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١٢٠٠١Xابراهيم امحد ابراهيم عبداجلواد٧٠٠١

جـ//١٢٠٠٢ابراهيم بدوى عبدالنىب عواد٧٠٠٢

دمحم سعيد٧٠٠٣ جـ//١٢٠٠٣ابراهيم حسن 

١٢٠٠٤Xابراهيم سامل ابراهيم دمني٧٠٠٤

جـ//١٢٠٠٥ابراهيم سعيد ابراهيم على٧٠٠٥

جـ//١٢٠٠٦ابراهيم سليمان حممود سليمان امحد٧٠٠٦

دمحم عبدالعال امحد٧٠٠٧ جـ//١٢٠٠٧ابراهيم 

جـ//١٢٠٠٨ابراهيم حممود عبدالرمحن عبدالعظيم٧٠٠٨

جـ//١٢٠١١امحد اشرف عبدالفضيل امحد٧٠٠٩

١٢٠١٢X Xامحد السيد امحد على شلقامى٧٠١٠

جـ//١٢٠١٣امحد امين سامى حسني٧٠١١

دمحم زيتون٧٠١٢ جـ//١٢٠١٤امحد Tى الدين Tى الدين 

دمحم٧٠١٣ دمحم امساعيل  جـ//١٢٠١٥امحد مجال الدين 

ل١٢٠١٦امحد مجال امني امحد سيد امحد٧٠١٤

دمحم حسانني٧٠١٥ ١٢٠١٧Xامحد مجال 

١٢٠١٨Xامحد حسن امحد حسن٧٠١٦

جـ//١٢٠٢٠امحد محدى سيد فرغلى٧٠١٧

١٢٠٢١Xامحد مخيس ابراهيم امحد جربيل٧٠١٨

دمحم ذاكى ابراهيم٧٠١٩ جـ//١٢٠٢٢امحد ذاكى 

جـ//١٢٠٢٣امحد راضى عبدالصمد توفيق٧٠٢٠

جـ//١٢٠٢٤امحد رجب عبداملهدى خملوف٧٠٢١

جـ//١٢٠٢٥امحد رضا عزت حمى الدين٧٠٢٢

دمحم حسن٧٠٢٣ جـ//١٢٠٢٦امحد سعد 

دمحم٧٠٢٤ دمحم على  ١٢٦٤٣X Xامحد سعيد 

دمحم٧٠٢٥ ١٢٠٢٧X Xامحد مسري جالل 
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التقديررقم جلوس سابق

ججـ١٢٠٢٨امحد سيد حسني السيد٧٠٢٦

جـ//١٢٠٣٠امحد صاحل ابراهيم على عويس٧٠٢٧

١٢٠٣١X Xامحد صباح سامل نبيه عمار٧٠٢٨

دمحم٧٠٢٩ جـ//١٢٠٣٢امحد صبحى امحد 

١٢٠٣٣Xامحد صبحى شحاته زكى حممود٧٠٣٠

١٢٠٣٤Xامحد صربى عبدالرازق شتله٧٠٣١

١٢٠٣٥Xامحد عاطف امحد الفرماوى٧٠٣٢

جـ//١٢٠٣٦امحد عبدالرمحن عويس هالل٧٠٣٣

جـ//١٢٠٣٧امحد عبدالسالم عبدالسميع العوىن٧٠٣٤

ججـ١٢٠٣٨امحد عبدالعزيز على يوسف السيد٧٠٣٥

جـ//١٢٠٣٩امحد عبدالعليم عبداجلليل عمر٧٠٣٦

جـ//١٢٠٤٠امحد عبدالفتاح امحد محيده٧٠٣٧

جـ//١٢٠٤١امحد عبدالقادر موسى مجعه جادهللا٧٠٣٨

دمحم عبدالسالم٧٠٣٩ جـ//١٢٠٤٢امحد عبدالكرمي 

دمحم عبدالرمحن٧٠٤٠ جـ//١٢٠٤٣امحد عبدالناصر منصور 

دمحم صميده على٧٠٤١ ١٢٠٤٤Xامحد عبداهلادى 

ل١٢٠٤٥امحد عرفات السيد عثمان٧٠٤٢

جـ//١٢٠٤٦امحد عزت على عبدالقوى سرحان٧٠٤٣

دمحم بالل٧٠٤٤ ل١٢٠٤٧امحد عطوه 

جـ//١٢٠٤٨امحد على uجى سعد٧٠٤٥

ل١٢٠٤٩امحد عماد امحد حممود٧٠٤٦

ل١٢٠٥٠امحد عماد الدين عرفه مواىف٧٠٤٧

جـ//١٢٠٥١امحد فتحى عبدالرازق على٧٠٤٨

١٢٠٥٢X Xامحد ماهر امحد خليفه شافعى٧٠٤٩

دمحم السيد السيد٧٠٥٠ ١٢٠٥٣Xامحد 
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دمحم٧٠٥١ دمحم محدى  جـ//١٢٠٥٤امحد 

دمحم مسري عبدالفضيل منصور٧٠٥٢ ١٢٠٥٥Xامحد 

دمحم حسني٧٠٥٣ دمحم عبدالعال  جـ//١٢٠٥٦امحد 

دمحم عبدالغفار امني٧٠٥٤ جـ//١٢٠٥٧امحد 

دمحم على على اهلريدى٧٠٥٥ جـ//١٢٠٥٨امحد 

دمحم على هارون٧٠٥٦ جـ//١٢٠٥٩امحد 

دمحم ابراهيم٧٠٥٧ جـ//١٢٠٦٠امحد حممود امحد 

جـ//١٢٠٦١امحد حممود عبداخلالق عرفه٧٠٥٨

جـ//١٢٠٦٢امحد حممود عبدالرحيم عبداملقصود٧٠٥٩

جـ//١٢٠٦٣امحد حمى السيد مامون يوسف٧٠٦٠

جـ//١٢٠٦٤امحد مصباح عبدالباقى قوره٧٠٦١

جـ//١٢٠٦٥امحد مصطفى ابراهيم عبدالسالم٧٠٦٢

ل١٢٦٤٤امحد ممدوح لطفى حممود العزب٧٠٦٣

جـ//١٢٠٦٦امحد uصر امحد عابد٧٠٦٤

١٢٦٤٥Xامحد uصر شعبان عبداحلميد٧٠٦٥

جـ//١٢٠٦٧امحد وائل عاشور امني٧٠٦٦

دمحم٧٠٦٧ جـ//١٢٠٦٩امحد وليد جالل مجعه 

دمحم حسني٧٠٦٨ جـ//١٢٠٧٠امحد {سر 

دمحم ابراهيم الدهان٧٠٦٩ جـ//١٢٠٧١ادم 

ل١٢٠٧٢ادهم حسن بشندى ابراهيم٧٠٧٠

دمحم حسن٧٠٧١ جـ//١٢٠٧٣ادهم عالء 

جـ//١٢٠٧٤اسامه صفوان عبدالغىن ابراهيم٧٠٧٢

١٢٠٧٥X Xاسامه عامر شحاته فتوح٧٠٧٣

دمحم مدره٧٠٧٤ دمحم عبداحلميد  جـ//١٢٠٧٦اسامه 

جـ//١٢٠٧٧اسراء حازم ابراهيم محزه٧٠٧٥
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ججـ١٢٠٧٨اسراء سامى عبداملؤمن حسن جعفر٧٠٧٦

جـ//١٢٠٧٩اسراء سليمان حسني سليمان شعبان٧٠٧٧

دمحم السيد٧٠٧٨ م١٢٠٨٠اسراء عاطف 

جـ//١٢٠٨١اسراء فارس منصور مجعه٧٠٧٩

جـ//١٢٠٨٢اسراء فاحل عبدالباسط مجعه٧٠٨٠

ل١٢٠٨٣اسراء نصر السيد عبده نصر٧٠٨١

ججـ١٢٠٨٤اسراء {سر عبدالعزيز طه٧٠٨٢

جـ//١٢٠٨٥اسالم امحد عبدالقوى شاكر٧٠٨٣

جـ//١٢٠٨٦اسالم اسامه على حسنني شبانه٧٠٨٤

جـ//١٢٠٨٧اسالم امساعيل امحد امساعيل الزغىب٧٠٨٥

جـ//١٢٠٨٨اسالم اشرف عبدالعزيز ابراهيم٧٠٨٦

جـ//١٢٠٨٩اسالم مجال عبدالعظيم سعد االزهرى٧٠٨٧

١٢٠٩٠Xاسالم محدى سعيد ابوزيد٧٠٨٨

جـ//١٢٠٩١اسالم شحات على جرب على٧٠٨٩

ججـ١٢٠٩٢اسالم عبداحلميد عبدالسيد عبدالقوي عماره٧٠٩٠

جـ//١٢٠٩٣اسالم uصر عبدالعال ابورحاب٧٠٩١

ججـ١٢٠٩٤امساء امحد عبداجلليل عبدالعاطى حسني٧٠٩٢

ججـ١٢٠٩٦امساء حممود عبدالصمد توفيق٧٠٩٣

دمحم امحد٧٠٩٤ ١٢٠٩٧Xامساء مصطفى 

جـ//١٢٠٩٨امساعيل سامى امساعيل عبدالصمد٧٠٩٥

دمحم انور عسران الدماطى٧٠٩٦ جـ//١٢٠٩٩اشرف 

دمحم بسيوىن٧٠٩٧ جـ//١٢١٠٠اكرم عبدالواحد عبداملطلب 

جـ//١٢١٠١االء عاطف عبدالشاىف خلف٧٠٩٨

دمحم امحد عبدالسالم٧٠٩٩ جـ//١٢١٠٣االء مدحت 

جـ//١٢١٠٤الزعيم مجال عبدالناصر محيده سعيد ضيف هللا٧١٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//١٢١٠٥السيد زكر{ السيد عطيه الصبحى٧١٠١

١٢٦٨١Xالسيد عبدالفتاح السيد امساعيل٧١٠٢

جـ//١٢١٠٦السيد عرىب السيد حممود ابوزيد٧١٠٣

جـ//١٢١٠٧الشيماء مجال فتحى هندى٧١٠٤

جـ//١٢١٠٩اماىن السيد عبدالفتاح عبدالقادر٧١٠٥

دمحم٧١٠٦ دمحم  ججـ١٢١١٠امنيه على 

دمحم عبدا�يد٧١٠٧ جـ//١٢١١١امنيه حممود 

جـ//١٢١١٢امري جابر فضل ابراهيم عبدالسالم٧١٠٨

دمحم امحد عطوه قويق٧١٠٩ جـ//١٢١١٣امريه امحد 

دمحم٧١١٠ جـ//١٢١١٤امريه ماهر ابراهيم 

دمحم داهش مدكور٧١١١ ججـ١٢١١٥امريه 

دمحم عوض هللا عوض هللا٧١١٢ ججـ١٢١١٦امريه 

دمحم٧١١٣ دمحم عبداملنعم  جـ//١٢١١٨انس 

جـ//١٢١١٩انطوان جرجس صبحى ملك٧١١٤

دمحم ابراهيم٧١١٥ دمحم سعد  م١٢١٢٠ا{ت 

جـ//١٢١٢١ايليا ابراهيم ايليا اسحق٧١١٦

ججـ١٢١٢٢اميان طاهر كامل عبداملنعم عبداحلليم٧١١٧

جـ//١٢١٢٣امين جهاد موسى امحد موسى٧١١٨

جـ//١٢١٢٤امين عبدالعاطى شعبان عبدالعاطى٧١١٩

ججـ١٢١٢٥ايه سعيد عزام حممود٧١٢٠

ججـ١٢١٢٦ُ◌ايه سيد عبدالونيس حامد٧١٢١

دمحمى جاد جاد٧١٢٢ ججـ١٢١٢٧ايهاب 

ججـ�١٢١٢٨سل هشام حنفى على٧١٢٣

دمحم سليمان امساعيل٧١٢٤ جـ//١٢١٢٩حبريى سليمان 

دمحم عامر٧١٢٥ جـ//١٢١٣٠بدر ربيع مسعود على 
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جـ//١٢١٣١بسمله خالد على شحاته٧١٢٦

دمحم عبدالغفار عبدالوارث٧١٢٧ جـ//١٢١٣٢بسمله 

جـ//١٢١٣٣بسمه شعبان رمضان حممود٧١٢٨

جـ//١٢١٣٤بسنت خالد عبدالفتاح على٧١٢٩

جـ//١٢١٣٥بسنت عماد مبارك السمان٧١٣٠

جـ//١٢١٣٦بالل رمضان حسن ابراهيم جعبوب٧١٣١

جـ//T١٢١٣٨اء سعيد جماهد السبكى٧١٣٢

جـ//١٢١٣٩بيشوى راضى يوسف عزيز٧١٣٣

ججـ�١٢١٤٠مر زهران حممود زين عقل٧١٣٤

جـ//١٢١٤١تقى صاحل عنرت منصور٧١٣٥

دمحم حسن عباس٧١٣٦ ججـ١٢١٤٢تقى 

دمحم كامل عبداحلميد٧١٣٧ جـ//١٢١٤٣تقى 

جـ//�١٢١٤٤اىن مسعد ابراهيم عشرى زايد٧١٣٨

ججـ١٢١٤٥جرجس مدحت شوقى بشاى٧١٣٩

دمحم جالل عبدالعاطى حسن٧١٤٠ جـ//١٢١٤٦جالل 

دمحم منصور٧١٤١ ججـ١٢١٤٧جالل مسعد شحاته 

جـ//١٢١٤٨مجال عصام امحد عبدالاله٧١٤٢

ججـ١٢١٤٩جهاد حسني جاد سيد٧١٤٣

ججـ١٢١٥٠جوزفني قاصد كمال قاصد٧١٤٤

جـ//١٢١٥١جون عشرى سليمان سعيد٧١٤٥

جـ//١٢١٥٢حازم مهدى شحاته مهدى٧١٤٦

دمحم مصطفى على٧١٤٧ جـ//١٢١٥٤حبيبه 

ججـ١٢١٥٥حجاج رمضان على حسني٧١٤٨

جـ//١٢١٥٦حسام حسن على امحد عبدالعال٧١٤٩

جـ//١٢١٥٧حسام سعيد حسىن على منصور٧١٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم ابراهيم٧١٥١ جـ//١٢١٥٨حسام صاحل 

جـ//١٢١٥٩حسام عرفه عوض جماهد٧١٥٢

دمحم حممود سالم٧١٥٣ ١٢١٦٠Xحسام 

ججـ١٢١٦١حسام منصور امساعيل جاسر٧١٥٤

١٢١٦٢X Xحسام منصور عبدهللا على٧١٥٥

جـ//١٢١٦٣حسام منصور عدىل ابراهيم كشك٧١٥٦

جـ//١٢١٦٤حسن حسني حسن حسن٧١٥٧

ججـ١٢١٦٥حسن محوده عشرى اجلرف٧١٥٨

ججـ١٢١٦٦حسن محودى حسن على٧١٥٩

دمحم٧١٦٠ جـ//١٢١٦٧حسن سعيد حسن 

١٢١٦٨X Xحسن حمروس حسن امحد٧١٦١

دمحم حسن على امحد٧١٦٢ ١٢١٦٩Xحسن 

جـ//١٢١٧٠حسناء جناح حسن السيد٧١٦٣

جـ//١٢١٧١حسني عبدا�يد احلسيىن عبدا�يد اهلباء٧١٦٤

جـ//١٢١٧٢حلمى حممود امحد حلمى حسن٧١٦٥

دمحم٧١٦٦ جـ//١٢١٧٣محاده فتحى فرج ابوسيف 

دمحم امحد العارف٧١٦٧ م١٢١٧٤محدى ابراهيم 

جـ//١٢١٧٥خالد السيد عبداجليد محوده٧١٦٨

جـ//١٢١٧٦خالد عاطف مرسى امحد٧١٦٩

جـ//١٢١٧٧خالد عبدالرحيم ابراهيم عثمان٧١٧٠

دمحم٧١٧١ دمحم عبداحلافظ  ججـ١٢١٧٨خالد فتحى 

جـ//١٢١٧٩خالد حممود امحد امحد معبد٧١٧٢

دمحم حسانني٧١٧٣ ١٢٦٤٨X Xخالد حمىي الدين امحد 

جـ//١٢١٨٠داليا هاىن رافت زكر{ الشافعى٧١٧٤

جـ//١٢١٨١دعاء سعد عبداحلليم عبداحلافظ٧١٧٥
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ججـ١٢١٨٢دنيا هاىن ربيع صوىف٧١٧٦

جـ//١٢١٨٣د{ب امحد د{ب ابراهيم٧١٧٧

دمحم امحد٧١٧٨ ل١٢١٨٤دينا كرمي حممود 

دمحم ابراهيم٧١٧٩ ل١٢١٨٥دينا حمسن ابراهيم 

جـ//١٢١٨٦ذكى طلبه ذكى الصعيدى٧١٨٠

دمحم سيد عبده٧١٨١ ججـ١٢١٨٧رؤى مصطفى 

جـ//١٢١٨٩رجب سامل رجب فتوح٧١٨٢

جـ//١٢١٩٠رحاب عطيه جابر عبداحلميد٧١٨٣

دمحم٧١٨٤ جـ//١٢١٩١رحاب عماد محدى 

ججـ١٢١٩٢رمحه الشوبكى كرم الشوبكى٧١٨٥

جـ//١٢١٩٣رمحه صالح خلف مصطفى٧١٨٦

جـ//١٢١٩٤رمحه صالح كامل السيد الطنطاوى٧١٨٧

دمحم سعدى عبدا�يد٧١٨٨ ١٢٦٤٩X Xرمحه فوزى 

دمحم على عبدالعزيز٧١٨٩ جـ//١٢١٩٥رمحه 

دمحم٧١٩٠ جـ//١٢١٩٦رمحه مسعد عطيه على 

دمحم٧١٩١ ججـ١٢١٩٧ردها سيد عبدالرازق 

م١٢١٩٨رضا امحد عبدالنافع سويلم٧١٩٢

ججـ١٢١٩٩رضا عادل السيد عبداجلواد٧١٩٣

ججـ١٢٢٠٠رضا هاىن عبداملرضى زكى٧١٩٤

جـ//١٢٢٠١رضوان عادل عبدالفتاح فرج٧١٩٥

دمحم حسني ابراهيم سويدان٧١٩٦ ججـ١٢٢٠٢رضوى 

دمحم السعيد٧١٩٧ جـ//١٢٢٠٣رضوى هاىن 

١٢٢٠٤X Xرفعت على بكر متوىل ابوالسباع٧١٩٨

دمحم٧١٩٩ دمحم امحد السيد  جـ//١٢٢٠٥رقيه 

جـ//١٢٢٠٦روان امحد كامل بيومى٧٢٠٠
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دمحم عبدالعال٧٢٠١ جـ//١٢٢٠٧روان حممود 

ججـ١٢٢٠٨رودينا عبدهللا صاحل ادريس منيسى٧٢٠٢

جـ//١٢٢٠٩روضه عاطف السيد ابراهيم٧٢٠٣

جـ//١٢٢١٠زكر{ راضى السيد حسني راضى٧٢٠٤

دمحم منشاوى مربوك٧٢٠٥ جـ//١٢٢١١ز{د امحد 

دمحم٧٢٠٦ ججـ١٢٢١٢ز{د سعيد عبداحلكيم 

دمحم٧٢٠٧ ججـ١٢٢١٣ز{د عبدالناصر طه 

دمحم٧٢٠٨ دمحم حممود  ججـ١٢٢١٤ز{د 

دمحم دسوقى موسى٧٢٠٩ ١٢٢١٥Xز{د حممود زكى 

دمحم الغر�وى٧٢١٠ م١٢٢١٦زينب امحد على 

ججـ١٢٢١٧ساره اشرف عبداللطيف عبدالعال السيد٧٢١١

جـ//١٢٢١٨ساره اشرف فهمى مكرم٧٢١٢

دمحم على مصطفى عياد٧٢١٣ ججـ١٢٢١٩ساره 

ججـ١٢٢٢٠ساره مسعد عبدالصبور عبداحلميد٧٢١٤

جـ//١٢٢٢١ساره نصر مصطفى عبدالسالم٧٢١٥

دمحم الزقازيقى٧٢١٦ جـ//١٢٢٢٢سامح عبدالفتاح 

دمحم عبدالرؤف الطرشوىب٧٢١٧ دمحم  جـ//١٢٢٢٣سامى 

جـ//١٢٢٢٤ساندى عادل عبدالشهيد معوض٧٢١٨

جـ//١٢٢٢٥سعد امحد عبداحملسن صادق٧٢١٩

جـ//١٢٢٢٧سعد مصطفى امحد عبدالرحيم٧٢٢٠

جـ//١٢٢٢٨سعيد ابراهيم صابر ابراهيم٧٢٢١

ل١٢٦٥٠سعيد شوقى سعيد داود٧٢٢٢

جـ//١٢٢٢٩سعيد عبدالفتاح عيد برعى٧٢٢٣

دمحم بيومى٧٢٢٤ دمحم سعيد  جـ//١٢٢٣٠سعيد 

جـ//١٢٢٣١سلمى امحد سعيد سيد٧٢٢٥
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جـ//١٢٢٣٢سلمى اكرام امحد مجعه٧٢٢٦

جـ//١٢٢٣٣سلمى �مر صالح حسني٧٢٢٧

جـ//١٢٢٣٤سلمى مجال ابراهيم عبدالعزيز٧٢٢٨

جـ//١٢٢٣٥سلمى عبدالواحد امحد حممود٧٢٢٩

جـ//١٢٢٣٦سلمى عماد محدى د{ب حمروس٧٢٣٠

جـ//١٢٢٣٧سلمى عيد عبدالرمحن حسن٧٢٣١

دمحم امام متوىل٧٢٣٢ جـ//١٢٢٣٨سلمى 

دمحم فهمى خطاب٧٢٣٣ جـ//١٢٢٣٩سلمى 

دمحم مصطفى مصباح٧٢٣٤ جـ//١٢٢٤٠سلمى 

دمحم منصور٧٢٣٥ جـ//١٢٢٤١سلمى هشام ابراهيم 

جـ//١٢٢٤٢سليم على سليم سليم رضوان٧٢٣٦

جـ//١٢٢٤٣مسا عبداهلادى سيد عثمان٧٢٣٧

جـ//١٢٢٤٤مسري امحد حيىي امحد العمراىن٧٢٣٨

١٢٢٤٥Xمسيه عادل عياد سيد حسن٧٢٣٩

جـ//١٢٢٤٦سندس سعيد بكرى حسني٧٢٤٠

دمحم عطيه صابر عطيه٧٢٤١ جـ//١٢٢٤٧سهى 

جـ//١٢٢٤٨سهيله اشرف مسري عرتيس٧٢٤٢

دمحم قنديل٧٢٤٣ جـ//١٢٢٤٩سهيله طاهر 

١٢٦٥١Xسيد سيد على عيد٧٢٤٤

جـ//١٢٢٥٠سيد نبيل سيد امساعيل طويله٧٢٤٥

جـ//١٢٢٥١سيف خالد صبيح شحاته شوارب٧٢٤٦

م١٢٢٥٢سيف هاىن عبدالرازق ابوالعال على٧٢٤٧

١٢٢٥٣Xشاهيناز امين السيد عبدهللا٧٢٤٨

جـ//١٢٢٥٥شروق امحد سليمان سعد٧٢٤٩

دمحم سليمان العرتىب٧٢٥٠ جـ//١٢٢٥٦شروق 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم عويضه غامن٧٢٥١ دمحم  ججـ١٢٢٥٨شريف 

جـ//١٢٢٥٩مشس محدى عبدا�يد العزب٧٢٥٢

جـ//١٢٢٦٠شهاب امحد سعد ابوبكر٧٢٥٣

دمحم عبدالغفار خطاب٧٢٥٤ جـ//١٢٢٦١شهد عالء 

جـ//١٢٢٦٢صابر امحد صابر حممود٧٢٥٥

دمحم شاهني٧٢٥٦ دمحم  جـ//١٢٢٦٣صابرين {سر 

دمحم٧٢٥٧ جـ//١٢٢٦٤صاحل حممود صاحل 

جـ//١٢٢٦٦صبحى سيد امحد فرج هللا٧٢٥٨

دمحم حممود صبحى عارف٧٢٥٩ جـ//١٢٢٦٧صفوه 

جـ//١٢٢٦٨طارق سعيد عيد عبدالعزيز٧٢٦٠

جـ//١٢٢٦٩عادل محاده عطيه عبداملنعم ابوخدجيه٧٢٦١

دمحم٧٢٦٢ جـ//١٢٢٧٠عادل عصام ابراهيم 

ججـ١٢٢٧١عاصم مصطفى فؤاد عالم عالم٧٢٦٣

دمحم عامر حسني٧٢٦٤ ١٢٢٧٢Xعامر 

جـ//١٢٢٧٣عبداحلكيم امين عبداحلكيم عبدالقادر٧٢٦٥

دمحم عبدالرازق القطب٧٢٦٦ ججـ١٢٢٧٤عبدالرازق 

دمحم سرحان٧٢٦٧ ١٢٢٧٦Xعبدالرمحن امحد حامد 

ججـ١٢٢٧٨عبدالرمحن السيد فتحى حزين٧٢٦٨

١٢٦٥٤Xعبدالرمحن انس رشدى عفيفى٧٢٦٩

جـ//١٢٢٨٠عبدالرمحن توبه امساعيل امساعيل٧٢٧٠

جـ//١٢٢٨١عبدالرمحن خالد عبدالرمحن سيد خفاجى٧٢٧١

١٢٢٨٢Xعبدالرمحن سعد يس حسن البنا٧٢٧٢

جـ//١٢٢٨٣عبدالرمحن شريف جاد هللا ضيف غيضان٧٢٧٣

جـ//١٢٢٨٥عبدالرمحن صالح حسان على٧٢٧٤

جـ//١٢٢٨٦عبدالرمحن عادل عيسوى على٧٢٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة



رقم اجللوس

وزא�
�א�	���מ�א�����

א����د�א��������	��ون�א�ز�א��

�دא�
���ون�א�ط��

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

االسم

٢٠٢٢-٢٠٢٣
التسويق الدويلشعبة

الفرقة الثالثة
مستجد

صفحة   ١٢

التقديررقم جلوس سابق

ججـ١٢٢٨٧عبدالرمحن عبدهللا ابوسريع امحد حسن٧٢٧٦

جـ//١٢٢٨٨عبدالرمحن عرىب السيد حممود ابوزيد٧٢٧٧

م١٢٢٨٩عبدالرمحن عزالدوله امحد محاد٧٢٧٨

دمحم الزرو٧٢٧٩ جـ//١٢٢٩٠عبدالرمحن عطيه عطيه 

دمحم السيد سامل٧٢٨٠ جـ//١٢٢٩١عبدالرمحن عالء الدين 

جـ//١٢٢٩٢عبدالرمحن فرج اخلصوصى عبدالعال٧٢٨١

دمحم٧٢٨٢ دمحم ابراهيم  ١٢٢٩٤Xعبدالرمحن 

دمحم٧٢٨٣ دمحم امساعيل  جـ//١٢٢٩٥عبدالرمحن 

دمحم عبدالعزيز عبدالعاطى فايد٧٢٨٤ جـ//١٢٢٩٦عبدالرمحن 

دمحم عبدهللا عبدهللا بيه٧٢٨٥ جـ//١٢٢٩٧عبدالرمحن 

دمحم عياد٧٢٨٦ دمحم على  جـ//١٢٢٩٨عبدالرمحن 

ججـ١٢٢٩٩عبدالرمحن حممود الشاذىل فضل هللا٧٢٨٧

ججـ١٢٣٠١عبدالرمحن وليد حنفى عبدالغىن٧٢٨٨

جـ//١٢٣٠٢عبدالرمحن وليد عبدالرمحن عبداحلميد٧٢٨٩

دمحم عبده حجازى٧٢٩٠ جـ//١٢٣٠٣عبدالرمحن {سر 

جـ//١٢٣٠٤عبدالعزيز مصطفى عبداجلواد عامر٧٢٩١

جـ//١٢٣٠٥عبدالعظيم نبيل عبدالعظيم خليفه سيد امحد٧٢٩٢

دمحم٧٢٩٣ جـ//١٢٣٠٦عبدالفتاح محاده عبدهللا 

١٢٣٠٧Xعبدالقادر سيد شعبان عبداجلواد٧٢٩٤

جـ//١٢٣٠٨عبداللطيف مجعه عيد عمريه٧٢٩٥

جـ//١٢٣٠٩عبدهللا امحد حسني امحد٧٢٩٦

جـ//١٢٣١٠عبدهللا امحد عبدهللا العشرى عفصه٧٢٩٧

ل١٢٣١١عبدهللا السيد السيد امحد ابراهيم٧٢٩٨

١٢٣١٢X Xعبدهللا مجال امحد عزازى البيومى٧٢٩٩

جـ//١٢٣١٣عبدهللا مجال عبدهللا السيد٧٣٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//١٢٣١٥عبدهللا رجب ربيع السيد٧٣٠١

١٢٣١٦X Xعبدهللا رفاعى ابوطيبه رفاعى٧٣٠٢

جـ//١٢٣١٧عبدهللا شكرى ابراهيم على امحد٧٣٠٣

دمحم٧٣٠٤ جـ//١٢٣١٨عبدهللا عبدالتواب امام رمضان 

دمحم عبدالقادر عالم٧٣٠٥ جـ//١٢٣١٩عبدهللا 

دمحم٧٣٠٦ دمحم عبدهللا  جـ//١٢٣٢٠عبدهللا 

جـ//١٢٣٢١عبدهللا uصر مهدي طعيمه٧٣٠٧

دمحم٧٣٠٨ جـ//١٢٣٢٢عبدهللا نور شرقاوي 

جـ//١٢٣٢٣عبدهللا هشام عبدهللا حممود٧٣٠٩

١٢٣٢٤Xعبداملنصف حممود عبداملنصف اللطف٧٣١٠

دمحم فرحات٧٣١١ ل١٢٣٢٧عبداهلادى معوض عبداهلادى 

دمحم٧٣١٢ جـ//١٢٣٢٨عبدالوهاب عماد عبدالوهاب مليجى 

جـ//١٢٣٢٩عثمان امحد د{ب ابراهيم٧٣١٣

ل١٢٣٣٠عثمان رضا عثمان ابراهيم٧٣١٤

جـ//١٢٣٣١عزمى على عزمى خلف هللا٧٣١٥

دمحم ابراهيم٧٣١٦ جـ//١٢٣٣٢عصام الدين عزت عبدالعزيز 

ل١٢٣٣٤عطيه شريف عطيه عبد مناف٧٣١٧

جـ//١٢٣٣٥عالء امني عبداحلميد امني حجاج٧٣١٨

جـ//١٢٣٣٦عالء فرج ابوبكر مهدى ابوالريش٧٣١٩

١٢٣٣٨Xعلى شريف على فاوى٧٣٢٠

دمحم٧٣٢١ جـ//١٢٣٣٩على غزال فوزى 

دمحم مصطفى مشاحيت٧٣٢٢ جـ//١٢٣٤٠على مصطفى 

دمحم السبعاوى٧٣٢٣ جـ//١٢٣٤١علياء هاىن حسنني 

١٢٣٤٢Xعماد حسن عطيه عبدمناف٧٣٢٤

ججـ١٢٣٤٣عمار صربى عيد على٧٣٢٥
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دمحم مربوك اجلنايىن٧٣٢٦ ١٢٣٤٤Xعمار 

جـ//١٢٣٤٦عمر اسامه عبداحلفيظ السيد٧٣٢٧

١٢٣٤٧Xعمر امني حسن عبدالرمحن نصار٧٣٢٨

م١٢٣٤٨عمر خالد جاد قاسم جاد٧٣٢٩

دمحم٧٣٣٠ جـ//١٢٣٤٩عمر خالد عبداحلفيظ 

١٢٦٥٦Xعمر رأفت محزه صمول٧٣٣١

١٢٣٥٠Xعمر سامل عيد سامل٧٣٣٢

جـ//١٢٣٥١عمر طاهر حممود امحد ابراهيم٧٣٣٣

١٢٣٥٢Xعمر عبداملتني عبداحلفيظ بدران٧٣٣٤

دمحم٧٣٣٥ ١٢٦٨٣Xعمر عماد عبدالفتاح على 

دمحم السيد عبدالرمحن٧٣٣٦ ل١٢٣٥٣عمر 

دمحم صالح عزب عبدالعظيم٧٣٣٧ جـ//١٢٣٥٤عمر 

دمحم فوزى عبده٧٣٣٨ ١٢٣٥٥X Xعمر 

جـ//١٢٣٥٦عمران حمروس يونس عباس٧٣٣٩

جـ//١٢٣٥٧عمرو خالد عبدا�يد جوده٧٣٤٠

جـ//١٢٣٥٨عمرو رمضان حلمى سيد عوف٧٣٤١

جـ//١٢٣٥٩عمرو رمضان عيد غامن٧٣٤٢

دمحم ةعلى٧٣٤٣ دمحم عبدالقادر  جـ//١٢٣٦٠عمرو 

دمحم٧٣٤٤ جـ//١٢٣٦١عمرو هشام السيد 

دمحم منصور٧٣٤٥ دمحم عوض  ججـ١٢٣٦٢عوض 

ججـ١٢٣٦٣فاطمه اشرف حسىن مصطفى٧٣٤٦

ججـ١٢٣٦٤فاطمه امين عبداحلى حسن النمر٧٣٤٧

ججـ١٢٣٦٥فاطمه رافت عبدالفتاح سيد امحد٧٣٤٨

ججـ١٢٣٦٦فاطمه عماد محدى عواد٧٣٤٩

دمحم٧٣٥٠ دمحم صابر يوسف  جـ//١٢٣٦٧فاطمه 
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دمحم على ابراهيم٧٣٥١ جـ//١٢٣٦٨فاطمه 

دمحم صادق٧٣٥٢ جـ//١٢٣٦٩فاطمه نبيل 

دمحم٧٣٥٣ جـ//١٢٣٧٠فتحى ايهاب فتحى 

ل١٢٣٧١فتحى �مر فتحى دسوقى٧٣٥٤

١٢٦٥٧X Xفتحى uدى رمزى سيف٧٣٥٥

جـ//١٢٣٧٢فرج راضى يوسف امحد٧٣٥٦

ل١٢٣٧٣فضل ربيع فضل عبدالظاهر٧٣٥٧

ججـ١٢٣٧٥فريونيا عماد وليم سوس ميخائيل٧٣٥٨

جـ//١٢٣٧٦كامل سيد عبدالسالم سيد٧٣٥٩

١٢٣٧٧Xكرمي امحد ابوالعنني امحد ابوالعنني٧٣٦٠

دمحم٧٣٦١ دمحم ابراهيم  ١٢٣٧٨Xكرمي 

جـ//١٢٣٧٩كرمي منور فتح هللا سيد امحد٧٣٦٢

دمحم الدسوقى حسنني٧٣٦٣ جـ//١٢٣٨٠كرمي جناح 

١٢٣٨٢Xكمال عمر خطاب على ايوب٧٣٦٤

دمحم لبيب حسانني٧٣٦٥ ١٢٣٨٣Xلبيب 

جـ//١٢٣٨٥مارى مالك رمسيس شفيق٧٣٦٦

جـ//١٢٣٨٦مارينا محدى uجى زكيان٧٣٦٧

جـ//١٢٣٨٧مازن عبداحلميد حافظ السيد سامل٧٣٦٨

جـ//١٢٣٨٨دمحم ابراهيم ابوبكر عبدالرمحن٧٣٦٩

دمحم عبدهللا٧٣٧٠ ١٢٣٨٩Xدمحم ابراهيم عبدالعزيز 

دمحم رمضان البطراوى٧٣٧١ ١٢٣٩٠Xدمحم ابراهيم 

جـ//١٢٣٩١دمحم ابوالفتح عبداحلليم ابوطالب٧٣٧٢

جـ//١٢٣٩٢دمحم ابوزيد عبدالفضيل شرف الدين٧٣٧٣

جـ//١٢٣٩٣دمحم امحد طه عرفه احلندى٧٣٧٤

ججـ١٢٣٩٤دمحم امحد فتحى امحد٧٣٧٥
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دمحم عبدالدامي٧٣٧٦ جـ//١٢٣٩٥دمحم امحد كمال 

١٢٣٩٦X Xدمحم امحد متوىل مواىف٧٣٧٧

دمحم ابراهيم٧٣٧٨ ججـ١٢٣٩٧دمحم امحد 

دمحم شيحه٧٣٧٩ جـ//١٢٣٩٨دمحم امحد 

دمحم قرىن صميده٧٣٨٠ ججـ١٢٣٩٩دمحم امحد 

ل١٢٤٠٠دمحم اسعد ابراهيم متوىل هجرس٧٣٨١

دمحم ابو شوشه٧٣٨٢ ١٢٤٠١Xدمحم امساعيل 

دمحم فارس٧٣٨٣ جـ//١٢٤٠٢دمحم اشرف 

جـ//١٢٤٠٣دمحم اكرم امحد امحد٧٣٨٤

جـ//١٢٤٠٤دمحم السباعى عبدالعظيم على عبدالعظيم٧٣٨٥

ل١٢٤٠٥دمحم السيد حامد على الورداىن٧٣٨٦

١٢٤٠٦Xدمحم السيد عبدالغفار الروىب٧٣٨٧

ل١٢٤٠٧دمحم السيد عبدالفضيل مصطفى٧٣٨٨

ل١٢٤٠٨دمحم السيد عبدهللا موسى حسن٧٣٨٩

دمحم عبيد٧٣٩٠ ل١٢٤٠٩دمحم السيد فتحى 

دمحم العبد٧٣٩١ ل١٢٤١٠دمحم السيد 

ل١٢٤١١دمحم انيس على صاحل٧٣٩٢

١٢٤١٢Xدمحم توفيق بسيونىمحمد ابوالنور٧٣٩٣

١٢٤١٣Xدمحم جابر سعداوى جباىل٧٣٩٤

ل١٢٤١٤دمحم حسب عبدالعليم حسب٧٣٩٥

دمحم٧٣٩٦ ل١٢٦٥٩دمحم محدى عوض هللا 

دمحم اخلوىل٧٣٩٧ جـ//١٢٤١٦دمحم خالد حلمى 

جـ//١٢٤١٧دمحم مخيس شحاته عبداحلميد فرج٧٣٩٨

جـ//١٢٤١٨دمحم خريى عبدهللا السيد٧٣٩٩

جـ//١٢٤١٩دمحم د{ب عبدالغىن دبور٧٤٠٠
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ججـ١٢٤٢٠دمحم ربيع حسن عبدالصاحلني٧٤٠١

ل١٢٤٢١دمحم رجب عبدالفتاح يونس٧٤٠٢

١٢٦٨٤Xدمحم رضا عبداملنعم الصادق مهدى٧٤٠٣

جـ//١٢٤٢٢دمحم رمضان حامد عبده امحد٧٤٠٤

دمحم الصاىف٧٤٠٥ جـ//١٢٤٢٣دمحم زكر{ 

١٢٤٢٥Xدمحم سامل عبدالفتاح عبدالعليم٧٤٠٦

١٢٤٢٦Xدمحم سعد الدين عبدالعال عبدا�يد٧٤٠٧

جـ//١٢٤٢٧دمحم سعد سعد محيده منصور٧٤٠٨

جـ//١٢٤٢٨دمحم مسري ابراهيم حسن٧٤٠٩

دمحم عبدالفتاح٧٤١٠ جـ//١٢٤٢٩دمحم سيد 

جـ//١٢٤٣٠دمحم شريف فاضل زغلول٧٤١١

جـ//١٢٤٣١دمحم شعبان حسن عفيفى حسن٧٤١٢

دمحم عبداحلافظ حواس٧٤١٣ جـ//١٢٤٣٢دمحم صاحل 

دمحم ماجد٧٤١٤ جـ//١٢٤٣٣دمحم صربى 

جـ//١٢٤٣٤دمحم طارق على السعيد٧٤١٥

جـ//١٢٤٣٥دمحم عادل محدين عبدالبديع٧٤١٦

ججـ١٢٤٣٦دمحم عادل فتحى حسن٧٤١٧

جـ//١٢٤٣٧دمحم عاطف فتحى النحاس٧٤١٨

١٢٤٣٨Xدمحم عبداحلميد عبداحلميد امحد بدر٧٤١٩

ججـ١٢٤٣٩دمحم عبدالدامي عبداملعبود سابق٧٤٢٠

دمحم٧٤٢١ ججـ١٢٤٤٠دمحم عبدالعاطى عوض 

دمحم عبدالعظيم٧٤٢٢ ججـ١٢٤٤١دمحم عبدالعظيم 

ججـ١٢٤٤٢دمحم عبداللطيف مربوك هدهد٧٤٢٣

دمحم عبدالرمحن٧٤٢٤ جـ//١٢٤٤٣دمحم عبدهللا حممود 

دمحم عماره٧٤٢٥ دمحم عبداحلافظ  ججـ١٢٤٤٤دمحم عبداملعز 
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ججـ١٢٤٤٥دمحم عصام عبدالسيد حمسب٧٤٢٦

١٢٦٦٠X Xدمحم عصام عبدالعظيم عبدالسيد٧٤٢٧

جـ//١٢٤٤٦دمحم عطيه حممود على٧٤٢٨

١٢٤٤٧Xدمحم على عبداللطيف على ابوطاقه٧٤٢٩

جـ//١٢٤٤٨دمحم على عبدالنىب عبداحلميد٧٤٣٠

ججـ١٢٤٤٩دمحم على متوىل على عزب٧٤٣١

ججـ١٢٤٥٠دمحم علي منصور سبع٧٤٣٢

جـ//١٢٤٥١دمحم على uجى سعد٧٤٣٣

دمحم السيد٧٤٣٤ ل١٢٤٥٢دمحم عمر 

دمحم عالم٧٤٣٥ جـ//١٢٤٥٣دمحم عيد 

١٢٤٥٤X Xدمحم فؤاد عبده قناوى٧٤٣٦

ججـ١٢٤٥٥دمحم فاضل موسى عبداجلليل عماره٧٤٣٧

ججـ١٢٤٥٦دمحم فايز {دم عبدالرازق ابوبكر٧٤٣٨

جـ//١٢٤٥٧دمحم فرج شريف سليمان دخيل٧٤٣٩

ججـ١٢٤٥٨دمحم فضل عبدالصمد عبداملقصود٧٤٤٠

دمحم٧٤٤١ جـ//١٢٤٥٩دمحم قاسم ابراهيم الدسوقى 

جـ//١٢٤٦٠دمحم قويه عبداجلليل عبدالقوى٧٤٤٢

جـ//١٢٤٦١دمحم ماجد عبداجليد سعد٧٤٤٣

١٢٤٦٢X Xدمحم ماهر حسن عبدالغىن خريهللا٧٤٤٤

جـ//١٢٤٦٣دمحم ماهر عبدالكرمي يونس٧٤٤٥

جـ//١٢٤٦٤دمحم مربوك عبدالاله متوىل املهر٧٤٤٦

دمحم امحد عفيفى الزغىب٧٤٤٧ ١٢٦٦٢Xدمحم 

دمحم صابر ابراهيم السيد٧٤٤٨ جـ//١٢٤٦٥دمحم 

ججـ١٢٤٦٦دمحم حممود السيد السيد٧٤٤٩

دمحم٧٤٥٠ ججـ١٢٤٦٧دمحم حممود عبدالغفار 
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جـ//١٢٤٦٩دمحم خمتار السيد امحد حسن {سني٧٤٥١

جـ//١٢٤٧٠دمحم مصطفى عبداحلفيظ جالل٧٤٥٢

جـ//١٢٤٧١دمحم مصطفى حممود ابوشنب٧٤٥٣

جـ//١٢٤٧٢دمحم ممدوح على سيد٧٤٥٤

جـ//١٢٤٧٣دمحم uصر عبدالسالم الشهوىب٧٤٥٥

جـ//١٢٤٧٤دمحم نصر الدين عطيه عطيه٧٤٥٦

جـ//١٢٤٧٥دمحم هيثم امحد الشاذىل٧٤٥٧

دمحم ابواليزيد٧٤٥٨ جـ//١٢٤٧٦دمحم وائل 

جـ//١٢٤٧٧دمحم {سر عبدالرازق عبدالرمحن٧٤٥٩

جـ//١٢٤٧٨دمحم {سر عبدالفتاح رمضان٧٤٦٠

دمحم٧٤٦١ دمحم  جـ//١٢٤٧٩دمحم يسرى 

١٢٤٨٠X Xدمحم يوسف صابر يوسف٧٤٦٢

ججـ١٢٤٨١حممود ابراهيم عبداحلكيم عبدالعال٧٤٦٣

ججـ١٢٤٨٢حممود امحد سليمان ابوعميش٧٤٦٤

دمحم زين الدين٧٤٦٥ جـ//١٢٤٨٣حممود امحد عبداللطيف 

دمحم على٧٤٦٦ جـ//١٢٤٨٤حممود امحد 

جـ//١٢٤٨٥حممود اشرف احلسيىن ابراهيم٧٤٦٧

ججـ١٢٤٨٦حممود اشرف حممود احملروق٧٤٦٨

ججـ١٢٤٨٧حممود ايهاب صبحى عبداملنعم٧٤٦٩

١٢٦٦٣X Xحممود مجعه عبدالعزيز حسن٧٤٧٠

دمحم دابيل٧٤٧١ جـ//١٢٤٨٨حممود حسني عبدالغىن 

جـ//١٢٤٨٩حممود خالد حسني عبدالبديع٧٤٧٢

١٢٤٩٠Xحممود خالد عبدالقادر حامد٧٤٧٣

١٢٤٩١Xحممود خالد حممود الفرماوى٧٤٧٤

جـ//١٢٤٩٢حممود مخيس خليل مخيس اللبودى٧٤٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم مشس الدين٧٤٧٦ ١٢٦٦٥X Xحممود مشس الدين 

ججـ١٢٤٩٥حممود صالح عبداحملسن مرسى٧٤٧٧

جـ//١٢٤٩٦حممود عبدالرمحن حممود على ابوزيد٧٤٧٨

جـ//١٢٤٩٧حممود عبدا�يد امحد عبدا�يد٧٤٧٩

جـ//١٢٤٩٨حممود عبداملوجود عبدهللا عبداملوجود مهيا٧٤٨٠

ججـ١٢٤٩٩حممود عيد حممود امحد خليف٧٤٨١

دمحم السيد مأمون العوضى٧٤٨٢ ججـ١٢٥٠٠حممود 

دمحم بريك موسى بريك٧٤٨٣ جـ//١٢٥٠١حممود 

دمحم حسني سامل٧٤٨٤ ١٢٥٠٢X Xحممود 

دمحم شفيق عبداملقصود عياد٧٤٨٥ ١٢٥٠٣X Xحممود 

دمحم عبداحلميد خطاب٧٤٨٦ ١٢٥٠٤Xحممود 

دمحم٧٤٨٧ دمحم عبداحلميد  جـ//١٢٥٠٥حممود 

دمحم عبدالعظيم صاحل٧٤٨٨ ١٢٥٠٦Xحممود 

دمحم عبدالغىن دره٧٤٨٩ جـ//١٢٥٠٧حممود 

جـ//١٢٥٠٩حممود مصطفى زكر{ ابو احلسن٧٤٩٠

دمحم السيد٧٤٩١ ججـ١٢٥١٠حممود مصطفى عبدالسالم 

١٢٥١١Xحممود uدى سعد عبدالرمحن٧٤٩٢

ججـ١٢٢٥٤حممود نبيل شحاته عويضه شاهني٧٤٩٣

دمحم ابوزيد٧٤٩٤ جـ//١٢٥١٢حممود نور 

جـ//١٢٥١٣حممود وجيه مخيس عبدهللا ابوسيف٧٤٩٥

جـ//١٢٥١٤حممود وليد عكاشه عبداملتعال٧٤٩٦

جـ//١٢٥١٦مرقص انور مرقص معوض٧٤٩٧

جـ//١٢٥١٧مروان صالح خليل عبده عوض٧٤٩٨

دمحم رضوان حسانني٧٤٩٩ جـ//١٢٥١٨مروان 

جـ//١٢٥١٩مرمي اسطفانوس سعيد عطا٧٥٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم رأفت عبداحلليم عوض٧٥٠١ جـ//١٢٥٢٠مرمي خالد 

دمحم صوفه٧٥٠٢ دمحم  جـ//١٢٥٢١مرمي ربيع 

جـ//١٢٥٢٢مرمي رفعت سيد حسنني٧٥٠٣

جـ//١٢٥٢٣مرمي صابر السيد السيد٧٥٠٤

جـ//١٢٥٢٤مرمي ظريف رمسيس ابراهيم٧٥٠٥

ججـ١٢٥٢٥مرمي عادل حممود امحد الربماوى٧٥٠٦

جـ//١٢٥٢٦مرمي عبدالنىب ابوسريع عرفه٧٥٠٧

جـ//١٢٥٢٧مرمي حممود عبداللطيف سيد٧٥٠٨

١٢٥٢٨Xمرمي ممدوح حسىن امحد عمر٧٥٠٩

١٢٥٣٠Xمصطفى امحد حسنني مصطفى٧٥١٠

جـ//١٢٥٣٢مصطفى اشرف مصطفى يوسف عماره٧٥١١

جـ//١٢٥٣٣مصطفى السيد املنسوب عبداملعبود٧٥١٢

جـ//١٢٥٣٥مصطفى محدى على جرب على٧٥١٣

دمحم٧٥١٤ ل١٢٥٣٦مصطفى خالد عاشور حسني 

ل١٢٥٣٧مصطفى شعبان فوزى بشرى٧٥١٥

١٢٥٣٨Xمصطفى صبحى بكرى حممود السيد٧٥١٦

جـ//١٢٥٣٩مصطفى صالح مصطفى الديبه٧٥١٧

دمحم عبدالغىن عبدا�يد٧٥١٨ ١٢٦٦٦X Xمصطفى عبداحلكيم 

جـ//١٢٥٤٠مصطفى عبدالقادر ابوا�د حسن٧٥١٩

ججـ١٢٥٤٢مصطفى عبده عبيد سيد٧٥٢٠

دمحم٧٥٢١ ججـ١٢٥٤٣مصطفى عزت عوض 

دمحم مربوك٧٥٢٢ جـ//١٢٥٤٤مصطفى على 

دمحم خليل٧٥٢٣ دمحم حسني  جـ//١٢٥٤٦مصطفى 

دمحم سعيد درويش٧٥٢٤ جـ//١٢٥٤٧مصطفى 

دمحم عبدالصمد زايد٧٥٢٥ جـ//١٢٥٤٨مصطفى 
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دمحم ابوالنصر٧٥٢٦ دمحم مصطفى  جـ//١٢٥٤٩مصطفى 

دمحم شاهني٧٥٢٧ دمحم يوسف  جـ//١٢٥٥٠مصطفى 

جـ//١٢٥٥١مصطفى حممود امحد ابراهيم٧٥٢٨

جـ//١٢٥٥٢مصطفى حممود بشري ابراهيم٧٥٢٩

ججـ١٢٥٥٣مصطفى حممود عيد حممود خليل٧٥٣٠

دمحم عبداحلميد٧٥٣١ ١٢٥٥٤X Xمصطفى منصور 

دمحم ابراهيم٧٥٣٢ جـ//١٢٥٥٥مصطفى نبوى 

دمحم عبيد٧٥٣٣ جـ//١٢٥٥٦مصطفى حيىي فتحى 

دمحم ابراهيم الدسوقى صادق٧٥٣٤ ١٢٦٨٩X Xمعاز 

دمحم٧٥٣٥ جـ//١٢٥٥٧معتز صالح حسن 

جـ//١٢٥٥٨معتز ماجد مصطفى رزق٧٥٣٦

دمحم٧٥٣٧ ل١٢٥٥٩ملك طارق عبدالفتاح 

١٢٥٦٠X Xملك عاطف عبدالوهاب على ابراهيم٧٥٣٨

جـ//١٢٥٦١ممدوح عالء ممدوح فتحى٧٥٣٩

دمحم رشاد عبدهللا٧٥٤٠ ججـ١٢٥٦٢منار عبدهللا 

دمحم امحد السنارى٧٥٤١ دمحم مراد  ججـ١٢٥٦٣منار 

ججـ١٢٥٦٤منه هللا اشرف امحد توفيق٧٥٤٢

دمحم٧٥٤٣ جـ//١٢٥٦٥منه هللا محدى خليل كيالىن 

جـ//١٢٥٦٦منه هللا عبداحلليم عطيه عبداحلليم٧٥٤٤

جـ//١٢٥٦٧منه هللا مصطفى عبدالعزيز امني٧٥٤٥

جـ//١٢٥٦٨منه هللا {سر عبدالغفار عبدالسميع٧٥٤٦

ججـ١٢٥٦٩مهند مصطفى راغب ابراهيم٧٥٤٧

جـ//١٢٥٧٠موسى مجال دسوقى سامل٧٥٤٨

دمحم عبدالفتاح٧٥٤٩ جـ//u١٢٥٧١نسى نبيل 

جـ//١٢٥٧٢جنالء فتحى امحد عبدالرمحن عبدالال٧٥٥٠
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دمحم٧٥٥١ جـ//١٢٥٧٣ندا اشرف حبشى 

جـ//١٢٥٧٤ندا حسنني عاشور حسن حسنني٧٥٥٢

جـ//١٢٥٧٥ندى امحد سيد صاحل٧٥٥٣

دمحم السيد حممود رمضان٧٥٥٤ جـ//١٢٥٧٦ندى 

ججـ١٢٥٧٧نرمني مجال مصطفى امحد٧٥٥٥

١٢٥٧٨Xنرمني ماهر حسني دسوقى فايد٧٥٥٦

ججـ١٢٥٧٩نورا عبده حسن عبدالرمحن٧٥٥٧

ججـ١٢٥٨٠نورهان امحد عبداملقصود مليجى٧٥٥٨

دمحم السويفى٧٥٥٩ جـ//١٢٥٨١نورهان امحد 

دمحم٧٥٦٠ ججـ١٢٥٨٢نورهان حسن يونس عبداملعبود 

ججـ١٢٥٨٣نورهان خالد عبدربه ابراهيم الشرقاوى٧٥٦١

جـ//١٢٥٨٤نورهان عبدالسميع فرغل امحد٧٥٦٢

دمحم عبداحلميد زيدان٧٥٦٣ ججـ١٢٥٨٥نورهان وليد 

ججـ١٢٥٨٦نريه امحد عبدالعظيم امحد على٧٥٦٤

ججـ١٢٥٨٧نريه حمسن امساعيل امحد٧٥٦٥

دمحم فرغلى٧٥٦٦ جـ//١٢٥٨٨هاجر امحد فاروق 

ججـ١٢٥٨٩هاجر ثروت حممود منتصر٧٥٦٧

دمحم السيد عبداخلالق السيد٧٥٦٨ ججـ١٢٥٩٠هاجر 

ججـ١٢٥٩١هاجر هشام حسني امحد٧٥٦٩

ججـ١٢٥٩٢هاله طارق صادق حسن٧٥٧٠

دمحم٧٥٧١ جـ//١٢٥٩٣هدى امين امحد 

ججـ١٢٥٩٤هشام اسعد عبداحلكم كامل٧٥٧٢

ججـ١٢٥٩٥هشام عبدالصمد uدى عبدالعزيز٧٥٧٣

دمحم٧٥٧٤ جـ//١٢٥٩٦هنا امحد حممود امحد 

ججـ١٢٥٩٧هند السيد ابراهيم رمضان٧٥٧٥
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ل١٢٥٩٨هند ايهاب عبداملنعم جاد٧٥٧٦

جـ//١٢٥٩٩هند عبداحملسن عبده عاشور٧٥٧٧

جـ//١٢٦٠٠هيالنه خلف مسعود سعد٧٥٧٨

جـ//١٢٦٠١وسام ابراهيم عدىل السيد خليل الشاعر٧٥٧٩

١٢٦٠٢Xوليد امحد فؤاد امحد٧٥٨٠

جـ//١٢٦٠٣وليد حممود عبدالفتاح عزام٧٥٨١

دمحم٧٥٨٢ جـ//١٢٦٠٤{را حسن كامل كامل 

دمحم عبدالعاطى٧٥٨٣ جـ//١٢٦٠٥{را خالد 

دمحمين شريف السيد٧٥٨٤ جـ//١٢٦٠٦{را مسري 

جـ//١٢٦٠٧{سر مجال صديق عوض هللا٧٥٨٥

جـ//١٢٦٠٨{سر صالح سعد عبده عالم٧٥٨٦

دمحم حسنني الشرباوى٧٥٨٧ جـ//١٢٦٠٩{سر مصطفى 

ل١٢٦١٠{مسني فرج عبداجلواد عبداخلالق٧٥٨٨

جـ//١٢٦١١{مسني منصور حممود حسن امحد٧٥٨٩

جـ//١٢٦١٢{مسني هشام حلمى راشد٧٥٩٠

جـ//١٢٦١٣{مسني هيثم ابو اخلري مهدى٧٥٩١

ل١٢٦١٤يثرب السيد عمر امحد٧٥٩٢

جـ//١٢٦١٥يس طه حسني فرج مرسى االسود٧٥٩٣

١٢٦١٦Xيوسف امحد عبدالقادر شبل٧٥٩٤

جـ//١٢٦١٧يوسف الشاذىل السيد على٧٥٩٥

جـ//١٢٦١٨يوسف بدرى امساعيل سامل٧٥٩٦

جـ//١٢٦١٩يوسف محدان عبداحلميد العطار٧٥٩٧

دمحم امساعيل٧٥٩٨ جـ//١٢٦٢٠يوسف رشدى 

دمحم بيومى حسن٧٥٩٩ ل١٢٦٢٢يوسف طارق 

١٢٦٢٣Xيوسف عماد معوض شحاته٧٦٠٠
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دمحم عمر٧٦٠١ دمحم  ل١٢٦٩٠يوسف 

دمحمالسيد٧٦٠٢ دمحم يوسف   ل١٢٦٢٤يوسف 

دمحم عبدهللا٧٦٠٣ ١٢٦٢٥X Xيوسف هاىن يوسف 

دمحم ابراهيم٧٦٢١ دمحم ابراهيم  ق٦٠٣٩امحد 

دمحم٧٦٢٢ ق٦٠٥٧اسالم ربيع عبدالفتاح 

دمحم عبداملهيمن امحد٧٦٢٣ غـ٦٠٦٣اسالم 

غـ٦٠٦٨اشرف حممود فرج ابراهيم٧٦٢٤

دمحم امحد٧٦٢٥ ق٦١٠٠حسني امحد شوقى 

ق٦١٠٧دانيال امين نبيل منري٧٦٢٦

دمحم سليمان٧٦٢٧ ق٦٢٤٦دمحم فايد 

خ٦٣٥٢١ايه حممود امحد عبدالكرمي٧٦٣١

دمحم حفىن٧٦٣٢ خ٦٣٥٤١صفيه سيد 

خ٦٣٥٥١صالح هاىن السيد حممود سليمان٧٦٣٣

خ٦٣٥٩١معاذ uصر عبدالنعيم سعيد٧٦٣٤

دمحم٧٦٣٥ خ٦٣٦٠١ندى حمسن امحد 

خ٦٣٧١٢ابراهيم حممود ابراهيم حلوه٧٦٤١

دمحم شعبان٧٦٤٢ خ٦٣٧٢٢امحد شعبان 

دمحم السيد٧٦٤٣ خ٦٣٧٣٢امحد عادل السيد 

خ٦٣٧٥٢دمحم امحد ابراهيم الطويل٧٦٤٤

خ٦٣٨١٣داليا ممدوح عبداحملسن بكر٧٦٥١

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة


