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دمحم حامد٦٠٠١ جـ//١١٠٠١ابراهيم امحد عزت 

١١٠٠٢X Xابراهيم امحد عيد صقر٦٠٠٢

جـ//١١٠٠٤ابراهيم السيد حممود شعيب٦٠٠٣

جـ//١١٠٠٥ابراهيم مجال عبدالرازق٦٠٠٤

١١٠٠٦X Xابراهيم محدى عبدهللا عفيفى٦٠٠٥

جـ//١١٠٠٧ابراهيم عبداحلكيم ابراهيم عبداNيد٦٠٠٦

جـ//١١٠٠٨ابراهيم حممود فرج اجلزيرى٦٠٠٧

جـ//١١٠٠٩ابراهيم وائل ابراهيم امحد امحد٦٠٠٨

ججـ١١٠١٠ابراهيم وليد ابراهيم عبداملنعم٦٠٠٩

دمحم٦٠١٠ جـ//١١٠١١ابوبكر السيد عناىن عبداNيد 

جـ//١١٠١٢امحد ابراهيم ابوالقاسم ابراهيم٦٠١١

جـ//١١٠١٣امحد ابراهيم امحد ابراهيم٦٠١٢

دمحم عبداجلليل٦٠١٣ جـ//١١٠١٤امحد ابراهيم امحد 

دمحم غزال٦٠١٤ جـ//١١٠١٦امحد ابراهيم على 

جـ//١١٠١٧امحد اسالم عبداNيد عبداNيد رزق٦٠١٥

١١٠١٨Xامحد امساعيل عبدهللا امحد موسى٦٠١٦

جـ//١١٠١٩امحد امساعيل عبدالنور عبدهللا موسى٦٠١٧

جـ//١١٠٢٠امحد امساعيل عيسى امساعيل٦٠١٨

جـ//١١٠٢١امحد اشرف امحد عبدالرازق٦٠١٩

دمحم عبدالفتاح املتوىل٦٠٢٠ جـ//١١٠٢٢امحد السعيد 

دمحم حسن٦٠٢١ جـ//١١٠٢٣امحد السيد زكى السيد 

جـ//١١٠٢٤امحد السيد عبدالرحيم ابراهيم امحد٦٠٢٢

جـ//١١٠٢٥امحد السيد مربوك السيد شعيب٦٠٢٣

جـ//١١٠٢٦امحد بدرى امساعيل سامل٦٠٢٤

جـ//١١٠٢٧امحد مجال فرغلى عوض٦٠٢٥
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جـ//١١٠٢٨امحد مجعه عبدهللا امحد٦٠٢٦

جـ//١١٠٣٠امحد حسىن امحد الكيالىن٦٠٢٧

ججـ١١٠٣١امحد محزه على عبداملطلب٦٠٢٨

جـ//١١٠٣٢امحد خالد حممود عطيه٦٠٢٩

جـ//١١٠٣٣امحد رجب حممود عبداللطيف٦٠٣٠

جـ//١١٠٣٤امحد رسالن رمضان عبدالسالم٦٠٣١

دمحم علي عبدالفتاح٦٠٣٢ جـ//١١٠٣٥امحد رمضان 

دمحم٦٠٣٣ ججـ١١٠٣٦امحد سامى امحد 

دمحم سعد٦٠٣٤ جـ//١١٠٣٧امحد سامى امني 

دمحم عبدالعزيز سليمان٦٠٣٥ جـ//١١٠٣٨امحد سليمان 

١١٧٠١X Xامحد مسري صالح ابراهيم٦٠٣٦

دمحم عبداللطيف٦٠٣٧ جـ//١١٠٣٩امحد شعبان 

دمحمين٦٠٣٨ ججـ١١٠٤٠امحد طارق عبدالسالم 

جـ//١١٠٤١امحد طارق فتحى عبدهللا٦٠٣٩

جـ//١١٠٤٢امحد طه سيد ابوزيد٦٠٤٠

١١٧٠٢Xامحد عبداحلميد امحد عبداحلميد٦٠٤١

١١٠٤٣Xامحد عبداحلميد حامد امحد٦٠٤٢

١١٠٤٤Xامحد عبدالسالم السيد عبدالرمحن٦٠٤٣

جـ//١١٠٤٥امحد عبدالسالم رشاد على٦٠٤٤

جـ//١١٠٤٦امحد عبدالعاطى ابراهيم خضري٦٠٤٥

دمحم ابراهيم٦٠٤٦ ١١٠٤٧X Xامحد عبدالعزيز عبدالسيد 

جـ//١١٠٤٨امحد عبدالفتاح مجال ابراهيم مصيلحى قمر٦٠٤٧

جـ//١١٠٤٩امحد عبدهللا صابر العقباوى٦٠٤٨

جـ//١١٠٥٠امحد عبدالناصر طاهر على سيد امحد٦٠٤٩

جـ//١١٠٥١امحد عصام rبت مصطفى حسانني٦٠٥٠
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جـ//١١٠٥٢امحد عصام عبدهللا حسني٦٠٥١

جـ//١١٠٥٣امحد غاىل سيد مربوك مرسى العمورى٦٠٥٢

جـ//١١٠٥٤امحد فرحات عمر امحد٦٠٥٣

ججـ١١٠٥٥امحد ماهر السيد حجازى٦٠٥٤

جـ//١١٠٥٦امحد ماهر على امحد الشرقاوى٦٠٥٥

جـ//١١٠٥٧امحد ماهر عوض سامل٦٠٥٦

١١٠٥٨X Xامحد جمدى امحد عبدالفتاح٦٠٥٧

جـ//١١٠٥٩امحد جمدى عبداحلميد عبداملعز صقر٦٠٥٨

دمحم٦٠٥٩ دمحم ابو السباع  جـ//١١٠٦٠امحد 

دمحم سليمان٦٠٦٠ دمحم امحد عبدالرمحن  جـ//١١٠٦١امحد 

دمحم امحد عبدالغىن٦٠٦١ ججـ١١٠٦٢امحد 

دمحم خبيت امحد٦٠٦٢ جـ//١١٠٦٣امحد 

دمحم حسن مهدى٦٠٦٣ جـ//١١٠٦٤امحد 

دمحم سامل ابراهيم٦٠٦٤ ججـ١١٠٦٥امحد 

دمحم شعبان على٦٠٦٥ جـ//١١٠٦٦امحد 

دمحم عرفه خطاب٦٠٦٦ ججـ١١٠٦٧امحد 

دمحم عزت امحد طاهر اخلالع٦٠٦٧ ججـ١١٠٦٨امحد 

دمحم عطيه عبدهللا ابراهيم عالم٦٠٦٨ ١١٧٠٤X Xامحد 

دمحم فتحى سويلم٦٠٦٩ جـ//١١٠٦٩امحد 

دمحم كمال رزق٦٠٧٠ ججـ١١٠٧٠امحد 

جـ//١١٠٧١امحد حممود مجال منصور٦٠٧١

دمحم حممود٦٠٧٢ جـ//١١٠٧٢امحد حممود عبدالرمحن 

دمحم السيد ابواخلري٦٠٧٣ جـ//١١٠٧٣امحد حممود 

دمحم على سليمان٦٠٧٤ جـ//١١٠٧٤امحد حممود 

جـ//١١٠٧٥امحد معوض معوض امحد مجعه٦٠٧٥
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دمحم امحد٦٠٧٦ جـ//١١٠٧٦امحد مفرح امحد 

جـ//١١٠٧٧امحد مهىن صنع هللا السرساوى٦٠٧٧

دمحم امحد٦٠٧٨ جـ//١١٠٧٨امحد yفع 

دمحم حسن جاد هللا٦٠٧٩ جـ//١١٠٧٩امحد هاىن 

جـ//١١٠٨١امحد zسر عبدهللا حسن حممود٦٠٨٠

جـ//١١٠٨٢امحد zسر كمال شيحه٦٠٨١

جـ//١١٠٨٣امحد حيىي امحد السيد٦٠٨٢

جـ//١١٠٨٤اسامه السيد عبدالعال السيد٦٠٨٣

دمحم على فرج٦٠٨٤ جـ//١١٠٨٥اسامه على 

دمحم الصياد٦٠٨٥ دمحم السيد  جـ//١١٠٨٦اسامه 

دمحم حسني٦٠٨٦ ججـ١١٠٨٧اسراء ابراهيم الشحات 

ججـ١١٠٨٨اسراء امحد مجعه عبدالراضى٦٠٨٧

ججـ١١٠٨٩اسراء السيد امحد حمجوب بسيوىن٦٠٨٨

جـ//١١٠٩٠اسراء امين عبده ابراهيم الفالح٦٠٨٩

١١٠٩١Xاسراء جاد فتحى السيد٦٠٩٠

١١٠٩٢Xاسراء مجال عفيفى عبدالرب٦٠٩١

دمحم٦٠٩٢ دمحم  جـ//١١٠٩٣اسراء حسن 

ججـ١١٠٩٤اسراء سعد سيد عباس٦٠٩٣

ججـ١١٠٩٦اسراء على امحد صيام٦٠٩٤

دمحم عثمان٦٠٩٥ جـ//١١٠٩٧اسراء عمر عبدالسميع 

جـ//١١٠٩٨اسراء ماهر فتحى رمضان٦٠٩٦

جـ//١١٠٩٩اسراء ميهوب جاد ابراهيم جاد٦٠٩٧

جـ//١١١٠٠اسالم مسري صالح حممود٦٠٩٨

جـ//١١١٠١اسالم عادل صبحى املنشاوى٦٠٩٩

دمحم السيد حممود موسى٦١٠٠ ١١١٠٢X Xاسالم 
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دمحم مخيس عبدربه٦١٠١ ججـ١١١٠٣اسالم 

دمحم عبداحلى عبداحلى عقل٦١٠٢ جـ//١١١٠٤اسالم 

ججـ١١١٠٥امساء امحد عواد مصطفى٦١٠٣

دمحم٦١٠٤ ججـ١١١٠٦امساء حسني مرشد 

جـ//١١١٠٧امساء رشيد حامت سليمان٦١٠٥

جـ//١١١٠٨امساء zسر على بيومى اجلخه٦١٠٦

جـ//١١١٠٩امساعيل صاحل عبادى حسن٦١٠٧

دمحم الديب٦١٠٨ جـ//١١١١٠امساعيل على امساعيل 

جـ//١١١١١اشرقت عريب عبداحلميد السيد حممود٦١٠٩

دمحم حممود سعيد جادو٦١١٠ دمحم  جـ//١١١١٣االء 

دمحم عبداهلادى٦١١١ ل١١١١٤االء مصطفى حسني 

دمحم على٦١١٢ ١١١١٥Xاالء حيى 

ل١١١١٦احلرجاوى مجال رشدى عبدالراضى٦١١٣

دمحم٦١١٤ ججـ١١١١٧احلسني عصام الدين على 

جـ//١١١١٨احلسيىن خالد حسن عبدالفتاح٦١١٥

جـ//١١١١٩السيد اسالم السيد خبورى عبداهلادى٦١١٦

جـ//١١١٢٠السيد صالح فتحى الكيالىن سيد امحد٦١١٧

١١١٢١Xالسيد حممود السيد ابراهيم٦١١٨

١١١٢٢X Xالشيماء على فرج خالد ابو العيون٦١١٩

دمحم طه ابراهيم٦١٢٠ ١١١٢٣Xالشيماء 

جـ//١١١٢٤اهلام صبيح حيىي صبيح٦١٢١

جـ//١١١٢٥اجمد مرزوق شاكر عبدالعزيز موسى٦١٢٢

ججـ١١١٢٦امل حامد امحد سالمه الشقرى٦١٢٣

ججـ١١١٢٧امنيه امحد عبدالفتاح عبدالعزيز٦١٢٤

جـ//١١١٢٩امريه سامى حكيم اسحاق٦١٢٥
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ججـ١١١٣٠امريه شحات ابراهيم عواد٦١٢٦

ججـ١١١٣١امريه طارق فتحى السيد مسلم الشوحيى٦١٢٧

جـ//١١١٣٢امريه مصطفى عبدالعزيز امحد٦١٢٨

جـ//١١١٣٣اميمه رجب حداد ماضى٦١٢٩

دمحم اهلادى على شلىب٦١٣٠ جـ//١١١٣٤امينه حازم 

دمحم٦١٣١ جـ//١١١٣٥انس امحد حمجوب 

دمحم٦١٣٢ جـ//١١١٣٦انس محدى صبحى عبدربه 

ججـ١١١٣٧اميان ابراهيم عبداNيد عبدالسالم٦١٣٣

جـ//١١١٣٨اميان اسامه مربوك ابوزيد٦١٣٤

دمحم شلبايه٦١٣٥ جـ//١١١٣٩اميان محدى امني 

دمحم فرحات مصطفى٦١٣٦ جـ//١١١٤٠اميان رضا 

جـ//١١١٤١اميان مسري منسى امحد علوان٦١٣٧

جـ//١١١٤٢اميان شعبان عبدالنىب صابر عبده٦١٣٨

ل١١١٤٣اميان عمرو ابومسره بشري عبداخلري٦١٣٩

ججـ١١١٤٤اميان خمتار فتحى ابراهيم حسن٦١٤٠

دمحم٦١٤١ جـ//١١١٤٥امين حامت السيد 

دمحم٦١٤٢ ل١١٧٠٥امين عادل عبدالظاهر 

جـ//١١١٤٦امين هادى مصطفى اجلزار٦١٤٣

ججـ١١١٤٧ايه امام عيد امساعيل٦١٤٤

دمحم جاد النوحى٦١٤٥ جـ//١١١٤٨ايه جاد 

ججـ١١١٤٩ايه حسام عبدالسميع مندور٦١٤٦

جـ//١١١٥٠ايه رمضان السيد على٦١٤٧

ججـ١١١٥١ايه مسري كمال سيد زهران٦١٤٨

دمحم عيد اخلضراوى٦١٤٩ ١١١٥٢Xايه عصام 

ججـ١١١٥٣ايه عالء دسوقى كامل ابراهيم٦١٥٠
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دمحم عبدالقادر٦١٥١ ججـ١١١٥٤ايه عالء 

م١١١٥٥ايه على yصر امحد العرامى٦١٥٢

دمحم �شا٦١٥٣ دمحم ابوالفتوح  ججـ١١١٥٦ايه 

دمحم٦١٥٤ دمحم  ججـ١١١٥٧ايه هاىن 

دمحم عبداحلكم حسن٦١٥٥ دمحم  جـ//١١١٥٨ايهاب 

دمحم حلمى امحد شكر٦١٥٦ جـ//١١١٥٩ايهاب yجى 

�١١١٦٠Xسم عبدهللا ميهوب رجب٦١٥٧

�١١١٦١Xسم على عبداNيد عبداخلالق٦١٥٨

١١١٦٢Xبسنت كمال كمال حسن٦١٥٩

جـ//١١١٦٣بسنت حمسن محوده حنفى٦١٦٠

جـ//١١١٦٤بوال سامى يوسف مكارى٦١٦١

ججـ١١١٦٥بوال صموئيل نور مقاريوس٦١٦٢

جـ//١١١٦٦بوال ممدوح وليم جندى٦١٦٣

١١١٦٧X Xبيشوى رأفت عبداملالك فرج٦١٦٤

ججـ١١١٦٨تسنيم اشرف عابدين عبدالرازق٦١٦٥

جـ//١١١٦٩تقى فرحات فرحات عبدالرمحن٦١٦٦

دمحم الفار٦١٦٧ جـ//١١١٧٠متام رضوان صابر 

دمحم٦١٦٨ ١١١٧١Xثرz رمضان زغلول 

ل١١١٧٢جاكلني موريس فريد حبر٦١٦٩

دمحم٦١٧٠ دمحم  ل١١١٧٣جعفر رمضان فتحى 

ل١١١٧٤جالل صاحل على العدس٦١٧١

دمحم٦١٧٢ دمحم جالل  جـ//١١١٧٥جالل 

دمحم فوزى عبدالغىن النجار٦١٧٣ ١١١٧٦X Xمجال 

دمحم٦١٧٤ جـ//١١١٧٧جنات منتصر صاحل على 

دمحم عبده البشارى٦١٧٥ جـ//١١١٧٨جنه هللا كرم 
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١١١٧٩X Xجهاد اشرف معتمد عبدالنعيم٦١٧٦

دمحم امحد امحد على٦١٧٧ جـ//١١١٨٠جهاد 

١١١٨١Xحامت ابراهيم حامد حممود٦١٧٨

دمحم٦١٧٩ دمحم شعبان  جـ//١١١٨٢حازم 

جـ//١١١٨٣حافظ عبداحلليم حافظ حسني٦١٨٠

ججـ١١١٨٤حامد فرج عبدالقوى عبداجلابر٦١٨١

دمحم حامد عبدالرمحن٦١٨٢ ل١١١٨٥حامد 

دمحم عبدالنىب٦١٨٣ جـ//١١١٨٧حبيبه امحد 

دمحم امحد عبدالعال٦١٨٤ ل١١١٨٨حبيبه 

جـ//١١١٨٩حسام حسن متوىل امحد٦١٨٥

جـ//١١١٩٠حسام خالد حممود امحد عامر٦١٨٦

جـ//١١١٩١حسام عادل سليمان سامل٦١٨٧

جـ//١١١٩٢حسام عبداملعطى ابوسريع سامل الطويل٦١٨٨

دمحم سعيد على خليل٦١٨٩ جـ//١١١٩٣حسام 

جـ//١١١٩٥حسن اشرف السيد حسن٦١٩٠

دمحم امحد ابراهيم٦١٩١ جـ//١١١٩٦حسن 

دمحم حسن على٦١٩٢ جـ//١١١٩٧حسن 

دمحم حسىن عبده الصفىت٦١٩٣ جـ//١١١٩٨حسىن 

جـ//١١١٩٩حسني حسن حسني حسن عواد٦١٩٤

جـ//١١٢٠٠حسني عفيفى حسني عفيفى٦١٩٥

دمحم حسني عيسى٦١٩٦ جـ//١١٢٠١حسني 

دمحم٦١٩٧ دمحم  ١١٢٠٢Xحسني zسر 

جـ//١١٢٠٣حلمى هاىن حلمى حافظ٦١٩٨

١١٢٠٤Xمحزه رامز عبدالستار هاشم٦١٩٩

دمحم سليمان٦٢٠٠ ١١٢٠٥Xحنان yصر 
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جـ//١١٢٠٦خالد امحد بدر ابراهيم بدر٦٢٠١

جـ//١١٢٠٧خرييه عبدالستار خليل زيدان٦٢٠٢

ججـ١١٢٠٨داليا سعد حممود عبدالدامي٦٢٠٣

جـ//١١٢٠٩درغام امحد درغام امحد٦٢٠٤

جـ//١١٢١٠دعاء امحد حممود اخلميس٦٢٠٥

دمحم٦٢٠٦ دمحم العرىب  جـ//١١٢١١دعاء مسري 

دمحم حممود حسني٦٢٠٧ جـ//١١٢١٢دنيا حيى 

دمحم٦٢٠٨ ججـ١١٢١٣دهب zسر السيد 

دمحم على عبدالنىب حسن٦٢٠٩ ١١٢١٤Xدينا 

ججـ١١٢١٥رؤz عصام حممود حسن٦٢١٠

دمحم قشيشه٦٢١١ جـ//١١٢١٦رامى سعيد عبدالودود 

ججـ١١٢١٧راy عراقى صادق عراقى٦٢١٢

دمحم امحد حسن٦٢١٣ ججـ١١٢١٨رانيا ابوالنصر 

جـ//١١٢١٩رانيا صفوت امام عبدالرازق٦٢١٤

م١١٢٢٠رانيا عبداللطيف zسني عبداللطيف٦٢١٥

دمحم٦٢١٦ ججـ١١٢٢١رانيا جمدى عبداملنعم 

دمحم السعيد خليفه غنيم٦٢١٧ ججـ١١٢٢٢رحاب 

ججـ١١٢٢٣رحاب مصطفى فتحى امحد٦٢١٨

جـ//١١٢٢٤رمحه امحد شحاته حسنني٦٢١٩

جـ//١١٢٢٥رمحه مجعه حسن عويس على٦٢٢٠

دمحم سلمان٦٢٢١ جـ//١١٢٢٦رمحه عزت 

دمحم الور٦٢٢٢ جـ//١١٢٢٨رمحه نبيل مصطفى 

دمحم اجلابرى٦٢٢٣ جـ//١١٢٢٩رشا عبدهللا حامد 

جـ//١١٢٣٠رضوي ماهر عزت عبدالغفار٦٢٢٤

دمحم السيد عبدالعزيز عطيه٦٢٢٥ جـ//١١٢٣١رفيده 
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جـ//١١٢٣٢رمي امحد عبداحلميد امحد حرب٦٢٢٦

دمحم٦٢٢٧ ججـ١١٢٣٣رمي خليفه حممود 

ججـ١١٢٣٤رمي على ابراهيم عبدالوهاب٦٢٢٨

دمحم حسن اجلباىل٦٢٢٩ ججـ١١٢٣٥ريهام هاىن 

جـ//١١٢٣٦زايد رأفت امحد فرج هللا٦٢٣٠

جـ//١١٢٣٧زكى حممود �جت احلراىن٦٢٣١

ججـ١١٢٣٨زzد امحد امحد صقر٦٢٣٢

دمحم شهوان٦٢٣٣ دمحم  جـ//١١٢٣٩زzد حسام الدين 

جـ//١١٢٤٠زzد حسني سيد جابر٦٢٣٤

جـ//١١٢٤١زzد محدان عبدالرازق عبدالغىن٦٢٣٥

جـ//١١٢٤٢زzد صالح حامد عبداهلادى فرج٦٢٣٦

دمحم انور محيد امحد٦٢٣٧ ١١٧٠٧Xزzد 

دمحم عبدالصبور ابراهيم٦٢٣٨ جـ//١١٢٤٣زzد 

جـ//١١٢٤٤زينب صابر عبداملنعم حمارب٦٢٣٩

جـ//١١٢٤٥زينب عصام على عبداللطيف يوسف٦٢٤٠

جـ//١١٢٤٦ساره امحد ابواحلسن سامل٦٢٤١

دمحم شعبان٦٢٤٢ جـ//١١٢٤٧ساره اشرف شعبان 

جـ//١١٢٤٨ساره مسري امني عبداحلميد سعد٦٢٤٣

جـ//١١٢٤٩ساره صالح متوىل حسن مطر٦٢٤٤

ججـ١١٢٥٠ساره نشات عطا صليب٦٢٤٥

جـ//١١٢٥١سامى حممود امحد متوىل٦٢٤٦

١١٢٥٢Xسعد اشرف سعد السيد حليقه٦٢٤٧

دمحم٦٢٤٨ دمحم  جـ//١١٢٥٣سعيد طه ذكرى 

دمحم٦٢٤٩ جـ//١١٢٥٤سعيد حممود سعيد 

دمحم٦٢٥٠ دمحم  جـ//١١٢٥٥سعيد نبيل سعيد 
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دمحم٦٢٥١ ججـ١١٢٥٦سلسبيل امحد عبداحلق 

م١١٢٥٧سلمى عصام عزالعرب بيومى حسن٦٢٥٢

دمحم زين الدين ابراهيم عليوه٦٢٥٣ جـ//١١٢٥٨سلمى 

دمحم عبدالعاطى مصطفى٦٢٥٤ ججـ١١٢٥٩مسا 

جـ//١١٢٦٠مسحاء ابراهيم اجلبايل نعمه هللا٦٢٥٥

دمحم عبدالعزيز عطيه٦٢٥٦ جـ//١١٢٦١مسري 

دمحم امساعيل٦٢٥٧ ججـ١١٢٦٢مسريه طه 

جـ//١١٢٦٣مسيه كرم ابراهيم حممود٦٢٥٨

دمحم٦٢٥٩ ججـ١١٢٦٤سهري ادريس فهمى 

ججـ١١٢٦٥سهيله محدى عبداخلالق نصر٦٢٦٠

ججـ١١٢٦٦سهيله عمرو امحد عبداملوىل٦٢٦١

١١٢٦٧X Xسوسن رأفت عبدالوهاب امحد٦٢٦٢

ججـ١١٢٦٨سوسن مسري سعد خالد نور٦٢٦٣

جـ//١١٢٦٩سيد امحد السيد ابراهيم ابراهيم سليم٦٢٦٤

ججـ١١٢٧٠سيد حامد سيد حامد عبدهللا٦٢٦٥

جـ//١١٢٧١سيف الدين امحد عادل يوسف٦٢٦٦

جـ//١١٢٧٢سيف حسني ابراهيم حسان٦٢٦٧

جـ//١١٢٧٣شروق امحد عبداملطلع ابراهيم٦٢٦٨

ججـ١١٢٧٤شروق حممود حبريى عبدالفتاح٦٢٦٩

جـ//١١٢٧٥شروق وليد صقر على٦٢٧٠

١١٢٧٦X Xشهد اشرف كمال عبداحلميد٦٢٧١

دمحم٦٢٧٢ دمحم عيسى  ١١٢٧٧Xشهريه 

ججـ١١٢٧٨شيماء سعيد مصطفى ابراهيم٦٢٧٣

دمحم سامل سامل سند٦٢٧٤ ججـ١١٢٧٩شيماء 

ججـ١١٢٨١صفاء سعد عبدالرمحن امحد٦٢٧٥
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جـ//١١٢٨٢صالح امحد حسني قرىن٦٢٧٦

دمحم حسن دكرورى٦٢٧٧ جـ//١١٢٨٣صالح شريف صالح 

دمحم حممود٦٢٧٨ ججـ١١٢٨٤ضحى مسري امحد 

جـ//١١٢٨٥ضحى هشام مجال عبداخلالق٦٢٧٩

١١٢٨٧Xطارق رمضان عيد متيم٦٢٨٠

جـ//١١٢٨٩عادل امحد حسن حسنني٦٢٨١

دمحم عمرو٦٢٨٢ ججـ١١٢٩٠عادل محدى رجب ابراهيم 

١١٢٩١Xعاصم حيي عبداملقصود وحيده٦٢٨٣

دمحم لطفى٦٢٨٤ ججـ١١٢٩٢عاطف كمال 

جـ//١١٢٩٣عامر حسىن عبدالقادر عبدالتواب٦٢٨٥

دمحم مجال حسن٦٢٨٦ ١١٢٩٤Xعبداحلميد 

ججـ١١٢٩٦عبدالرمحن ابراهيم حممود امحد٦٢٨٧

جـ//١١٢٩٧عبدالرمحن امحد عبدالستار عبدالرمحن٦٢٨٨

جـ//١١٢٩٨عبدالرمحن امحد عبداملنعم عامر عمر٦٢٨٩

دمحم٦٢٩٠ جـ//١١٢٩٩عبدالرمحن اشرف حممود 

جـ//١١٣٠١عبدالرمحن حسن محدى طه٦٢٩١

دمحم عبدالسالم٦٢٩٢ ل١١٣٠٢عبدالرمحن حسني 

دمحم٦٢٩٣ دمحم  جـ//١١٣٠٣عبدالرمحن حسني 

جـ//١١٣٠٤عبدالرمحن محدى السيد شريف٦٢٩٤

دمحم عيسى٦٢٩٥ جـ//١١٣٠٥عبدالرمحن محدى مجعه 

دمحم٦٢٩٦ جـ//١١٣٠٦عبدالرمحن خالد السيد 

جـ//١١٣٠٧عبدالرمحن خالد قاسم عبدالغفار٦٢٩٧

دمحم فرج امام٦٢٩٨ جـ//١١٣٠٨عبدالرمحن سعيد 

جـ//١١٣٠٩عبدالرمحن سيد مجال فتحى ابراهيم٦٢٩٩

ججـ١١٣١٠عبدالرمحن سيد عبدالعظيم يوسف٦٣٠٠
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جـ//١١٣١١عبدالرمحن سيد حمروس عوض٦٣٠١

جـ//١١٧١١عبدالرمحن شريف عاطف حممود٦٣٠٢

جـ//١١٣١٢عبدالرمحن عادل سعدالدين مندور عبدالدامي٦٣٠٣

دمحم على٦٣٠٤ جـ//١١٣١٣عبدالرمحن عزام 

جـ//١١٣١٤عبدالرمحن عفت امني عمر قطقاط٦٣٠٥

دمحم لبنه٦٣٠٦ جـ//١١٣١٥عبدالرمحن عمر 

دمحم ابراهيم املتوىل سليمان٦٣٠٧ جـ//١١٣١٨عبدالرمحن 

دمحم عثمان امحد٦٣٠٨ جـ//١١٣١٩عبدالرمحن 

دمحم طلب٦٣٠٩ جـ//١١٣٢٠عبدالرمحن مصطفى 

جـ//١١٣٢١عبدالرمحن yصر عبدالنىب رمضان٦٣١٠

دمحم حممود٦٣١١ ١١٣٢٢X Xعبدالرمحن هالل 

جـ//١١٣٢٣عبدالرمحن zسر عبدالعزيز سليمان٦٣١٢

دمحم٦٣١٣ جـ//١١٣٢٤عبدالرحيم حممود امحد 

ججـ١١٣٢٥عبدالعزيز حسني عبدالعزيز حسني٦٣١٤

دمحم البارودى٦٣١٥ م١١٣٢٦عبدالعزيز مصطفى 

جـ//١١٣٢٧عبدالكرمي صالح عبدالعال مجعه٦٣١٦

جـ//١١٣٢٨عبدالكرمي عالء امحد كامل٦٣١٧

جـ//١١٣٢٩عبدهللا امحد عبدالصادق قطب مبارك٦٣١٨

جـ//١١٣٣٠عبدهللا مجال عبدهللا موسى٦٣١٩

دمحم الصاوى٦٣٢٠ ججـ١١٣٣١عبدهللا حسن عبداحلكيم 

ججـ١١٣٣٢عبدهللا حسن عبدهللا عبدالفتاح غنيم٦٣٢١

ججـ١١٣٣٣عبدهللا رجب عطيه امحد بدران٦٣٢٢

دمحم٦٣٢٣ دمحم  ججـ١١٣٣٤عبدهللا فرج 

جـ//١١٣٣٥عبدهللا فوزى فرحات عبدالعزيز الرببري٦٣٢٤

جـ//١١٣٣٦عبدهللا جمدي حممود ابو عرب٦٣٢٥
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دمحم حسن شليب٦٣٢٦ جـ//١١٣٣٧عبدهللا 

دمحم عبدهللا سامل٦٣٢٧ جـ//١١٣٣٨عبدهللا 

دمحم عبدالوهاب امحد٦٣٢٨ ١١٣٣٩Xعبدهللا 

دمحم٦٣٢٩ جـ//١١٣٤٠عبدهللا مرسى توفيق 

جـ//١١٣٤١عبدهللا مسعود عبدالظاهر حامد مرزوق٦٣٣٠

جـ//١١٣٤٢عبدهللا نظمى عوض غازى بدر٦٣٣١

جـ//١١٣٤٣عبدهللا وليد عبدهللا عبدالرمحن٦٣٣٢

١١٣٤٤Xعبدهللا يوسف عبود عبدالعزيز محيد٦٣٣٣

جـ//١١٣٤٥عبداملنعم خمتار امحد حسن٦٣٣٤

ل١١٣٤٦عبدالوهاب سليم عبداحلى حممود٦٣٣٥

ججـ١١٣٤٧عبري عصام نبيل ابراهيم عوده٦٣٣٦

دمحم السيد السيد عبدالعال٦٣٣٧ جـ//١١٣٤٨عز الدين 

جـ//١١٣٤٩عز جابر عبداحلليم قوشىت٦٣٣٨

جـ//١١٣٥٠عزيزه معوض عبدالرازق سيد٦٣٣٩

دمحم٦٣٤٠ دمحم فتحى الصابر  جـ//١١٣٥١عال 

دمحم٦٣٤١ جـ//١١٣٥٢عالء ابراهيم مخيس 

جـ//١١٣٥٣عالء عكاشه كامل عكاشه٦٣٤٢

دمحم بسيوىن امللوى٦٣٤٣ جـ//١١٣٥٤عالء مربوك 

ججـ١١٣٥٥على سليمان على العدس٦٣٤٤

١١٣٥٦Xعلى صالح امحد عبدالباقى امساعيل٦٣٤٥

دمحم ابراهيم عبداNيد٦٣٤٦ ججـ١١٣٥٧على 

دمحم٦٣٤٧ دمحم شحاته  ججـ١١٣٥٨عماد 

دمحم عطيه رجب رمضان٦٣٤٨ جـ//١١٣٥٩عمار 

دمحم لطفى عباس٦٣٤٩ جـ//١١٣٦٠عمار 

جـ//١١٣٦١عمار zسر امني ابراهيم٦٣٥٠
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جـ//١١٣٦٢عمر ابو العز عبدالفتاح عثمان٦٣٥١

دمحم رفعت ابو اليزيد٦٣٥٢ ١١٣٦٣Xعمر امحد 

جـ//١١٣٦٤عمر حسن فتحى حممود عواجه٦٣٥٣

جـ//١١٣٦٥عمر رضا عباس zسني٦٣٥٤

ججـ١١٣٦٦عمر صالح حامد عبدهللا٦٣٥٥

دمحم٦٣٥٦ دمحم سند  ججـ١١٣٦٧عمر عبدالستار 

جـ//١١٣٦٨عمر عبداللطيف فهمى عبداللطيف٦٣٥٧

ججـ١١٣٦٩عمر فتحى فرج ابوسيف كيالىن٦٣٥٨

دمحم النقيطى٦٣٥٩ دمحم عبداملقصود  ججـ١١٣٧٠عمر 

دمحم مندور فريد العزب٦٣٦٠ جـ//١١٣٧١عمر 

ججـ١١٣٧٢عمر نصر عبدالفضيل على حسني٦٣٦١

دمحم٦٣٦٢ جـ//١١٣٧٣عمرو حلمى عبداNيد 

ججـ١١٣٧٤عمرو عبدالناصر سعيد عبدالغىن٦٣٦٣

ججـ١١٣٧٥عمرو مدحت عبداملعتمد توفيق٦٣٦٤

م١١٣٧٦عمرو مصطفى عبداهلادى السرسى٦٣٦٥

دمحم سليمان٦٣٦٦ جـ//١١٣٧٨عمرو yصر الدين ابراهيم 

ججـ١١٣٧٩غاده عبداخلالق شعبان عبدالرمحن عطيه٦٣٦٧

ججـ١١٣٨٠غاده جماور عبداحلليم عبدالفضيل٦٣٦٨

ججـ١١٣٨١فادى منري شفيق وهبه٦٣٦٩

جـ//١١٣٨٢فاروق امين فاروق حممود٦٣٧٠

جـ//١١٣٨٣فاطمه  رفاعي  امني  عبدالسالم٦٣٧١

جـ//١١٣٨٤فاطمه طلعت عبدالعاطى عطيه٦٣٧٢

١١٣٨٥Xفاطمه غنيم عبدالعزيز غنيم٦٣٧٣

ججـ١١٣٨٦فاطمه فرج عبدالصادق فرج امحد٦٣٧٤

ججـ١١٣٨٧فاطمه حممود عز الدين مصطفى٦٣٧٥
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ججـ١١٣٨٨فايزه حسني عبدالعزيز حسني عوض٦٣٧٦

دمحم امحد عبداحلافظ امحد٦٣٧٧ ججـ١١٣٨٩فرح 

دمحم٦٣٧٨ جـ//١١٣٩٠فرح هاىن عبداملنصف 

جـ//١١٣٩١فرzل عماد فؤاد ابراهيم٦٣٧٩

جـ//١١٣٩٢فليمون وائل جالل عطا هللا٦٣٨٠

١١٣٩٣Xفريونيا كرم جرجس بشاى٦٣٨١

ججـ١١٣٩٤فيكتور فوزى سليمان سعد موسى٦٣٨٢

ججـ١١٣٩٥كرمي مجال عبدالواحد املعداوى٦٣٨٣

ججـ١١٣٩٦كرمي على عبداللطيف اليماىن٦٣٨٤

١١٣٩٧Xكرمي كرم صابر ابراهيم٦٣٨٥

دمحم عاطف السيد عبد ربه٦٣٨٦ جـ//١١٣٩٨كرمي 

ججـ١١٤٠٠كرميه حممود السيد عبداحلافظ٦٣٨٧

ججـ١١٤٠١كوثر حممود عبدالعزيز عبداNيد٦٣٨٨

جـ//١١٤٠٢كريلس اسامه عبدامللك ا�هور٦٣٨٩

جـ//١١٤٠٣كريلس ثروت لطفى حنا٦٣٩٠

جـ//١١٤٠٤كريلس جورج امني ابراهيم٦٣٩١

جـ//١١٤٠٦لطفى جناح عبدالتواب حسب هللا٦٣٩٢

دمحم كمال السيد حسن٦٣٩٣ ١١٤٠٧Xمؤمن 

جـ//١١٤٠٨مؤمن حيىي ابراهيم عبدالغىن٦٣٩٤

دمحم موهوب ابراهيم٦٣٩٥ ججـ١١٤٠٩ماجده حممود 

ججـ١١٤١٠مارتينا هاىن حكيم فخرى٦٣٩٦

جـ//١١٤١١مارسلينو yدر عشم هللا عبداملسيح٦٣٩٧

جـ//١١٤١٢مارينا موسى عبدالسيد رزق هللا٦٣٩٨

جـ//١١٤١٣ماريو ماهر اسحق حكيم٦٣٩٩

دمحم االكشر٦٤٠٠ ججـ١١٤١٤مازن امحد سعد امحد 
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ججـ١١٤١٥ماسه رائع سيد صاحل جماهد٦٤٠١

جـ//١١٤١٦ماهر امحد ماهر محاد٦٤٠٢

دمحم٦٤٠٣ جـ//١١٤١٧ماz خالد منصور 

دمحم عقيلى٦٤٠٤ دمحم  ججـ١١٤١٨مايسه عقيلى 

جـ//١١٤١٩مايكل عبداملسيح اسحق عبداملسيح٦٤٠٥

جـ//١١٤٢٠جمدى عاطف حسنني عبدالعزيز٦٤٠٦

جـ//١١٤٢١دمحم ابراهيم سعد محيده٦٤٠٧

جـ//١١٤٢٢دمحم ابراهيم شفيق الرقيق٦٤٠٨

دمحم على٦٤٠٩ جـ//١١٤٢٣دمحم ابراهيم 

دمحم مصطفى سامل٦٤١٠ جـ//١١٤٢٤دمحم ابراهيم 

ججـ١١٤٢٥دمحم امحد حسني عبداNيد٦٤١١

دمحم٦٤١٢ ججـ١١٤٢٦دمحم امحد رزق مجعه 

دمحم عويضه٦٤١٣ ججـ١١٤٢٧دمحم امحد سيدامحد 

جـ//١١٤٢٨دمحم امحد عبداحلافظ امحد٦٤١٤

١١٧١٦Xدمحم امحد عبدالرحيم امحد٦٤١٥

دمحم حسن٦٤١٦ جـ//١١٤٢٩دمحم امحد عبدالعظيم 

جـ//١١٤٣٠دمحم امحد عبداملؤمن عزب ابراهيم٦٤١٧

دمحم سليم٦٤١٨ م١١٤٣٢دمحم امحد 

دمحم صاحل٦٤١٩ جـ//١١٤٣٣دمحم امحد 

دمحم٦٤٢٠ ١١٧١٧Xدمحم اسامه حسني 

جـ//١١٤٣٤دمحم اسالم عبدالرؤف حممود ابو امحد٦٤٢١

دمحم السيد العيسوى اجلندى٦٤٢٢ جـ//١١٤٣٥دمحم اسالم 

جـ//١١٤٣٦دمحم امساعيل امحد خلف٦٤٢٣

جـ//١١٤٣٧دمحم السيد عبدالعزيز الطه٦٤٢٤

دمحم الطواشى٦٤٢٥ جـ//١١٤٣٨دمحم السيد 
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دمحم  مصطفى منصور٦٤٢٦ جـ//١١٤٣٩دمحم امين 

دمحم٦٤٢٧ جـ//١١٤٤٠دمحم ايهاب فرج فرج 

جـ//١١٤٤٣دمحم جرب عبداللطيف العباسى٦٤٢٨

جـ//١١٤٤٤دمحم مجال زكرz امحد٦٤٢٩

١١٤٤٥Xدمحم مجال سعد زغلول٦٤٣٠

جـ//١١٤٤٦دمحم مجال عمر على خليفه٦٤٣١

دمحم مرسى٦٤٣٢ دمحم  جـ//١١٤٤٧دمحم مجال 

١١٤٤٨Xدمحم حافظ حسن عبداحلفيظ٦٤٣٣

جـ//١١٤٤٩دمحم حامد كمال عبدالشاىف زين الدين٦٤٣٤

جـ//١١٤٥٠دمحم حجازى شحاته عباس٦٤٣٥

دمحم على٦٤٣٦ ١١٤٥١Xدمحم حسام الدين 

١١٤٥٣Xدمحم حسن ذكري حسن حسانني٦٤٣٧

دمحم٦٤٣٨ جـ//١١٤٥٤دمحم حسن شريف 

جـ//١١٤٥٥دمحم حسن عبداللطيف احللو٦٤٣٩

١١٤٥٦X Xدمحم حسن عطيه حسن٦٤٤٠

جـ//١١٤٥٧دمحم حسن حممود عبداحلميد٦٤٤١

جـ//١١٧١٨دمحم حسني عبدالغىن السيد٦٤٤٢

دمحم حسني بدر٦٤٤٣ دمحمى  جـ//١١٤٥٨دمحم حسني 

جـ//١١٤٥٩دمحم خالد ابراهيم امحد٦٤٤٤

جـ//١١٤٦٠دمحم خالد ابراهيم يسن٦٤٤٥

جـ//١١٤٦١دمحم خالد رجب امحد٦٤٤٦

دمحم امساعيل٦٤٤٧ جـ//١١٤٦٢دمحم خالد 

دمحم عبدالشكور عبدالال٦٤٤٨ ججـ١١٤٦٣دمحم خالد 

١١٧١٩X Xدمحم رأفت عوض حممود عفيفى٦٤٤٩

م١١٤٦٤دمحم رضا فهمى سيد امحد٦٤٥٠
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دمحم٦٤٥١ جـ//١١٤٦٥دمحم رضا مصطفى 

جـ//١١٤٦٦دمحم رمضان امحد خليفه٦٤٥٢

جـ//١١٧٢٠دمحم رمضان محدى عبدهللا yصر٦٤٥٣

ججـ١١٤٦٧دمحم رمضان سعيد عبدالسميع٦٤٥٤

دمحم سعد٦٤٥٥ ١١٤٦٨Xدمحم رمضان 

دمحم٦٤٥٦ دمحم  ججـ١١٤٦٩دمحم زكرz سعيد 

ججـ١١٤٧٠دمحم سامى امام عبدالكرمي٦٤٥٧

جـ//١١٤٧١دمحم سامى حسىن عبدالعاطى٦٤٥٨

ججـ١١٤٧٣دمحم سعد مصطفى عثمان عيد٦٤٥٩

ججـ١١٤٧٤دمحم سعيد سعد ابراهيم٦٤٦٠

ججـ١١٤٧٥دمحم سعيد سيد مصطفي٦٤٦١

دمحم عماره٦٤٦٢ جـ//١١٤٧٦دمحم سالمه عبدالسالم 

جـ//١١٤٧٧دمحم مسري البدري معاطى٦٤٦٣

دمحم حممود امحد الشعراوى٦٤٦٤ جـ//١١٤٧٨دمحم سيد 

جـ//١١٤٧٩دمحم صالح عبداهلادى عبداهلادى صقر٦٤٦٥

دمحم البهنسى٦٤٦٦ ججـ١١٤٨٠دمحم صالح 

١١٤٨١Xدمحم طارق طه امحد شاهني٦٤٦٧

جـ//١١٤٨٢دمحم طارق عبداحلى ابراهيم٦٤٦٨

جـ//١١٤٨٣دمحم طلعت السيد محري٦٤٦٩

جـ//١١٤٨٤دمحم طلعت على منصور الدرديرى٦٤٧٠

جـ//١١٤٨٥دمحم عادل سعدالدين مندور عبدالدامي٦٤٧١

جـ//١١٤٨٦دمحم عبداحلميد صبحى امحد مغيث٦٤٧٢

دمحم عبدالرمحن خليل٦٤٧٣ جـ//١١٤٨٧دمحم عبدالرمحن 

ججـ١١٤٨٨دمحم عبدالعزيز سيد امحد سامل٦٤٧٤

جـ//١١٤٩١دمحم عبدالناصر حامد سعودى٦٤٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم عبدالوهاب عرفه٦٤٧٦ ججـ١١٤٩٢دمحم عبدالوهاب 

جـ//١١٤٩٣دمحم عشرى شعبان رشوان٦٤٧٧

جـ//١١٤٩٤دمحم عصام حسن عمر٦٤٧٨

جـ//١١٤٩٥دمحم عصام قناوى امام٦٤٧٩

دمحم امحد٦٤٨٠ ١١٤٩٦X Xدمحم عصام 

دمحم جاد٦٤٨١ ١١٤٩٧Xدمحم عصام 

دمحم سليمان٦٤٨٢ جـ//١١٤٩٨دمحم عصام 

١١٤٩٩Xدمحم عطوه محدان عطوه٦٤٨٣

دمحم صاحل٦٤٨٤ جـ//١١٥٠٠دمحم عالء الدين حسىن 

دمحم حسن السيد٦٤٨٥ ١١٥٠١Xدمحم على 

جـ//١١٥٠٢دمحم عماد رzض سعد٦٤٨٦

١١٥٠٤Xدمحم عمرو محدى على رمضان٦٤٨٧

١١٥٠٥Xدمحم عياد عبود ابراهيم٦٤٨٨

١١٥٠٦Xدمحم عيد عوض العقده٦٤٨٩

جـ//١١٥٠٧دمحم فريد درويش مصطفى شاهني٦٤٩٠

جـ//١١٥٠٩دمحم كمال عبدالتواب رشدان٦٤٩١

ججـ١١٥١٠دمحم كمال عبداNيد عبداجلواد عويس٦٤٩٢

دمحم٦٤٩٣ ل١١٧٢٣دمحم ماهر عبدالرازق 

دمحم امني yجي٦٤٩٤ ١١٥١٢X Xدمحم جمدي 

دمحم على٦٤٩٥ جـ//١١٥١٣دمحم حمروس 

دمحم صديق٦٤٩٦ ١١٥١٤X Xدمحم حمسن 

دمحم سيد عضام٦٤٩٧ جـ//١١٥١٥دمحم 

دمحم على السيد على٦٤٩٨ جـ//١١٥١٦دمحم 

جـ//١١٥١٧دمحم حممود عبداحلميد عبداجلليل٦٤٩٩

ججـ١١٥١٨دمحم حممود خمتار حممود على٦٥٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم خالد٦٥٠١ دمحم  جـ//١١٥١٩دمحم مساعد 

جـ//١١٧٢٤دمحم مصطفى عبدالعاطى سيد امحد٦٥٠٢

دمحم حجاج٦٥٠٣ جـ//١١٥٢٠دمحم مصطفى 

دمحم صادق٦٥٠٤ جـ//١١٥٢١دمحم مصطفى مهدى 

جـ//١١٥٢٢دمحم منصور عجالن منصور٦٥٠٥

١١٧٢٥X Xدمحم ميسره عبدالسميع محاد املشد٦٥٠٦

دمحم امحد٦٥٠٧ جـ//١١٥٢٣دمحم نشأت سعيد 

جـ//١١٥٢٤دمحم نشات فوزى مدبوىل٦٥٠٨

دمحم عبداحلميدامساعيل٦٥٠٩ جـ//١١٥٢٦دمحم هاىن 

١١٥٢٧Xدمحم وليد عبدالغىن السيد فاضل٦٥١٠

جـ//١١٥٢٨دمحم zسر جابر ابراهيم نصار٦٥١١

جـ//١١٥٢٩حممود ابراهيم توفيق عبيدو٦٥١٢

جـ//١١٥٣٠حممود ابراهيم حممود ابراهيم٦٥١٣

دمحم طه ابوالعال٦٥١٤ جـ//١١٥٣١حممود ابوالنصر 

١١٥٣٢Xحممود امحد عيسى امحد٦٥١٥

دمحم مدينه٦٥١٦ جـ//١١٥٣٣حممود امحد 

جـ//١١٥٣٤حممود بدر حممود امحد٦٥١٧

دمحم امحد٦٥١٨ جـ//١١٥٣٥حممود جابر 

جـ//١١٥٣٦حممود مجيل حممود حسن سعد٦٥١٩

دمحم امحد٦٥٢٠ جـ//١١٥٣٧حممود حافظ سعد 

جـ//١١٥٣٨حممود حامد مجال حممود شاهني نور الدين٦٥٢١

جـ//١١٥٣٩حممود حامد عطيه حامد على الدين مجيل٦٥٢٢

دمحم٦٥٢٣ ججـ١١٥٤١حممود رضا السيد امحد 

دمحم٦٥٢٤ جـ//١١٥٤٢حممود رضا على 

جـ//١١٥٤٣حممود سعد طه عبدالتواب٦٥٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//١١٥٤٤حممود شعبان جرب مناع٦٥٢٦

١١٥٤٥Xحممود عادل عبداملعطى نصري٦٥٢٧

جـ//١١٥٤٦حممود عبداحلليم حممود عبداحلليم زيدان٦٥٢٨

دمحم حسن٦٥٢٩ ججـ١١٥٤٧حممود عبدهللا 

دمحم٦٥٣٠ ١١٥٤٨Xحممود عمادالدين مصطفى 

دمحم امحد٦٥٣١ دمحم حمى الدين  ١١٥٤٩Xحممود 

جـ//١١٥٥٠حممود مصطفى السيد عبدالرمحن٦٥٣٢

دمحم ساملان٦٥٣٣ ١١٥٥١Xحممود نبيل السيد 

دمحم سعد٦٥٣٤ ١١٧٢٦Xحممود جناح حممود 

جـ//١١٥٥٢حممود نورالدين حممود نورالدين٦٥٣٥

جـ//١١٥٥٣حممود وائل لطفى السيد مجعه٦٥٣٦

جـ//١١٥٥٤حممود وليد حممود عبداجليد٦٥٣٧

١١٥٥٥Xخمتار ابراهيم سليمان خريبش٦٥٣٨

جـ//١١٥٥٦مرام سيد جماهد عبداملوجود٦٥٣٩

دمحم مصطفى عبداملقصود٦٥٤٠ جـ//١١٥٥٧مرتضى 

جـ//١١٥٥٨مروان لطفى عبداجليد حسني خليل٦٥٤١

جـ//١١٥٥٩مرمي اشرف سعيد السيد قنديل٦٥٤٢

دمحم٦٥٤٣ جـ//١١٥٦٠مرمي السيد امحد 

ل١١٥٦١مرمي عماد مصطفى محدى٦٥٤٤

دمحم امحد حسن امجد٦٥٤٥ جـ//١١٥٦٢مرمي 

دمحم عبدالرمحن طه٦٥٤٦ جـ//١١٥٦٣مرمي 

دمحم مصطفى الصغري٦٥٤٧ ججـ١١٥٦٤مرمي 

١١٥٦٥Xمصطفى  امحد يوسف فايز٦٥٤٨

جـ//١١٥٦٦مصطفى امحد السيد عبدالقادر٦٥٤٩

١١٥٦٧Xمصطفى امحد عباس يونس السيد الوليلى٦٥٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//١١٥٦٨مصطفى اسامه عطيه امساعيل شرف٦٥٥١

دمحم أبومصطفى٦٥٥٢ جـ//١١٥٧٠مصطفى السيد حسن 

دمحم امحد الشويخ٦٥٥٣ ل١١٥٧٢مصطفى حسن 

ل١١٥٧٣مصطفى سعيد حمى الدين سيد حسن٦٥٥٤

دمحم راشد٦٥٥٥ جـ//١١٥٧٤مصطفى مسري حممود 

دمحم٦٥٥٦ ١١٧٤٨Xمصطفى صبحى عبدالظاهر 

جـ//١١٥٧٥مصطفى طارق جابر مصطفى راشد٦٥٥٧

دمحم امساعيل٦٥٥٨ دمحم عبداملنعم  جـ//١١٥٧٦مصطفى طاهر 

جـ//١١٥٧٧مصطفي طه خملوف خليفه٦٥٥٩

ل١١٥٧٨مصطفى عبدالنىب امحد حسن٦٥٦٠

جـ//١١٥٧٩مصطفى فتحى امحد عبدالصادق٦٥٦١

جـ//١١٥٨٠مصطفي كمال كامل حممود٦٥٦٢

جـ//١١٥٨١مصطفى جمدى سعد عبدالفتاح٦٥٦٣

١١٥٨٢X Xمصطفى حمسن غريب سيد خليل٦٥٦٤

دمحم حسن٦٥٦٥ دمحم عبداملنصف  جـ//١١٥٨٣مصطفى 

جـ//١١٥٨٤مصطفى حممود مجال منصور٦٥٦٦

جـ//١١٥٨٥مصطفى حممود سعيد دسوقى٦٥٦٧

جـ//١١٥٨٦مصطفى حممود مصطفى سالمه٦٥٦٨

١١٥٨٧Xمصعب عمادالدين عبدالعاطى شوشه٦٥٦٩

١١٥٨٨X Xمعاذ سرحان عيد ابراهيم الكميلى٦٥٧٠

دمحم٦٥٧١ ١١٥٨٩X Xمعتز �¢ جالل على 

دمحم عبداحلميد ابراهيم علي٦٥٧٢ جـ//١١٥٩٠معتز 

ججـ١١٥٩١منال رشاد كامل عبدالنعيم٦٥٧٣

جـ//١١٥٩٢منه هللا امين شفيق عفيفى حممود٦٥٧٤

جـ//١١٥٩٣منه هللا خزعل محزه امام٦٥٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم حسني٦٥٧٦ جـ//١١٥٩٤منه هللا عادل سيد 

جـ//١١٥٩٥منه هللا zسر عزت عبداحلميد٦٥٧٧

جـ//١١٥٩٦مىن سيد حسن سيد٦٥٧٨

دمحم حممود ابراهيم٦٥٧٩ جـ//١١٥٩٧مين شوقي 

ججـ١١٥٩٨مىن فوزى حممود حسن اخلشن٦٥٨٠

دمحم٦٥٨١ جـ//١١٥٩٩منري عادل جابر 

جـ//١١٦٠٠مها عبدالنىب حامد سليمان٦٥٨٢

دمحم امحد على٦٥٨٣ جـ//١١٦٠١مها 

دمحم امحد٦٥٨٤ جـ//١١٦٠٢موسي حسين 

جـ//١١٦٠٣مى سامح امحد رجب امحد٦٥٨٥

دمحم٦٥٨٦ جـ//١١٦٠٤مى فتحى حسن 

جـ//١١٦٠٥مى منري مراد السيد النمر٦٥٨٧

جـ//١١٦٠٦مريy امين محدى عبداحلليم غازى٦٥٨٨

جـ//١١٦٠٧مريوال جنيب خبيت فرج سعيد٦٥٨٩

دمحم رجب٦٥٩٠ جـ//y١١٦٠٨در امين فؤاد 

دمحم امساعيل عبداملعطى٦٥٩١ ججـy١١٦٠٩در 

ججـy١١٦١٠ردين نور نسيم عدىل٦٥٩٢

دمحم السيد يوسف٦٥٩٣ جـ//١١٦١١جناه 

ججـ١١٦١٢ندى حسن فتحى حسن عبداللطيف٦٥٩٤

م١١٦١٣ندى سيد امحد امحد سامل٦٥٩٥

ججـ١١٦١٤ندى كمال متام عبدهللا٦٥٩٦

دمحم عبدهللا طنطاوى٦٥٩٧ ججـ١١٦١٥ندى 

دمحم اللقاىن٦٥٩٨ دمحم قطب  جـ//١١٦١٦ندى 

دمحم السيد ابوالعنني٦٥٩٩ ١١٦١٧X Xنعيم zسر 

جـ//١١٦١٨نور السيد عثمان عبداحلى٦٦٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم٦٦٠١ جـ//١١٦١٩نور عرىب ابراهيم عبدالرمحن 

دمحم٦٦٠٢ دمحم  ججـ١١٦٢٠نورا ايهاب 

جـ//١١٦٢١نورهان كرم عواد مغازى سليم٦٦٠٣

دمحم عوض هللا البيومى٦٦٠٤ جـ//١١٦٢٢نورهان 

جـ//١١٦٢٣نورهان zسر سيد سيد٦٦٠٥

جـ//١١٦٢٤هاجر مجعه السيد مجعه مرزوق٦٦٠٦

ججـ١١٦٢٥هاجر خالد على خبيت٦٦٠٧

ججـ١١٦٢٦هبه امحد عطاهللا حامد على عمار٦٦٠٨

ججـ١١٦٢٧هدير مصطفى ابواليزيد قمرالدوله٦٦٠٩

دمحم توفيق ابراهيم٦٦١٠ جـ//١١٦٢٨هشام امحد 

ل١١٦٢٩هشام شعبان عبدهللا الدعوسى٦٦١١

جـ//١١٦٣٠هشام عبدالقادر زايد عوده٦٦١٢

دمحم حامد٦٦١٣ جـ//١١٦٣١هند محدان 

دمحمعطيه٦٦١٤ جـ//١١٦٣٢هويدا حممود منصور 

ل١١٦٣٣وجيه عالء سيد حسنني٦٦١٥

ل١١٧٢٨وليد على عبدالاله غازى٦٦١٦

دمحم٦٦١٧ جـ//١١٦٣٤وليد عمر حسني 

جـ//z١١٦٣٥را عصام العرىب حممود٦٦١٨

دمحم٦٦١٩ جـ//z١١٦٣٧سر فتحى فتحى 

جـ//z١١٦٣٨مسني اجمد عبدالعزيز رزق وهبه٦٦٢٠

دمحم هاشم٦٦٢١ دمحم  ججـz١١٦٣٩مسني امني 

دمحم٦٦٢٢ ججـz١١٦٤٠مسني رمضان شعبان 

z١١٦٤١Xمسني صاحل امساعيل امساعيل حبريى٦٦٢٣

دمحم بركات عبدالرمحن٦٦٢٤ جـ//z١١٦٤٢مسني عالء 

دمحم٦٦٢٥ دمحم  ججـ١١٦٤٣حيى امحد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة



رقم اجللوس

وزא�
�א�	���מ�א�����

א����د�א��������	��ون�א�ز�א��

�دא�
���ون�א�ط��

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

االسم

٢٠٢٢-٢٠٢٣

نظم املعلوماتشعبة

الفرقة الثالثة

مستجد

صفحة   ٢٦

التقديررقم جلوس سابق

جـ//١١٦٤٤حيىي السيد رزق السيد٦٦٢٦

جـ//١١٦٤٥حيىي عبداخلالق حيىي السيد٦٦٢٧

دمحم٦٦٢٨ ل١١٧٢٩حيىي يوسف عبدالعظيم 

جـ//١١٦٤٦يسى مكرم رمسيس ابراهيم٦٦٢٩

دمحم عبداحلميد٦٦٣٠ جـ//١١٦٤٧يوسف امحد 

دمحم٦٦٣١ دمحم  جـ//١١٦٤٨يوسف السيد 

١١٦٤٩X Xيوسف ايهاب يوسف عطيه٦٦٣٢

جـ//١١٦٥٠يوسف جابر شعبان عبدالعزيز٦٦٣٣

دمحم عبداملطلب٦٦٣٤ ججـ١١٦٥١يوسف مجال 

دمحم٦٦٣٥ جـ//١١٦٥٣يوسف سعيد رمضان فهيم 

١١٦٥٤Xيوسف شعيب رزق محيده زايد٦٦٣٦

دمحم حممود٦٦٣٧ جـ//١١٦٥٥يوسف عبداحلميد 

دمحم يوسف٦٦٣٨ ججـ١١٦٥٦يوسف عالءالدين 

دمحم صاحل محدان٦٦٣٩ ججـ١١٦٥٨يوسف 

دمحم فتحى حسن حامد٦٦٤٠ ١١٦٥٩Xيوسف 

دمحم حممود عباس٦٦٤١ جـ//١١٦٦٠يوسف 

جـ//١١٦٦١يوسف حممود كمال حممود هديب٦٦٤٢

جـ//١١٦٦٢يوسف خمتار عبداهلادى امحد ابراهيم طمريه٦٦٤٣

دمحم٦٦٤٤ ١١٦٦٣Xيوسف مصطفى حممود عبدالدامي 

ججـ١١٦٦٤يوسف منصور زينهم شرف٦٦٤٥

دمحم عباس هلوان٦٦٤٦ جـ//١١٦٦٦يوسف هشام 

جـ//١١٦٦٧يونس عماد صالح الدين امحد٦٦٤٧

دمحم٦٦٧١ ق٥٠٢٨امحد رمضان حسىن 

ق٥٠٣٩امحد عبدالباسط عبدالفتاح عيد صاحل٦٦٧٢

ق٥٠٤٥امحد عالء عبدالرحيم على عبدهللا٦٦٧٣

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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التقديررقم جلوس سابق

دمحم٦٦٧٤ ق٥٠٤٨امحد على عبدالفتاح على 

دمحم عرب٦٦٧٥ ق٥١٠٤ايه شريف حامد امحد 

دمحم٦٦٧٦ ق٥١٣٦حسن امحد حسن 

ق٥١٥٤ربيع جابر عبدالعظيم مصطفى٦٦٧٧

دمحم محوده الشافعى٦٦٧٨ ق٥١٨٦سليمان الشافعى 

دمحم سالمه٦٦٧٩ غـ٥٢٢٥عبداهلادى حممود عبداهلادى 

ق٥٢٢٨عزالدين مصطفى عبدالعزيز الزهار٦٦٨٠

غـ٥٣١٠دمحم طارق السيد صابر٦٦٨١

ق٥٣٢٥دمحم yجى السيد السيد ابراهيم٦٦٨٢

غـ٥٣٢٦دمحم yصر كامل محيده٦٦٨٣

غـ٥٣٣٤حممود امحد حسن عبدالسالم املصرى٦٦٨٤

ق٥٣٤٤حممود مخيس عبدالعليم سعيد٦٦٨٥

ق٥٣٩٣ندى عالء فتوح شديد٦٦٨٦

غـ٥٣٩٥نرمني عبدالصادق شعبان عبدالصادق٦٦٨٧

خ٤١٠١١اميان شعبان سعد عمر عابدين٦٧٠١

دمحم جربيل٦٧١١ خ٥٤٧١٢امحد رسالن 

دمحم كرماين٦٧١٢ خ٥٤٧٢٢حسن مجال حممود 

خ٥٤٥٦٢فيكتور شوقى فهمى مليكه٦٧١٣

دمحم شوقى حافظ٦٧١٤ خ٥٤٥٧٢دمحم امحد 

خ٥٤٥٨٢دمحم فرج عبدالغىن عبدالقادر٦٧١٥

دمحم٦٧١٦ خ٥٤٧٤٢مى ربيع على 

خ٥٤٨١٣عبدالرمحن حممود عبدالقوى عبدالقوى عمار٦٧٢١

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة


