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٢٥٠٠١Xا7نوب انطون يوسف انطون١٨٠٠١

٢٧٠٠٨Xا7نوب رضا جرجس اسكندر١٨٠٠٢

دمحم عبدالعال متوىل١٨٠٠٣ جـ//٢٥٠٠٢ابتهال 

جـ//٢٥٠٠٣ابرام رزق مسيحه رزق١٨٠٠٤

جـ//٢٥٠٠٤ابراهيم امحد ابراهيم حسنني١٨٠٠٥

ججـ٢٥٠٠٥ابراهيم امحد ابراهيم سيد امحد١٨٠٠٦

ل٢٧٣٩٦ابراهيم امحد ابراهيم عبدالوهاب الشاذىل١٨٠٠٧

دمحم١٨٠٠٨ جـ//٢٥٠٠٦ابراهيم امحد ابراهيم 

٢٥٠٠٧Xابراهيم امحد سليمان حسنني قريطم١٨٠٠٩

جـ//٢٥٠٠٨ابراهيم اشرف عبدالشاىف ابراهيم سكني١٨٠١٠

ل٢٨٠٥٩ابراهيم السرجاىن معزز ابراهيم ابودشيش١٨٠١١

جـ//٢٥٠٠٩ابراهيم امين ابراهيم حسني دWب١٨٠١٢

٢٧٣٩٧Xابراهيم امين خليل حممود الفقى١٨٠١٣

جـ//٢٥٠١٠ابراهيم بشري سعد عبداحلميد ابراهيم١٨٠١٤

دمحم حممود ترك١٨٠١٥ جـ//٢٨٠٤٠ابراهيم حامد 

٢٧٣٩٨X Xابراهيم حنفى ابراهيم ابوالعنني امساعيل١٨٠١٦

ججـ٢٥٠١١ابراهيم خالد الدمرداش امحد١٨٠١٧

دمحم ابراهيم١٨٠١٨ جـ//٢٥٠١٢ابراهيم دسوقى 

٢٧٣٩٩Xابراهيم سامل فرج شعيب١٨٠١٩

جـ//٢٨١٠٢ابراهيم سالمه عبداملنعم عبدالفتاح بسيوىن١٨٠٢٠

جـ//٢٥٠١٣ابراهيم سليمان شفيق السيد خليل١٨٠٢١

جـ//٢٥٠١٤ابراهيم مسري حسن خاطر١٨٠٢٢

جـ//٢٥٠١٥ابراهيم صالح على ابراهيم١٨٠٢٣

ل٢٧٠١٠ابراهيم عاطف امحد جاب هللا١٨٠٢٤

جـ//٢٥٠١٦ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم شعبان١٨٠٢٥
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جـ//٢٥٠١٧ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم على١٨٠٢٦

جـ//٢٥٠١٨ابراهيم عبدالاله خلف حممود١٨٠٢٧

ل٢٧٠١١ابراهيم عبداملنعم ابو بكرعبداجليد١٨٠٢٨

ججـ٢٥٠١٩ابراهيم عبدالناصر امحد حسني١٨٠٢٩

دمحم النحراوى١٨٠٣٠ جـ//٢٥٠٢٠ابراهيم عطيه ابراهيم 

دمحم شرويد١٨٠٣١ جـ//٢٥٠٢١ابراهيم على ابراهيم 

ل٢٧٤٠٠ابراهيم على امحد سالمه١٨٠٣٢

دمحم١٨٠٣٣ ججـ٢٥٠٢٢ابراهيم على عبدالنىب 

ججـ٢٧٤٠١ابراهيم فاضل ابراهيم يوسف حالوه١٨٠٣٤

دمحم ابراهيم عيد ابراهيم١٨٠٣٥ جـ//٢٥٠٢٣ابراهيم 

دمحم مراد١٨٠٣٦ دمحم ابراهيم  جـ//٢٥٠٢٤ابراهيم 

دمحم السعيد سيف غبيش١٨٠٣٧ ل٢٧٠١٢ابراهيم 

دمحم راضى ابراهيم ابوعسريى١٨٠٣٨ جـ//٢٩٠٠١ابراهيم 

دمحم الصايغ١٨٠٣٩ دمحم سالمه  ٢٨٠٢١Xابراهيم 

دمحم عبدالوهاب علواىن١٨٠٤٠ ل٢٧٠١٣ابراهيم 

دمحم حممود بدير١٨٠٤١ ل٢٥٠٢٥ابراهيم 

ل٢٩٠٠٢ابراهيم حممود رمضان يثرب١٨٠٤٢

ل٢٥٠٢٦ابراهيم حمى عبداملنعم زيدان١٨٠٤٣

دمحم اهلادى هاشم الفار١٨٠٤٤ جـ//٢٥٠٢٧ابراهيم مدحت 

ل٢٥٠٢٨ابراهيم مصطفى ابراهيم مدينه١٨٠٤٥

ل٢٥٠٢٩ابراهيم مصطفى طاهر امحد مناديلو١٨٠٤٦

٢٥٠٣٠Xابراهيم مصطفى حممود على حممود١٨٠٤٧

ل٢٥٠٣١ابراهيم منصور على رجب الشورجبى١٨٠٤٨

دمحم مغازى عبدالرب١٨٠٤٩ جـ//٢٥٠٣٢ابراهيم نصر 

دمحم بسيوىن امللوى١٨٠٥٠ ل٢٥٠٣٣ابراهيم هاىن ابراهيم 
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جـ//٢٥٠٣٤ابراهيم يسرى عباس على١٨٠٥١

دمحم بريقع١٨٠٥٢ ل٢٥٠٣٥ابراهيم يسرى عبدالعال 

جـ//٢٧٠١٤ابراهيم يسرى عبداملنعم عبدالرمحن خليفه١٨٠٥٣

٢٧٠١٥Xابواخلري عبدالقادر عبداجلواد سليم١٨٠٥٤

دمحم سعيد يونس ابراهيم١٨٠٥٥ جـ//٢٥٠٣٦ابوبكر 

دمحم التداوى١٨٠٥٦ ٢٧٦٢٩Xابوبكر مصطفى السيد 

٢٧٤٠٣Xامحد ابراهيم امحد طايع على١٨٠٥٧

ل٢٥٠٣٧امحد ابراهيم امساعيل عمر بركات١٨٠٥٨

ل٢٥٠٣٨امحد ابراهيم السعدى ابراهيم العشماوى١٨٠٥٩

ل٢٧٠١٦امحد ابراهيم السيد شعبان اهلبيان١٨٠٦٠

ل٢٧٤٠٤امحد ابراهيم السيد عبداحلميد١٨٠٦١

دمحم حممود١٨٠٦٢ ل٢٧٠١٧امحد ابراهيم مخيس 

ججـ٢٥٠٣٩امحد ابراهيم رWض عبدالعزيز١٨٠٦٣

ل٢٥٠٤٠امحد ابراهيم عبدالغىن اللواتى١٨٠٦٤

٢٥٠٤١Xامحد ابراهيم عبدالفتاح عماره١٨٠٦٥

ل٢٧٠١٨امحد ابراهيم عبدالقادر عبدهللا١٨٠٦٦

جـ//٢٥٠٤٢امحد ابراهيم عثمان امحد١٨٠٦٧

دمحم١٨٠٦٨ جـ//٢٥٠٤٣امحد ابراهيم عثمان 

ل٢٥٠٤٤امحد ابراهيم متوىل ابراهيم سيد امحد قنديل١٨٠٦٩

دمحم عبدالغىن١٨٠٧٠ ل٢٥٠٤٥امحد ابراهيم 

دمحم االسكندراىن١٨٠٧١ دمحم  ل٢٥٠٤٦امحد ابراهيم 

دمحم مصطفى رزق سلطان١٨٠٧٢ جـ//٢٥٠٤٧امحد ابراهيم 

دمحم نعمان١٨٠٧٣ جـ//٢٥٠٤٨امحد اسامه الشر7صى 

٢٥٠٤٩Xامحد امساعيل امحد الليثى١٨٠٧٤

٢٥٠٥٠Xامحد امساعيل انور هاشم على١٨٠٧٥
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٢٥٠٥١X Xامحد اشرف ابراهيم حسني١٨٠٧٦

جـ//٢٥٠٥٢امحد اشرف امحد رفاعى امحد١٨٠٧٧

جـ//٢٥٠٥٣امحد اشرف امساعيل عبدربه١٨٠٧٨

جـ//٢٥٠٥٤امحد اشرف املتوىل املتوىل١٨٠٧٩

دمحم املليجى١٨٠٨٠ جـ//٢٥٠٥٥امحد اشرف جابر 

ل٢٥٠٥٦امحد اشرف عبدالقادر على رضوان١٨٠٨١

ل٢٧٠١٩امحد اشرف فالق خري هللا١٨٠٨٢

دمحم سليمان الفوىل١٨٠٨٣ دمحم  ٢٩٠٠٥Xامحد اشرف 

دمحم سليمان هجرس١٨٠٨٤ ل٢٧٠٢٠امحد اشرف مصطفى 

جـ//٢٥٠٥٧امحد اشرف نصر حممود وهبه حسن١٨٠٨٥

جـ//٢٥٠٥٨امحد السيد امحد دويدار١٨٠٨٦

دمحم شحاته١٨٠٨٧ جـ//٢٥٠٥٩امحد السيد امحد 

جـ//٢٥٠٦٠امحد السيد السعيد امحد كيله١٨٠٨٨

جـ//٢٥٠٦١امحد السيد رWض شاهني١٨٠٨٩

ل٢٥٠٦٢امحد السيد سعد السيد اجلعربى١٨٠٩٠

ل٢٥٠٦٣امحد السيد شاكر على١٨٠٩١

ل٢٧٠٢١امحد السيد عبدالسميع عابد عوض١٨٠٩٢

ل٢٥٠٦٤امحد السيد فتحى احليله١٨٠٩٣

دمحم ابراهيم الشعراوى١٨٠٩٤ ل٢٧٠٢٢امحد السيد 

دمحم فرج١٨٠٩٥ جـ//٢٥٠٦٥امحد الشحات 

ل٢٩٠٠٦امحد امين امحد العوضى على عطيه١٨٠٩٦

دمحم امحد١٨٠٩٧ ٢٥٠٦٦Xامحد امين رشاد 

٢٧٤٠٢Xامحد امين صابر رمضان امحد١٨٠٩٨

٢٥٠٦٧Xامحد امين عبداحلكيم على حسني١٨٠٩٩

دمحم جالله١٨١٠٠ ٢٥٠٦٨Xامحد امين 
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دمحم زكرW اجلمال١٨١٠١ ٢٨٠٦٠X Xامحد امين 

جـ//٢٨٠٤١امحد 7سم حممود فخر الدين حسني١٨١٠٢

ل٢٧٠٢٣امحد بدرالدين فهيم مرسى١٨١٠٣

ججـ٢٥٠٦٩امحد بركات عبدالنىب عبداملالك١٨١٠٤

٢٥٠٧٠Xامحد بسيوىن على عبدالسميع١٨١٠٥

جـ//٢٧٠٢٤امحد بالل حسن عبدالباسط حسن١٨١٠٦

دمحم١٨١٠٧ ل٢٩٠٠٧امحد بيومى عباس 

جـ//٢٥٠٧١امحد جابر ميالد عوض جربيل١٨١٠٨

ل٢٧٠٢٥امحد جالل امحد جاد املوىل غريب١٨١٠٩

دمحم سالمه١٨١١٠ دمحم  ٢٧٠٢٦X Xامحد جالل 

جـ//٢٨١٠٣امحد مجال خليفه عطيه١٨١١١

٢٧٤٠٥X Xامحد مجال عبدالرشيد خلف١٨١١٢

ل٢٥٠٧٢امحد مجال عبدهللا سيد١٨١١٣

جـ//٢٥٠٧٣امحد مجيل فرج امبارك١٨١١٤

٢٧٠٢٧Xامحد حافظ سعد حافظ طرابيه١٨١١٥

ل٢٥٠٧٤امحد حافظ فؤاد حافظ١٨١١٦

جـ//٢٥٠٧٥امحد حامد فؤاد خليل عامر١٨١١٧

جـ//٢٥٠٧٦امحد حسام عبدالرازق عرفه١٨١١٨

دمحم ا�دوب١٨١١٩ ٢٧٠٢٩X Xامحد حسان شحاته 

٢٧٠٣٠Xامحد حسن السيد على مربوك بكر١٨١٢٠

جـ//٢٥٠٧٧امحد حسن سعد السيد عكه١٨١٢١

جـ//٢٥٠٧٨امحد حسن عبدالوهاب حسن ابراهيم رزين١٨١٢٢

دمحم ادم١٨١٢٣ ل٢٥٠٧٩امحد حسني 

جـ//٢٥٠٨٠امحد حشمت عالءالدين امحد١٨١٢٤

دمحم الديب١٨١٢٥ جـ//٢٥٠٨١امحد محاده 
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دمحم عبدالكرمي١٨١٢٦ جـ//٢٥٠٨٢امحد محاده 

٢٧٠٣١Xامحد محدى امحد امساعيل النجار١٨١٢٧

٢٧٤٠٧X Xامحد محدى حسن امحد١٨١٢٨

٢٧٠٣٢X Xامحد محدى حسن غازى عبداجلواد١٨١٢٩

دمحم السيد عقل١٨١٣٠ جـ//٢٥٠٨٣امحد محدى صالح 

ل٢٥٠٨٥امحد محدى عبدالفتاح شعبان١٨١٣١

جـ//٢٥٠٨٤امحد محدى عبدربه حامد ابوزيد١٨١٣٢

دمحم عبدالرمحن جاب هللا١٨١٣٣ ٢٧٦٣٠X Xامحد محدى 

دمحم رجب١٨١٣٤ ل٢٧٠٣٣امحد محدى يوسف 

ل٢٥٠٨٦امحد خالد امحد السيد١٨١٣٥

جـ//٢٥٠٨٧امحد خالد امحد جاد١٨١٣٦

جـ//٢٥٠٨٨امحد خالد عبدالشاىف عبدالوهاب١٨١٣٧

جـ//٢٥٠٨٩امحد خالد عبداملعز خليل١٨١٣٨

٢٧٦٣١X Xامحد خالد عبداملهدى سكران منيسى١٨١٣٩

دمحم ابوبكر امحد١٨١٤٠ جـ//٢٥٠٩٠امحد خالد 

دمحم فراج١٨١٤١ جـ//٢٥٠٩١امحد خالد 

دمحم١٨١٤٢ ٢٧٦٣٢Xامحد خالد مصطفى 

دمحم سامل١٨١٤٣ ججـ٢٥٠٩٢امحد خليفه 

دمحم الصاىف خليل١٨١٤٤ ٢٥٠٩٣Xامحد مخيس 

دمحم امحد١٨١٤٥ جـ//٢٥٠٩٤امحد داود امحد 

دمحم امحد١٨١٤٦ ل٢٥٠٩٧امحد راضى 

ل٢٥٠٩٨امحد رافت مجعه عبدالقادر١٨١٤٧

ل٢٥٠٩٥امحد رافت راتب عمار١٨١٤٨

جـ//٢٥٠٩٩امحد رافت عبداهلادى عبداجلليل١٨١٤٩

ل٢٥٠٩٦امحد رافت فرج دويدار١٨١٥٠
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٢٧٤٠٩X Xامحد ربيع جادهللا عبدالقوى ابوشناف١٨١٥١

جـ//٢٥١٠٠امحد ربيع عبدالواحد يس١٨١٥٢

جـ//٢٥١٠١امحد رجب امحد عامر١٨١٥٣

ججـ٢٥١٠٢امحد رجب كمال مجعه حسانني١٨١٥٤

دمحم عياد١٨١٥٥ جـ//٢٥١٠٣امحد رضا السيد 

ل٢٥١٠٤امحد رضا عاشور مجعه١٨١٥٦

ل٢٥١٠٥امحد رضا عبدالغىن قابل١٨١٥٧

جـ//٢٥١٠٦امحد رضا عبداملعبود على البشبيشى١٨١٥٨

جـ//٢٥١٠٧امحد رفاعى امحد عبدالوهاب١٨١٥٩

جـ//٢٥١٠٨امحد رمضان امحد بكر١٨١٦٠

٢٧٦٣٣X Xامحد رمضان صاحل عبدالرازق حجازى١٨١٦١

دمحم امام١٨١٦٢ جـ//٢٥١٠٩امحد رمضان 

دمحم راضى١٨١٦٣ ل٢٥١١٠امحد رمضان 

٢٥١١١Xامحد سامل خليل عوض١٨١٦٤

جـ//٢٥١١٣امحد سامى امحد عبداملقصود١٨١٦٥

جـ//٢٨٠٢٢امحد سامى عبداحلميد سليمان دWب١٨١٦٦

ل٢٥١١٥امحد سامى عبداحلميد فازع١٨١٦٧

دمحم عبداحلكيم١٨١٦٨ ٢٧٠٣٤Xامحد سرحان 

٢٧٠٣٥X Xامحد سعد هللا حممود كرسون١٨١٦٩

ل٢٧٠٣٦امحد سعد سيف العدل حممود١٨١٧٠

٢٥١١٦Xامحد سعيد ابراهيم على١٨١٧١

جـ//٢٥١١٧امحد سعيد حسن داود١٨١٧٢

دمحم حممود صليحه١٨١٧٣ جـ//٢٥١١٨امحد سعيد 

دمحم١٨١٧٤ جـ//٢٥١١٩امحد مسري عزت 

٢٥١٢٠X Xامحد مسري فرج مصطفى زايد١٨١٧٥

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

عامةشعبة

الفرقة الثانية

مستجد

صفحة   ٨

التقديررقم جلوس سابق

دمحمين١٨١٧٦ جـ//٢٥١٢١امحد شريف توفيق السيد 

جـ//٢٥١٢٢امحد شعبان عبدهللا راتب حفىن١٨١٧٧

٢٧٤١٠Xامحد شعبان عبدهللا عبدالغىن١٨١٧٨

دمحم قطب١٨١٧٩ ٢٧٠٣٧Xامحد شعبان 

جـ//٢٥١٢٣امحد شكرى جماهد عبدالعال١٨١٨٠

دمحم١٨١٨١ ل٢٧٤١١امحد شوقى عبدالفتاح حسن 

دمحم زهران١٨١٨٢ ٢٥١٢٤Xامحد شوقى 

ل٢٥١٢٥امحد صابر عامر السعدىن١٨١٨٣

ل٢٧٠٣٨امحد صبحى عبدالسالم الديهى١٨١٨٤

دمحم١٨١٨٥ ٢٧٤١٢Xامحد صبحى عبدا�يد امحد 

جـ//٢٧٠٣٩امحد صبحى مشحوت زيدان١٨١٨٦

جـ//٢٥١٢٦امحد صربى السيد عليوه١٨١٨٧

٢٧٤١٣Xامحد صربى سعيد عبدالصمد ابراهيم١٨١٨٨

جـ//٢٥١٢٧امحد صربى مصطفى السعدىن١٨١٨٩

٢٥١٢٨X Xامحد صالح تعلب درويش١٨١٩٠

جـ//٢٥١٢٩امحد صالح رمضان مهىن١٨١٩١

جـ//٢٥١٣٠امحد صالح رWض عبداملنعم البلكيمى١٨١٩٢

جـ//٢٥١٣١امحد صالح قرىن السيد١٨١٩٣

ل٢٥١٣٢امحد طارق فتحى الرفاعى١٨١٩٤

ل٢٥١٣٣امحد عادل ابراهيم امحد عطاهللا١٨١٩٥

ل٢٥١٣٤امحد عادل ابراهيم نصار سليمان١٨١٩٦

دمحم زيدان١٨١٩٧ ججـ٢٥١٣٥امحد عادل امحد 

٢٧٤١٤X Xامحد عادل عبدالقوى الرصاص١٨١٩٨

ل٢٧٠٤٠امحد عادل علوان ابوالفتوح العمريى١٨١٩٩

دمحم حسن١٨٢٠٠ جـ//٢٥١٣٦امحد عادل 
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جـ//٢٥١٣٧امحد عاطف بدوى هريدى١٨٢٠١

ل٢٧٤١٥امحد عاطف عبداملنعم مربوك نبيوه١٨٢٠٢

جـ//٢٥١٣٨امحد عبدالباسط عبدالفتاح حمفوظ١٨٢٠٣

دمحم اجلهمى١٨٢٠٤ جـ//٢٥١٣٩امحد عبداجلواد فرج 

دمحم عبداحلفيظ١٨٢٠٥ ل٢٧٤١٦امحد عبداحلفيظ 

ل٢٥١٤٠امحد عبداحلكم عبدالونيس عبداحلكم١٨٢٠٦

ل٢٥١٤١امحد عبداحلكيم هنداوى عبداملنعم١٨٢٠٧

جـ//٢٨٠٦١امحد عبداحلميد امحد خالف١٨٢٠٨

جـ//٢٥١٤٢امحد عبداخلالق حممود الصبحى١٨٢٠٩

دمحم ابوعجوه١٨٢١٠ جـ//٢٥١٤٣امحد عبدالرمحن عماد الدين السيد 

دمحم١٨٢١١ جـ//٢٥١٤٤امحد عبدالرحيم كمال 

٢٥١٤٥Xامحد عبدالستار فايز مهدى١٨٢١٢

ل٢٥١٤٦امحد عبدالعال فرج موسى١٨٢١٣

جـ//٢٥١٤٧امحد عبدالعزيز عبداملرضى حنفى١٨٢١٤

دمحم حسنني١٨٢١٥ ل٢٧٠٤١امحد عبدالعزيز 

جـ//٢٥١٤٨امحد عبدالعزيز يوسف هندى١٨٢١٦

ججـ٢٥١٤٩امحد عبدالغفار ابراهيم خليل١٨٢١٧

دمحم١٨٢١٨ ٢٨٠٤٢Xامحد عبدالغىن عبدالرمحن عبدالغىن 

دمحم ايوب اجلندى١٨٢١٩ جـ//٢٥١٥٠امحد عبدالقادر 

ل٢٥١٥١امحد عبدالقوى السيد سعد١٨٢٢٠

دمحم بساط١٨٢٢١ ٢٧٠٤٣Xامحد عبدالاله عبدالستار 

جـ//٢٨٠٦٢امحد عبداللطيف جالل عبداللطيف١٨٢٢٢

ل٢٥١٥٢امحد عبدهللا امحد عبدهللا١٨٢٢٣

جـ//٢٧٠٤٤امحد عبدهللا سعيد حممود عبدهللا١٨٢٢٤

ل٢٧٦٣٤امحد عبدهللا سيد سامل١٨٢٢٥
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جـ//٢٥١٥٣امحد عبدهللا عبدالعاطى على١٨٢٢٦

دمحم حممود السبكى١٨٢٢٧ جـ//٢٥١٥٤امحد عبدهللا 

جـ//٢٥١٥٥امحد عبداملنعم حجازى عاشور١٨٢٢٨

جـ//٢٥١٥٦امحد عبداملنعم مربوك طايل١٨٢٢٩

٢٨٠٢٣Xامحد عبداملنعم يونس عبده سحلول١٨٢٣٠

جـ//٢٧٠٤٥امحد عبدالناصر ابوالوفا متوىل١٨٢٣١

جـ//٢٥١٥٧امحد عبدالناصر امحد ربيع حسن عبداجلليل١٨٢٣٢

جـ//٢٥١٥٨امحد عبدالناصر امحد ربيع عبداملنعم مصطفى١٨٢٣٣

جـ//٢٥١٥٩امحد عبدالناصر حامد السيد عثمان١٨٢٣٤

دمحم خبيت١٨٢٣٥ جـ//٢٧٠٤٦امحد عبداهلادى فتحى 

دمحم عدس١٨٢٣٦ ل٢٥١٦٠امحد عبداهلادى 

ل٢٥١٦١امحد عرفان سامى جماهد١٨٢٣٧

ل٢٥١٦٢امحد عزالدين شحاته سليمان١٨٢٣٨

ل٢٥١٦٣امحد عزالعرب امحد عبدالوهاب١٨٢٣٩

٢٧٠٤٧Xامحد عزت عبداملنعم حسام الدين١٨٢٤٠

دمحم وكيلى١٨٢٤١ ٢٥١٦٤X Xامحد عزت هاشم 

جـ//٢٧٠٤٨امحد عزمى عبداحلميد حسن السماك١٨٢٤٢

جـ//٢٧٠٤٩امحد عصام رمضان زكى١٨٢٤٣

٢٧٠٥٠X Xامحد عصام فركاش خريهللا١٨٢٤٤

٢٧٤١٧X Xامحد عالء درويش عبدالسالم١٨٢٤٥

دمحم١٨٢٤٦ ٢٥١٦٧Xامحد عالء عبداملنعم 

دمحم السيد عيد١٨٢٤٧ جـ//٢٥١٦٨امحد عالء 

دمحم دمهيس١٨٢٤٨ جـ//٢٥١٦٩امحد على ابراهيم 

٢٧٠٥١Xامحد على امحد السيد١٨٢٤٩

دمحم بيومى١٨٢٥٠ ججـ٢٥١٧٠امحد على حسني 
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٢٥١٧١Xامحد على عبدالرازق خليفه١٨٢٥١

جـ//٢٥١٧٢امحد على على ابراهيم على سنبل١٨٢٥٢

جـ//٢٥١٧٣امحد على فايز عبداملوىل ابو زيد١٨٢٥٣

جـ//٢٥١٧٤امحد عماد امحد البوهى١٨٢٥٤

٢٨١٠٨Xامحد عماد الدين امحد حمجوب١٨٢٥٥

ججـ٢٥١٧٥امحد عماد صبحى ابورهيف١٨٢٥٦

دمحم جالل عشعش١٨٢٥٧ جـ//٢٥١٧٦امحد عماد 

جـ//٢٧٠٥٢امحد عنرت امساعيل الصيفى١٨٢٥٨

جـ//٢٥١٧٧امحد عوض عباس عبدربه١٨٢٥٩

جـ//٢٥١٧٨امحد عوض عبدالكرمي عبداللطيف١٨٢٦٠

جـ//٢٥١٧٩امحد عيد امحد محد هللا١٨٢٦١

جـ//٢٥١٨٠امحد عيد السيد اجلنايىن١٨٢٦٢

جـ//٢٥١٨١امحد عيد حامد امحد ضاحى١٨٢٦٣

ل٢٥١٨٢امحد عيد سعيد عبداملقصود حجازى١٨٢٦٤

جـ//٢٥١٨٣امحد عيد فؤاد سليمان عمران١٨٢٦٥

جـ//٢٥١٨٤امحد عيد قطب عيد عبدالوهاب١٨٢٦٦

دمحم عامر منصور غنيمه١٨٢٦٧ جـ//٢٧٠٥٣امحد عيد 

ل٢٧٤١٨امحد فارس على حممود خالف١٨٢٦٨

جـ//٢٥١٨٥امحد فاروق عبداحلكيم عبدالعزيز١٨٢٦٩

ل٢٥١٨٦امحد فاروق عبدالسالم عطيه١٨٢٧٠

جـ//٢٥١٨٧امحد فتح هللا صاحل هنداوى١٨٢٧١

جـ//٢٥١٨٩امحد فتحى امساعيل القن١٨٢٧٢

دمحم البدوى١٨٢٧٣ جـ//٢٥١٩٠امحد فتحى 

جـ//٢٥١٨٨امحد فتحىابوالفتوح عبداللطيف السيد١٨٢٧٤

دمحم عبدالعال مسعود حريره١٨٢٧٥ ل٢٨٠٢٤امحد فرج 
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دمحم على حسن١٨٢٧٦ ٢٧٠٥٤Xامحد فرج 

ل٢٧٤١٩امحد فهمى ابراهيم فهمى١٨٢٧٧

جـ//٢٥١٩١امحد فوزى شعبان ابراهيم بالل١٨٢٧٨

جـ//٢٥١٩٢امحد قطب مربوك امام الباسوسى١٨٢٧٩

ججـ٢٥١٩٣امحد كرمي على خنيزى١٨٢٨٠

ل٢٧٠٥٥امحد كمال ابراهيم السجيىن١٨٢٨١

دمحم١٨٢٨٢ جـ//٢٥١٩٤امحد كمال احلسيىن 

دمحم ابوزهره١٨٢٨٣ ٢٥١٩٥Xامحد كمال 

دمحم ابوالعلى ابراهيم١٨٢٨٤ ٢٥١٩٦Xامحد لطفى 

ل٢٥١٩٧امحد ماهر حسن السيد١٨٢٨٥

ل٢٥١٩٨امحد ماهر عبداللطيف الديشى١٨٢٨٦

٢٧٠٥٦Xامحد ماهر على حسني الفقى١٨٢٨٧

دمحم١٨٢٨٨ جـ//٢٥١٩٩امحد ماهر على 

٢٧٤٢٠Xامحد ماهر حممود �جى١٨٢٨٩

جـ//٢٥٢٠٠امحد مبارز عمار فرحات١٨٢٩٠

دمحم عبدالرازق دمهيس١٨٢٩١ ججـ٢٥٢٠١امحد مربوك 

دمحم بدوى١٨٢٩٢ جـ//٢٥٢٠٢امحد جمدى عبداحلميد 

دمحم متوىل١٨٢٩٣ جـ//٢٥٢٠٣امحد جمدى 

٢٧٠٥٧X Xامحد حمروس هاشم حمروس١٨٢٩٤

دمحم١٨٢٩٥ ٢٧٤٢١Xامحد حمروص على 

دمحم ابراهيم رفاعى عبدالغىن١٨٢٩٦ ل٢٥٢٠٤امحد 

دمحم ابراهيم عبداجلواد دويدار١٨٢٩٧ ل٢٥٢٠٥امحد 

دمحم ابراهيم حممود مرعى١٨٢٩٨ ل٢٥٢٠٦امحد 

دمحم امحد بدر١٨٢٩٩ ل٢٥٢٠٧امحد 

دمحم امحد بيومى١٨٣٠٠ ٢٩٠١٤Xامحد 
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دمحم امحد حامد مسعود١٨٣٠١ ل٢٥٢٠٨امحد 

دمحم امحد سليم امحد١٨٣٠٢ جـ//٢٥٢٠٩امحد 

دمحم امحد عبدالعزيز منصور١٨٣٠٣ ٢٧٤٢٢X Xامحد 

دمحم خليل الرمسيسى١٨٣٠٤ دمحم امحد  جـ//٢٥٢١٠امحد 

دمحم عبدالوهاب١٨٣٠٥ دمحم امحد  ججـ٢٥٢١١امحد 

دمحم امحد مصطفى منصور١٨٣٠٦ جـ//٢٥٢١٢امحد 

دمحم على مدين١٨٣٠٧ دمحم السعيد  جـ//٢٥٢١٣امحد 

دمحم السيد زايد١٨٣٠٨ جـ//٢٥٢١٤امحد 

دمحم السيد عبداحلميد حجاب١٨٣٠٩ جـ//٢٥٢١٥امحد 

دمحم حسن ابراهيم حسن١٨٣١٠ جـ//٢٥٢١٦امحد 

دمحم سعد عبداللطيف١٨٣١١ جـ//٢٥٢١٧امحد 

دمحم سعيد مرعي١٨٣١٢ جـ//٢٥٢١٨امحد 

دمحم حسنني١٨٣١٣ دمحم سليمان  ٢٧٠٥٨Xامحد 

دمحم سليمان هالل١٨٣١٤ ٢٥٢١٩Xامحد 

دمحم طه عبداملقصود طه١٨٣١٥ جـ//٢٥٢٢٠امحد 

دمحم عبداخلالق امحد١٨٣١٦ جـ//٢٥٢٢١امحد 

دمحم على العزب١٨٣١٧ دمحم عبدالرؤف  جـ//٢٥٢٢٢امحد 

دمحم عبدالرحيم جعفر١٨٣١٨ جـ//٢٥٢٢٣امحد 

دمحم عبدالسميع عبدا�يد١٨٣١٩ جـ//٢٥٢٢٤امحد 

دمحم عبدالعزيز امحد حبلص١٨٣٢٠ ل٢٥٢٢٥امحد 

دمحم عبدالفتاح على مليحه١٨٣٢١ ل٢٧٠٥٩امحد 

دمحم عبدالقادر امحد امساعيل١٨٣٢٢ ٢٥٢٢٦Xامحد 

دمحم عبدهللا عرش١٨٣٢٣ جـ//٢٥٢٢٧امحد 

دمحم عبداحملسن الصاوى عياد١٨٣٢٤ جـ//٢٥٢٢٨امحد 

دمحم عبداحملسن محدان١٨٣٢٥ جـ//٢٥٢٢٩امحد 
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دمحم عبدالنىب مرسى سالم١٨٣٢٦ ل٢٥٢٣٠امحد 

دمحم عبدالونيس غازى١٨٣٢٧ ٢٧٠٦٠Xامحد 

دمحم على امحد على هنيه١٨٣٢٨ ل٢٥٢٣١امحد 

دمحم عوض١٨٣٢٩ دمحم عوض  جـ//٢٥٢٣٢امحد 

دمحم فتحى شعبان١٨٣٣٠ ل٢٧٤٢٣امحد 

دمحم فرج النواجى١٨٣٣١ جـ//٢٥٢٣٣امحد 

دمحم فوزى توفيق عبيد١٨٣٣٢ ٢٧٠٦١Xامحد 

دمحم االمشيطى١٨٣٣٣ دمحم  جـ//٢٥٢٣٤امحد 

دمحم السيد١٨٣٣٤ دمحم  جـ//٢٥٢٣٥امحد 

دمحم السيد ابوطويله١٨٣٣٥ دمحم  جـ//٢٥٢٣٦امحد 

دمحم عثمان١٨٣٣٦ دمحم  ججـ٢٥٢٣٧امحد 

دمحم حممود امساعيل امحد١٨٣٣٧ جـ//٢٥٢٣٨امحد 

دمحم على مشاحيت١٨٣٣٨ دمحم مساعد  ٢٥٢٣٩Xامحد 

٢٧٤٢٤Xامحد حممود امحد توفيق١٨٣٣٩

ل٢٥٢٤٠امحد حممود السيد حممود ابو ستيت١٨٣٤٠

٢٧٤٢٥X Xامحد حممود عبداحلميد يوسف الطايع١٨٣٤١

جـ//٢٥٢٤١امحد حممود عبدالعزيز مقلد١٨٣٤٢

٢٧٠٦٢Xامحد حممود عبداللطيف اللبان١٨٣٤٣

ل٢٥٢٤٢امحد حممود كمال حممود نصار١٨٣٤٤

دمحم امحد العاصى١٨٣٤٥ ٢٧٠٦٣Xامحد حممود 

دمحم امني حشاد١٨٣٤٦ ل٢٥٢٤٣امحد حممود 

دمحم حممود١٨٣٤٧ ل٢٥٢٤٤امحد حممود 

جـ//٢٥٢٤٥امحد خمتار امحد عالم١٨٣٤٨

ل٢٥٢٤٦امحد خمتار حسني عبدالنىب١٨٣٤٩

٢٥٢٤٧X Xامحد مستور حممود عبيد ابراهيم١٨٣٥٠
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ل٢٥٢٤٨امحد مصباح السيد صاحل١٨٣٥١

ل٢٥٢٤٩امحد مصطفى ابراهيم ابراهيم السيد١٨٣٥٢

ل٢٥٢٥٠امحد مصطفى امحد حممود١٨٣٥٣

ل٢٥٢٥١امحد مصطفى عبدالراضى امحد حسن١٨٣٥٤

ججـ٢٥٢٥٢امحد مصطفى عبداللطيف ابراهيم١٨٣٥٥

دمحم مصطفى حممود١٨٣٥٦ ل٢٥٢٥٣امحد مصطفى 

٢٩٠١٦Xامحد ممدوح حامد امحد امساعيل١٨٣٥٧

دمحم امحد١٨٣٥٨ جـ//٢٥٢٥٤امحد منصور 

دمحم منصور١٨٣٥٩ جـ//٢٥٢٥٥امحد منصور 

جـ//٢٥٢٥٦امحد موسى ابوالوفا متوىل١٨٣٦٠

جـ//٢٥٢٥٧امحد موسى على سليمان الوكيل١٨٣٦١

ل٢٧٠٦٤امحد موسى على عبدالعزيز عكاشه١٨٣٦٢

جـ//٢٥٢٥٨امحد �صر امحد احللفاوى١٨٣٦٣

٢٧٦٣٥X Xامحد �صر عبداخلالق حفىن١٨٣٦٤

ل٢٩٠١٧امحد �صر عبدالواحد سيد١٨٣٦٥

دمحم عبداجلليل١٨٣٦٦ جـ//٢٥٢٥٩امحد نبيل �جى 

ل٢٧٠٦٥امحد نزيه زيدان نشأت١٨٣٦٧

جـ//٢٥٢٦٠امحد نشأت امحد امني١٨٣٦٨

٢٥٢٦١Xامحد نصر امحد وهبه١٨٣٦٩

دمحم ابراهيم بصيص١٨٣٧٠ ٢٧٠٦٦X Xامحد نصر 

دمحم نصر نصار١٨٣٧١ جـ//٢٥٢٦٢امحد نصر 

دمحم امحد اهلوارى١٨٣٧٢ ٢٥٢٦٣Xامحد هاىن امحد 

دمحم الدسوقى١٨٣٧٣ ل٢٥٢٦٤امحد هاىن حلمى 

جـ//٢٥٢٦٥امحد هشام سليمان ابراهيم مخيس١٨٣٧٤

دمحم املاوى١٨٣٧٥ جـ//٢٥٢٦٦امحد وليد 

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

عامةشعبة

الفرقة الثانية

مستجد

صفحة   ١٦

التقديررقم جلوس سابق

٢٧٠٦٧Xامحد Wسر امحد عبداحلق١٨٣٧٦

ل٢٥٢٦٧امحد Wسر سعيد يوسف١٨٣٧٧

جـ//٢٥٢٦٨امحد Wسر عبداملرضى الطباخ١٨٣٧٨

ل٢٩٠١٩امحد Wسر كامل عطا الشني١٨٣٧٩

دمحم يس ابراهيم١٨٣٨٠ جـ//٢٥٢٦٩امحد Wسر 

جـ//٢٥٢٧٠امحد حيىي خليفه على الشافعى١٨٣٨١

دمحم مصطفى١٨٣٨٢ ل٢٨٠٢٥امحد حيىي عبدالغىن 

جـ//٢٥٢٧٢امحد يوسف فتحى حممود عيسوى١٨٣٨٣

ل٢٥٢٧٣ادهم امحد حممود سيد خليل١٨٣٨٤

دمحم مكاوى امني١٨٣٨٥ جـ//٢٥٢٧٤ادهم امني 

دمحم صبيحه١٨٣٨٦ جـ//٢٥٢٧٥ادهم امين عبدالونيس 

ل٢٥٢٧٦ادهم خالد شرقاوى صاحل١٨٣٨٧

جـ//٢٥٢٧٨ادهم رجب نبيه ابواليزيد الشرقاوى١٨٣٨٨

جـ//٢٥٢٧٩ادهم عبداملنعم خالد عبدالرؤف١٨٣٨٩

دمحم عبداملنعم عبداحلفيظ١٨٣٩٠ جـ//٢٥٢٨٠ادهم 

جـ//٢٥٢٨١ادهم مصطفى مجيل عبداملؤمن هيبه١٨٣٩١

دمحم اجلوهرى١٨٣٩٢ جـ//٢٥٢٨٣ادهم هشام على 

جـ//٢٥٢٨٤اروى حسن ابراهيم الدسوقى قرىن١٨٣٩٣

دمحم غنيمه١٨٣٩٤ جـ//٢٥٢٨٥اروى زاهر 

دمحم ابراهيم زكرW بدير١٨٣٩٥ ٢٥٢٨٦Xاروى 

دمحم مصلحى الطويل١٨٣٩٦ جـ//٢٨٠٢٦اروى نبيل عادل 

جـ//٢٨١٠٩اسامه ابراهيم على فراج١٨٣٩٧

٢٧٠٦٨Xاسامه امحد ابراهيم امحد ابو دالل١٨٣٩٨

ل٢٥٢٨٧اسامه مجال امساعيل عبده عبدهللا١٨٣٩٩

جـ//٢٥٢٨٨اسامه رجب عبداجلواد على النادرى١٨٤٠٠
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ل٢٥٢٨٩اسامه رمضان كامل حسب هللا١٨٤٠١

ل٢٥٢٩١اسامه سامى ابوا�د عبداملعطى١٨٤٠٢

٢٧٠٦٩Xاسامه مسري عبداملتجلى عزيز١٨٤٠٣

جـ//٢٥٢٩٢اسامه عادل بريك عبداملعطى بركه١٨٤٠٤

دمحم عبدالسالم عمر ابوالسيد١٨٤٠٥ ل٢٥٢٩٣اسامه عبدالسالم 

جـ//٢٥٢٩٤اسامه غباشى عبداحلميد جدوع١٨٤٠٦

ل٢٥٢٩٥اسامه جمدى ابراهيم شحاته ابراهيم١٨٤٠٧

دمحم ابراهيم امحد١٨٤٠٨ جـ//٢٥٢٩٦اسامه 

دمحم وهبان اغا١٨٤٠٩ جـ//٢٥٢٩٧اسامه 

ل٢٧٠٧٠اسر امين مخيس حممود مرسى١٨٤١٠

دمحم١٨٤١١ دمحم حممود  ل٢٥٢٩٨اسر 

ل٢٥٢٩٩اسراء اجليوشى عبداملعبود امحد١٨٤١٢

جـ//٢٥٣٠٠اسراء 7سم عواد السباعى سليمه١٨٤١٣

ججـ٢٥٣٠١اسراء �مر حسن عبداللطيف١٨٤١٤

جـ//٢٧٠٧١اسراء رمضان عبداحلليم السيد عبد ربه١٨٤١٥

ججـ٢٥٣٠٢اسراء سعيد عبداملطلب العزب١٨٤١٦

جـ//٢٧٠٧٢اسراء صبحى حلمى عبدالعزيز١٨٤١٧

ججـ٢٥٣٠٣اسراء عاطف عبداحلليم صادق١٨٤١٨

ججـ٢٥٣٠٤اسراء عبدالسالم على مهدى١٨٤١٩

جـ//٢٥٣٠٥اسراء عمرو السيد داود١٨٤٢٠

دمحم١٨٤٢١ ججـ٢٧٤٢٨اسراء فرج عبدهللا فرج 

جـ//٢٥٣٠٦اسراء فهمى رمضان عبدالعزيز١٨٤٢٢

دمحم سيد امام حسني١٨٤٢٣ جـ//٢٨٠٤٣اسراء 

دمحم سيد مصطفى امحد١٨٤٢٤ ٢٧٤٢٩Xاسراء 

دمحم عبداحلميد امحد محاد١٨٤٢٥ جـ//٢٧٠٧٣اسراء 
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دمحم فتحى السواح١٨٤٢٦ ٢٧٠٧٤Xاسراء 

دمحم حممود عبداحلميد الشورجبى١٨٤٢٧ ل٢٥٣٠٧اسراء 

جـ//٢٥٣٠٨اسراء حممود عزت امحد عبدالعزيز١٨٤٢٨

دمحم هالل١٨٤٢٩ جـ//٢٥٣٠٩اسراء مدحت 

جـ//٢٥٣١٠اسراء نبيل امحد عويس امحد١٨٤٣٠

ججـ٢٥٣١١اسراء نصر امحد املسريى١٨٤٣١

جـ//٢٧٠٧٥اسراء هشام امحد خمتار١٨٤٣٢

٢٧٤٣٠X Xاسراء Wسر امحد الفيشاوى١٨٤٣٣

جـ//٢٥٣١٢اسالم ابراهيم حسان ابراهيم١٨٤٣٤

٢٧٤٣١Xاسالم ابراهيم على صادق١٨٤٣٥

دمحم ابراهيم١٨٤٣٦ جـ//٢٥٣١٣اسالم ابراهيم 

جـ//٢٥٣١٤اسالم امحد عبداملنعم السهلمى١٨٤٣٧

جـ//٢٥٣١٥اسالم امحد على امحد ابوالعال١٨٤٣٨

دمحم غنيمى فراج١٨٤٣٩ جـ//٢٨١٠٤اسالم امحد 

دمحم مرسى١٨٤٤٠ ججـ٢٥٣١٦اسالم امحد 

دمحم احلاوى١٨٤٤١ جـ//٢٥٣١٧اسالم امساعيل عوض 

دمحم١٨٤٤٢ جـ//٢٥٣١٨اسالم اشرف رمضان 

جـ//٢٥٣١٩اسالم السيد مربوك سالم١٨٤٤٣

٢٧٠٧٦Xاسالم جابر على السباعى عامر١٨٤٤٤

جـ//٢٥٣٢٠اسالم حسن ذكى امحد١٨٤٤٥

دمحم١٨٤٤٦ ٢٧٠٧٧Xاسالم محاده سعد بكرى 

٢٥٣٢١Xاسالم خالد سعد القطب الصعيدى١٨٤٤٧

ل٢٥٣٢٢اسالم سارى عباس يوسف١٨٤٤٨

جـ//٢٥٣٢٣اسالم سعد فتحى امساعيل هنداوى١٨٤٤٩

٢٧٤٣٢Xاسالم شاكر عبدالعظيم السعيد١٨٤٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//٢٥٣٢٤اسالم صربى عبداحلميد عبدالسالم١٨٤٥١

ل٢٧٠٧٨اسالم صربى مصطفى بدر١٨٤٥٢

جـ//٢٥٣٢٥اسالم عادل ابراهيم السيد الفرماوى١٨٤٥٣

جـ//٢٧٤٣٣اسالم عامر عبدالفتاح نصر العالقى١٨٤٥٤

دمحم حجاج١٨٤٥٥ ٢٥٣٢٦Xاسالم عبدالسالم سيد 

جـ//٢٨٠٦٣اسالم عبداللطيف عبده غريب١٨٤٥٦

ل٢٥٣٢٧اسالم عبدهللا عبداحلافظ عبدالعزيز فرج هللا١٨٤٥٧

دمحم عبدالوهاب على مقلد١٨٤٥٨ جـ//٢٥٣٢٨اسالم عبدالوهاب 

جـ//٢٧٠٧٩اسالم عثمان عطا عبدالراضى١٨٤٥٩

جـ//٢٥٣٢٩اسالم عالء الضبع ابواحلسن١٨٤٦٠

جـ//٢٥٣٣٠اسالم على صاحل رحيم١٨٤٦١

جـ//٢٥٣٣١اسالم فهمى عبداحلميد جاب هللا١٨٤٦٢

دمحم عيسى الليثى١٨٤٦٣ ججـ٢٥٣٣٢اسالم فهمى 

دمحم١٨٤٦٤ دمحم امساعيل  ٢٧٠٨٠Xاسالم 

دمحم حسن على طه١٨٤٦٥ جـ//٢٥٣٣٣اسالم 

دمحم حسني١٨٤٦٦ دمحم سعيد ابراهيم  جـ//٢٧٠٨١اسالم 

دمحم سيد امحد بندق١٨٤٦٧ جـ//٢٥٣٣٤اسالم 

دمحم عبدهللا خليل١٨٤٦٨ جـ//٢٥٣٣٥اسالم 

دمحم فاضل وزيرى١٨٤٦٩ ٢٥٣٣٦Xاسالم 

دمحم مربوك على الدكماوى١٨٤٧٠ جـ//٢٥٣٣٧اسالم 

دمحم جنيم عبدالعليم١٨٤٧١ جـ//٢٥٣٣٨اسالم 

جـ//٢٥٣٣٩اسالم حممود جابر حممود١٨٤٧٢

دمحم عالم١٨٤٧٣ جـ//٢٥٣٤٠اسالم حممود عبدالصمد 

دمحم محد١٨٤٧٤ جـ//٢٧٠٨٢اسالم خمتار 

دمحم منشاوى١٨٤٧٥ ل٢٧٠٨٣اسالم هاىن 
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دمحم السكرمى١٨٤٧٦ ججـ٢٥٣٤٢اسالم هيثم عبدالفتاح 

دمحم على العيسوى١٨٤٧٧ جـ//٢٥٣٤٣اسالم وليد 

ججـ٢٥٣٤٤اسالم Wسر اسحاق النوىب١٨٤٧٨

٢٧٠٨٤Xاسالم Wسر فايز سعد اجلويلى١٨٤٧٩

ل٢٥٣٤٥اسالم حيى حمروس السيد١٨٤٨٠

ججـ٢٥٣٤٦امساء امساعيل عبداحلميد حسني زايد١٨٤٨١

دمحم موسى١٨٤٨٢ ججـ٢٥٣٤٧امساء امساعيل 

ججـ٢٥٣٤٨امساء محاده امحد حممود دسوقى١٨٤٨٣

دمحم خضر عبدالصادق١٨٤٨٤ ججـ٢٥٣٤٩امساء خالد 

دمحم اهلابط١٨٤٨٥ ججـ٢٥٣٥٠امساء رجب عبداللطيف 

جـ//٢٧٤٣٤امساء مسري شحاته ابراهيم١٨٤٨٦

جـ//٢٥٣٥١امساء سيد رجب ابراهيم ابراهيم محزة١٨٤٨٧

دمحم السيد صقر١٨٤٨٨ جـ//٢٧٠٨٥امساء عادل 

ل٢٧٤٣٥امساء عباس محدى زايد١٨٤٨٩

جـ//٢٥٣٥٢امساء عبدالناصر مرسى خفاجه١٨٤٩٠

ججـ٢٥٣٥٣امساء على شوقى احلناوى١٨٤٩١

٢٥٣٥٤Xامساء عنرت السيد غازى١٨٤٩٢

ججـ٢٥٣٥٥امساء فتحى عبداحلميد عبدالسالم مطر١٨٤٩٣

دمحم حامد الغول١٨٤٩٤ جـ//٢٧٠٨٦امساء 

جـ//٢٥٣٥٦امساء حممود عزت امحد عبدالعزيز١٨٤٩٥

دمحم مرسى١٨٤٩٦ جـ//٢٥٣٥٧امساء مرزوق مرسى 

دمحم زكى قمرب١٨٤٩٧ جـ//٢٥٣٥٨امساء وحيد 

دمحم١٨٤٩٨ ٢٧٤٣٦X Xامساعيل ابراهيم امساعيل 

ججـ٢٥٣٥٩امساعيل ابراهيم صبيح عبدالوهاب١٨٤٩٩

ججـ٢٥٣٦٠امساعيل اشرف امساعيل امساعيل ابو خليل١٨٥٠٠
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٢٧٠٨٨Xامساعيل امري امساعيل عبداملعطى١٨٥٠١

دمحم الزواوى١٨٥٠٢ ججـ٢٥٣٦١امساعيل جابرامساعيل 

جـ//٢٥٣٦٢امساعيل شحات امحد السيد مسعد١٨٥٠٣

٢٧٤٣٧X Xامساعيل شريف امساعيل ابوقتاده١٨٥٠٤

دمحم على١٨٥٠٥ جـ//٢٥٣٦٣امساعيل صديق عبدالعظيم 

دمحم السرساوى١٨٥٠٦ ل٢٧٤٣٨امساعيل عبدرب النىب 

دمحم هللوبه١٨٥٠٧ جـ//٢٥٣٦٤امساعيل على 

دمحم سامل امحد ابوزيد١٨٥٠٨ جـ//٢٥٣٦٥امساعيل 

٢٧٤٣٩Xامساعيل حممود امحد حممود١٨٥٠٩

٢٧٤٤٠Xاشجان �صر امحد عبدالتواب ابراهيم١٨٥١٠

دمحم١٨٥١١ دمحم  ٢٧٠٨٩Xاشرف عبداحلميد موسى 

٢٧٠٩٠Xاشرف على عبدالعزيز احلناوى١٨٥١٢

دمحم١٨٥١٣ جـ//٢٨٠٢٧اشرف جمدى يونس 

دمحم توفيق حسني١٨٥١٤ جـ//٢٥٣٦٧اشرف 

جـ//٢٥٣٦٨اشرف حممود وهيب عبدالرؤف خدجيه١٨٥١٥

٢٧٤٤١Xافرامي رافت غاىل غربWل١٨٥١٦

جـ//٢٥٣٦٩اكاسيه هاىن مالك ساويرس١٨٥١٧

ججـ٢٥٣٧٠اكرامى محاده عبداملعطى السيد شتا١٨٥١٨

ل٢٧٠٩١اكرم امساعيل خالف امساعيل١٨٥١٩

جـ//٢٥٣٧١اكرم جمدى حسنني عبدالقادر١٨٥٢٠

دمحم عبدالعزيز١٨٥٢١ ججـ٢٧٠٩٢االء امحد 

دمحم حسن الطنطاوى١٨٥٢٢ ٢٧٠٩٣Xاالء حسن 

جـ//٢٥٣٧٢االء مسري ابراهيم امحد عبدالفتاح١٨٥٢٣

٢٧٠٩٤Xاالء عبداملنعم السعداوى مبارك١٨٥٢٤

ججـ٢٥٣٧٣االء ماهر حسن مكاوى محد١٨٥٢٥
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جـ//٢٥٣٧٤االء ماهر خمتار عبدالرمحن١٨٥٢٦

دمحم شبل١٨٥٢٧ دمحم  ججـ٢٥٣٧٥االء 

دمحم١٨٥٢٨ جـ//٢٥٣٧٦االء حممود عبدالفتاح 

جـ//٢٥٣٧٧االء �صر عبداحلكم عماره١٨٥٢٩

دمحم البدرى زكى١٨٥٣٠ ٢٥٣٧٨Xالبدرى 

جـ//٢٥٣٧٩الرباء البدراوى فاروق البدراوى١٨٥٣١

جـ//٢٥٣٨٠اجلوهرى امحد اجلوهرى الغنيمى١٨٥٣٢

دمحم١٨٥٣٣ ل٢٥٣٨١احلسن سالمه حسن 

دمحم١٨٥٣٤ دمحم على  ٢٧٤٤٢X Xاحلسني خالد 

جـ//٢٥٣٨٢السعيد رشاد عبدالرمحن هندى١٨٥٣٥

ل٢٥٣٨٣السيد امحد السيد ضاحى١٨٥٣٦

ل٢٨١٠٥السيد االلفى السيد ابوحسني١٨٥٣٧

جـ//٢٥٣٨٤السيد خالد السيد الصياد١٨٥٣٨

ججـ٢٥٣٨٥السيد خالد السيد حسن١٨٥٣٩

جـ//٢٥٣٨٦السيد زغلول امحد اهلادى ابراهيم١٨٥٤٠

جـ//٢٥٣٨٧السيد صبحى حسن شعبان املنوىف١٨٥٤١

جـ//٢٥٣٨٨السيد عادل السيد امحد عبدالعاطى١٨٥٤٢

جـ//٢٧٠٩٥السيد عاطف السيد امحد عرفه١٨٥٤٣

جـ//٢٥٣٨٩السيد عبدالغىن السيد عبدالغىن الرمادى١٨٥٤٤

دمحم 7ز الديداموىن١٨٥٤٥ جـ//٢٥٣٩٠السيد 

جـ//٢٥٣٩١السيد هشام السيد ابراهيم العرجاوى١٨٥٤٦

ججـ٢٥٣٩٢الشيماء ابواخلري قطب ابواخلري١٨٥٤٧

جـ//٢٧٠٩٦الشيماء سامى عبدالعزيز على سليم١٨٥٤٨

جـ//٢٥٣٩٣الصاوى حممود الصاوى امحد١٨٥٤٩

جـ//٢٥٣٩٤الفت حامت على حسن عبدالوهاب١٨٥٥٠
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جـ//٢٥٣٩٥اهلام سعيد عبدالستار القصاص١٨٥٥١

دمحم امحد١٨٥٥٢ جـ//٢٥٣٩٦امال شعبان 

٢٧٠٩٧X Xامال طارق مكرم بندى١٨٥٥٣

٢٥٣٩٧Xامال ماهر عبدالرمحن حسني١٨٥٥٤

دمحم الشافعى١٨٥٥٥ جـ//٢٥٣٩٨امام ابراهيم 

دمحم امحد على١٨٥٥٦ ل٢٧٠٩٨اماىن امحد 

ل٢٥٣٩٩اماىن على امحد على عطيه١٨٥٥٧

جـ//٢٥٤٠٠اماىن على حسن على غامن١٨٥٥٨

دمحم غاىل١٨٥٥٩ ٢٧٤٤٣X Xاماىن على على 

دمحم عوض١٨٥٦٠ ججـ٢٥٤٠١اماىن فتحى 

دمحم حممود امساعيل١٨٥٦١ ججـ٢٥٤٠٢اماىن 

دمحم عبدالوهاب١٨٥٦٢ جـ//٢٥٤٠٣اماىن وليد 

ل٢٧٠٠٧اجمد عبداحلفيظ محيده راف هللا١٨٥٦٣

جـ//٢٧٠٩٩اجمد عبداملنعم يوسف السيد متوىل١٨٥٦٤

جـ//٢٥٤٠٤امل امحد ابراهيم امحد عرفه١٨٥٦٥

دمحمى السمني١٨٥٦٦ ججـ٢٥٤٠٥امل سالمه مصطفى 

ججـ٢٥٤٠٦امل عبدهللا ابراهيم عامر١٨٥٦٧

جـ//٢٧١٠٠امنيه ابراهيم حممود على١٨٥٦٨

دمحم ابراهيم١٨٥٦٩ ججـ٢٥٤٠٧امنيه مجال 

دمحم حممود١٨٥٧٠ ل٢٧٤٤٤امنيه محاده 

ججـ٢٥٤٠٨امنيه سالمه مصطفى سالمه عبدالرحيم١٨٥٧١

دمحم حسن١٨٥٧٢ جـ//٢٧١٠١امنيه عادل كمال 

ججـ٢٥٤٠٩امنيه على على على جماهد١٨٥٧٣

دمحم جادهللا١٨٥٧٤ دمحم مصطفى  ججـ٢٥٤١١امنيه 

ججـ٢٥٤١٢امنيه وليد جالل حممود امحد١٨٥٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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ججـ٢٥٤١٣امري انور لبيب انور الرامى١٨٥٧٦

جـ//٢٥٤١٤امري بدر مهىن يسى١٨٥٧٧

دمحم سالم١٨٥٧٨ ٢٥٤١٥X Xامري خالد 

جـ//٢٥٤١٦امري زيدان عبداحلليم زيدان١٨٥٧٩

جـ//٢٥٤١٧امري عبدالرمحن مربوك عبدالرمحن١٨٥٨٠

دمحم عبدالعظيم امحد١٨٥٨١ ٢٥٤١٨Xامري عبدالعظيم 

جـ//٢٥٤١٩امري عبدهللا على عبدهللا١٨٥٨٢

ججـ٢٥٤٢١امريه امساعيل عبدالسميع دراز١٨٥٨٣

جـ//٢٥٤٢٢امريه اشرف فريد سليم١٨٥٨٤

ل٢٧٤٤٥امريه السعيد راغب سيد امحد العر7وى١٨٥٨٥

دمحم الفطراىن١٨٥٨٦ دمحم  ججـ٢٥٤٢٣امريه السيد 

٢٧٤٤٦Xامريه ايهاب على حنفى١٨٥٨٧

ججـ٢٥٤٢٠امريه ربيع يوسف رمضان١٨٥٨٨

جـ//٢٧١٠٢امريه لطفى عبداحملسن على١٨٥٨٩

دمحم عبدالرحيم ابوالعزم الشافعى١٨٥٩٠ جـ//٢٥٤٢٤امريه 

دمحم١٨٥٩١ دمحم عبداهلادى حافظ  ججـ٢٥٤٢٥امريه 

دمحم النجوىل١٨٥٩٢ دمحم عبدالوهاب مصطفى  ججـ٢٥٤٢٦امريه 

دمحم على عبداحلفيظ١٨٥٩٣ ل٢٧٤٤٧امريه 

دمحم يوسف عبدالنىب١٨٥٩٤ دمحم  ججـ٢٥٤٢٧امريه 

جـ//٢٥٤٢٨امني سامح عبداللطيف عرفات١٨٥٩٥

جـ//٢٥٤٢٩امينه اشرف عبدالعظيم شلىب١٨٥٩٦

ججـ٢٥٤٣٠امينه السيد امحد السيد البيلى١٨٥٩٧

دمحم امحد الغرابلى١٨٥٩٨ ججـ٢٥٤٣١اجنى على 

ججـ٢٥٤٣٢اجنى فوزى منصور سيحه١٨٥٩٩

دمحم فارس حممود الفال١٨٦٠٠ جـ//٢٥٤٣٣اجنى 
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٢٥٤٣٤Xاندرو عماد ايوب توفيق١٨٦٠١

ل٢٧١٠٣انس جابر ابراهيم راغب النجار١٨٦٠٢

جـ//٢٥٤٣٥انس عبدالقادر عبدالعظيم عبدالقادر١٨٦٠٣

جـ//٢٥٤٣٦انس على امحد عبدالفتاح النجار١٨٦٠٤

جـ//٢٥٤٣٧انصاف وليد فتحى السيد السعدىن١٨٦٠٥

دمحم١٨٦٠٦ ٢٧٤٤٨Xانور صالح انور 

ججـ٢٥٤٣٨اWت عبدهللا عبدالرؤوف الرخ١٨٦٠٧

ججـ٢٥٤٣٩اWت Wسر امحد حسن عطيان١٨٦٠٨

جـ//٢٥٤٤٠اWد ابراهيم جماهد عيد١٨٦٠٩

جـ//٢٥٤٤١اWد اشرف رزق عبدالقادر رضوان١٨٦١٠

جـ//٢٥٤٤٢اميان امحد عطيه امحد عطيه١٨٦١١

دمحم١٨٦١٢ جـ//٢٥٤٤٣اميان امحد قرىن 

جـ//٢٥٤٤٤اميان السيد موسى الشعراوى١٨٦١٣

جـ//٢٥٤٤٥اميان رجب بدوى على١٨٦١٤

دمحم حسني١٨٦١٥ ل٢٧٤٤٩اميان رجب عبدالعزيز 

ل٢٥٤٤٦اميان طه طه امحد سليمان١٨٦١٦

دمحم١٨٦١٧ جـ//٢٥٤٤٧اميان عبداملنعم امني 

ل٢٥٤٤٨اميان عصام السيد جدوع١٨٦١٨

ججـ٢٥٤٤٩اميان عفيفى عبداملرضى عفيفى١٨٦١٩

ججـ٢٥٤٥٠اميان على السيد عبدالرمحن سحلوب١٨٦٢٠

دمحم خليفه١٨٦٢١ جـ//٢٥٤٥١اميان عيد فتحى امحد 

دمحم بدوى حسن١٨٦٢٢ ل٢٧٤٥٠اميان فوىل 

دمحم عبدالفتاح منصور١٨٦٢٣ جـ//٢٥٤٥٢اميان مؤمن 

دمحم العفيفى صادق الزفتاوى١٨٦٢٤ جـ//٢٥٤٥٣اميان 

جـ//٢٥٤٥٤اميان حممود عزت امحد عبدالعزيز١٨٦٢٥
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٢٧٤٥١Xاميان وجيه منصور رWض١٨٦٢٦

جـ//٢٥٤٥٥امين اشرف عبدالعظيم الفيشاوى١٨٦٢٧

دمحم ادريس١٨٦٢٨ جـ//٢٨٠٦٤امين خالد 

دمحم عبداحلكم عثمان 7ظه١٨٦٢٩ جـ//٢٥٤٥٦امين 

دمحم ابوحطب١٨٦٣٠ دمحم  ل٢٧٤٥٢امين Wسر 

جـ//٢٥٤٥٧ايناس رجب سعيد امحد سعد الدين١٨٦٣١

ل٢٧٤٥٣ايناس رضا سعد املصرى١٨٦٣٢

دمحم عبداهلادى ابراهيم١٨٦٣٣ جـ//٢٥٤٥٨ايناس 

٢٨٠٦٥Xايه امحد السيد على١٨٦٣٤

جـ//٢٧٤٥٤ايه امحد سيد قبارى١٨٦٣٥

٢٥٤٥٩Xايه اسالم حممود جابر١٨٦٣٦

جـ//٢٥٤٦٠ايه محدى حممود سويلم عبدالواحد١٨٦٣٧

جـ//٢٧١٠٤ايه خالد موسى السيد١٨٦٣٨

ججـ٢٥٤٦١ايه رزق يوسف عمر فايد١٨٦٣٩

جـ//٢٥٤٦٢ايه رضا مصطفى مراد١٨٦٤٠

دمحم عبداحلافظ١٨٦٤١ جـ//٢٥٤٦٣ايه رمضان 

ججـ٢٥٤٦٤ايه سعيد عبدالغىن عبدالرمحن كدش١٨٦٤٢

جـ//٢٥٤٦٥ايه شريف عبداحلميد عبداحلميد١٨٦٤٣

جـ//٢٨٠٦٦ايه شعبان عبداملنعم عبدالصمد١٨٦٤٤

ججـ٢٥٤٦٦ايه عادل صالح رمضان١٨٦٤٥

جـ//٢٥٤٦٧ايه عبداملطلب عبدالفتاح عبدربه مدكور١٨٦٤٦

دمحم الفحل١٨٦٤٧ ججـ٢٥٤٦٨ايه عماد عزت 

ججـ٢٥٤٦٩ايه عيد حافظ على١٨٦٤٨

ججـ٢٥٤٧٠ايه حمسن احملمدى السيد يوسف١٨٦٤٩

دمحم١٨٦٥٠ ل٢٥٤٧١ايه حمفوض عبدالستار 
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دمحم امحد عبدالعزيز امحد غامن١٨٦٥١ ل٢٥٤٧٢ايه 

دمحم عبداملقصود امحد١٨٦٥٢ ل٢٥٤٧٣ايه 

دمحم حممود الدرس١٨٦٥٣ ل٢٥٤٧٤ايه 

جـ//٢٥٤٧٥ايه مكرم شحاته عبدالرمحن١٨٦٥٤

جـ//٢٥٤٧٦ايه هاىن حامد عبداحلميد١٨٦٥٥

ل٢٥٤٧٧ايهاب رمضان انيس عبدالرمحن١٨٦٥٦

جـ//٢٧٤٥٥ايهاب عماد السعيد سيف غبيش١٨٦٥٧

دمحم شريف١٨٦٥٨ دمحم عبده  ل٢٥٤٧٨ايهاب 

دمحم١٨٦٥٩ دمحم على  ٢٧١٠٥Xايهاب 

دمحم زهره١٨٦٦٠ دمحم  دمحم  ل٢٥٤٧٩ايهاب 

ل٢٥٤٨٠ايهاب مصطفى السيد عبداملطلب١٨٦٦١

٢٥٤٨١Xايهاب موسى عبدالعزيز مربوك موسى١٨٦٦٢

7٢٥٤٨٢Xسل اسامه فاروق عبدالقادر امحد الضبع١٨٦٦٣

ل7٢٥٤٨٣سم سعيد رجب عبدالفتاح١٨٦٦٤

دمحم صبح١٨٦٦٥ جـ//7٢٩٠٣١سم طلعت السعيد 

٢٥٤٨٤Xبدر مجيل علواىن حسني١٨٦٦٦

دمحم١٨٦٦٧ ٢٥٤٨٥Xبدر رجب شرف الدين 

دمحم عبدالرمحن قته١٨٦٦٨ ل٢٥٤٨٦بدر عبدالرمحن 

جـ//٢٥٤٨٧بدر كرمي عبدالسالم يونس هليل١٨٦٦٩

دمحم١٨٦٧٠ دمحم  دمحم حمرم  جـ//٢٥٤٨٨بدر 

دمحم على١٨٦٧١ ل٢٥٤٨٩بدرالدين عماد امحد 

جـ//٢٥٤٩٠بدرى امحد بدرى امحد على١٨٦٧٢

٢٧١٠٦Xبركات عاطف على هدهد١٨٦٧٣

دمحم على١٨٦٧٤ ٢٧١٠٧Xبسمله سعد 

ججـ٢٥٤٩١بسمله Wسر موسى عباس١٨٦٧٥
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جـ//٢٥٤٩٢بسمه ابراهيم على على ابوالسعود١٨٦٧٦

ججـ٢٥٤٩٣بسمه ابراهيم فوزى حافظ١٨٦٧٧

دمحم محدى ابوشوشه١٨٦٧٨ جـ//٢٥٤٩٤بسمه اشرف 

ل٢٨١١٠بسمه جمدى عبدهللا امحد الطوخى١٨٦٧٩

دمحم عاشور سامل١٨٦٨٠ جـ//٢٥٤٩٥بسمه 

ججـ٢٥٤٩٦بسنت سليمان عبداحملسن امني١٨٦٨١

٢٧١٠٨Xبسنت شريف امحد كامل١٨٦٨٢

ل٢٧١٠٩بسنت ماهر عبدالرمحن امحد ابوشامه١٨٦٨٣

جـ//٢٨١١١بسنت جمدى سعيد امساعيل١٨٦٨٤

ججـ٢٥٤٩٧بسنت وجيه موريس جربائيل١٨٦٨٥

جـ//٢٥٤٩٨بسيوىن عبداحملسن بسيوىن كشك١٨٦٨٦

جـ//٢٥٤٩٩بضا7 روماىن صليب حنا١٨٦٨٧

جـ//٢٥٥٠٠بطرس اسحق جرجس جملع١٨٦٨٨

جـ//٢٥٥٠١بطرس امين خبيت سعيد جرجس١٨٦٨٩

جـ//٢٥٥٠٢بكرى عادل فراج عبدهللا١٨٦٩٠

دمحم١٨٦٩١ جـ//٢٥٥٠٣بالل ابراهيم عباس 

ل٢٥٥٠٤بالل �مر صالح زيدان موسى١٨٦٩٢

جـ//٢٧١١٠بالل سامى جرب عبدالسالم خضر١٨٦٩٣

دمحم حممود١٨٦٩٤ دمحم  جـ//٢٥٥٠٥بالل صفى الدين 

ل٢٧٤٥٦بالل فرحات حسن ابراهيم١٨٦٩٥

ججـ٢٥٥٠٦بالل متوىل امحد ابو العال الشهاىب١٨٦٩٦

جـ//٢٥٥٠٧¦اء ابراهيم حسني امحد ابو محامه١٨٦٩٧

جـ//٢٧٤٥٧¦اء الدين عبداللطيف كامل عبدالصمد١٨٦٩٨

دمحم١٨٦٩٩ جـ//٢٥٥٠٨¦اء سامل ابوبكر 

دمحم عيسى على١٨٧٠٠ ٢٥٥٠٩X¦اء 
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ججـ٢٥٥١٠بيرت مجيل نصري جادهللا١٨٧٠١

جـ//٢٥٥١١بيرت فارس سعيد مرتى١٨٧٠٢

٢٥٥١٢Xتسنيم امحد على عبدهللا١٨٧٠٣

دمحم امحد امحد صاحل١٨٧٠٤ جـ//٢٥٥١٣تغريد امحد 

جـ//٢٧١١١تقوى السيد عبداملعطى السيد١٨٧٠٥

دمحم املغرىب١٨٧٠٦ جـ//٢٥٥١٤تقى مجال حممود 

٢٩٠٣٣Xتقى حسني جندى حسني دWب١٨٧٠٧

جـ//٢٥٥١٥تقى خالد عطيه هللا السيد امحد١٨٧٠٨

دمحم١٨٧٠٩ جـ//٢٥٥١٦توفيق سيد توفيق 

دمحم توفيق١٨٧١٠ جـ//٢٥٥١٧توفيق ممدوح 

ل٢٧١١٢توفيق نبيل توفيق عبداملقصود١٨٧١١

جـ//٢٥٥١٨تيسري ايهاب فؤاد خلفه١٨٧١٢

دمحم ¦لول١٨٧١٣ دمحم رزق التهامى  جـ//٢٥٥١٩تيوليب 

جـ//٢٥٥٢٠جاب هللا حممود جاب هللا عبدالشكور جنله١٨٧١٤

ل٢٥٥٢١جابر شحاته على امحد١٨٧١٥

دمحم١٨٧١٦ جـ//٢٥٥٢٢جابر فتحى عبداجلابر ابراهيم 

دمحم١٨٧١٧ دمحم عبدالعاطى عبداحلميد  ججـ٢٥٥٢٣جاسر 

جـ//٢٥٥٢٤جربيل ضيف ادريس ضيف١٨٧١٨

جـ//٢٥٥٢٥جرجس اسحق ليشع مرزق١٨٧١٩

جـ//٢٧١١٣جالل امحد جالل الدين محوده حسن١٨٧٢٠

دمحم جالل مدينه١٨٧٢١ جـ//٢٥٥٢٦جالل امين 

ل٢٥٥٢٧جالل كرم جالل سيد امحد١٨٧٢٢

جـ//٢٥٥٢٨جالل �صر جالل سيد امحد١٨٧٢٣

جـ//٢٥٥٢٩جالل وائل عزت اخلطيب١٨٧٢٤

دمحم حفينه١٨٧٢٥ دمحم مجال  جـ//٢٧١١٤مجال الدين 
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٢٨٠٦٧X Xمجال رمضان شفيع صاحل شفيع١٨٧٢٦

ل٢٧٤٥٨مجال عبدالناصر عزيز حممود اجليالىن١٨٧٢٧

٢٥٥٣٠Xمجال فوزى رفعت عبدالعزيز١٨٧٢٨

دمحم ابراهيم شلىب١٨٧٢٩ ل٢٥٥٣١مجال 

دمحم البدوى١٨٧٣٠ دمحم راغب  جـ//٢٥٥٣٢مجال 

جـ//٢٥٥٣٤مجعه صالح مجعه حممود١٨٧٣١

دمحم العبودى١٨٧٣٢ ٢٧٦٩٥X Xجهاد سيد نوىب 

جـ//٢٥٥٣٥جهاد عبدالقادر حممود هالل١٨٧٣٣

جـ//٢٨٠٤٤جهاد فاروق هاشم فرج نصار١٨٧٣٤

ججـ٢٥٥٣٦جواهر مصطفى فؤاد حممود١٨٧٣٥

جـ//٢٨٠٢٨جورج اديب جورجى زكى سعد١٨٧٣٦

ل٢٥٥٣٧جوما� كرم عبداملوىل رمضان١٨٧٣٧

دمحم امحد عبدالغىن١٨٧٣٨ جـ//٢٥٥٣٨جوما� 

دمحم فرج١٨٧٣٩ جـ//٢٥٥٣٩جيهان فرج 

دمحم حسن عبداحلميد١٨٧٤٠ جـ//٢٥٥٤٠حامت 

دمحم على شعت١٨٧٤١ ل٢٧١١٥حازم امحد 

جـ//٢٥٥٤١حازم امام شبل ابراهيم العفاىن١٨٧٤٢

جـ//٢٥٥٤٢حازم مجعه ضيف مجعه١٨٧٤٣

٢٧٤٥٩Xحازم حامد على عبدا�يد١٨٧٤٤

دمحم املدىن١٨٧٤٥ جـ//٢٥٥٤٣حازم سيد 

جـ//٢٥٥٤٤حازم صبحى ابراهيم عبدالرحيم مسك١٨٧٤٦

جـ//٢٧١١٦حازم عبدالباسط احلسيىن رمضان١٨٧٤٧

٢٧١١٧Xحازم عبدالرب عبداملوىل عبدالرب١٨٧٤٨

دمحم١٨٧٤٩ ل٢٧٤٦٠حازم عصام السيد 

٢٧٦٨٠Xحازم قطب عبداملنعم جاب هللا اجلارحى١٨٧٥٠
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جـ//٢٥٥٤٥حازم مرسى على ابوالنور١٨٧٥١

جـ//٢٥٥٤٦حامد ابراهيم حامد الصيفى١٨٧٥٢

٢٧١١٨X Xحامد سيد حامد قاسم١٨٧٥٣

دمحم حامد عبدا�يد عبدالكرمي١٨٧٥٤ ل٢٥٥٤٧حامد 

دمحم عبداللطيف فرج بدر١٨٧٥٥ جـ//٢٥٥٤٨حامد 

٢٧٤٦١X Xحبيبه امحد على امحد صاحل١٨٧٥٦

جـ//٢٥٥٤٩حبيبه اشرف فوزى حلمى١٨٧٥٧

جـ//٢٥٥٥٠حبيبه رضا ابراهيم اخلوىل١٨٧٥٨

جـ//٢٥٥٥١حبيبه سيد امساعيل صاحل١٨٧٥٩

ل٢٥٥٥٢حبيبه عبدالرازق حمروس عبدالعزيز١٨٧٦٠

ججـ٢٥٥٥٣حبيبه عبدالناصر فهمى عوض جماور١٨٧٦١

ججـ٢٥٥٥٤حبيبه عمرو عبدالسالم عبده جربيل١٨٧٦٢

دمحم عبدا�يد حامد١٨٧٦٣ ل٢٧٤٦٢حبيبه 

٢٧١١٩Xحبيبه خمتار عبدالفتاح عامر١٨٧٦٤

ججـ٢٥٥٥٥حبيبه مسعود رجب يوسف عبدالال١٨٧٦٥

دمحم عبدهللا١٨٧٦٦ جـ//٢٥٥٥٦حبيبه Wسر 

ل٢٥٥٥٧حسام ابراهيم عبداملعبود عبداحلميد١٨٧٦٧

دمحم اجلبالوى١٨٧٦٨ ل٢٥٥٥٨حسام امحد عبدهللا 

ل٢٥٥٥٩حسام السيد سعد ابراهيم اخلواجه١٨٧٦٩

جـ//٢٥٥٦٠حسام مجال كمال رزق السيد١٨٧٧٠

ل٢٥٥٦١حسام سليمان ابراهيم قوره١٨٧٧١

٢٧٤٦٣Xحسام شعبان عبداملوىل طلبه١٨٧٧٢

دمحم١٨٧٧٣ ل٢٥٥٦٢حسام عبداجلابر §بت 

دمحم ابراهيم مصرى١٨٧٧٤ ٢٥٥٦٣X Xحسام عطيه 

دمحم حممود عثمان١٨٧٧٥ ل٢٥٥٦٤حسام 
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دمحم نعيم عسل١٨٧٧٦ ل٢٥٥٦٥حسام 

ل٢٥٥٦٦حسام حممود على سليمان العسال١٨٧٧٧

ل٢٥٥٦٧حسام وائل عبدالعاطى مربوك١٨٧٧٨

٢٩٠٣٧Xحسن امحد حسن امحد ابراهيم١٨٧٧٩

ل٢٥٥٦٨حسن امحد عوض حممود الشحرى١٨٧٨٠

٢٧٦٧٧Xحسن امحد يوسف امحد١٨٧٨١

دمحم امحد بدر١٨٧٨٢ ل٢٥٥٦٩حسن ايهاب 

ل٢٥٥٧٠حسن جادهللا عبده جادهللا١٨٧٨٣

٢٨٠٦٨X Xحسن محاده عبداملنعم جادهللا١٨٧٨٤

ل٢٥٥٧١حسن سعيد خاطر السيد خضر١٨٧٨٥

٢٧٤٦٤X Xحسن مسيح حسن عبدهللا عثمان١٨٧٨٦

٢٥٥٧٢Xحسن صاحل عبدالفتاح امحد١٨٧٨٧

جـ//٢٥٥٧٣حسن صالح حسن ابراهيم حسن١٨٧٨٨

دمحم١٨٧٨٩ جـ//٢٥٥٧٤حسن عماد حسن 

جـ//٢٥٥٧٥حسن عماد محدى امحد ¦نسى١٨٧٩٠

٢٥٥٧٦X Xحسن فتحى حسن يوسف١٨٧٩١

دمحم حسن خليل عطيه١٨٧٩٢ جـ//٢٥٥٧٧حسن 

دمحم حسن رمضان الطحان١٨٧٩٣ جـ//٢٥٥٧٨حسن 

دمحم حسن عيسى عمار١٨٧٩٤ ل٢٧١٢٠حسن 

دمحم عبدالظاهر السيد١٨٧٩٥ جـ//٢٥٥٧٩حسن 

دمحم كمال السيد١٨٧٩٦ جـ//٢٥٥٨٠حسن 

دمحم بدوى١٨٧٩٧ دمحم حممود  ٢٨٠٦٩Xحسن 

جـ//٢٥٥٨١حسن حممود �جى امحد١٨٧٩٨

٢٧١٢١Xحسن مسلم سليمان حسني١٨٧٩٩

ل٢٧١٢٢حسن �دى عبدربه السيد١٨٨٠٠
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ججـ٢٥٥٨٢حسناء امحد مصطفى ابراهيم سامل١٨٨٠١

دمحم امحد١٨٨٠٢ ججـ٢٥٥٨٣حسناء السيد السيد 

ججـ٢٥٥٨٤حسناء عبدالعزيز االمام الشافعى عبدالعزيز١٨٨٠٣

جـ//٢٥٥٨٥حسناء مسعود السيد بسيوىن صاحل١٨٨٠٤

ل٢٧١٢٣حسىن اشرف حسىن ابراهيم امساعيل١٨٨٠٥

جـ//٢٥٥٨٦حسىن عاطف سعدالدين ابوعاصى١٨٨٠٦

جـ//٢٥٥٨٧حسىن عبدالناصر عبدهللا عالم عالم١٨٨٠٧

٢٧٦٨٨Xحسني محدى امحد سعد١٨٨٠٨

٢٨٠٧٠X Xحسني سراج حسني حسن الكردى١٨٨٠٩

ل٢٥٥٨٨حسني عبدهللا حسني زكى١٨٨١٠

ل٢٥٥٨٩حسني عبدالنىب حسني جرب١٨٨١١

ل٢٥٥٩٠حسني عنرت حسني زيدان مصطفى١٨٨١٢

دمحم حسن القط١٨٨١٣ جـ//٢٨٠٧١حسني 

دمحم حسني ابراهيم عبده١٨٨١٤ ل٢٥٥٩١حسني 

دمحم١٨٨١٥ جـ//٢٧٦٣٦حسني وائل مسعد 

ل٢٥٥٩٢حلمى اشرف حلمى عباس١٨٨١٦

جـ//٢٥٥٩٣محاده اشرف شكرى مجعه١٨٨١٧

دمحم ابراهيم١٨٨١٨ جـ//٢٨٠٤٥محاده عبدهللا 

ل٢٥٥٩٤محاده �جى عبداملوىل منصور١٨٨١٩

جـ//٢٥٥٩٥محدى ابراهيم حسن حممود١٨٨٢٠

٢٥٥٩٦Xمحدى امحد جربيل عبداملقصود١٨٨٢١

دمحم شوشه١٨٨٢٢ ل٢٧١٢٤محدى امحد 

جـ//٢٨٠٢٩محدى رضا عبداملنعم امساعيل النحراوى١٨٨٢٣

دمحم مرسى غازى١٨٨٢٤ جـ//٢٧١٢٥محدى عادل 

دمحم عبدالفتاح١٨٨٢٥ ل٢٧١٢٦محدى عبدهللا 
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جـ//٢٧١٢٧محدى عماد محدى عبدالعزيز اخليسى١٨٨٢٦

دمحم١٨٨٢٧ دمحم محدى  جـ//٢٥٥٩٧محدى 

دمحم محيده١٨٨٢٨ جـ//٢٧١٢٨محدى مصطفى امحد 

جـ//٢٥٥٩٨محزه حيى محزه شتات١٨٨٢٩

دمحم الشحات١٨٨٣٠ ججـ٢٥٥٩٩حنان امحد 

دمحم السيد ابراهيم١٨٨٣١ م٢٥٦٠٠حنان 

جـ//٢٥٦٠١حنان هاىن ارفيفان صاحل حسني الصوراىن١٨٨٣٢

جـ//٢٥٦٠٢حنان حيى موسى حمجوب١٨٨٣٣

دمحم١٨٨٣٤ ججـ٢٥٦٠٣حنني حسني حممود حسني 

دمحم اهلوارى١٨٨٣٥ جـ//٢٥٦٠٤حنني صبحى فوزى 

دمحم ابوكامل١٨٨٣٦ جـ//٢٥٦٠٥حنني حممود 

جـ//٢٥٦٠٦حنني مدحت عبدالفتاح اجلزار١٨٨٣٧

دمحم١٨٨٣٨ جـ//٢٥٦٠٧خاطر نبيل حسن 

دمحم١٨٨٣٩ ججـ٢٥٦٠٨خالد امحد عبدهللا على 

ججـ٢٥٦٠٩خالد اشرف عرفه البحراوى١٨٨٤٠

ججـ٢٥٦١٠خالد امني حامد امحد البحريى١٨٨٤١

جـ//٢٧١٢٩خالد رمحى خليل نصر١٨٨٤٢

ل٢٧١٣٠خالد سعد هللا محدى سعد هللا١٨٨٤٣

جـ//٢٥٦١١خالد سعيد حسني عبداحلليم هالل١٨٨٤٤

دمحم الغايش١٨٨٤٥ جـ//٢٥٦١٢خالد عبداحلميد عبداللطيف 

جـ//٢٥٦١٣خالد عبدالعاطى حسن حممود١٨٨٤٦

دمحم غندور املصرى١٨٨٤٧ ل٢٧١٣١خالد عبدالناصر فتح هللا 

ل٢٧١٣٢خالد عصام ابوالعنني عبدالقوى١٨٨٤٨

٢٥٦١٤Xخالد على امحد عبدالعواض١٨٨٤٩

جـ//٢٥٦١٥خالد على محدان حسني الربامهه١٨٨٥٠
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دمحم١٨٨٥١ ٢٧١٣٣Xخالد على عبداحلميد امحد 

دمحم فرج القصريى١٨٨٥٢ جـ//٢٨٠٤٦خالد على 

جـ//٢٥٦١٦خالد عمرو ابراهيم عبدالرازق١٨٨٥٣

٢٧٦٣٧Xخالد جمدى سعيد على١٨٨٥٤

دمحم دسوقى امحد حفناوى١٨٨٥٥ جـ//٢٥٦١٧خالد 

دمحم رجب محدان١٨٨٥٦ جـ//٢٥٦١٨خالد 

دمحم١٨٨٥٧ دمحم رشاد حممود  جـ//٢٥٦١٩خالد 

دمحم رضا على ابراهيم عبوده١٨٨٥٨ جـ//٢٥٦٢٠خالد 

دمحم عبدالفتاح ابوالعال شعبان١٨٨٥٩ ل٢٥٦٢١خالد 

٢٥٦٢٢Xخالد وليد فتحى حلمى١٨٨٦٠

دمحم عبداحلفيظ١٨٨٦١ ل٢٧١٣٤خالدعبداحلفيظ 

دمحم امني١٨٨٦٢ جـ//٢٥٦٢٣خلود امحد 

ل٢٧٤٦٧خلود جادهللا عبده جادهللا١٨٨٦٣

ل٢٧١٣٥خلود رضا حلمى عبدالوهاب١٨٨٦٤

جـ//٢٥٦٢٥خلود سامح سعيد ابراهيم حسن١٨٨٦٥

٢٥٦٢٦Xخلود عالء سيد محزه١٨٨٦٦

ججـ٢٨٠٤٧خلود منصور مسلم عواد١٨٨٦٧

جـ//٢٥٦٢٨خلود نبيل فتحى ابراهيم صاحل١٨٨٦٨

دمحم خليفه مرسى١٨٨٦٩ ل٢٧١٣٦خليفه 

جـ//٢٨٠٤٨مخيس حممود عبدالغىن غازى١٨٨٧٠

ل٢٧١٣٧خريى عبدالستار خليل زيدان خليل١٨٨٧١

جـ//٢٥٦٢٩دعاء امساعيل السيد عبدالعزيز خضر١٨٨٧٢

ججـ٢٥٦٣٠دعاء عبداجلواد السيد عبدالال١٨٨٧٣

دمحم١٨٨٧٤ جـ//٢٥٦٣١دنيا خالد عبداحلميد عطيه 

دمحم١٨٨٧٥ جـ//٢٥٦٣٢دنيا سامى سعد عبدالقادر 
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جـ//٢٥٦٣٣دنيا عبدالعليم سيف عبدالعليم شرخ١٨٨٧٦

جـ//٢٥٦٣٤دنيا عبدالنعيم §بت طه١٨٨٧٧

دمحم الطنطاوى١٨٨٧٨ ججـ٢٥٦٣٥دنيا ماهر مسري 

دمحم اخلشن١٨٨٧٩ جـ//٢٥٦٣٦دينا الشورجبى السيد 

جـ//٢٥٦٣٧دينا الغريب العرىب عباطه١٨٨٨٠

جـ//٢٥٦٣٨دينا خليفه عمر خليفه١٨٨٨١

دمحم على حممود١٨٨٨٢ ل٢٥٦٣٩دينا صالح الدين 

جـ//٢٥٦٤٠دينا عبدا�يد ابراهيم القصاص١٨٨٨٣

دمحم �جى١٨٨٨٤ دمحم  جـ//٢٥٦٤١دينا حمروس 

دمحم عامر١٨٨٨٥ دمحم هادى  ٢٧٦٩١X Xدينا 

دمحم١٨٨٨٦ جـ//٢٥٦٤٢ذكرى محدى حسان 

ل٢٧٤٦٨ذWد مجال زايد محد١٨٨٨٧

ل٢٥٦٤٣رأفت مصطفى ابراهيم عبدالقادر مفتاح١٨٨٨٨

ل٢٧١٣٨رؤى على امحد عثمان١٨٨٨٩

دمحم منصور١٨٨٩٠ دمحم سعد امحد  جـ//٢٧٤٦٩رؤى 

ل٢٥٦٤٤رافت ¦لوى محدى شريف١٨٨٩١

ل٢٥٦٤٥رامز عادل زكى وهبه١٨٨٩٢

دمحم على١٨٨٩٣ ٢٥٦٤٦Xرامى خالد عبدالونيس 

جـ//٢٥٦٤٧راندا سعد امحد سعد١٨٨٩٤

دمحم عبدالرحيم عبدهللا١٨٨٩٥ جـ//٢٥٦٤٨ربيع شعبان 

جـ//٢٥٦٤٩رجب حسام الدين رجب على قنون١٨٨٩٦

جـ//٢٥٦٥٠رجب صربى رجب مجعه١٨٨٩٧

جـ//٢٥٦٥١رجب �صر جابر ابواحلديد١٨٨٩٨

ل٢٧١٣٩رحاب مجال حممود جالل١٨٨٩٩

جـ//٢٥٦٥٢رحاب طارق عبدالتواب غريب١٨٩٠٠
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جـ//٢٥٦٥٣رمحه ابراهيم سليمان ابراهيم جنله١٨٩٠١

جـ//٢٧١٤٠رمحه امحد محزه حممود محزه١٨٩٠٢

دمحم رشاد عبدالعزيز١٨٩٠٣ جـ//٢٥٦٥٤رمحه امحد 

ل٢٥٦٥٥رمحه امين ابواملكارم امحد١٨٩٠٤

جـ//٢٥٦٥٦رمحه زكى عزت زكى١٨٩٠٥

جـ//٢٥٦٥٧رمحه طارق جابر على محاد١٨٩٠٦

دمحم حسن١٨٩٠٧ جـ//٢٥٦٥٨رمحه عاطف عطيه 

دمحم عبداحلليم عبداهلادى١٨٩٠٨ جـ//٢٥٦٥٩رمحه 

دمحم مصطفى ابوصوان١٨٩٠٩ دمحم  جـ//٢٧١٤١رمحه 

ل٢٧٤٧٠رمحه حممود حسني حممود القرم١٨٩١٠

٢٧١٤٢Xرشاد اشرف رشاد امحد املناوى١٨٩١١

دمحم حسانني ابراهيم١٨٩١٢ ل٢٧٤٧١رشاد عبدالنىب 

دمحم ممدوح رشاد١٨٩١٣ جـ//٢٥٦٦٠رشاد 

٢٥٦٦١X Xرضا امحد على عبدالدامي السنهورى١٨٩١٤

دمحم سيد عبداملطلب ابراهيم١٨٩١٥ جـ//٢٥٦٦٢رضا 

دمحم عنرت عبداملعطى فوده١٨٩١٦ جـ//٢٥٦٦٣رضا 

جـ//٢٥٦٦٤رضوان حسن البنا مصطفى رضوان١٨٩١٧

٢٧٤٧٢Xرضوى امحد عبداملنعم على١٨٩١٨

ل٢٧١٤٣رضوى عاطف عبدالنىب على١٨٩١٩

دمحم مهدى على١٨٩٢٠ جـ//٢٥٦٦٥رضوى 

جـ//٢٥٦٦٦رقيه ابراهيم فاروق ابراهيم١٨٩٢١

جـ//٢٧١٤٤رقيه مجعه سعد ابراهيم مجعه جلو١٨٩٢٢

ججـ٢٥٦٦٧رقيه على حمروس عبدا�يد١٨٩٢٣

ل٢٧١٤٥رمضان ادهم عطيه بسيوىن السقا١٨٩٢٤

دمحم عبدالفتاح١٨٩٢٥ جـ//٢٥٦٦٨رمضان مسري 
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٢٧١٤٦Xرمضان على رجب مكاوى١٨٩٢٦

جـ//٢٥٦٦٩ر� امحد عبدهللا عبدالرسول١٨٩٢٧

دمحم منصور١٨٩٢٨ جـ//٢٥٦٧٠ر� امين على 

ججـ٢٥٦٧١ر� مجال رمضان سليمان١٨٩٢٩

دمحم منتصر١٨٩٣٠ ججـ٢٥٦٧٢ر� ممدوح جالل 

ججـ٢٥٦٧٣روان ابو النور ابراهيم حسانني١٨٩٣١

جـ//٢٥٦٧٤روان رضا حسين رضا١٨٩٣٢

ججـ٢٥٦٧٥روان عبدهللا السعيد سليمان سليمان١٨٩٣٣

ججـ٢٥٦٧٦روان عيد سامى حسني محودة١٨٩٣٤

دمحم عبداملنعم محوده خضر١٨٩٣٥ جـ//٢٥٦٧٧روان 

دمحم فتح خطاب١٨٩٣٦ ججـ٢٥٦٧٨روان 

جـ//٢٥٦٧٩روان مصطفى عبداجلليل حممود١٨٩٣٧

٢٧٤٧٣Xرودينا نبيل حسن يونس١٨٩٣٨

دمحم١٨٩٣٩ ججـ٢٥٦٨٠روضه امحد محدى 

دمحم شارب١٨٩٤٠ ججـ٢٥٦٨١روضه مصطفى رزق 

جـ//٢٥٦٨٢روماىن حنا ايوب حنا١٨٩٤١

دمحم١٨٩٤٢ دمحم عبداحلميد  جـ//٢٥٦٨٤رويناء حسن 

٢٥٦٨٥Xرمي مسعد ابواحملاسن حسن البلشى١٨٩٤٣

دمحم فوده١٨٩٤٤ جـ//٢٥٦٨٦رمي �صر بدر 

جـ//٢٥٦٨٧رمي نبيل حممود متارد١٨٩٤٥

دمحم عبده ابو زيد١٨٩٤٦ ل٢٧١٤٧رمي وليد 

جـ//٢٥٦٨٨رميون مجيل عزيز عبداملالك١٨٩٤٧

ل٢٥٦٨٩ريناد اسامه حافظ امحد القاضى١٨٩٤٨

دمحم غالب١٨٩٤٩ جـ//٢٥٦٩٠ريهام الشحات شحاته 

جـ//٢٥٦٩١ريهام عاشور السيد شعيب١٨٩٥٠
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دمحم حسني سامل١٨٩٥١ ججـ٢٥٦٩٣ريهام عصام 

ل٢٩٠٤٤زهراء حسني ضحاوى امحد١٨٩٥٢

دمحم اجلاويش١٨٩٥٣ ل٢٧٤٧٤زهراء خالد مصطفى 

دمحم عبدالرسول١٨٩٥٤ جـ//٢٥٦٩٤زWد امحد 

دمحم الصاىف قاسم١٨٩٥٥ جـ//٢٥٦٩٥زWد الصاىف 

دمحم ابراهيم١٨٩٥٦ جـ//٢٥٦٩٦زWد مجال مرسى 

جـ//٢٥٦٩٨زWد مخيس عبدهللا صاحل جويلى١٨٩٥٧

دمحم االمشيطى١٨٩٥٨ جـ//٢٧١٥٠زWد رضا 

دمحم عبداملقصود امني العبد١٨٩٥٩ ل٢٥٦٩٩زWد رفعت 

دمحم امام١٨٩٦٠ جـ//٢٥٧٠٠زWد رمضان 

جـ//٢٥٧٠١زWد مسري حسني صادق زWده١٨٩٦١

جـ//٢٥٧٠٢زWد عبداللطيف عز الدين حممود١٨٩٦٢

جـ//٢٥٧٠٣زWد عبدهللا عبداللطيف حجازى١٨٩٦٣

دمحم امساعيل١٨٩٦٤ ٢٧٦٣٨XزWد على 

جـ//٢٥٧٠٤زWد ماهر فتوح سيد سليمان١٨٩٦٥

دمحم محدون١٨٩٦٦ دمحم السعدى  جـ//٢٥٧٠٥زWد 

دمحم دغيش١٨٩٦٧ دمحم الصاوى  جـ//٢٥٧٠٦زWد 

دمحم شعبان السعيد١٨٩٦٨ ٢٥٧٠٨XزWد 

دمحم١٨٩٦٩ دمحم عبدالعظيم عليو  ٢٥٧٠٩X XزWد 

دمحم فتحى قطب ابوطالب١٨٩٧٠ ٢٥٧١٠XزWد 

جـ//٢٧١٥١زWد حممود سيد امحد متساح١٨٩٧١

٢٥٧١١XزWد مصطفى سيد مصطفى١٨٩٧٢

دمحم الدماطى١٨٩٧٣ دمحم  جـ//٢٥٧١٢زWد وصفى 

ججـ٢٥٧١٣زينب رضا عبداملنعم خبيت بركات١٨٩٧٤

دمحم١٨٩٧٥ ججـ٢٥٧١٤زينب سيد بشري ادم 
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ججـ٢٥٧١٥زينب عادل حسن السيد١٨٩٧٦

جـ//٢٥٧١٦زينب عبداملنعم على حسيىن على١٨٩٧٧

٢٥٧١٧Xزينب عبدالنىب امساعيل املرصفاوى١٨٩٧٨

جـ//٢٥٧١٨زينب على سيد امحد على فراج١٨٩٧٩

دمحم رضا سيد حسني١٨٩٨٠ ججـ٢٥٧١٩ساجده 

جـ//٢٥٧٢٠ساره امري فهيم اسكندر١٨٩٨١

٢٥٧٢١Xساره رمضان امحد حسنني١٨٩٨٢

جـ//٢٥٧٢٢ساره سعد عبداللطيف عبدهللا١٨٩٨٣

دمحم عروج١٨٩٨٤ ججـ٢٥٧٢٣ساره مسري حسن 

ججـ٢٥٧٢٥ساره عمار عبداحلميد عبداللطيف شندى١٨٩٨٥

دمحم سيد امحد١٨٩٨٦ دمحم سيد امحد  ججـ٢٥٧٢٦ساره 

جـ//٢٥٧٢٧ساره ميخائيل امني سالمه١٨٩٨٧

ججـ٢٧١٥٢ساره هشام عبدالسالم عبدالصادق حسن١٨٩٨٨

جـ//٢٥٧٢٨ساره وائل صالح عبدالشاىف مرسى١٨٩٨٩

ل٢٥٧٢٩ساره Wسر حممود امحد١٨٩٩٠

جـ//٢٥٧٣٠سامل امحد سامل حبشى١٨٩٩١

دمحم على عبدالغىن١٨٩٩٢ ٢٩٠٤٥Xسامل حممود 

جـ//٢٥٧٣١ساىل امحد عطيه عوض١٨٩٩٣

دمحم١٨٩٩٤ ل٢٥٧٣٢ساىل رضا صبحى عبدالعزيز 

جـ//٢٥٧٣٣سامح السيد عبداحلميد الشعراوى١٨٩٩٥

دمحم يونس١٨٩٩٦ ٢٥٧٣٤Xسامح السيد 

جـ//٢٥٧٣٦سامح مالك ذكى عوض١٨٩٩٧

جـ//٢٥٧٣٧سامى حليم عوض عزيز١٨٩٩٨

جـ//٢٧١٥٣سامى صالح سعيد على سويدان١٨٩٩٩

دمحم الرامى١٩٠٠٠ دمحم  ل٢٥٧٣٨ساهر امحد 
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جـ//٢٥٧٣٩سجده منري صابر القليوىب١٩٠٠١

جـ//٢٥٧٤٠سحر رمضان شحاته منصور١٩٠٠٢

دمحم سعد قطب١٩٠٠٣ جـ//٢٥٧٤١سحر 

دمحم السبع١٩٠٠٤ جـ//٢٥٧٤٢سحر مسعد 

٢٥٧٤٣Xسراج الدين فنجرى سعدى حامد١٩٠٠٥

ججـ٢٥٧٤٤سعاد على صادق عويس سامل١٩٠٠٦

٢٧٤٧٥Xسعد امحد سعد الشنشورى١٩٠٠٧

ل٢٥٧٤٥سعد امساعيل ابراهيم حسن١٩٠٠٨

جـ//٢٥٧٤٦سعد مجعه بسيوىن حممود عيد١٩٠٠٩

٢٥٧٤٧Xسعد خالد سعد على١٩٠١٠

جـ//٢٥٧٤٨سعد عبدالرمحن سعد فايد١٩٠١١

دمحم سعد شعري١٩٠١٢ جـ//٢٧١٥٤سعد 

ل٢٧١٥٥سعد حممود سعد امبيوه حمجوب الشيمى١٩٠١٣

دمحم بيومى قطب عمرية١٩٠١٤ جـ//٢٥٧٤٩سعديه 

جـ//٢٥٧٥٠سعودى فتحى سعودى حسن١٩٠١٥

٢٧١٥٦Xسعيد امحد سعيد بسيوىن زلط١٩٠١٦

جـ//٢٥٧٥١سعيد امحد عبدا�يد سيد١٩٠١٧

٢٧٤٧٦Xسعيد السيد سعيد ابوواىف حسني١٩٠١٨

ل٢٥٧٥٢سعيد امين سعيد عمران على١٩٠١٩

٢٧١٥٧Xسعيد بشري عبداحلليم عبداحلميد ابوشهاوى١٩٠٢٠

جـ//٢٥٧٥٣سعيد �مر سعيد الشيخ١٩٠٢١

جـ//٢٥٧٥٤سعيد حسني فوزى عطوه١٩٠٢٢

٢٧١٥٨X Xسعيد رأفت على ابوزيد١٩٠٢٣

جـ//٢٧١٥٩سعيد رضا سعيد القن١٩٠٢٤

ل٢٥٧٥٥سعيد عماد سعيد البسيوىن١٩٠٢٥
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دمحم السيد١٩٠٢٦ ل٢٥٧٥٦سعيد عماد 

دمحم عبدالعزيز سامل بدر١٩٠٢٧ ل٢٧١٦٠سعيد 

ل٢٥٧٥٧سعيد ممدوح عنرت حسن١٩٠٢٨

ل٢٥٧٥٨سعيد Wسر البطاحيى على النادى١٩٠٢٩

ل٢٥٧٥٩سالمه شحاته صربى شحاته الشاعر١٩٠٣٠

دمحم يوسف عبداملقصود١٩٠٣١ جـ//٢٥٧٦٠سلسبيل 

جـ//٢٩٠٤٧سلمى مسري انور على حسن منطاش١٩٠٣٢

دمحم١٩٠٣٣ ل٢٥٧٦١سلمى صالح الدين مصطفى 

ل٢٥٧٦٢سلمى صالح السيد عباس العشرى١٩٠٣٤

جـ//٢٧١٦١سلمى صالح رجب حسيىن١٩٠٣٥

دمحم عبده١٩٠٣٦ ل٢٥٧٦٤سلمى عبدالرمحن 

ل٢٥٧٦٥سلمى مؤمن موسى مسعود١٩٠٣٧

دمحم عبدالسالم١٩٠٣٨ دمحم خريى  ل٢٧٦٣٩سلمى وجيه 

دمحم١٩٠٣٩ ل٢٥٧٦٦سلوى فهد كامل 

دمحم سليم عومير١٩٠٤٠ ل٢٥٧٦٧سليم 

جـ//٢٥٧٦٨سليمان اشرف سليمان السقا١٩٠٤١

دمحم سليمان حممود سليمان١٩٠٤٢ جـ//٢٥٧٧٠سليمان 

دمحم عثمان كمال١٩٠٤٣ ل٢٥٧٧١سليمان 

ججـ٢٥٧٧٢مساح توبه حسني سالمه١٩٠٤٤

جـ//٢٥٧٧٣مسر ابراهيم ابراهيم املسيدى١٩٠٤٥

ل٢٥٧٧٤مسر السيد عبدالعزيز السيد١٩٠٤٦

دمحم امحد ابوالليل١٩٠٤٧ ٢٧٦٨١Xمسر حممود 

دمحم مسعود١٩٠٤٨ ججـ٢٥٧٧٥مسر مصطفى حسىن 

جـ//٢٥٧٧٦مسر Wسر رشاد على١٩٠٤٩

ل٢٥٧٧٧مسري امين مسري محاد١٩٠٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم على الدين١٩٠٥١ جـ//٢٥٧٧٨مسري مسري شحاته 

٢٧٦٤٠Xمسري فوزى عبدالعظيم قاسم١٩٠٥٢

دمحم الصياد١٩٠٥٣ دمحم مسري  ل٢٧١٦٢مسري 

دمحم١٩٠٥٤ دمحم مرعى  جـ//٢٥٧٧٩مسري هاىن 

٢٥٧٨٠Xمسيه سيد ابراهيم سليمان امحد١٩٠٥٥

جـ//٢٧١٦٣مسيه مصطفى صاحل صالح١٩٠٥٦

ججـ٢٥٧٨١سهري عامر رمضان حسن سعودى١٩٠٥٧

دمحم١٩٠٥٨ ل٢٥٧٨٢سهيلة رمضان فهمى 

دمحم فوزى امحد١٩٠٥٩ جـ//٢٥٧٨٣سهيلة 

جـ//٢٥٧٨٤سهيله رضا جالل عبده١٩٠٦٠

دمحم على١٩٠٦١ ل٢٥٧٨٥سهيله طارق مصطفى كمال 

دمحم عبدهللا١٩٠٦٢ ل٢٧١٦٤سهيله وائل 

دمحم على اخلوىل١٩٠٦٣ جـ//٢٥٧٨٦سهيله Wسر مصطفى 

دمحم امساعيل١٩٠٦٤ جـ//٢٥٧٨٧سهيله يوسف السيد 

دمحم عمر الشاذىل١٩٠٦٥ ل٢٥٧٨٩سيد اسامه 

ل٢٥٧٩٠سيد امساعيل سيد حسن شحاته١٩٠٦٦

ل٢٥٧٩٢سيد حسن سيد توفيق١٩٠٦٧

دمحم الكمار١٩٠٦٨ دمحم السيد  ل٢٥٧٩٣سيد 

دمحم سيد �مر١٩٠٦٩ ل٢٥٧٩٤سيد 

دمحم سيد على يعقوب١٩٠٧٠ جـ//٢٨٠٤٩على 

دمحم سيد معوض١٩٠٧١ ل٢٥٧٩٥سيد 

ججـ٢٥٧٩٦سيد مسعد بيومى ابراهيم بيومى١٩٠٧٢

جـ//٢٥٧٩٧سيدهم عبيد عمر مجعه١٩٠٧٣

دمحم ابوزيد١٩٠٧٤ جـ//٢٥٧٩٨سيف الدين ابوزيد 

دمحم هجرس١٩٠٧٥ ل٢٥٧٩٩سيف الدين اشرف مربوك 
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دمحم١٩٠٧٦ جـ//٢٥٨٠٠سيف الدين عادل رشاد 

جـ//٢٥٨٠١سيف خالد كمال الدهان١٩٠٧٧

ل٢٥٨٠٢سيف طارق زكرW توفيق السيد١٩٠٧٨

دمحم١٩٠٧٩ دمحم رمضان  ل٢٧٤٧٧سيف 

دمحم صاحل حسني١٩٠٨٠ جـ//٢٥٨٠٣سيف 

دمحم عبدالوهاب حممود١٩٠٨١ جـ//٢٥٨٠٤سيف 

دمحم حممود مصطفى١٩٠٨٢ ل٢٥٨٠٥شادى عمرو 

دمحم جرابيع بريك١٩٠٨٣ ل٢٧٤٧٨شادى 

٢٥٨٠٦Xشاديه حسن امحد بدير السجاعى١٩٠٨٤

ججـ٢٨٠٣٠شر7ت شحاته السيد صديق١٩٠٨٥

دمحم على امحد١٩٠٨٦ ججـ٢٧١٦٥شروق امحد 

دمحم املتوىل١٩٠٨٧ جـ//٢٥٨٠٧شروق السادات 

جـ//٢٥٨٠٩شروق سامح حسىن حسني البقلى١٩٠٨٨

جـ//٢٥٨١٠شروق على حسني على نبيه١٩٠٨٩

جـ//٢٨٠٧٢شروق على عطا على١٩٠٩٠

دمحم شحاته حامد١٩٠٩١ جـ//٢٥٨١١شروق 

دمحم عبدالعال مصطفى على١٩٠٩٢ ٢٥٨١٢Xشروق 

دمحم عيسى الديب١٩٠٩٣ جـ//٢٥٨١٣شروق 

دمحم عبدالعزيز اجلنايىن١٩٠٩٤ ٢٧٤٧٩Xشروق حممود 

دمحم١٩٠٩٥ جـ//٢٥٨١٤شروق Wسر امحد 

جـ//٢٥٨١٥شروق Wسر حسن حممود السماليجى١٩٠٩٦

جـ//٢٥٨١٦شريف امساعيل عبدالغفور عبدالعليم١٩٠٩٧

جـ//٢٥٨١٧شهاب ابراهيم عبدالعزيز مرسى١٩٠٩٨

٢٧٦٩٢X Xشهاب امحد السيد شبل١٩٠٩٩

دمحم احليله متوىل١٩١٠٠ جـ//٢٥٨١٨شهاب متوىل 
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دمحم على جاد عبدالعال١٩١٠١ جـ//٢٥٨١٩شهاب 

جـ//٢٥٨٢٠شهد ابراهيم حممود ابراهيم القاضى١٩١٠٢

جـ//٢٥٨٢١شهد امحد ابراهيم رضوان١٩١٠٣

ل٢٧٤٨١شهد امحد مسري خطاب١٩١٠٤

جـ//٢٧٤٨٢شهد امحد عبداحلميد امحد١٩١٠٥

دمحم مهدى١٩١٠٦ ججـ٢٥٨٢٢شهد امحد مكى 

جـ//٢٥٨٢٣شهد بدرى حسن حممود١٩١٠٧

جـ//٢٥٨٢٤شهد بالل عبدالعزبز ابوالعال١٩١٠٨

ججـ٢٥٨٢٥شهد ثروت شوقى محوده١٩١٠٩

ججـ٢٥٨٢٦شهد زكرW مجيل على١٩١١٠

دمحم بركات امحد١٩١١١ جـ//٢٥٨٢٧شهد 

ججـ٢٥٨٢٨شهد نصرالدين درويش نصرالدين١٩١١٢

جـ//٢٥٨٢٩شهد هاشم رمضان امحد١٩١١٣

ل٢٥٨٣٠شوقى عبداملعطى شوقى رمضان١٩١١٤

ججـ٢٥٨٣١شيماء امين على العوضى١٩١١٥

جـ//٢٥٨٣٢شيماء خالد امحد امحد١٩١١٦

دمحم١٩١١٧ دمحم  ٢٩٠٥٠Xشيماء رجب 

دمحم ¬امى١٩١١٨ جـ//٢٥٨٣٣شيماء سامى بيومى 

جـ//٢٧٦٤١شيماء عبداحلكيم عبدالفتاح عبداحلكيم االنصارى١٩١١٩

جـ//٢٥٨٣٤شيماء فاضل متوىل سيد امحد١٩١٢٠

ل٢٥٨٣٥شيماء جمدى رمسى عبده١٩١٢١

جـ//٢٥٨٣٦شيماء حممود امساعيل بدر١٩١٢٢

دمحم١٩١٢٣ دمحم فتحى  جـ//٢٥٨٣٧شيماء Wسر 

ججـ٢٥٨٣٨شيماء حيى حممود مصطفى طلبه١٩١٢٤

٢٧٤٨٣X Xصابر صالح نصر التالوى١٩١٢٥
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دمحم١٩١٢٦ جـ//٢٧١٦٧صابر Wسر صابر 

جـ//٢٧١٦٨صاحل امحد صاحل يونس١٩١٢٧

جـ//٢٧٤٨٤صاحل خالد صاحل ابراهيم متوىل١٩١٢٨

جـ//٢٧١٦٩صاحل هاىن صاحل عبدالقادر١٩١٢٩

ججـ٢٥٨٣٩صباح عبدالظاهر حيى عبدالظاهر١٩١٣٠

دمحم شوقى على١٩١٣١ ججـ٢٥٨٤٠صباح 

دمحم شهاب الدين١٩١٣٢ جـ//٢٥٨٤١صبحى امين صبحى 

دمحم عشرى١٩١٣٣ ل٢٧١٧٠صربى امحد صربى 

دمحم الشافعى١٩١٣٤ جـ//٢٧١٧١صربى كمال امحد 

جـ//٢٥٨٤٢صفا عبدهللا حسن عبدهللا١٩١٣٥

دمحم١٩١٣٦ جـ//٢٥٨٤٣صالح الدين عبداحلى طه 

جـ//٢٥٨٤٤صالح الدين عبداملنعم عبدالوهاب ابراهيم عون١٩١٣٧

جـ//٢٥٨٤٥صالح الدين عوض عبداهلادى ابو امساعيل١٩١٣٨

جـ//٢٥٨٤٦صالح حسام صالح فتوح سالمه١٩١٣٩

دمحم عبداجلليل رزق١٩١٤٠ جـ//٢٥٨٤٧صالح خالد 

دمحم صالح الدين عبداللطيف١٩١٤١ ٢٧١٧٢Xصالح عادل 

جـ//٢٥٨٤٨صالح عبدربه سعيد عبدربه١٩١٤٢

جـ//٢٥٨٤٩صالح عالء صالح درويش الطويل١٩١٤٣

٢٧٦٤٢Xصالح Wسر صالح عبدالعال١٩١٤٤

دمحم عبداملوجود١٩١٤٥ ججـ٢٨٠٧٣ضحى عارف 

دمحم١٩١٤٦ دمحم حممود  ل٢٧١٧٣ضحى 

جـ//٢٥٨٥٠ضى حممود عبداملوجود عبداخلالق١٩١٤٧

جـ//٢٥٨٥١ضياء مصطفى ابراهيم مصطفى حسانني١٩١٤٨

ل٢٥٨٥٢ضياء هاىن عبداحلفيظ سيد امحد١٩١٤٩

ل٢٥٨٥٣طارق اشرف ابراهيم عبداجلواد قاسم١٩١٥٠
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دمحم النجار١٩١٥١ جـ//٢٥٨٥٤طارق رفاعى رزق 

ل٢٥٨٥٥طارق سيد عبدالعليم على حسن حجاب١٩١٥٢

دمحم١٩١٥٣ جـ//٢٥٨٥٦طارق صابر عبداحلميد 

دمحم عبداملغىن عبداحلميد١٩١٥٤ جـ//٢٥٨٥٧طارق صالح 

دمحم هنداوى١٩١٥٥ جـ//٢٥٨٥٨طارق نصر شعبان 

جـ//٢٥٨٥٩طارق هشام فوزى فهمى عبده١٩١٥٦

جـ//٢٥٨٦٠طارق وليد امحد عثمان امحد١٩١٥٧

جـ//٢٥٨٦١طاهر سالم فتح هللا سالم١٩١٥٨

دمحم طلبه درويش الصياد١٩١٥٩ جـ//٢٥٨٦٢طلبه 

ل٢٥٨٦٣طلحه امحد عبداحلميد عبدالكرمي١٩١٦٠

ججـ٢٥٨٦٤طه امحد امحد ابوعمر١٩١٦١

جـ//٢٧١٧٤طه امحد عيد ابوهشيمه١٩١٦٢

دمحم السيد واىل١٩١٦٣ جـ//٢٥٨٦٥طه شاكر 

دمحم ابوليله١٩١٦٤ جـ//٢٥٨٦٦طه عبدالفتاح 

دمحم امحد١٩١٦٥ دمحم  جـ//٢٥٨٦٧طه وجدى 

دمحم شعبان عبدالعال١٩١٦٦ ل٢٧٤٨٥طه Wسر 

دمحم١٩١٦٧ جـ//٢٥٨٦٨عائشه رضا شوقى 

ججـ٢٥٨٦٩عائشه صابر السيد سند العويف١٩١٦٨

جـ//٢٥٨٧٠عادل السيد عادل سليمان رمضان١٩١٦٩

جـ//٢٥٨٧١عادل امام السيد فوزى١٩١٧٠

٢٥٨٧٢Xعادل امام عبدالرمحن امام١٩١٧١

دمحم جاهني١٩١٧٢ ٢٧٤٨٦Xعادل شعبان امحد 

٢٧٤٨٧Xعادل طارق حممود عايش ابراهيم١٩١٧٣

دمحم صربى عبدالبارى١٩١٧٤ ٢٧٤٨٨X Xعادل عاطف 

دمحم حممود صاحل١٩١٧٥ جـ//٢٥٨٧٣عادل غازى 
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دمحم عبدالعليم١٩١٧٦ دمحم  جـ//٢٥٨٧٤عادل 

دمحم حسن غنيم١٩١٧٧ جـ//٢٥٨٧٥عاصم حممود 

جـ//٢٧١٧٥عاطف خالد عبدهللا على حامد١٩١٧٨

جـ//٢٥٨٧٦عاطف مراد عاطف شلىب١٩١٧٩

ججـ٢٥٨٧٧عاليه حجاج السيد علي١٩١٨٠

دمحم حسن سليمان حسن١٩١٨١ جـ//٢٥٨٧٨عامر 

جـ//٢٥٨٧٩عبدالباقى Wسر عبدالباقى حممود الكوراىن١٩١٨٢

٢٧٤٩٠Xعبداحلليم عماد ابراهيم العزب شهيب١٩١٨٣

دمحم عبداحلليم حسن١٩١٨٤ جـ//٢٥٨٨٠عبداحلليم 

ل٢٩٠٥٢عبداحلميد مسري عبداحلميد رسالن١٩١٨٥

٢٥٨٨٢Xعبداحلميد عادل عبداحلميد محور١٩١٨٦

جـ//٢٥٨٨٣عبداحلميد عامر عبداحلميد زيد١٩١٨٧

جـ//٢٥٨٨٤عبداحلميد عميته فتح هللا عبدالغىن١٩١٨٨

دمحم الصغري على سليمان١٩١٨٩ جـ//٢٥٨٨٥عبداحلميد 

جـ//٢٥٨٨٦عبداحلميد مدحت عبداحلميد ابومسلم سليم١٩١٩٠

جـ//٢٥٨٨٧عبداحلميد �صر عرىب عبداحلميد امحد١٩١٩١

جـ//٢٥٨٨٩عبدالرمحن ابراهيم امحد ابراهيم١٩١٩٢

دمحم النحراوى١٩١٩٣ جـ//٢٥٨٩٠عبدالرمحن ابراهيم امحد 

جـ//٢٥٨٩١عبدالرمحن ابراهيم عبدالسالم عبده علواىن١٩١٩٤

دمحم وصفى ابواملكارم عقل١٩١٩٥ جـ//٢٧١٧٧عبدالرمحن ابواملكارم 

جـ//٢٥٨٩٢عبدالرمحن امحد عبدالسالم امحد١٩١٩٦

دمحم سالمه١٩١٩٧ دمحم  ٢٧١٧٨Xعبدالرمحن امحد 

دمحم على عثمان١٩١٩٨ دمحم  ل٢٧١٧٩عبدالرمحن امحد 

جـ//٢٥٨٩٣عبدالرمحن امحد حممود عبدالنعيم١٩١٩٩

جـ//٢٥٨٩٤عبدالرمحن امحد هاشم النبوى على١٩٢٠٠
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دمحم خليل مشاحيت١٩٢٠١ جـ//٢٥٨٩٥عبدالرمحن اشرف ابراهيم 

جـ//٢٥٨٩٦عبدالرمحن اشرف السيد حسانني١٩٢٠٢

جـ//٢٥٨٩٧عبدالرمحن اشرف عبدالرمحن عبداخلالق صقر١٩٢٠٣

دمحم بيومى١٩٢٠٤ جـ//٢٥٨٨٨عبدالرمحن اشرف 

جـ//٢٥٨٩٨عبدالرمحن اشرف حممود ابراهيم القاضى١٩٢٠٥

٢٥٨٩٩X Xعبدالرمحن السيد جالل حسني١٩٢٠٦

جـ//٢٧١٨٠عبدالرمحن السيد حسني عباس١٩٢٠٧

٢٥٩٠٠Xعبدالرمحن الشحات محدى غامن ابو زيد١٩٢٠٨

دمحم فوده١٩٢٠٩ جـ//٢٥٩٠١عبدالرمحن امين على 

جـ//٢٥٩٠٢عبدالرمحن ايهاب حسن سيد حسن عويضه١٩٢١٠

جـ//٢٥٩٠٣عبدالرمحن بريك عبدهللا على١٩٢١١

٢٥٩٠٤Xعبدالرمحن مجال ابراهيم عبداحلافظ١٩٢١٢

٢٨١١٣X Xعبدالرمحن مجال امحد عجمى حسني١٩٢١٣

٢٥٩٠٥X Xعبدالرمحن مجال عبدالرمحن مصيلحى١٩٢١٤

دمحم حممود املغرىب١٩٢١٥ جـ//٢٥٩٠٦عبدالرمحن مجال 

جـ//٢٥٩٠٧عبدالرمحن حسام عبداحلميد عمر عفش١٩٢١٦

دمحم عطيه١٩٢١٧ جـ//٢٥٩٠٨عبدالرمحن حسان عبداملقصود 

دمحم عبداللطيف١٩٢١٨ جـ//٢٥٩٠٩عبدالرمحن حسن طه 

ججـ٢٥٩١٠عبدالرمحن حسيب يونس عبداحلافظ١٩٢١٩

جـ//٢٥٩١١عبدالرمحن حسني امحد جاد الرب امحد١٩٢٢٠

جـ//٢٥٩١٢عبدالرمحن محاده عبداملنعم عنتبلى١٩٢٢١

ل٢٥٩١٣عبدالرمحن محدى رزق السيد رزق١٩٢٢٢

ل٢٥٩١٤عبدالرمحن خالد امحد محد١٩٢٢٣

دمحم عبدالرءوف١٩٢٢٤ ٢٧١٨١Xعبدالرمحن خالد شوقى 

٢٧٤٩٣Xعبدالرمحن خالد مصطفى عسل١٩٢٢٥
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ل٢٥٩١٥عبدالرمحن خالد مصطفى على رضوان١٩٢٢٦

٢٥٩١٦Xعبدالرمحن خليل خليل البيه١٩٢٢٧

دمحم غاىل١٩٢٢٨ ٢٧٤٨٩X Xعبدالرمحن مخيس 

دمحم مرسى١٩٢٢٩ دمحم  ل٢٧١٨٢عبدالرمحن ربيع 

جـ//٢٧١٨٣عبدالرمحن رضا مجعه الشرقاوى١٩٢٣٠

دمحم عبدالرمحن١٩٢٣١ ٢٥٩١٧Xعبدالرمحن رضا 

ل٢٥٩١٨عبدالرمحن زغلول مسعود السيد١٩٢٣٢

ل٢٥٩١٩عبدالرمحن سامى عبداملرضى عبدالسيد١٩٢٣٣

دمحم١٩٢٣٤ ل٢٥٩٢٠عبدالرمحن سيد بركات 

دمحم عبده سليمان١٩٢٣٥ جـ//٢٥٩٢١عبدالرمحن شعبان 

جـ//٢٥٩٢٢عبدالرمحن صربى طه محام١٩٢٣٦

دمحم جانب١٩٢٣٧ دمحم  جـ//٢٥٩٢٣عبدالرمحن صالح 

جـ//٢٥٩٢٤عبدالرمحن عادل حسني التابعى طه١٩٢٣٨

دمحم شرف حسن١٩٢٣٩ ٢٥٩٢٥Xعبدالرمحن عادل 

جـ//٢٥٩٢٦عبدالرمحن عاطف رشدى دبركى الفرماوى١٩٢٤٠

ججـ٢٥٩٢٧عبدالرمحن عبدالقادر قنديل طه القزاز١٩٢٤١

جـ//٢٧١٨٤عبدالرمحن عبدالكرمي عبداللطيف فرج١٩٢٤٢

٢٧٦٤٣X Xعبدالرمحن عثمان امحد صابر١٩٢٤٣

ججـ٢٥٩٢٨عبدالرمحن عصام سيد على امحد١٩٢٤٤

دمحم ابراهيم١٩٢٤٥ دمحم  ٢٧١٨٥Xعبدالرمحن عصام 

جـ//٢٥٩٢٩عبدالرمحن على توفيق التلواىن١٩٢٤٦

ل٢٧١٨٦عبدالرمحن على رجب حسن عمران١٩٢٤٧

جـ//٢٥٩٣٠عبدالرمحن على عبده غلمش١٩٢٤٨

دمحم عبدالسالم الشرقاوى١٩٢٤٩ جـ//٢٥٩٣١عبدالرمحن عماد 

جـ//٢٥٩٣٢عبدالرمحن غازى بلبل غازى سعد١٩٢٥٠
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٢٧١٨٧Xعبدالرمحن غريب عابد هالل١٩٢٥١

دمحم حواس١٩٢٥٢ جـ//٢٥٩٣٣عبدالرمحن فتحى ابوالفتوح 

ل٢٧٤٩٦عبدالرمحن فتحى على ابراهيم املعالوى١٩٢٥٣

ل٢٥٩٣٤عبدالرمحن فرغلى السيد فرغلى١٩٢٥٤

٢٧١٨٨Xعبدالرمحن فكرى فرج مسعود منسى١٩٢٥٥

دمحم١٩٢٥٦ جـ//٢٥٩٣٥عبدالرمحن كمال عبدالرمحن 

٢٥٩٣٦Xعبدالرمحن ماهر خريى نصرالدين١٩٢٥٧

جـ//٢٥٩٣٧عبدالرمحن حمروس صبحى حمروس طعيمه١٩٢٥٨

دمحم حامد عبدالعاطى جنم١٩٢٥٩ ل٢٧٤٩٧عبدالرمحن 

دمحم عبدالعزيز١٩٢٦٠ دمحم حبشى  جـ//٢٥٩٣٨عبدالرمحن 

دمحم حسن عبدهللا١٩٢٦١ جـ//٢٥٩٣٩عبدالرمحن 

دمحم سيد سيد١٩٢٦٢ جـ//٢٥٩٤٠عبدالرمحن 

دمحم سيد١٩٢٦٣ دمحم صاحل  جـ//٢٥٩٤١عبدالرمحن 

دمحم ضاحى عمر١٩٢٦٤ جـ//٢٥٩٤٢عبدالرمحن 

دمحم١٩٢٦٥ دمحم طاهر  ل٢٧١٨٩عبدالرمحن 

دمحم البغدادى١٩٢٦٦ دمحم عبداحلليم  جـ//٢٥٩٤٣عبدالرمحن 

دمحم عبداحلميد وهبه١٩٢٦٧ ٢٧١٩٠Xعبدالرمحن 

دمحم عبدالرمحن عبدالعزيز على١٩٢٦٨ جـ//٢٥٩٤٤عبدالرمحن 

دمحم عبدالصمد كيالىن امحد١٩٢٦٩ جـ//٢٥٩٤٥عبدالرمحن 

دمحم عبدالعظيم ابراهيم١٩٢٧٠ ٢٩٠٥٥X Xعبدالرمحن 

دمحم عبدالفتاح العشماوى١٩٢٧١ جـ//٢٥٩٤٦عبدالرمحن 

دمحم عبدالفتاح عيسى١٩٢٧٢ ل٢٥٩٤٧عبدالرمحن 

دمحم عبدهللا الغريب السيد عثمان١٩٢٧٣ ل٢٧١٩١عبدالرمحن 

دمحم على ابراهيم سالمه١٩٢٧٤ جـ//٢٥٩٤٨عبدالرمحن 

دمحم فؤاد فتحى مناع١٩٢٧٥ جـ//٢٥٩٤٩عبدالرمحن 
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دمحم متوىل عبدا�يد١٩٢٧٦ جـ//٢٥٩٥٠عبدالرمحن 

دمحم ابوالعال١٩٢٧٧ دمحم  ٢٧١٩٢Xعبدالرمحن 

دمحم على العرت١٩٢٧٨ دمحم  جـ//٢٥٩٥١عبدالرمحن 

دمحم١٩٢٧٩ دمحم حممود  ججـ٢٥٩٥٢عبدالرمحن 

دمحم مهدى سليمان هنيدى١٩٢٨٠ جـ//٢٥٩٥٣عبدالرمحن 

جـ//٢٥٩٥٤عبدالرمحن حممود بسيوىن حممود فراج١٩٢٨١

جـ//٢٥٩٥٥عبدالرمحن حممود سعد مربوك محيد١٩٢٨٢

ل٢٥٩٥٦عبدالرمحن معروف مبارك حسني١٩٢٨٣

دمحم دسوقى سالمه١٩٢٨٤ ٢٧١٩٣Xعبدالرمحن منصور 

٢٧١٩٤Xعبدالرمحن �جى السيد السيد ابراهيم١٩٢٨٥

دمحم عبد ربه١٩٢٨٦ جـ//٢٥٩٥٧عبدالرمحن �صر حشمت 

ل٢٧١٩٦عبدالرمحن نبيل عبداللطيف عبداملنتصر١٩٢٨٧

دمحم مجعه السيد١٩٢٨٨ جـ//٢٥٩٥٨عبدالرمحن نبيل 

دمحم حممود سليمان١٩٢٨٩ ل٢٩٠٥٦عبدالرمحن نورالدين 

ل٢٥٩٥٩عبدالرمحن هاىن عبدالرحيم عبدالرمحن١٩٢٩٠

ل٢٥٩٦٠عبدالرمحن هشام احلسيىن طه العطوى١٩٢٩١

جـ//٢٥٩٦١عبدالرمحن هشام عبدالعزيز قريطم١٩٢٩٢

دمحم متوىل١٩٢٩٣ ٢٥٩٦٢Xعبدالرمحن هشام عبداهلادى 

جـ//٢٥٩٦٣عبدالرمحن Wسر ابراهيم قنديل١٩٢٩٤

جـ//٢٥٩٦٤عبدالرمحن Wسر حسنني عبدالعليم١٩٢٩٥

دمحم سالم١٩٢٩٦ ٢٥٩٦٥Xعبدالرمحن يوسف يوسف 

دمحم١٩٢٩٧ دمحم  فتح هللا  ٢٧١٩٧Xعبدالستار عيد 

جـ//٢٥٩٦٦عبدالسالم ابراهيم عبدالونيس عيسى١٩٢٩٨

٢٧١٩٨Xعبدالسالم امحد عبدالسالم ابودخان١٩٢٩٩

جـ//٢٥٩٦٧عبدالسالم صالح عبدالسالم يوسف١٩٣٠٠
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ل٢٧١٩٩عبدالسالم نبيل عبدالسالم طايل١٩٣٠١

دمحم١٩٣٠٢ ٢٧٢٠٠Xعبدالصمد عادل عبدالصمد 

دمحم١٩٣٠٣ جـ//٢٥٩٦٨عبدالعاطى ابراهيم عبدالعاطى 

دمحم على عبدالعاطى١٩٣٠٤ ل٢٥٩٦٩عبدالعاطى على 

ل٢٥٩٧٠عبدالعزيز ابراهيم فؤاد امحد يوسف١٩٣٠٥

ل٢٧٢٠١عبدالعزيز امحد شاكر احلسنني املصيلحى عناره١٩٣٠٦

ل٢٥٩٧١عبدالعزيز امحد عبدالعزيز عبداجلواد الشرقاوى١٩٣٠٧

جـ//٢٧٤٩٩عبدالعزيز السيد عبدالعزيز الشيخ١٩٣٠٨

دمحم اجلمل١٩٣٠٩ ل٢٥٩٧٢عبدالعزيز الصاىف عبدالعزيز 

٢٧٢٠٢Xعبدالعزيز خضرى عبدالعزيز عبدالرمحن١٩٣١٠

جـ//٢٧٥٠٠عبدالعزيز مخيس مسعود حممود١٩٣١١

دمحم امحد دره١٩٣١٢ ل٢٩٠٥٧عبدالعزيز رمضان 

جـ//٢٥٩٧٣عبدالعزيز سعد عبدالعزيز سعد١٩٣١٣

ل٢٧٥٠١عبدالعزيز شحاته عبدالعزيز شحاته عبدالعزيز١٩٣١٤

٢٥٩٧٤Xعبدالعزيز شريف عبدالعزيز ابو يوسف١٩٣١٥

دمحم سنجر١٩٣١٦ جـ//٢٥٩٧٥عبدالعزيز عادل عبدالعزيز 

جـ//٢٥٩٧٦عبدالعزيز ماهر رفعت عبدالعزيز١٩٣١٧

٢٥٩٧٧X Xعبدالعزيز منصور عبدالعزيز سليمان حممود١٩٣١٨

جـ//٢٧١٧٦عبدالعظيم امحد عبدالعظيم يوسف كشك١٩٣١٩

جـ//٢٥٩٧٨عبدالعظيم رزق عبدالعظيم شعالن١٩٣٢٠

دمحم عبدالعظيم املرىل١٩٣٢١ ل٢٧٢٠٣عبدالعظيم 

ل٢٧٢٠٤عبدالعظيم مصطفى عبدالعظيم زنفل١٩٣٢٢

جـ//٢٥٩٧٩عبدالعليم حسىن موسى عبدالعليم السيد١٩٣٢٣

٢٥٩٨٠Xعبدالغفار صالح عبدالغفار ابوعمر١٩٣٢٤

جـ//٢٥٩٨١عبدالغفار مصطفى عبدالغفار حممود١٩٣٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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ل٢٥٩٨٢عبدالغىن السيد عبدالغىن السيد١٩٣٢٦

ل٢٥٩٨٤عبدالفتاح امين ابو بكر الصديق الشحات عبدالال١٩٣٢٧

جـ//٢٥٩٨٥عبدالفتاح حامد عبدالفتاح القصاص١٩٣٢٨

دمحم١٩٣٢٩ ل٢٥٩٨٦عبدالفتاح سامى عبدالفتاح 

دمحم زيد١٩٣٣٠ ل٢٥٩٨٧عبدالفتاح عالء الدين عبدالفتاح 

دمحم عبدالكرمي على مناع١٩٣٣١ ٢٥٩٨٨Xعبدالكرمي 

دمحم عبدالكرمي عيسى١٩٣٣٢ ٢٧٢٠٥X Xعبدالكرمي 

دمحم خاطر١٩٣٣٣ دمحم عبداللطيف  ل٢٥٩٨٩عبداللطيف 

ل٢٧٥٠٣عبدهللا امحد حسن جريده١٩٣٣٤

جـ//٢٨٠٧٤عبدهللا امحد حسن عبدالغىن ابوخطوه١٩٣٣٥

ل٢٥٩٩٠عبدهللا امحد عبدالرمحن ابو جبل١٩٣٣٦

٢٧٢٠٦X Xعبدهللا امحد عبدالرمحن عبدالنىب١٩٣٣٧

ججـ٢٥٩٩١عبدهللا اسعد النوىب مجعه١٩٣٣٨

ججـ٢٥٩٩٢عبدهللا اشرف جنيب السيد شنانه١٩٣٣٩

جـ//٢٥٩٩٣عبدهللا السيد عبداحلميد اخللوى١٩٣٤٠

دمحم السيد بندارى١٩٣٤١ جـ//٢٥٩٩٤عبدهللا السيد 

دمحم عبدهللا شاهني١٩٣٤٢ جـ//٢٥٩٩٥عبدهللا السيد 

جـ//٢٥٩٩٦عبدهللا امين امني حامد السيد١٩٣٤٣

ججـ٢٥٩٩٧عبدهللا امين جارحى عبدهللا١٩٣٤٤

دمحم مصطفى خاطر١٩٣٤٥ جـ//٢٥٩٩٨عبدهللا امين 

جـ//٢٥٩٩٩عبدهللا مجال كمال ابوطالب١٩٣٤٦

جـ//٢٦٠٠٠عبدهللا مجال يوسف عبدهللا نصار١٩٣٤٧

ججـ٢٦٠٠٢عبدهللا حسان ابوالفضل حسان١٩٣٤٨

٢٧٢٠٧Xعبدهللا حسن متوىل العزب١٩٣٤٩

م٢٦٠٠٣عبدهللا حسيب يونس عبداحلافظ١٩٣٥٠
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دمحم مرسى درويش١٩٣٥١ جـ//٢٧٢٠٨عبدهللا حفىن 

ل٢٧٢٠٩عبدهللا محدى زينهم متوىل١٩٣٥٢

جـ//٢٦٠٠٤عبدهللا خالد ابراهيم نوفل١٩٣٥٣

ل٢٧٢١٠عبدهللا دسوقى هنداوى سليمان احلويلى١٩٣٥٤

جـ//٢٦٠٠٥عبدهللا ربيع عبدهللا على١٩٣٥٥

دمحم جاد حسني١٩٣٥٦ ٢٧٢١١Xعبدهللا رجب 

جـ//٢٦٠٠٦عبدهللا رمضان دسوقى امساعيل١٩٣٥٧

جـ//٢٦٠٠٧عبدهللا رمضان فرج يوسف١٩٣٥٨

ججـ٢٦٠٠٨عبدهللا زكرW عبداملالك زكرW صيام١٩٣٥٩

دمحم سعد املغرىب١٩٣٦٠ ل٢٧٢١٢عبدهللا سعد فتحى 

جـ//٢٧٥٠٥عبدهللا شحاته عبدالفضيل متوىل١٩٣٦١

دمحم بالل١٩٣٦٢ ججـ٢٦٠٠٩عبدهللا شريف عنرب 

ججـ٢٦٠١٠عبدهللا شعبان فرج عبداجلواد١٩٣٦٣

ججـ٢٦٠١١عبدهللا صبحى عبدهللا النادرى١٩٣٦٤

ججـ٢٦٠١٢عبدهللا صيام رزق فوده١٩٣٦٥

دمحم صالح الدين منصور مشاحيت١٩٣٦٦ جـ//٢٦٠١٣عبدهللا ضياء الدين 

جـ//٢٦٠١٤عبدهللا عادل عبداملقصود مصطفى الكردى١٩٣٦٧

٢٧٢١٣Xعبدهللا عادل على عيسى١٩٣٦٨

جـ//٢٧٢١٤عبدهللا عبدالتواب صابر عبدالصمد١٩٣٦٩

جـ//٢٦٠١٥عبدهللا عبدالتواب عبدهللا شبل١٩٣٧٠

جـ//٢٦٠١٦عبدهللا عبدالسالم عبدهللا نصرهللا١٩٣٧١

٢٧٦٤٥Xعبدهللا عبدالفضيل حسن حممود مجعه١٩٣٧٢

دمحم صاحل١٩٣٧٣ ٢٧٦٤٦X Xعبدهللا عرفه 7شا 

جـ//٢٦٠١٧عبدهللا عصام عبداحلميد عبداحلميد١٩٣٧٤

ل٢٧٢١٥عبدهللا عصام عبدهللا البنا١٩٣٧٥
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جـ//٢٧٢١٦عبدهللا عصام حممود الشرقاوى١٩٣٧٦

ججـ٢٦٠١٨عبدهللا عكاشه سعد عكاشه١٩٣٧٧

دمحم البنا١٩٣٧٨ ججـ٢٦٠١٩عبدهللا على امساعيل 

٢٧٥٠٦Xعبدهللا عماد السيد زكى السيد١٩٣٧٩

دمحم ابراهيم١٩٣٨٠ جـ//٢٧٢١٧عبدهللا عوض ابراهيم 

ججـ٢٦٠٢٠عبدهللا عوىن على حسني عطيه١٩٣٨١

دمحم سليمان١٩٣٨٢ ٢٧٥٠٧Xعبدهللا عيد 

دمحم١٩٣٨٣ دمحم بركات  ل٢٧٢١٨عبدهللا فكرى 

ججـ٢٦٠٢١عبدهللا كمال خليفه بكر١٩٣٨٤

دمحم١٩٣٨٥ دمحم بشندى  جـ//٢٦٠٢٢عبدهللا 

دمحم١٩٣٨٦ دمحم حسني شكرى  جـ//٢٦٠٢٣عبدهللا 

دمحم صاحل امحد١٩٣٨٧ جـ//٢٦٠٢٤عبدهللا 

دمحم عبدهللا عبدالبارى١٩٣٨٨ ٢٦٠٢٥Xعبدهللا 

دمحم عبداملطلب سيدامحد عمار١٩٣٨٩ ٢٦٠٢٦Xعبدهللا 

دمحم عبداملعطى ابوشنب١٩٣٩٠ جـ//٢٦٠٢٧عبدهللا 

دمحم١٩٣٩١ دمحم عثمان  ل٢٧٥٠٩عبدهللا 

دمحم ابو زيد١٩٣٩٢ دمحم  جـ//٢٦٠٢٨عبدهللا 

دمحم حممود حسن اجلمل١٩٣٩٣ جـ//٢٦٠٢٩عبدهللا 

جـ//٢٨١٠٦عبدهللا مسعود عباس موسى١٩٣٩٤

جـ//٢٦٠٣١عبدهللا مصطفى حسن يوسف١٩٣٩٥

دمحم عبدالسميع١٩٣٩٦ ججـ٢٦٠٣٢عبدهللا �صر 

دمحم عبداللطيف١٩٣٩٧ جـ//٢٦٠٣٣عبدهللا نبيل عبدالسالم 

دمحم الشرقاوى١٩٣٩٨ ٢٦٠٣٤Xعبدهللا نبيل 

جـ//٢٦٠٣٥عبدهللا هشام عبدالسميع حسن١٩٣٩٩

جـ//٢٦٠٣٦عبدهللا هشام عبداملطلب حسن الرتكى١٩٤٠٠
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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

عامةشعبة

الفرقة الثانية

مستجد

صفحة   ٥٧

التقديررقم جلوس سابق

دمحم مجعه١٩٤٠١ ٢٦٠٣٧Xعبدهللا هشام 

٢٦٠٣٨Xعبدهللا يوسف عبدهللا يوسف قرقر١٩٤٠٢

دمحم متوىل سيد١٩٤٠٣ ٢٧٥١٠X Xعبداملؤمن 

دمحم ابو النضر عبدالرازق١٩٤٠٤ جـ//٢٦٠٣٩عبداملاجد توفيق 

٢٧٥١١Xعبداملعطى كمال عبداملعطى زنون١٩٤٠٥

دمحم١٩٤٠٦ ٢٦٠٤١Xعبداملعطى مربوك عبداملعطى 

ل٢٧٥١٢عبدامللك عبداحلكم امحد حممود١٩٤٠٧

ل٢٧٥١٣عبداملنعم العزب السباعى العزب ابو السعود١٩٤٠٨

٢٦٠٤٢X Xعبداملنعم حسانني عبداملنعم قنديل١٩٤٠٩

ل٢٧٢١٩عبداملنعم ماهر عبداملنعم لبيب١٩٤١٠

دمحم عبداملنعم مربوك١٩٤١١ جـ//٢٧٥١٤عبداملنعم 

جـ//٢٦٠٤٣عبداملنعم حممود عبداملنعم نعيم الشيخ١٩٤١٢

ل٢٧٦٤٧عبداملهدى عماد عبداملهدى سكران بركه١٩٤١٣

٢٦٠٤٤Xعبداهلادى على عبداهلادى زينه١٩٤١٤

ل٢٦٠٤٥عبدالواحد ربيع عبدالواحد الدمرداش١٩٤١٥

دمحم عثمان١٩٤١٦ ججـ٢٧٢٢٠عبدالوهاب امحد 

جـ//٢٧٢٢١عبدالوهاب انور شحاته عبدالوهاب١٩٤١٧

دمحم١٩٤١٨ ل٢٦٠٤٦عبدالوهاب رضا عبدالوهاب صابر 

ل٢٦٠٤٧عبدالوهاب مصطفى عبدالوهاب على١٩٤١٩

دمحم حممود١٩٤٢٠ دمحم عبدالفتاح  جـ//٢٧٥١٥عبده 

جـ//٢٧٥١٦عبري عبداحلميد عبداملوىل شرف١٩٤٢١

دمحم فتحى عفيفى١٩٤٢٢ جـ//٢٦٠٤٨عثمان 

ل٢٦٠٤٩عزالدين عادل حسن مصطفى١٩٤٢٣

ججـ٢٦٠٥٠عزالدين Wسر ممدوح الدفراوى١٩٤٢٤

٢٩٠٥٩Xعزوز عرفه عزوز امساعيل على١٩٤٢٥
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جـ//٢٧٢٢٣عزيز وليد عزيز عبدالسالم١٩٤٢٦

دمحم فتحى عبدالفتاح١٩٤٢٧ جـ//٢٦٠٥١عصام 

جـ//٢٦٠٥٢عصام وجدى السيد حسنني صاحل١٩٤٢٨

دمحم منصور سليمان منصور١٩٤٢٩ ٢٦٠٥٣Xعصماء 

جـ//٢٦٠٥٤عطيه امحد عطيه عوض١٩٤٣٠

جـ//٢٦٠٥٥عفيفى مسعد عفيفى رجب١٩٤٣١

٢٦٠٥٦Xعالء ابراهيم عباس ابراهيم عجينه١٩٤٣٢

جـ//٢٦٠٥٧عالء الدين عصام يونس حممود١٩٤٣٣

دمحم دسوقى حجاج١٩٤٣٤ جـ//٢٦٠٥٨عالء السيد 

جـ//٢٧٢٢٤عالء مجال انور ابراهيم ابو السعد١٩٤٣٥

دمحم صقر١٩٤٣٦ ججـ٢٦٠٥٩عالء ربيع على 

ججـ٢٦٠٦٠عالء سعيد عبداجلليل عبدالقادر١٩٤٣٧

٢٧٦٨٩Xعالء سيد امحد عبدهللا ابوسريع١٩٤٣٨

جـ//٢٦٠٦١عالء عادل حسن حسني١٩٤٣٩

ججـ٢٦٠٦٢عالء عبدهللا حممود جوهر١٩٤٤٠

جـ//٢٦٠٦٣عالء على ابراهيم عبدالعليم زيدان١٩٤٤١

دمحم اخلياط١٩٤٤٢ جـ//٢٦٠٦٤عالء جمدى امحد 

دمحم الربعى١٩٤٤٣ جـ//٢٧٢٢٥على ابراهيم أمحد 

دمحم١٩٤٤٤ ٢٦٠٦٥Xعلى ابراهيم على 

جـ//٢٦٠٦٦على امحد حسني فتح هللا١٩٤٤٥

دمحم يوسف١٩٤٤٦ جـ//٢٦٠٦٧على امحد ماهر 

ل٢٦٠٦٨على اشرف على السيد الدجوى١٩٤٤٧

٢٦٠٦٩Xعلى اشرف على شعراوى مبارز١٩٤٤٨

جـ//٢٦٠٧٠على اشرف على طلبه ابراهيم١٩٤٤٩

دمحم طلبه١٩٤٥٠ ٢٦٠٧١Xعلى اشرف على 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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ل٢٦٠٧٢على السيد على رضوان سعد١٩٤٥١

جـ//٢٦٠٧٣على السيد على صابر١٩٤٥٢

جـ//٢٦٠٧٤على السيد على مهران امحد١٩٤٥٣

٢٧٢٢٦Xعلى انور على خليفه١٩٤٥٤

٢٧٢٢٧X Xعلى ايهاب خضر عمر١٩٤٥٥

٢٧٢٢٨Xعلى بديىن حسني يعقوب١٩٤٥٦

جـ//٢٦٠٧٥على حسن حسني مجعه١٩٤٥٧

جـ//٢٦٠٧٦على حسن مرسى حسني زايد١٩٤٥٨

دمحم١٩٤٥٩ جـ//٢٧٢٢٩على سعد على 

ل٢٦٠٧٧على سالمه عيد مسلم موسى١٩٤٦٠

٢٧٦٩٤Xعلى شعبان على عبداجلليل١٩٤٦١

٢٦٠٧٨Xعلى عادل حسن عبداهلادى١٩٤٦٢

جـ//٢٦٠٧٩على عبدالرازق على حسن امساعيل١٩٤٦٣

دمحم١٩٤٦٤ ٢٧٥١٧Xعلى عبدالرمحن حسن 

٢٦٠٨٠Xعلى عبدالعزيز عبداحلميد على١٩٤٦٥

دمحم نظمى حجاج١٩٤٦٦ جـ//٢٦٠٨١على عبدالعزيز 

جـ//٢٦٠٨٢على عبدالغىن مربوك عمر١٩٤٦٧

جـ//٢٦٠٨٣على عبدالفتاح على العفيفى١٩٤٦٨

جـ//٢٧٥١٨على عبدهللا �جى على جاد١٩٤٦٩

جـ//٢٧٢٣٠على عبداحملسن عبداحلكيم عبداحملسن١٩٤٧٠

جـ//٢٦٠٨٤على عبداملنعم مصطفى خضر١٩٤٧١

ل٢٦٠٨٦على فتحى عزالدين كرمي١٩٤٧٢

ل٢٦٠٨٧على فتحى على عبداحلميد ابوالعال١٩٤٧٣

٢٦٠٨٨Xعلى فرج على عبدالنىب١٩٤٧٤

جـ//٢٦٠٨٩على كمال فوزى سعيد ابوعلى١٩٤٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//٢٦٠٩٠على لطفى فتحى عبداللطيف١٩٤٧٦

ججـ٢٨٠٧٥على ماهر بدوى مهران١٩٤٧٧

ل٢٦٠٩١على مربوك على الدسوقى١٩٤٧٨

ل٢٧٥١٩على متوىل متوىل متوىل عماشه١٩٤٧٩

٢٦٠٩٢Xعلى جمدى على عتيم١٩٤٨٠

ل٢٦٠٩٣على جمدى على على منصور١٩٤٨١

دمحم١٩٤٨٢ دمحم ابراهيم  ل٢٦٠٩٤على 

دمحم طاهر الشقريى١٩٤٨٣ ل٢٦٠٩٥على 

دمحم على عبداحلميد مشاحيت١٩٤٨٤ جـ//٢٦٠٩٦على 

دمحم مجعه١٩٤٨٥ دمحم  جـ//٢٦٠٩٧على 

جـ//٢٦٠٩٨على حممود على عبداحلميد الديب١٩٤٨٦

دمحم١٩٤٨٧ جـ//٢٧٥٢٠على حممود فرج 

٢٧٥٢١X Xعلى نصر عون سامل خليل١٩٤٨٨

دمحم١٩٤٨٩ جـ//٢٦٠٩٩على حيىي ميدان 

ججـ٢٦١٠٠علياء اسامه السيد حممود حمفوظ١٩٤٩٠

دمحم مصطفى مسيه١٩٤٩١ جـ//٢٦١٠١علياء السعيد 

دمحم عطا هللا سليمان١٩٤٩٢ جـ//٢٧٢٣١علياء على 

ل٢٦١٠٢عليه عبدالعزيز كرمي عبدالعزيز١٩٤٩٣

جـ//٢٦١٠٣عماد امحد يوسف نصر سالم١٩٤٩٤

جـ//٢٦١٠٥عماد مجعه مخيس ابراهيم١٩٤٩٥

جـ//٢٦١٠٦عماد عوض عبداللطيف حافظ يونس١٩٤٩٦

ل٢٦١٠٤عمادالدين �جى عبدالفتاح عبدا�يد١٩٤٩٧

٢٦١٠٧Xعمار حسن حسن صاحل الرمسيسى١٩٤٩٨

ل٢٦١٠٨عمار حسن محدى جاداحلق١٩٤٩٩

جـ//٢٦١٠٩عمار رأفت عبدالسميع امحد امني١٩٥٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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ل٢٧٢٣٢عمار رزق رمضان حفىن١٩٥٠١

جـ//٢٦١١٠عمار رضا البكرى عبدالعليم جعفر١٩٥٠٢

دمحم نصر١٩٥٠٣ ل٢٦١١١عمار صبحى ابراهيم 

جـ//٢٦١١٢عمار على عبداملقصود عبداجلواد عمار١٩٥٠٤

٢٦١١٣Xعمار على على عبدالسالم عبدالقادر١٩٥٠٥

جـ//٢٦١١٤عمار هاىن حامد موسى الشيخ١٩٥٠٦

جـ//٢٧٢٣٣عمار وحيد فتحى عرفه سويلم١٩٥٠٧

٢٧٢٣٤Xعمار Wسر سعيد ابراهيم الطيار١٩٥٠٨

ل٢٧٢٣٥عمار Wسر سعيد طريه١٩٥٠٩

ل٢٦١١٥عمر ابراهيم عمر الغباشى١٩٥١٠

دمحم النحاس١٩٥١١ ل٢٦١١٦عمر امحد 

دمحم شريف١٩٥١٢ ل٢٧٢٣٦عمر امحد 

٢٦١١٧Xعمر اشرف على السيد الدجوى١٩٥١٣

دمحم حسني الطحان١٩٥١٤ ل٢٦١١٨عمر اشرف 

دمحم مغاورى١٩٥١٥ ل٢٦١١٩عمر اشرف 

٢٦١٢١X Xعمر انور عبده حسني١٩٥١٦

دمحم قاسم حممود١٩٥١٧ ل٢٦١٢٢عمر حسن 

دمحم١٩٥١٨ جـ//٢٦١٢٣عمر خالد امحد 

ل٢٦١٢٤عمر خالد عبدالغىن حممود عبدالغىن١٩٥١٩

دمحم خلف هللا١٩٥٢٠ ل٢٧٦٤٨عمر خالد 

جـ//٢٦١٢٥عمر رجب عمر مجعه١٩٥٢١

ل٢٦١٢٦عمر رمضان ابراهيم يوسف١٩٥٢٢

ل٢٦١٢٧عمر شحاته عبداهلادى عبدالعال١٩٥٢٣

جـ//٢٦١٢٨عمر عبدالباسط ادريس على١٩٥٢٤

٢٦١٣٠Xعمر عبدالعزيز حسنني عبدالعزيز مخيس١٩٥٢٥
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دمحم١٩٥٢٦ ٢٦١٣١Xعمر عبدالعزيز سنوسى 

ل٢٦١٣٢عمر فتحى حسن سكر١٩٥٢٧

جـ//٢٦١٣٣عمر فتحى عبداخلالق ابراهيم١٩٥٢٨

دمحم السيد البشبيشى حسني١٩٥٢٩ جـ//٢٦١٣٤عمر 

دمحم حسن سالم١٩٥٣٠ جـ//٢٦١٣٥عمر 

دمحم حسانني١٩٥٣١ دمحم حسن كامل  ٢٧٥٢٢Xعمر 

دمحم عبداحلميد عبداحلميد سليمان١٩٥٣٢ جـ//٢٦١٣٦عمر 

دمحم على عيد١٩٥٣٣ دمحم  جـ//٢٦١٣٧عمر 

ل٢٦١٣٨عمر مسعد فرج على١٩٥٣٤

ل٢٦١٣٩عمر موسى رشاد سالمه شرع هللا١٩٥٣٥

جـ//٢٦١٤٠عمر هاىن سراج سليمان خليل١٩٥٣٦

٢٧٢٣٧Xعمر Wسر السيد مصطفى خضر١٩٥٣٧

٢٦١٤١Xعمر حيىي مصطفى حممود١٩٥٣٨

ل٢٧٥٢٣عمران صابر حامد الصيفى١٩٥٣٩

جـ//٢٦١٤٢عمرعزت هاشم عبداملقصود١٩٥٤٠

جـ//٢٦١٤٣عمرو امحد توفيق امحد صقر١٩٥٤١

دمحم خبيت١٩٥٤٢ ل٢٧٥٢٤عمرو امحد 

دمحم اخلوىل١٩٥٤٣ جـ//٢٦١٤٤عمرو اشرف 

جـ//٢٦١٤٥عمرو اشرف �دى امحد على١٩٥٤٤

جـ//٢٦١٤٦عمرو حافظ السيد حافظ١٩٥٤٥

دمحم الفرماوى١٩٥٤٦ ٢٧٥٢٥Xعمرو حسام عبدالغفار 

٢٧٦٥١Xعمرو خالد حسني ابراهيم١٩٥٤٧

٢٩٠٦٢X Xعمرو خالد على جباىل١٩٥٤٨

دمحم الكسىب١٩٥٤٩ جـ//٢٧٢٣٨عمرو زايد عمران على 

ل٢٧٢٤٠عمرو سامح ابراهيم بدوى١٩٥٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم رضوان١٩٥٥١ جـ//٢٦١٤٧عمرو صابر 

ل٢٦١٤٨عمرو عاطف عبدا�يد حامد١٩٥٥٢

ل٢٦١٤٩عمرو عبدالقادر طريف مفتاح١٩٥٥٣

٢٦١٥٠Xعمرو عبدهللا مربوك عبدالونيس احلو١٩٥٥٤

ل٢٧٥٢٦عمرو عبدا�يد على ابوشنب١٩٥٥٥

دمحم امحد١٩٥٥٦ ل٢٧٢٤٢عمرو عبده 

ل٢٦١٥١عمرو فرحات عبده مجعه ابراهيم١٩٥٥٧

دمحم١٩٥٥٨ دمحم عبداحلميد موسى  ٢٦١٥٢Xعمرو 

دمحم امام١٩٥٥٩ دمحم  ٢٧٢٤٣Xعمرو 

٢٦١٥٣Xعمرو خمتار صبحى الشيخ على١٩٥٦٠

ل٢٦١٥٤عمرو مرضى حسن الفقى١٩٥٦١

ل٢٧٢٤٤عمرو موسى رشاد سعيد١٩٥٦٢

ل٢٦١٥٥عنرت شفيق عنرت عبد ربه١٩٥٦٣

دمحم عنرت عبدالفتاح رضوان١٩٥٦٤ جـ//٢٦١٥٦عنرت 

جـ//٢٦١٥٧عوض السعيد سعد عوض الصفىت١٩٥٦٥

جـ//٢٦١٥٨غاده امحد منصور سيد١٩٥٦٦

جـ//٢٦١٥٩فؤاد امحد فؤاد عمر عبدالبارى١٩٥٦٧

ل٢٧٥٢٧فؤاد عباس فؤاد القطان١٩٥٦٨

دمحمى١٩٥٦٩ دمحم سامل مصطفى  ل٢٦١٦٠فؤاد 

دمحم فؤاد حممود اخليش١٩٥٧٠ جـ//٢٨٠٧٧فؤاد 

جـ//٢٦١٦١فادى ابراهيم ابراهيم عطاهللا١٩٥٧١

ل٢٦١٦٢فادى عماد فتحى فرج حنني١٩٥٧٢

ل٢٦١٦٣فادى فخرى بباوى حنا عطيه١٩٥٧٣

٢٦١٦٤Xفارس امحد حلمى حامد دWب١٩٥٧٤

ل٢٦١٦٥فارس امحد طلعت عبدالرمحن١٩٥٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم حجازى مسعود١٩٥٧٦ جـ//٢٦١٦٦فارس امين 

ل٢٦١٦٧فارس حسني مهدى رWض١٩٥٧٧

ل٢٦١٦٨فارس شوقى منصور سليمان١٩٥٧٨

دمحم يوسف١٩٥٧٩ ل٢٦١٦٩فارس صبحى 

ل٢٦١٧٠فارس عارف عارف موسى١٩٥٨٠

٢٧٢٤٦X Xفارس عطيه �جى على قريطم١٩٥٨١

ل٢٦١٧١فارس عفون عبدالنىب عبدالغىن ابوالسعود١٩٥٨٢

٢٧٢٤٧Xفارس كامل حسن كامل١٩٥٨٣

دمحم١٩٥٨٤ ٢٧٢٤٨Xفارس متوىل عبدالسالم 

دمحم رشدى امحد ابوالعال١٩٥٨٥ ل٢٦١٧٢فارس 

دمحم عياده١٩٥٨٦ دمحم سليمان  ل٢٦١٧٣فارس 

جـ//٢٦١٧٤فاروق امحد مدبوىل السيد١٩٥٨٧

جـ//٢٦١٧٥فاروق سعيد على امحد١٩٥٨٨

دمحم سيد امحد محوده١٩٥٨٩ جـ//٢٦١٧٦فاروق 

جـ//٢٦١٧٧فاطمه ابراهيم فتوح اجلعار١٩٥٩٠

دمحم١٩٥٩١ جـ//٢٦١٧٨فاطمه امساعيل عبداحلارس 

جـ//٢٦١٧٩فاطمه اشرف السيد حممود١٩٥٩٢

دمحم عبداهلادى١٩٥٩٣ جـ//٢٦١٨٠فاطمه الزهراء امحد 

دمحم امحد امساعيل١٩٥٩٤ ٢٦١٨١Xفاطمه الزهراء طارق 

جـ//٢٦١٨٢فاطمه الزهراء عيد امحد السيد سامل١٩٥٩٥

جـ//٢٦١٨٣فاطمه الزهراء قاسم ابراهيم على خضر١٩٥٩٦

٢٦١٨٤Xفاطمه الزهراء هشام حيى عبدالرؤوف يوسف١٩٥٩٧

دمحم عبدالتواب١٩٥٩٨ ججـ٢٦١٨٥فاطمه ايهاب 

دمحم اهلابط١٩٥٩٩ جـ//٢٦١٨٦فاطمه رجب عبداللطيف 

دمحم محام١٩٦٠٠ ل٢٦١٨٧فاطمه عبداخلالق 
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ل٢٦١٨٨فاطمه عصام عبداجلواد امحد عمر١٩٦٠١

جـ//٢٦١٩٠فاطمه جمدى رمضان امحد حسني١٩٦٠٢

دمحم السيد مجيل١٩٦٠٣ جـ//٢٦١٩١فاطمه 

دمحم على امحد١٩٦٠٤ ٢٨١١٢Xفاطمه 

ججـ٢٦١٩٢فاطمه حممود حسني عواد١٩٦٠٥

جـ//٢٦١٩٣فاطمه منري عبداحلفيظ ابراهيم رمضان١٩٦٠٦

٢٧٢٤٩Xفايز محدى فايز براىن شعيب١٩٦٠٧

ججـ٢٦١٩٤فايزه امحد سيد حممود املنسى١٩٦٠٨

جـ//٢٦١٩٥فايزه �ئل امحد درويش١٩٦٠٩

دمحم١٩٦١٠ جـ//٢٦١٩٦فتح صالح الدين امحد 

٢٦١٩٧Xفتحى خالد فتحى عمار١٩٦١١

جـ//٢٦١٩٨فتحى عبداللطيف فتحى شعبان١٩٦١٢

دمحم بسيوىن١٩٦١٣ دمحم  ل٢٦٢٠٠فتحى 

دمحم على مجعه١٩٦١٤ ل٢٦٢٠١فتحيه جمدى 

جـ//٢٦٢٠٢فخرى على عبدالرحيم القزون١٩٦١٥

دمحم١٩٦١٦ ٢٨٠٧٨Xفرح خالد عوض 

دمحم بدوى١٩٦١٧ ٢٧٦٩٧X Xفرح جمدى 

جـ//٢٦٢٠٤فرح Wسر على عبدالعليم١٩٦١٨

ججـ٢٦٢٠٥فرحه سيد امحد عبداملقصود زارع١٩٦١٩

دمحم فريد واصل١٩٦٢٠ ٢٩٠٦٨X Xفريد 

٢٧٢٥١Xفضل صابر 7ب هللا عبد ربه١٩٦٢١

ل٢٧٢٥٢فهد سعيد امحد سالم امحد١٩٦٢٢

ل٢٦٢٠٦فهد شريف حنفى حلفاوى١٩٦٢٣

دمحم عبدالصمد يوسف البسيقى١٩٦٢٤ ل٢٦٢٠٧فهد 

جـ//٢٦٢٠٨فوقيه عاطف ابراهيم عبداحلميد بدره١٩٦٢٥
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جـ//٢٦٢٠٩قاسم هشام قاسم صابر البدوى١٩٦٢٦

جـ//٢٧٥٢٨قمر رؤوف جيد فرج عبداملسيح١٩٦٢٧

ججـ٢٦٢١٠كاترين يو�ن حنا عطية١٩٦٢٨

ل٢٦٢١٢كامل اشرف ابراهيم عزيز١٩٦٢٩

دمحم عبدالونيس١٩٦٣٠ جـ//٢٦٢١٣كامل فرج 

٢٧٦٥٢Xكرم رضا زكرW غريب امحد١٩٦٣١

ل٢٦٢١٤كرمي ابراهيم السيد ابراهيم١٩٦٣٢

ل٢٦٢١٥كرمي ابوالعنني عبداملنعم امحد عبدالعزيز١٩٦٣٣

دمحم١٩٦٣٤ جـ//٢٦٢١٦كرمي امحد سيد 

ل٢٦٢١٧كرمي امحد مشس الدين حممود ¦يدى١٩٦٣٥

ل٢٦٢١٨كرمي امساعيل عبدالعزيز امساعيل١٩٦٣٦

ل٢٦٢١٩كرمي اشرف طه عبداملنعم احلداد١٩٦٣٧

دمحم احلواقى١٩٦٣٨ جـ//٢٦٢٢٠كرمي اشرف 

ل٢٧٢٥٣كرمي اشرف مسعود عبدربه١٩٦٣٩

دمحم حسني زايد١٩٦٤٠ جـ//٢٦٢٢١كرمي بدر الدين 

جـ//٢٦٢٢٣كرمي حامد كماوى االنصارى١٩٦٤١

٢٧٥٢٩Xكرمي حسن صربى اخليش١٩٦٤٢

ل٢٦٢٢٤كرمي حسني امحد عبدالرحيم نصر١٩٦٤٣

دمحم عبدالعزيز١٩٦٤٤ ل٢٦٢٢٥كرمي خالد 

دمحم١٩٦٤٥ ٢٦٢٢٦Xكرمي سامل نصر 

٢٦٢٢٧Xكرمي سعيد عبدالرؤف موسى١٩٦٤٦

جـ//٢٦٢٢٨كرمي مسري صالح الدين ابراهيم ابراهيم العشرى١٩٦٤٧

جـ//٢٦٢٢٩كرمي سيد امحد عبدالعظيم١٩٦٤٨

دمحم١٩٦٤٩ ٢٦٢٣٠Xكرمي شوقى عبدهللا 

٢٧٢٥٤Xكرمي عادل شبل عبدالعزيز حبيب١٩٦٥٠
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ل٢٦٢٣١كرمي عادل عبدالعزيز احلفناوى١٩٦٥١

ل٢٦٢٣٢كرمي عادل عبداملعطى السيد١٩٦٥٢

دمحم حممود١٩٦٥٣ ل٢٦٢٣٣كرمي عبدالنىب فتحى 

جـ//٢٧٥٣٠كرمي عيد عبدالغىن عبدالتواب١٩٦٥٤

ل٢٧٥٣١كرمي فؤاد رشاد عبدالنىب١٩٦٥٥

جـ//٢٦٢٣٤كرمي فرج مصطفى مشس١٩٦٥٦

ل٢٦٢٣٥كرمي فرحات عبداجلواد عبدالفتاح١٩٦٥٧

ل٢٦٢٣٦كرمي فرحات فرج يسن١٩٦٥٨

دمحم العشرى١٩٦٥٩ ٢٦٢٣٧Xكرمي فوزى 

دمحم عبدالغىن١٩٦٦٠ جـ//٢٦٢٣٨كرمي كمال عبداملطلب 

جـ//٢٦٢٣٩كرمي ماهر حممود عبده ابوالوفا١٩٦٦١

ل٢٦٢٤٠كرمي جماهد االمام الزقزوق١٩٦٦٢

دمحم١٩٦٦٣ دمحم امام  جـ//٢٧٥٣٣كرمي 

دمحم صابر جرب١٩٦٦٤ ل٢٦٢٤١كرمي 

دمحم صابر عبدالقادر١٩٦٦٥ ٢٦٢٤٢Xكرمي 

دمحم عبدالسيد١٩٦٦٦ دمحم عبداحلليم  ل٢٦٢٤٣كرمي 

دمحم حسني١٩٦٦٧ دمحم عمر  ٢٦٢٤٤Xكرمي 

دمحم الشافعى١٩٦٦٨ دمحم عوض هللا  ل٢٧٢٥٦كرمي 

دمحم قطب السيد على١٩٦٦٩ جـ//٢٦٢٤٥كرمي 

٢٦٢٤٦Xكرمي حممود السيد احللفاوى١٩٦٧٠

دمحم١٩٦٧١ ٢٧٢٥٧Xكرمي مراد فوزى 

دمحم هديه١٩٦٧٢ ٢٦٢٤٧X Xكرمي مصطفى كامل 

ل٢٦٢٤٨كرمي ميلود رواق عبدالسيد١٩٦٧٣

دمحم عامر١٩٦٧٤ ل٢٦٢٤٩كرمي هاىن 

جـ//٢٦٢٥٠كرمي هاىن وجدى عبداحلليم زقزوق١٩٦٧٥
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٢٧٦٥٣Xكرميه بدوى عبدالرمحن بدوى١٩٦٧٦

جـ//٢٦٢٥١كمال امحد شعبان خروب١٩٦٧٧

دمحم١٩٦٧٨ دمحم كمال  ٢٦٢٥٢Xكمال سليمان 

جـ//٢٦٢٥٣كريلس عاطف مكرم جاب هللا١٩٦٧٩

٢٦٢٥٤Xكريلس عبدالكرمي سعد نصرهللا١٩٦٨٠

جـ//٢٦٢٥٥كريلس لويس سامى رزق١٩٦٨١

ل٢٦٢٥٦كريلس مدحت مسعود شفيق١٩٦٨٢

ل٢٧٢٥٨كريلس نشأت فهمى سوس١٩٦٨٣

ل٢٦٢٥٧كريلس هاىن وديع خبيت١٩٦٨٤

ل٢٧٢٥٩كريلس وسيم حنا يوسف حنا١٩٦٨٥

جـ//٢٦٢٥٨كريلس حيى زكرW امني١٩٦٨٦

دمحم حممود كمال١٩٦٨٧ ل٢٦٢٥٩لؤى 

دمحم السباعى١٩٦٨٨ ل٢٦٢٦٠لبىن مصطفى 

دمحم لطفى الوحش١٩٦٨٩ جـ//٢٦٢٦١لطفى امحد 

٢٧٥٣٤Xلطفى عبداحلليم لطفى عبدالغىن الصعيدى١٩٦٩٠

دمحم عطيه١٩٦٩١ ٢٦٢٦٢X Xلقاء رامى يسرى 

دمحم عبدالغىن١٩٦٩٢ ل٢٦٢٦٣ملياء عبدالرمحن 

ل٢٦٢٦٤مؤمن امحد امساعيل السيد١٩٦٩٣

دمحم حسانني١٩٦٩٤ ل٢٦٢٦٥مؤمن امحد فتحى 

٢٧٢٦١Xمؤمن السيد عبدالعليم الشنوىف١٩٦٩٥

دمحم١٩٦٩٦ ل٢٦٢٦٧مؤمن طلعت متوىل 

ل٢٧٢٦٢مؤمن على رزق ابوعمر١٩٦٩٧

دمحم زيتون١٩٦٩٨ دمحم امحد  جـ//٢٨٠٣٢مؤمن 

٢٦٢٦٨Xمؤمن هاىن صالح ابراهيم١٩٦٩٩

دمحم يوسف١٩٧٠٠ ل٢٧٥٣٥مؤمن وليد عبدالسالم 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم١٩٧٠١ جـ//٢٦٢٦٩ماجده ابراهيم سند 

ججـ٢٦٢٧٠مادو� اشرف مسري لبيب شنوده١٩٧٠٢

دمحم بركات١٩٧٠٣ ل٢٦٢٧١ماذن اسامه فاروق 

جـ//٢٦٢٧٢مارتينا سامح سعد جنيب١٩٧٠٤

ججـ٢٦٢٧٣مارى اسعد شحاته كامل جملى١٩٧٠٥

٢٧٥٣٦Xمارى جرجس فوزى زكى١٩٧٠٦

ججـ٢٦٢٧٤مارينا مسعود فلمون بقطر١٩٧٠٧

ججـ٢٦٢٧٥ماريو جون فرج اسكندر١٩٧٠٨

دمحم امحد محوده١٩٧٠٩ جـ//٢٦٢٧٦مازن حسني 

دمحم السيد عبدالنىب١٩٧١٠ جـ//٢٦٢٧٧مازن 

جـ//٢٧٢٦٣مازن جناح السيد سنوسى١٩٧١١

جـ//٢٦٢٧٨مازن وليد حسىن عبدالعليم ابوعيشه١٩٧١٢

دمحم االبيض١٩٧١٣ جـ//٢٦٢٧٩مامور سعيد 

جـ//٢٦٢٨٠ماهر نبيل عبيده عبدالعاطى الداىب١٩٧١٤

جـ//٢٦٢٨١مربوك عاطف مربوك غنيم١٩٧١٥

جـ//٢٦٢٨٢جمدى اشرف يوسف حسن عنرب١٩٧١٦

دمحم عبداملنعم زهره١٩٧١٧ جـ//٢٦٢٨٣جمدى محوده 

دمحم١٩٧١٨ دمحم  ل٢٧٦٥٤جمدى عبداملنعم حسن 

جـ//٢٦٢٨٤جمدى فتحى حسن عطيه١٩٧١٩

دمحم ريشه١٩٧٢٠ ل٢٦٢٨٥جمدى هشام 

دمحم ابراهيم القواص١٩٧٢١ ل٢٦٢٨٦حمسن شوقى شوقى 

جـ//٢٨٠٨٠حمسن صاحل السيد ابراهيم١٩٧٢٢

٢٧٢٦٤Xحمسن عبدهللا عوض الصيحى١٩٧٢٣

٢٧٦٥٥X Xحمسن فوزى عبدالناصر عبداللطيف عبدالكرمي١٩٧٢٤

دمحم امحد قطب هلول١٩٧٢٥ دمحم  ٢٦٢٨٧X Xحمسن 
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ل٢٦٢٨٨حمسن حممود عبدالفتاح يونس١٩٧٢٦

دمحم على١٩٧٢٧ ل٢٧٢٦٧دمحم ابراهيم امحد 

ل٢٦٢٩٣دمحم ابراهيم السيد عبداحلميد ابوالسعد١٩٧٢٨

ل٢٦٢٩٤دمحم ابراهيم راغب هاشم١٩٧٢٩

جـ//٢٧٢٦٩دمحم ابراهيم سعيد االطرش١٩٧٣٠

٢٧٢٧٠Xدمحم ابراهيم عبداحلميد ابراهيم حسن١٩٧٣١

٢٧٥٣٨X Xدمحم ابراهيم على ابراهيم منصور١٩٧٣٢

٢٦٢٩٥Xدمحم ابراهيم على قطب سعيد١٩٧٣٣

دمحم١٩٧٣٤ ل٢٦٢٩٦دمحم ابراهيم على 

دمحم ابراهيم١٩٧٣٥ ٢٦٢٩٧Xدمحم ابراهيم 

دمحم ابراهيم دويدار١٩٧٣٦ جـ//٢٦٢٩٨دمحم ابراهيم 

دمحم عبدالكرمي١٩٧٣٧ ٢٧٦٥٦Xدمحم ابراهيم 

٢٧٥٣٩Xدمحم ابراهيم مهدى حسن١٩٧٣٨

جـ//٢٦٢٩٩دمحم ابراهيم موسى رزق١٩٧٣٩

ججـ٢٦٣٠١دمحم ابو الفتوح مصطفى احملمودى١٩٧٤٠

دمحم ادم١٩٧٤١ ججـ٢٦٣٠٢دمحم ابو املكارم امحد 

جـ//٢٦٣٠٣دمحم ابو طالب عبدالفتاح ابو طالب١٩٧٤٢

دمحم ندا السيد١٩٧٤٣ جـ//٢٦٣٠٠دمحم ابوالفتوح 

جـ//٢٦٣٠٤دمحم امحد ابراهيم عبدالعاطى العباسى١٩٧٤٤

جـ//٢٦٣٠٥دمحم امحد الراعى الطوخى١٩٧٤٥

جـ//٢٦٣٠٦دمحم امحد محدى امحد السكنيدى١٩٧٤٦

٢٧٥٤٠Xدمحم امحد خليفه ابراهيم سويلم١٩٧٤٧

دمحم١٩٧٤٨ ججـ٢٦٣٠٧دمحم امحد سامى السيد 

٢٧٥٤١X Xدمحم امحد سعد مرعى مرسى١٩٧٤٩

٢٧٢٧١X Xدمحم امحد صاحل عطيه الفقى١٩٧٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم خاطر١٩٧٥١ جـ//٢٦٣٠٨دمحم امحد عبداحلميد 

دمحم حسانني١٩٧٥٢ جـ//٢٦٣٠٩دمحم امحد عبدالصادق 

جـ//٢٦٣١٠دمحم امحد عبدالعزيز الكردى١٩٧٥٣

دمحم١٩٧٥٤ ل٢٧٥٤٢دمحم امحد عبدالفتاح عبدالعزيز 

جـ//٢٦٣١١دمحم امحد عشماوى عبداملعطى١٩٧٥٥

٢٦٣١٢Xدمحم امحد على امحد١٩٧٥٦

جـ//٢٧٢٧٢دمحم امحد على يوسف الطباخ١٩٧٥٧

٢٧٥٣٧Xدمحم امحد فتحى امحد١٩٧٥٨

جـ//٢٦٣١٣دمحم امحد فتوح امحد١٩٧٥٩

دمحم قشاش١٩٧٦٠ دمحم ابراهيم  ججـ٢٧٢٦٦دمحم امحد 

دمحم املصيلحى١٩٧٦١ ل٢٧٥٤٣دمحم امحد 

دمحم خليل١٩٧٦٢ ٢٦٣١٤Xدمحم امحد 

دمحم دWب١٩٧٦٣ ٢٦٣١٥X Xدمحم امحد 

دمحم زكى مصطفى١٩٧٦٤ جـ//٢٦٣١٦دمحم امحد 

دمحم عبدالعزيز١٩٧٦٥ ل٢٦٣١٧دمحم امحد 

دمحم عبداملوىل١٩٧٦٦ جـ//٢٦٣١٨دمحم امحد 

دمحم عثمان١٩٧٦٧ ججـ٢٧٢٧٣دمحم امحد 

دمحم على١٩٧٦٨ ل٢٦٣١٩دمحم امحد 

دمحم فريد املش١٩٧٦٩ ل٢٦٣٢٠دمحم امحد 

دمحم مرشدى ابو شنب١٩٧٧٠ جـ//٢٦٣٢١دمحم امحد 

دمحم هالل١٩٧٧١ ل٢٦٣٢٢دمحم امحد حممود 

٢٦٣٢٣Xدمحم امحد مشحوت امحد١٩٧٧٢

دمحم يوسف١٩٧٧٣ جـ//٢٧٢٧٤دمحم امحد منري 

دمحم على١٩٧٧٤ ل٢٦٣٢٤دمحم امحد نوىب 

ل٢٧٥٤٤دمحم اسامه مجعه شرعان١٩٧٧٥
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دمحم الشاعر١٩٧٧٦ ٢٦٣٢٦Xدمحم اسالم 

جـ//٢٦٣٢٧دمحم امساعيل عبداحلميد امساعيل عبدالسيد١٩٧٧٧

جـ//٢٦٣٢٨دمحم امساعيل عبداملقصود صاحل هنداوى١٩٧٧٨

جـ//٢٦٣٢٩دمحم امساعيل على السيد١٩٧٧٩

جـ//٢٧٢٧٥دمحم اشرف جابر الكومى١٩٧٨٠

جـ//٢٦٣٣٠دمحم اشرف محدى عبداللطيف١٩٧٨١

ل٢٦٣٣١دمحم اشرف رجائى عبدالرمحن١٩٧٨٢

ل٢٦٣٣٢دمحم اشرف عبدالنىب عبدالسالم١٩٧٨٣

ل٢٦٣٣٣دمحم اشرف فتحى عبده هجرس١٩٧٨٤

دمحم على امام١٩٧٨٥ ل٢٦٢٨٩دمحم اشرف 

دمحمى ابراهيم١٩٧٨٦ ل٢٦٢٩٠دمحم اشرف 

م٢٧٢٧٦دمحم اشرف �جح السيد مربوك١٩٧٨٧

جـ//٢٧٢٧٧دمحم احلسيىن حممود منصور علوش١٩٧٨٨

دمحم سليمان مصباح١٩٧٨٩ ججـ٢٦٣٣٤دمحم السعيد 

دمحم رمضان١٩٧٩٠ جـ//٢٧٢٧٨دمحم السيد ابوفراج 

ل٢٦٣٣٥دمحم السيد امحد عبدهللا سرحان١٩٧٩١

ل٢٦٣٣٦دمحم السيد خالد السيد١٩٧٩٢

دمحم على١٩٧٩٣ ل٢٦٣٣٧دمحم السيد سليمان 

ل٢٦٣٣٨دمحم السيد صربى السيد اللبودى١٩٧٩٤

جـ//٢٦٣٣٩دمحم السيد عبدالرازق عبدالسالم١٩٧٩٥

جـ//٢٦٣٤٠دمحم السيد عبدالستار جنم١٩٧٩٦

جـ//٢٦٣٤١دمحم السيد عبدالعاطى حامد١٩٧٩٧

دمحم حسني صاحل١٩٧٩٨ جـ//٢٦٣٤٢دمحم السيد 

ل٢٦٣٤٣دمحم السيد حممود السيد١٩٧٩٩

جـ//٢٦٣٤٤دمحم السيد مناع حسن١٩٨٠٠
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جـ//٢٦٣٤٥دمحم الشحات حامد حلمى١٩٨٠١

ججـ٢٧٢٧٩دمحم الشحات شحاته عبدهللا الفار١٩٨٠٢

ججـ٢٦٣٤٦دمحم الشحات موسى بسيوىن شرشري١٩٨٠٣

دمحم ابواملكارم داود١٩٨٠٤ ٢٦٣٤٧Xدمحم العايدى 

جـ//٢٦٣٤٨دمحم انور مربوك عبدالرمحن مقرب١٩٨٠٥

دمحم العدوى١٩٨٠٦ جـ//٢٧٢٨٠دمحم انور 

ل٢٦٢٩١دمحم اوسامه عبدالعليم هويدى١٩٨٠٧

دمحم١٩٨٠٨ ل٢٩٠٧٦دمحم امين عبداخلالق 

دمحم عبدالرؤف عياد١٩٨٠٩ جـ//٢٦٣٤٩دمحم امين 

دمحم عبدالعزيز١٩٨١٠ ل٢٧٥٤٥دمحم امين 

دمحم فرج١٩٨١١ جـ//٢٦٣٥٠دمحم امين 

دمحم١٩٨١٢ جـ//٢٦٣٥١دمحم امين حممود عبدالفتاح 

ل٢٦٢٩٢دمحم امين معوض يونس١٩٨١٣

دمحم ابوالعمامي١٩٨١٤ جـ//٢٨٠٨١دمحم امين نصر 

٢٦٣٥٢X Xدمحم بدر صبحى شبل١٩٨١٥

ل٢٦٣٥٣دمحم بكر عبدالفضيل عبدالعاطى الشاذىل١٩٨١٦

دمحم اجلنايىن١٩٨١٧ دمحم  ل٢٦٣٥٤دمحم تكال 

ل٢٦٣٥٥دمحم جابر السيد الدمرداش١٩٨١٨

ل٢٦٣٥٦دمحم جادهللا عبدالفتاح جادهللا١٩٨١٩

دمحم سعيد١٩٨٢٠ ل٢٦٣٥٧دمحم جربعلى 

جـ//٢٦٣٥٨دمحم مجال امساعيل امحد١٩٨٢١

دمحم السباعى١٩٨٢٢ ل٢٧٢٨١دمحم مجال الدين مصطفى 

ل٢٨١٠٧دمحم مجال عبدالسالم عبدالوهاب١٩٨٢٣

جـ//٢٦٣٥٩دمحم مجال عبدالعال امحد١٩٨٢٤

ل٢٦٣٦٠دمحم مجال عبدالناصر كامل١٩٨٢٥
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٢٦٣٦١Xدمحم مجال على عبدالنىب الشامى١٩٨٢٦

دمحم املاحل١٩٨٢٧ دمحم  جـ//٢٧٥٤٦دمحم مجال 

ل٢٦٣٦٢دمحم مجيل عبداحلميد عبداجلواد١٩٨٢٨

جـ//٢٨٠٥٠دمحم حازم سعد فؤاد١٩٨٢٩

ل٢٦٣٦٣دمحم حازم سعيد صاحل١٩٨٣٠

ل٢٦٣٦٤دمحم حازم كمال عيسى منصور١٩٨٣١

جـ//٢٧٢٨٢دمحم حجاج عبدالنىب اجلمسى١٩٨٣٢

دمحم عبدا�لى بدر١٩٨٣٣ ل٢٦٣٦٥دمحم حسان 

دمحم حمرم الديهى١٩٨٣٤ جـ//٢٦٣٦٦دمحم حسب هللا 

دمحم االشقر١٩٨٣٥ ٢٦٣٦٧Xدمحم حسن السيد 

٢٧٥٤٧X Xدمحم حسن عبداحلميد عبدا�يد١٩٨٣٦

ل٢٦٣٦٨دمحم حسن عبدالعال حسن١٩٨٣٧

٢٧٢٨٣Xدمحم حسن هالل ابوسريع١٩٨٣٨

جـ//٢٦٣٦٩دمحم حسىن شحاته امحد١٩٨٣٩

دمحم امام رمضان١٩٨٤٠ جـ//٢٦٣٧٠دمحم حسىن 

جـ//٢٦٣٧١دمحم حسني امحد حسني رجب١٩٨٤١

جـ//٢٦٣٧٢دمحم حسني حلمى صاحل١٩٨٤٢

دمحم امحد١٩٨٤٣ ٢٦٣٧٣Xدمحم حسني 

دمحم١٩٨٤٤ جـ//٢٦٣٧٤دمحم حسيىن سويلم 

ججـ٢٦٣٧٥دمحم محدي حسن اسوداين١٩٨٤٥

دمحم١٩٨٤٦ ل٢٦٣٧٦دمحم محدى ضاحى محدى 

٢٧٢٨٤Xدمحم محدى على مبارك السحماوى١٩٨٤٧

٢٦٣٧٧Xدمحم محدى فرحات عبدالرب الزملوط١٩٨٤٨

ل٢٦٣٧٨دمحم محوده عبدالعزيز امحد١٩٨٤٩

ل٢٦٣٧٩دمحم خالد ابراهيم سامل جبل١٩٨٥٠
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جـ//٢٦٣٨٠دمحم خالد عبدهللا طبل١٩٨٥١

دمحم عشماوى١٩٨٥٢ ججـ٢٦٣٨١دمحم خالد عبدالوارث 

دمحم ابو الفتح البيباىن١٩٨٥٣ ل٢٦٣٨٢دمحم خالد 

دمحم حسني عبدالرحيم١٩٨٥٤ ل٢٦٣٨٣دمحم خالد 

دمحم سعفان١٩٨٥٥ دمحم عبدالرازق  ل٢٧٥٤٨دمحم خالد 

دمحم عبدالعظيم١٩٨٥٦ ل٢٦٣٨٤دمحم خالد 

دمحم عهده١٩٨٥٧ جـ//٢٦٣٨٥دمحم خالد 

جـ//٢٦٣٨٦دمحم مخيس بسيس مقرب١٩٨٥٨

دمحم امحد١٩٨٥٩ جـ//٢٦٣٨٧دمحم مخيس 

ل٢٦٣٨٨دمحم رأفت على على امساعيل البلكيمى١٩٨٦٠

ججـ٢٧٢٨٥دمحم رأفت هيبه عبدا�يد١٩٨٦١

جـ//٢٧٢٨٦دمحم راشد راجح خورشيد١٩٨٦٢

دمحم جاد١٩٨٦٣ جـ//٢٦٣٨٩دمحم ربيع على 

جـ//٢٦٣٩٠دمحم ربيع موسي خليل١٩٨٦٤

دمحم عناىن١٩٨٦٥ جـ//٢٧٢٨٧دمحم رجب عبدالاله 

ل٢٦٣٩١دمحم رجب عبدا�يد شريف سليمان١٩٨٦٦

٢٦٣٩٢Xدمحم رجب عبدالونيس الرخاوى١٩٨٦٧

ل٢٦٣٩٣دمحم رجب فايد عبدالسالم١٩٨٦٨

دمحم عيسى١٩٨٦٩ ٢٧٦٥٧X Xدمحم رزق 

ل٢٦٣٩٤دمحم رشاد عبدالفتاح الشعراوى١٩٨٧٠

جـ//٢٦٣٩٥دمحم رضا زكى مصطفى ابوطالب١٩٨٧١

جـ//٢٦٣٩٦دمحم رضا عبدالستار عوض١٩٨٧٢

٢٦٣٩٧Xدمحم رضا فوزى ذكى قطب١٩٨٧٣

دمحم امحد مشاحيت١٩٨٧٤ ل٢٦٣٩٨دمحم رضا 

دمحم صفا١٩٨٧٥ دمحم  ٢٧٥٤٩X Xدمحم رضا 
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دمحم سنوسى١٩٨٧٦ ٢٧٥٥٠Xدمحم رضوان 

ل٢٦٣٩٩دمحم رفعت امساعيل مرعى١٩٨٧٧

ل٢٦٤٠٠دمحم رمضان السيد ابراهيم١٩٨٧٨

جـ//٢٦٤٠١دمحم رمضان السيد عبدا�يد عطيه١٩٨٧٩

جـ//٢٧٢٨٨دمحم رمضان رWض شافعى١٩٨٨٠

٢٦٤٠٢Xدمحم رمضان شحاته حسن١٩٨٨١

ل٢٦٤٠٣دمحم رمضان عبدالستار عبدالعال١٩٨٨٢

ل٢٦٤٠٤دمحم رمضان عبداحملسن عيسى١٩٨٨٣

جـ//٢٦٤٠٥دمحم رمضان عوض عبداللطيف١٩٨٨٤

٢٦٤٠٦Xدمحم رWض امني عبدالال١٩٨٨٥

جـ//٢٨٠٨٢دمحم زيدان عبداحلفيظ فرج١٩٨٨٦

جـ//٢٦٤٠٧دمحم زين الدين السيد عبدالصمد الرتاس١٩٨٨٧

دمحم حممود الدرعه١٩٨٨٨ ٢٦٤٠٨X Xدمحم سامح 

دمحم ابوحطاوى١٩٨٨٩ جـ//٢٦٤٠٩دمحم سامى فتحى 

ل٢٦٤١٠دمحم سامى لطفى عبداملنعم بدران١٩٨٩٠

دمحم عسر١٩٨٩١ دمحم  ل٢٦٤١١دمحم سامى 

دمحم مصطفى١٩٨٩٢ جـ//٢٨٠٣٣دمحم سعد ابوالعال 

ل٢٦٤١٢دمحم سعد عبدالعزيز درهاب١٩٨٩٣

٢٧٢٨٩X Xدمحم سعد عبدهللا عبدهللا١٩٨٩٤

جـ//٢٦٤١٣دمحم سعد على على رجب١٩٨٩٥

جـ//٢٦٤١٤دمحم سعيد امحد عبدالنىب١٩٨٩٦

دمحم١٩٨٩٧ جـ//٢٦٤١٥دمحم سعيد السيد عبدالواحد 

دمحم١٩٨٩٨ جـ//٢٨٠٥١دمحم سعيد صبحى كامل 

دمحم خليفه١٩٨٩٩ ٢٧٥٥١Xدمحم سعيد 

دمحم السقط١٩٩٠٠ دمحم  جـ//٢٦٤١٦دمحم سعيد 
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ل٢٦٤١٧دمحم سعيد حممود رضا سامل جباىل١٩٩٠١

دمحم سالم١٩٩٠٢ جـ//٢٦٤١٨دمحم سالم عبداحلميد 

جـ//٢٦٤١٩دمحم سلطان عبدالشاىف مشرف الدى١٩٩٠٣

دمحم شويته١٩٩٠٤ جـ//٢٦٤٢٠دمحم سليمان عبدالعزيز 

٢٦٤٢١Xدمحم مسري امساعيل �صف١٩٩٠٥

ججـ٢٦٤٢٢دمحم مسري عبداحلميد مشروخ خليل١٩٩٠٦

جـ//٢٦٤٢٣دمحم مسري يوسف عبدالسميع١٩٩٠٧

دمحم١٩٩٠٨ جـ//٢٦٤٢٤دمحم سيد عبداملطلب 

دمحم١٩٩٠٩ جـ//٢٦٤٢٥دمحم سيد عبداملنصف 

جـ//٢٦٤٢٦دمحم سيد فاروق سيد يوسف١٩٩١٠

دمحم شحاته الشربيىن١٩٩١١ ٢٧٥٥٢X Xدمحم شحاته 

٢٧٢٩٠Xدمحم شرف شبل ابراهيم ساعىالدين١٩٩١٢

دمحم اخللعى١٩٩١٣ دمحم  ل٢٧٢٩١دمحم شريف 

جـ//٢٨٠٨٣دمحم شعبان السيد امحد١٩٩١٤

ججـ٢٦٤٢٨دمحم شعبان مجعه ابراهيم حسن١٩٩١٥

٢٨٠٥٢X Xدمحم شعبان شحاته بدوى١٩٩١٦

دمحم إبراهيم١٩٩١٧ ٢٦٤٢٩X Xدمحم شعبان 

٢٧٥٥٣Xدمحم شفيق ابوالغيط مغازى االصالىب١٩٩١٨

٢٧٥٥٤Xدمحم شكرى حمىي جنم١٩٩١٩

٢٦٤٣٠Xدمحم صابر محيده محوده١٩٩٢٠

دمحم عثمان١٩٩٢١ ل٢٦٤٣١دمحم صابر عبدالصبور 

دمحم عبدالونيس١٩٩٢٢ ل٢٦٤٣٢دمحم صابر 

ل٢٦٤٣٣دمحم صاحل حسن عبدالرازق خضر١٩٩٢٣

جـ//٢٦٤٣٤دمحم صبحى السيد امساعيل١٩٩٢٤

ل٢٦٤٣٥دمحم صبحى عبداحلفيظ الشناوى١٩٩٢٥
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ل٢٦٤٣٦دمحم صبحى فخرالدين حمى الدين١٩٩٢٦

دمحم السيد١٩٩٢٧ جـ//٢٦٤٣٧دمحم صبحى 

دمحم عبدالقوى١٩٩٢٨ ججـ٢٦٤٣٨دمحم صبحى 

٢٧٢٩٢Xدمحم صبحى منصور على١٩٩٢٩

جـ//٢٦٤٣٩دمحم صربى حافظ قطب اخلضراوى١٩٩٣٠

جـ//٢٦٤٤٠دمحم صربى شحاته عبداحلميد١٩٩٣١

ل٢٧٢٩٣دمحم صربى شحاته قويه١٩٩٣٢

جـ//٢٧٢٩٤دمحم صربى عطيه عبدالعال١٩٩٣٣

٢٩٠٨١Xدمحم صربى لطفى عبداللطيف سليمان١٩٩٣٤

جـ//٢٦٤٤١دمحم صدقه سلطان امحد حسني١٩٩٣٥

جـ//٢٦٤٤٢دمحم صفوت امحد عوض١٩٩٣٦

ل٢٧٢٩٥دمحم صالح امني عرفه �جى١٩٩٣٧

ججـ٢٦٤٤٤دمحم صالح رشيد مرسى١٩٩٣٨

دمحم١٩٩٣٩ ٢٧٥٥٥X Xدمحم صالح سامل 

دمحم شاهني١٩٩٤٠ ٢٧٥٥٦Xدمحم صالح 

٢٦٤٤٥Xدمحم صالح يوسف عبدربه يوسف١٩٩٤١

ل٢٦٤٤٦دمحم طارق حسن عبداجليد١٩٩٤٢

دمحم١٩٩٤٣ ٢٨٠٥٣Xدمحم طارق مخيس 

جـ//٢٧٢٩٦دمحم طارق صبحى حيىي عبدالنىب١٩٩٤٤

٢٧٥٥٧Xدمحم طارق عامر عامر١٩٩٤٥

دمحم صقر١٩٩٤٦ ل٢٦٤٤٧دمحم طارق 

دمحمى امحد الفيومى١٩٩٤٧ ل٢٧٥٥٨دمحم طارق 

جـ//٢٦٤٤٨دمحم طاهر ابراهيم ابوزيد١٩٩٤٨

ل٢٦٤٤٩دمحم طايل مقاوى غيضان١٩٩٤٩

جـ//٢٦٤٥٠دمحم طه صالح حممود مربوك١٩٩٥٠
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جـ//٢٦٤٥١دمحم عادل ابراهيم السعيد املزين١٩٩٥١

دمحم عبدالغىن١٩٩٥٢ ٢٦٤٥٢Xدمحم عادل سيد 

٢٧٢٩٧Xدمحم عادل شحاته عبداهلادى١٩٩٥٣

ل٢٦٤٥٣دمحم عادل عبدالعظيم الفيشاوى١٩٩٥٤

٢٦٤٥٤Xدمحم عادل عبداللطيف ابراهيم احلداد١٩٩٥٥

جـ//٢٦٤٥٥دمحم عادل فرج عبدالسالم١٩٩٥٦

دمحم عبداجلواد عفصه١٩٩٥٧ ٢٧٥٥٩Xدمحم عادل 

دمحم عبدالعزيز١٩٩٥٨ جـ//٢٦٤٥٦دمحم عادل 

جـ//٢٦٤٥٧دمحم عادل نصر هللا مرضى١٩٩٥٩

جـ//٢٧٢٩٨دمحم عاطف عبدالباسط عبداملوىل١٩٩٦٠

جـ//٢٧٢٩٩دمحم عاطف عطيه السيد الغزاوى١٩٩٦١

دمحم مسلم خطاب١٩٩٦٢ ل٢٦٤٥٨دمحم عاطف مسلم 

دمحم عوض ابو السعود١٩٩٦٣ جـ//٢٦٤٥٩دمحم عبدالباسط 

جـ//٢٦٤٦٠دمحم عبداجلواد زكى عبداجلواد رمضان١٩٩٦٤

٢٦٤٦١Xدمحم عبداجليد سعد عبدالعزيز١٩٩٦٥

جـ//٢٦٤٦٢دمحم عبداحلكيم سيد امحد ابو شادى١٩٩٦٦

جـ//٢٦٤٦٣دمحم عبداحلكيم عوض هللا على البسيوىن١٩٩٦٧

دمحم حسن هتيمى منصور١٩٩٦٨ ل٢٧٣٠٠دمحم عبداحلكيم 

دمحم حممود١٩٩٦٩ ل٢٦٤٦٤دمحم عبداحلليم 

ل٢٦٤٦٥دمحم عبداحلليم جنيب على حسانني١٩٩٧٠

ل٢٦٤٦٦دمحم عبداحلميد خطاب عافيه١٩٩٧١

جـ//٢٦٤٦٧دمحم عبداحلميد جماهد الشاعر١٩٩٧٢

دمحم عبداحلميد خدجيه١٩٩٧٣ م٢٦٤٦٨دمحم عبداحلميد 

ل٢٦٤٦٩دمحم عبدالرمحن عزت السيد بالل١٩٩٧٤

دمحم امحد١٩٩٧٥ ل٢٧٣٠١دمحم عبدالرمحن 
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جـ//٢٦٤٧٠دمحم عبدالرحيم حممود عبدالرازق رضوان١٩٩٧٦

دمحم مجعه١٩٩٧٧ ل٢٧٣٠٣دمحم عبدالسميع عباس 

جـ//٢٧٣٠٤دمحم عبدالسيد حممود عبدالسيد الديب١٩٩٧٨

جـ//٢٦٤٧١دمحم عبدالعزيز عبداحلميد احلضرى١٩٩٧٩

جـ//٢٦٤٧٢دمحم عبدالغىن عبدالرازق عبدالباقى١٩٩٨٠

دمحم عبدهللا١٩٩٨١ ل٢٦٤٧٣دمحم عبدهللا 

جـ//٢٦٤٧٤دمحم عبداملقصود امحد طه١٩٩٨٢

جـ//٢٦٤٧٥دمحم عبداملنعم ابراهيم سامل رمضان١٩٩٨٣

دمحم عبدالصمد١٩٩٨٤ ل٢٧٦٥٨دمحم عبداملنعم 

دمحم عبده الشرقاوى١٩٩٨٥ ل٢٦٤٧٦دمحم عبداملنعم 

٢٦٤٧٨Xدمحم عبدالناصر فريد البحريى١٩٩٨٦

دمحم السرسى١٩٩٨٧ جـ//٢٦٤٧٩دمحم عبدالناصر 

دمحم القرشى١٩٩٨٨ جـ//٢٧٣٠٥دمحم عبدالنافع 

٢٩٠٨٥Xدمحم عبدالوارث السيد فوده١٩٩٨٩

ل٢٧٣٠٦دمحم عبدالوهاب كمال عبدالوهاب الشافعى١٩٩٩٠

دمحم١٩٩٩١ دمحم عبدالوهاب  جـ//٢٦٤٨٠دمحم عبدالوهاب 

جـ//٢٦٤٨١دمحم عبده سامل عبدالسالم حسانني١٩٩٩٢

ل٢٦٤٨٢دمحم عبيد عبدهللا عبيد١٩٩٩٣

ل٢٦٤٨٣دمحم عز العرب على مدكور١٩٩٩٤

دمحم رمضان١٩٩٩٥ جـ//٢٦٤٨٤دمحم عزت 

دمحم امحد١٩٩٩٦ ٢٦٤٨٥Xدمحم عشماوى 

دمحم حامد النجار١٩٩٩٧ جـ//٢٦٤٨٦دمحم عصام امحد 

ل٢٩٠٨٦دمحم عصام الدين حلمى مصطفى١٩٩٩٨

جـ//٢٦٤٨٧دمحم عصام حسني عبدهللا١٩٩٩٩

جـ//٢٦٤٨٨دمحم عصام رمضان السيد٢٠٠٠٠
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دمحم٢٠٠٠١ ل٢٦٤٨٩دمحم عصام حمسن 

دمحم حسني٢٠٠٠٢ دمحم  ٢٦٤٩٠Xدمحم عصام 

دمحم عطا هللا٢٠٠٠٣ دمحم  جـ//٢٦٤٩١دمحم عصام 

دمحم عطيه٢٠٠٠٤ ل٢٦٤٩٢دمحم عطيه عبداحلميد 

دمحم امحد صفار٢٠٠٠٥ جـ//٢٦٤٩٣دمحم عطيه 

دمحم طلخان عبدالنىب هاشم٢٠٠٠٦ ل٢٦٤٩٤دمحم عطيه 

ل٢٧٣٠٧دمحم عالء عبداملنصف يوسف٢٠٠٠٧

٢٧٦٥٩Xدمحم عالء على حممود٢٠٠٠٨

دمحم امحد٢٠٠٠٩ ٢٦٤٩٥X Xدمحم عالم 

ل٢٦٤٩٦دمحم على سعد خميمر٢٠٠١٠

جـ//٢٦٤٩٧دمحم على سعيد امحد٢٠٠١١

٢٨٠٨٤Xدمحم على عباس حسن مدره٢٠٠١٢

٢٧٣٠٨X Xدمحم على عبدالفتاح شحاته حسن٢٠٠١٣

ل٢٧٣٠٩دمحم على عبداللطيف بدرى٢٠٠١٤

ل٢٦٤٩٨دمحم على عبداملنعم الدعمه٢٠٠١٥

دمحم على رجب٢٠٠١٦ ٢٦٤٩٩Xدمحم على 

ل٢٦٥٠٠دمحم على مسعود على٢٠٠١٧

ل٢٦٥٠١دمحم عماد مجعه امحد٢٠٠١٨

ل٢٦٥٠٢دمحم عماد عبدالعاطى السعيد عيسى٢٠٠١٩

دمحم سالمه الكومى٢٠٠٢٠ ل٢٦٥٠٣دمحم عماد 

٢٦٥٠٤Xدمحم عمادالدين امحد عبدالعزيز٢٠٠٢١

دمحم عيسى٢٠٠٢٢ دمحم  ٢٧٦٦٠Xدمحم عمر رضانه 

٢٦٥٠٥Xدمحم عمرو مصطفى فوىل٢٠٠٢٣

جـ//٢٦٥٠٦دمحم عوض يونس خالد٢٠٠٢٤

ل٢٦٥٠٧دمحم عوىن عبدالرمحن عمر٢٠٠٢٥
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ل٢٦٥٠٨دمحم عيد ابراهيم عثمان٢٠٠٢٦

٢٧٥٦٠Xدمحم عيد خطاب منتصر ابوالسعود٢٠٠٢٧

دمحم السيد عبدا�يد٢٠٠٢٨ ل٢٦٥٠٩دمحم عيد 

دمحم النحراوى٢٠٠٢٩ جـ//٢٦٥١٠دمحم عيد 

دمحم٢٠٠٣٠ دمحم  ل٢٦٥١١دمحم عيد 

دمحم٢٠٠٣١ ل٢٦٥١٢دمحم فايز كمال 

دمحم ابوغاليه٢٠٠٣٢ ججـ٢٦٥١٣دمحم فايز 

جـ//٢٦٥١٤دمحم فتحى عبداحلليم حسني٢٠٠٣٣

دمحم حممود٢٠٠٣٤ ججـ٢٦٥١٥دمحم فتحى 

ل٢٧٣١٠دمحم فراج عبدهللا طه ورده٢٠٠٣٥

جـ//٢٦٥١٦دمحم فرج عبدالقوى عبداحلى٢٠٠٣٦

ل٢٦٥١٧دمحم فرغلى كدواىن سيد٢٠٠٣٧

جـ//٢٨٠٣٤دمحم قدرى عبداحلميد عبداملقصود دروى٢٠٠٣٨

٢٦٥١٨X Xدمحم قدرى فؤاد امني٢٠٠٣٩

جـ//٢٦٥١٩دمحم قطب حصاىف جاد٢٠٠٤٠

ل٢٧٣١١دمحم قطب فتوح رمضان٢٠٠٤١

جـ//٢٦٥٢٠دمحم كامل عبداملنعم عبدالرازق مجعه٢٠٠٤٢

دمحم حساىن٢٠٠٤٣ ٢٦٥٢١Xدمحم كمال 

دمحم عبدالرحيم٢٠٠٤٤ ٢٨٠٥٤Xدمحم مربوك 

دمحم عليوه٢٠٠٤٥ جـ//٢٦٥٢٢دمحم مربوك 

جـ//٢٦٥٢٣دمحم جمدى ابراهيم امحد امساعيل اخلفاجى٢٠٠٤٦

جـ//٢٦٥٢٤دمحم جمدى على خطاب خضر٢٠٠٤٧

٢٧٥٦١Xدمحم جمدى عوض على حسنني٢٠٠٤٨

جـ//٢٨٠٨٥دمحم جمدى حممود عبداخلالق٢٠٠٤٩

جـ//٢٦٥٢٥دمحم حمروس على عوض عامر٢٠٠٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم حسني حممود غامن٢٠٠٥١ جـ//٢٦٥٢٦دمحم 

دمحم محزه امساعيل عزالعرب٢٠٠٥٢ جـ//٢٦٥٢٧دمحم 

دمحم امحد اجليزاوى٢٠٠٥٣ دمحم سعيد  جـ//٢٦٥٢٨دمحم 

دمحم السواحلى٢٠٠٥٤ دمحم  جـ//٢٧٣١٢دمحم 

ل٢٦٥٣٠دمحم حممود السيد جابر٢٠٠٥٥

٢٦٥٣١Xدمحم حممود السيد عبدالاله٢٠٠٥٦

٢٦٥٣٢Xدمحم حممود حامد كامل٢٠٠٥٧

٢٨٠٨٦Xدمحم حممود حسن امحد مصطفى٢٠٠٥٨

جـ//٢٦٥٣٣دمحم حممود رشاد امحد شتا٢٠٠٥٩

جـ//٢٦٥٣٤دمحم حممود سعد عبدالرحيم٢٠٠٦٠

دمحم حبيبه٢٠٠٦١ جـ//٢٦٥٣٥دمحم حممود شلىب 

٢٦٥٣٦X Xدمحم حممود عبداحلميد ابراهيم امساعيل٢٠٠٦٢

جـ//٢٦٥٣٧دمحم حممود عبدالسميع السيد امساعيل٢٠٠٦٣

دمحم٢٠٠٦٤ جـ//٢٦٥٣٨دمحم حممود عبدالعظيم 

ل٢٦٥٣٩دمحم حممود عبداللطيف حممود٢٠٠٦٥

ل٢٦٥٤٠دمحم حممود عبداملطلب شعيب٢٠٠٦٦

دمحم سامل٢٠٠٦٧ ٢٧٦٦١Xدمحم حممود 

دمحم عبدالرازق اجلمسى٢٠٠٦٨ ٢٦٥٤١Xدمحم حممود 

دمحم عبدالرمحن٢٠٠٦٩ ٢٦٥٤٢X Xدمحم حممود 

دمحم عبدالنىب ابوعمه٢٠٠٧٠ جـ//٢٦٥٤٣دمحم حممود 

دمحم قمرب٢٠٠٧١ دمحم  ٢٧٥٦٢X Xدمحم حممود 

دمحم حممود متوىل٢٠٠٧٢ جـ//٢٦٥٤٤دمحم حممود 

دمحم يوسف ابو جريده٢٠٠٧٣ ٢٧٣١٣Xدمحم حممود 

دمحم عدس٢٠٠٧٤ ل٢٦٥٤٥دمحم حممود مصطفى 

٢٦٥٤٦Xدمحم حمىالدين حسن ادم امحد٢٠٠٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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٢٧٣١٤Xدمحم خميمر خميمر على الد�سورى٢٠٠٧٦

جـ//٢٦٥٤٧دمحم مروان مصطفى بركات٢٠٠٧٧

ججـ٢٦٥٤٨دمحم مسلم ابراهيم غزاىل٢٠٠٧٨

دمحم٢٠٠٧٩ جـ//٢٦٥٤٩دمحم مصطفى سعيد 

ججـ٢٦٥٥٠دمحم مصطفى صربى الشرقاوى٢٠٠٨٠

دمحم امحد شورى٢٠٠٨١ جـ//٢٦٥٥١دمحم مصطفى 

دمحم املالح٢٠٠٨٢ جـ//٢٦٥٥٢دمحم مصطفى يوسف 

٢٩٠٨٩Xدمحم معن معن امحد امحد٢٠٠٨٣

ل٢٦٥٥٣دمحم معوض ابراهيم عبدالفتاح العيسوى٢٠٠٨٤

٢٦٥٥٤Xدمحم منصور عبدالرمحن عزب٢٠٠٨٥

دمحم محد٢٠٠٨٦ ٢٧٣١٥Xدمحم منصور عبدالاله 

ل٢٦٥٥٥دمحم منصور حممود منصور٢٠٠٨٧

ل٢٦٥٥٦دمحم منري املتوىل امحد ابوخضره٢٠٠٨٨

جـ//٢٦٥٥٧دمحم منري رجب حسن٢٠٠٨٩

ل٢٦٥٥٨دمحم منري كمال قبيصي ابوالدهب امحد٢٠٠٩٠

ل٢٦٥٥٩دمحم مهدى جالل سليمان التمرى٢٠٠٩١

٢٦٥٦٠Xدمحم �جح السيد عبدالغىن الزWت٢٠٠٩٢

جـ//٢٧٣١٦دمحم �جح مربوك على الغنام٢٠٠٩٣

٢٧٥٦٣Xدمحم �جى حمسن ابوعوف٢٠٠٩٤

ل٢٦٥٦١دمحم �صر حسني مجعه٢٠٠٩٥

ل٢٧٥٦٤دمحم �صر رمضان الربماوى٢٠٠٩٦

دمحم٢٠٠٩٧ دمحم امحد  ٢٦٥٦٢X Xدمحم �صر 

٢٧٦٦٣Xدمحم �صر مشحوت امحد٢٠٠٩٨

دمحم حسن٢٠٠٩٩ ٢٦٥٦٣Xدمحم نبوى 

٢٦٥٦٥Xدمحم نداء النصر عقل عبدهللا البلكيمى٢٠١٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//٢٦٥٦٦دمحم نصر عبداحملسن ابوشنب٢٠١٠١

دمحم٢٠١٠٢ ٢٦٥٦٧Xدمحم نصر كامل 

دمحم حسني اللقاىن٢٠١٠٣ ل٢٦٥٦٨دمحم نصر 

جـ//٢٨٠٥٥دمحم هشام حسن مصطفى٢٠١٠٤

٢٦٥٦٩Xدمحم هشام رجب فتح هللا٢٠١٠٥

دمحم جاد٢٠١٠٦ ٢٧٣١٧Xدمحم مهام 

٢٦٥٧١Xدمحم وليد ابراهيم املعداوى٢٠١٠٧

دمحم عوض٢٠١٠٨ ل٢٦٥٧٢دمحم وليد عوض 

٢٧٣١٨Xدمحم وليد فؤاد امحد مناع٢٠١٠٩

٢٦٥٧٣Xدمحم وليد كرم درغام٢٠١١٠

دمحم رفعت عبدالصمد٢٠١١١ ٢٨٠٣٥Xدمحم وليد 

٢٦٥٧٤Xدمحم Wسر جابر ليلة٢٠١١٢

ل٢٦٥٧٥دمحم Wسر علي سليمان تقى الدين٢٠١١٣

دمحم عبداجليد عبدالعال٢٠١١٤ جـ//٢٧٦٦٤دمحم Wسر 

ل٢٦٥٧٦دمحم حيىي عبداهلادى على٢٠١١٥

دمحم على زايد٢٠١١٦ ل٢٦٥٧٧دمحم يوسف ابراهيم 

٢٦٥٧٨Xدمحم يوسف حسن حسن ابراهيم٢٠١١٧

ل٢٦٥٧٩دمحم يوسف عبداجلواد يوسف جاد٢٠١١٨

٢٧٣٢٠Xحممود ابراهيم السيد السيسى٢٠١١٩

دمحم ابراهيم عجوه٢٠١٢٠ جـ//٢٦٥٨٠حممود ابراهيم 

دمحم عبدالرحيم٢٠١٢١ ٢٦٥٨١Xحممود ابراهيم 

ل٢٧٣٢١حممود ابراهيم حممود امحد طايع٢٠١٢٢

دمحم خليفه٢٠١٢٣ ل٢٦٥٨٢حممود امحد خليفه 

ل٢٧٦٨٤حممود امحد سعد امحد٢٠١٢٤

ل٢٦٥٨٣حممود امحد عبدالشهيد عبداحلميد٢٠١٢٥
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ل٢٦٥٨٤حممود امحد عبداملرضى خفاجه٢٠١٢٦

ل٢٧٥٦٦حممود امحد فؤاد عبدالعزيز٢٠١٢٧

جـ//٢٦٥٨٥حممود امحد فوزى عطاهللا٢٠١٢٨

ل٢٧٥٦٧حممود امحد ماهر عبدالعزيز٢٠١٢٩

دمحم ابو زيد٢٠١٣٠ جـ//٢٦٥٨٦حممود امحد 

جـ//٢٦٥٨٧حممود اسامه رشاد حسيب٢٠١٣١

٢٧٥٦٨X Xحممود اشرف حسن سالم٢٠١٣٢

دمحم لطفى السيد حطب٢٠١٣٣ جـ//٢٦٥٨٨حممود اشرف 

ل٢٧٥٦٩حممود اشرف حممود هنداوى٢٠١٣٤

ل٢٧٥٧٠حممود اكرامى النوىب حممود٢٠١٣٥

دمحم الصغري٢٠١٣٦ ٢٧٥٧١Xحممود السيد 

دمحم عطيتو٢٠١٣٧ ل٢٧٥٧٢حممود السيد 

دمحم حمروس البديوى٢٠١٣٨ ججـ٢٦٥٨٩حممود السيد 

دمحم ابوزيد٢٠١٣٩ جـ//٢٦٥٩٠حممود القذاىف 

٢٧٣٢٢X Xحممود امين مخيس حممود مرسى٢٠١٤٠

جـ//٢٦٥٩١حممود امين عبداملوجود حممود عمر٢٠١٤١

٢٧٣٢٣Xحممود جالل امساعيل امحد٢٠١٤٢

٢٧٣٢٤X Xحممود مجال فوزى املتيت٢٠١٤٣

ل٢٦٥٩٢حممود مجال ورداىن عبداحلليم٢٠١٤٤

دمحم امحد سامل٢٠١٤٥ جـ//٢٦٥٩٣حممود مجعه 

دمحم٢٠١٤٦ ل٢٧٣٢٥حممود حسن كمال 

ل٢٩٠٩٣حممود حسن وهيب سليمان٢٠١٤٧

جـ//٢٦٥٩٤حممود حسني رجب عبدالغىن٢٠١٤٨

دمحم حسن٢٠١٤٩ ٢٦٥٩٥Xحممود حلمى 

جـ//٢٦٥٩٦حممود محدى امحد عبداملقصود ابوسعد٢٠١٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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٢٦٥٩٧Xحممود محدى سعد مهىن٢٠١٥١

٢٦٥٩٨X Xحممود محدى على امحد٢٠١٥٢

٢٧٣٢٦Xحممود خالد امحد ابوامحد٢٠١٥٣

ل٢٦٥٩٩حممود خالد صاحل عبداجلواد كرمي٢٠١٥٤

دمحم حافظ٢٠١٥٥ جـ//٢٨٠٨٧حممود خالد 

ل٢٦٦٠٠حممود مخيس مللوم عبدالرازق٢٠١٥٦

جـ//٢٦٦٠١حممود خريى زغلول عباس٢٠١٥٧

دمحم٢٠١٥٨ ل٢٦٦٠٢حممود رأفت يوسف 

ل٢٦٦٠٣حممود رامى رشوان هاشم٢٠١٥٩

جـ//٢٦٦٠٤حممود ربيع عبدالرازق البلكيمى٢٠١٦٠

دمحم٢٠١٦١ ٢٦٦٠٥X Xحممود رضا عبده 

دمحم مغازى٢٠١٦٢ ل٢٧٦٦٥حممود رضا عطيه 

دمحم السيد حسن٢٠١٦٣ ل٢٦٦٠٦حممود رضا 

٢٦٦٠٧X Xحممود رضا حممود رWض السوداىن٢٠١٦٤

٢٦٦٠٨X Xحممود رضا حممود طاحون٢٠١٦٥

ل٢٦٦٠٩حممود رفعت بسيوىن هنديه٢٠١٦٦

٢٧٣٢٧Xحممود رمضان ابراهيم السيد٢٠١٦٧

جـ//٢٩٠٩٤حممود رمضان امحد عبدا�يد محوده٢٠١٦٨

دمحم٢٠١٦٩ ل٢٦٦١٠حممود رمضان امحد 

جـ//٢٦٦١١حممود رمضان سعد يوسف٢٠١٧٠

دمحم امحد٢٠١٧١ ل٢٦٦١٢حممود رمضان 

٢٧٥٧٥X Xحممود سعد سيد امني سالم٢٠١٧٢

ل٢٦٦١٣حممود سعيد عبدالسالم امحد٢٠١٧٣

دمحم السيد٢٠١٧٤ ل٢٧٥٧٦حممود سعيد 

ل٢٦٦١٤حممود سالمه عبدهللا سالمه الزهريى٢٠١٧٥
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٢٨٠٥٦Xحممود مسري متام عبدالاله متام٢٠١٧٦

ل٢٦٦١٥حممود مسري صبحى حممود٢٠١٧٧

دمحم٢٠١٧٨ ل٢٦٦١٦حممود شريف مسعود 

ل٢٦٦١٧حممود صاحل سعد عليان على٢٠١٧٩

جـ//٢٦٦١٨حممود صاحل حممود حجازى٢٠١٨٠

دمحم السيد مشعل٢٠١٨١ ل٢٦٦١٩حممود طلعت 

دمحم٢٠١٨٢ ل٢٦٦٢٠حممود عادل امحد محزه 

٢٧٣٢٩Xحممود عادل السيد الد7وى٢٠١٨٣

جـ//٢٦٦٢١حممود عادل عبداملالك عبدالونيس كرمي٢٠١٨٤

دمحم على الدعباس٢٠١٨٥ ٢٧٣٣٠Xحممود عادل 

دمحم نصر الكومى٢٠١٨٦ جـ//٢٦٦٢٢حممود عادل حممود 

جـ//٢٦٦٢٣حممود عاطف امحد جاب هللا٢٠١٨٧

جـ//٢٦٦٢٤حممود عبدالباسط حممود ابوزيد رضوان٢٠١٨٨

جـ//٢٦٦٢٥حممود عبدالتواب مخيس على بطران٢٠١٨٩

٢٦٦٢٦Xحممود عبداحلكيم هنداوى عبداملنعم٢٠١٩٠

٢٧٦٦٦Xحممود عبداحلليم هالل عطيه جنله٢٠١٩١

جـ//٢٧٦٦٧حممود عبداحلميد عبداحلميد ابراهيم الصباغ٢٠١٩٢

دمحم فؤاد سالمه٢٠١٩٣ جـ//٢٦٦٢٧حممود عبداخلالق 

دمحم عبدالرحيم٢٠١٩٤ جـ//٢٨٠٥٧حممود عبدالرحيم 

جـ//٢٦٦٢٨حممود عبدالعاطى صالح الدين عبدالعاطى امساعيل٢٠١٩٥

٢٧٥٧٧Xحممود عبدالعزيز عبدالفتاح النشرتى٢٠١٩٦

جـ//٢٦٦٢٩حممود عبدالغفار عوض قطب عوض عنب٢٠١٩٧

جـ//٢٦٦٣٠حممود عبداملعطى مجال عبدالغىن رمضان قاره٢٠١٩٨

دمحم٢٠١٩٩ دمحم  جـ//٢٨٠٨٨حممود عبداملنعم 

جـ//٢٦٦٣١حممود عبدالناصر حممود السعدىن٢٠٢٠٠
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ل٢٦٦٣٢حممود عصام طه عيسوى٢٠٢٠١

دمحم سيد امحد٢٠٢٠٢ دمحم على  ل٢٦٦٣٣حممود عصام 

ل٢٦٦٣٤حممود عطيه املرسى السيد على فوده٢٠٢٠٣

٢٧٣٣١Xحممود علواىن امحد عبدالنىب٢٠٢٠٤

٢٦٦٣٥Xحممود على حسن السيد٢٠٢٠٥

ل٢٦٦٣٦حممود على عبداجلليل احلفناوى٢٠٢٠٦

ل٢٧٥٧٨حممود على حممود حسن عثمان٢٠٢٠٧

دمحم عبداحلليم٢٠٢٠٨ جـ//٢٦٦٣٧حممود على حممود 

دمحم٢٠٢٠٩ جـ//٢٦٦٣٨حممود عليوة حممود 

جـ//٢٦٦٣٩حممود عماد رجب عبدالرازق٢٠٢١٠

دمحم٢٠٢١١ دمحم حسني  ٢٧٥٧٩Xحممود عماد 

جـ//٢٦٦٤٠حممود عمر امحد ربيع عبداملنعم مصطفى٢٠٢١٢

جـ//٢٦٦٤١حممود عمر زكى عبدالفتاح امحد٢٠٢١٣

٢٦٦٤٢Xحممود عيد سيد عيد٢٠٢١٤

٢٦٦٤٣Xحممود عيد عبداملوجود يوسف٢٠٢١٥

٢٧٣٣٢Xحممود فرج عبداملنعم عبدالرمحن٢٠٢١٦

٢٦٦٤٤Xحممود فرج عبداهلادى عبده٢٠٢١٧

جـ//٢٦٦٤٥حممود فضلون راشد ابراهيم املهدى٢٠٢١٨

ل٢٦٦٤٦حممود لطفى عبدالستار سعيد٢٠٢١٩

دمحم عبدالوهاب الفقى٢٠٢٢٠ ل٢٦٦٤٧حممود ماجدى 

دمحم امحد٢٠٢٢١ ل٢٧٥٨٠حممود ماهر 

جـ//٢٦٦٤٨حممود حمسن عبدالعاطى عبداحلفيظ٢٠٢٢٢

دمحم ابراهيم حسيبه٢٠٢٢٣ ل٢٦٦٤٩حممود 

دمحم ابراهيم سليمان٢٠٢٢٤ جـ//٢٦٦٥٠حممود 

دمحم امحد عبدالرمحن٢٠٢٢٥ ٢٦٦٥١Xحممود 
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دمحم امحد طه٢٠٢٢٦ دمحم امحد  ل٢٦٦٥٢حممود 

دمحم علواىن قريطم٢٠٢٢٧ دمحم امحد  جـ//٢٦٦٥٣حممود 

دمحم الدسوقى عبدهللا اجلمال٢٠٢٢٨ ٢٦٦٥٤Xحممود 

دمحم السيد السيد٢٠٢٢٩ ل٢٦٦٥٥حممود 

دمحم الواحى٢٠٢٣٠ دمحم السيد  ٢٧٣٣٣Xحممود 

دمحم الكيالىن عليوه حسانني٢٠٢٣١ ٢٧٣٣٤Xحممود 

دمحم امني السيد رجب٢٠٢٣٢ جـ//٢٦٦٥٦حممود 

دمحم حنفى حممود عبدالعزيز٢٠٢٣٣ جـ//٢٦٦٥٧حممود 

دمحم زيد عبدالرمحن٢٠٢٣٤ ٢٦٦٥٨X Xحممود 

دمحم سعيد الزعول٢٠٢٣٥ جـ//٢٦٦٥٩حممود 

دمحم صالح حممود عامر٢٠٢٣٦ ٢٧٥٨١Xحممود 

دمحم عبدالرؤف بلح٢٠٢٣٧ جـ//٢٦٦٦٠حممود 

دمحم عويس٢٠٢٣٨ دمحم عبدالفتاح  ٢٩٠٩٧Xحممود 

دمحم عبدهللا عفيفى٢٠٢٣٩ جـ//٢٦٦٦١حممود 

دمحم عبداملنعم عبداحلميد اخلياط٢٠٢٤٠ ل٢٧٣٣٥حممود 

دمحم عبدالواحد الغول٢٠٢٤١ جـ//٢٦٦٦٢حممود 

دمحم عطيتو سعيد٢٠٢٤٢ جـ//٢٦٦٦٣حممود 

دمحم عمر مشاعيل٢٠٢٤٣ جـ//٢٦٦٦٤حممود 

دمحم عوض هللا يوسف عبيد٢٠٢٤٤ جـ//٢٦٦٦٥حممود 

دمحم فوزى اهلربيطى٢٠٢٤٥ ججـ٢٦٦٦٦حممود 

دمحم حممود ابورمحه٢٠٢٤٦ دمحم  ٢٧٥٨٢X Xحممود 

دمحم حممود حسانني عبدالرمحن٢٠٢٤٧ ل٢٦٦٦٧حممود 

دمحم حممود على السقا٢٠٢٤٨ جـ//٢٦٦٦٨حممود 

دمحم مدىن السيد٢٠٢٤٩ ل٢٦٦٦٩حممود 

دمحم مسعد املغرىب٢٠٢٥٠ ٢٧٣٣٦Xحممود 
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دمحم على محام٢٠٢٥١ دمحم مصطفى  ٢٧٦٦٨Xحممود 

دمحم عبدالعال٢٠٢٥٢ دمحمين امحد  ل٢٧٥٨٣حممود 

ل٢٦٦٧٠حممود حممود عمر جاب هللا٢٠٢٥٣

جـ//٢٦٦٧١حممود خمتار حممود امحد عاشور٢٠٢٥٤

دمحم عبدا�يد٢٠٢٥٥ ٢٩٠٩٨Xحممود مدحت 

جـ//٢٦٦٧٢حممود مصطفى عبداملعطى عفان٢٠٢٥٦

دمحم عبداخلالق٢٠٢٥٧ ٢٧٣٣٧Xحممود ميمى 

جـ//٢٦٦٧٣حممود �جى على خضر٢٠٢٥٨

دمحم عبداللطيف٢٠٢٥٩ ل٢٦٦٧٤حممود �صر عبداللطيف 

دمحم٢٠٢٦٠ ٢٧٥٨٤Xحممود �صر عيد 

جـ//٢٦٦٧٥حممود نبيل شعبان مغرىب٢٠٢٦١

دمحم عزالدين ورد٢٠٢٦٢ ٢٧٣٣٨Xحممود نصر 

٢٦٦٧٦Xحممود نوح مصطفى الفيشاوى٢٠٢٦٣

ل٢٦٦٧٧حممود هشام ذكى عفيفى٢٠٢٦٤

دمحم صاحل٢٠٢٦٥ ل٢٦٦٧٨حممود هيبه 

٢٧٥٨٥Xحممود Wسر على عبدالفتاح٢٠٢٦٦

ل٢٦٦٧٩حممود حيى امحد رWض٢٠٢٦٧

٢٦٦٨١X Xحممود يوسف امساعيل حسن٢٠٢٦٨

ل٢٦٦٨٢حممود يوسف §بت عبداملغيث٢٠٢٦٩

دمحم رزق٢٠٢٧٠ دمحم حمىالدين  ٢٦٦٨٣Xحمىالدين 

دمحم٢٠٢٧١ ٢٦٦٨٤X Xخملص �در عبدالنىب عيد 

ل٢٦٦٨٥مدحت صاحل عبدهللا امحد٢٠٢٧٢

٢٧٣٣٩Xمرعى عصام مرعى على٢٠٢٧٣

ل٢٦٦٨٦مرقس جربائيل عبده منصور٢٠٢٧٤

ل٢٦٦٨٧مروان السيد هالل عبداللطيف عبدالوهاب٢٠٢٧٥
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ل٢٦٦٨٨مروان عيد ابراهيم عبدالصمد٢٠٢٧٦

دمحم٢٠٢٧٧ ٢٧٣٤١Xمروه امحد امحد 

٢٧٥٨٦X Xمروه امحد عبداملنعم على السيد٢٠٢٧٨

ججـ٢٦٦٨٩مروه اشرف السيد درويش٢٠٢٧٩

دمحم٢٠٢٨٠ ل٢٧٦٦٩مروه �صر عبدالعاطى 

جـ//٢٦٦٩٠مروه Wسر فكرى ابراهيم شركس٢٠٢٨١

ل٢٦٦٩١مرمي ايهاب عاطف سليمان٢٠٢٨٢

ل٢٧٣٤٢مرمي حامد حممود ابراهيم٢٠٢٨٣

ل٢٨٠٨٩مرمي خالد عبدالوهاب عبداملعطى٢٠٢٨٤

دمحم حسني٢٠٢٨٥ ل٢٦٦٩٢مرمي سيد عيد 

٢٧٦٧٠Xمرمي عادل عفيفى يوسف موسى٢٠٢٨٦

دمحم عبدالسالم٢٠٢٨٧ ججـ٢٦٦٩٤مرمي عبدالسالم 

ججـ٢٦٦٩٥مرمي فرج هللا اسحاق فرج ابراهيم٢٠٢٨٨

دمحم احلصرى٢٠٢٨٩ دمحم السعيد  جـ//٢٧٦٧١مرمي 

دمحم مصطفى٢٠٢٩٠ دمحم رجب  جـ//٢٦٦٩٦مرمي 

دمحم صالح الدين امحد٢٠٢٩١ جـ//٢٦٦٩٧مرمي 

دمحم يونس ابراهيم٢٠٢٩٢ دمحم  ججـ٢٦٦٩٨مرمي 

جـ//٢٦٦٩٩مرمي حممود جابر مدىن جاد٢٠٢٩٣

٢٧٥٨٨X Xمرمي نبيل امساعيل عبدالرحيم٢٠٢٩٤

ل٢٦٧٠٠مرمي نصر على شكرى حسن٢٠٢٩٥

جـ//٢٦٧٠١مرمي حيى عبداللطيف امحد القافلي٢٠٢٩٦

دمحم صابر عبدالعزيز امحد٢٠٢٩٧ ل٢٦٧٠٢مساعد 

دمحم احلبشى٢٠٢٩٨ ل٢٧٣٤٣مصطفى ابراهيم 

ل٢٦٧٠٤مصطفى ابراهيم مصطفى زعيرت٢٠٢٩٩

٢٨٠٩٠X Xمصطفى امحد صفى الدين امحد٢٠٣٠٠
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دمحم٢٠٣٠١ ٢٧٣٤٤Xمصطفى امحد عبدالنىب امحد 

دمحم عبدالعال حسن٢٠٣٠٢ ل٢٦٧٠٥مصطفى امحد 

ل٢٦٧٠٦مصطفى امحد مصطفى ضحا٢٠٣٠٣

ل٢٦٧٠٧مصطفى امحد يسرى سعيد حممود٢٠٣٠٤

ل٢٦٧٠٣مصطفى اشرف امحد عبداحلفيظ حممود٢٠٣٠٥

دمحم السيد شاهني٢٠٣٠٦ ل٢٦٧٠٨مصطفى السيد 

دمحم جوهر٢٠٣٠٧ ل٢٦٧٠٩مصطفى السيد 

دمحم امني يس٢٠٣٠٨ ل٢٦٧١٠مصطفى امني 

دمحم حسىن٢٠٣٠٩ ٢٧٥٨٩X Xمصطفى انور 

دمحم٢٠٣١٠ ٢٦٧١١Xمصطفى امين كمال 

دمحم زهريى٢٠٣١١ ٢٧٦٩٦X Xمصطفى جابر امحد 

دمحم سلطان٢٠٣١٢ ٢٧٣٤٥Xمصطفى مجعه انور 

٢٩١٠٠Xمصطفى حسانني حامد حسني٢٠٣١٣

٢٦٧١٢Xمصطفى محاده امحد جابر٢٠٣١٤

ل٢٦٧١٣مصطفى محدى ابراهيم ابو الغيط٢٠٣١٥

٢٧٣٤٦Xمصطفى محدى عبدهللا علواىن عثمان٢٠٣١٦

جـ//٢٦٧١٥مصطفى خالد سعد الصاىف مربوك٢٠٣١٧

جـ//٢٦٧١٦مصطفى ربيع هاشم حممود عسكر٢٠٣١٨

٢٨٠٩١Xمصطفى رجب امحد حسني ابراهيم٢٠٣١٩

ججـ٢٦٧١٧مصطفى رضا حنفى عبدالقادر على٢٠٣٢٠

ل٢٦٧١٨مصطفى رضا عبدالشاىف رمضان٢٠٣٢١

جـ//٢٦٧١٩مصطفى رفعت بدوى بدوى عيز٢٠٣٢٢

دمحم حسني٢٠٣٢٣ جـ//٢٦٧٢٠مصطفى رفعت حسني 

ججـ٢٦٧٢١مصطفى سامى حسن شعبان املنوىف٢٠٣٢٤

ل٢٦٧٢٢مصطفى سامى مصطفى امساعيل ابوجنه٢٠٣٢٥
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دمحم الطيب٢٠٣٢٦ ٢٧٣٤٧Xمصطفى سامى مصطفى 

جـ//٢٦٧٢٣مصطفى سعيد رجب عبدهللا الالوندى٢٠٣٢٧

٢٦٧٢٤Xمصطفى مسري مصطفى �جى بليح٢٠٣٢٨

ل٢٧٥٩١مصطفى شحات عبدالفتاح رواش٢٠٣٢٩

جـ//٢٦٧٢٥مصطفى شعبان حممود البشبيشى٢٠٣٣٠

٢٦٧٢٦Xمصطفى شعبان حممود مصطفى سعفان٢٠٣٣١

ل٢٦٧٢٧مصطفى صربى فؤاد عبداللطيف مهدى٢٠٣٣٢

ل٢٦٧٢٨مصطفى صالح امحد العشماوى٢٠٣٣٣

جـ//٢٦٧٢٩مصطفى عادل مجعه حممود السيد٢٠٣٣٤

دمحم امحد ابوزيد٢٠٣٣٥ ل٢٦٧٣٠مصطفى عادل 

جـ//٢٦٧٣١مصطفى عاطف عبدالنىب ضيف٢٠٣٣٦

دمحم عبداجلواد سليمان٢٠٣٣٧ ججـ٢٦٧٣٢مصطفى عبداجلواد 

جـ//٢٦٧٣٣مصطفى عبداحلميد عبدالشاىف عبداحلميد٢٠٣٣٨

دمحم متوىل٢٠٣٣٩ جـ//٢٦٧٣٤مصطفى عبداخلالق طه 

٢٦٧٣٥Xمصطفى عبداحملسن عدىل مصطفى عكاشه٢٠٣٤٠

٢٧٥٩٢X Xمصطفى عبداملنعم عبدالرازق مربوك٢٠٣٤١

٢٦٧٣٦Xمصطفى عبدالنىب مصطفى عبيد٢٠٣٤٢

ل٢٦٧٣٧مصطفى عالء دمني هنداوى حسنني٢٠٣٤٣

ل٢٦٧٣٨مصطفى عالء عبدالعزيز عماره٢٠٣٤٤

جـ//٢٦٧٣٩مصطفى على السيد على٢٠٣٤٥

جـ//٢٧٥٩٣مصطفى على حسن قطب مدكور٢٠٣٤٦

٢٧٣٤٨Xمصطفى على عباس غازى فوده٢٠٣٤٧

٢٦٧٤٠Xمصطفى على مصطفى الربيعى٢٠٣٤٨

دمحم فؤاد جنله٢٠٣٤٩ ٢٦٧٤١Xمصطفى عماد 

دمحم٢٠٣٥٠ ٢٧٣٤٩Xمصطفى عمرو عبدالعزيز حممود 
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جـ//٢٦٧٤٢مصطفى عوض امحد عبدالوهاب٢٠٣٥١

٢٧٣٥٠Xمصطفى فتحى رجب الزرقاىن٢٠٣٥٢

جـ//٢٨٠٩٢مصطفى فرج رزق عبدالفضيل٢٠٣٥٣

ل٢٦٧٤٣مصطفى فوزى السيد فرج٢٠٣٥٤

جـ//٢٦٧٤٤مصطفى كامل امحد زاهر٢٠٣٥٥

جـ//٢٦٧٤٥مصطفى كرم رمضان ابراهيم فرج٢٠٣٥٦

جـ//٢٦٧٤٦مصطفى كرمي مسعود حالوه٢٠٣٥٧

جـ//٢٦٧٤٧مصطفى متوىل الشربيىن الدمناوى٢٠٣٥٨

دمحم٢٠٣٥٩ ل٢٧٣٥١مصطفى جمدى سعد 

دمحم ابراهيم صباح٢٠٣٦٠ ججـ٢٦٧٤٨مصطفى 

دمحم ابوالعينني فرج٢٠٣٦١ ل٢٦٧٤٩مصطفى 

دمحم امحد اجلمال٢٠٣٦٢ جـ//٢٦٧٥٠مصطفى 

دمحم حسني عفيفى٢٠٣٦٣ جـ//٢٦٧٥١مصطفى 

دمحم راضى على حممود٢٠٣٦٤ ل٢٦٧٥٢مصطفى 

دمحم سعيد قوره٢٠٣٦٥ جـ//٢٦٧٥٣مصطفى 

دمحم عبداملوجود حممود٢٠٣٦٦ جـ//٢٧٦٧٢مصطفى 

دمحم فتحى سامل امساعيل٢٠٣٦٧ جـ//٢٧٣٥٢مصطفى 

دمحم فهمى عمر٢٠٣٦٨ جـ//٢٦٧٥٤مصطفى 

دمحم رشاد معوض سالمه٢٠٣٦٩ دمحم  جـ//٢٦٧٥٥مصطفى 

دمحم مصطفى سليم٢٠٣٧٠ جـ//٢٦٧٥٧مصطفى 

دمحم مصطفى على عيد٢٠٣٧١ ٢٧٥٩٤Xمصطفى 

دمحم عطيفى٢٠٣٧٢ ل٢٦٧٥٨مصطفى حممود امحد 

ججـ٢٧٣٥٣مصطفى حممود السيد على٢٠٣٧٣

ل٢٦٧٥٩مصطفى حممود عبدالسميع حمرم٢٠٣٧٤

٢٧٥٩٥X Xمصطفى حممود عبدالعزيز مرتضى٢٠٣٧٥
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ل٢٦٧٦٠مصطفى حممود عبدالغفار الكافورى٢٠٣٧٦

جـ//٢٧٥٩٦مصطفى حممود عبدهللا عبدا�يد٢٠٣٧٧

دمحم حسن٢٠٣٧٨ جـ//٢٦٧٦١مصطفى حممود 

دمحم عطيه السباعى٢٠٣٧٩ جـ//٢٦٧٦٢مصطفى حممود 

دمحم٢٠٣٨٠ ل٢٦٧٦٣مصطفى حممود مرسى حسانني 

جـ//٢٦٧٦٤مصطفى حممود منصور حسني عبدالعال٢٠٣٨١

٢٦٧٦٥Xمصطفى حممود منصور ميهوب عيد٢٠٣٨٢

ل٢٦٧٦٦مصطفى حمى الدين عبدالرؤف عفيفى جريش٢٠٣٨٣

جـ//٢٦٧٦٧مصطفى �صر عبداحلكم عبدالسالم٢٠٣٨٤

جـ//٢٦٧٦٨مصطفى نصر الدين امحد عبدالفتاح الرتاس٢٠٣٨٥

دمحم مصطفى٢٠٣٨٦ جـ//٢٦٧٦٩مصطفى وائل 

دمحم٢٠٣٨٧ جـ//٢٦٧٧٠مصطفى وليد كامل 

دمحم عبدالوهاب بشر٢٠٣٨٨ ٢٦٧٧١X Xمصطفى Wسر 

دمحم على قطب الفار٢٠٣٨٩ جـ//٢٦٧٧٢مصطفى Wسر 

دمحم بدران٢٠٣٩٠ جـ//٢٦٧٧٣مصطفى يسرى بدران 

جـ//٢٦٧٧٤معاذ امحد حسن امحد ابراهيم٢٠٣٩١

ل٢٦٧٧٥معاذ امحد عرفان خليل٢٠٣٩٢

دمحم٢٠٣٩٣ ٢٦٧٧٦Xمعاذ مجال عبده 

جـ//٢٦٧٧٧معاذ رضا امحد عبدهللا٢٠٣٩٤

دمحم على٢٠٣٩٥ ٢٦٧٧٨Xمعاذ على صاحل 

جـ//٢٦٧٧٩معاذ لطفى عبدالعزيز الصاىف٢٠٣٩٦

دمحم سالمه٢٠٣٩٧ ل٢٦٧٨٠معاذ جمدى حسن 

دمحم٢٠٣٩٨ جـ//٢٦٧٨١معاذ حمسن حسن حفىن 

دمحم عبداملقصود٢٠٣٩٩ دمحم  جـ//٢٦٧٨٢معاذ 

دمحم مصطفى على رضوان٢٠٤٠٠ ٢٦٧٨٣X Xمعاذ 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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ل٢٧٥٩٩معاذ يوسف عبدالعزيز مرضى٢٠٤٠١

ل٢٦٧٨٤معتز عبدالسالم كامل عبدالسالم٢٠٤٠٢

جـ//٢٦٧٨٥معتز على امام يوسف الكريوىن٢٠٤٠٣

دمحم زغاوه٢٠٤٠٤ دمحم  جـ//٢٦٧٨٦معتز 

٢٧٣٥٥Xمعوض عصام معوض عبدالغفار خدجيه٢٠٤٠٥

دمحم ابوحشيش٢٠٤٠٦ ل٢٦٧٨٧ملك خالد فتحى 

٢٧٦٠٠Xمنار امحد فؤاد عثمان عبدا�يد٢٠٤٠٧

جـ//٢٧٣٥٦منار امين على عبدالعال٢٠٤٠٨

جـ//٢٦٧٨٨منار 7ب الفرج مرسى بديوى٢٠٤٠٩

٢٦٧٨٩Xمنار حسن حسن السيد٢٠٤١٠

جـ//٢٦٧٩٠منار خالد سليمان سامل٢٠٤١١

٢٦٧٩١X Xمنار صاحل سالمه حسن يوسف٢٠٤١٢

دمحم عبدالعال عوض املرسى٢٠٤١٣ جـ//٢٦٧٩٢منار 

جـ//٢٦٧٩٨منصور سعيد جالل سيد امحد٢٠٤١٤

دمحم امساعيل٢٠٤١٥ دمحم  جـ//٢٧٣٥٧منصور 

جـ//٢٦٧٩٣منه السيد شعبان السيد٢٠٤١٦

جـ//٢٦٧٩٩منه هللا امين عبدالرازق رجب٢٠٤١٧

ججـ٢٨٠٣٦منه هللا �مر ابراهيم عباس٢٠٤١٨

ججـ٢٦٨٠٠منه هللا مجال السيد امحد الفحل٢٠٤١٩

دمحم مصطفى رمضان٢٠٤٢٠ ٢٦٨٠١Xمنه هللا مجال 

جـ//٢٦٧٩٤منه هللا حامت فوزى حممود اهلربيطى٢٠٤٢١

دمحم امحدعبدالرمحن٢٠٤٢٢ ججـ٢٦٨٠٢منه هللا محاده 

جـ//٢٦٨٠٣منه هللا خالد عبداحلليم طه٢٠٤٢٣

جـ//٢٦٨٠٤منه هللا رضا بكر ابراهيم٢٠٤٢٤

دمحم عبدالعزيز فراج٢٠٤٢٥ جـ//٢٦٨٠٥منه هللا سامل 
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٢٦٧٩٥Xمنه هللا طارق عبدالكرمي مشاىل٢٠٤٢٦

دمحم غازى٢٠٤٢٧ ٢٧٦٠١Xمنه هللا غازى صابر 

ل٢٩١٠٤منه هللا كرم فاروق فؤاد عبداجلواد٢٠٤٢٨

دمحم امحد٢٠٤٢٩ جـ//٢٦٧٩٦منه هللا نبيل امحد 

دمحم خطاب٢٠٤٣٠ جـ//٢٦٧٩٧منه هللا هيثم 

ججـ٢٦٨٠٦منه حسن السيد عبداملعطى الرفاعى٢٠٤٣١

دمحم عبدالعال٢٠٤٣٢ ل٢٦٨٠٧منه عبدالعال 

ل٢٦٨٠٨منري �مر منري امحد العسكرى٢٠٤٣٣

٢٦٨٠٩Xمنريعبداملنعم عبدالنىب احلضرى٢٠٤٣٤

جـ//٢٦٨١٠مها عبداجليد حممود عبداجليد حسني٢٠٤٣٥

دمحم حافظ امحد النحيف٢٠٤٣٦ جـ//٢٦٨١١مها 

دمحم الز�رى٢٠٤٣٧ دمحم عبدالفتاح  ل٢٧٣٥٨مها 

جـ//٢٦٨١٢مهدى ابراهيم مهدى ابراهيم٢٠٤٣٨

جـ//٢٨٠٩٣مهدى عبدالونيس ابراهيم صاحل٢٠٤٣٩

ججـ٢٦٨١٣مهرائيل خبيت امني سعيد٢٠٤٤٠

جـ//٢٧٣٥٩مهرائيل بولس عياد صموئيل٢٠٤٤١

جـ//٢٦٨١٤مهند امين امحد حممود٢٠٤٤٢

ل٢٦٨١٥مهند مدىن شحات مدىن٢٠٤٤٣

جـ//٢٦٨١٦مهند منصور ابوبكر حممود٢٠٤٤٤

دمحم السعودى٢٠٤٤٥ جـ//٢٦٨١٧موسى امحد 

٢٧٦٨٧Xموسى خالد ابوالريش موسى٢٠٤٤٦

جـ//٢٦٨١٨مى ربيع عبدالنىب على٢٠٤٤٧

جـ//٢٦٨١٩مى سامح حممود محود٢٠٤٤٨

جـ//٢٦٨٢٠مى عبدهللا وحيد حممود امحد٢٠٤٤٩

دمحم عبدالفتاح٢٠٤٥٠ ججـ٢٦٨٢١مى عبداهلادى 
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ل٢٦٨٢٢مى مربوك سعيد عبدالقادر٢٠٤٥١

ل٢٦٨٢٣مى يسرى عوض غيضان٢٠٤٥٢

جـ//٢٧٣٦٠ميار عبداحلليم احلسيىن عبداحلليم اخلوىل٢٠٤٥٣

جـ//٢٦٨٢٤ميخائيل سعيد عدىل سعيد جرجس٢٠٤٥٤

٢٧٣٦١Xميخائيل مشمش وجيه صبحى٢٠٤٥٥

ججـ٢٦٨٢٥مريا حمب خليل عوض٢٠٤٥٦

ججـ٢٦٨٢٦مريان مجعه عبداحلكيم الكتاتىن٢٠٤٥٧

جـ//٢٦٨٢٧مري� عمرو عبداجلواد حسىن عبداجلواد٢٠٤٥٨

جـ//٢٦٨٢٨مينا شفيق عطيه سعد٢٠٤٥٩

ل٢٦٨٢٩مينا وجيه عبدالسيد شحاته٢٠٤٦٠

جـ//٢٦٨٣٠مينا وفقى �§ن مسعد٢٠٤٦١

دمحم اخلوىل٢٠٤٦٢ دمحم اهلامى  �٢٧٣٦٢X Xجى احلسيىن 

جـ//�٢٦٨٣١جى عبداملنعم �جى عبدالسالم محيده٢٠٤٦٣

دمحم كساب٢٠٤٦٤ جـ//�٢٦٨٣٢در السيد 

دمحم حامد سليمان الرببرى٢٠٤٦٥ ل�٢٦٨٣٣در 

جـ//�٢٦٨٣٤در مصطفى ابراهيم امحد ابراهيم غنيم٢٠٤٦٦

جـ//�٢٦٨٣٥در نبيل عبداملعز عنب٢٠٤٦٧

�٢٧٦٠٢Xديه ابراهيم االلفى عبداملنعم االلفى٢٠٤٦٨

دمحم حلمى ابراهيم عبدهللا الصاوى٢٠٤٦٩ جـ//�٢٦٨٣٦ديه 

دمحم شنش٢٠٤٧٠ جـ//�٢٧٣٦٣ديه ممدوح مسري 

جـ//�٢٧٣٦٤صر فراج عبدالقادر حمارب٢٠٤٧١

ل�٢٦٨٣٧نسى  اشرف  فتح هللا امحد عنرب٢٠٤٧٢

دمحم بدوى٢٠٤٧٣ دمحم  ل�٢٧٦٠٣نسى حسني 

دمحم فتحى عبدالصمد البمىب٢٠٤٧٤ جـ//�٢٦٨٣٨هد 

دمحم عزب٢٠٤٧٥ جـ//٢٧٣٦٥نبيل ربيع 
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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

عامةشعبة

الفرقة الثانية

مستجد

صفحة   ١٠٠

التقديررقم جلوس سابق

جـ//٢٦٨٣٩نبيله على فرج مندور٢٠٤٧٦

دمحم جناح شتات٢٠٤٧٧ ل٢٦٨٤٠جناح 

٢٦٨٤١X Xجنيب تقى جنيب جندى٢٠٤٧٨

جـ//٢٨٠٥٨ندا رضا كمال حسن غازى٢٠٤٧٩

جـ//٢٦٨٤٣ندا عبدالقادر خليفه عبدالقادر٢٠٤٨٠

ججـ٢٦٨٤٤ندا �دى عثمان عمر٢٠٤٨١

دمحم معمر٢٠٤٨٢ ججـ٢٦٨٤٥ندى ابراهيم امني 

دمحم عبدالعزيز الشامى٢٠٤٨٣ ججـ٢٦٨٤٦ندى السيد عبدالعزيز 

ججـ٢٦٨٤٧ندى مجال عبدهللا السيد امحد٢٠٤٨٤

جـ//٢٧٦٠٥ندى حلمى حلمى حسن يوسف٢٠٤٨٥

ججـ٢٦٨٤٨ندى محدى حممود امحد حسني٢٠٤٨٦

جـ//٢٦٨٤٩ندى خالد سرور امحد ابوزيد٢٠٤٨٧

جـ//٢٧٦٧٤ندى سعد سعد دويدار٢٠٤٨٨

دمحم امحد املصرى٢٠٤٨٩ جـ//٢٨٠٩٤ندى طارق 

جـ//٢٦٨٥٠ندى عالء الدين صالح جابر٢٠٤٩٠

جـ//٢٧٣٦٦ندى فتحى عطيه عثملى جعيدى٢٠٤٩١

جـ//٢٦٨٥١ندى متوىل سيد يوسف متوىل٢٠٤٩٢

ججـ٢٦٨٥٢ندى جمدى حممود السيد٢٠٤٩٣

ل٢٧٣٦٧ندى حمسن ابراهيم امحد٢٠٤٩٤

دمحم ضيف هللا٢٠٤٩٥ دمحم ابراهيم  ل٢٦٨٥٣ندى 

دمحم سليم سليمان٢٠٤٩٦ جـ//٢٩١٠٧ندى 

دمحم الديهى٢٠٤٩٧ دمحم عبدالفتاح  جـ//٢٦٨٥٤ندى 

دمحم املصرى٢٠٤٩٨ دمحم فوزى  ٢٦٨٥٥Xندى 

دمحم السيد٢٠٤٩٩ دمحم  جـ//٢٦٨٥٦ندى 

ججـ٢٦٨٥٧ندى يسرى سليمان العياط٢٠٥٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم ابراهيم٢٠٥٠١ ل٢٦٨٥٨ندمي صالح ندمي 

دمحم٢٠٥٠٢ دمحم  ججـ٢٦٨٥٩نرمني سيد حسن 

جـ//٢٦٨٦٠نرمني �صر امساعيل سليمان٢٠٥٠٣

جـ//٢٧٦٠٧نسرين سعد بدوى عبدالعزيز٢٠٥٠٤

ل٢٦٨٦١نسمه صالح الشوادىف عبدالرمحن٢٠٥٠٥

جـ//٢٦٨٦٢نسمه فوزى امحد على٢٠٥٠٦

٢٦٨٦٣Xنسيم الشحات مسري سعد منصور٢٠٥٠٧

جـ//٢٦٨٦٤نصر جابر نصر حممود٢٠٥٠٨

دمحم عيسى امحد٢٠٥٠٩ جـ//٢٧٦٠٨نصرالدين رضا 

جـ//٢٦٨٦٥نعمه محدى ابواملعاطى عبدالباقى٢٠٥١٠

جـ//٢٦٨٦٦¸ال ابراهيم حسىن ابراهيم حجازى٢٠٥١١

م٢٦٨٦٧¸له سالمه زاهر متوىل٢٠٥١٢

جـ//٢٦٨٧٠نوال عبدالعزيز صبحى عبدالعزيز٢٠٥١٣

٢٦٨٧١Xنور ابراهيم بشري شيبوب٢٠٥١٤

٢٦٨٧٢X Xنور سعيد سعد عبدالباسط٢٠٥١٥

جـ//٢٧٦٠٩نورا امحد حممود امحد٢٠٥١٦

دمحم موسى٢٠٥١٧ جـ//٢٦٨٧٣نورا عادل عبدالرمحن 

٢٦٨٧٤Xنورا عثمان حسني عثمان٢٠٥١٨

دمحم عطيه حافظ هارون٢٠٥١٩ جـ//٢٧٦١٠نورا 

٢٦٨٧٥Xنورا حممود شعبان حممود٢٠٥٢٠

دمحم على٢٠٥٢١ جـ//٢٨٠٣٧نوران شريف سيد 

دمحم عبدالفتاح عامر٢٠٥٢٢ ججـ٢٦٨٧٦نوران عبدالفتاح 

جـ//٢٦٨٧٨نورهان السيد السيد رمضان سامل٢٠٥٢٣

جـ//٢٦٨٧٩نورهان ايهاب نبيل امساعيل٢٠٥٢٤

دمحم ابراهيم رمضان٢٠٥٢٥ ججـ٢٦٨٨١نورهان 
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دمحم عبدالعزيز طه مشاحيت٢٠٥٢٦ جـ//٢٨٠٣٨نورهان 

دمحم معروف معروف الدمنهورى٢٠٥٢٧ جـ//٢٨٠٩٦نورهان 

جـ//٢٦٨٨٢نورهان حممود حيىي حممود حسن٢٠٥٢٨

جـ//٢٦٨٨٣نورهان Wسر عبدهللا ابراهيم حسن٢٠٥٢٩

ججـ٢٦٨٨٤نريمني جمدى رجب مصطفى٢٠٥٣٠

دمحم ابو العال٢٠٥٣١ دمحم  جـ//٢٧٣٦٨نريه امحد 

جـ//٢٦٨٨٥نريه احلسني احملمودي متوىل بدره٢٠٥٣٢

جـ//٢٦٨٨٦نريه عبده عبدا�يد امحد ابو ضياء٢٠٥٣٣

دمحم امحد عبدالصبور٢٠٥٣٤ جـ//٢٦٨٨٧نريه 

جـ//٢٧٦١٢هاجر اسامه سعيد مصطفى٢٠٥٣٥

جـ//٢٦٨٨٨هاجر اشرف فتحى على 7شا٢٠٥٣٦

جـ//٢٦٨٨٩هاجر جاد عبدا�يد جاد٢٠٥٣٧

ججـ٢٦٨٩٠هاجر محاده عاشور �صف٢٠٥٣٨

جـ//٢٦٨٩١هاجر راشد امساعيل على امحد٢٠٥٣٩

جـ//٢٦٨٩٢هاجر سعيد حلمى جاد٢٠٥٤٠

جـ//٢٧٦١٣هاجر عزت عبدالنىب معتمد عالء الدين٢٠٥٤١

جـ//٢٨٠٩٧هاجر فتحى السيد ابراهيم٢٠٥٤٢

دمحم مصطفى٢٠٥٤٣ دمحم السيد  جـ//٢٧٦١٤هاجر 

دمحم صابر سعد سعيد٢٠٥٤٤ ججـ٢٦٨٩٣هاجر 

دمحم ابراهيم٢٠٥٤٥ دمحم نصر  جـ//٢٦٨٩٤هاجر 

جـ//٢٦٨٩٥هاجر حممود زغلول عبدالشكور حممود٢٠٥٤٦

دمحم كامل الفقى٢٠٥٤٧ ججـ٢٦٨٩٦هاجر حممود 

دمحم مجعه٢٠٥٤٨ ٢٦٨٩٧Xهاجر ممدوح 

جـ//٢٦٨٩٨هاجر �صر رضوان طلحه٢٠٥٤٩

جـ//٢٦٨٩٩هاجر يسرى حسن رفاعى٢٠٥٥٠
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دمحم على سليم٢٠٥٥١ جـ//٢٧٣٦٩هادى فتحى 

دمحم حممود املسيدى٢٠٥٥٢ دمحم  ل٢٦٩٠٠هادى 

دمحم هارون دخيل٢٠٥٥٣ جـ//٢٦٩٠١هارون 

جـ//٢٦٩٠٢هاشم ابراهيم حممود هاشم٢٠٥٥٤

ل٢٦٩٠٣هاشم فراج عبدالغىن عبدهللا امحد٢٠٥٥٥

دمحم حسن سليم٢٠٥٥٦ ٢٦٩٠٤Xهاشم 

دمحم صربى السيد علي ابراهيم٢٠٥٥٧ ججـ٢٦٩٠٥هاله 

جـ//٢٧٣٧٠هاله هشام حسني ابراهيم٢٠٥٥٨

دمحم عبداخلالق٢٠٥٥٩ ٢٧٣٧١X Xهاىن امساعيل 

٢٦٩٠٦Xهاىن امين عبداجليد عبدالغىن حسن٢٠٥٦٠

ل٢٦٩٠٧هبة هللا عبدالسالم السيد السيد يوسف٢٠٥٦١

جـ//٢٦٩٠٨هبه ابراهيم على ابراهيم نصار٢٠٥٦٢

جـ//٢٦٩٠٩هبه امحد رجب الغباشى٢٠٥٦٣

ججـ٢٦٩١٠هبه حمسن عريقى امحد عبده٢٠٥٦٤

جـ//٢٦٩١١هبه هاىن عبدالعزيز سليمان السرويه٢٠٥٦٥

دمحم مياىن٢٠٥٦٦ جـ//٢٦٩١٢هبه مياىن صالح 

دمحم ابراهيم عبداحلافظ٢٠٥٦٧ ٢٦٩١٣Xهدى امحد 

ل٢٧٣٧٢هدى اشرف عامر قنديل السيد٢٠٥٦٨

جـ//٢٦٩١٤هدى سيد عدىل عبدالرحيم٢٠٥٦٩

٢٦٩١٥Xهدى طارئ صاحل ابراهيم٢٠٥٧٠

دمحم مصطفى غنيم٢٠٥٧١ ٢٦٩١٦Xهدى كامل 

دمحم عبداللطيف سالم٢٠٥٧٢ ججـ٢٦٩١٧هدى 

دمحم السيد على ابوالروس٢٠٥٧٣ جـ//٢٦٩١٨هدى وليد 

دمحم عبده٢٠٥٧٤ ججـ٢٦٩١٩هدى Wسر 

دمحم معوض٢٠٥٧٥ ججـ٢٦٩٢٠هدير رضا 
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دمحم٢٠٥٧٦ ججـ٢٦٩٢١هدير سيد على 

ججـ٢٦٩٢٢هدير عادل عبداحلميد مقلد٢٠٥٧٧

ججـ٢٦٩٢٣هدير مصطفى فؤاد يوسف السيد٢٠٥٧٨

جـ//٢٨٠٩٨هشام ابراهيم السيد عيسى٢٠٥٧٩

ل٢٧٣٧٣هشام مجال امحد عبداحلليم٢٠٥٨٠

جـ//٢٦٩٢٤هشام شريف جاب هللا لطيف٢٠٥٨١

ل٢٧٦١٥هشام مسعد امحد مرزوق٢٠٥٨٢

ججـ٢٦٩٢٥هشام مصطفى عبداخلالق عبداحلميد٢٠٥٨٣

دمحم جاد٢٠٥٨٤ ٢٦٩٢٦Xهشام Wسر 

ل٢٧٦١٦هليل امحد معوض فهد٢٠٥٨٥

دمحم امام حممود٢٠٥٨٦ ججـ٢٦٩٢٧مهس امين 

جـ//٢٨٠٩٩مهس فرج امام حنفى٢٠٥٨٧

ل٢٧٣٧٤هنا اشرف عثمان حسن٢٠٥٨٨

دمحم سويلم٢٠٥٨٩ دمحم  جـ//٢٧٣٧٥هنا السيد امحد 

دمحم٢٠٥٩٠ دمحم عبدالقادر  ججـ٢٦٩٢٨هنا مجال 

ججـ٢٦٩٢٩هنا رأفت ابراهيم فريج محوده٢٠٥٩١

ل٢٦٩٣٠هنا عزت رجب عبداخلري٢٠٥٩٢

دمحم احلسانني٢٠٥٩٣ جـ//٢٦٩٣١هناء سيد 

دمحم اخللواىن٢٠٥٩٤ ل٢٦٩٣٢هند امحد 

جـ//٢٦٩٣٤هيام هشام حامد عبداجلواد٢٠٥٩٥

دمحم توفيق شحاته٢٠٥٩٦ جـ//٢٧٣٧٦وائل 

دمحم عباس٢٠٥٩٧ دمحم حسن  ٢٦٩٣٥Xوائل 

دمحم عبدالعظيم سعده٢٠٥٩٨ جـ//٢٦٩٣٦وحيد 

ججـ٢٦٩٣٧وسام صربى سعيد امحد سعيد٢٠٥٩٩

دمحم مسوده٢٠٦٠٠ دمحم عبدالعليم  ٢٧٣٧٧Xوسام 
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دمحم نبوى عبدالرمحن٢٠٦٠١ ججـ٢٦٩٣٨وسام 

ججـ٢٦٩٣٩وفا خالد مصطفى عبدالباقى وفا٢٠٦٠٢

دمحم مناع٢٠٦٠٣ جـ//٢٧٣٧٨وفاء عبداهلادى 

ل٢٧٣٧٩والء اشرف امحد محاد٢٠٦٠٤

جـ//٢٦٩٤٠والء اشرف سامل حامد٢٠٦٠٥

جـ//٢٦٩٤١والء فؤاد عبدالرمحن العطاىف٢٠٦٠٦

دمحم اللبيشى٢٠٦٠٧ دمحم الرفاعى  ججـ٢٦٩٤٢والء 

٢٦٩٤٣X Xوالء Wسر شعبان شريف٢٠٦٠٨

دمحم عيسى٢٠٦٠٩ ٢٦٩٤٤Xوليد امحد 

ل٢٧٣٨٠وليد مسري بيومى عبدربه عفيفى٢٠٦١٠

دمحم اجلمل٢٠٦١١ ل٢٧٣٨١وليد Wسر رضا على 

جـ//W٢٦٩٤٥را صابر عبدالفتاح عبدالعزيز غنية٢٠٦١٢

ججـW٢٦٩٤٦را صابر على عبدالرحيم٢٠٦١٣

ججـW٢٦٩٤٧را على ابراهيم ابوالسعود٢٠٦١٤

دمحم امساعيل٢٠٦١٥ لW٢٦٩٤٨را Wسر 

دمحم ابوالعال٢٠٦١٦ دمحم  لW٢٧٣٨٢ره اشرف 

جـ//W٢٦٩٤٩سر فؤاد خليل احلوشى٢٠٦١٧

دمحم على عمران٢٠٦١٨ دمحم  W٢٧٦١٧Xسر 

دمحم فاضل٢٠٦١٩ دمحم  W٢٧٣٨٣X Xسر 

دمحم حسن٢٠٦٢٠ دمحم حممود  جـ//W٢٦٩٥٠سر 

W٢٦٩٥١Xمسني امحد السعيد داود حسني٢٠٦٢١

دمحم القاضى٢٠٦٢٢ جـ//W٢٨١٠١مسني السعيد 

W٢٧٦١٨Xمسني مجال فتح هللا حامد٢٠٦٢٣

دمحم امحد٢٠٦٢٤ جـ//W٢٧٣٨٤مسني حسام عجيب 

دمحم مرسى٢٠٦٢٥ ججـW٢٦٩٥٢مسني خالد 
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دمحم٢٠٦٢٦  Wمسني سعيد زكرWجـ//٢٦٩٥٣

W٢٦٩٥٤X Xمسني عادل عالم طايع٢٠٦٢٧

W٢٧٦١٩Xمسني علواىن امساعيل علواىن٢٠٦٢٨

دمحم محدى عبداللطيف٢٠٦٢٩ جـ//W٢٨٠٣٩مسني 

دمحم على رسالن٢٠٦٣٠ جـ//W٢٦٩٥٥مسني 

دمحم عبداملعني٢٠٦٣١ جـ//W٢٦٩٥٦مسني هاىن 

٢٦٩٥٧Xحيى ابراهيم عبدهللا ابوالعنني٢٠٦٣٢

دمحم٢٠٦٣٣ دمحم عبدالعظيم على  ل٢٧٦٧٥حيى 

٢٧٦٢٠Xحيىي امساعيل حسن نور الدين٢٠٦٣٤

٢٧٣٨٥X Xحيىي طارق فريد عبدالعزيز بدر٢٠٦٣٥

٢٧٣٨٦X Xحيىي عزت انور حسن سيف النصر٢٠٦٣٦

دمحم عدىل طايل٢٠٦٣٧ ججـ٢٦٩٥٨حيىي 

جـ//٢٦٩٥٩حيىي نبيل حيىي على حسانني عضمه٢٠٦٣٨

دمحم سامل٢٠٦٣٩ دمحم سعد  ٢٦٩٦٠Xيسرى عصام 

ججـ٢٦٩٦١ميىن طلعت حسني الديب٢٠٦٤٠

٢٦٩٦٢Xميىن عبداملعطى ابراهيم عبداملعطى٢٠٦٤١

دمحم حسنني٢٠٦٤٢ دمحم زين العابدين  جـ//٢٦٩٦٣ميىن 

جـ//٢٦٩٦٤يوستينا رضا مسري توفيق عطيه٢٠٦٤٣

جـ//٢٦٩٦٥يوستينا عوىن حبيب كمال٢٠٦٤٤

جـ//٢٦٩٦٦يوسف ابراهيم سليم سيد ابورزه٢٠٦٤٥

٢٩١١٣X Xيوسف ابراهيم عبدالسالم ابراهيم اجلمل٢٠٦٤٦

٢٦٩٦٧Xيوسف ابراهيم منصور حبر٢٠٦٤٧

٢٧٦٧٦Xيوسف ابراهيم نفادى حممود٢٠٦٤٨

٢٧٣٨٧Xيوسف امحد شعبان ابراهيم صفا٢٠٦٤٩

ل٢٦٩٦٨يوسف امحد عبدربه عبداحلميد امحد٢٠٦٥٠
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٢٧٣٨٨Xيوسف امحد كسبان كيالىن٢٠٦٥١

دمحم راشد عبداجلليل٢٠٦٥٢ ل٢٧٦٢١يوسف امحد 

دمحم٢٠٦٥٣ ٢٦٩٦٩Xيوسف امساعيل حفىن 

٢٦٩٧٠Xيوسف الدسوقى امحد الدسوقى٢٠٦٥٤

٢٦٩٧٣Xيوسف جربيل حسني عبدربه٢٠٦٥٥

ل٢٧٣٨٩يوسف مجال عبداجلواد مرسى٢٠٦٥٦

٢٦٩٧٤Xيوسف مجال عبدالوهاب سلطح٢٠٦٥٧

دمحم الوصيف٢٠٦٥٨ جـ//٢٦٩٧٦يوسف خالد 

٢٧٣٩٠X Xيوسف خريى نصيب عبدهللا سامل٢٠٦٥٩

٢٦٩٧٧X Xيوسف سعيد امحد عبدالعاطى امحد٢٠٦٦٠

٢٦٩٧٨Xيوسف سعيد على عيسى٢٠٦٦١

ل٢٦٩٧٩يوسف سليمان ابوالعز سليمان عبدالرمحن٢٠٦٦٢

ل٢٧٦٢٢يوسف سيد مصطفى عبدهللا٢٠٦٦٣

جـ//٢٦٩٨٠يوسف شحاته امحد يونس٢٠٦٦٤

دمحم السيد بسيوىن٢٠٦٦٥ ٢٧٦٢٣X Xيوسف شعبان 

جـ//٢٦٩٨٢يوسف طارق امساعيل زيدان٢٠٦٦٦

دمحم السعودى٢٠٦٦٧ جـ//٢٦٩٨٣يوسف عبدالباقى 

٢٦٩٨٤X Xيوسف عبدالفتاح حممود عبدالفتاح٢٠٦٦٨

٢٧٣٩١Xيوسف عبدالفضيل لطفى عبدالفضيل البلكيمى٢٠٦٦٩

ل٢٦٩٨٥يوسف عبداللطيف ابوالفتوح نصري٢٠٦٧٠

٢٧٣٩٢Xيوسف عرىب وجيه عرجاوى مرعى٢٠٦٧١

ل٢٧٣٩٣يوسف عالء زكرW السيد٢٠٦٧٢

٢٦٩٨٦X Xيوسف على حسني رضوان٢٠٦٧٣

٢٦٩٨٧X Xيوسف على رجب عبدالقادر٢٠٦٧٤

جـ//٢٩١١٤يوسف على عباس حسني٢٠٦٧٥
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٢٦٩٨٨X Xيوسف عمرو فكرى عبدالسالم٢٠٦٧٦

ججـ٢٧٦٢٥يوسف عيسى جابر عيسى شنوده٢٠٦٧٧

٢٦٩٨٩Xيوسف فرج امحد فرج محود٢٠٦٧٨

جـ//٢٦٩٩٠يوسف فهيم سليمان رزق٢٠٦٧٩

جـ//٢٦٩٩١يوسف جمدى سنوسى مصطفى٢٠٦٨٠

دمحم٢٠٦٨١ جـ//٢٧٦٢٦يوسف جمدى فاروق 

جـ//٢٧٣٩٤يوسف جمدى يوسف الدكاىن٢٠٦٨٢

دمحم٢٠٦٨٣ دمحم ابراهيم  ٢٦٩٩٢Xيوسف 

دمحم ابوزكرى حممود السقا٢٠٦٨٤ ٢٦٩٩٣Xيوسف 

دمحم عبداحلارث عبداملالك ماضى٢٠٦٨٥ ل٢٦٩٩٤يوسف 

دمحم عبدهللا املنسى٢٠٦٨٦ ٢٦٩٩٥Xيوسف 

دمحم معوض امام٢٠٦٨٧ ٢٦٩٩٦X Xيوسف 

دمحم يوسف صرصور٢٠٦٨٨ ٢٦٩٩٧Xيوسف 

ل٢٦٩٩٨يوسف حممود عبدالباسط عبدالراضى٢٠٦٨٩

دمحم عثمان٢٠٦٩٠ دمحم  ٢٦٩٩٩Xيوسف حممود 

٢٧٠٠٠Xيوسف مصطفى كامل على٢٠٦٩١

٢٧٦٢٨Xيوسف منصور ابراهيم حنفى٢٠٦٩٢

جـ//٢٧٠٠١يوسف نشأت شديد عبداملعطى صيام٢٠٦٩٣

دمحم يوسف٢٠٦٩٤ جـ//٢٧٠٠٢يوسف نصحى 

جـ//٢٧٠٠٣يوسف نعمان سعد عبداحلليم نعمان٢٠٦٩٥

ل٢٧٦٧٨يوسف نعمةهللا نصر نعمةهللا٢٠٦٩٦

ل٢٧٣٩٥يوسف هاىن عبدالباسط حسن٢٠٦٩٧

دمحم الصياد٢٠٦٩٨ ٢٧٠٠٤Xيوسف وائل 

جـ//٢٧٠٠٥يوسف Wسر عبدهللا ابراهيم التمساح٢٠٦٩٩

دمحم يونس ابوالعال٢٠٧٠٠ ٢٧٠٠٦Xيونس السيد 
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غـ١٥٠١٥ابراهيم السيد ابراهيم السيد الدعوشى٢١٠٠١

ق١٥٠٣٢ابراهيم عصام رجب مصطفى٢١٠٠٢

دمحم ابراهيم عبدالرازق٢١٠٠٣ ق١٥٠٤٠ابراهيم 

ق١٥١١٣امحد حسن جعفر امحد امحد٢١٠٠٤

دمحم عباس٢١٠٠٥ ق١٥١١٨امحد حسني مصطفى 

ق١٥١٢٠امحد محدى أبوالعنني صقر٢١٠٠٦

ق١٥١٢٧امحد خالد عبدالكرمي عبدالعزيز٢١٠٠٧

غـ١٥١٣٧امحد رجب عبدالنىب على سليمان٢١٠٠٨

ق١٥١٩٠امحد صاحل فايز منشاوى٢١٠٠٩

غـ١٥٢٦٧امحد عيد عبداحلكم على٢١٠١٠

ق١٥٢٧٥امحد فكرى رشدى محاد امساعيل٢١٠١١

دمحم السيد عبداللطيف٢١٠١٢ ق١٥٣٠٢امحد 

دمحم سليمان سامل محاد٢١٠١٣ غـ١٥٣١٥امحد 

دمحم عطيه القزاز٢١٠١٤ ق١٥٣٣٦امحد 

غـ١٥٣٥٣امحد حممود سعد عبدالرحيم٢١٠١٥

دمحم٢١٠١٦ غـ١٥٣٨٩امحد هاىن عبدالعزيز عبدالعليم 

دمحم٢١٠١٧ ق١٥٣٩٨امحد Wسر عزيز 

دمحم عبدالسالم احلبشى٢١٠١٨ ق١٥٤٠٦امحد خالد 

دمحم٢١٠١٩ ق١٥٤٢٧اسامه ايهاب عبدهللا 

ق١٥٤٤٦اسراء امين خريى جعفر٢١٠٢٠

دمحم الديب٢١٠٢١ دمحم  دمحم  غـ١٥٥١٥اسالم 

دمحم جوده حسني املاحى٢١٠٢٢ غـ١٥٥٥٣اشرف 

ق١٥٥٧٥االء حممود محدى حرفوش٢١٠٢٣

ق١٥٦٠١السيد عماد جنيب عبدالظاهر جاويش٢١٠٢٤

ق١٥٦١٠احملمدى منصور جابر ابو زيد٢١٠٢٥
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دمحم على خاطر٢١٠٢٦ غـ١٥٦٢٧امنيه سعيد 

ق١٥٦٢٨امنيه عبدالفتاح على امحد٢١٠٢٧

غـ١٥٦٤٦امني حممود رمضان حممود٢١٠٢٨

غـ١٥٦٧٨امين امني منري سيد امحد٢١٠٢٩

غـ١٥٧٠٧ايهاب حلمى عبداملقصود عبداحلميد٢١٠٣٠

غـ١٥٧٠٩ايوب وليد ربيع عامر مرسى٢١٠٣١

غـ١٥٧٩٩حسام مرسى منصور عبداحلميد٢١٠٣٢

دمحم سالم٢١٠٣٣ ق١٥٨٠٣حسن السيد الشاذىل 

دمحم عزقال٢١٠٣٤ دمحم حسن  غـ١٥٨١٩حسن 

دمحم السيد عبدالرحيم٢١٠٣٥ ق١٥٨٢٧حسني 

دمحم حسني حسان مربوك٢١٠٣٦ ق١٥٨٢٨حسني 

غـ١٥٨٦٠خالد السيد رزق محوده عطا هللا٢١٠٣٧

ق١٥٨٦٣خالد امام حيى حفىن٢١٠٣٨

ق١٥٨٨٧خلود خالد فتوح الكومى٢١٠٣٩

دمحم مدىن٢١٠٤٠ غـ١٥٩٢٢دينا يوسف 

ق١٥٩٣٥رمحه حسني هاشم مصطفى٢١٠٤١

ق١٥٩٨٦زWد االمري عبدالعزيز عثمان قشوة٢١٠٤٢

ق١٦٠٠٣زWد امين عبدالرمحن مطاوع٢١٠٤٣

ق١٦٠٠٥زيدان وائل زيدان مرعى٢١٠٤٤

دمحم السيد٢١٠٤٥ ق١٦٠١٠زينه هشام 

ق١٦٠١٥ساره حسني يوسف عبدالعظيم٢١٠٤٦

دمحم عبدالعال٢١٠٤٧ غـ١٦٠٤٠سعد مخيس فرحات 

دمحم آدم٢١٠٤٨ ق١٦٠٥١سعيد آدم 

ق١٦٠٥٣سعيد السيد سعيد السيد ابراهيم٢١٠٤٩

ق١٦٠٦٠سفيان امحد غالب السيد٢١٠٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم جادو٢١٠٥١ غـ١٦٠٧٣سلوى مشرف 

ق١٦٠٧٤سليمان طارق سليمان عبداملنعم٢١٠٥٢

ق١٦١١٢شادى كمال فاروق عبدا�يد٢١٠٥٣

ق١٦١٣٠شريف عبداهلادى انور عبداهلادى السيد٢١٠٥٤

دمحم عبدالعزيز سهيم٢١٠٥٥ دمحم شوقى  غـ١٦١٥٠شوقى 

غـ١٦١٥٢شريين جمدى حلمى املناوى٢١٠٥٦

دمحم صالح الدين حممود٢١٠٥٧ غـ١٦١٧٤صالح 

ق١٦١٨٦طارق مصطفى السيد مصطفى البدوى٢١٠٥٨

دمحم شحاته٢١٠٥٩ دمحم حسىن  غـ١٦١٨٨طاهر 

ق١٦٢٠٨عبداحلليم عبداحلميد عبداحلليم شحاته شعبان٢١٠٦٠

دمحم مربوك السحيمى٢١٠٦١ ق١٦٢٩١عبدالرمحن 

ق١٦٣٠٤عبدالرمحن ممدوح عبدالصمد مجعه٢١٠٦٢

ق١٦٣٢٠عبدالسالم فوزى عبدالسالم امحد بسيوىن٢١٠٦٣

ق١٦٣٢٣عبدالصمد محدى عبدالصمد صاحل٢١٠٦٤

دمحم عبدالعزيز حممود كحله٢١٠٦٥ ق١٦٣٣٤عبدالعزيز 

ق١٦٣٣٥عبدالعزيز حممود عبداحلميد ابراهيم٢١٠٦٦

دمحم عبدالفتاح اهلوارى٢١٠٦٧ ق١٦٣٤٤عبدالفتاح 

ق١٧٨٥١عبدهللا امني صابر امني عبدالرسول٢١٠٦٨

دمحم حممود مصطفى٢١٠٦٩ غـ١٦٤٦٦على امحد 

ق١٦٤٧٦على حامت صبحى حسن٢١٠٧٠

ق١٦٤٩٣على عاطف امحد على عبدهللا٢١٠٧١

دمحم٢١٠٧٢ ق١٦٥٣٦عمر امحد جوده 

ق١٦٥٤٦عمر رجب حسن امحد٢١٠٧٣

ق١٦٥٥١عمر عصام عنرت عباس٢١٠٧٤

دمحم عبداحلميد٢١٠٧٥ ق١٦٥٥٣عمر كمال 
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دمحم خمتار سيف الدين٢١٠٧٦ ق١٦٥٥٨عمر خمتار 

غـ١٦٥٩٨غاده عاشور عاشور على الدمسيسى٢١٠٧٧

دمحم مخيس عبدالرمحن٢١٠٧٨ غـ١٦٦١٨فاروق شعبان 

غـ١٦٦٣٤فتحى امين فتحى عبداحلكيم هالل٢١٠٧٩

دمحم مصطفى الروىب٢١٠٨٠ ق١٦٦٧١كرمي سعيد 

دمحم٢١٠٨١ ق١٦٦٨٣كرمي حمروس نصر 

ق١٦٧٧٦دمحم امحد كمال امساعيل٢١٠٨٢

دمحم على٢١٠٨٣ غـ١٦٧٨٦دمحم امحد 

دمحم الدبركى٢١٠٨٤ ق١٦٨٣٩دمحم بسيوىن 

غـ١٦٨٤٨دمحم مجعه ابراهيم حسن٢١٠٨٥

ق١٦٨٧٩دمحم راشد امحد راشد على٢١٠٨٦

دمحم٢١٠٨٧ غـ١٦٨٨٦دمحم رجب فرج حممود 

دمحم٢١٠٨٨ ق١٦٨٨٧دمحم رجب يسن 

غـ١٦٩٠٣دمحم زين على ابراهيم٢١٠٨٩

غـ١٦٩٢٣دمحم مسري عبداحلفيظ عطا توىن٢١٠٩٠

دمحم عامر٢١٠٩١ ق١٦٩٢٥دمحم مسري حممود 

غـ١٦٩٣٠دمحم سيد نبيل عبداملنعم٢١٠٩٢

غـ١٦٩٧٢دمحم عادل عبداحملسن حممود امساعيل٢١٠٩٣

ق١٧٠٣٠دمحم عزت جابر حشاد٢١٠٩٤

ق١٧٠٣٢دمحم عزت رمضان عبداملعطى٢١٠٩٥

دمحم حممود٢١٠٩٦ ق١٧٠٥٩دمحم عماره 

غـ١٧١٥٥دمحم نبيل صابر حلمى٢١٠٩٧

دمحم٢١٠٩٨ دمحم  غـ١٧١٧١دمحم وحيد 

دمحم سراج الدين٢١٠٩٩ ق١٧٢٥٥حممود طلعت سعيد 

دمحم٢١١٠٠ دمحم  ق١٧٢٥٨حممود عادل حممود 
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صفحة   ١١٣

التقديررقم جلوس سابق

ق١٧٢٨٢حممود فتحى مرعى صياد٢١١٠١

ق١٧٢٩١حممود حمسن عبداملنعم عبدالرازق ابوخليل٢١١٠٢

دمحم فتحى عبدالظاهر٢١١٠٣ ق١٧٣٠٧حممود 

غـ١٧٣٣١خملوف حسن خملوف حسن البمىب٢١١٠٤

دمحم٢١١٠٥ ق١٧٣٣٩مروان الكردى رجب ابو السعود 

دمحم السيد٢١١٠٦ ق١٧٣٥١مرمي ثروت 

غـ١٧٣٩٠مصطفى مجال يوسف امحد احلداد٢١١٠٧

غـ١٧٣٩٧مصطفى خالد ابراهيم خالد خليل اجلندى٢١١٠٨

دمحم٢١١٠٩ دمحم عبدالعظيم  ق١٧٤٠٠مصطفى خالد 

دمحم عبدالعظيم اخلوىل٢١١١٠ غـ١٧٤٤٩مصطفى 

ق١٧٥٠٥مىن مجال امحد غالب٢١١١١

غـ�١٧٥٤١دين فتحى بديع فتحى الصايغ٢١١١٢

دمحم فرج السيد٢١١١٣ غـ١٧٥٦١نداء رمضان 

ق١٧٥٦٤ندى امحد عطيه امحد ابوالعنني٢١١١٤

دمحم٢١١١٥ دمحم ابراهيم  ق١٧٥٧٣ندى 

غـ١٧٦٠٥نورا امحد حسانني رفاعى حسانني٢١١١٦

دمحم جوده مخيس٢١١١٧ ق١٧٦٦٢هبه 

غـ١٧٦٨٩وسيم امحد شعبان الشنبارى٢١١١٨

دمحم٢١١١٩ ق١٧٦٩٥والء وحيد صالح سيد 

ق١٧٧٦٩يوسف عاطف سعد ابراهيم٢١١٢٠

دمحم على امللواىن٢١١٢١ ق١٧٧٧٠يوسف عامر 

غـ١٧٧٧٧يوسف على عبداحلميد بركات٢١١٢٢

دمحم سيد عبداملنعم٢١١٢٣ ق١٧٧٨٩يوسف 

خ١٧٨٣١١ابراهيم حسني ابراهيم بريك عبداهلادى٢١١٣١

خ١٧٨٣٢١امحد السيد عبدالعظيم نصر٢١١٣٢

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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من اخلارج أول فرصة

صفحة   ١١٤

التقديررقم جلوس سابق

خ١٧٨٣٤١امحد بكر عبداجلواد سليمان٢١١٣٣

دمحم حسانني مطر٢١١٣٤ دمحم  خ١٧٨٣٧١امحد محدى 

خ١٧٨٣٨١امحد رجب صالح سيد حسن٢١١٣٥

خ١٧٨٤٠١امحد شحات سيد عواد٢١١٣٦

خ١٧٨٤١١امحد عبداحلفيظ حسني عبدهللا٢١١٣٧

خ١٧٨٤٤١امحد ماهر صالح قاسم٢١١٣٨

دمحم درويش٢١١٣٩ خ١٧٨٤٥١امحد حمسن سعيد حممود 

دمحم حسن٢١١٤٠ خ١٧٨٥٠١اسراء سعيد 

خ١٧٨٥٢١اسالم عمرو حسن جابر٢١١٤١

خ١٧٨٥٤١اشرف هشام امساعيل على الزاملى٢١١٤٢

دمحم عبس٢١١٤٣ خ١٧٨٥٦١االء صابر خبيت 

خ١٧٨٥٧١االء عبدالواحد عبداخلالق عبدالواحد صقر٢١١٤٤

دمحم حسانني٢١١٤٥ خ١٧٨٦٠١ايناس صبحى كمال 

دمحم عبدالنىب امساعيل٢١١٤٦ خ١٧٨٦١١بسمه عادل 

خ١٧٨٦٣١مجال احلسيىن بكر امحد فرج٢١١٤٧

خ١٧٨٦٥١حسن ماهر حسن زنون٢١١٤٨

دمحم عطيه امحد٢١١٤٩ خ١٧٨٦٩١خالد 

خ١٧٨٧٣١سامى اشرف سامى حامد٢١١٥٠

خ١٧٨٧٥١سعيد عبداهلادى عبدالوهاب أبوزيد٢١١٥١

دمحم٢١١٥٢ خ١٧٨٧٦١سعيد مسلم سعيد 

خ١٧٨٨١١عبداحلليم كرم فارس عبدالعزيز٢١١٥٣

خ١٧٨٨٢١عبدالرازق سعيد عبدالرازق غريب٢١١٥٤

دمحم البيك٢١١٥٥ خ١٧٨٨٣١عبدالرمحن على حسن 

دمحم عبدالعظيم امحد٢١١٥٦ خ١٧٨٨٤١عبدالرمحن 

خ١٧٨٨٥١عبدالعزيز مصطفى عبدالعزيز ميز٢١١٥٧

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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صفحة   ١١٥

التقديررقم جلوس سابق

خ١٧٨٨٦١عبدهللا حامد عبدهللا رمضان٢١١٥٨

خ١٧٨٨٨١عبدهللا فيصل حممود عمر٢١١٥٩

دمحم عبداهلادى سيد٢١١٦٠ خ١٧٨٨٩١عبداهلادى 

خ١٧٨٩٠١عبدالوهاب ابوبكر عبدالوهاب حسنني٢١١٦١

خ١٧٨٩١١على عصام على حسن٢١١٦٢

خ١٧٨٩٢١عماد عهدى حلمى عطيه شراىب٢١١٦٣

خ١٧٨٩٣١عمار عبده عبده حسني هاشم٢١١٦٤

خ١٧٩٠٠١فاطمه الزهراء السيد مصطفى عيد خضر٢١١٦٥

خ١٧٩٠٢١كامل مصطفى كامل عوض عبدهللا٢١١٦٦

دمحم٢١١٦٧ خ١٧٩٠٨١دمحم حسني صديق 

دمحم النبوى٢١١٦٨ خ١٧٩١٠١دمحم خالد 

خ١٧٩١١١دمحم صابر امحد صاحل بيومى٢١١٦٩

خ١٧٩١٣١دمحم عادل ابراهيم عوض٢١١٧٠

خ١٧٩١٤١دمحم عبدا�يد امساعيل بركات٢١١٧١

دمحم عبده عبداجلواد٢١١٧٢ خ١٧٩١٥١دمحم عبدا�يد 

خ١٧٩١٨١دمحم حمى ابراهيم دسوقى٢١١٧٣

خ١٧٩٢٠١دمحم نصر بيومى حافظ٢١١٧٤

خ١٧٩٢١١حممود ابراهيم الصاىف عبدهللا خضر٢١١٧٥

خ١٧٩٢٣١حممود شريف شعبان حممود امساعيل٢١١٧٦

خ١٧٩٢٦١حممود عزت عبدالواحد حنفى٢١١٧٧

دمحم جعفر٢١١٧٨ خ١٧٩٢٧١حممود عوض 

خ١٧٩٤٣١مصطفى عباس عبدالبديع مرسى٢١١٧٩

دمحم بدوى٢١١٨٠ دمحم عبدالسميع  خ١٧٩٣٣١منار 

دمحم كامل عطيه٢١١٨١ خ١٧٩٣٤١مىن عصام 

دمحم الورداىن٢١١٨٢ خ١٧٩٣٦١نصر محاده 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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صفحة   ١١٦

التقديررقم جلوس سابق

دمحم عبدالوهاب السيد٢١١٨٣ خ١٧٩٣٧١نريمني 

دمحم السيد٢١١٨٤ خ١٧٩٣٨١هاجر بسيوىن الشوادىف 

دمحم٢١١٨٥ دمحم السيد  خ١٧٩٤٠١هدى 

خ١٧٩٤٢١يوسف صالح موسى سوم٢١١٨٦

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة


