفه كرمي١٢٥١٢

دمحم رضوان شلىب١٢٥١٣ غـ٩٣٥٣رضوان 

دمحم١٢٥١٤ ق٩٣٦٩زينب رجب امحد 

ق٩٤٣٩عبداحلميد ابراهيم الشوادىف الششتاوى١٢٥١٥

دمحم مجال الدين عبداحلميد١٢٥١٦ ق٩٤٤٩عبدالرمحن حسن 

دمحم كمال الدين العزب العدوى١٢٥١٧ غـ٩٤٦٩عبدالرمحن 

ق٩٤٧٢عبدالرمحن وائل فاروق فهمى١٢٥١٨

دمحم امحد١٢٥١٩ دمحم حممود  ق٩٤٩٣عبدهللا 

ق٩٥٧٩فاطمه طارق رجب منصور١٢٥٢٠

غـ٩٥٨٣فرج سالمه صاحل عبدالنىب١٢٥٢١

غـ٩٦٠١دمحم احلسن عبدالعزيز سيد امحد عاشور١٢٥٢٢

غـ٩٦١٢دمحم حسانني امحد حسانني١٢٥٢٣

غـ٩٦٢٨دمحم خليفه عبدالرمحن ابراهيم رمضان١٢٥٢٤

ق٩٦٥٢دمحم صربى معوض عبدالعال الشامخ١٢٥٢٥

ق٩٦٥٣دمحم صالح عبدالستار سيد١٢٥٢٦

ق٩٦٦٠دمحم عبدالنىب عبدالعاطى عبدالعال١٢٥٢٧

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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صفحة   ٦٠

التقديررقم جلوس سابق

دمحم عبدالشاىف١٢٥٢٨ ق٩٦٧٥دمحم فرج 

ق٩٧٣٠حممود سيد معوض حسني١٢٥٢٩

غـ٩٧٣٧حممود صالح حسني امحد١٢٥٣٠

دمحم نصر فرحان يونس١٢٥٣١ ق٩٧٥٥حممود 

ق٩٧٨٩مصطفى عبدالبارى عبدالسالم عبدالفضيل١٢٥٣٢

غـ٩٨٠٧منه هللا مصطفى حممود ابواالنوار١٢٥٣٣

غـ٩٨٣٨نورهان مسري امحد السباعى١٢٥٣٤

ق٩٨٨١وليد امحد عراىب اسحق١٢٥٣٥

خ٩٩٢٤١امحد سامى حسانني خليفه١٢٥٥١

دمحم ابوبكر حممود سليمان١٢٥٥٢ خ٩٩٢٥١امحد 

دمحم حسن ابوالعال١٢٥٥٣ خ٩٩٣٣١اميان 

دمحم امحد عثمان١٢٥٥٤ خ٩٩٣٧١ايه امحد 

خ٩٩٤١١دينا ثروت حامد بالل١٢٥٥٥

دمحم امحد حسن الشيخ١٢٥٥٦ خ٩٩٤٣١مساح 

دمحم عبدالواحد١٢٥٥٧ خ٩٩٤٤١طارق سيد 

خ٩٩٥٣١دمحم حسن عبداملعز حسن١٢٥٥٨

دمحم ابوالفتوح على الصياد١٢٥٥٩ خ٩٩٥٥١دمحم عاطف 

دمحم١٢٥٦٠ خ٩٩٥٨١دمحم عطيه عبدالغىن عطيه 

خ٩٩٦٠١دمحم عيسى عبداملعطى عبداحلميد١٢٥٦١

دمحم١٢٥٦٢ دمحم ابراهيم  خ٩٩٦١١دمحم فتحى 

خ٩٩٦٤١حممود ماهر درويش اهلوارى١٢٥٦٣

دمحم امحد جاد١٢٥٦٤ خ٩٩٦٥١حممود 

دمحم محاد١٢٥٦٥ دمحم امحد  خ٩٩٦٦١حممود 

دمحم البوهى١٢٥٦٦ خ٩٩٦٧١حممود يوسف 

خ٩٩٦٨١مصطفى ابراهيم عناىن دردير١٢٥٦٧

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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التقديررقم جلوس سابق

خ٩٩٨١٢امحد فتحى عبدالفتاح يوسف صقر١٢٥٧١

خ٩٩٨٦٢فاطمة الزهراء حممود خليفة سالم١٢٥٧٢

دمحم١٢٥٧٣ خ٩٩٨٩٢حممود مسعود السعيد 

خ٩٩٩١٣ابراهيم السيد ابراهيم امحد عوض١٢٥٨١

دمحم متيم١٢٥٨٢ خ٩٩٩٢٣امحد خالد 

خ٩٩٩٣٣امحد جنيب توفيق عبدالسالم يوسف١٢٥٨٣

خ٩٩٩٥٣اسالم مخيس جعفر عراىب١٢٥٨٤

خ٩٩٩٦٣اسالم سيد عطا هللا حسني١٢٥٨٥

خ٩٩٩٧٣ايهاب صاحل على الطيب١٢٥٨٦

خ٩٩٩٨٣خليل عاطف جربه ابوحلقه١٢٥٨٧

دمحم صابر عبداجلواد١٢٥٨٨ خ٩٩٩٩٣على عزالدين 

دمحم سيد امحد على احلريفه١٢٥٨٩ خ١٠٠٠٢٣منار 

خ١٠٠٠٣٣هند ادهم سيد ادهم١٢٥٩٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة


