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ل٢٤١٥١ا>نوب نبيل فريد حناوى١٧٠٠١

جـ//٢٣٠٠١ابراهيم امحد عبدالنىب ابراهيم١٧٠٠٢

دمحم السعيد البهوىف١٧٠٠٣ جـ//٢٣٠٠٢ابراهيم امحد 

دمحم امحد اجلوهرى١٧٠٠٤ ٢٣٠٠٣Xابراهيم حسن 

جـ//٢٣٠٠٤ابراهيم خالد خمتار ابراهيم١٧٠٠٥

جـ//٢٣٠٠٥ابراهيم رمزى ابراهيم عبداملنعم عيد١٧٠٠٦

دمحم سليمان١٧٠٠٧ دمحم  ل٢٣٠٠٦ابراهيم سالمه 

٢٣٥٨٥Xابراهيم مسري حممود جاب هللا١٧٠٠٨

ل٢٣٠٠٧ابراهيم صالح حيىي عبداجلواد عثمان١٧٠٠٩

جـ//٢٣٦٨٧ابراهيم عبدهللا السيد محوده الشيخ١٧٠١٠

ججـ٢٤١٠٢ابراهيم فهيم ذكرى فهيم١٧٠١١

دمحم سالمه١٧٠١٢ دمحم مجعه  جـ//٢٣٠٠٨ابراهيم 

دمحم١٧٠١٣ دمحم عبدهللا  جـ//٢٣٠٠٩ابراهيم 

٢٣٥٨٦Xابراهيم وليد ابراهيم الدسوقى عبدالعظيم١٧٠١٤

جـ//٢٣٠١٠احالم فؤاد عبدالعزيز امساعيل١٧٠١٥

دمحم عبدالواحد١٧٠١٦ جـ//٢٣٠١١امحد ابراهيم 

جـ//٢٣٦٨٨امحد اسامه عبداهلادى حامد١٧٠١٧

دمحم بسيوىن دحروج١٧٠١٨ دمحم  جـ//٢٣٠١٢امحد السعيد 

٢٣٠١٣Xامحد انور صاحل كرمي١٧٠١٩

جـ//٢٣٠١٤امحد انورالسيد مصطفى ابوزيد١٧٠٢٠

٢٣٥٨٧Xامحد امين مهام عبدالغفار١٧٠٢١

٢٣٠١٥Xامحد ايهاب السيد عبدالباسط امني اخلشاب١٧٠٢٢

٢٣٠١٦Xامحد بكري بكر مرعى١٧٠٢٣

٢٣٠١٧X Xامحد جابر سيد امحد عيدالقن١٧٠٢٤

دمحم امحد عبدهللا١٧٠٢٥ ٢٣٠١٨Xامحد مجال 
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ل٢٤١٥٤امحد حافظ حممود حافظ١٧٠٢٦

٢٣٠١٩Xامحد حسن ابراهيم حسن١٧٠٢٧

جـ//٢٣٠٢٠امحد حسن عباس عبدالوهاب بسيوىن١٧٠٢٨

ججـ٢٣٠٢١امحد حسن عطيه حسن١٧٠٢٩

جـ//٢٣٠٢٢امحد حسىن عمر جربيل١٧٠٣٠

٢٣٠٢٤Xامحد محدى امحد الشيمى١٧٠٣١

ل٢٣٠٢٥امحد سامح امحد سيد١٧٠٣٢

جـ//٢٣٦٨٩امحد سامى يوسف ابوراجح١٧٠٣٣

دمحم السعيد ابراهيم١٧٠٣٤ ل٢٣٦٩٠امحد سعد 

٢٣٠٢٦Xامحد سعيد شعبان موسى١٧٠٣٥

٢٣٠٢٨Xامحد مسري زكرw على عبدالاله١٧٠٣٦

٢٣٠٢٩Xامحد صابر عبدالفتاح على على١٧٠٣٧

٢٣٥٨٨Xامحد صالح السيد عبدالرزاق١٧٠٣٨

ل٢٣٠٣٠امحد صالح عبدالعال عبدالسالم١٧٠٣٩

دمحم١٧٠٤٠ ل٢٣٠٣١امحد ضاحى بيومى 

٢٣٠٣٢Xامحد طارق فكرى داود١٧٠٤١

دمحم عبدهللا١٧٠٤٢ ل٢٣٥٨٩امحد طارق مصطفى 

جـ//٢٣٠٣٣امحد طاهر امحد البسيوىن١٧٠٤٣

٢٣٠٣٤X Xامحد عادل حسن عثمان١٧٠٤٤

٢٣٠٣٥Xامحد عباس محزه جاب هللا١٧٠٤٥

دمحم١٧٠٤٦ ٢٣٠٣٦Xامحد عبداجلواد سعد 

٢٣٠٣٧Xامحد عبدالعزيز عيسى عبدالعزيز١٧٠٤٧

دمحم١٧٠٤٨ ٢٣٠٣٨Xامحد عبدالواحد ابواخلري 

دمحم سالمه١٧٠٤٩ جـ//٢٣٠٣٩امحد عبدربه 

ل٢٣٠٤٠امحد عصام امحد حسن١٧٠٥٠
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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

تربويشعبة

الفرقة الثانية

مستجد

صفحة   ٣

التقديررقم جلوس سابق

دمحم١٧٠٥١ جـ//٢٣٠٤١امحد عصمت سيد 

ل٢٤١٥٧امحد عكاشه حممود سامل الصفىت١٧٠٥٢

جـ//٢٣٠٤٢امحد عماد عبدالغفار موسى١٧٠٥٣

دمحم عجالن١٧٠٥٤ ل٢٣٠٤٣امحد فكيه 

ل٢٣٠٤٤امحد كاظم سعد امحد١٧٠٥٥

جـ//٢٣٠٤٥امحد ماهر فؤاد امحد١٧٠٥٦

دمحم عبدالعليم١٧٠٥٧ ٢٣٦٩١X Xامحد جمدى 

دمحم عبدالعليم١٧٠٥٨ جـ//٢٣٠٤٦امحد حمروس صابر 

دمحم صديق١٧٠٥٩ دمحم امحد  ٢٣٥٩٠Xامحد 

دمحم١٧٠٦٠ دمحم اجمد  ل٢٣٠٤٧امحد 

دمحم عبدالرمحن عبدالسالم١٧٠٦١ ل٢٣٠٤٨امحد 

دمحم حممود عبدهللا١٧٠٦٢ ل٢٣٦٩٢امحد 

ل٢٣٠٤٩امحد حممود عبدالعزيز حممود رضوان١٧٠٦٣

دمحم عبدالسالم الطوخى١٧٠٦٤ ل٢٣٠٥٠امحد حممود 

دمحم عبده شعبان١٧٠٦٥ ل٢٣٠٥١امحد حممود 

ل٢٣٠٥٢امحد مصطفى السيد سعد الد>ح١٧٠٦٦

جـ//٢٣٠٥٣امحد مصطفى شحات هريدى١٧٠٦٧

ل٢٣٦٩٣امحد مصطفى عبدالعظيم عبدربه١٧٠٦٨

ل٢٣٠٥٤امحد �جى عبدالعال الصاوى١٧٠٦٩

ل٢٣٦٩٤امحد �صر شحات الطباخ١٧٠٧٠

ل٢٣٥٩١امحد يسرى ابراهيم دسوقى خضر١٧٠٧١

٢٣٠٥٥Xامحد يسرى عبداحلميد امساعيل١٧٠٧٢

٢٣٥٩٢Xادهم وليد عبدالاله عبدالعال١٧٠٧٣

ججـ٢٤١٠٣اروى امحد عبدالستار امحد١٧٠٧٤

دمحم عبدالنىب امحد١٧٠٧٥ ٢٣٠٥٦Xاسامه 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//٢٣٠٥٧اسراء ابراهيم عبداحلميد عطيه١٧٠٧٦

ججـ٢٣٠٥٨اسراء حسني حسن الرببرى١٧٠٧٧

جـ//٢٣٠٥٩اسراء خالد امحد امساعيل النجار١٧٠٧٨

دمحم ابو املال١٧٠٧٩ جـ//٢٣٠٦٠اسراء عارف امحد 

دمحم يوسف١٧٠٨٠ ل٢٣٠٦١اسراء عبدالسالم 

جـ//٢٤١١٩اسراء عماد الدين امحد امحد هيكل١٧٠٨١

دمحم الشتيحى١٧٠٨٢ دمحم بكر  جـ//٢٣٠٦٢اسراء 

دمحم رمضان١٧٠٨٣ دمحم حنفى  جـ//٢٣٠٦٣اسراء 

جـ//٢٣٠٦٤اسراء مصطفى صربى بصل١٧٠٨٤

جـ//٢٣٠٦٥اسراء هاىن عبداحلليم سليمان١٧٠٨٥

٢٣٠٦٦X Xاسالم حسن مياىن عمر١٧٠٨٦

جـ//٢٣٠٦٧اسالم سيد عبدهللا على١٧٠٨٧

ل٢٣٠٦٨اسالم على على عمر خضر١٧٠٨٨

دمحم الربمباىل١٧٠٨٩ دمحم  دمحم  ٢٣٠٦٩Xاسالم 

١٧٠٩٠wجـ//٢٣٠٧٠امساء ابراهيم رمضان عطا

ججـ٢٤١٠١امساء ابراهيم سعد عبداجلواد١٧٠٩١

دمحم١٧٠٩٢ ججـ٢٣٠٧١امساء امحد رجب على 

جـ//٢٤١٠٨امساء انس عبدالرمحن عبداحلميد١٧٠٩٣

ل٢٣٦٩٥امساء جابر �جى رwض١٧٠٩٤

دمحم السيد النجار١٧٠٩٥ ٢٣٠٧٢Xامساء جالل عبدهللا 

دمحم١٧٠٩٦ م٢٣٠٧٣امساء رجب عبداللطيف 

جـ//٢٣٠٧٤امساء عرفه ابوبكر ابراهيم الوزير١٧٠٩٧

دمحم عبدالوهاب١٧٠٩٨ جـ//٢٣٠٧٥امساء على 

ججـ٢٣٠٧٦امساء فهمى سعد مجعه١٧٠٩٩

دمحم امحد الد�صورى١٧١٠٠ ٢٣٠٧٧X Xامساء 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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ججـ٢٣٠٧٨امساء وجيه السيد عبدالعال١٧١٠١

ل٢٣٦٩٦امساعيل عطيه حسن الشريف١٧١٠٢

دمحم١٧١٠٣ دمحم امحد  جـ//٢٣٠٧٩امساعيل 

دمحم عراقى١٧١٠٤ جـ//٢٣٠٨٠امسه شريف امني 

دمحم الغمراوى١٧١٠٥ جـ//٢٣٦٩٧اشجان طلعت امحد 

ججـ٢٣٠٨١اشرف عطيه طايل مصرى ابو غفري١٧١٠٦

دمحم عطيه دwب١٧١٠٧ جـ//٢٣٥٩٤اشرف وجيه 

٢٣٥٩٥X Xاكرم عزالعرب حسىن قناوى١٧١٠٨

٢٣٠٨٣Xاالء ابراهيم بدير عصر١٧١٠٩

ججـ٢٣٠٨٤االء امساعيل يوسف ابراهيم يوسف١٧١١٠

دمحم فهيم شرف١٧١١١ جـ//٢٣٠٨٢االء انور 

ججـ٢٣٠٨٥االء طارق انور احلوىف١٧١١٢

٢٣٠٨٦Xالسعيد عبداخلالق السعيد ابو سعده١٧١١٣

جـ//٢٣٠٨٧السيد محدى السيد عاشور عبداهلادى١٧١١٤

ل٢٣٦٩٨السيد رجب السيد امحد املصرى١٧١١٥

دمحم على محاد قويطه١٧١١٦ ٢٣٠٨٨Xالسيد 

جـ//٢٣٠٨٩امال امحد امحد الشاذىل١٧١١٧

دمحم عبدهللا الزعلوك١٧١١٨ جـ//٢٣٠٩٠امال شريف عبدالعزيز 

جـ//٢٣٠٩١امال فايز صبحى سليمان١٧١١٩

دمحم عطوه١٧١٢٠ جـ//٢٣٠٩٢اماىن ابراهيم 

جـ//٢٣٦٩٩اماىن عبدالفتاح عبدهللا حسن امام١٧١٢١

دمحم حجازى١٧١٢٢ ججـ٢٣٠٩٣اماىن عبدهللا 

ججـ٢٣٠٩٤اماىن عبدالوهاب دسوقى عبدالفتاح١٧١٢٣

دمحم١٧١٢٤ ل٢٣٧٠٠اجمد ربيع فوزى عفيفى 

دمحم عبدالعزيز بيومى سعيد١٧١٢٥ ل٢٣٠٩٥اجمد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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ججـ٢٣٠٩٦امل حسن عبدالفتاح ابراهيم١٧١٢٦

دمحم �صر١٧١٢٧ ججـ٢٤١٠٤امل غريب حسن 

جـ//٢٣٠٩٧امنيه عاطف عبدالعزيز عبدهللا موسى١٧١٢٨

ل٢٣٠٩٨امنيه عبداحلميد عبدالفتاح عبداحلميد زwده١٧١٢٩

ججـ٢٣٠٩٩امريه امحد عبدالستار صابر١٧١٣٠

جـ//٢٣١٠٠امريه سعيد منر قناوى١٧١٣١

جـ//٢٣١٠١امريه عمر السيد شاهني١٧١٣٢

ججـ٢٣١٠٢امينه رشاد السعدىن عماره١٧١٣٣

دمحم ابراهيم شعبان١٧١٣٤ جـ//٢٣١٠٣امينه 

دمحم شحاته خضر١٧١٣٥ جـ//٢٣١٠٤انتصار طه عبدالسالم 

دمحم١٧١٣٦ جـ//٢٣١٠٥اwت حسني شحاته 

دمحم البغدادى١٧١٣٧ ججـ٢٣١٠٦اwت صبحى حممود 

دمحم مجعه ابراهيم ابراهيم املادح١٧١٣٨ ٢٣١٠٧Xاwت 

ججـ٢٣١٠٩اميان امحد ابراهيم عمر االزهرى١٧١٣٩

٢٣١٠٨Xاميان امين عبداملنعم عبدالعزيز القماش١٧١٤٠

دمحم على١٧١٤١ ججـ٢٣١١٠اميان عصام 

دمحم عبدالقادر١٧١٤٢ جـ//٢٣١١١اميان على السيد 

جـ//٢٣١١٢اميان على حسن منصور١٧١٤٣

دمحم مرزوق١٧١٤٤ جـ//٢٣١١٣اميان عيد 

ججـ٢٣١١٤اميان فرج ابراهيم العرتيسى١٧١٤٥

دمحم خريى علواىن١٧١٤٦ جـ//٢٣١١٥اميان 

دمحم عبدالبارى امحد على١٧١٤٧ جـ//٢٣١١٦اميان 

دمحم حممود ابراهيم عيسى١٧١٤٨ ل٢٣٧٠١اميان 

جـ//٢٣١١٧اميان يونس على يونس عبدا�يد١٧١٤٩

دمحم شرف الدين١٧١٥٠  wجـ//٢٣١١٨امين زكر

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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ججـ٢٣١٢٠ايه ابراهيم امحد مقلد١٧١٥١

٢٣١١٩Xايه اشرف حلمى ابوالنجا١٧١٥٢

ججـ٢٣٥٩٦ايه العبد مصطفى على الغر>وى١٧١٥٣

ججـ٢٣١٢١ايه حامد مصطفى عبدالرمحن١٧١٥٤

جـ//٢٣١٢٣ايه سعيد السعيد امحد النزهى١٧١٥٥

دمحم امحد رضوان١٧١٥٦ جـ//٢٣١٢٤ايه عادل 

جـ//٢٣١٢٥ايه عبدالرؤف سعيد عبيد١٧١٥٧

جـ//٢٣١٢٦ايه ماهر شعبان على الدين١٧١٥٨

جـ//٢٣١٢٧ايه جمدى حممود عبدالسميع ابراهيم١٧١٥٩

ججـ٢٣١٢٨ايه معوض حمب معوض درويش١٧١٦٠

دمحم سليمان١٧١٦١ جـ//٢٣٥٩٧ايهاب رضا حمى الدين 

٢٤١١٣X>سل فريد شوقى عبدالرازق١٧١٦٢

٢٣١٢٩X Xبدر �صر موسى عبدالغىن١٧١٦٣

ججـ٢٣١٣١بسمه صالح عبدهللا عبدالكرمي مصباح١٧١٦٤

جـ//٢٣١٣٢بسنت بنيامني بشرى اهلوارنه١٧١٦٥

جـ//٢٣١٣٣بسنت صربى رشدى رزق حنا١٧١٦٦

ججـ٢٣١٣٤بسنت على عبداملنعم عثمان١٧١٦٧

جـ//٢٣٥٩٨بسنت مرزوق فتحى مرزوق عبيد١٧١٦٨

دمحم سليم١٧١٦٩ جـ//٢٣١٣٥بالل السيد عابدين 

جـ//٢٣١٣٦بالل مجال يسن ابراهيم١٧١٧٠

�٢٣٥٩٩Xاء حسن فريد على١٧١٧١

جـ//�٢٣١٣٧مر فرحات عبدالعزيز على١٧١٧٢

جـ//٢٣١٣٨تغريد خالد ابراهيم عبدالعليم١٧١٧٣

دمحم سالمه١٧١٧٤ جـ//٢٣١٣٩تغريد مصطفى 

جـ//٢٣١٤٠تقى السيد على الكمشوشى١٧١٧٥
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جـ//٢٣١٤١تقى فتحى فرج حسني١٧١٧٦

ل٢٣١٤٢مجال عبدالناصر فتوح جرب١٧١٧٧

دمحم١٧١٧٨ ٢٣٧٥١X Xجهاد محزه على 

ججـ٢٣١٤٣جهاد صاحل سعيد صاحل١٧١٧٩

جـ//٢٣١٤٤جهاد عبداحلميد مصطفى علوان١٧١٨٠

ججـ٢٣١٤٥جهاد فوزى رwض مصيلحى١٧١٨١

ججـ٢٣١٤٦جهاد كامل عبدالعزيز رمضان١٧١٨٢

دمحم امحد محزه١٧١٨٣ دمحم  جـ//٢٣١٤٧جيهان 

جـ//٢٣١٤٩حبيبه ابراهيم بسيوىن جاب هللا١٧١٨٤

جـ//٢٣١٥٠حبيبه السعيد العدوى عقل١٧١٨٥

جـ//٢٣٦٠٠حبيبه بسيوىن طاهر بسيوىن الفار١٧١٨٦

دمحم سالمه عبدالنىب١٧١٨٧ جـ//٢٣١٥١حبيبه سالمه 

دمحم السنهورى١٧١٨٨ ججـ٢٣١٥٢حبيبه صالح امحد 

جـ//٢٣١٥٣حبيبه عبداحلفيظ حمى الدين عبداحلفيظ١٧١٨٩

جـ//٢٣١٥٤حبيبه حمسن مرسى حسن املالح١٧١٩٠

ل٢٣٦٠١حبيبه �صر سعد على١٧١٩١

جـ//٢٣١٥٥حسام الدين مصطفى عبداحملسن مصطفى بكري١٧١٩٢

دمحم ابراهيم العدوى١٧١٩٣ ل٢٣٦٠٢حسام العدوى 

جـ//٢٣١٥٦حسام حسن حمروس حسن احلله١٧١٩٤

جـ//٢٤١١٤حسام مصطفى السيد على١٧١٩٥

دمحم راجح عوض١٧١٩٦ دمحم  جـ//٢٣١٥٧حسام نشأت 

دمحم١٧١٩٧ جـ//٢٣١٥٨حسن امحد حممود 

دمحم١٧١٩٨ جـ//٢٣١٥٩حسن مجال حسن 

ل٢٣١٦٠حسن محدى حسن السيد حممود١٧١٩٩

دمحم عبداحلليم ربيع١٧٢٠٠ جـ//٢٣١٦١حسن على عبداحلليم 
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دمحم حسن درويش١٧٢٠١ جـ//٢٣١٦٢حسن 

جـ//٢٣١٦٣حسناء حسني سنوسى مربوك١٧٢٠٢

دمحم احلداد١٧٢٠٣ جـ//٢٣٦٠٣محدى السيد 

جـ//٢٣١٦٤محديه عزت رزق على زنون١٧٢٠٤

دمحم محيد عمار١٧٢٠٥ جـ//٢٤١٢٧محيد 

دمحم الثقيل١٧٢٠٦ جـ//٢٣١٦٥حنان عاطف امحد 

دمحم ابراهيم غنام١٧٢٠٧ جـ//٢٣١٦٦حنان عماد 

دمحم ابوالدهب١٧٢٠٨ ججـ٢٣١٦٧حنني امحد 

جـ//٢٣١٦٨حنني محاده حنفى ابو العال١٧٢٠٩

٢٣١٦٩Xحنني رمضان فرج القطب خليفه١٧٢١٠

جـ//٢٣٦٠٤حنني طارق عبدالرؤف ابراهيم البابلى١٧٢١١

دمحم على راشد١٧٢١٢ جـ//٢٣١٧٠حنني 

دمحم رجب مصطفى١٧٢١٣ جـ//٢٣٦٠٥خالد طارق 

دمحم شاكر امحد١٧٢١٤ ججـ٢٣١٧١خالد عالءالدين 

ججـ٢٣٦٠٦خالد يوسف امحد حسن١٧٢١٥

٢٣١٧٢Xخدجيه امحد السيد عبداملنعم١٧٢١٦

دمحم حسن١٧٢١٧ جـ//٢٣٦٠٧خدجيه امحد عبداملقصود 

ججـ٢٣١٧٣خلود امحد عبدالفتاح على العسيلى١٧٢١٨

دمحم على منصور١٧٢١٩ ججـ٢٣١٧٤خلود السيد 

ججـ٢٣١٧٥خلود خالد سيد غنيم١٧٢٢٠

دمحم١٧٢٢١ دمحم خريى  جـ//٢٣١٧٦خلود 

دمحم حسن١٧٢٢٢ دمحم على  ل٢٣٧٠٢خلود 

ججـ٢٣١٧٧خلود مصطفى طاهر موسى١٧٢٢٣

دمحم الششتاوى١٧٢٢٤ ججـ٢٣١٧٨خريى امحد عزت 

دمحم فكرى مصطفى١٧٢٢٥ جـ//٢٣١٧٩داليا 
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دمحم ابراهيم١٧٢٢٦ ججـ٢٣١٨٠دعاء حسن 

دمحم١٧٢٢٧ دمحم حسنني  جـ//٢٣٦٠٨دعاء 

جـ//٢٣١٨١دميانه امري فهيم اسكندر١٧٢٢٨

٢٣١٨٢Xدميانه شنوده فهمى توفيق١٧٢٢٩

م٢٣١٨٣دميانه نزيه شوقى نقوال١٧٢٣٠

دمحم هالل١٧٢٣١ ججـ٢٣١٨٤دنيا اشرف 

جـ//٢٣١٨٥دنيا حسن طه توىن زwن١٧٢٣٢

ججـ٢٣١٨٦دينا حلمى امحد حلمى خليل١٧٢٣٣

٢٣١٨٧Xرؤف خالد عبدالرمحن ابراهيم١٧٢٣٤

جـ//٢٣١٨٨رؤى اشرف امساعيل موسى١٧٢٣٥

جـ//٢٣٦٠٩رؤى سيد على حسن امحد١٧٢٣٦

دمحم امني١٧٢٣٧ ٢٣٧٤٣Xراشد هالل 

جـ//٢٣١٨٩را� مجال عبدالظاهر على١٧٢٣٨

ل٢٣٧٠٣رانيا عبدالقادر امحد عبدالقادر١٧٢٣٩

جـ//٢٣١٩٠رانيا مصطفى ابراهيم مدكور ندا١٧٢٤٠

دمحم عبدالبصري١٧٢٤١ ل٢٣٧٤٤رحاب عبداحلكيم 

دمحم �بت١٧٢٤٢ جـ//٢٣١٩١رمحه �بت 

دمحم على عبداللطيف شداد١٧٢٤٣ ججـ٢٣١٩٢رمحه عمرو 

دمحم رمضان عبداملعبود١٧٢٤٤ ججـ٢٣١٩٣رمحه 

دمحم الدرشاوى١٧٢٤٥ جـ//٢٣١٩٤رمحه حممود أمحد 

ججـ٢٣١٩٥رزق مسري رزق ابراهيم خليفه١٧٢٤٦

جـ//٢٣١٩٦رشاد ابراهيم رشاد على عبداحلليم١٧٢٤٧

دمحم رشاد حافظ١٧٢٤٨ ل٢٣١٩٧رشاد 

دمحم متوىل١٧٢٤٩ جـ//٢٣١٩٨رضا جالل بدير 

دمحم سليمان عبده١٧٢٥٠ دمحم  جـ//٢٣١٩٩رضا مجيل 
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دمحم سيد١٧٢٥١ ججـ٢٣٢٠٠رضا فريد 

جـ//٢٣٢٠١رضوى حشمت �جح تقى١٧٢٥٢

جـ//٢٣٢٠٢رضوى عطيه شحاته عبداحلليم١٧٢٥٣

ججـ٢٣٢٠٤ر� امني زكرw امني١٧٢٥٤

دمحم١٧٢٥٥ دمحم عادل  ل٢٣٧٣٧ر� حامت 

ل٢٣٢٠٥ر� حسام الدين حسن الدلتوىن١٧٢٥٦

دمحم عبداملقصود السنطاوى١٧٢٥٧ ل٢٣٢٠٦ر� فوزى 

دمحم حممود جرب مصطفى١٧٢٥٨ جـ//٢٤١٠٥ر� 

دمحم حممود مبارك جاد املوىل١٧٢٥٩ ل٢٣٧٠٤رندا 

جـ//٢٣٢٠٨روان اشرف عبدالستار مندور حسن١٧٢٦٠

ججـ٢٣٦١٠روان خالد عبداملعطى بيومى جعفر١٧٢٦١

دمحم مصيلحى جرب١٧٢٦٢ جـ//٢٣٢٠٩روان فتحى 

دمحم مصطفى الشيخه١٧٢٦٣ جـ//٢٣٢١٠روان متوىل 

دمحم١٧٢٦٤ دمحم زغلول  جـ//٢٣٢١١روان 

دمحم مرسى مرسى راشد١٧٢٦٥ جـ//٢٣٢١٢روان 

دمحم املغازى١٧٢٦٦ ل٢٣٢١٣روان مصطفى 

ججـ٢٣٢١٤روضه اشرف حسني سامل النجار١٧٢٦٧

٢٣٢١٥X Xروضه رفعت امحد درويش١٧٢٦٨

دمحم زكى١٧٢٦٩ ل٢٣٢١٦رو�ء عبداحلكيم على 

دمحم عبدالواحد امحد بالل١٧٢٧٠ جـ//٢٣٢١٧رويد سامح 

جـ//٢٣٢١٨رمي عبداملنعم عبدالغىن حممود١٧٢٧١

دمحم زيد١٧٢٧٢ جـ//٢٣٢١٩رمي عبدالناصر 

ججـ٢٣٢٢٠ريهام عباده مرعى بركات١٧٢٧٣

جـ//٢٣٢٢١ريهام عبدهللا رمضان سعد الديباوى١٧٢٧٤

جـ//٢٣٢٢٢ريهام عبداملعبود صالح ابوسامل١٧٢٧٥
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دمحم السيد فرج شلتوت١٧٢٧٦ جـ//٢٣٢٢٣ريهام 

جـ//٢٤١١٢زwد امحد على ندا ابراهيم١٧٢٧٧

دمحم امني حممود١٧٢٧٨ ل٢٣٢٢٤زيد 

دمحم ابراهيم١٧٢٧٩ ل٢٣٢٢٥زينب امساعيل ابراهيم 

ل٢٣٢٢٦زينب شريف محدون حامد جابر١٧٢٨٠

جـ//٢٣٢٢٧زينب حممود امحد سيد١٧٢٨١

جـ//٢٤١٢٠ساره سليمان سعد ابوتركيه١٧٢٨٢

م٢٣٢٢٨ساره صالح عبدالغفار بكر عبداحلافظ١٧٢٨٣

٢٣٢٢٩Xساره طارق جادو عبدهللا بسيوىن١٧٢٨٤

دمحم حسن١٧٢٨٥ جـ//٢٣٢٣٠ساره عبدالنىب حسن 

دمحم الزwت١٧٢٨٦ جـ//٢٣٢٣١ساره عالء ابراهيم 

جـ//٢٣٢٣٢ساره عالء يسرى العر>وى١٧٢٨٧

دمحم سامل١٧٢٨٨ جـ//٢٣٢٣٣ساره جمدى عبداحلكيم 

دمحم كابوه١٧٢٨٩ ججـ٢٣٢٣٤ساره جمدى 

دمحم السيد فرج شلتوت١٧٢٩٠ جـ//٢٣٢٣٥ساره 

جـ//٢٣٢٣٦ساره يسرى عبداحلليم غازى١٧٢٩١

جـ//٢٣٢٣٧سحر السيد يونس موسى على١٧٢٩٢

ل٢٣٧٠٥سحر حممود عبداحلليم امحد الصعيدى١٧٢٩٣

دمحم يسن سعد١٧٢٩٤ ل٢٣٢٣٨سعد 

جـ//٢٣٢٣٩سعيد غازى عبداملقتدر عمار١٧٢٩٥

جـ//٢٣٢٤٠سعيده فوزى مصطفى العمرى١٧٢٩٦

ججـ٢٣٢٤١سلفا� عماد رزق هللا توفيق رزق هللا١٧٢٩٧

دمحم السيد بيومى١٧٢٩٨ جـ//٢٣٢٤٢سلمى السيد 

جـ//٢٣٢٤٣سلمى محزه سالمه امام١٧٢٩٩

دمحم منصور١٧٣٠٠ جـ//٢٣٢٤٤سلمى خالد منصور 
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دمحم عبدالنىب ابو غضبان١٧٣٠١ ججـ٢٣٦١١سلمى 

دمحم امحد١٧٣٠٢ دمحم سامى  جـ//٢٣٢٤٥سلمى حممود 

جـ//٢٣٢٤٦سلوى على عبدالعزيز شتات١٧٣٠٣

دمحم سليمان تويج١٧٣٠٤ جـ//٢٣٢٤٧سليمان السيد السيد 

ججـ٢٣٢٤٨مساء خالد على مبارك السحماوى١٧٣٠٥

ججـ٢٣٢٤٩مساء حممود على حممود١٧٣٠٦

ججـ٢٣٢٥٠مساء حيىي هيبه شاهني ابوحويج١٧٣٠٧

ججـ٢٣٦١٢مساح هشام عبد العزيز شريف١٧٣٠٨

دمحم حمب ابوسعده١٧٣٠٩ ججـ٢٤١١١مسيه سامح 

دمحم الشحات طه١٧٣١٠ جـ//٢٣٢٥١مسيه على 

جـ//٢٣٧٠٦مسيه فوزى سعد عبدالعال١٧٣١١

جـ//٢٣٦١٣سناء على فتحى على عرفه١٧٣١٢

ججـ٢٤١١٠سناء ممدوح ابراهيم يونس١٧٣١٣

دمحم الشيمى١٧٣١٤ ٢٣٦١٤Xسند ربيع 

جـ//٢٣٢٥٢سهام رمضان عبداحملسن السرساوى١٧٣١٥

دمحم حسني العرىب١٧٣١٦ جـ//٢٣٧٣٨سهر صاحل 

جـ//٢٣٦١٥سهيله أمحد أمحد هالل احللواىن١٧٣١٧

٢٣٢٥٣Xسهيله محاصه عبدالواحد عبدالعزيز فضل١٧٣١٨

جـ//٢٣٢٥٤سيد سليم سيد سليم١٧٣١٩

جـ//٢٣٢٥٥سيف هللا امحد عطيه عاشور١٧٣٢٠

جـ//٢٣٢٥٦شاهندا عزت ممدوح مصطفى عبده١٧٣٢١

جـ//٢٤١٠٧شروق ابراهيم منصور عوض١٧٣٢٢

م٢٣٢٥٧شروق امحد امحد يوسف١٧٣٢٣

دمحم امباىب١٧٣٢٤ ججـ٢٣٢٥٨شروق السيد 

جـ//٢٣٢٥٩شروق رضا احلفىن السيد داود١٧٣٢٥
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ججـ٢٣٢٦٠شروق رمضان عبدالرمحن عبداملقصود١٧٣٢٦

جـ//٢٣٦١٦شروق فرحات عبدا�يد فرحات١٧٣٢٧

دمحم الد�صورى١٧٣٢٨ جـ//٢٣٢٦١شروق جمدى 

دمحم صاحل عبدالرمحن١٧٣٢٩ جـ//٢٣٢٦٢شروق جمدى 

دمحم ابراهيم عمران١٧٣٣٠ جـ//٢٣٢٦٣شروق منري 

جـ//٢٣٦١٧شروق هشام عيد سامل الشني١٧٣٣١

جـ//٢٣٢٦٤شروق wسر رزق امحد على١٧٣٣٢

جـ//٢٤١١٦شروق حيىي جابر حممود �فع١٧٣٣٣

ل٢٣٦١٨شريف عماد فخرالدين امحد١٧٣٣٤

جـ//٢٣٢٦٥مشس امحد عبدالفتاح حممود خري بك١٧٣٣٥

دمحم عفيفى١٧٣٣٦ دمحم  جـ//٢٣٢٦٦مشس امحد 

جـ//٢٣٢٦٧شهاب احسان كساب زيدان سعد١٧٣٣٧

دمحم١٧٣٣٨ ل٢٣٢٦٨شهد ابراهيم خمتار 

جـ//٢٣٢٦٩شهد اشرف بكر wسني wسني١٧٣٣٩

٢٣٢٧٠Xشهد السيد امحد قطب اجلمال١٧٣٤٠

ل٢٣٦١٩شهد السيد متوىل امحد يوسف١٧٣٤١

ل٢٣٢٧١شهد خالد توفيق على جابر١٧٣٤٢

دمحم عبدالوهاب ابوغايه١٧٣٤٣ ل٢٣٧٤٥شهد سعيد 

دمحم حلمى حممود١٧٣٤٤ ٢٣٢٧٣Xشهد 

دمحم حممود دwب حبيب١٧٣٤٥ ججـ٢٣٢٧٤شهد 

ججـ٢٣٢٧٥شهد حممود يوسف حممود١٧٣٤٦

دمحم الشربيىن١٧٣٤٧ ل٢٣٦٢٠شهد هاىن حسىن سعد 

ل٢٣٦٢١شهد وسام ابراهيم على امحد عبدالال١٧٣٤٨

ججـ٢٣٢٧٦شهد wسر حممود محيده هنداوى١٧٣٤٩

جـ//٢٣٢٧٧شيماء سعيد عبداحلق حسن عبدالعال١٧٣٥٠
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دمحم حامد عبداحلليم امحد١٧٣٥١ ججـ٢٣٢٧٨شيماء 

جـ//٢٣٢٧٩صاحل امحد صاحل عبداللطيف مسيط١٧٣٥٢

دمحم عبداحلميد روميه١٧٣٥٣ جـ//٢٣٦٢٢صباح مجال 

ججـ٢٤١٢١صباح حممود عبدالفتلح امحد١٧٣٥٤

جـ//٢٣٢٨٠صربى منري صربى عازر١٧٣٥٥

جـ//٢٣٦٢٣صفيه السيد عبدالعليم محدان١٧٣٥٦

جـ//٢٣٢٨١صالح سعد صالح السيد بدر١٧٣٥٧

جـ//٢٣٦٢٤صالح فايز صالح فضيل١٧٣٥٨

دمحم كمال عبداحلليم حسني١٧٣٥٩ جـ//٢٣٢٨٢ضحى بالل 

دمحم عبداللطيف سليمان١٧٣٦٠ جـ//٢٣٦٢٥ضحى خالد 

دمحم شتا١٧٣٦١ دمحم  جـ//٢٣٢٨٣ضياء امحد 

جـ//٢٣٢٨٤طاهر صابر الشناوى عبدالنور١٧٣٦٢

دمحم سعيد بدوى ابوالسعود١٧٣٦٣ ل٢٣٧٠٧طه 

دمحم عبداحلميد حممود عيسى١٧٣٦٤ ٢٣٦٢٧X Xعبداحلميد 

دمحم فتحى عبداحلميد االدغم١٧٣٦٥ ججـ٢٣٢٨٥عبداحلميد 

دمحم فاضل ابراهيم١٧٣٦٦ جـ//٢٣٢٨٦عبدالرازق 

جـ//٢٣٢٨٧عبدالرمحن ابوعلى جنار سليم١٧٣٦٧

٢٣٧٣٩X Xعبدالرمحن امحد خريى على١٧٣٦٨

ل٢٣٧٠٨عبدالرمحن امحد راضى امحد الغندور١٧٣٦٩

٢٣٦٢٨X Xعبدالرمحن امحد عبدالعاطى حسن١٧٣٧٠

ل٢٣٢٨٨عبدالرمحن امحد على امحد صالح١٧٣٧١

جـ//٢٣٢٨٩عبدالرمحن االدهم السيد رزق١٧٣٧٢

٢٣٢٩٠Xعبدالرمحن السيد السيد بسيوىن عطيه١٧٣٧٣

جـ//٢٣٢٩١عبدالرمحن انور حممود امحد الصعيدى١٧٣٧٤

ل٢٣٢٩٢عبدالرمحن امين صبحى سيد امحد النوساىن١٧٣٧٥
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دمحم السبع١٧٣٧٦ ل٢٣٢٩٣عبدالرمحن امين عزت 

٢٤١٧٥Xعبدالرمحن مجال امحد امحد حسن١٧٣٧٧

٢٣٧٠٩Xعبدالرمحن عاطف عوض عبداحلميد زيدان١٧٣٧٨

دمحم١٧٣٧٩ ججـ٢٣٢٩٤عبدالرمحن عبدالصمد سيد 

ل٢٣٢٩٥عبدالرمحن فكرى توفيق امحد١٧٣٨٠

دمحم متوىل رفاعى١٧٣٨١ جـ//٢٣٢٩٦عبدالرمحن متوىل 

دمحم السيد عطيه١٧٣٨٢ ٢٣٢٩٧X Xعبدالرمحن 

دمحم ضندراوى على عبداجلليل١٧٣٨٣ ل٢٣٢٩٨عبدالرمحن 

دمحم عبداحلميد على امساعيل١٧٣٨٤ ل٢٣٢٩٩عبدالرمحن 

دمحم عبدالصادق عمار١٧٣٨٥ جـ//٢٣٦٣٠عبدالرمحن 

دمحم عطيه١٧٣٨٦ دمحم الغريب  دمحم  جـ//٢٣٦٣١عبدالرمحن 

دمحم عثمان١٧٣٨٧ دمحم  ل٢٣٣٠٠عبدالرمحن ممدوح 

دمحم عبدالعزيز على١٧٣٨٨ جـ//٢٣٦٣٢عبدالعزيز 

جـ//٢٣٣٠١عبدهللا امحد عبدهللا امحد١٧٣٨٩

ل٢٣٣٠٢عبدهللا اسامه حمروس رجب سيد١٧٣٩٠

ل٢٣٣٠٣عبدهللا السيد سليم السنطاوى١٧٣٩١

دمحم زايد١٧٣٩٢ جـ//٢٣٣٠٤عبدهللا السيد 

ل٢٣٣٠٥عبدهللا حجاج مخيس عبدهللا١٧٣٩٣

جـ//٢٣٣٠٦عبدهللا محدى عبدهللا حممود صقر١٧٣٩٤

دمحم غاىل خطاب١٧٣٩٥ جـ//٢٣٣٠٧عبدهللا مخيس 

ل٢٣٧١١عبدهللا ربيع عبدالرشيد عبداملعطى١٧٣٩٦

جـ//٢٣٣٠٨عبدهللا رمضان مصطفى عزالعرب١٧٣٩٧

جـ//٢٣٣٠٩عبدهللا صبحى الرwشى حممود جاد هللا١٧٣٩٨

ل٢٣٣١٠عبدهللا عبداحلميد هيبه عبداحلميد سرور١٧٣٩٩

جـ//٢٣٣١٢عبدهللا منصور عبدالعزيز عماره١٧٤٠٠
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جـ//٢٣٣١٣عبدهللا �صر السعيد حيدره١٧٤٠١

ل٢٣٣١٤عبدهللا wسر عبدهللا مجعه١٧٤٠٢

دمحم حممود عبدالسالم١٧٤٠٣ ل٢٣٣١٥عبداملنعم 

دمحم موسى١٧٤٠٤ ل٢٣٣١٦عبدالوهاب صابر 

دمحم رشاد سليمان محوده١٧٤٠٥ ججـ٢٣٦٣٣عبري حسني 

جـ//٢٣٣١٧عزه مجال صربى على الصاوى١٧٤٠٦

ل٢٣٣١٨عفاف حسني عبدا�يد عوض السيد١٧٤٠٧

جـ//٢٤١٠٩عفاف عبدهللا السيد على بدير١٧٤٠٨

جـ//٢٣٣١٩عالء خريى سليمان السيد جرب١٧٤٠٩

جـ//٢٣٣٢٠عالء عبدالسالم عبدالسالم غالب١٧٤١٠

دمحم امحد امحد خالف١٧٤١١ ٢٣٧١٢Xعالء 

٢٣٦٣٤Xعالم جنيب عسران بسيوىن١٧٤١٢

ل٢٣٧٤٠على اسامه شعبان حنفى١٧٤١٣

دمحم على رمضان١٧٤١٤ ل٢٣٣٢١على 

جـ//٢٣٣٢٢عماد صالح عبدا�يد عبدالغىن١٧٤١٥

جـ//٢٣٣٢٣عماد عزيز رزق هللا عزيز١٧٤١٦

دمحم السيد على الصياد١٧٤١٧ دمحم  ٢٣٣٢٤Xعمار 

جـ//٢٣٣٢٥عمر ابراهيم السيد حسن١٧٤١٨

جـ//٢٣٣٢٦عمر امحد عمر سيد١٧٤١٩

٢٣٧٤٨Xعمر محد عبدالشفيع عبداملالك١٧٤٢٠

٢٣٧١٣Xعمر محدى ابوالنصر عبدالغىن١٧٤٢١

ل٢٣٣٢٧عمر رزيق صاحل منصور١٧٤٢٢

دمحم١٧٤٢٣ ل٢٣٣٢٨عمر صالح سيد 

٢٣٣٢٩Xعمر طارق عبدالعزيز زهران١٧٤٢٤

٢٣٧١٤Xعمر فرج رمضان امحد حسن١٧٤٢٥
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دمحم فرج١٧٤٢٦ دمحم امام  جـ//٢٣٦٣٥عمر 

جـ//٢٣٣٣٠عمرو خالد حسني سيد١٧٤٢٧

دمحم١٧٤٢٨ ٢٣٧١٥Xعمرو رمضان على 

جـ//٢٣٣٣١عمرو عبداحلميد السيد عبداحلميد١٧٤٢٩

دمحم امحد مرسى داود١٧٤٣٠ جـ//٢٣٣٣٢عمرو 

٢٣٧١٦Xعيسى رزق حامد شعراوى عواد١٧٤٣١

ججـ٢٣٣٣٣غاده رجب عبدالعزيز علوان١٧٤٣٢

ججـ٢٣٣٣٤غفران عبدالصادق السيد البحريى١٧٤٣٣

جـ//٢٣٦٣٦فارس امحد صاحل امحد١٧٤٣٤

جـ//٢٣٦٣٧فارس اسامه عبداحلكيم زيدان سعد١٧٤٣٥

دمحم١٧٤٣٦ ل٢٣٣٣٥فارس صربى حسني حممود 

دمحم عبداحلميد احلشاش١٧٤٣٧ جـ//٢٣٣٣٦فاطمه امحد 

دمحم ابراهيم١٧٤٣٨ دمحم  جـ//٢٣٣٣٧فاطمه اشرف 

ججـ٢٣٣٣٨فاطمه الزهراء اسامه امام حسن١٧٤٣٩

دمحم هاشم١٧٤٤٠ جـ//٢٣٦٣٨فاطمه الزهراء عبدالرحيم عبدالستار 

ججـ٢٣٣٣٩فاطمه حسىن ابوالفضل صليع١٧٤٤١

دمحم حسن١٧٤٤٢ دمحم  ٢٣٣٤٠X Xفاطمه صادق 

دمحم على١٧٤٤٣ جـ//٢٣٣٤١فاطمه على 

جـ//٢٣٣٤٢فاطمه متوىل عبدالرمحن سالمه١٧٤٤٤

ل٢٣٦٣٩فاطمه حمرم فؤاد حممود١٧٤٤٥

ججـ٢٣٣٤٣فداء عالء الدين عبدالرمحن امحد ابراهيم١٧٤٤٦

دمحم رسالن١٧٤٤٧ جـ//٢٣٣٤٤فرح صبحى 

دمحم حممود شحاته١٧٤٤٨ جـ//٢٣٣٤٥فرح عبدالرحيم 

جـ//٢٣٣٤٧فرحه حممود عبدالغفار عبدهللا١٧٤٤٩

٢٣٣٤٨X Xكارما صابر عيسى عبدالسالم١٧٤٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//٢٣٣٤٩كامل ابو بكر كامل هارون١٧٤٥١

دمحم فريح١٧٤٥٢ دمحم  ٢٣٣٥٠X Xكامل 

ججـ٢٣٣٥١كرمي رافت فتحى على١٧٤٥٣

دمحم امحد عسكر١٧٤٥٤ دمحم  ججـ٢٣٣٥٢كرمي 

دمحم السيد موسى١٧٤٥٥ دمحم  جـ//٢٣٣٥٣كرمي 

٢٣٧٤٦Xكرمي wسر حممود عبداحملسن١٧٤٥٦

جـ//٢٣٣٥٤كريلس اسامه فوزى بطرس١٧٤٥٧

ججـ٢٣٣٥٥كريلس جورج عادل عزمى قوسه١٧٤٥٨

جـ//٢٣٣٥٦كريلس رامى جمدى حلمى بنوب١٧٤٥٩

ل٢٣٦٤٠كريلس مسعود داود شحاته١٧٤٦٠

دمحم حسني١٧٤٦١ جـ//٢٣٣٥٧ملياء حسىن 

٢٣٧١٧X Xملياء حممود عبدالعزيز ابراهيم١٧٤٦٢

دمحم١٧٤٦٣ جـ//٢٣٣٥٨ملياء �صف عيد 

جـ//٢٣٧١٨ليلى طاهر رجب الطوخى١٧٤٦٤

دمحم فوزى بسيوىن الدماطى١٧٤٦٥ جـ//٢٣٣٥٩ليندا 

جـ//٢٣٣٦٠مؤمن خالد عبداحلميد اخلوىل١٧٤٦٦

جـ//٢٣٣٦١مارى عماد سعيد عطا هللا١٧٤٦٧

جـ//٢٣٣٦٢مازن وائل عطاهللا امحد١٧٤٦٨

دمحم١٧٤٦٩ دمحم مصطفى   wجـ//٢٣٦٤١ما

دمحم امحد١٧٤٧٠ جـ//٢٣٦٤٢حمسن صاحل 

دمحم راشد١٧٤٧١ جـ//٢٣٣٦٣دمحم امحد حامد 

جـ//٢٣٦٤٣دمحم امحد عبدالفتاح زيدان١٧٤٧٢

جـ//٢٣٣٦٤دمحم امحد مبارز عبدالكرمي١٧٤٧٣

دمحم حسن١٧٤٧٤ جـ//٢٣٣٦٥دمحم امحد 

٢٣٧٥٠Xدمحم اشرف على ذكى١٧٤٧٥
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دمحم يونس١٧٤٧٦ ل٢٣٦٤٤دمحم اشرف 

جـ//٢٣٦٤٥دمحم السعيد محاده امحد١٧٤٧٧

دمحم واىف١٧٤٧٨ ٢٣٧٢٠X Xدمحم السيد عبدالعزيز 

دمحم املغاورى سامل١٧٤٧٩ ٢٣٦٤٦Xدمحم السيد 

جـ//٢٣٣٦٦دمحم العرىب على امحد العباسى١٧٤٨٠

جـ//٢٣٦٤٧دمحم امني رمضان جاد١٧٤٨١

دمحم١٧٤٨٢ دمحم مخيس عبدالرحيم  جـ//٢٣٦٤٨دمحم ايهاب 

جـ//٢٣٣٦٧دمحم بكرى الشرباوى حنفى١٧٤٨٣

جـ//٢٣٣٦٨دمحم توفيق محوده توفيق قمرب١٧٤٨٤

جـ//٢٣٦٤٩دمحم حسام الدين منصور عبدالعظيم١٧٤٨٥

دمحم حسني ابوعتمان١٧٤٨٦ جـ//٢٣٣٦٩دمحم حسن 

جـ//٢٣٣٧٠دمحم حسن يوسف عبدالرمحن١٧٤٨٧

جـ//٢٣٣٧١دمحم حسيب سيد امحد١٧٤٨٨

جـ//٢٣٣٧٢دمحم محدى مسعود عبداللطيف سعد١٧٤٨٩

جـ//٢٤١٢٢دمحم خالد عبدالعليم بيومى١٧٤٩٠

ل٢٤١٨٠دمحم خلف عبدالكرمي فرج١٧٤٩١

دمحم بيومى١٧٤٩٢ جـ//٢٣٣٧٣دمحم ربيع بيومى 

جـ//٢٣٣٧٤دمحم ربيع حامد حسني معجب١٧٤٩٣

جـ//٢٣٣٧٥دمحم رجب امحد امحد ابوبكر١٧٤٩٤

جـ//٢٣٣٧٦دمحم رزق عبدالستار عبدالدامي١٧٤٩٥

جـ//٢٣٦٥٠دمحم رضا فؤاد على قوزع١٧٤٩٦

دمحم امحد على الفاضلى١٧٤٩٧ جـ//٢٣٣٧٧دمحم رضا 

دمحم عبدالسالم١٧٤٩٨ جـ//٢٣٣٧٨دمحم زغلول 

دمحم ابراهيم١٧٤٩٩ دمحم  جـ//٢٣٣٧٩دمحم زغلول 

جـ//٢٣٣٨١دمحم زكرw كمال حممود يوسف كابوه١٧٥٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم على١٧٥٠١ ججـ٢٣٣٨٢دمحم سامى مسري 

دمحم املنشاوى١٧٥٠٢ ججـ٢٣٣٨٣دمحم سامى لطفى 

دمحم عبدهللا حرحش١٧٥٠٣ جـ//٢٣٣٨٤دمحم سامى 

جـ//٢٣٣٨٥دمحم سعد عبداحلميد عر>ن١٧٥٠٤

ججـ٢٣٣٨٦دمحم سعيد ابوخطوه على ابوخطوه١٧٥٠٥

دمحم ابوخطوه١٧٥٠٦ جـ//٢٣٣٨٧دمحم سعيد عبدالباقى 

دمحم الشربيىن١٧٥٠٧ جـ//٢٣٣٨٨دمحم مسري 

دمحم حممود على١٧٥٠٨ جـ//٢٣٣٨٩دمحم مسري 

دمحم عبدالسالم١٧٥٠٩ ل٢٣٣٩٠دمحم شوقى 

جـ//٢٣٣٩١دمحم صبحى عبدالعزيز حممود محاد١٧٥١٠

دمحم عبدالرمحن١٧٥١١ جـ//٢٣٣٩٢دمحم صبحى 

جـ//٢٣٣٩٣دمحم صالح امحد عمار١٧٥١٢

جـ//٢٣٣٩٤دمحم صالح السيد العوضى فوده١٧٥١٣

جـ//٢٣٣٩٥دمحم صالح عمر عبدهللا١٧٥١٤

دمحم١٧٥١٥ جـ//٢٣٦٥١دمحم عادل مجعه 

ل٢٣٣٩٦دمحم عادل رمضان عبداحلميد١٧٥١٦

جـ//٢٣٣٩٧دمحم عادل عبداحلليم خليل١٧٥١٧

جـ//٢٣٣٩٨دمحم عاطف صالح الدين ابراهيم طاحون١٧٥١٨

دمحم١٧٥١٩ دمحم سليمان  جـ//٢٣٣٩٩دمحم عبدا�يد 

دمحم زكى دسوقى١٧٥٢٠ جـ//٢٣٤٠٠دمحم عرفه 

دمحم عبدهللا١٧٥٢١ ٢٣٤٠١Xدمحم على 

٢٣٧٢١Xدمحم عماد مجعه عطيه١٧٥٢٢

دمحم عوض١٧٥٢٣ دمحم  جـ//٢٣٤٠٢دمحم عوض 

جـ//٢٣٤٠٣دمحم فؤاد عوض امحد حبريى١٧٥٢٤

جـ//٢٣٤٠٤دمحم فايز عيد امحد١٧٥٢٥
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٢٣٤٠٥Xدمحم كمال عبدالفتاح صقر١٧٥٢٦

دمحم سليم١٧٥٢٧ جـ//٢٣٤٠٦دمحم جمدى امحد 

دمحم١٧٥٢٨ ٢٣٧٢٢X Xدمحم حممود عبدالعال 

جـ//٢٣٤٠٧دمحم حممود فرج حممود ادريس١٧٥٢٩

جـ//٢٣٦٥٢دمحم مدحت عبدالفتاح سحلول١٧٥٣٠

دمحم نصر١٧٥٣١ ٢٣٧٢٣Xدمحم مدين اسحاق 

٢٣٤٠٨Xدمحم مسعد على حجازى١٧٥٣٢

جـ//٢٣٦٥٣دمحم مصطفى صبحى الطيارى١٧٥٣٣

دمحم سلطان١٧٥٣٤ ٢٣٤٠٩X Xدمحم �صر حسن 

دمحم الصاوى١٧٥٣٥ ٢٤١٢٣Xدمحم نزير 

٢٣٤١٠X Xدمحم هاىن سعد امحد١٧٥٣٦

٢٣٦٥٥Xدمحم وليد حممود عبدالسند معبد١٧٥٣٧

ل٢٣٤١١دمحم وليد ممدوح املهندس١٧٥٣٨

جـ//٢٣٤١٢دمحم حيىي السعيد جرب الشيخ١٧٥٣٩

جـ//٢٣٤١٣دمحم يسرى السيد ابورواش١٧٥٤٠

ل٢٣٤١٤حممود امحد حممود االطري١٧٥٤١

جـ//٢٣٤١٥حممود السيد سامل ابراهيم١٧٥٤٢

جـ//٢٣٤١٦حممود جالل يوسف على بدوى١٧٥٤٣

٢٣٤١٧Xحممود مجال ابراهيم عرفات امحد١٧٥٤٤

جـ//٢٣٤١٨حممود حسن عبده جابر قطب١٧٥٤٥

دمحم ابوالوفا١٧٥٤٦ ٢٣٤١٩Xحممود محدى مجعه 

دمحم غزال١٧٥٤٧ جـ//٢٣٦٥٦حممود رضا حممود 

جـ//٢٣٦٥٧حممود سامل عبدالستار سامل بدر١٧٥٤٨

جـ//٢٣٤٢٠حممود عاطف رجب رزق عرفه١٧٥٤٩

٢٣٤٢١Xحممود عبداحلكيم امحد ابوعمر١٧٥٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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٢٣٤٢٢Xحممود عبدالرمحن رفاعى بيومى١٧٥٥١

جـ//٢٣٤٢٣حممود عبدالرمحن حمى الدين ضيف١٧٥٥٢

٢٣٤٢٤X Xحممود عبدهللا كامل سعداوى١٧٥٥٣

ل٢٣٦٥٨حممود عبداملوجود شاف اخلري البنا١٧٥٥٤

جـ//٢٤١٢٥حممود عبداهلادى عوض عبداهلادى١٧٥٥٥

دمحم١٧٥٥٦ ل٢٤١٨٥حممود عزت فتحى 

جـ//٢٣٤٢٥حممود عالء الدين حممود عياد١٧٥٥٧

دمحم عبدهللا مرمي١٧٥٥٨ ل٢٣٤٢٦حممود على ابراهيم 

جـ//٢٣٤٢٧حممود عويس مسلم مطر عويس١٧٥٥٩

دمحم١٧٥٦٠ جـ//٢٣٤٢٨حممود فوزى عبدالشاىف فرج 

دمحم زيدان١٧٥٦١ دمحم ابراهيم  ججـ٢٣٤٢٩حممود 

دمحم كامل سيد١٧٥٦٢ ل٢٣٤٣٠حممود 

دمحم خميمر على الد�صورى١٧٥٦٣ جـ//٢٣٧٢٥حممود 

دمحم �جى عرفه العمدى١٧٥٦٤ ٢٣٤٣١Xحممود 

٢٣٤٣٢Xحممود خمتار االمام الشحات١٧٥٦٥

جـ//٢٣٤٣٣حممود �جى عوض عبدالرمحن محد١٧٥٦٦

٢٣٦٥٩X Xخمتار اسامه خمتار عبداحلميد١٧٥٦٧

ججـ٢٣٤٣٤مدحيه امحد السيد شعبان١٧٥٦٨

دمحم مرسى الصاوى اخلضرى١٧٥٦٩ ل٢٣٦٦٠مرسى 

جـ//٢٣٦٦١مرفت حسن مرسى القصراوى١٧٥٧٠

دمحم العرجبى١٧٥٧١ دمحم  جـ//٢٣٤٣٥مرفت قدرى 

دمحم رمضان١٧٥٧٢ جـ//٢٣٤٣٦مر� وليد لطفى 

جـ//٢٣٤٣٨مروان صالح >شا مغرىب عفيفى١٧٥٧٣

دمحم١٧٥٧٤ دمحمين  ل٢٣٦٦٢مروة كمال 

ججـ٢٣٧٢٦مروه سعيد بدر هارون١٧٥٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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ل٢٣٤٣٩مروه على عبداحلميد على اجلزار١٧٥٧٦

ل٢٣٤٤٠مروه حممود حسن حممود زيدان١٧٥٧٧

دمحم املتيم١٧٥٧٨ ل٢٣٤٤١مرمي امحد شحاته على 

ل٢٣٤٤٢مرمي اشرف على شلىب١٧٥٧٩

دمحم١٧٥٨٠ ججـ٢٤١١٧مرمي السيد عرفه 

٢٣٤٤٣Xمرمي جورج ابراهيم سعد عوض هللا١٧٥٨١

٢٣٤٤٤Xمرمي جورج عادل عزمى قوسه١٧٥٨٢

دمحم حافظ١٧٥٨٣ جـ//٢٣٧٢٧مرمي حامد 

ل٢٣٦٦٣مرمي خالد عبداخلالق رجب النمله١٧٥٨٤

دمحم غنيم١٧٥٨٥ جـ//٢٣٤٤٥مرمي خالد عبدالرؤف 

جـ//٢٣٤٤٦مرمي رأفت نصر عبداجلواد خليفه١٧٥٨٦

دمحم السيد١٧٥٨٧ جـ//٢٣٤٤٧مرمي رضا 

دمحم القسطاوى١٧٥٨٨ دمحم حسن  ججـ٢٣٤٤٨مرمي رضا 

٢٣٤٤٩Xمرمي سعدهللا مسعد سعد١٧٥٨٩

ل٢٣٤٥٠مرمي سيد امحد السيد معني١٧٥٩٠

ججـ٢٣٤٥١مرمي عبدالناصر حسن ابراهيم هارون١٧٥٩١

جـ//٢٣٤٥٢مرمي عمرو على الغر>وى١٧٥٩٢

جـ//٢٣٤٥٣مرمي ماهر �بت عياد١٧٥٩٣

دمحم عنرت عطيه١٧٥٩٤ ٢٣٦٦٤Xمرمي 

دمحم١٧٥٩٥ دمحم فتحى  ججـ٢٣٤٥٤مرمي 

جـ//٢٣٤٥٥مرمي حممود سعد ابراهيم سيد امحد١٧٥٩٦

جـ//٢٣٤٥٦مرمي ممدوح عبدهللا راشد١٧٥٩٧

دمحم عثمان١٧٥٩٨ دمحم رفعت  جـ//٢٣٤٥٧مريهان حممود 

دمحم١٧٥٩٩ ٢٣٤٥٨Xمسعد حممود مسعد حممود 

ججـ٢٣٤٥٩مشريه عبيد امحد ابراهيم١٧٦٠٠
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جـ//٢٣٤٦٠مصطفى ابراهيم حنفى حشيش١٧٦٠١

٢٣٧٢٨X Xمصطفى امساعيل حممود نورالدين١٧٦٠٢

٢٤١٩١Xمصطفى امساعيل مفتاح جربيل١٧٦٠٣

جـ//٢٣٤٦١مصطفى السعيد مصطفى سلطان١٧٦٠٤

جـ//٢٣٤٦٢مصطفى جربيل عبداحلفيظ عابدين١٧٦٠٥

ججـ٢٣٤٦٣مصطفى حسن عبدالغىن حسن١٧٦٠٦

دمحم مصطفى السيد١٧٦٠٧ ل٢٣٦٦٦مصطفى مخيس 

٢٣٤٦٤Xمصطفى ربيع عبيد عبدالقادر١٧٦٠٨

٢٣٦٦٨X Xمصطفى عبدهللا سعيد حممود عبدهللا١٧٦٠٩

دمحم عبدالبارى١٧٦١٠ جـ//٢٣٤٦٥مصطفى عمرو 

دمحم عبدهللا١٧٦١١ ٢٣٦٦٩Xمصطفى مبارز 

دمحم١٧٦١٢ دمحم امساعيل  جـ//٢٣٤٦٦مصطفى 

دمحم سعد عبداحلميد١٧٦١٣ جـ//٢٣٤٦٧مصطفى 

جـ//٢٣٤٦٨مصطفى حممود عبدالدامي سيد١٧٦١٤

دمحم مصطفى١٧٦١٥ ٢٣٤٦٩Xمصطفى يسرى 

جـ//٢٣٤٧٠معاذ عماد على على شعالن١٧٦١٦

دمحم امحد ابراهيم١٧٦١٧ جـ//٢٣٤٧١معوض 

جـ//٢٤١١٨منار صربى امساعيل عبدالاله١٧٦١٨

ججـ٢٣٤٧٢منار صربى عبدالعزيز عبده اجلندى١٧٦١٩

ججـ٢٣٤٧٣منار عصام موسى امحد١٧٦٢٠

دمحم عيسى١٧٦٢١ دمحم عبدالسميع  ٢٣٤٧٤Xمنار 

دمحم فوزى عبداحلميد١٧٦٢٢ جـ//٢٣٤٧٥منار 

دمحم حسني على١٧٦٢٣ ججـ٢٣٤٧٦منال امحد 

٢٣٤٧٧X Xمنه هللا امحد على امحد املوزى١٧٦٢٤

٢٣٤٧٨Xمنه هللا ربيع انور هويدى١٧٦٢٥
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جـ//٢٣٤٧٩منه هللا رفعت سيد عفيفى١٧٦٢٦

دمحم مصطفى ابراهيم١٧٦٢٧ جـ//٢٣٤٨٠منه هللا رمضان 

جـ//٢٣٤٨١منه هللا طه حممود ابراهيم دنيا١٧٦٢٨

٢٣٤٨٢Xمنه هللا حممود ابراهيم حسانني قشطه١٧٦٢٩

٢٣٤٨٣Xمنه فرج جنيب ابوعوف الغمراوى١٧٦٣٠

دمحم سعاده١٧٦٣١ جـ//٢٣٤٨٤مىن ابراهيم امحد 

دمحم فرج١٧٦٣٢ جـ//٢٣٤٨٥مىن اشرف 

دمحم حشاد١٧٦٣٣ دمحم سعد  جـ//٢٣٦٧٠مىن 

دمحم مكى١٧٦٣٤ ٢٣٤٨٦Xمها الشحات مصطفى 

جـ//٢٣٧٣٠مهاد وجدى رwض النحراوى١٧٦٣٥

جـ//٢٣٤٨٨مهدى خالد حمفوظ مهدى١٧٦٣٦

دمحم عبدالرازق١٧٦٣٧ ٢٣٤٨٩Xمهند حممود حامد 

دمحم ابوزيد١٧٦٣٨ جـ//٢٣٤٩٠مى خالد صبحى 

ججـ٢٣٤٩١مى عبداحلليم حافظ على مرز>ن١٧٦٣٩

ل٢٣٦٧١مى عالء عرفه جابر صابر١٧٦٤٠

دمحم عليوه حسن على١٧٦٤١ جـ//٢٣٧٣١مى 

دمحم ابراهيم مدىن١٧٦٤٢ دمحم  جـ//٢٣٤٩٢مى 

دمحم جماهد مصطفى١٧٦٤٣ دمحم  جـ//٢٣٤٩٣مى 

دمحم الفيشاوى١٧٦٤٤ ججـ٢٣٦٧٢مى وجيه 

دمحم رشاد السيد اهلوارى١٧٦٤٥ جـ//٢٣٤٩٤مياده مسري 

جـ//٢٣٤٩٥مريفت جمدى عبدالرمحن سعيد١٧٦٤٦

جـ//٢٣٤٩٦مري� جمدى رزق هللا جرجس١٧٦٤٧

جـ//٢٣٤٩٧مينا مسري زكرw مرتى١٧٦٤٨

جـ//�٢٣٤٩٨در نعيم يوسف جرجس اجلمل١٧٦٤٩

جـ//�٢٣٤٩٩ديه فيصل امحد خمتار متوىل سعده١٧٦٥٠
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دمحم فراج١٧٦٥١ جـ//�٢٣٥٠٠صر رضا احلمادى 

دمحم على سوليه١٧٦٥٢ ججـ�٢٣٥٠١نسى حممود 

دمحم حشاد١٧٦٥٣ جـ//�٢٣٦٧٣ىن رفعت السعيد 

ججـ٢٣٥٠٢جنالء هاىن رفاعى حممود١٧٦٥٤

جـ//٢٣٦٧٤جنوى فؤاد كامل شندى١٧٦٥٥

دمحم البغدادى١٧٦٥٦ ججـ٢٣٥٠٣ندا صبحى حممود 

جـ//٢٣٥٠٤ندا ماهر مربوك عبدالعال١٧٦٥٧

جـ//٢٣٥٠٥ندا ممدوح شوقى عيسى١٧٦٥٨

جـ//٢٣٥٠٦ندى ابراهيم السيد مصطفى سامل١٧٦٥٩

دمحم الدرش١٧٦٦٠ جـ//٢٣٥٠٧ندى ابراهيم صالح سالمه 

دمحم مصطفى١٧٦٦١ ٢٤١٢٦Xندى ابراهيم 

جـ//٢٣٥٠٨ندى امحد ابواليزيد خضري١٧٦٦٢

دمحم امحد حسني١٧٦٦٣ جـ//٢٣٥٠٩ندى السيد 

جـ//٢٣٥١٠ندى بسيوىن امساعيل السقا١٧٦٦٤

ججـ٢٣٥١١ندى سعيد عبداملنعم عبدالواحد غنيم١٧٦٦٥

جـ//٢٣٥١٢ندى عبدالفتاح السيد يوسف زين العابدين١٧٦٦٦

دمحم اجلندى١٧٦٦٧ جـ//٢٣٥١٣ندى فتحى احلسيىن 

دمحم خليف١٧٦٦٨ جـ//٢٣٦٧٥ندى كمال حممود 

جـ//٢٣٥١٤ندى جمدى ابراهيم بندارى١٧٦٦٩

دمحم امحد عبداللطيف عيسى١٧٦٧٠ جـ//٢٣٥١٥ندى 

دمحم مهران١٧٦٧١ دمحم عزت  جـ//٢٣٥١٦ندى 

دمحم طه خليفه١٧٦٧٢ جـ//٢٣٦٧٦ندى حممود 

جـ//٢٣٥١٧ندى مصطفى شعبان امحد اجلنايىن١٧٦٧٣

دمحم عبداحلميد١٧٦٧٤ جـ//٢٣٥١٨نرمني عصام 

دمحم الباجورى١٧٦٧٥ جـ//٢٣٥١٩نسمه حممود 
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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

تربويشعبة

الفرقة الثانية

مستجد

صفحة   ٢٨

التقديررقم جلوس سابق

دمحم ابراهيم١٧٦٧٦ جـ//٢٣٥٢٠نصره ايهاب 

جـ//٢٣٥٢٢نعيمه فتحى عبدالعزيز امحد١٧٦٧٧

جـ//٢٣٥٢٣§ى صالح سامل البهادى١٧٦٧٨

جـ//٢٣٧٤٧§ى عبدهللا عبدالكرمي عيد١٧٦٧٩

دمحم سعد عبداحلميد١٧٦٨٠ جـ//٢٣٥٢٤نور 

ل٢٣٧٣٢نور وجيه امام على عبدالرسول١٧٦٨١

جـ//٢٣٥٢٥نورا ابراهيم عبدهللا كامل١٧٦٨٢

ل٢٣٦٧٧نورا فوزى سيد حامد١٧٦٨٣

دمحم سعيد فاضل١٧٦٨٤ جـ//٢٣٥٢٦نورا 

جـ//٢٣٥٢٧نوران �مر امحد عبدالفتاح١٧٦٨٥

جـ//٢٣٥٢٨نوره سامل مسلم سليمان١٧٦٨٦

ججـ٢٣٥٢٩نورهان امحد شحات عبدالنىب١٧٦٨٧

جـ//٢٣٥٣٠نورهان السيد امحد ماهر ابراهيم١٧٦٨٨

جـ//٢٣٥٣١نورهان مجال عبده غريب امحد١٧٦٨٩

٢٣٥٣٢Xنورهان حسن توفيق على١٧٦٩٠

دمحم ابوطيور١٧٦٩١ ججـ٢٣٥٣٣نورهان خليل امحد 

دمحم ابوبكر سليمان١٧٦٩٢ ججـ٢٣٥٣٤نورهان رمضان 

م٢٣٥٣٥نورهان سيد فرج امحد فرج١٧٦٩٣

جـ//٢٣٥٣٦نورهان صالح مغاورى ابوغنيم١٧٦٩٤

ل٢٣٥٣٧نورهان طارق على امحد مرعى١٧٦٩٥

جـ//٢٣٦٧٨نورهان عبدا�يد عبدالسالم امحد ابوا�د١٧٦٩٦

دمحم عبدربه١٧٦٩٧ جـ//٢٣٦٧٩نورهان عبدربه 

دمحم النوساىن١٧٦٩٨ ججـ٢٣٥٣٨نورهان فرج فؤاد عطيه 

دمحم السيد عبداحلميد مكرم١٧٦٩٩ ٢٣٦٨٠Xنورهان 

دمحم سعيد امباىب١٧٧٠٠ ججـ٢٣٥٣٩نورهان 
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جـ//٢٣٥٤٠نورهان �صر ابراهيم الشحات١٧٧٠١

جـ//٢٣٥٤١نورهان نبيل عبدالرازق مصطفى فرحات١٧٧٠٢

ل٢٣٧٣٣نورهان هاىن عبداملطلب جيالىن عبداملطلب١٧٧٠٣

جـ//٢٣٥٤٢نورهان هيثم عبدالسالم على مكى١٧٧٠٤

جـ//٢٣٥٤٣نوسه سامى عفيفى مجعه١٧٧٠٥

دمحم دراز١٧٧٠٦ جـ//٢٤١٠٦نريه مسري صالح عوض 

ججـ٢٣٥٤٤نريه عاشور امحد ابوسعيده١٧٧٠٧

جـ//٢٣٥٤٥هاجر سامى املرسى شعبان السعداوى١٧٧٠٨

ججـ٢٣٥٤٦هاجر عبدالعاطى بدر مرزوق١٧٧٠٩

جـ//٢٣٥٤٧هاجر عمر فتحى شعبان شبل جوده١٧٧١٠

دمحم١٧٧١١ دمحم �بت  جـ//٢٣٦٨١هاجر 

دمحم مخيس الدهنه١٧٧١٢ جـ//٢٣٥٤٨هاجر 

دمحم صالح الدين ابوزيد١٧٧١٣ ججـ٢٣٦٨٢هاجر 

دمحم ابراهيم الشرمبابلى١٧٧١٤ دمحم عبداحلميد  جـ//٢٣٥٤٩هاجر 

دمحم عبداحلافظ١٧٧١٥ دمحم  جـ//٢٣٥٥٠هاجر 

٢٣٧٤١Xهاجر وائل مجال عبدالعال١٧٧١٦

ل٢٣٥٥١هاجر حيىعبدالفتاح رفاعى١٧٧١٧

جـ//٢٣٦٨٣هاله جالل عبدالنور زهره١٧٧١٨

ججـ٢٣٥٥٢هاله صابر كمال االشوح١٧٧١٩

جـ//٢٣٥٥٣هامن صالح ابوزيد السيد الربوه١٧٧٢٠

٢٣٧٣٤Xهاىن غاىل السيد ابراهيم مصطفى١٧٧٢١

جـ//٢٣٥٥٤هايدى خمتار حسن ابوصقر١٧٧٢٢

دمحم عبداملقصود١٧٧٢٣ جـ//٢٣٥٥٥هبه هللا يوسف 

دمحم سامى سيد امحد١٧٧٢٤ جـ//٢٣٥٥٦هبه 

دمحم على١٧٧٢٥ جـ//٢٣٥٥٧هدى امحد 
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دمحم على عبده ابوطاؤوس١٧٧٢٦ جـ//٢٣٥٥٨هدى 

دمحم فؤاد عطيه السيد١٧٧٢٧ ججـ٢٣٥٥٩هدير اشرف 

دمحم عبدالغىن١٧٧٢٨ ججـ٢٣٥٦٠هدير عادل 

ججـ٢٣٥٦١هناء عبدهللا رجب الدمهوجى١٧٧٢٩

دمحم ابوالعال١٧٧٣٠ ججـ٢٣٦٨٤هند رمضان 

جـ//٢٣٥٦٢هند سعيد محدى حممود١٧٧٣١

ججـ٢٣٥٦٣ورده مصلحى ابراهيم يوسف١٧٧٣٢

جـ//٢٣٥٦٤وصال سعيد عبدالرمحن عبدالعزيز داود١٧٧٣٣

دمحم١٧٧٣٤ جـ//٢٣٥٦٥وفاء عبدالفتاح العيسوى 

دمحم الغريب١٧٧٣٥ دمحم لطفى  جـ//٢٣٥٦٦والء رمضان 

دمحم الشاعر١٧٧٣٦ دمحم حسن  ل٢٣٧٣٥والء 

جـ//٢٣٥٦٧وليد على عطيه سريع١٧٧٣٧

دمحم سيد امحد١٧٧٣٨ ٢٣٥٦٨Xوليد حممود الشرباوى 

جـ//w٢٣٥٦٩را ابراهيم عبداجلواد ابراهيم حتاته١٧٧٣٩

جـ//w٢٣٥٧٠را عطية عبدالعزيز عطية ابراهيم١٧٧٤٠

w٢٣٥٧١Xرا فوزى صالح انور١٧٧٤١

دمحم عليان١٧٧٤٢ ججـw٢٣٥٧٢مسني سعيد 

ججـw٢٣٥٧٣مسني كمال سعد حجاج١٧٧٤٣

ججـw٢٣٥٧٤مسني ماضى مرسى شعيشع١٧٧٤٤

دمحم امحد امحد١٧٧٤٥ جـ//w٢٣٥٧٥مسني 

دمحم امحد دwب١٧٧٤٦ دمحم حيى  جـ//٢٣٥٧٦حيى 

دمحم معدى١٧٧٤٧ دمحم عرفه  جـ//٢٣٦٨٥يسرا 

دمحم يسن انور جاد هللا١٧٧٤٨ جـ//٢٣٥٧٧يسن 

ججـ٢٣٥٧٨ميىن هاىن التابعى فتوح١٧٧٤٩

دمحم حممود١٧٧٥٠ جـ//٢٣٥٧٩يوسف خالد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//٢٣٥٨٠يوسف سعيد امحد القزاز١٧٧٥١

دمحم ابراهيم ابراهيم١٧٧٥٢ جـ//٢٣٥٨١يوسف 

دمحم ابو زيد الربوه١٧٧٥٣ ل٢٣٥٨٢يوسف 

دمحم على نصار١٧٧٥٤ جـ//٢٣٥٨٣يوسف 

جـ//٢٣٦٨٦يوسف يسرى عباس فرماوى١٧٧٥٥

ق١٣٠١٧ابراهيم هاىن ابراهيم حسن عطوان١٧٨٠١

غـ١٣٠٢٠احالم صربى عبدالرمحن ابوعالم١٧٨٠٢

غـ١٣٠٢٥امحد السيد زكرw االشقر١٧٨٠٣

دمحم١٧٨٠٤ ق١٣٠٢٦امحد السيد عبدالرمحن 

ق١٣٠٣١امحد مجعه وهبه ابراهيم١٧٨٠٥

ق١٣٠٥١امحد عاطف جابر السيد على١٧٨٠٦

دمحم على ابوسيد امحد١٧٨٠٧ ق١٣٠٥٤امحد على 

دمحم مجال الدين حامد اللقاىن١٧٨٠٨ غـ١٣٠٦٥امحد 

دمحم عيسى ابراهيم١٧٨٠٩ ق١٣٠٦٩امحد 

دمحم ابراهيم عاصى١٧٨١٠ دمحم  ق١٣٠٧٠امحد 

ق١٣٠٩٤اسراء اشرف عبدالغىن ابوعبدالنىب١٧٨١١

ق١٣١٠٠اسراء عبداهلادى عبدالعال امحد خليل١٧٨١٢

دمحم١٧٨١٣ دمحم عبدالوهاب  غـ١٣١٢٥امساء محاده 

دمحم سيد مصطفى امحد١٧٨١٤ ق١٣١٩٢اميان 

ق١٣٢١٠ايه هاىن حممود على خضر١٧٨١٥

غـ١٣٢٤٤حبيبه عبدهللا سيد عبدهللا١٧٨١٦

دمحم عبدالعزيز حسن دwب١٧٨١٧ ق١٣٢٦٦خالد 

دمحم جادو١٧٨١٨ دمحم عبداهلادى  غـ١٣٢٧٥داليا 

غـ١٣٣١٨رمضان امحد عبدالعزيز امحد عبدالعزيز عبدالسيد١٧٨١٩

دمحم١٧٨٢٠ غـ١٣٣٣٥ريهام هيكل امساعيل 
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ق١٣٣٣٧زwد خالد توفيق امساعيل١٧٨٢١

غـ١٣٣٤٦زينب مهدى رأفت على الشرباوى١٧٨٢٢

دمحم١٧٨٢٣ غـ١٣٣٥٠ساره زين العابدين عيد ابوالعال 

دمحم السيد القصاص١٧٨٢٤ غـ١٣٣٥٦ساره 

ق١٣٣٦١سجده امحد ابراهيم حسن١٧٨٢٥

ق١٣٣٦٧سلمان مسري ابوالعنني سعد زايد١٧٨٢٦

ق١٣٣٦٨سلمان فارس امحد سليمان١٧٨٢٧

ق١٣٣٧٥مساء ابوخضري مصطفى ميز١٧٨٢٨

دمحم صاحل امحد١٧٨٢٩ ق١٣٤١١شيماء 

دمحم على قسيط١٧٨٣٠ ق١٣٤١٢شيماء وائل 

ق١٣٤١٧صالح امحد صالح السيد١٧٨٣١

ق١٣٤٦٧عبدهللا حمسن عبدالنىب عبدالنىب١٧٨٣٢

ق١٣٤٨٦على ماهر عبده حسني١٧٨٣٣

ق١٣٤٩٣عمر اشرف حسن سامل١٧٨٣٤

ق١٣٤٩٩عمر مغاورى فاروق مغاورى١٧٨٣٥

غـ١٣٥١٧فاطمه محدى محزه سالمه١٧٨٣٦

ق١٣٥٤٧كريلس ايهاب رمزى كامل شحاته١٧٨٣٧

دمحم على١٧٨٣٨ غـ١٣٥٤٩ملياء عالء 

ق١٣٥٥٤مؤمن جمدى عبدالعال عويس١٧٨٣٩

دمحم املليجى١٧٨٤٠ غـ١٣٥٥٦ماجده ابراهيم 

ق١٣٥٩٥دمحم جيوشى عبدهللا السيد١٧٨٤١

ق١٣٦٢١دمحم عبداحلفيظ ابوضيف امحد١٧٨٤٢

دمحم١٧٨٤٣ ق١٣٦٢٨دمحم عبدهللا حسن 

دمحم امحد١٧٨٤٤ ق١٣٦٣١دمحم عبدالناصر 

غـ١٣٦٧١حممود رضا رمضان ابراهيم البسطويسى١٧٨٤٥
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ق١٣٦٧٦حممود عبدالعال امحد عبدهللا١٧٨٤٦

دمحم صابر١٧٨٤٧ غـ١٣٦٧٨حممود عبداملنجى 

دمحم زكى منصور١٧٨٤٨ ق١٣٧٠٧مرمي منصور 

غـ١٣٧١٦مصطفى رشدى مصطفى عبدربه غنيم١٧٨٤٩

ق١٣٧١٧مصطفى رمضان امحد غامن سامل١٧٨٥٠

دمحم امحد١٧٨٥١ ق١٣٧٢٠مصطفى عبداخلالق 

دمحم امحد حبيشى١٧٨٥٢ غـ١٣٧٢٤مصطفى 

دمحم قطب صقر١٧٨٥٣ دمحم على  ق١٣٧٢٦مصطفى 

ق١٣٧٣١مصطفى نبيل عبدالعزيز مصطفى الكرداوى١٧٨٥٤

ق١٣٧٤١منه هللا عبدالفتاح منسى منصور منسى١٧٨٥٥

غـ١٣٧٤٧مىن صالح عبدالظاهر بكار١٧٨٥٦

ق١٣٧٥٩ميار عبدالرمحن عوف عبدالرمحن١٧٨٥٧

ق١٣٧٦٥مينا رضا السيد طانيوس١٧٨٥٨

دمحم عبدالرمحن فتح هللا١٧٨٥٩ غـ١٣٧٩٠ندا 

غـ١٣٧٩٧ندى ابراهيم السيد صاحل١٧٨٦٠

ق١٣٨١٠نسمه سعيد عبدالعاطى عبدا�يد١٧٨٦١

دمحم١٧٨٦٢ ق١٣٨١٦نور سيد عبدالتواب 

دمحم درويش الباجورى١٧٨٦٣ غـ١٣٨١٩نورا 

ق١٣٨٤٣هاجر عزت فتحى عبدهللا١٧٨٦٤

غـ١٣٩٠١يوسف سعيد مربوك مصطفى حممود١٧٨٦٥

دمحم١٧٨٧١ خ١٣٩٣١١امحد السيد امساعيل 

دمحم احلوشى١٧٨٧٢ خ١٣٩٣٢١امحد طلعت طه موسى 

خ١٣٩٣٦١اسراء السيد نبيل ابو قضا١٧٨٧٣

دمحم عبدالنىب١٧٨٧٤ خ١٣٩٣٧١اسالم امحد حممود 

خ١٣٩٤٠١ايه عبدالفتاح حممود السيد١٧٨٧٥
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دمحم١٧٨٧٦ خ١٣٩٤١١بسنت صالح ابوا�د 

دمحم النجار١٧٨٧٧ خ١٣٩٤٢١تقى اشرف صبحى 

خ١٣٩٤٣١حسام حيىي بركات املالح١٧٨٧٨

خ١٣٩٤٤١خالد جمدى حامد السيد١٧٨٧٩

خ١٣٩٤٥١دعاء ابراهيم سالمه ابراهيم١٧٨٨٠

دمحم١٧٨٨١ خ١٣٩٤٧١ر� عبدالعليم السيد 

دمحم حيىي عبداللطيف١٧٨٨٢ خ١٣٩٤٨١سامح 

دمحم على موسى١٧٨٨٣ خ١٣٩٥٠١مساح على 

خ١٣٩٥١١شريف عصام لطفى عباس١٧٨٨٤

خ١٣٩٥٣١طارق الشحات فتحى معوض السيد١٧٨٨٥

خ١٣٩٥٥١عبدالرمحن حممود امحد شعبان١٧٨٨٦

دمحم عبدالنىب عبدالوهاب١٧٨٨٧ خ١٣٩٥٦١عالء 

دمحم على١٧٨٨٨ خ١٣٩٥٧١على عادل على 

دمحم حسن جادهللا١٧٨٨٩ خ١٣٩٥٨١عمار wسر 

خ١٣٩٦١١كرمي رجب ورداىن منصور١٧٨٩٠

خ١٣٩٦٤١مادو� جرجس فريز جرجس١٧٨٩١

خ١٣٩٦٩١دمحم حممود ابراهيم سيد حممود١٧٨٩٢

دمحم١٧٨٩٣ خ١٣٩٧٠١دمحم خملص عبدالغفار 

خ١٣٩٧٤١مصطفى حممود عمر رزق١٧٨٩٤

دمحم عبدالوهاب سالمه١٧٨٩٥ غـ١٣٩٧٥منار 

خ١٣٩٧٧١ندا امساعيل عبدالعليم امساعيل١٧٨٩٦

خ١٣٩٧٨١ندا سعد مجعه ابراهيم١٧٨٩٧

دمحم عبداملوىل علوان١٧٨٩٨ خ١٣٩٧٩١هاجر 
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