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ججـ١٩٠٠١ا=ء خريى حسن عاشور١٣٠٠١

١٩٩٨٧Xا=نوب االمري سعد جرجس١٣٠٠٢

ل١٩٠٠٢ا=نوب جرجس فوزى خليل١٣٠٠٣

جـ//١٩٨٣١ا=نوب صالح مخيس اسكندر١٣٠٠٤

ججـ٢٠١٦٢ابتسام رضا ابوطالب سيد خطاب١٣٠٠٥

ججـ١٩٠٠٣ابراهيم امحد رجب امحد سامل١٣٠٠٦

ل٢٠٢٠١ابراهيم ادهم ابراهيم عبدالعاطى شراره١٣٠٠٧

دمحم صقر١٣٠٠٨ جـ//١٩٠٠٤ابراهيم اشرف ابراهيم 

دمحم١٣٠٠٩ جـ//١٩٠٠٥ابراهيم سيد عمر 

جـ//١٩٨٣٢ابراهيم شريف عطيه خليل الشاهد١٣٠١٠

جـ//١٩٠٠٦ابراهيم شوقى حسن امحد الشيخ١٣٠١١

١٩٠٠٧Xابراهيم عبدالرمحن ابراهيم حسان١٣٠١٢

١٩٨٣٣Xابراهيم عبدالفتاح فوزىمحمد امحد١٣٠١٣

١٩٠٠٨Xابراهيم عبدهللا ابراهيم على١٣٠١٤

جـ//١٩٠٠٩ابراهيم عبدالنىب مراجع صابر١٣٠١٥

١٩٨٣٤Xابراهيم عبدربه عبدربه جاد١٣٠١٦

جـ//١٩٠١٠ابراهيم عصام رجب مصطفى١٣٠١٧

جـ//١٩٠١١ابراهيم على ابراهيم على١٣٠١٨

جـ//١٩٠١٢ابراهيم عمرو ابواملعاطى عواد اخلياط١٣٠١٩

دمحم١٣٠٢٠ جـ//١٩٠١٣ابراهيم فتاح رشاد 

دمحم حسن عفيفى١٣٠٢١ ججـ١٩٠١٤ابراهيم فتحى 

جـ//١٩٨٣٥ابراهيم فوزى ابراهيم ابراهيم محاده١٣٠٢٢

دمحم ابراهيم عبداهلادى١٣٠٢٣ ١٩٩٨٣Xابراهيم 

دمحم ابراهيم على خليف١٣٠٢٤ ججـ١٩٠١٥ابراهيم 

دمحم امساعيل سويلم١٣٠٢٥ دمحم  جـ//٢٠١٥١ابراهيم 
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دمحم١٣٠٢٦ جـ//١٩٠١٦ابراهيم حممود ابراهيم 

ججـ٢٠١٦٣ابوبكر حمى الدين ابوبكر عبدالغفار١٣٠٢٧

ججـ١٩٠١٧احالم السيد السيد امام١٣٠٢٨

ججـ١٩٠١٨احالم السيد زكى عبدالعزيز١٣٠٢٩

جـ//١٩٩٨٨امحد ابراهيم دسوقى على البنا١٣٠٣٠

ل١٩٩٨٩امحد امحد شحاته امحد ابوالروس١٣٠٣١

جـ//١٩٠١٩امحد امساعيل رمضان طه على١٣٠٣٢

جـ//١٩٠٢٠امحد اشرف امحد فايد١٣٠٣٣

دمحم على١٣٠٣٤ ١٩٨٣٧Xامحد اشرف 

ل١٩٩٩٠امحد السيد ربيع السيد الفرسيس١٣٠٣٥

دمحم اجلباىل١٣٠٣٦ جـ//١٩٠٢٢امحد احملمدى حامد 

ججـ١٩٨٣٨امحد امني وهبه وهبه على١٣٠٣٧

١٩٠٢٣Xامحد امين عبدالنىب بندارى١٣٠٣٨

جـ//١٩٠٢٤امحد بركات درويش السيد١٣٠٣٩

دمحم حسن١٣٠٤٠ دمحم  ٢٠٢٠٣X Xامحد tمر 

دمحم مصطفى دuب١٣٠٤١ ١٩٩٩١X Xامحد مجال 

١٩٠٢٥Xامحد مجيل كامل امحد حجازى١٣٠٤٢

دمحم متوىل١٣٠٤٣ جـ//١٩٠٢٦امحد حامت ابراهيم 

١٩٠٢٧Xامحد حسام رشدى عبداحلليم جبه١٣٠٤٤

جـ//١٩٠٢٨امحد حسن امحد حسن١٣٠٤٥

دمحم امحد١٣٠٤٦ ل١٩٩٩٢امحد حسىن امحد 

ججـ١٩٠٢٩امحد محادة رجب عبدالصبورقنديل١٣٠٤٧

دمحم١٣٠٤٨  uجـ//١٩٠٣٠امحد محدى زكر

دمحم خطاب١٣٠٤٩ دمحم  ١٩٩٩٣Xامحد محدى 

جـ//١٩٠٣١امحد خالد امحد رuض١٣٠٥٠
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دمحم امحد١٣٠٥١ ١٩٠٣٢Xامحد خالد 

ججـ١٩٨٣٩امحد راضي امحد حسن على١٣٠٥٢

دمحم امحد١٣٠٥٣ جـ//١٩٨٤٠امحد ربيع عبدهللا 

١٩٨٤١Xامحد رضا امحد عبدا{يد امحد١٣٠٥٤

جـ//١٩٠٣٣امحد رمضان زينهم على١٣٠٥٥

دمحم طه عماره١٣٠٥٦ ١٩٨٤٢Xامحد سامى 

دمحم خليل١٣٠٥٧ ل١٩٩٩٥امحد سعيد امحد 

ججـ١٩٨٤٣امحد سعيد عبداملقصود دuب١٣٠٥٨

دمحم الديب١٣٠٥٩ جـ//١٩٩٩٦امحد سعيد قطب 

جـ//١٩٩٩٧امحد مسري سيد حسني محاده١٣٠٦٠

جـ//١٩٠٣٥امحد مسري مسعد امحد حافظ١٣٠٦١

ل١٩٩٩٨امحد صابر امساعيل اخلوىل١٣٠٦٢

جـ//١٩٠٣٦امحد صبحى ابراهيم االمشوىن١٣٠٦٣

دمحم بندارى١٣٠٦٤ جـ//١٩٠٣٧امحد صالح 

دمحم١٣٠٦٥ جـ//١٩٠٣٨امحد عادل امحد 

ججـ١٩٨٤٤امحد عادل ريدى ابراهيم١٣٠٦٦

دمحم عبداحلميد١٣٠٦٧ ججـ١٩٠٣٩امحد عادل 

جـ//١٩٨٤٥امحد عبداجليد فتحى دامه١٣٠٦٨

دمحم حسب النىب١٣٠٦٩ جـ//١٩٠٤١امحد عبدهللا 

جـ//١٩٠٤٢امحد عبداحملسن عبده عبدالعزيز ابراهيم١٣٠٧٠

جـ//١٩٠٤٣امحد عبداملنعم السيد مسلم١٣٠٧١

ججـ١٩٠٤٤امحد عبده مسعد مهدى الليثى١٣٠٧٢

دمحم االمني حبيب١٣٠٧٣ جـ//١٩٠٤٥امحد علم 

جـ//١٩٠٤٦امحد على امحد فؤاد١٣٠٧٤

دمحم على عبدالرازق١٣٠٧٥ جـ//١٩٠٤٧امحد على 
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دمحم حسن١٣٠٧٦ ٢٠٢٠٥Xامحد عماد الدين امحد 

ل٢٠٠٩٤امحد عمر امحد امساعيل١٣٠٧٧

ججـ١٩٠٤٨امحد فرج السيد ابراهيم فرج البسيوىن١٣٠٧٨

دمحم حممود محزة١٣٠٧٩ جـ//١٩٠٤٩امحد فوزى 

دمحم١٣٠٨٠ جـ//١٩٨٤٦امحد كمال عبدالعليم معوض 

دمحم السنهوتى١٣٠٨١ ١٩٩٩٩Xامحد جمدى حامد 

دمحم سيد جرب١٣٠٨٢ جـ//١٩٠٥٠امحد حمسن 

دمحم امحد صاحل رشيد١٣٠٨٣ جـ//١٩٠٥١امحد 

دمحم امحد عبدالرمحن الزول١٣٠٨٤ جـ//١٩٠٥٢امحد 

دمحم امحد عبدهللا البدرى١٣٠٨٥ جـ//١٩٩٨٤امحد 

دمحم١٣٠٨٦ دمحم العزب  جـ//١٩٠٥٣امحد 

دمحم السبكى١٣٠٨٧ دمحم سامى امحد  ٢٠٠٠٠Xامحد 

دمحم صربى سروان١٣٠٨٨ جـ//٢٠٠٠١امحد 

دمحم عبداخلالق مجعه١٣٠٨٩ جـ//١٩٠٥٤امحد 

دمحم عبدالصمد حسن١٣٠٩٠ ججـ١٩٠٥٥امحد 

دمحم عبدالعزيز حممود١٣٠٩١ جـ//٢٠١٥٢امحد 

دمحم امني١٣٠٩٢ دمحم عبدهللا  ل٢٠٠٧٩امحد 

دمحم١٣٠٩٣ دمحم عطيه  جـ//١٩٨٤٧امحد 

دمحم عفيفى سعد١٣٠٩٤ جـ//١٩٠٥٦امحد 

دمحم١٣٠٩٥ دمحم فؤاد  جـ//٢٠٠٨٠امحد 

دمحم فتحى نورالدين١٣٠٩٦ جـ//١٩٠٥٧امحد 

دمحم مللوم حسن عبيد١٣٠٩٧ ل٢٠٢٠٧امحد 

دمحم السيد حسانني١٣٠٩٨ دمحم  جـ//١٩٠٥٨امحد 

دمحم حممود شعيب١٣٠٩٩ جـ//١٩٠٥٩امحد 

دمحم حممود عبداحلافظ١٣١٠٠ ١٩٠٦٠Xامحد 
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دمحم حممود عبدالعظيم١٣١٠١ جـ//١٩٨٤٨امحد 

دمحم١٣١٠٢ دمحم حممود  جـ//٢٠١٥٧امحد 

دمحم مصطفى سيد فرغلى١٣١٠٣ جـ//١٩٠٦١امحد 

دمحم عبدهللا عطا١٣١٠٤ دمحم نصر  جـ//١٩٠٦٢امحد 

جـ//١٩٠٦٤امحد حممود حافظ امباىب١٣١٠٥

جـ//١٩٠٦٥امحد خمتار امحد حممود١٣١٠٦

ل١٩٠٦٦امحد خمتار حسن امحد عمر١٣١٠٧

جـ//٢٠٠٠٢امحد مصطفى سعيد ضيف هللا١٣١٠٨

دمحم طايع١٣١٠٩ ججـ١٩٠٦٧امحد مصطفى 

ججـ١٩٠٦٨امحد نصر مكاوى املسدى١٣١١٠

دمحم النجار١٣١١١ ٢٠١٦٤Xامحد هاىن 

ل١٩٠٦٩امحد وحيد كرماىن عبدالرمحن حسان١٣١١٢

ل١٩٠٧٠امحد يسرى على سيف الدين١٣١١٣

دمحم يوسف١٣١١٤ ججـ١٩٠٧١ادهم سعيد امحد 

دمحم سكران١٣١١٥ جـ//١٩٠٧٢ادهم مسري عبدالعظيم 

ل١٩٠٧٣ادهم طارق دسوقى ابراهيم١٣١١٦

ججـ١٩٠٧٤اروى امحد شحاته حسن١٣١١٧

جـ//١٩٠٧٥اسامه امحد امني موسى١٣١١٨

جـ//١٩٠٧٦اسامه حسن صاحل سليمان١٣١١٩

جـ//١٩٠٧٧اسامه عبدالباسط عبدالسالم عبدالرمحن قشوه١٣١٢٠

دمحم عوض١٣١٢١ دمحم عوض  جـ//١٩٠٧٨اسامه 

دمحم الليثى نصار١٣١٢٢ دمحم  جـ//١٩٠٧٩اسامه 

ججـ١٩٠٨٠اسراء اشرف عواد سيد عواد١٣١٢٣

دمحم عبدالكرمي١٣١٢٤ ججـ١٩٠٨١اسراء السيد 

دمحم سكران١٣١٢٥ جـ//١٩٠٨٢اسراء مسري عبدالعظيم 
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جـ//١٩٠٨٣اسراء جمدى حلمى سيد امحد١٣١٢٦

دمحم =عوره١٣١٢٧ دمحم امحد  م١٩٠٨٤اسراء 

دمحم سيد١٣١٢٨ ججـ١٩٠٨٥اسراء uسر 

دمحم١٣١٢٩ ١٩٨٤٩Xاسالم امحد صابر 

ل١٩٠٨٦اسالم امحد عبدالبصري مقلد١٣١٣٠

جـ//١٩٨٥٠اسالم tمر عبدهللا حممود١٣١٣١

دمحم حسن١٣١٣٢ جـ//١٩٠٨٧اسالم حسني 

دمحم عبدالعليم١٣١٣٣ جـ//٢٠٠٠٣اسالم محدى 

دمحم١٣١٣٤ ل١٩٠٨٨اسالم سعيد جالل عبدالرازق 

دمحم على١٣١٣٥ جـ//١٩٠٨٩اسالم سيد على 

جـ//١٩٨٥١اسالم على امحد عزالدين١٣١٣٦

دمحم ابو اخلري١٣١٣٧ ججـ١٩٠٩٠اسالم فتحى 

جـ//١٩٠٩١اسالم فرج راغب على١٣١٣٨

جـ//١٩٠٩٢اسالم فرج عبدالكرمي عبدالبارى١٣١٣٩

جـ//١٩٨٥٢اسالم كيالىن فايز كيالىن١٣١٤٠

دمحم عبداملنعم١٣١٤١ دمحم فوزى  جـ//١٩٠٩٣اسالم 

جـ//١٩٠٩٤اسالم حممود عبدهللا عبدالوهاب١٣١٤٢

جـ//٢٠١٦٥اسالم مسعود عبدالعظيم عبدالعزيز مازق١٣١٤٣

دمحم عبدربه١٣١٤٤ جـ//١٩٠٩٥امساء امحد مجال 

جـ//١٩٠٩٦امساء رفاعى عبدالرؤف دراز١٣١٤٥

دمحم١٣١٤٦ ججـ١٩٠٩٧امساء سعيد قاسم 

دمحم جنم١٣١٤٧ ججـ١٩٠٩٨امساء على سيد 

دمحم خالد١٣١٤٨ ججـ١٩٠٩٩امساء عمرو 

دمحم صالح الدين عباس١٣١٤٩ جـ//١٩١٠٠امساء وائل 

جـ//١٩١٠١امساء uسر عبدهللا عيسوى١٣١٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//١٩١٠٢اشرف صبحى عبدالفتاح مجعه حسن١٣١٥١

دمحم فتحى امحد١٣١٥٢ جـ//١٩٨٥٣اشرقت 

دمحم١٣١٥٣ جـ//١٩١٠٣االء اشرف لطفى الدسوقى 

ججـ١٩١٠٤االء خالد عبده على منصور١٣١٥٤

ججـ١٩١٠٥االء سيد امحد سيد١٣١٥٥

جـ//٢٠٠٠٤االء شريف عبدالعظيم عبدالعال سيد١٣١٥٦

ججـ١٩١٠٦االء عصام امحد عبدالباسط١٣١٥٧

جـ//١٩١٠٧االء عصام عبدالعزيز صديق الوشاحى١٣١٥٨

دمحم امحد حسني١٣١٥٩ ججـ١٩١٠٨االء مدحت امحد 

١٩١٠٩Xاالء نبيل السيد العرىب عبداخلالق١٣١٦٠

دمحم١٣١٦١ جـ//١٩١١٠السيد فرج السيد فرج 

دمحم السيد عوض السيد١٣١٦٢ جـ//١٩١١١السيد 

جـ//١٩١١٢اماىن حسني سيد على موسى١٣١٦٣

دمحم شحاته١٣١٦٤ جـ//١٩١١٣اجمد امحد 

ججـ١٩١١٤امل امحد محزه ابراهيم١٣١٦٥

دمحم١٣١٦٦ جـ//١٩١١٥امل اشرف رزق على 

دمحم١٣١٦٧ ججـ١٩١١٦امنيه ايهاب امحد 

دمحم١٣١٦٨ ١٩٨٥٤Xامنيه خالد عنرت 

دمحم١٣١٦٩ ججـ١٩١١٧امنيه فاروق بدر حسن 

دمحم كمال حالوه على ابراهيم١٣١٧٠ ججـ١٩١١٨امنيه 

ل٢٠٢١٠امري عبدالعزيز زينهم عبدالعزيز١٣١٧١

دمحم١٣١٧٢ ججـ١٩١١٩امريه امحد عبدالعزيز 

دمحم١٣١٧٣ دمحم خبيت  جـ//١٩١٢١امريه امام 

دمحم طه١٣١٧٤ جـ//١٩١٢٢امريه حسني 

دمحم عبداحلكم١٣١٧٥ دمحم  جـ//٢٠٠٠٥امريه 
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ججـ١٩١٢٠امريه مسعود على شحات عبداجلليل١٣١٧٦

جـ//١٩١٢٣امريه هاىن كمال امحد ابراهيم١٣١٧٧

دمحم١٣١٧٨ ججـ١٩١٢٤امريه وائل عبدالعزيز 

جـ//٢٠٠٠٦اميمة وجيه مجال عفيفى١٣١٧٩

جـ//١٩١٢٥اميمه مصطفى حممود عجمى١٣١٨٠

ججـ١٩١٢٦ا�سيمون روماىن عبداملسيح وليم١٣١٨١

دمحم امني عبداحلليم العزاىل١٣١٨٢ م١٩١٢٧انتصار 

جـ//١٩٨٥٥اجنى اشرف سالمه حسن يوسف١٣١٨٣

١٩٨٥٦Xاجنى عماد فتحى ابوعميش١٣١٨٤

دمحم السيد شريف١٣١٨٥ ججـ١٩١٢٨اجنى 

جـ//١٩١٢٩اندرو ايهاب جاك اميل١٣١٨٦

٢٠٠٠٧Xاندرو ميشو مرزوق شحاتة١٣١٨٧

دمحم مربوك زايد١٣١٨٨ ججـ١٩١٣٠انس 

جـ//١٩١٣١انطوىن سعد ميخائيل زكى١٣١٨٩

ججـ١٩١٣٢اuت يوسف امحد يوسف١٣١٩٠

دمحم امساعيل سيف الدين١٣١٩١ ججـ١٩١٣٣اميان امساعيل 

دمحم امحد١٣١٩٢ ججـ١٩١٣٤اميان امين كامل 

دمحم١٣١٩٣ دمحم ابوالسعود  ججـ١٩١٣٥اميان خالد 

دمحم السيسى١٣١٩٤ جـ//١٩١٣٦اميان صالح عبدالفتاح 

جـ//١٩١٣٧اميان عبدهللا عباس جادهللا١٣١٩٥

دمحم الدح١٣١٩٦ ججـ١٩١٣٨اميان عبداملنصف 

ججـ١٩١٣٩اميان على زينهم حممود١٣١٩٧

دمحم على١٣١٩٨ ججـ١٩١٤٠اميان على هاشم 

ججـ١٩١٤١اميان كمال سعد منصور١٣١٩٩

دمحم عبدالعزيز رزق وهبه١٣٢٠٠ جـ//١٩١٤٢اميان 
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جـ//١٩٨٥٧اميان يوسف امحد امني١٣٢٠١

ججـ١٩١٤٣اميان يوسف جعفر يوسف١٣٢٠٢

دمحم عبدالسالم١٣٢٠٣ جـ//٢٠٠٩٧امين خالد عبدالنىب 

جـ//١٩١٤٤ايناس عبداملنعم عبدالعزيز عبداملنعم عبدالعزيز١٣٢٠٤

ججـ١٩١٤٥ايه اسامه السيد ابراهيم ابواملكارم١٣٢٠٥

دمحم جوده١٣٢٠٦ ججـ١٩١٤٦ايه اشرف سيد 

دمحم منصور ابراهيم١٣٢٠٧ جـ//١٩١٤٧ايه اشرف 

ججـ١٩١٤٨ايه جوده امحد عبدالعليم١٣٢٠٨

دمحم١٣٢٠٩ جـ//١٩١٤٩ايه حسن حسن 

جـ//١٩١٥٠ايه حسني نورالدين عبدالنعيم١٣٢١٠

جـ//١٩١٥١ايه سيد طلعت خليفه فداوى١٣٢١١

جـ//١٩١٥٢ايه سيد حممود سيد سعد١٣٢١٢

١٩٨٥٨Xايه عمادالدين مسري السيد بدوى١٣٢١٣

دمحم رشاد السيد١٣٢١٤ ١٩٨٥٩Xايه 

جـ//١٩١٥٣ايه حممود مهتدى امحد١٣٢١٥

جـ//١٩١٥٤ايه وليد مجيل حممود١٣٢١٦

دمحم الطريى١٣٢١٧ دمحم  م١٩١٥٥ايه uسر 

جـ//١٩١٥٦ايه يوسف يسن يوسف حممود١٣٢١٨

جـ//١٩١٥٧=سل جمدى مصطفى حممود١٣٢١٩

دمحم١٣٢٢٠ دمحم شعبان  ٢٠٠٠٨X=سم 

ججـ١٩١٥٨بثينه اسامه عبدالفتاح مصطفى١٣٢٢١

دمحم١٣٢٢٢ جـ//٢٠٠٨٢بدر امحد رشاد 

دمحم زهران عبداللطيف١٣٢٢٣ ججـ١٩١٥٩بدرى بدوى 

جـ//١٩١٦٠بسمه امحد سامى حسني عبدهللا١٣٢٢٤

جـ//١٩١٦١بسمه حسنني عبدالرمحن حسنني عاشور١٣٢٢٥
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دمحم١٣٢٢٦ ل١٩١٦٢بسمه حسني على 

دمحم جبل١٣٢٢٧ دمحم امحد  جـ//١٩٨٦٠بسمه 

دمحم زكى بيومى١٣٢٢٨ جـ//١٩١٦٣بسنت مجعه 

جـ//١٩١٦٤بسنت شعبان ابراهيم شعبان ابوالسعود١٣٢٢٩

دمحم١٣٢٣٠ جـ//١٩٨٦١بسنت عيد نصر 

ل١٩٨٦٢بسيوىن امحد بسيوىن حمفوظ عالم١٣٢٣١

دمحم مكاوى امحد سالمة١٣٢٣٢ جـ//�١٩١٦٥اء الدين 

ججـ٢٠١٥٣بوال شريف رمسى زكرى١٣٢٣٣

جـ//١٩١٦٦بوال فايز منري يو�ن يوسف١٣٢٣٤

جـ//١٩١٦٧بيرت عماد عزت شرقاوى قلدس١٣٢٣٥

١٩٨٦٣Xبيشوى نزيه ابراهيم يوسف عوض هللا١٣٢٣٦

ججـ١٩١٦٨تسنيم امساعيل فضل امساعيل الشافعى١٣٢٣٧

دمحم عبدالرمحن نصر١٣٢٣٨ جـ//١٩١٦٩تغريد مجعه 

جـ//١٩١٧٠تقى امحد صفوت امحد عثمان١٣٢٣٩

دمحم السمان١٣٢٤٠ دمحم عطا  م١٩١٧١تقى 

دمحم حبيب احلوار١٣٢٤١ ججـ١٩١٧٢توفيق السيد حممود 

جـ//١٩١٧٣تيسري عاطف طه عبدالعزيز١٣٢٤٢

ججـ١٩١٧٤جامسني هاىن فتحى حلمى١٣٢٤٣

دمحم امحد١٣٢٤٤ ججـ١٩١٧٥جاال رأفت 

دمحم حسىن هالل١٣٢٤٥ ججـ١٩١٧٦مجيله حسىن 

ججـ١٩١٧٧جنه ابو العال حسن امساعيل١٣٢٤٦

٢٠٠٩٨Xجهاد ابن سيناء امحد عبدالفتاح١٣٢٤٧

ججـ١٩١٧٨جورج روماىن شنوده جربه١٣٢٤٨

ججـ١٩١٧٩جورج سامح نسيم كامل جرجس١٣٢٤٩

ل٢٠٢١١جوزيف مسري فرج صليب١٣٢٥٠
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ججـ١٩١٨٠جوليا روماىن صربى ذكرى١٣٢٥١

ججـ١٩١٨١جون عماد عزت شرقاوى قلدس١٣٢٥٢

جـ//١٩١٨٢جيوفاىن طارق نيازى فايق١٣٢٥٣

جـ//٢٠٠١٠حازم امين حامد السعيد حجازى١٣٢٥٤

دمحم١٣٢٥٥ جـ//١٩١٨٣حازم حسن منصور 

جـ//١٩١٨٤حازم سعداوى ابراهيم مصرى١٣٢٥٦

دمحم شحاته١٣٢٥٧ جـ//١٩١٨٥حازم صبحى عبدالغىن ابراهيم 

دمحم حسان١٣٢٥٨ دمحم عبدالسالم  جـ//١٩١٨٦حامد 

جـ//١٩١٨٨حبيبه امحد السيد عبدالرمحن شرف١٣٢٥٩

جـ//١٩١٨٩حبيبه السيد عبداهلادى جاد١٣٢٦٠

دمحم حسن جاب هللا١٣٢٦١ جـ//١٩٨٦٤حبيبه امين 

جـ//١٩١٨٧حبيبه حسني صالح عبداحلميد١٣٢٦٢

ججـ١٩١٩٠حبيبه محدى غريب سراخلتم١٣٢٦٣

ججـ١٩١٩١حبيبه سالمه حممود عبدالفتاح١٣٢٦٤

جـ//١٩١٩٢حبيبه عادل السيد حسن الغول١٣٢٦٥

جـ//١٩١٩٣حبيبه عادل برميه امحد١٣٢٦٦

ججـ١٩١٩٤حبيبه عبدالعزيز عبدهللا ابوالسعود١٣٢٦٧

جـ//١٩١٩٥حبيبه عصام يوسف ابراهيم١٣٢٦٨

ججـ١٩١٩٦حبيبه عفت حممود حسن١٣٢٦٩

ججـ١٩١٩٧حبيبه فوزى ابراهيم عبدالفتاح١٣٢٧٠

دمحم١٣٢٧١ دمحم عبدالعليم ابراهيم  ججـ١٩١٩٨حبيبه 

دمحم فاروق حممود١٣٢٧٢ م١٩١٩٩حبيبه 

دمحم الرخاوى١٣٢٧٣ جـ//١٩٢٠٠حبيبه جنم حممود 

جـ//١٩٨٦٥حبيبه حيىي فتحى ابراهيم١٣٢٧٤

١٩٨٦٦Xحسام رجب طه ابراهيم على١٣٢٧٥
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دمحم سيد على١٣٢٧٦ جـ//٢٠١٦٧حسام سيد 

دمحم امحد سعدالدين عفيفى١٣٢٧٧ جـ//١٩٢٠١حسام 

دمحم رفاعى بدرى١٣٢٧٨ ١٩٢٠٢Xحسام 

دمحم عبداملرضى ايوب١٣٢٧٩ جـ//٢٠٠١١حسام 

جـ//١٩٨٦٧حسن اشرف حسن عبدالنىب١٣٢٨٠

جـ//١٩٢٠٣حسن سامح حسن عبدالشاىف١٣٢٨١

دمحم١٣٢٨٢ ١٩٨٦٨Xحسن سيد حسن 

جـ//١٩٢٠٤حسن طارق حسنني عطيه١٣٢٨٣

دمحم الزغىب عبداملنعم١٣٢٨٤ جـ//١٩٨٦٩حسن عبداملنعم 

جـ//١٩٢٠٥حسن على حسن رزق عزام١٣٢٨٥

دمحم على حجاب١٣٢٨٦ دمحم حسن  ١٩٨٧٠Xحسن 

جـ//١٩٢٠٦حسن حممود حسن ماضى١٣٢٨٧

جـ//١٩٢٠٧حسن وائل حسن tج١٣٢٨٨

دمحم عبدالرب١٣٢٨٩ جـ//١٩٢٠٨حسناء سامح 

ججـ١٩٢٠٩حسني امين حسني الشرقاوى١٣٢٩٠

جـ//١٩٨٧١حسني سيد حسني امساعيل١٣٢٩١

جـ//١٩٢١٠حسني سيد فتحى حممود خليل١٣٢٩٢

جـ//١٩٢١١حسني عبدالسالم حسني عباس١٣٢٩٣

جـ//١٩٨٧٢حسني على حسني شحات امحد١٣٢٩٤

دمحم حسني امساعيل١٣٢٩٥ جـ//١٩٨٧٣حسني 

ججـ١٩٢١٢حسني هاىن حسيىن الصادق عواد ابراهيم١٣٢٩٦

دمحم احلسيىن خليف١٣٢٩٧ ججـ١٩٢١٣حسيىن =سم 

٢٠٠٨٣X Xمحدى عماد محدى امحد١٣٢٩٨

ججـ١٩٢١٤محدى عمادالدين محدى عبدالفتاح١٣٢٩٩

ججـ١٩٢١٥حنان عالء عبدالظاهر سيد عبدالعال١٣٣٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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ججـ١٩٢١٦حنان �صر على ابراهيم١٣٣٠١

دمحم حممود العبيط١٣٣٠٢ جـ//١٩٢١٧حياه طارق 

ججـ١٩٢١٨خالد ابراهيم حسان ابراهيم١٣٣٠٣

جـ//٢٠٠١٢خالد محاده شعبان على الشرقاوى١٣٣٠٤

دمحم حيى١٣٣٠٥ دمحم خالد  ججـ١٩٢١٩خالد 

دمحم١٣٣٠٦ ججـ١٩٢٢٠خدجيه ابراهيم عبدالظاهر 

دمحم رمضان مصطفى١٣٣٠٧ جـ//١٩٨٧٤خدجيه 

ججـ١٩٢٢١خلود خالد امحد امساعيل١٣٣٠٨

دمحم دراز١٣٣٠٩ ججـ١٩٨٧٥خلود مصطفى 

دمحم امحد حسانني١٣٣١٠ ججـ١٩٢٢٣دعاء امحد 

ججـ١٩٢٢٤دعاء اشرف امحد سيد عبدالقادر١٣٣١١

ججـ١٩٢٢٥دعاء حسىن بكر امحد١٣٣١٢

جـ//١٩٢٢٦دعاء سعيد امساعيل ابراهيم امحد١٣٣١٣

جـ//١٩٢٢٧دعاء طه على حسن١٣٣١٤

ججـ١٩٢٢٨دعاء عبدالرمحن عبدالسالم عبدالعزيز١٣٣١٥

جـ//١٩٢٢٩دعاء كامل عثمان على١٣٣١٦

دمحم ابراهيم عبدالعاطي١٣٣١٧ ججـ١٩٢٣٠دعاء 

ججـ١٩٢٣١دعاء وائل �دى عالم١٣٣١٨

دمحم١٣٣١٩ دمحم السيد  ججـ١٩٢٣٢دنيا امحد 

دمحم نصار١٣٣٢٠ ججـ١٩٢٣٣دنيا ربيع نصار 

دمحم١٣٣٢١ دمحم عبدالفتاح ابراهيم  جـ//١٩٨٧٦دنيا 

دمحم الشحات١٣٣٢٢ جـ//١٩٨٧٧دينا عمر عبدالنىب 

ججـ١٩٢٣٤دينا يوسف شعبان �بت١٣٣٢٣

ججـ١٩٢٣٥رؤى اشرف خمتار سيد امحد حسني١٣٣٢٤

دمحم الشوادىف١٣٣٢٥ جـ//٢٠٠١٣را� امحد 
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ججـ١٩٢٣٦را� شريف مصلحى مهام١٣٣٢٦

دمحم الرشيدى١٣٣٢٧ ججـ١٩٢٣٧را� عماد 

ججـ١٩٢٣٨را� نبيل فاروق عبدهللا مرسى١٣٣٢٨

دمحم مصطفى١٣٣٢٩ جـ//١٩٨٧٨راندا اسامه عبدالفتاح 

ججـ١٩٢٣٩رانيا امحد على عبداللطيف١٣٣٣٠

ججـ١٩٢٤٠رحاب ابوالعزم بدوى ابوالعزم١٣٣٣١

جـ//٢٠٠١٤رمحة عبدالسميع محدى عبدالسميع١٣٣٣٢

دمحم عوض١٣٣٣٣ ججـ١٩٢٤١رمحه امحد انور 

دمحم زيدان١٣٣٣٤ ججـ١٩٢٤٢رمحه امحد عبداحلى 

ججـ١٩٢٤٣رمحه اشرف عبداحلميد عبدالفتاح١٣٣٣٥

جـ//١٩٨٧٩رمحه االمري امحد يوسف امحد١٣٣٣٦

ججـ١٩٢٤٤رمحه السيد حلمى امحد احلديدى١٣٣٣٧

جـ//١٩٨٨٠رمحه ايهاب عبدالستار حسانني١٣٣٣٨

دمحم١٣٣٣٩ ججـ١٩٢٤٥رمحه بسام عبدالرمحن 

دمحم شريف١٣٣٤٠ ججـ١٩٢٤٦رمحه مجال امحد 

دمحم١٣٣٤١ ججـ١٩٢٤٧رمحه مجال صابر 

دمحم السيد مقبل١٣٣٤٢ جـ//٢٠٠١٦رمحه مجال 

جـ//٢٠٠١٧رمحه رمضان مجعه السيد١٣٣٤٣

دمحم يوسف مرسى١٣٣٤٤ ججـ١٩٢٤٨رمحه طالل 

ججـ١٩٢٤٩رمحه عماد سعد مرسى مهدى١٣٣٤٥

جـ//٢٠٠١٥رمحه فتحى صدقى عبدالرسول١٣٣٤٦

دمحم جربيل١٣٣٤٧ دمحم جربيل  ججـ١٩٢٥٠رمحه 

دمحم فرج عبداحلليم مرغه١٣٣٤٨ ججـ١٩٢٥١رمحه 

دمحم حممود سيد امحد دسوقى١٣٣٤٩ ججـ١٩٢٥٢رمحه 

ججـ١٩٢٥٣رمحه حممود سامل موسى نصر١٣٣٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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ججـ١٩٢٥٤رمحه هاىن حسن على عبداحلميد١٣٣٥١

ججـ١٩٢٥٥رشا اشرف عبدالعزيز حسني١٣٣٥٢

ججـ١٩٢٥٦رشا منصور صابر منصور عبداحلميد١٣٣٥٣

ججـ١٩٢٥٧رضا محدى السيد عثمان حسن١٣٣٥٤

٢٠١٠٤X Xرضوان مصطفى رضوان عبداملقصود١٣٣٥٥

ججـ١٩٢٥٨رضوى عادل عبدالعزيز بسيوىن١٣٣٥٦

دمحم عبدالنىب متام١٣٣٥٧ جـ//١٩٢٥٩رضوى 

جـ//١٩٢٦٠رغد انور فتحى سعد١٣٣٥٨

دمحم١٣٣٥٩ جـ//١٩٢٦١رقيه ماهر خلف 

دمحم١٣٣٦٠ جـ//١٩٢٦٢رمزى رمضان فتحى هالل 

ججـ١٩٢٦٣رمضان ابراهيم عبداحلميد بركات١٣٣٦١

م١٩٢٦٤ر� اسامه سعيد عبدهللا سعيد١٣٣٦٢

ججـ١٩٢٦٥ر� مجال جنيب حسني حسني١٣٣٦٣

ججـ١٩٢٦٦ر� عادل عباس عبداملوجود١٣٣٦٤

دمحم عبد ربه١٣٣٦٥ ججـ١٩٢٦٧ر� يسرى سعيد 

ججـ١٩٢٦٨روان امحد امحد الغريب على١٣٣٦٦

دمحم السيد١٣٣٦٧ ججـ١٩٢٦٩روان رضا 

دمحم عبدالتواب عبدالعزيز١٣٣٦٨ ججـ١٩٢٧٠روان 

دمحم عبدهللا ابوطالب١٣٣٦٩ دمحم  ججـ١٩٢٧١روان 

دمحم نبوى عبداحلميد احلسيىن١٣٣٧٠ جـ//١٩٢٧٢روان 

ججـ١٩٢٧٣روضه اشرف متوىل متوىل١٣٣٧١

دمحم عبدالعزيز عبد ربه غيث١٣٣٧٢ جـ//١٩٢٧٤روضه 

ججـ١٩٢٧٥رويدا عالء جباىل حممود صاحل١٣٣٧٣

ججـ١٩٢٧٧رمي مصطفى عبدالرحيم امحد االشقر١٣٣٧٤

ججـ١٩٢٧٨رميوندا مسري جابر زخارى١٣٣٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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ججـ١٩٢٧٩ريهام عاصم زكرى نبيه١٣٣٧٦

ججـ١٩٢٨٠ريهام عصام رجب املعداوى١٣٣٧٧

دمحم فوزى عبداحلميد١٣٣٧٨ ججـ١٩٢٨١ريهام 

دمحم على١٣٣٧٩ جـ//٢٠١٥٤زمزم حسن 

جـ//١٩٢٨٢زuد اسامه حممود ابو شادى١٣٣٨٠

دمحم١٣٣٨١ جـ//١٩٨٨١زuد اشرف عبدالعزيز 

جـ//١٩٢٨٣زuد امين فرج عبدالصمد١٣٣٨٢

دمحم االلفى١٣٣٨٣ جـ//١٩٢٨٤زuد طارق بدوى 

دمحم السيد على١٣٣٨٤ جـ//٢٠١٥٨زuد طالل 

٢٠٠٨٤Xزuد عبدالشاىف سيد امحد درغام١٣٣٨٥

ججـ١٩٢٨٥زuد عبدهللا امحد امحد١٣٣٨٦

جـ//١٩٢٨٦زuد ماهر السيد خطاب١٣٣٨٧

دمحم احللفاوى١٣٣٨٨ دمحم رuض  ججـ١٩٢٨٧زuد 

جـ//١٩٢٨٨زuد مصطفى معوض الشريف١٣٣٨٩

دمحم عبدالنىب عبدالظاهر امحد١٣٣٩٠ ججـ١٩٢٨٩زينب 

ججـ١٩٢٩٠ساجد مسري السيد امحد مرة١٣٣٩١

ججـ١٩٢٩١ساره محدى العوضىالعوضى فرج١٣٣٩٢

ججـ١٩٢٩٣ساره عالء الدين ابو مسلم رمضان١٣٣٩٣

ججـ١٩٢٩٤ساره عماد السيد عبدالعزيز١٣٣٩٤

دمحم١٣٣٩٥ ججـ١٩٢٩٥ساره عماد صاحل 

ججـ١٩٢٩٦ساره حممود امحد حممود طنطاوى١٣٣٩٦

جـ//٢٠٠١٨ساره مصطفى عبدالغفار عبدهللا١٣٣٩٧

ججـ١٩٢٩٧ساىل سعيد حممود عبدالرمحن١٣٣٩٨

١٩٢٩٨Xساىل لبيب مخيس لبيب السروى١٣٣٩٩

ججـ١٩٢٩٩سامريه نصحى معاىن حكيم١٣٤٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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ججـ١٩٣٠٠ساندى حامت صادق سامل صادق١٣٤٠١

ججـ١٩٣٠١ساندى موريس فريد حبر حنا١٣٤٠٢

ججـ١٩٣٠٢سجده خالد شندى حممود١٣٤٠٣

ججـ١٩٣٠٣سعاد حممود امحد �اءالدين عبدالرمحن١٣٤٠٤

ججـ١٩٣٠٤سعد عواد سعد عواد ابوعيسى١٣٤٠٥

٢٠٠٨٥Xسعد هيثم عبداحلفيظ فوده١٣٤٠٦

جـ//١٩٣٠٥سعيد امحد سعيد عبداهلادى١٣٤٠٧

دمحم امحد هاشم١٣٤٠٨ ججـ١٩٣٠٦سعيد امحد 

جـ//١٩٨٨٢سعيد اسامه اسعد عبدالسالم١٣٤٠٩

ججـ١٩٣٠٧سعيد مربوك عبداحلميد شطا١٣٤١٠

دمحم١٣٤١١ ل٢٠٠٩٩سعيد حممود سعيد 

جـ//٢٠٠١٩سعيد uسر سعيد مصلحى سعيد١٣٤١٢

ججـ١٩٣٠٨سلمى توىن عبداللطيف قاسم١٣٤١٣

جـ//٢٠٠٢٠سلمى على عزيز زكى١٣٤١٤

دمحم عواد١٣٤١٥ دمحم امحد  جـ//٢٠٠٢١سلمى 

دمحم مبارك عوده١٣٤١٦ ججـ١٩٣٠٩سلمى 

ججـ١٩٣١٠سلمى حممود امحد سليمان١٣٤١٧

ججـ١٩٣١١سلومه ابراهيم سلومه فرج سليمان١٣٤١٨

دمحم ابوحسني١٣٤١٩ ججـ١٩٣١٢سليمان جمدى سليمان 

ججـ١٩٣١٣مسا امحد منري ابراهيم١٣٤٢٠

دمحم عبدالعال١٣٤٢١ دمحم  ججـ١٩٣١٤مسا امين 

ججـ١٩٣١٥مسا طلعت على سعد١٣٤٢٢

جـ//٢٠٠٢٢مساح على حسن امحد١٣٤٢٣

ججـ١٩٣١٦مسر سليمان حممود سليمان١٣٤٢٤

دمحم١٣٤٢٥ ججـ١٩٣١٧مسر شعبان السيد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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ججـ١٩٣١٨مسر حممود مهدى السيد١٣٤٢٦

دمحم الشرقاوى١٣٤٢٧ ل٢٠٠٢٣مسري مجال احملمدى 

جـ//١٩٣١٩مسري مجيل زكرu متوىل خاطر١٣٤٢٨

دمحم ابراهيم١٣٤٢٩ دمحم ابراهيم  ججـ١٩٣٢٠مسيه 

دمحم١٣٤٣٠ دمحم حسن امحد  ججـ١٩٣٢١مسيه 

دمحم حسني امساعيل١٣٤٣١ جـ//١٩٣٢٢مسيه 

دمحم١٣٤٣٢ ججـ١٩٣٢٣سندس حازم نور ابوالسعود 

م١٩٩٨٥سندس سطوحى يوسف مسهان١٣٤٣٣

ججـ١٩٣٢٤سندس عبدا{يد السيد عبدالرمحن١٣٤٣٤

دمحم حسن١٣٤٣٥ دمحم امحد  جـ//١٩٣٢٥سندس 

ججـ١٩٣٢٦سندس حممود ابراهيم عبدالسميع١٣٤٣٦

ججـ١٩٣٢٧سهيله اشرف حسنني فرحات١٣٤٣٧

دمحم حمروس١٣٤٣٨ ججـ١٩٣٢٨سهيله السيد 

ججـ١٩٣٢٩سهيله طارق داود صاحل١٣٤٣٩

دمحم ابراهيم الطقيش١٣٤٤٠ ججـ١٩٣٣٠سهيله عادل 

دمحم عبدالرمحن١٣٤٤١ م١٩٣٣١سهيله عبدالرمحن 

دمحم سعدالدين هاشم١٣٤٤٢ ججـ١٩٣٣٢سهيله 

دمحم١٣٤٤٣ جـ//١٩٣٣٣سوسن سعيد عبداملنعم على 

جـ//١٩٣٣٤سيد ربيع ابوبكر عبدالغىن١٣٤٤٤

١٩٣٣٥Xسيد على سيد على١٣٤٤٥

جـ//١٩٣٣٦سيف الدين مجال على عبدالعال١٣٤٤٦

جـ//١٩٨٨٣سيف الدين خالد صبحى على مبارك١٣٤٤٧

دمحم حممود١٣٤٤٨ جـ//١٩٣٣٧سيف الدين عبدالنىب 

ججـ١٩٣٣٨سيف الدين عمر فتح الباب عبدالعزيز١٣٤٤٩

جـ//١٩٨٨٤سيف سامى عبداحملسن مجال الدين١٣٤٥٠
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ل٢٠٢١٦سيف سيد قرىن سليم سامل١٣٤٥١

دمحم سيد١٣٤٥٢ دمحم كامل  ججـ١٩٣٣٩سيف 

ججـ١٩٣٤٠شادى سعيد عدىل لبيب١٣٤٥٣

دمحم مربوك عيساوى سعدهللا١٣٤٥٤ جـ//١٩٨٨٥شادى 

جـ//١٩٣٤١شدا اشرف عبدا{يد متوىل١٣٤٥٥

جـ//١٩٣٤٢شذى طارق حفظى مكى سالمه١٣٤٥٦

دمحم فهيم١٣٤٥٧ جـ//١٩٣٤٣شروق اسامه 

ججـ١٩٣٤٤شروق اشرف عبداحلليم عبدالرحيم١٣٤٥٨

دمحم١٣٤٥٩ جـ//٢٠٠٢٤شروق زكرu عبداحلميد منصور 

دمحم سعد عبد ربه١٣٤٦٠ جـ//٢٠٠٢٥شروق 

دمحم عبداحلليم سامل١٣٤٦١ ججـ١٩٣٤٥شروق 

جـ//١٩٣٤٦شعبان سيد شعبان حسن١٣٤٦٢

ججـ١٩٣٤٧مشس حممود محدى امساعيل١٣٤٦٣

دمحم حسن طريح١٣٤٦٤ ١٩٣٤٨Xشهد حسن 

ججـ١٩٨٨٦شهد خليفه على خليفه١٣٤٦٥

جـ//٢٠٠٢٦شهد عاطف السيد حافظ سليم١٣٤٦٦

١٩٣٤٩Xشهد فرج حممود امحد١٣٤٦٧

ججـ١٩٣٥٠شهد جمدى صالح الشحات١٣٤٦٨

جـ//١٩٣٥١شهد مدحت صبحى حلمي١٣٤٦٩

دمحم١٣٤٧٠ ججـ١٩٣٥٢شهد مصطفى حممود 

جـ//١٩٣٥٣شهد وليد امحد عباس١٣٤٧١

ل١٩٨٨٧شهد حيىي على عزب عبدهللا١٣٤٧٢

ججـ١٩٣٥٤شريين امحد حممود عبدالعاطى فايد١٣٤٧٣

دمحم امحد الدليل١٣٤٧٤ ججـ١٩٨٨٨شيماء بالل 

جـ//١٩٣٥٥شيماء مسري عبدالفتاح منصور١٣٤٧٥
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دمحم عالم١٣٤٧٦ جـ//١٩٨٨٩شيماء طارق فتحى 

دمحم عبدالعزيز سيد امحد١٣٤٧٧ ججـ١٩٣٥٦شيماء 

جـ//١٩٣٥٧صابر مسعد صابر مسعد١٣٤٧٨

جـ//١٩٣٥٨صاحل عبدالناصر عبدالدامي عبداللطيف١٣٤٧٩

جـ//١٩٣٥٩صباح امحد ابراهيم امحد١٣٤٨٠

جـ//١٩٣٦٠صفا tمر عفيفى امني١٣٤٨١

جـ//١٩٣٦١صفا خمتار حسني ابراهيم١٣٤٨٢

دمحمين١٣٤٨٣ ججـ١٩٨٩٠صفاء مجال رشاد 

جـ//١٩٣٦٢صالح مجعه سيد علي١٣٤٨٤

جـ//١٩٣٦٣صالح عادل على حمروص١٣٤٨٥

ججـ١٩٣٦٤صالح فتح هللا صالح فتح هللا الرمضاىن١٣٤٨٦

دمحم طارق مصطفى١٣٤٨٧ جـ//١٩٣٦٥صالح 

١٩٣٦٦Xصهيب امحد صاحل غريب نصري١٣٤٨٨

دمحم بكرى مهيمى١٣٤٨٩ جـ//١٩٣٦٧ضحى 

جـ//١٩٣٦٨ضحى مصطفى عبدالعزيز امحد١٣٤٩٠

دمحم قطب١٣٤٩١ جـ//١٩٣٦٩ضياء امساعيل 

جـ//١٩٣٧٠طارق طه شعبان طه ابوالعينني١٣٤٩٢

دمحم الصغري١٣٤٩٣ جـ//١٩٣٧١طالل ممدوح 

دمحم١٣٤٩٤ ل٢٠٢٢٠طه عبدالرازق طه 

دمحم طه عبدالعاطى فرج١٣٤٩٥ جـ//١٩٣٧٢طه 

دمحم١٣٤٩٦ ججـ١٩٣٧٣عائشه رجب امحد 

٢٠١٥٥Xعادل امام سعودى عبداملقصود١٣٤٩٧

جـ//١٩٣٧٤عاطف مدبوىل رمضان مرسى١٣٤٩٨

ججـ١٩٨٩١عاليه اشرف امحد جاب هللا١٣٤٩٩

دمحم امحد ابراهيم١٣٥٠٠ جـ//١٩٣٧٥عامر 
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جـ//١٩٨٩٢عايده خالد على عبدالرمحن طبل١٣٥٠١

دمحم امني١٣٥٠٢ ١٩٣٧٦Xعبداحلميد عبدالناصر 

دمحم عبداحلميد صادق خليفه١٣٥٠٣ جـ//١٩٨٩٣عبداحلميد 

دمحم١٣٥٠٤ ١٩٣٧٧Xعبدالرازق هاىن عبدالرازق 

جـ//١٩٣٧٨عبدالرمحن ابراهيم خمتار الشابورى١٣٥٠٥

جـ//١٩٣٧٩عبدالرمحن امحد جادالكرمي مهران١٣٥٠٦

جـ//١٩٨٩٤عبدالرمحن امحد محزه حممود امحد١٣٥٠٧

دمحم١٣٥٠٨ ل١٩٣٨٠عبدالرمحن امحد عبدالتواب 

جـ//١٩٣٨١عبدالرمحن امحد على امحد١٣٥٠٩

دمحم مجعه١٣٥١٠ جـ//١٩٣٨٢عبدالرمحن امحد 

١٩٣٨٣Xعبدالرمحن امحد حممود امحد١٣٥١١

دمحم الدسوقى١٣٥١٢ جـ//١٩٣٨٤عبدالرمحن اسامه 

جـ//١٩٣٨٥عبدالرمحن اجلريسى عبداملقصود مسعود١٣٥١٣

دمحم حامد١٣٥١٤ جـ//١٩٣٨٦عبدالرمحن امين 

جـ//٢٠٠٢٧عبدالرمحن مجال سعيد سعيد عنرت١٣٥١٥

دمحم سعد ضيف١٣٥١٦ ل١٩٣٨٧عبدالرمحن مجعه 

جـ//١٩٣٨٨عبدالرمحن حسىن امساعيل خفاجى١٣٥١٧

جـ//١٩٨٩٥عبدالرمحن خالد السيد حسن مزروع١٣٥١٨

جـ//١٩٨٩٦عبدالرمحن خالد جابر امحد رجب١٣٥١٩

جـ//٢٠٠٢٨عبدالرمحن خالد مجال الفى١٣٥٢٠

دمحم سعيد موسى١٣٥٢١ ججـ١٩٣٨٩عبدالرمحن خالد 

جـ//١٩٨٩٧عبدالرمحن رضا عمر امحد محاده١٣٥٢٢

دمحم القللى١٣٥٢٣ ل١٩٣٩٠عبدالرمحن سعيد توفيق 

ل٢٠٢٢٢عبدالرمحن مسري صادق على١٣٥٢٤

جـ//١٩٣٩١عبدالرمحن سيد عبدهللا امحدابوامحد١٣٥٢٥
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جـ//١٩٣٩٢عبدالرمحن شريف عبدالرمحن عبدالوهاب١٣٥٢٦

دمحم طلبه١٣٥٢٧ ججـ١٩٣٩٣عبدالرمحن طلبه 

دمحم املشالوى١٣٥٢٨ جـ//١٩٣٩٤عبدالرمحن عاطف 

جـ//١٩٣٩٥عبدالرمحن عطيه عامر خالد١٣٥٢٩

جـ//١٩٣٩٦عبدالرمحن على سيد امحد ابراهيم١٣٥٣٠

جـ//١٩٣٩٧عبدالرمحن على عبدهللا على سعيد١٣٥٣١

جـ//١٩٣٩٨عبدالرمحن عماد عبدالرمحن عبدالتواب١٣٥٣٢

دمحم١٣٥٣٣ ججـ١٩٣٩٩عبدالرمحن عمرو ابراهيم 

جـ//١٩٤٠٠عبدالرمحن فتحى حلمى محيده١٣٥٣٤

دمحم رمضان امحد١٣٥٣٥ جـ//١٩٤٠١عبدالرمحن 

دمحم مشاىل١٣٥٣٦  uدمحم زكر جـ//١٩٤٠٢عبدالرمحن 

دمحم صادق عبدا{يد شاهني١٣٥٣٧ ججـ١٩٨٩٨عبدالرمحن 

دمحم عبدالعليم مرزوق١٣٥٣٨ جـ//١٩٤٠٣عبدالرمحن 

دمحم فتوح عبدالدامي١٣٥٣٩ جـ//١٩٤٠٤عبدالرمحن 

دمحم مرسى حسن عباده١٣٥٤٠ جـ//٢٠٠٢٩عبدالرمحن 

جـ//١٩٤٠٥عبدالرمحن حممود السيد عبدالعظيم١٣٥٤١

جـ//١٩٤٠٦عبدالرمحن �جى عبدالفتاح الزرقاىن١٣٥٤٢

جـ//١٩٨٩٩عبدالرمحن هاىن امحد املأمون١٣٥٤٣

دمحم سعيد امحد١٣٥٤٤ جـ//١٩٩٠٠عبدالعزيز مجال 

دمحم١٣٥٤٥ دمحم  ججـ١٩٤٠٧عبدالعزيز حسني 

ججـ١٩٤٠٨عبدالعزيز خالد عبدالعزيز امحد١٣٥٤٦

دمحم عبداحلميد عبده١٣٥٤٧ دمحم عبدالفتاح  جـ//١٩٤٠٩عبدالفتاح 

دمحم على١٣٥٤٨ جـ//٢٠٠٨٦عبدهللا ابوبكر السيد 

جـ//١٩٩٠١عبدهللا ابوعمره بدر امحد١٣٥٤٩

ججـ١٩٤١١عبدهللا امحد ابوبكر نصر١٣٥٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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ل١٩٤١٢عبدهللا امحد عبداحلكيم عبداخلالق١٣٥٥١

جـ//١٩٤١٣عبدهللا ادهم عبدهللا حممود١٣٥٥٢

ل٢٠٠٣٠عبدهللا السيد عبدالسالم غنيمى١٣٥٥٣

دمحم السيد١٣٥٥٤ جـ//١٩٤١٤عبدهللا السيد 

جـ//١٩٤١٠عبدهللا انور وجدى كامل حسن١٣٥٥٥

ل١٩٤١٥عبدهللا امين عبدالنىب امساعيل١٣٥٥٦

جـ//١٩٩٠٢عبدهللا جابر عبدهللا مصطفى عبدهللا١٣٥٥٧

جـ//١٩٤١٦عبدهللا خالد حلمى الرببرى١٣٥٥٨

جـ//١٩٤١٧عبدهللا ربيع الشورجبى عبداهلادى جاد١٣٥٥٩

جـ//١٩٤١٨عبدهللا سامى عبداجلواد القطب املرحومى١٣٥٦٠

ل١٩٤١٩عبدهللا صفوت زكى سامل حممود١٣٥٦١

جـ//١٩٤٢٠عبدهللا عادل عبدالعزيز حسن١٣٥٦٢

جـ//١٩٤٢١عبدهللا عبدالعزيز حسن عبدربه حسن١٣٥٦٣

ل٢٠٢٢٣عبدهللا عصام عبدهللا رمضان١٣٥٦٤

دمحم ©امى١٣٥٦٥ ١٩٤٢٢Xعبدهللا عمر 

دمحم مربوك الشيخ على١٣٥٦٦ ١٩٤٢٣Xعبدهللا فارس 

دمحم سعيد خطاب فتح هللا١٣٥٦٧ ١٩٤٢٤X Xعبدهللا 

دمحم عبدهللا ابواليزيد١٣٥٦٨ ل١٩٤٢٥عبدهللا 

دمحم امحد بكري١٣٥٦٩ ٢٠٠٣١Xعبدهللا مصطفى 

دمحم عبداملعطى ابراهيم١٣٥٧٠ جـ//١٩٩٠٣عبداملعطى 

جـ//١٩٤٢٦عبدالناصر فتح هللا مراجع صابر عبدالسالم١٣٥٧١

جـ//١٩٩٠٤عبداهلادى جويده عبداهلادى عبدالونيس١٣٥٧٢

دمحم عرىب غمرى على١٣٥٧٣ جـ//١٩٩٠٥عرىب 

دمحم الشربيىن١٣٥٧٤ دمحم  دمحم  جـ//١٩٤٢٧عزالدين السيد 

ججـ١٩٤٢٨عزالدين على عبدهللا على عشرى١٣٥٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//١٩٤٢٩عصماء عادل عبدالفتاح عبدالرازق١٣٥٧٦

ججـ١٩٤٣٠عطيات عثمان عثمان امحد الضبيع١٣٥٧٧

جـ//١٩٤٣١عالء عرىب ابراهيم على زغلول١٣٥٧٨

دمحم ابراهيم١٣٥٧٩ جـ//٢٠٠٣٢على امين على 

جـ//١٩٤٣٢على مجعه عبدالفتاح النجار١٣٥٨٠

دمحم على عبدا{يد إبراهيم١٣٥٨١ ١٩٤٣٣Xعلى حسني 

٢٠٠٨٧X Xعلى رفاعى حممود على١٣٥٨٢

١٩٤٣٤Xعلى عبدهللا فرحات عبدالعزيز١٣٥٨٣

دمحم عبدهللا السيد١٣٥٨٤ ١٩٤٣٥Xعلى 

دمحم كمال حسن االبيض١٣٥٨٥ ل٢٠٠٣٣على 

دمحم رشاد عبده طاحون١٣٥٨٦ جـ//٢٠٠٨٨على حممود 

جـ//١٩٤٣٦علياء خالد سيد سيد١٣٥٨٧

جـ//١٩٤٣٧علياء وجيه عاشور عبدالرؤف١٣٥٨٨

دمحم هديه١٣٥٨٩ جـ//١٩٤٣٨عماد حممود حامد 

جـ//١٩٤٣٩عمار كرمي حارس صبحى١٣٥٩٠

دمحم ابو سامل١٣٥٩١ ل٢٠٠٣٤عمار ماهر 

دمحم حسىن عيد١٣٥٩٢ ججـ١٩٤٤٠عمار 

دمحم رجب غنيم١٣٥٩٣ ججـ١٩٤٤١عمر مجال 

١٩٩٠٦Xعمر حسن عبدالستار امحد١٣٥٩٤

جـ//١٩٩٠٧عمر عبدالرؤف منشاوى امحد١٣٥٩٥

جـ//١٩٩٠٨عمر عبدالعزيز ابوالعال عبدالعزيز على١٣٥٩٦

دمحم عليش عبداهلادى١٣٥٩٧ ججـ١٩٤٤٢عمر عوض 

دمحم١٣٥٩٨ ججـ١٩٤٤٣عمر كمال سالمه كرمي 

دمحم قطب١٣٥٩٩ جـ//١٩٩٠٩عمر كمال 

ججـ١٩٤٤٤عمر جمدى حواش عطيه١٣٦٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة



رقم اجللوس

وزא�
�א�	���מ�א�����

א����د�א��������	��ون�א�ز�א��

�دא�
���ون�א�ط��

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

االسم

٢٠٢٢-٢٠٢٣

نظم املعلوماتشعبة

الفرقة الثانية

مستجد

صفحة   ٢٥

التقديررقم جلوس سابق

جـ//١٩٤٤٥عمر حمروس رفعت حمروس ابوهوله١٣٦٠١

دمحم ابواملعاطى ابراهيم السيد١٣٦٠٢ جـ//١٩٩١٠عمر 

دمحم بسيوىن قاسم١٣٦٠٣ ل٢٠١٠٠عمر 

ججـ١٩٤٤٦عمرو امحد يوسف عبدالقوى١٣٦٠٤

ججـ١٩٤٤٧عمرو امساعيل على حسن١٣٦٠٥

دمحم قنديل١٣٦٠٦ ججـ١٩٤٤٨عمرو امين 

دمحم١٣٦٠٧ ججـ١٩٤٤٩عمرو بدر طه 

دمحم١٣٦٠٨ م١٩٤٥٠عمرو حسني حممود 

ججـ١٩٤٥١عمرو خالد tج الدين عبداحلافظ١٣٦٠٩

جـ//١٩٩١١عمرو سعد امحد عبدهللا١٣٦١٠

ججـ١٩٤٥٢عمرو شريف عبداملوجود امحد١٣٦١١

دمحم فيصل ابراهيم �صف١٣٦١٢ جـ//١٩٤٥٣عمرو 

دمحم عمر١٣٦١٣ دمحم  ججـ١٩٤٥٤عمرو 

ججـ١٩٤٥٥عنان صاحل امحد صاحل اجلمال١٣٦١٤

ججـ١٩٤٥٦عوض خالد عوض على١٣٦١٥

م١٩٤٥٧غاده امحد على على بركات١٣٦١٦

ججـ١٩٤٥٨غاده عوض رمضان حسن١٣٦١٧

ججـ١٩٤٥٩فؤاد عاطف فؤاد عبداهلادى١٣٦١٨

١٩٩١٢Xفارس عماد الدين عبدالرشيد الطاهر١٣٦١٩

دمحم عبداملنعم أبوشخب١٣٦٢٠ ججـ١٩٤٦٠فارس 

دمحم سامل فوده١٣٦٢١ دمحم  ٢٠١٠٦X Xفارس 

جـ//١٩٤٦٢فاطمه السيد عبدالصادق امحد الشافعى١٣٦٢٢

جـ//١٩٤٦٣فاطمه حسن على نعيمى١٣٦٢٣

جـ//٢٠٠٩٥فاطمه خالد ابواحلجاج حممود١٣٦٢٤

جـ//١٩٤٦٤فاطمه سعد سعد سعيد١٣٦٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم١٣٦٢٦ ١٩٩١٣Xفاطمه سيد امحد سامل 

ججـ١٩٤٦٥فاطمه صبحى حممود حممود١٣٦٢٧

ل١٩٤٦٦فاطمه عبداملنعم توفيق على١٣٦٢٨

دمحم امحد حممود١٣٦٢٩ جـ//١٩٤٦٧فاطمه 

دمحم حسىن سعيد١٣٦٣٠ جـ//١٩٩١٤فاطمه 

دمحم صاحل سيد صاحل١٣٦٣١ ججـ١٩٤٦٨فاطمه 

دمحم مسلم حممود١٣٦٣٢ جـ//١٩٤٦٩فاطمه 

ججـ١٩٤٧٠فاطمه حممود عفيفى السيد عفيفى١٣٦٣٣

دمحم الصريىف١٣٦٣٤ جـ//١٩٤٧١فاطمه حممود 

دمحم املهدى عبدالسالم مصطفى١٣٦٣٥ ججـ١٩٤٧٢فايزه 

ججـ١٩٤٧٣فتحى امين فتحى عبداملنعم١٣٦٣٦

ججـ١٩٤٧٤فرح امحد عبدالرحيم على عبدالعال١٣٦٣٧

جـ//١٩٤٧٥فرح امحد عبدالكرمي امحد عبدالكرمي١٣٦٣٨

دمحم عبدالرمحن١٣٦٣٩ ججـ١٩٤٧٦فرح امحد 

دمحم عبدالعال١٣٦٤٠ جـ//١٩٤٧٧فرح خالد 

دمحم١٣٦٤١ ججـ١٩٤٧٨فرح عاطف ابراهيم 

ججـ١٩٤٧٩فرح حمسن سيد جوده حسن١٣٦٤٢

دمحم حسان١٣٦٤٣ جـ//١٩٤٨٠فرحة امحد 

دمحم١٣٦٤٤ ل٢٠٠٣٥فرحه حسن عبدالسالم 

دمحم١٣٦٤٥ دمحم الشاذىل  ججـ١٩٤٨١فوزيه 

جـ//١٩٤٨٢فريينا طارق فتحى حبيب١٣٦٤٦

ججـ١٩٤٨٣كاترين صابر فهيم مشرقى عشيم١٣٦٤٧

٢٠٠٨٩Xكامل امحد كامل عبداحلميد١٣٦٤٨

دمحم كامل عبدالفتاح١٣٦٤٩ جـ//١٩٤٨٤كامل 

جـ//١٩٩١٥كرم على فتحى مللوم حممود١٣٦٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//١٩٤٨٥كرمي ابراهيم الدسوقى عبدهللا عبدالرمحن١٣٦٥١

جـ//٢٠٠٣٦كرمي امين عبدالنىب السيد١٣٦٥٢

ججـ١٩٤٨٦كرمي امين فتحى عبداهلادى١٣٦٥٣

جـ//١٩٤٨٧كرمي �اء الدين اخلضرى حسن عامر١٣٦٥٤

جـ//١٩٤٨٨كرمي حسىن عليوه السيد١٣٦٥٥

م١٩٤٨٩كرمي جمدى بدر خليل١٣٦٥٦

جـ//١٩٤٩٠كرمي جمدى سامل على١٣٦٥٧

دمحم عفيفى١٣٦٥٨ دمحم صالح الدين  ل٢٠٠٣٧كرمي 

دمحم عوض حممود عكه١٣٦٥٩ جـ//١٩٤٩١كرمي 

جـ//١٩٤٩٢كرمي مسعد مسري صابر١٣٦٦٠

جـ//١٩٤٩٣كالرا شريف وليم توفيق١٣٦٦١

جـ//١٩٤٩٤كنزى حممود السيد عالم١٣٦٦٢

جـ//١٩٤٩٥كريلس اشرف نصرهللا عوض١٣٦٦٣

١٩٤٩٦Xكريلس �جى داود صليب بدوى١٣٦٦٤

ججـ١٩٤٩٧كريمينا عاطف عزيز بطرس١٣٦٦٥

جـ//١٩٤٩٨جلني مصطفى على عبدالعزيز١٣٦٦٦

دمحم١٣٦٦٧ م١٩٤٩٩ملياء حلمى كمال ابوهاشم 

ججـ١٩٩١٦لوجني حممود محدى سيد امحد١٣٦٦٨

جـ//١٩٥٠٠ليلى امحد على يعقوب١٣٦٦٩

جـ//١٩٥٠١ليلى خالد عزت مهىن١٣٦٧٠

دمحم حسن١٣٦٧١ ججـ١٩٥٠٢ليلى شحات عبداحلكيم 

جـ//١٩٥٠٣مؤمن امحد شحاته امحد١٣٦٧٢

دمحم مجعه سليم١٣٦٧٣ جـ//١٩٥٠٤مؤمن عايد 

جـ//١٩٥٠٥مؤمن مدحت ابو مسلم على بيومى١٣٦٧٤

ل٢٠٠٣٨مادو� عزيز جرجس عبدالسيد١٣٦٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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ججـ١٩٥٠٦مارتينا عماد موسى استمالك زاكى١٣٦٧٦

جـ//٢٠٠٣٩مارجليت ميالد سامى ذكى١٣٦٧٧

ججـ١٩٥٠٧مارuن ابراهيم حمروس شحاتة١٣٦٧٨

ججـ١٩٥٠٨ماريز عاطف خلف وهبه يوسف١٣٦٧٩

جـ//١٩٥٠٩مارينا امين فوزى عياد١٣٦٨٠

ججـ١٩٥١٠مارينا عاطف حيىي فهمى١٣٦٨١

ججـ١٩٥١١مازن كرم عبدهللا سيد١٣٦٨٢

ل٢٠٠٤٠مازن حمسن رزق عبداحلليم الكومى١٣٦٨٣

جـ//١٩٩١٧ماهر عادل ماهر عبدالرازق١٣٦٨٤

ل٢٠٠٤١ماهر عبدالعليم على عبدالعليم عيد١٣٦٨٥

دمحم عبداللـه يونس١٣٦٨٦ ججـ١٩٥١٢مايسه اسامه 

جـ//١٩٥١٣حمب الياس نقوال يوسف١٣٦٨٧

ل٢٠٠٤٢دمحم ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم١٣٦٨٨

دمحم عبداجلواد زيد١٣٦٨٩ جـ//١٩٥١٤دمحم ابراهيم 

دمحم هيكل١٣٦٩٠ جـ//١٩٥١٥دمحم ابراهيم مشحوت 

جـ//١٩٥١٦دمحم امحد ابراهيم على عمر١٣٦٩١

جـ//١٩٥١٧دمحم امحد بسيوىن حمفوظ عالم١٣٦٩٢

ل٢٠٢٢٩دمحم امحد سليمان امحد السيد١٣٦٩٣

جـ//١٩٥١٨دمحم امحد سليمان اللطف١٣٦٩٤

جـ//١٩٥١٩دمحم امحد عبدالباقى مجعه شعالن١٣٦٩٥

دمحم عياد١٣٦٩٦ جـ//١٩٥٢٠دمحم امحد عبداخلالق 

دمحم امحد غنيم١٣٦٩٧ جـ//١٩٥٢١دمحم امحد 

دمحم ابواحلارس١٣٦٩٨ دمحم امحد  جـ//١٩٥٢٢دمحم امحد 

دمحم عبدالسميع البلشة١٣٦٩٩ جـ//١٩٥٢٣دمحم امحد 

دمحم منتصر١٣٧٠٠ دمحم  ججـ١٩٥٢٤دمحم امساعيل 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//١٩٥٢٥دمحم اشرف عبداحلكم عبداحلميد امحد١٣٧٠١

ججـ١٩٥٢٦دمحم اشرف عبدهللا امام١٣٧٠٢

دمحم١٣٧٠٣ دمحم ابراهيم  جـ//١٩٥٢٧دمحم اشرف 

دمحم البندارى١٣٧٠٤ جـ//١٩٥٢٨دمحم السعيد 

جـ//١٩٩١٨دمحم السيد السيد امساعيل١٣٧٠٥

جـ//١٩٥٢٩دمحم السيد امني الدسوقى١٣٧٠٦

جـ//١٩٥٣٠دمحم السيد عامر السيد عامر١٣٧٠٧

دمحم على١٣٧٠٨ ججـ١٩٥٣١دمحم السيد عبداحلافظ 

جـ//١٩٥٣٢دمحم السيد فريج خطاب دومه١٣٧٠٩

دمحم امني١٣٧١٠ ٢٠٢٣٠X Xدمحم امني 

ل٢٠٠٤٣دمحم امين عبدالنىب السيد١٣٧١١

جـ//١٩٥٣٣دمحم ايهاب عادل عطيه١٣٧١٢

جـ//١٩٥٣٤دمحم بشرى عبدهللا حسن على الدين١٣٧١٣

جـ//١٩٥٣٥دمحم بليغ عاطف سليمان سليمان١٣٧١٤

جـ//١٩٥٣٦دمحم �اء الدين عبدالعظيم مربوك سعديه١٣٧١٥

دمحم خريى عبدالفتاح الفار١٣٧١٦ جـ//١٩٥٣٧دمحم tمر 

جـ//١٩٥٣٨دمحم مجال ابراهيم عبداجلليل١٣٧١٧

جـ//١٩٥٣٩دمحم مجال عيسى امحد حممود رمضان١٣٧١٨

دمحم عبدالنىب١٣٧١٩ جـ//١٩٥٤٠دمحم حسام الدين 

ل٢٠٢٣١دمحم حسن السيد خليل١٣٧٢٠

جـ//١٩٥٤١دمحم حسني سيد عمران١٣٧٢١

ججـ١٩٥٤٢دمحم حسني عبداحلكيم حسني١٣٧٢٢

جـ//١٩٥٤٣دمحم حسني عمر سيد عمر١٣٧٢٣

دمحم عبدالسميع دغيدى١٣٧٢٤ جـ//١٩٥٤٤دمحم حسني 

٢٠٠٤٤Xدمحم محاده حسن حسني١٣٧٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//١٩٥٤٥دمحم خالد ابراهيم عبدالعال١٣٧٢٦

دمحم امحد اخلليفة١٣٧٢٧ جـ//١٩٩١٩دمحم خالد 

دمحم اجليوشى حممود علوش١٣٧٢٨ جـ//١٩٩٨٦دمحم خالد 

دمحم زكى امساعيل١٣٧٢٩ ل١٩٩٢٠دمحم خالد 

دمحم حممود١٣٧٣٠ ل٢٠١٧٣دمحم خالد 

دمحم عبدهللا١٣٧٣١ ١٩٩٢١X Xدمحم خلف 

جـ//٢٠٠٩٠دمحم خليل ابراهيم سيد رفاعى١٣٧٣٢

دمحم داود الديب١٣٧٣٣ ١٩٥٤٦Xدمحم داود امحد 

١٩٥٤٧Xدمحم ربيع سيد عبدالرمحن١٣٧٣٤

دمحم عبدالعال١٣٧٣٥ دمحم  جـ//١٩٥٤٨دمحم رجب 

١٩٥٤٩Xدمحم رشاد عطيه غريب الدهشورى١٣٧٣٦

١٩٥٥٠Xدمحم رضا حسن عبدالشاىف١٣٧٣٧

جـ//١٩٩٢٢دمحم رضا عبداملنعم قطب محيده١٣٧٣٨

دمحم النادى امحد حسن١٣٧٣٩ جـ//١٩٩٢٣دمحم رضا 

جـ//١٩٥٥١دمحم رمضان صابر امساعيل١٣٧٤٠

جـ//١٩٥٥٢دمحم رمضان عبداملنعم امحد دسوقى١٣٧٤١

دمحم امحد اجلندى١٣٧٤٢ جـ//١٩٥٥٣دمحم رمضان 

دمحم عزمى عبداحلميد١٣٧٤٣ ل٢٠٠٤٥دمحم سامح 

ججـ١٩٥٥٤دمحم سامى ابواليزيد عبداحلفيظ خليف١٣٧٤٤

ججـ١٩٥٥٥دمحم سامى السيد عبدالواحد١٣٧٤٥

جـ//١٩٥٥٦دمحم سامى مجعه علواىن شعيب١٣٧٤٦

دمحم١٣٧٤٧ جـ//١٩٥٥٧دمحم سامى عبداحلميد 

جـ//١٩٩٢٤دمحم سامى عبدهللا رشاد١٣٧٤٨

دمحم جعفر١٣٧٤٩ جـ//١٩٥٥٨دمحم سامى 

جـ//١٩٥٥٩دمحم سعد عبدهللا عالم١٣٧٥٠
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جـ//١٩٥٦٠دمحم سعيد عبدالنىب حممود هالل١٣٧٥١

جـ//١٩٥٦١دمحم سعيد عليوه السيد١٣٧٥٢

دمحم النشار١٣٧٥٣ جـ//١٩٥٦٢دمحم سعيد 

دمحم١٣٧٥٤ دمحم  جـ//١٩٩٢٥دمحم سليمان عوuن 

٢٠٢٣٢X Xدمحم مسري يونس عبداللطيف١٣٧٥٥

ل١٩٥٦٣دمحم سيد امحد كامل١٣٧٥٦

جـ//١٩٥٦٤دمحم سيد خلف نصري١٣٧٥٧

ججـ١٩٥٦٥دمحم سيد سعد يوسف١٣٧٥٨

جـ//١٩٥٦٦دمحم سيد سعيد سيد١٣٧٥٩

١٩٥٦٧Xدمحم سيد صابر حممود خليل حمسن١٣٧٦٠

جـ//١٩٥٦٨دمحم شريف فؤاد صاحل١٣٧٦١

دمحم١٣٧٦٢ جـ//١٩٥٦٩دمحم شعبان مرزوق 

ل١٩٥٧٠دمحم شوقى مرتضى سالم١٣٧٦٣

ل٢٠٠٤٦دمحم صابر عبدالرؤف خليفة١٣٧٦٤

دمحم١٣٧٦٥ ١٩٩٢٦Xدمحم صبحى دمني 

جـ//١٩٥٧١دمحم صربه ممدوح عبدالسالم مربوك١٣٧٦٦

ججـ١٩٥٧٢دمحم صربي الصاىف عبدالقادر١٣٧٦٧

جـ//١٩٥٧٣دمحم صربى عبدالفضيل عبداملقصود١٣٧٦٨

دمحم السيد١٣٧٦٩ ل٢٠٠٤٧دمحم صالح 

ججـ١٩٥٧٤دمحم طارق سيد امحد السيد١٣٧٧٠

جـ//١٩٥٧٥دمحم طارق عاطف السيد عبدربه١٣٧٧١

جـ//١٩٥٧٦دمحم عادل انور عبدالعظيم١٣٧٧٢

جـ//١٩٥٧٧دمحم عادل حفىن حسن عيسى١٣٧٧٣

دمحم١٣٧٧٤ جـ//١٩٥٧٨دمحم عاطف حمى الدين 

دمحم عبدا{يد عامر١٣٧٧٥ جـ//١٩٥٧٩دمحم عامر 
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جـ//١٩٥٨٠دمحم عبدالباسط عبدهللا امحد جاويش١٣٧٧٦

ل٢٠٠٤٨دمحم عبدالرمحن خضر امحد اخلوىل١٣٧٧٧

جـ//٢٠٠٤٩دمحم عبدالستار فؤاد عالم١٣٧٧٨

جـ//١٩٥٨١دمحم عبدالعال حممود امحد١٣٧٧٩

جـ//١٩٩٢٧دمحم عبدالغفار شعبان عبدربه١٣٧٨٠

دمحم عبدالفتاح �نسى١٣٧٨١ ١٩٥٨٢Xدمحم عبدالفتاح 

ل٢٠٠٥٠دمحم عبدهللا حسن منصور١٣٧٨٢

١٩٥٨٣Xدمحم عبدهللا حسني علواىن١٣٧٨٣

ل٢٠٠٥١دمحم عبداملطلب رuض عبداملطلب١٣٧٨٤

دمحم االمام١٣٧٨٥ ١٩٥٨٤Xدمحم عبدامللك 

جـ//٢٠١٥٦دمحم عبدالناصر دسوقى سليم١٣٧٨٦

جـ//١٩٥٨٥دمحم عطيوه عبدهللا غيضان١٣٧٨٧

ل١٩٥٨٦دمحم عفيفى صالح عفيفى مصطفى١٣٧٨٨

١٩٩٢٩X Xدمحم عالء السيد عبدالغىن١٣٧٨٩

ججـ١٩٥٨٧دمحم عالءالدين امحد عيد١٣٧٩٠

ل١٩٩٢٨دمحم عالءالدين السيد عبداحلميد اخلوىل١٣٧٩١

دمحم بركات١٣٧٩٢ جـ//١٩٥٨٨دمحم عالءالدين 

ل١٩٩٣٠دمحم على عبداحلليم حسن١٣٧٩٣

دمحم عبداحلميدكله١٣٧٩٤ ججـ١٩٥٨٩دمحم على 

ل١٩٩٣١دمحم عماد محدى يوسف١٣٧٩٥

دمحم امحد١٣٧٩٦ ججـ١٩٥٩٠دمحم عماد 

دمحم امحد١٣٧٩٧ ١٩٩٣٢Xدمحم عماد 

دمحم صقر١٣٧٩٨ دمحم  ججـ١٩٥٩١دمحم عماد 

جـ//١٩٥٩٢دمحم عمر امحد عبدالفتاح١٣٧٩٩

جـ//١٩٥٩٣دمحم عمر عباس امني١٣٨٠٠
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جـ//٢٠٠٥٢دمحم عيد مربوك على١٣٨٠١

جـ//١٩٥٩٤دمحم فوزى طلعت حممود١٣٨٠٢

دمحم فرفور١٣٨٠٣ جـ//١٩٥٩٥دمحم كامل 

دمحم كامل١٣٨٠٤ ١٩٥٩٦Xدمحم كامل 

جـ//١٩٥٩٧دمحم كرم عباس شرف١٣٨٠٥

جـ//١٩٥٩٨دمحم مبارك حامد عبدالاله١٣٨٠٦

جـ//١٩٩٣٣دمحم مربوك مخيس امحد عبدالسالم١٣٨٠٧

جـ//١٩٥٩٩دمحم مربوك حممود ابوحسني١٣٨٠٨

ل٢٠٠٥٣دمحم جمدى حافظ عبدالكرمي اجليزاوى١٣٨٠٩

دمحم عزالدين بدير١٣٨١٠ جـ//١٩٦٠٠دمحم جمدى 

دمحم سالم حممود١٣٨١١ ل٢٠١٠٥دمحم 

دمحم السعدى١٣٨١٢ دمحم  ٢٠٠٥٤Xدمحم 

جـ//١٩٦٠١دمحم حممود عبداللطيف عبداهلادى١٣٨١٣

جـ//١٩٦٠٢دمحم حممود على سالم١٣٨١٤

دمحم صديق١٣٨١٥ ججـ١٩٦٠٣دمحم حممود 

دمحم على١٣٨١٦ ججـ١٩٦٠٤دمحم حممود 

دمحم عبدهللا١٣٨١٧ جـ//١٩٩٣٤دمحم حمىي عبدالفتاح 

١٩٩٣٥Xدمحم مراد فرج عبدالفضيل١٣٨١٨

ججـ١٩٦٠٥دمحم مصطفى درديرى مصطفى مراد١٣٨١٩

١٩٦٠٦Xدمحم مصطفى حممود عبداحلميد١٣٨٢٠

ل١٩٦٠٧دمحم منصور صابر شاهني١٣٨٢١

٢٠٠٥٥Xدمحم منري على خضر١٣٨٢٢

جـ//١٩٦٠٨دمحم �صر ابوالفتوح عبداهلادى حسن١٣٨٢٣

جـ//١٩٦٠٩دمحم �صر عبدالسالم امحد١٣٨٢٤

دمحم عزمى١٣٨٢٥ دمحم  ل١٩٩٣٦دمحم نصرالدين 
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دمحم١٣٨٢٦ ججـ١٩٦١٠دمحم هاشم زاهر 

دمحم صابر مسلم١٣٨٢٧ جـ//١٩٦١١دمحم هشام 

ججـ١٩٦١٢دمحم وائل عنرت ابراهيم الشرقاوى١٣٨٢٨

دمحم١٣٨٢٩ ل١٩٦١٣دمحم وليد عبدالفتاح 

دمحم سيد١٣٨٣٠ جـ//١٩٦١٤دمحم uسر عبدالرمحن 

جـ//١٩٦١٥دمحم uسر عبدالعزيز عبدالنعيم١٣٨٣١

دمحم١٣٨٣٢ جـ//١٩٦١٦دمحم uسر عبدالغفار 

جـ//١٩٦١٧دمحم uسر مرغىن تركى١٣٨٣٣

دمحم ابوالعال١٣٨٣٤ جـ//١٩٦١٨دمحم uسر مصطفى 

جـ//١٩٦١٩دمحم يسرى عبدالعزيز سامل١٣٨٣٥

دمحم يونس راضى١٣٨٣٦ جـ//١٩٦٢٠دمحم يونس 

ججـ١٩٦٢١حممود ابراهيم حممود ابراهيم١٣٨٣٧

١٩٦٢٢Xحممود امحد محدى امحد١٣٨٣٨

جـ//١٩٦٢٣حممود امحد سليمان الشريف١٣٨٣٩

ل١٩٩٣٧حممود امحد على على١٣٨٤٠

دمحم السوداىن١٣٨٤١ ل١٩٩٣٨حممود امحد 

١٩٩٣٩Xحممود السعيد حممود قريش١٣٨٤٢

جـ//١٩٦٢٤حممود السيد السيد امحد مازن١٣٨٤٣

جـ//١٩٦٢٥حممود السيد عبدالعزيز الفخراىن١٣٨٤٤

جـ//١٩٩٤٠حممود انور حممود حسني شريدح١٣٨٤٥

جـ//١٩٦٢٧حممود بدر =سم ابوزيد الفيومى١٣٨٤٦

ججـ١٩٦٢٨حممود بكر فرغلى على امساعيل١٣٨٤٧

جـ//١٩٦٢٩حممود جوده عبده طه امحد١٣٨٤٨

جـ//١٩٦٣٠حممود حلمى كامل امساعيل خليفه١٣٨٤٩

٢٠٠٩١Xحممود محدى زكى سيد١٣٨٥٠
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جـ//٢٠٢٣٧حممود ربيع على مراد١٣٨٥١

جـ//٢٠١٥٩حممود رفعت الزمزمى امحد صقر١٣٨٥٢

ججـ١٩٦٣١حممود سعيد السيد عطيه١٣٨٥٣

جـ//١٩٦٣٢حممود سالمه بيومى عبده١٣٨٥٤

دمحم سليم محدان١٣٨٥٥ جـ//١٩٦٣٣حممود سالمه 

٢٠٠٥٦Xحممود شحات عبدالسيد عوض البيوقى١٣٨٥٦

جـ//١٩٦٣٥حممود صربى امحد عبداخلالق١٣٨٥٧

دمحم عبدالعاطى١٣٨٥٨ ججـ١٩٦٣٦حممود عبدالعاطى 

دمحم حممود١٣٨٥٩ ل١٩٩٤١حممود عبدهللا 

دمحم ماضى١٣٨٦٠ جـ//١٩٦٣٧حممود عبدا{يد 

١٩٩٤٢Xحممود عبدالناصر امحد حممود١٣٨٦١

١٩٦٣٨Xحممود عالء الدين امحد جاد١٣٨٦٢

جـ//٢٠٠٥٧حممود علي امام علي ابوامحد١٣٨٦٣

دمحم هيكل١٣٨٦٤ ل٢٠٢٣٩حممود فريد 

دمحم ابراهيم مسلم شحات١٣٨٦٥ ل١٩٩٤٣حممود 

دمحم خليل على بركات١٣٨٦٦ ل١٩٦٣٩حممود 

دمحم سيف النصر يونس سيف النصر١٣٨٦٧ ل٢٠١٧٢حممود 

دمحم عبدالغىن على الفرماوى١٣٨٦٨ جـ//٢٠٠٥٨حممود 

دمحم عبداحملسن سيد١٣٨٦٩ جـ//١٩٦٤٠حممود 

جـ//١٩٦٤١حممود مرزوق امحد عبداحلميد١٣٨٧٠

جـ//١٩٦٤٢حممود مصطفى على ابراهيم١٣٨٧١

جـ//١٩٦٤٣حممود نبيل فتحى امحد١٣٨٧٢

دمحم امام١٣٨٧٣ ججـ١٩٦٤٤حممود نصر عيد 

جـ//١٩٦٤٥حممود نعيم حممود نعيم يوسف١٣٨٧٤

جـ//١٩٦٤٧مرام امين عبدالغىن امحد١٣٨٧٥
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جـ//١٩٩٤٥مروه عيسى منصور عبداللطيف١٣٨٧٦

ججـ١٩٦٤٨مروه ماهر عبداحلى خليل١٣٨٧٧

دمحم عرفه١٣٨٧٨ ججـ١٩٦٤٩مروه هشام 

ججـ١٩٦٥٠مرمي ابراهيم امحد رشاد شريف١٣٨٧٩

دمحم امحد رفاعى١٣٨٨٠ جـ//١٩٦٥١مرمي اسامه 

دمحم عفيفى١٣٨٨١ جـ//١٩٦٥٢مرمي اسامه 

جـ//١٩٦٥٣مرمي اشرف فتحى اجلمال١٣٨٨٢

دمحم حسن١٣٨٨٣ جـ//١٩٦٥٤مرمي امين 

جـ//١٩٦٥٥مرمي امين حممود يوسف١٣٨٨٤

دمحم الدعوش١٣٨٨٥ ججـ١٩٦٥٦مرمي رمضان مصطفى 

ججـ١٩٦٥٧مرمي عاطف امحد سويلم١٣٨٨٦

م١٩٦٥٨مرمي عزيزالدين السيد عزيزالدين١٣٨٨٧

جـ//١٩٦٥٩مرمي عالءالدين بكر متوىل١٣٨٨٨

م١٩٦٦٠مرمي عماد صابر درويش عوض١٣٨٨٩

ججـ١٩٦٦١مرمي قيصر سعدى فرج١٣٨٩٠

دمحم بدر حممود١٣٨٩١ جـ//٢٠٠٥٩مرمي 

دمحم١٣٨٩٢ دمحم على حسن  ججـ١٩٦٦٢مرمي 

دمحم١٣٨٩٣ ججـ١٩٦٦٣مرمي مصطفى عبداحلميد 

دمحم uسني١٣٨٩٤ ججـ١٩٦٦٤مرمي مصطفى فؤاد 

ججـ١٩٦٦٥مرمي �دى ابراهيم سليمان١٣٨٩٥

دمحم حسن١٣٨٩٦ جـ//١٩٦٦٦مرمي وائل حسن 

دمحم عبدالفتاح١٣٨٩٧ جـ//١٩٦٦٧مرمي وليد 

دمحم مسعد امحد١٣٨٩٨ ججـ١٩٦٦٨مسعد 

جـ//١٩٦٦٩مسعود ماضى مسعود عبدالقوى١٣٨٩٩

دمحم امحد١٣٩٠٠ جـ//١٩٦٧٠مصطفى امحد فرحات 
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دمحم صاحل١٣٩٠١ جـ//١٩٦٧١مصطفى امحد 

جـ//١٩٦٧٢مصطفى امحد حممود محزه الفقى١٣٩٠٢

دمحم ابو بكر١٣٩٠٣ جـ//٢٠٠٦٠مصطفي امحد حممود 

دمحم١٣٩٠٤ جـ//٢٠٠٦١مصطفى رمضان عبدالعزيز 

دمحم االترىب١٣٩٠٥ ل٢٠٠٦٢مصطفى مسري عبدالفتاح 

دمحم امحد١٣٩٠٦ جـ//٢٠٠٦٣مصطفى سيد 

ل٢٠٠٦٤مصطفى شحته طه عبداملنصف تبع١٣٩٠٧

ججـ١٩٦٧٣مصطفى عبدالستار على بيومى١٣٩٠٨

ججـ١٩٦٧٤مصطفى عبدالعليم عطيه عويس١٣٩٠٩

دمحم عبدالفتاح١٣٩١٠ جـ//١٩٦٧٥مصطفى عبدالفتاح 

ججـ١٩٦٧٦مصطفى عبدالكرمي السيد حشاد١٣٩١١

دمحم١٣٩١٢ جـ//١٩٦٧٧مصطفى عبده عبدالعزيز 

دمحم على١٣٩١٣ جـ//١٩٦٧٨مصطفى عصام مصطفى 

جـ//١٩٩٤٨مصطفى عمرو ابراهيم عوض بديوى١٣٩١٤

دمحم ابراهيم خليفه١٣٩١٥ جـ//١٩٦٧٩مصطفى متوىل 

دمحم محدى مشس الدين١٣٩١٦ جـ//١٩٦٨٠مصطفى 

دمحم سعيد عبداهلادى يوسف١٣٩١٧ ل١٩٦٨١مصطفى 

دمحم عبدالرمحن مجعه الدينارى١٣٩١٨ جـ//١٩٦٨٢مصطفى 

دمحم١٣٩١٩ دمحم عبدهللا امحد  جـ//٢٠٠٦٥مصطفى 

دمحم عبداحلميد١٣٩٢٠ دمحم  جـ//١٩٩٤٩مصطفى 

جـ//١٩٦٨٣مصطفى حممود عبدالغفار حممود على١٣٩٢١

جـ//١٩٦٨٤مصطفى حممود كمال حممود حسن١٣٩٢٢

دمحم صابر محيده١٣٩٢٣ جـ//١٩٦٨٥مصطفى حممود 

دمحم عبداحلافظ١٣٩٢٤ جـ//١٩٦٨٦مصطفى هالل 

جـ//١٩٦٨٧مصطفى وليد مصطفى ابراهيم هاشم١٣٩٢٥
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جـ//١٩٦٨٨معاذ داود على سيد١٣٩٢٦

دمحم يوسف يوسف١٣٩٢٧ جـ//١٩٦٨٩معاذ رضا 

دمحم طلبه١٣٩٢٨ دمحم السيد  ٢٠٠٦٦Xمعاذ 

١٩٦٩٠Xملك ماهر عبدالرمحن امحد عبدالرحيم١٣٩٢٩

جـ//١٩٩٥١ممدوح امحد ممدوح عبدالغىن١٣٩٣٠

جـ//١٩٩٥٢ممدوح اشرف حسانني حرب١٣٩٣١

جـ//١٩٦٩١منا ابراهيم امحد على١٣٩٣٢

دمحم١٣٩٣٣ دمحم حسن  ل٢٠٢٤٠مناد حسن 

جـ//١٩٩٥٣منار اسامه عبدالستار سيد امحد١٣٩٣٤

دمحم مجال الدين امحد١٣٩٣٥ دمحم  ججـ٢٠٠٦٧منة هللا 

جـ//٢٠٠٦٨منتصر مداح صاحل عبدالصاحلني١٣٩٣٦

دمحم على١٣٩٣٧ ١٩٦٩٦Xمنه امحد 

ججـ١٩٦٩٧منه هللا امحد عبدهللا ابراهيم١٣٩٣٨

دمحم١٣٩٣٩ ججـ١٩٦٩٨منه هللا حسن على امحد 

ججـ١٩٦٩٢منه هللا محاده فتحى عزيز١٣٩٤٠

جـ//١٩٦٩٩منه هللا سيد عثمان مهران١٣٩٤١

دمحم امحد١٣٩٤٢ ججـ١٩٧٠٠منه هللا صربى حمفوظ 

دمحم البدوى١٣٩٤٣ م١٩٧٠١منه هللا صالح 

ججـ١٩٧٠٢منه هللا طارق عبدالرؤف امحد١٣٩٤٤

ججـ١٩٧٠٣منه هللا عادل البيومى حممود عثمان١٣٩٤٥

جـ//١٩٧٠٤منه هللا عفيفى السيد حسن١٣٩٤٦

جـ//١٩٦٩٣منه هللا على امحد ابواحلسن١٣٩٤٧

دمحم الفوال١٣٩٤٨ جـ//١٩٦٩٤منه هللا جمدى 

جـ//١٩٦٩٥منه هللا حممود عبداجلابر امحد حسني١٣٩٤٩

دمحم ابوبكر١٣٩٥٠ جـ//١٩٩٥٤منه حسام 
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دمحم صالح رجب١٣٩٥١ م١٩٧٠٥منه 

جـ//١٩٧٠٦مىن طه على طه نصر١٣٩٥٢

دمحم عبدالقوى١٣٩٥٣ جـ//١٩٧٠٧مىن مسعد 

دمحم١٣٩٥٤ جـ//١٩٧٠٨مىن مسعود عبداملعبود شديد 

دمحم املهدى ابراهيم١٣٩٥٥ م١٩٩٥٥مها طارق 

دمحم عفيفى١٣٩٥٦ جـ//١٩٧٠٩مها ممدوح رمضان 

دمحم عبداملنطلب منجود دسوقى١٣٩٥٧ جـ//٢٠١٦٠مهاب 

دمحم١٣٩٥٨ جـ//١٩٧١٠مهاب وليد عبداملقصود 

دمحم املهدى ابراهيم١٣٩٥٩ ججـ١٩٩٥٦مهدى طارق 

ججـ١٩٧١١مهند حسىن على مهىن١٣٩٦٠

دمحم عبده١٣٩٦١ ججـ١٩٧١٢مهند وائل عبداللطيف 

دمحم١٣٩٦٢ جـ//١٩٩٥٧مى صبحى حممود 

ججـ١٩٧١٣مى على مصطفى ابوعلفه١٣٩٦٣

ججـ١٩٧١٤مياده عادل رمضان فرغلى١٣٩٦٤

دمحم الشبيىن١٣٩٦٥ جـ//١٩٧١٥ميار ابراهيم على 

ججـ١٩٧١٦ميار امحد عبدالقادر عزمى١٣٩٦٦

ججـ١٩٧١٧ميار يسرى السيد عبداحلميد١٣٩٦٧

جـ//١٩٧١٨مريا عبداملالك موريس حببوح١٣٩٦٨

ججـ١٩٧١٩مري� امين حسن امحد مجعه١٣٩٦٩

جـ//٢٠٠٦٩مينا �در جمدى ميالد١٣٩٧٠

جـ//�٢٠١٦٨جى عادل �جى عبدالعاطى حسن١٣٩٧١

جـ//�٢٠٠٧٠در عوض جادالسيد عوض١٣٩٧٢

دمحم حسن ابراهيم١٣٩٧٣ جـ//�١٩٧٢٠رميان اشرف 

دمحم السعدىن١٣٩٧٤ ججـ�١٩٧٢١رميان صابر عبداملنعم 

جـ//�١٩٧٢٢نسى عماد السيد سليمان١٣٩٧٥
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دمحم عبدالباقى١٣٩٧٦ جـ//�١٩٧٢٣هد ابراهيم 

دمحمى على اخلواجه١٣٩٧٧ م�١٩٧٢٤هد امحد 

دمحم السيد امساعيل محري١٣٩٧٨ جـ//١٩٧٢٥نبيل 

جـ//١٩٧٢٦جنالء مجال عبدالعال بدوى١٣٩٧٩

جـ//٢٠٠٧١جنم سيد حسن سيد ضيف١٣٩٨٠

دمحم عبداملطلب على١٣٩٨١ ججـ١٩٧٢٧ندا امحد 

ججـ١٩٧٢٨ندا اشرف حممود عبداملنجى١٣٩٨٢

دمحم البلبيسى١٣٩٨٣ دمحم  جـ//١٩٧٢٩ندى ابراهيم 

جـ//١٩٧٣٠ندى اسامه فؤاد ابراهيم١٣٩٨٤

ججـ١٩٧٣١ندى مجال صدقى عبدالعزيز١٣٩٨٥

جـ//١٩٧٣٢ندى حسن حسن عنرت١٣٩٨٦

١٩٧٣٣Xندى طاهر حمروس صاحل نصار١٣٩٨٧

ججـ١٩٧٣٥ندى عبداهلادى عامر عبداهلادى١٣٩٨٨

دمحم الشناوى١٣٩٨٩ دمحم  ججـ١٩٧٣٧ندى عالء 

دمحم سيد على١٣٩٩٠ جـ//١٩٧٣٨ندى 

دمحم١٣٩٩١ ججـ١٩٧٣٩ندى حممود سعيد حسن 

١٩٧٤٠Xندى حممود فرج مرعى١٣٩٩٢

جـ//١٩٩٥٨ندى �صر امحد سيد١٣٩٩٣

م١٩٧٤١ندى �صر امحد عثمان١٣٩٩٤

دمحم عبدالواحد١٣٩٩٥ ججـ١٩٧٤٢نرجس امحد 

ججـ١٩٧٤٣نرمني زكرu صدقى شلىب عبداملسيح١٣٩٩٦

جـ//١٩٧٤٤نصره جالل عطيه عبدالوهاب١٣٩٩٧

جـ//١٩٩٥٩نعمه امحد ابوبكر امحد١٣٩٩٨

دمحم١٣٩٩٩ دمحم مرسى  جـ//١٩٩٦٠نفني محدى 

جـ//١٩٧٤٥±ال نصر عبداملنعم على مكى١٤٠٠٠
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دمحم١٤٠٠١ جـ//١٩٧٤٦±ى عبدالرحيم عبداللطيف عبدالرحيم 

جـ//١٩٧٤٧نورا مجال عمر عبداملنعم رجب =شا١٤٠٠٢

دمحم عبداملنعم١٤٠٠٣ ل١٩٩٦١نورا سيد 

جـ//١٩٧٤٨نورا عبدالغفار صابر عبدالغفار عبدالسميع١٤٠٠٤

دمحم السيد حامد امحدين١٤٠٠٥ ججـ١٩٧٤٩نورا 

جـ//١٩٧٥٠نورهللا امحد رجاء امحد١٤٠٠٦

دمحم١٤٠٠٧ ل١٩٩٦٢نورهان اشرف امحد امحد 

دمحم١٤٠٠٨ دمحم السيد  ججـ١٩٧٥١نورهان خالد 

جـ//١٩٩٦٣نورهان عبدالستار حسني على النجار١٤٠٠٩

ججـ١٩٧٥٢نورهان عصام حممود اخلوىل١٤٠١٠

ججـ٢٠٠٩٣نورهان ماهر عبدهللا حممود١٤٠١١

دمحم الشرشاىب١٤٠١٢ دمحم حسن  ججـ١٩٧٥٣نورهان 

دمحم رuض عبداجلواد١٤٠١٣ جـ//١٩٧٥٤نورهان 

دمحم سيد امحد الصعيدى١٤٠١٤ جـ//١٩٧٥٥نورهان 

جـ//١٩٧٥٦نورهان حممود عبداحلليم حممود١٤٠١٥

جـ//١٩٧٥٧نورهان هاىن شبل شبل حممود١٤٠١٦

دمحم١٤٠١٧ جـ//١٩٧٥٨نورهان uسر عبدالكرمي حسني 

جـ//١٩٩٦٤نريمني عثمان امحد عثمان١٤٠١٨

جـ//١٩٧٥٩نريه ابراهيم سيدامحد احلداد١٤٠١٩

جـ//١٩٧٦٠هاجر اسامه املتوىل عطيه درويش١٤٠٢٠

دمحم الصواف١٤٠٢١ دمحم عبداهلادى  ججـ١٩٧٦١هاجر امساعيل 

جـ//١٩٩٦٥هاجر ايهاب سعد حسانني١٤٠٢٢

جـ//٢٠١٦١هاجر خالد عبداجلبار فوزى احلمالوى١٤٠٢٣

دمحم امام حسن١٤٠٢٤ جـ//١٩٧٦٢هاجر رمضان 

دمحم قنديل١٤٠٢٥ جـ//١٩٧٦٣هاجر سالمه 
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جـ//١٩٧٦٤هاجر طارق فكرى دuب١٤٠٢٦

ججـ١٩٧٦٥هاجر مسعد حامد امحد١٤٠٢٧

جـ//١٩٧٦٦هادى وليد هادى ابراهيم شعيب١٤٠٢٨

دمحم على حسن١٤٠٢٩ ججـ١٩٧٦٧هاله امحد 

دمحم فؤاد١٤٠٣٠ ججـ١٩٧٦٨هاله امحد 

ججـ١٩٧٦٩هاله هاىن انور عبداملقصود١٤٠٣١

ججـ١٩٧٧٠هايدى اسامه عزيز موسى حلمى١٤٠٣٢

جـ//١٩٧٧١هايدى حسانني السيد سليمان١٤٠٣٣

دمحم بيومى١٤٠٣٤ ١٩٧٧٢Xهايدى شريف 

جـ//١٩٧٧٣هبه ايهاب السعيد السيد١٤٠٣٥

ججـ١٩٧٧٤هبه محدى امحد عبدالفتاح شحاته١٤٠٣٦

م١٩٧٧٥هبه رافت دسوقى متوىل عيد١٤٠٣٧

دمحم١٤٠٣٨ م١٩٧٧٧هبه جمدى ابراهيم 

دمحم حممود١٤٠٣٩ ججـ١٩٧٧٨هبه حممود 

ججـ١٩٧٧٩هدى مجعه حممود جنم١٤٠٤٠

ججـ١٩٧٨٠هدى جمدى عبدهللا الصادق١٤٠٤١

دمحم١٤٠٤٢ دمحم عطيه عبداحلليم  جـ//٢٠٠٧٣هدى 

جـ//٢٠٠٧٤هدير سالمه حممود السيد ملش١٤٠٤٣

جـ//١٩٧٨١هدير عبداجلليل شحاته عبداجلليل١٤٠٤٤

دمحم سعيد عبدالرمحن١٤٠٤٥ ججـ١٩٧٨٢هدير عبدالعال 

جـ//١٩٧٨٣هدير نبيل رشدى امني١٤٠٤٦

ل١٩٩٦٦هدير نعيم امني عبداملطلب القاضى١٤٠٤٧

دمحم عبداملقصود١٤٠٤٨ دمحم  جـ//١٩٧٨٥هشام محاده 

جـ//١٩٩٦٧هشام سالمه حامد عباس١٤٠٤٩

دمحم١٤٠٥٠ جـ//١٩٩٦٨هويدا حممود امام متوىل 
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ججـ١٩٧٨٧ورده امحد السيد امحد الزيىن١٤٠٥١

ججـ١٩٧٨٨وفاء محدى امحد موسى١٤٠٥٢

جـ//٢٠٠٧٦والء فضل على ابراهيم١٤٠٥٣

دمحم١٤٠٥٤ ججـ١٩٩٧٠وليد امين حسب هللا 

دمحم سالم١٤٠٥٥ جـ//u١٩٧٨٩را السيد السيد 

جـ//u١٩٩٧١را سعيد سيد سامل على١٤٠٥٦

دمحم tج١٤٠٥٧ جـ//u١٩٧٩٠را طارق 

دمحم بدر حسني١٤٠٥٨ ججـu١٩٧٩١را 

دمحم عبداحلليم١٤٠٥٩ دمحم عبداحلليم  جـ//u١٩٧٩٢را 

جـ//u١٩٩٧٢سر محدى صبحى النجار١٤٠٦٠

ججـu١٩٧٩٣مسني امحد على مجعه١٤٠٦١

u١٩٧٩٤Xمسني عبدالعظيم امني عبدالعزيز١٤٠٦٢

دمحم امحد دراز١٤٠٦٣ جـ//u١٩٧٩٥مسني 

جـ//u١٩٧٩٦مسني هشام فتحى السيد١٤٠٦٤

دمحم القللى١٤٠٦٥ جـ//u١٩٧٩٧سني سعيد السيد 

جـ//u١٩٩٧٣سني شعبان سامل ابوزيد١٤٠٦٦

دمحم١٤٠٦٧ جـ//u١٩٧٩٨سني موسى امحد العسكرى 

دمحم١٤٠٦٨ دمحم نوح ابراهيم  ل١٩٩٧٤حيى 

جـ//١٩٧٩٩حيىي امحد عبداحلميد عويس١٤٠٦٩

دمحم١٤٠٧٠ دمحم خبيت  جـ//١٩٨٠٠حيىي مسري 

دمحم على١٤٠٧١ جـ//١٩٨٠١حيىي حممود 

دمحم عبدهللا١٤٠٧٢ ججـ١٩٨٠٢ميىن امين فتحى 

دمحم١٤٠٧٣ ججـ١٩٨٠٣ميىن عبدالرزاق �صر �بت 

جـ//١٩٩٧٥يوحنا بطرس بشاى رزق هللا١٤٠٧٤

جـ//١٩٨٠٤يوساب ماهر صربى بدروس١٤٠٧٥
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ل١٩٨٠٥يوستينا امين يوسف فؤاد اندرواس١٤٠٧٦

ججـ١٩٨٠٦يوستينا شريف نظمى ابواليمني١٤٠٧٧

جـ//١٩٨٠٧يوستينا ماهر عطيه عزيز روفائيل١٤٠٧٨

دمحم١٤٠٧٩ ١٩٩٧٦Xيوسف امحد السيد 

جـ//١٩٨٠٨يوسف امحد امني صغري١٤٠٨٠

دمحم عبده١٤٠٨١ ججـ١٩٨٠٩يوسف امحد 

دمحم عبدالسالم العباسى١٤٠٨٢ ججـ١٩٨١٠يوسف السيد ابراهيم 

دمحم على ابراهيم١٤٠٨٣ ججـ١٩٨١١يوسف السيد 

ججـ١٩٨١٢يوسف السيد هالل السيد١٤٠٨٤

جـ//١٩٨١٣يوسف tمر فتحى عبداحلميد١٤٠٨٥

جـ//١٩٨١٤يوسف خالد علوان عبدالغفار علوان١٤٠٨٦

جـ//١٩٨١٥يوسف رأفت حممود ابراهيم زيدان١٤٠٨٧

جـ//١٩٨١٦يوسف رفيق جاداحلق حممود ابراهيم١٤٠٨٨

دمحم انور السيد١٤٠٨٩ جـ//١٩٨١٧يوسف سامح 

جـ//١٩٨١٨يوسف سعيد صالح امحد الشيخ١٤٠٩٠

٢٠٠٧٨Xيوسف مسري عبدالعزيز محيد شاهني١٤٠٩١

١٩٩٧٧Xيوسف شريف عبدهللا امام١٤٠٩٢

ل١٩٩٧٨يوسف شعبان عبداجلواد شعبان١٤٠٩٣

دمحم سامل١٤٠٩٤ دمحم  ججـ١٩٨١٩يوسف عادل 

دمحم١٤٠٩٥ ل١٩٩٧٩يوسف عبدالسالم امحد 

جـ//١٩٨٢٠يوسف عبدالكرمي لطفى �بت١٤٠٩٦

جـ//١٩٨٢١يوسف عطيه عبداحلليم عطيه١٤٠٩٧

ججـ١٩٨٢٢يوسف عماد شحاته عازر١٤٠٩٨

جـ//١٩٨٢٣يوسف فتحى سالمة عبداحلميد١٤٠٩٩

دمحم على الليثى١٤١٠٠ جـ//١٩٨٢٤يوسف 
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دمحم منصور متوىل١٤١٠١ دمحم  ١٩٨٢٥Xيوسف 

جـ//٢٠١٦٦يوسف حممود راضى موسى١٤١٠٢

ل١٩٩٨١يوسف حممود مسري حممود١٤١٠٣

جـ//١٩٨٢٦يوسف حممود شعبان سامل ضوه١٤١٠٤

١٩٩٨٢X Xيوسف مصطفى فرج فوزى١٤١٠٥

جـ//١٩٨٢٧يوسف منصور عبدالقادر ابوبكر عبدالقادر١٤١٠٦

جـ//١٩٨٢٨يوسف ميالد يوسف اسكندر١٤١٠٧

جـ//١٩٨٢٩يوسف �صر حامد قرىن١٤١٠٨

١٩٨٣٠Xيوسف �صر عبداملنصف االعرج١٤١٠٩

ق١١٠٠٣ابراهيم اشرف ابراهيم ذكى١٤٢٠١

دمحم١٤٢٠٢ ق١١٠١٥امحد ابراهيم عبدالرازق ميهوب 

ق١١٠٢٩امحد حامد البهى حامد١٤٢٠٣

ق١١٠٨٠امحد وليد السيد مصطفى١٤٢٠٤

غـ١١٠٩٥اسراء صبحى عبداللطيف ابراهيم١٤٢٠٥

دمحم امحد١٤٢٠٦ ق١١١١٢اكرم عزمى 

دمحم على١٤٢٠٧ ق١١١٢٨امنيه سامى ماجد 

دمحم ابراهيم١٤٢٠٨ دمحم عبدالرمحن  غـ١١١٨٦حامد 

دمحم على١٤٢٠٩ دمحم  ق١١١٩٤حسام مصطفى 

دمحم امحد عباس١٤٢١٠ غـ١١٢٢٧رمحه 

ق١١٢٨٠صابر صالح صابر املسلماىن١٤٢١١

ق١١٢٨٦ضياء الدين عصام عبداللطيف عبدالعزيز١٤٢١٢

ق١١٢٨٨طاهر فايز الكيالىن عبدالبصري١٤٢١٣

دمحم عبداحلميد مهران١٤٢١٤ ق١١٢٩٥عبداحلميد 

غـ١١٣٠٠عبدالرمحن �اءالدين خمتار امحد١٤٢١٥

ق١١٣١٦عبدالرمحن فارس الضبع عبداملوجود١٤٢١٦
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ق١١٣١٧عبدالرمحن جمدى منصور السيد الوكيل١٤٢١٧

غـ١١٣٧٧عمرو موسى امساعيل موسى خليل١٤٢١٨

دمحم١٤٢١٩ ق١١٣٩٩كرميه سيد ابراهيم 

ق١١٤٠٥كريلس ممدوح عزيز غربuل١٤٢٢٠

ق١١٤٣١دمحم امحد فتوح عبدالسميع١٤٢٢١

دمحم الغمرى١٤٢٢٢ دمحم  ق١١٤٤١دمحم ايهاب 

دمحم١٤٢٢٣ غـ١١٤٤٢دمحم جاد امحد 

ق١١٤٥٢دمحم حسام عبداحلميد شلىب١٤٢٢٤

ق١١٤٧٢دمحم سعد محدى زغلول١٤٢٢٥

دمحم١٤٢٢٦ ق١١٤٨٩دمحم عبدالفتاح شحاته 

ق١١٤٩٠دمحم عبدالقادر ابراهيم شعبان١٤٢٢٧

ق١١٥٠٣دمحم عماد عبداملنعم ابراهيم دuب١٤٢٢٨

دمحم١٤٢٢٩ ق١١٥٠٨دمحم قبيل عزت 

ق١١٥٤٠حممود رافت حشمت عبداجلابر١٤٢٣٠

دمحم على١٤٢٣١ ق١١٥٦٩مصطفى اشرف زكى 

ق١١٥٧١مصطفى السيد عاقل السيد١٤٢٣٢

غـu١١٦٣٦سر رuض الصابر رuض١٤٢٣٣

دمحم عبدهللا١٤٢٣٤ ق١١٦٥٢يوسف خالد فتوح 

ق١١٦٥٧يوسف عماد زاهر فتحى١٤٢٣٥

دمحم الصاوى١٤٢٣٦ ق١١٦٦٥يوسف هشام حمفوظ 

خ١١٧٠٣١امحد على عبداملعطي بيومي السمرور١٤٢٥١

دمحم فوده١٤٢٥٢ خ١١٧٠٦١محدى جمدى عرتيس 

خ١١٧٠٨١زuد نبيل على مسعود محود١٤٢٥٣

دمحم قرىن١٤٢٥٤ خ١١٧٠٩١صابرين صابر 

خ١١٧١٠١عبدالرمحن امحد مصطفى سعيد١٤٢٥٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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خ١١٧١٢١عبدالرمحن عصام رشاد حسن١٤٢٥٦

دمحم عبدالعزيز١٤٢٥٧ خ١١٧١٣١عمرو ممتاز عبدالسميع 

خ١١٧١٤١فتح هللا امحد عبداحلميد فتح هللا١٤٢٥٨

خ١١٧١٥١جمدى مفرح عبدالستار عبداحلميد١٤٢٥٩

خ١١٧٢١١دمحم رمضان مربوك الدمليجى١٤٢٦٠

خ١١٧٢٢١دمحم عباس مرسى عبدالوهاب دغيش١٤٢٦١

خ١١٧٢٧١نورالدين اشرف عثمان عبدالرازق١٤٢٦٢

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة


