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ججـ٨٠٠١ابراهيم اشرف 8دى امحد٣٠٠١

ججـ٨٠٠٢ابراهيم عوض مصطفى عوض شراقى٣٠٠٢

دمحم امحد خليل جعبوب٣٠٠٣ ججـ٨٠٠٣ابراهيم 

دمحم رجب الطيب ابراهيم امليهى٣٠٠٤ جـ//٨٠٠٤ابراهيم 

ججـ٨٠٠٥ابراهيم حممود امحد حممود٣٠٠٥

م٨٠٠٦ابراهيم حممود عبداNيد قرع٣٠٠٦

ججـ٨٠٠٧ابوبكر عبداحلميد عبد ربه عيد عبد ربه٣٠٠٧

م٨٠٠٨ابوبكر عبدالسميع عبدالرءوف كرمييد٣٠٠٨

ججـ٨٠٠٩امحد ابراهيم حسن سيد خليل٣٠٠٩

ججـ٨٠١٠امحد ابراهيم على ابراهيم٣٠١٠

جـ//٨٠١١امحد ابراهيم فهمى عوف٣٠١١

دمحم ابراهيم املرسى٣٠١٢ ججـ٨٠١٢امحد ابراهيم 

دمحم عوض٣٠١٣ ججـ٨٠١٣امحد ابراهيم 

دمحم على اجلارحى٣٠١٤ جـ//٨٠١٤امحد امساعيل عبدالفتاح 

دمحم٣٠١٥ جـ//٨٠١٥امحد جابر مصطفى 

جـ//٨٠١٦امحد جالل عبداللطيف خبيت٣٠١٦

دمحم فايد٣٠١٧ جـ//٨٠١٧امحد مجال داود 

ججـ٨٠١٨امحد مجعه فرحات عزام٣٠١٨

ججـ٨٠١٩امحد حسن حسني حسن٣٠١٩

ججـ٨٠٢٠امحد حسني عبدهللا حسني٣٠٢٠

جـ//٨٠٢١امحد محدى امساعيل قطب الشنواىن٣٠٢١

ججـ٨٠٢٢امحد محدى حسني عبدالعزيز الفرماوى٣٠٢٢

دمحم على٣٠٢٣ ججـ٨٠٢٣امحد خالد 

ججـ٨٠٢٤امحد خليل خريى حسن٣٠٢٤

دمحم الليثى٣٠٢٥ ل٨٨٧١امحد ربيع 
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ججـ٨٠٢٥امحد رشدى فاروق على بدر٣٠٢٦

ججـ٨٠٢٦امحد رمضان امحد مصطفى٣٠٢٧

ججـ٨٠٢٧امحد رمضان على سالم٣٠٢٨

ججـ٨٠٢٩امحد سامى عوض عوض هتنا٣٠٢٩

جـ//٨٠٣٠امحد مسري الششتاوى مصطفى مفتاح٣٠٣٠

٨٠٣١Xامحد مسري عبداملنعم عبداNيد٣٠٣١

جـ//٨٠٣٢امحد سيد عبداملنعم على٣٠٣٢

جـ//٨٠٣٣امحد شريف مسري دسوقى سليمان٣٠٣٣

دمحم صميده٣٠٣٤ جـ//٨٠٣٤امحد عبدالباسط 

جـ//٨٠٣٥امحد عبداحلليم حافظ عبداحلافظ٣٠٣٥

ججـ٨٠٣٦امحد عبداحلميد حامد على٣٠٣٦

جـ//٨٠٣٧امحد عبداحلميد صربى درويش٣٠٣٧

جـ//٨٠٣٨امحد عبدالعزيز معوض على عمران٣٠٣٨

جـ//٨٠٣٩امحد عبدالفتاح ربيع حسني٣٠٣٩

ججـ٨٠٤٠امحد عبدالكرمي امحد عبدالكرمي عمار٣٠٤٠

ججـ٨٠٤١امحد عبداملؤمن ابوزيد عبداملؤمن٣٠٤١

٨٠٤٢Xامحد عبداملنعم امحد امحد عيد٣٠٤٢

دمحم الرتاس٣٠٤٣ ججـ٨٠٤٣امحد عبداملنعم 

ججـ٨٠٤٤امحد عبدالوهاب عبدالوهاب اجلداوى٣٠٤٤

جـ//٨٠٤٥امحد عبدربه امحد عطوه٣٠٤٥

دمحم٣٠٤٦ جـ//٨٠٤٦امحد عبده حممود 

دمحم قاسم٣٠٤٧ ججـ٨٠٤٧امحد عثمان سالمه 

دمحم السيد٣٠٤٨ ججـ٨٠٤٨امحد عسران السيد 

ججـ٨٠٤٩امحد عطيه يونس على٣٠٤٩

ججـ٨٠٥٠امحد عالء ابراهيم عكاشه٣٠٥٠
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دمحم سامل٣٠٥١ دمحم  جـ//٨٠٥١امحد فؤاد عزت 

جـ//٨٠٥٢امحد كامل امساعيل حممود ابوسامل٣٠٥٢

جـ//٨٠٥٤امحد ماهر ابراهيم حسن هجام٣٠٥٣

جـ//٨٠٥٥امحد متوىل رمضان عبداملعطى عمر٣٠٥٤

جـ//٨٠٥٦امحد جمدى زيدان قمر الدوله٣٠٥٥

دمحم امحد٣٠٥٦ ٨٠٥٧Xامحد جمدى 

دمحم ابواهلون محوده٣٠٥٧ ججـ٨٠٥٨امحد 

دمحم عبدالرمحن مسلم٣٠٥٨ ججـ٨٠٦٠امحد 

دمحم فوزى عوض عويدات٣٠٥٩ ججـ٨٠٦١امحد 

دمحم على البطيىن٣٠٦٠ دمحم  ججـ٨٠٦٢امحد 

جـ//٨٠٦٣امحد حممود حامد هاشم اجلوخى٣٠٦١

ججـ٨٠٦٤امحد هاىن امحد مجعه اخلياط٣٠٦٢

ججـ٨٠٦٥امحد وائل الشافعى عبداهلادى شاكر٣٠٦٣

٨٠٦٦Xامحد ~سر فوزى عبداللطيف٣٠٦٤

جـ//٨٠٦٧امحد حيىي امحد امساعيل٣٠٦٥

دمحم رضوان٣٠٦٦ دمحم  جـ//٨٠٦٨امحد اشرف 

جـ//٨٠٦٩امحد عبدالعزيز عزب دويدار٣٠٦٧

٨٠٧٠Xامحد كرم امحد عبدالنعيم٣٠٦٨

جـ//٨٠٧١ادهم حممود محزه ابوريه٣٠٦٩

ججـ٨٠٧٢اسامه ابراهيم عوض قاسم٣٠٧٠

دمحم ابراهيم غامن٣٠٧١ جـ//٨٠٧٣اسراء امحد شاكر 

دمحم شكر٣٠٧٢ ججـ٨٠٧٤اسراء امحد 

جـ//٨٠٧٥اسراء امحد حممود عيد صواىب٣٠٧٣

جـ//٨٠٧٦اسراء السيد عبدالفتاح متوىل٣٠٧٤

٨٠٧٧Xاسراء سيد امحد حممود٣٠٧٥
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جـ//٨٠٧٨اسراء شوقى السيد عبداملطلب عويس٣٠٧٦

دمحم عبدالباقى حسني٣٠٧٧ ججـ٨٠٧٩اسراء 

دمحم على سالم٣٠٧٨ جـ//٨٠٨٠اسراء 

دمحم ابومسره٣٠٧٩ دمحم  جـ//٨٠٨١اسالم امحد 

جـ//٨٠٨٢اسالم السيد عيد عالم٣٠٨٠

دمحم عبدالباسط٣٠٨١ ٨٠٨٣Xاسالم السيد 

ججـ٨٠٨٤اسالم خالد سعد حممود٣٠٨٢

ل٨٠٨٥اسالم خالد عبداحلليم كامل محاد٣٠٨٣

ل٨٠٨٦اسالم خالد حممود امحد٣٠٨٤

٨٠٨٧Xاسالم رأفت عبدالسالم البشكار٣٠٨٥

جـ//٨٠٨٨اسالم صالح مشحوت زيدان٣٠٨٦

دمحم٣٠٨٧ ججـ٨٠٨٩اسالم عاطف عبدالنىب 

جـ//٨٠٩٠اسالم عزت سعد جماور٣٠٨٨

جـ//٨٠٩١اسالم فراج سامل غازى عطيه بسيوىن٣٠٨٩

دمحم امحد الز~ت٣٠٩٠ م٨٠٩٢اسالم 

دمحم جابر السيد٣٠٩١ جـ//٨٠٩٣اسالم 

دمحم عبداNلى النوىب٣٠٩٢ م٨٠٩٤اسالم 

ججـ٨٠٩٥اسالم حممود فاضل السيد حسني٣٠٩٣

دمحم قبيصى٣٠٩٤ جـ//٨٠٩٦اسالم حمى الدين 

ججـ٨٠٩٧اسالم منصور ابوفاخره سعد٣٠٩٥

ججـ٨٠٩٨امساء رشوان السيد رشوان٣٠٩٦

جـ//٨٠٩٩امساء سيد عمر امحد٣٠٩٧

جـ//٨١٠٠امساء شحته ابواليزيد السيد٣٠٩٨

جـ//٨١٠١امساء عبداملقصود عبدالغىن حسنني ابوالعطا٣٠٩٩

جـ//٨١٠٢امساء عطا هللا حسني عطا هللا٣١٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم على نورالدين٣١٠١ جـ//٨١٠٣امساء مصطفى امحد 

٨١٠٤Xامساء ~سر مرعى جعفر٣١٠٢

دمحم امساعيل عديل٣١٠٣ جـ//٨١٠٥امساعيل 

ججـ٨١٠٦اشرف سامل ابراهيم سامل عجاجه٣١٠٤

ججـ٨١٠٧اشرف عبادى فوزى عبداحلى٣١٠٥

ججـ٨١٠٨اشرف فهمى السيد فهمى بالل٣١٠٦

جـ//٨١٠٩االء عبده امحد امحد منصور٣١٠٧

٨١١٠X Xالسعيد عبدهللا السعيد يونس منتصر٣١٠٨

جـ//٨١١١السيد اشرف السيد جابر السيد٣١٠٩

جـ//٨١١٢امام جمدى امام سامل عيسى٣١١٠

جـ//٨١١٣اماىن السيد صابر ابواخلري٣١١١

٨١١٤Xاجمد سعد على امحد عبدهللا٣١١٢

دمحم عطيه امساعيل٣١١٣ جـ//٨١١٥امل امساعيل 

دمحم عبدهللا٣١١٤ ٨١١٦Xامل سعيد 

جـ//٨١١٧امل يسرى فتحى ابو عمريه٣١١٥

دمحم عبدالعزيز حسن٣١١٦ جـ//٨١١٨امنه 

دمحم عيسى٣١١٧ جـ//٨١١٩امنيه �جت 

دمحم ابراهيم٣١١٨ ل٨١٢٠امنيه محدى دسوقى 

جـ//٨١٢١امنيه رمضان فاروق حسن فريد٣١١٩

جـ//٨١٢٢امنيه عبداملنعم مصطفى عبداملنعم سامل٣١٢٠

جـ//٨١٢٣امنيه عبداهلادى حممود الشافعى الرماح٣١٢١

جـ//٨١٢٤امنيه عصام يعقوب الشيخ امحد٣١٢٢

جـ//٨١٢٥امنيه جمدى امحد رفاعى٣١٢٣

م٨١٢٦امنيه مرزوق عبدهللا عدس٣١٢٤

جـ//٨١٢٧امنيه هشام الدين امحد حامد٣١٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//٨١٢٨امري �مر عبدالفتاح صاوى٣١٢٦

جـ//٨١٢٩امري وحيد صابر خطاب عمر٣١٢٧

٨١٣٠Xامري وديع جنيب ميخائيل٣١٢٨

ججـ٨١٣١امريه امحد امحد مجعه ادريس٣١٢٩

دمحم٣١٣٠ م٨١٣٢امريه دهشان سليمان 

دمحم حممود٣١٣١ ل٨١٣٣امريه رمضان 

جـ//٨١٣٤امريه سعد فتحى سعد الشابورى٣١٣٢

دمحم٣١٣٣ ل٨١٣٥امريه عماد سلطان 

جـ//٨١٣٦امريه ماجد حمسن فهيم٣١٣٤

جـ//٨١٣٧امريه جمدى ابراهيم 8صف٣١٣٥

جـ//٨١٣٨امني فؤاد حممود امني القبطان٣١٣٦

م٨١٣٩اجنى عاطف عجبان جربان٣١٣٧

ججـ٨١٤٠انس رمضان رضوان عبداملطلب خالف٣١٣٨

جـ//٨١٤١انغام امحد غريب حممود اجلندى٣١٣٩

جـ//٨١٤٢ايريىن عدىل فرنسيس جملى٣١٤٠

ججـ٨١٤٣ايسر صربى مجعه الطيىب املغري٣١٤١

دمحم٣١٤٢ م٨١٤٤اميان امني السعيد 

جـ//٨١٤٥اميان حسن على عبداحلليم٣١٤٣

جـ//٨١٤٦اميان عبداحلكيم راشد عبدالعزيز٣١٤٤

ججـ٨١٤٧اميان عبداهلادى عبدالوهاب امحد٣١٤٥

دمحم مجعه٣١٤٦ ججـ٨١٤٨اميان قدرى امبارك 

ججـ٨١٤٩اميان مربوك عبداملرضى عبداحلفيظ٣١٤٧

دمحم٣١٤٨ دمحم زكر~  جـ//٨١٥٠اميان 

جـ//٨١٥١امين الشحات فرج على الديب٣١٤٩

جـ//٨١٥٢امين عنرت شحاته عبدالسالم٣١٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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ل٨١٥٣ايناس امين امحد عبدالوهاب٣١٥١

ل٨١٥٤ايناس مصطفى حجازى السيد٣١٥٢

ل٨١٥٥ايه صابر شحاته عبدالعزيز٣١٥٣

جـ//٨١٥٦ايه صبحى امحد خضر٣١٥٤

جـ//٨١٥٧ايه طه امحد اال جبر٣١٥٥

ل٨١٥٨ايه حممود ضياء حممود القطاوى٣١٥٦

دمحم بسيوىن عثمان٣١٥٧ جـ//٨١٥٩ايه حممود 

ل٨١٦٠ايه نبيل ابوالفتوح عامر نوير٣١٥٨

جـ//٨١٦١ايه جناح عبدالسالم بدران٣١٥٩

دمحم الطوخى٣١٦٠ ل٨١٦٢ايه وحيد حسن 

٨١٦٣Xبدوى على عبدالكرمي جاد٣١٦١

دمحم٣١٦٢ ججـ٨١٦٤بسام ابراهيم عبدالرمحن قطب 

جـ//٨١٦٥بسام بسيوىن عيد بسيوىن ابراهيم٣١٦٣

ججـ٨١٦٦بسمه كرم عبداخلالق زغلول٣١٦٤

دمحم عبدالعظيم درويش٣١٦٥ جـ//٨١٦٧بسنت 

دمحم حامد عبداحلميد سالم٣١٦٦ ججـ٨١٦٨بكر 

ججـ٨١٦٩بالل عاطف عبدالزين مجعه٣١٦٧

دمحم٣١٦٨ دمحم امحد  جـ//٨١٧٠بالل 

دمحم على العادىل٣١٦٩ ججـ�٨١٧١اء ضياء 

ججـ٨١٧٢بوال عاطف بطرس غاىل بطرس٣١٧٠

جـ//٨١٧٣بيرت اشرف شفيق جرجس٣١٧١

جـ//٨١٧٤توماس ماهر كمال نصيف٣١٧٢

جـ//٨١٧٥جرجس رأفت جرجس عبداملالك٣١٧٣

دمحم شحاته٣١٧٤ جـ//٨١٧٦مجال خالد قطب الغنيمى 

جـ//٨١٧٧جهاد حسني عبدالاله حسني٣١٧٥
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دمحم السباعى رزق رخا٣١٧٦ ججـ٨١٧٨جهاد 

دمحم مصطفى شعبان نصار٣١٧٧ جـ//٨١٧٩جيهان 

ججـ٨١٨٠حامت عصام الدين سليم قدير٣١٧٨

دمحم عبدالقادر٣١٧٩ جـ//٨١٨١حامت على عبدهللا 

جـ//٨١٨٢حازم �بت حممود سعيد٣١٨٠

جـ//٨١٨٣حبيبه امحد مصطفى عماره٣١٨١

جـ//٨١٨٤حبيبه عصام حسني فرج٣١٨٢

دمحم عبدالفضيل٣١٨٣ دمحم  جـ//٨١٨٥حبيبه 

جـ//٨١٨٦حبيبه 8صر امحد عبدالنىب عيسى٣١٨٤

جـ//٨١٨٧حسام ابراهيم السيد على دقيس٣١٨٥

جـ//٨١٨٨حسام ابراهيم عدىل السيد الشاعر٣١٨٦

جـ//٨١٨٩حسام ايهاب عبدالرب شلىب٣١٨٧

جـ//٨١٩٠حسام حسن سعد حاروق٣١٨٨

جـ//٨١٩١حسام حسن سيد حسن٣١٨٩

جـ//٨١٩٢حسام حسن عبدالفتاح على بدوى٣١٩٠

جـ//٨١٩٣حسام محاده فهيم عبدالرؤف نصار٣١٩١

دمحم رزق٣١٩٢ جـ//٨١٩٤حسام رجب ابراهيم 

جـ//٨١٩٥حسام طه حممود جوده معوض٣١٩٣

ججـ٨١٩٦حسام عبداملنعم عبدالعزيز عبداملنعم٣١٩٤

دمحم درويش٣١٩٥ جـ//٨١٩٧حسام فكرى عبدالنىب 

جـ//٨١٩٨حسام كامل عزت مجعه٣١٩٦

٨١٩٩X Xحسام جمدى محوده امحد٣١٩٧

جـ//٨٢٠٠حسام حمسن السيد الفقى٣١٩٨

دمحم الشحات عبدالرمحن عبدالرب٣١٩٩ ججـ٨٢٠١حسام 

دمحم حسن امحد٣٢٠٠ جـ//٨٢٠٢حسام 
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دمحم حلمى على عطيه٣٢٠١ جـ//٨٢٠٣حسام 

دمحم الد~سطى٣٢٠٢ دمحم  ل٨٢٠٤حسام 

دمحم حسنني٣٢٠٣ جـ//٨٢٠٥حسام حسنني 

دمحم بدوى دره٣٢٠٤ جـ//٨٢٠٦حسام 

دمحم٣٢٠٥ دمحم مصطفى امحد  ججـ٨٢٠٧حسام 

جـ//٨٢٠٨حسن ابراهيم حسن شيبه يعقوب٣٢٠٦

جـ//٨٢٠٩حسن حسىن حسن ابوسريع٣٢٠٧

جـ//٨٢١٠حسن عبدالرازق ابوالوفا امحد٣٢٠٨

م٨٢١١حسيب كامل حسيب فوده٣٢٠٩

م٨٢١٢حسني ابراهيم حسن رضوان شنانه٣٢١٠

جـ//٨٢١٣حسني امحد صادق امحد٣٢١١

جـ//٨٢١٤حسني امحد على امحد اهلوارى٣٢١٢

دمحم مرسى٣٢١٣ دمحم حسني  ججـ٨٢١٥حسني 

جـ//٨٢١٦حسني مصطفى حسني عيسى٣٢١٤

جـ//٨٢١٧محيده عطيه محيده 8صر٣٢١٥

دمحم عبداحلفيظ٣٢١٦ ججـ٨٢١٨خالد ابراهيم 

٨٢١٩Xخالد امحد ابو احملاسن مصطفى٣٢١٧

دمحم على حفناوى رضوان٣٢١٨ جـ//٨٢٢٠خالد 

دمحم ابراهيم٣٢١٩ جـ//٨٢٢١خلود السيد 

دمحم مغاورى عبداهلادى٣٢٢٠ جـ//٨٢٢٢خلود 

٨٢٢٣Xخليل ابراهيم خليل املهر٣٢٢١

جـ//٨٢٢٤داليا امين السيد قاسم٣٢٢٢

ل٨٢٢٥داليا حممود مسعد أمني ابراهيم٣٢٢٣

٨٢٢٦X Xدنيا امحد ابراهيم حممود سالمه٣٢٢٤

دمحم عبداجلواد زقزوق٣٢٢٥ جـ//٨٢٢٧دنيا حسيىن 
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جـ//٨٢٢٨دنيا خالد سعد عبداللطيف٣٢٢٦

جـ//٨٢٢٩دنيا خالد عبدالتواب حامد٣٢٢٧

جـ//٨٢٣٠د~8 عبدالعزيز بدر عبدالعزيز٣٢٢٨

جـ//٨٢٣١ديفيد لوقا فهمى ابراهيم بطرس٣٢٢٩

دمحم االكشر٣٢٣٠ جـ//٨٢٣٢دينا اسامه امني 

ججـ٨٢٣٣دينا بكرى صبحى متوىل٣٢٣١

ل٨٢٣٤دينا مجال على شكر٣٢٣٢

ججـ٨٢٣٥دينا خالد عبداحلميد عطيه سيد امحد٣٢٣٣

ججـ٨٢٣٦رامى 8دى فوزى قابيل٣٢٣٤

جـ//٨٢٣٧را8 حافظ حمروس ابراهيم٣٢٣٥

دمحم للوه٣٢٣٦ جـ//٨٢٣٨رانيا فتحى حمروس عبدالعزيز 

جـ//٨٢٣٩رانيا نزيه رمسى صبحى٣٢٣٧

دمحم عجوه٣٢٣٨ دمحم السعيد  ججـ٨٢٤٠ربيع 

جـ//٨٢٤١رجب السيد رجب جربيده٣٢٣٩

دمحم عباس٣٢٤٠ جـ//٨٢٤٢رجب عبداهلادى حممود 

جـ//٨٢٤٣رحاب رجب عبدالعزيز عيسوى٣٢٤١

جـ//٨٢٤٤رحاب صاحل حسني عبداملعبود عليوه٣٢٤٢

جـ//٨٢٤٥رمحه حسن حلمى السيد٣٢٤٣

دمحم٣٢٤٤ جـ//٨٢٤٦رمحه حسن سيد 

ججـ٨٢٤٧رمحه خالد صاحل غريب٣٢٤٥

جـ//٨٢٤٨رمحه سيد سعيد ابراهيم٣٢٤٦

جـ//٨٢٤٩رمحه شاكر السيد سليم٣٢٤٧

دمحم امحد ابراهيم٣٢٤٨ جـ//٨٢٥٠رمحه عادل 

دمحم عبدالقوى٣٢٤٩ جـ//٨٢٥١رمحه حمى امحد 

دمحم اNاهد٣٢٥٠ جـ//٨٢٥٢رضا ~سر عبدالفضيل 
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جـ//٨٢٥٣رضوى مسيح لطفى �بت٣٢٥١

دمحم عبدالسالم٣٢٥٢ ل٨٢٥٤رضوى عبدالوهاب 

دمحم ابوالفضل امحد ادم٣٢٥٣ جـ//٨٢٥٥رضوى 

جـ//٨٢٥٦رضوى ~سر السيد ابراهيم٣٢٥٤

دمحم خضر٣٢٥٥ ججـ٨٢٥٧رقيه ماهر 

جـ//٨٢٥٨رمضان العوضى امحد العوضى مخيس٣٢٥٦

جـ//٨٢٥٩رمضان ربيع محاده ابراهيم بليح٣٢٥٧

جـ//٨٢٦٠رمضان مسري عمر ابواليزيد عيسى٣٢٥٨

جـ//٨٢٦١رمضان شحاته عبداNيد نور الدين٣٢٥٩

دمحم٣٢٦٠ ججـ٨٢٦٢رمضان عبدهللا ابراهيم امحد 

دمحم عبداحلى صفا٣٢٦١ جـ//٨٢٦٣ر8 جمدى 

ججـ٨٢٦٤روان رمضان عبده عبداحلليم٣٢٦٢

دمحم عبداحلليم امحد اجلزيرى٣٢٦٣ ججـ٨٢٦٥روان 

جـ//٨٢٦٦روماىن رضا جاب هللا جرجس٣٢٦٤

جـ//٨٢٦٧رميون عطا سعد عطا النجار٣٢٦٥

جـ//٨٢٦٨رميونده عماد فايز رزق٣٢٦٦

جـ//٨٢٦٩ز~د جمدى ابراهيم بريدان٣٢٦٧

دمحم امحد٣٢٦٨ جـ//٨٢٧٠ز~د هزاع 

جـ//٨٢٧١ساره خالد امحد حسن امحد شعراوى٣٢٦٩

دمحم جاد النحاس٣٢٧٠ ججـ٨٢٧٢ساره خالد 

دمحم امحد٣٢٧١ ل٨٢٧٣ساره صربى 

جـ//٨٢٧٤ساره طلعت زكى امساعيل العطار٣٢٧٢

ل٨٢٧٥ساره فرج سعيد فرج٣٢٧٣

جـ//٨٢٧٦ساره كمال عبدهللا رزق٣٢٧٤

دمحم٣٢٧٥ دمحم عبدالقادر  ججـ٨٢٧٧ساره 
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ل٨٢٧٨سامح ابراهيم شريعى حسن٣٢٧٦

ججـ٨٢٧٩ساميه جابر عبدالعظيم غنام٣٢٧٧

م٨٢٨٠ساميه عماد خبيت 8صر٣٢٧٨

ججـ٨٢٨١سعد ابراهيم امحد فرج هللا٣٢٧٩

جـ//٨٢٨٢سعد ابراهيم عبدالسيد عبداجلواد٣٢٨٠

ججـ٨٢٨٣سعد حسني سعد مربوك٣٢٨١

دمحم٣٢٨٢ جـ//٨٢٨٤سعد حممود عبدالعزيز عبدهللا 

جـ//٨٢٨٥سعد 8صر سعد غزيه٣٢٨٣

جـ//٨٢٨٦سعيد امحد حممود امحد٣٢٨٤

جـ//٨٢٨٧سعيد حسان السعيد عبداهلادي اخلييت٣٢٨٥

دمحم عبده احلوىف٣٢٨٦ جـ//٨٢٨٨سعيد خالد السعيد 

دمحم ابوعطيه٣٢٨٧ دمحم  جـ//٨٢٨٩سعيد خالد 

جـ//٨٢٩٠سعيد صالح سعيد سعيد صوفان٣٢٨٨

دمحم٣٢٨٩ جـ//٨٢٩١سعيد عبدهللا سعد 

دمحم مخيس٣٢٩٠ دمحم سعيد  جـ//٨٢٩٢سعيد 

دمحم حممود زعري٣٢٩١ ججـ٨٢٩٣سلمى محدى 

دمحم فايد حممود غازى٣٢٩٢ جـ//٨٢٩٤سلمى 

دمحم مصطفى سعد٣٢٩٣ جـ//٨٢٩٥سلمى مصطفى 

دمحم ندا٣٢٩٤ ججـ٨٢٩٦سلوان شاكر ابراهيم 

جـ//٨٢٩٧سليمان سعيد سليمان اسكندر٣٢٩٥

جـ//٨٢٩٨سليمان على سليمان خضر٣٢٩٦

دمحم حسن٣٢٩٧ م٨٢٩٩مسر حسىن حممود 

دمحم عبدهللا٣٢٩٨ ججـ٨٣٠٠مسيحه محدى بيومى 

ججـ٨٣٠١مسيحه عبدالناصر احلسيىن ر~ض٣٢٩٩

٨٣٠٢Xمسري صربى فرج منصور٣٣٠٠
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٨٣٠٣Xمسري حممود عبداملطلب شعيب٣٣٠١

دمحم العجمى٣٣٠٢ دمحم امحد  ججـ٨٣٠٤مسريه 

دمحم مصطفى امحد٣٣٠٣ جـ//٨٣٠٥سندس 

جـ//٨٣٠٦سهيله امحد حسن رزق٣٣٠٤

دمحم عبدالعزيز عبدالتواب السبكى٣٣٠٥ م٨٣٠٧سهيله 

٨٣٠٨X Xسيد امحد السيد امحد٣٣٠٦

ججـ٨٣٠٩شادى امحد حممود سعد٣٣٠٧

دمحم عبدالقادر سعد٣٣٠٨ جـ//٨٣١٠شادى 

دمحم عبداحلميد٣٣٠٩ جـ//٨٣١١شروق السيد 

دمحم على احلديدى٣٣١٠ جـ//٨٣١٢شروق سيد 

جـ//٨٣١٣شروق على ابراهيم مغازى ابراهيم٣٣١١

دمحم مهدى السيد٣٣١٢ جـ//٨٣١٤شريف 

ججـ٨٣١٥شهاب الدين رجب عبدالعزيز السيد حسن٣٣١٣

ججـ٨٣١٦شهاب الدين مسري امحد عبدهللا٣٣١٤

جـ//٨٣١٧شيماء رضا عبداحلميد النجار٣٣١٥

دمحم٣٣١٦ ججـ٨٣١٨شيماء عيد حممود عبداحلليم 

جـ//٨٣١٩شيماء حممود حسن حممود حسن٣٣١٧

جـ//٨٣٢٠صابر اشرف حسان عمران٣٣١٨

جـ//٨٣٢١صاحل فرحات صاحل قاسم الربيعى٣٣١٩

دمحم رشاد عبداللطيف ابواخلري٣٣٢٠ جـ//٨٣٢٢صبحى خالد 

جـ//٨٣٢٣صربى امين صربى عبدهللا٣٣٢١

جـ//٨٣٢٤صفوت عبداحلميد عبداملالك عبدالعزيز٣٣٢٢

جـ//٨٣٢٥صالح رضا امساعيل على سليمان٣٣٢٣

جـ//٨٣٢٦صالح عبداNيد صالح اخلوىل٣٣٢٤

دمحم دسوقى٣٣٢٥ جـ//٨٣٢٧صالح عبداNيد 
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٨٣٢٨Xصالح عزمى صالح حممود٣٣٢٦

دمحم شعبان السعيد٣٣٢٧ جـ//٨٣٢٩صالح 

دمحم تركى٣٣٢٨ دمحم  دمحم صالح الدين  جـ//٨٣٣٠صالح 

دمحم٣٣٢٩ دمحم  ججـ٨٣٣١ضحى خالد 

جـ//٨٣٣٢ضياء الدين ابواخلري عثمان محيده٣٣٣٠

دمحم عبداملنعم سعد حسن٣٣٣١ ججـ٨٣٣٣ضياء 

دمحم٣٣٣٢ م٨٣٣٤طارق ابراهيم امحد 

ججـ٨٣٣٥طارق محدى عمر امحد٣٣٣٣

٨٣٣٦Xطارق خليل فتحى بدر٣٣٣٤

دمحم٣٣٣٥ ٨٣٣٧Xطارق عبدالقادر عبدهللا 

دمحم٣٣٣٦ جـ//٨٣٣٨طارق عصام عبدالرازق السيد 

ججـ٨٣٣٩طاهر ابواليزيد طاهر ابواليزيد٣٣٣٧

جـ//٨٣٤٠طه سعد الربقى جريده٣٣٣٨

دمحم غازى عبدهللا٣٣٣٩ جـ//٨٣٤١طه فايز 

دمحم بدوى٣٣٤٠ جـ//٨٣٤٢طه ممدوح رمضان 

دمحم عثمان٣٣٤١ جـ//٨٣٤٣طه حيى 

دمحم الصاوى٣٣٤٢ ل٨٣٤٤عادل رمضان 

جـ//٨٣٤٥عبادى يوسف عبادى حامد٣٣٤٣

جـ//٨٣٤٦عبداحلكم وحيد عبداحلكم الشيخ٣٣٤٤

ججـ٨٣٤٧عبداحلميد سعد حممود عبداحلميد غامن٣٣٤٥

ججـ٨٣٤٨عبداحلميد مسري عبداحلميد حسن الغلبوىن٣٣٤٦

جـ//٨٣٤٩عبدالرمحن ابراهيم حامد على٣٣٤٧

جـ//٨٣٥٠عبدالرمحن امحد عبدالرمحن امحد٣٣٤٨

دمحم عبدالفتاح٣٣٤٩ جـ//٨٣٥١عبدالرمحن امحد 

ججـ٨٣٥٢عبدالرمحن اسامه ذكى عبدالعزيز محاد٣٣٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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ججـ٨٣٥٣عبدالرمحن اسامه عبدالرمحن عبداحلميد حيى٣٣٥١

دمحم٣٣٥٢ ٨٣٥٤Xعبدالرمحن اشرف امني حلمى 

دمحم سويد٣٣٥٣ ججـ٨٣٥٥عبدالرمحن السيد امحد 

ججـ٨٣٥٦عبدالرمحن الوصيفى املتوىل الوصيفى٣٣٥٤

ججـ٨٣٥٧عبدالرمحن مجال ابو اليزيد املليجى الكومى٣٣٥٥

دمحم شحاته٣٣٥٦ جـ//٨٣٥٩عبدالرمحن سعيد شحاته 

م٨٣٦٠عبدالرمحن على خطاب عافيه٣٣٥٧

ججـ٨٣٦١عبدالرمحن فرج امحد امحد فرج٣٣٥٨

جـ//٨٣٦٢عبدالرمحن جمدى سعد امحد على٣٣٥٩

دمحم امحد حممود٣٣٦٠ ججـ٨٣٦٣عبدالرمحن 

دمحم سعيد عبدهللا٣٣٦١ ججـ٨٣٦٤عبدالرمحن 

دمحم٣٣٦٢ دمحم صربى  جـ//٨٣٦٥عبدالرمحن 

دمحم على عبادى٣٣٦٣ جـ//٨٣٦٦عبدالرمحن 

جـ//٨٣٦٧عبدالرمحن مصطفى حممود مصطفى سيد٣٣٦٤

دمحم عبدالسالم٣٣٦٥ جـ//٨٣٦٨عبدالرمحن ممدوح 

ججـ٨٣٦٩عبدالرمحن ميمى مصطفى الدرسى٣٣٦٦

ججـ٨٣٧٠عبدالرمحن 8صر على كرام٣٣٦٧

جـ//٨٣٧١عبدالرمحن نصر حسن ابوفرو٣٣٦٨

دمحم يونس سالم٣٣٦٩ ججـ٨٣٧٢عبدالرمحن وجيه اجلاسر 

جـ//٨٣٧٣عبدالرمحن  منصور عبدالعظيم عبداحلليم٣٣٧٠

جـ//٨٣٧٤عبدالرمحن سعيد امحد جالل٣٣٧١

جـ//٨٣٧٥عبدالشاىف حممود عبدالشاىف عبدالفتاح٣٣٧٢

جـ//٨٣٧٦عبدالعال رفعت عبدالعال حممود٣٣٧٣

جـ//٨٣٧٧عبدالفتاح امحد ابراهيم العرتيس٣٣٧٤

دمحم السيد٣٣٧٥ جـ//٨٣٧٨عبدالقادر فوزى عبدالقادر 
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٨٣٧٩Xعبداللطيف عوىن عبداللطيف طلبه٣٣٧٦

دمحم عبدالفتاح عبدالعزيز سامون٣٣٧٧ جـ//٨٣٨٠عبداللطيف 

جـ//٨٣٨١عبدهللا ابراهيم شعراوى جربيل شعراوى٣٣٧٨

ججـ٨٣٨٢عبدهللا امحد عبداهلادى واصل٣٣٧٩

ججـ٨٣٨٣عبدهللا اشرف عبدالونيس عبدهللا٣٣٨٠

دمحم بيومى٣٣٨١ ججـ٨٣٨٤عبدهللا اشرف 

جـ//٨٣٨٥عبدهللا السيد حسن يوسف محاد٣٣٨٢

دمحم شحاته٣٣٨٣ م٨٣٨٦عبدهللا السيد 

جـ//٨٣٨٧عبدهللا جابر عبدالنىب تعيلب٣٣٨٤

دمحم سليمان على٣٣٨٥ ٨٣٨٨Xعبدهللا محزه 

جـ//٨٣٨٩عبدهللا رمضان ابواليزيد اهلنداوى٣٣٨٦

ججـ٨٣٩٠عبدهللا سامى امحد على بدر٣٣٨٧

دمحم عبدالرمحن٣٣٨٨ ججـ٨٣٩١عبدهللا سعيد 

م٨٣٩٢عبدهللا مسري عبدهللا الزرقاىن٣٣٨٩

م٨٣٩٣عبدهللا شوقى سيد عبداهلادى٣٣٩٠

دمحم حسانني عبدالرب٣٣٩١ ٨٣٩٤Xعبدهللا عبدالغىن 

م٨٣٩٥عبدهللا جمدى عبدهللا الزرقاىن٣٣٩٢

دمحم ابوسريع التهامى٣٣٩٣ ججـ٨٣٩٦عبدهللا 

دمحم سامى النحاس٣٣٩٤ جـ//٨٣٩٧عبدهللا 

دمحم٣٣٩٥ جـ//٨٣٩٨عبدهللا حممود عبداحلليم 

ججـ٨٣٩٩عبدهللا مصطفى السيد عبدالرمحن الدهان٣٣٩٦

جـ//٨٤٠٠عبدهللا مصطفى عبدهللا ابوغالب٣٣٩٧

ججـ٨٤٠١عبدهللا حيى عبدهللا 8صف خلف هللا٣٣٩٨

ججـ٨٤٠٢عبداحملسن سامح قطب عبداحملسن٣٣٩٩

جـ//٨٤٠٣عبداملنعم عادل عبداملنعم عشوش٣٤٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//٨٤٠٤عبداملنعم نصر عبداملنعم سامل٣٤٠١

دمحم صابر ابراهيم٣٤٠٢ جـ//٨٤٠٥عبدالناصر 

ججـ٨٤٠٦عبدالوهاب هشام عبدالوهاب سالمه هيكل٣٤٠٣

دمحم سعد عبداجلليل٣٤٠٤ م٨٤٠٧عصام 

دمحم بالل٣٤٠٥ جـ//٨٤٠٨عفاف ~سر غازى 

دمحم٣٤٠٦ ٨٤٠٩Xعالء الدين كمال شاكر 

دمحم ابودسوقى املالح٣٤٠٧ ججـ٨٤١٠عالء حسن ابراهيم 

٨٤١١Xعالء ربيع عبدالعزيز على عبدالعزيز٣٤٠٨

جـ//٨٤١٢عالء عارف على حممود٣٤٠٩

جـ//٨٤١٣عالء وليد رمضان السيد٣٤١٠

جـ//٨٤١٤على ابراهيم سعيد سعد٣٤١١

جـ//٨٤١٥على رضا يوسف عطيه الشريف٣٤١٢

٨٤١٦Xعلى سيد عبدهللا على عمار٣٤١٣

ججـ٨٤١٧على صابر على شعبان٣٤١٤

دمحم امحد حسني٣٤١٥ ججـ٨٤١٨على 

ججـ٨٤١٩على حممود مهام على مهام٣٤١٦

ججـ٨٤٢٠على مرسى على ابوالنور٣٤١٧

جـ//٨٤٢١على مصطفى عبدهللا امحد٣٤١٨

جـ//٨٤٢٢على وجيه مجال على٣٤١٩

دمحم الفيومى٣٤٢٠ ججـ٨٣٥٨علياء جمدى 

دمحم غنيم طلب غنيم٣٤٢١ م٨٤٢٣علياء 

ججـ٨٤٢٤عماد الدين عاشور راشد شحاته٣٤٢٢

جـ//٨٤٢٥عمار شوكت عبداملوجود د~ب٣٤٢٣

دمحم عبدهللا٣٤٢٤ دمحم سيد  م٨٤٢٦عمار 

دمحم حفىن هنداوى٣٤٢٥ ججـ٨٤٢٧عمر امحد 
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جـ//٨٤٢٨عمر اشرف السيد مغرىب عبدهللا٣٤٢٦

جـ//٨٤٢٩عمر عبدالتواب فاضل عبدالرمحن االلفى٣٤٢٧

دمحم عبدالعزيز٣٤٢٨ ججـ٨٤٣٠عمر عبدالعزيز 

دمحم الشيخ٣٤٢٩ ٨٤٣١Xعمر عصام زكى 

ججـ٨٤٣٢عمر على عباس على مصطفى٣٤٣٠

دمحم حممود عمر سعيد٣٤٣١ جـ//٨٤٣٣عمر 

٨٤٣٤Xعمرو مجال هاشم السيد ماضى٣٤٣٢

٨٤٣٥Xعمرو عبدالغفار عبداملقصود عباس مطر٣٤٣٣

دمحم ابراهيم يوسف٣٤٣٤ م٨٤٣٦عمرو 

دمحم متام عامر٣٤٣٥ ٨٤٣٧Xعمرو 

جـ//٨٤٣٨عمرو حممود حسن مجعه بالل٣٤٣٦

دمحم امحد ابوكيله٣٤٣٧ جـ//٨٤٣٩عنان عبداملنعم 

جـ//٨٤٤٠غاده رجب خالف عبدالرحيم٣٤٣٨

دمحم ابوشهبه٣٤٣٩ دمحم  جـ//٨٤٤١غاده رجب 

دمحم مسك٣٤٤٠ دمحم امحد  جـ//٨٤٤٢فؤاد 

م٨٤٤٣فؤاد وليد فؤاد امحد مناع٣٤٤١

جـ//٨٤٤٤فادى ميالد رؤوف اشعيا٣٤٤٢

دمحم رفعت عبدالعظيم قنديل٣٤٤٣ جـ//٨٤٤٥فارس 

٨٨٧٦Xفاطمه انور عبداخلالق على سويلم٣٤٤٤

٨٤٤٦Xفاطمه حسني امحد حسني٣٤٤٥

جـ//٨٤٤٧فاطمه محاده حمى مصطفى٣٤٤٦

دمحم السيد عبداحلميد٣٤٤٧ م٨٤٤٨فاطمه 

دمحم صابر السيد النجار٣٤٤٨ جـ//٨٤٤٩فاطمه 

جـ//٨٤٥٠فتحى عبدالسالم عبدالغفار عبدالغىن٣٤٤٩

جـ//٨٤٥١فرح مجال حلمى سيد مندور٣٤٥٠
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جـ//٨٤٥٢كارم حيىي هاشم ابراهيم٣٤٥١

ججـ٨٤٥٣كرمي اشرف عطا عبداللطيف٣٤٥٢

جـ//٨٤٥٤كرمي خالد توفيق بسيوىن٣٤٥٣

جـ//٨٤٥٥كرمي رضا فتحى درويش٣٤٥٤

جـ//٨٤٥٦كرمي عادل واعر حممود٣٤٥٥

دمحم امحد٣٤٥٦ جـ//٨٤٥٧كرمي عاطف 

دمحم عبدالكرمي٣٤٥٧ ٨٤٥٨X Xكرمي عاطف 

جـ//٨٤٥٩كرمي عبداحلميد زكر~ عبدالعزيز محد٣٤٥٨

دمحم ابوفرح٣٤٥٩ جـ//٨٤٦٠كرمي عبداملرضى طه 

دمحم٣٤٦٠ جـ//٨٤٦١كرمي عماد كمال عبداحلليم 

دمحم فوزى عبداحلى٣٤٦١ ٨٤٦٢Xكرمي 

دمحم عبدالسالم ابوبريكه٣٤٦٢ دمحم  ٨٤٦٣Xكرمي 

جـ//٨٤٦٤كرمي مصلح حسىن مصلح٣٤٦٣

ججـ٨٤٦٥كالرا البري ابراهيم رزق جرجس٣٤٦٤

دمحم عبدهللا٣٤٦٥ ججـ٨٤٦٦كوثر امين 

جـ//٨٤٦٧الميس هيثم هديه عبداملتجلى٣٤٦٦

جـ//٨٤٦٨ليلى ابراهيم توفيق عبداملعطى الغمرى٣٤٦٧

دمحم ابواخلري٣٤٦٨ جـ//٨٤٦٩مؤمن جربيل 

جـ//٨٤٧٠مؤمن حسام الدين ابراهيم عبداملعطى٣٤٦٩

جـ//٨٤٧١مؤمن على وهبه عديل٣٤٧٠

جـ//٨٤٧٢مؤمن عماد عاطف عبدالسالم شعبان٣٤٧١

دمحم عبدالسالم نصرالدين السخاوى٣٤٧٢ جـ//٨٤٧٣مؤمن 

دمحم مؤمن سليمان٣٤٧٣ جـ//٨٤٧٤مؤمن 

جـ//٨٤٧٥ماجده امحد عبداخلالق شعبان شاهني٣٤٧٤

جـ//٨٤٧٦ماركو ماهر كريلص منصور٣٤٧٥
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جـ//٨٤٧٧ماركو يعقوب مرقس بولس٣٤٧٦

جـ//٨٤٧٨مار~ صالح عطيه قرقار٣٤٧٧

جـ//٨٤٧٩مار~ن جمدى حبيب جوهر مرجان٣٤٧٨

٨٤٨٠Xمارينا جمدى فهمى يعقوب٣٤٧٩

جـ//٨٤٨١ماريو جربائيل عبده منصور٣٤٨٠

دمحم الصاىف على٣٤٨١ جـ//٨٤٨٢ماهر 

ججـ٨٤٨٣مايسه بشري عرفه امحد عبدهللا٣٤٨٢

جـ//٨٤٨٤حمروس كامل حسن على٣٤٨٣

جـ//٨٤٨٥دمحم  سليم رمضان ¥امى جرب٣٤٨٤

جـ//٨٤٨٦دمحم ابراهيم ابراهيم فايد٣٤٨٥

٨٤٨٧Xدمحم ابراهيم امحد ابراهيم بسيوىن٣٤٨٦

٨٤٨٨Xدمحم ابراهيم حسن دراز٣٤٨٧

ل٨٤٨٩دمحم ابراهيم عبدالكاىف امحد٣٤٨٨

دمحم عبدالغفار امساعيل٣٤٨٩ ل٨٤٩٠دمحم ابراهيم 

ججـ٨٤٩١دمحم ابراهيم مسعود عبدالعزيز٣٤٩٠

جـ//٨٤٩٢دمحم ابواحلجاج النجار مكى٣٤٩١

جـ//٨٤٩٣دمحم ابوبكر قاسم ابوبكر٣٤٩٢

جـ//٨٤٩٤دمحم امحد احملمدى فهمى امحد٣٤٩٣

ججـ٨٤٩٥دمحم امحد حامد امحد حممود٣٤٩٤

ججـ٨٤٩٦دمحم امحد محدان عبدالفتاح شاهني٣٤٩٥

٨٤٩٧X Xدمحم امحد زايد سعد امللوى٣٤٩٦

٨٤٩٨Xدمحم امحد صواىب عبداللطيف٣٤٩٧

جـ//٨٤٩٩دمحم امحد عبدالعاطى سيد امحد الزعويلى٣٤٩٨

جـ//٨٥٠٠دمحم امحد عبدهللا عبدالعظيم عليوه٣٤٩٩

ل٨٥٠١دمحم امحد عبداNيد سليمان٣٥٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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ججـ٨٥٠٢دمحم امحد لطفى موسى٣٥٠١

جـ//٨٥٠٣دمحم امحد متوىل امحد٣٥٠٢

جـ//٨٥٠٤دمحم اسامه عبدالسالم الشامى٣٥٠٣

دمحم رجب درويش٣٥٠٤ جـ//٨٥٠٥دمحم اسامه 

دمحم حسني٣٥٠٥ ٨٥٠٧X Xدمحم امساعيل حمروس 

دمحم٣٥٠٦ دمحم  ٨٥٠٨Xدمحم اشرف السعيد 

جـ//٨٥١٠دمحم اشرف عوض السيد منصور٣٥٠٧

ججـ٨٥١١دمحم اشرف عوض وحيده صاحل٣٥٠٨

دمحم غنيم٣٥٠٩ ججـ٨٥١٢دمحم اشرف فرج 

جـ//٨٥١٣دمحم السيد ابراهيم عبداحلميد غزالن٣٥١٠

ججـ٨٥١٤دمحم السيد عبداجلواد هليل٣٥١١

ججـ٨٥١٥دمحم السيد غريب فرج٣٥١٢

دمحم ابراهيم عيد٣٥١٣ جـ//٨٥١٦دمحم السيد 

دمحم الشافعى٣٥١٤ جـ//٨٥١٧دمحم السيد 

دمحم مصطفى سليم٣٥١٥ دمحم  ججـ٨٥١٨دمحم السيد 

جـ//٨٥١٩دمحم السيد حممود على عبدالدامي٣٥١٦

٨٥٢٠Xدمحم السيد مروان ابوشعيشع حسني٣٥١٧

م٨٥٢١دمحم السيد هالل عصر٣٥١٨

جـ//٨٥٢٢دمحم الشاذىل فتحى الشاذىل٣٥١٩

جـ//٨٥٢٣دمحم الشحات حمسن امام٣٥٢٠

جـ//٨٥٢٤دمحم العمرى امحد السيد الغنام٣٥٢١

٨٥٢٥Xدمحم انور عبدالعزيز سعد٣٥٢٢

جـ//٨٥٢٦دمحم امين عبدالنىب عبداللطيف خفاجى٣٥٢٣

دمحم امساعيل٣٥٢٤ جـ//٨٥٢٧دمحم بدوى سيد 

ججـ٨٥٢٨دمحم �مر على ابو امحد٣٥٢٥
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دمحم حمارب٣٥٢٦ جـ//٨٥٢٩دمحم جالل 

ججـ٨٥٣٠دمحم مجال امحد منصور٣٥٢٧

جـ//٨٥٣١دمحم مجال الشحات ابراهيم عبدالقادر٣٥٢٨

جـ//٨٥٣٢دمحم مجال عبدالوهاب حامد محيد٣٥٢٩

جـ//٨٥٣٣دمحم مجال على الشيمى٣٥٣٠

دمحم امحد املغرىب٣٥٣١ جـ//٨٥٣٤دمحم مجال 

دمحم عبداجلليل٣٥٣٢ جـ//٨٥٣٥دمحم مجال 

دمحم عبده٣٥٣٣ جـ//٨٥٣٦دمحم مجال 

جـ//٨٥٣٧دمحم مجعه خمتار يونس٣٥٣٤

دمحم جوده٣٥٣٥ جـ//٨٥٣٨دمحم جوده فتحى 

جـ//٨٥٣٩دمحم حامد عبداNيد عبدالعال على٣٥٣٦

دمحم على عفيفى٣٥٣٧ جـ//٨٥٤٠دمحم حامد 

ل٨٥٤١دمحم حسن ابراهيم حسن حسني٣٥٣٨

دمحم حسن فرج٣٥٣٩ ل٨٥٤٢دمحم حسن 

دمحم على حسن٣٥٤٠ جـ//٨٥٤٣دمحم حسن 

ل٨٥٤٤دمحم خالد ابوعجيله الرتهوىن٣٥٤١

جـ//٨٥٤٥دمحم خالد حلمى سيد امحد٣٥٤٢

ججـ٨٥٤٦دمحم خالد خليل عبدالوهاب٣٥٤٣

جـ//٨٥٤٧دمحم خالد عبداجلواد عبدهللا٣٥٤٤

دمحم ربيع٣٥٤٥ جـ//٨٥٤٨دمحم رجب 

جـ//٨٥٤٩دمحم رزق سعد امحد الشطالوى٣٥٤٦

جـ//٨٥٥٠دمحم رضا عبدهللا الزعليك٣٥٤٧

جـ//٨٥٥١دمحم رضا فرج واصل٣٥٤٨

دمحم ربيع٣٥٤٩ ججـ٨٥٥٢دمحم رضا 

دمحم٣٥٥٠ ٨٥٥٣Xدمحم رمضان عبدالرحيم 
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دمحم اخلوىل٣٥٥١ ٨٥٥٤Xدمحم رمضان 

جـ//٨٥٥٥دمحم رمضان مرسى النجار٣٥٥٢

جـ//٨٥٥٦دمحم سامى ابراهيم حبريى٣٥٥٣

ججـ٨٥٥٧دمحم سامى حسن ابواحلسن٣٥٥٤

ججـ٨٥٥٨دمحم سامى خليل على حسن٣٥٥٥

ججـ٨٥٥٩دمحم سعد امحد عمر٣٥٥٦

دمحم٣٥٥٧ جـ//٨٥٦٠دمحم سعد حسىن ر~ض 

جـ//٨٥٦١دمحم سعد طنطاوى غنيم٣٥٥٨

٨٥٦٢Xدمحم سعيد جابر قميحه٣٥٥٩

ججـ٨٥٦٣دمحم سعيد رجب عبدالعزيز٣٥٦٠

ججـ٨٥٦٤دمحم سعيد عبدالغىن السنوسى٣٥٦١

ججـ٨٥٦٥دمحم سالمه عبدالعزيز غازى٣٥٦٢

ججـ٨٥٦٦دمحم سالمه عبدالواحد السيد فشوان٣٥٦٣

جـ//٨٥٦٧دمحم سالمه عطيه السيد٣٥٦٤

جـ//٨٥٦٨دمحم سيد عبدهللا حممود٣٥٦٥

جـ//٨٥٦٩دمحم سيد عبده عبداملقصود٣٥٦٦

دمحم على٣٥٦٧ جـ//٨٥٧٠دمحم سيد فوىل 

دمحم عبدالعزيز٣٥٦٨ ل٨٥٧١دمحم سيد 

جـ//٨٥٧٢دمحم شعبان فتحى اخلوىل٣٥٦٩

جـ//٨٥٧٣دمحم شهاب الدين عوض هللا شهاب٣٥٧٠

ل٨٥٧٤دمحم شوقى سعد الصاوى الشيخ على٣٥٧١

جـ//٨٥٧٥دمحم صابر فهمى السيد٣٥٧٢

دمحم مخيس٣٥٧٣ جـ//٨٥٧٦دمحم صابر 

دمحم خضر٣٥٧٤ ٨٥٧٧Xدمحم صاحل 

ل٨٥٧٨دمحم صبحى عبداملعبود البشبيشى٣٥٧٥
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٨٥٧٩Xدمحم صبحى عيد امساعيل٣٥٧٦

دمحم خليف٣٥٧٧ ججـ٨٥٨٠دمحم صبحى هيبه 

دمحم٣٥٧٨ جـ//٨٥٨١دمحم صربى على 

جـ//٨٥٨٢دمحم صالح السيد عوض جماور٣٥٧٩

دمحم٣٥٨٠ جـ//٨٥٨٣دمحم صالح حسني 

دمحم �جات جابر٣٥٨١ ٨٥٨٤Xدمحم صالح 

ججـ٨٥٨٥دمحم طارق امساعيل سليم٣٥٨٢

دمحم الشريف٣٥٨٣ ٨٥٨٦Xدمحم طلعت بيومى 

ججـ٨٥٨٧دمحم طه جرب على جرب٣٥٨٤

م٨٥٨٩دمحم عادل عبداحلميد الشرقاوى٣٥٨٥

ججـ٨٥٩٠دمحم عادل عبدالرازق عبداحلميد٣٥٨٦

٨٥٩١Xدمحم عادل عبدالصادق عطوه٣٥٨٧

ججـ٨٥٩٢دمحم عادل عبدهللا عبداNيد البشبيشى٣٥٨٨

٨٥٩٣Xدمحم عادل مللوم اجلزار٣٥٨٩

دمحم عكر٣٥٩٠ ججـ٨٥٩٤دمحم عادل 

دمحم٣٥٩١ ٨٥٩٥X Xدمحم عاشور عبدالعزيز 

٨٥٩٦Xدمحم عاطف ابراهيم امحد احلشاش٣٥٩٢

جـ//٨٥٩٧دمحم عاطف عبيد ابراهيم ~دم٣٥٩٣

٨٥٩٨Xدمحم عبداجلليل عبدالسميع عبداجلليل٣٥٩٤

٨٥٩٩Xدمحم عبداحلارس عثمان ابراهيم٣٥٩٥

جـ//٨٦٠٠دمحم عبداحلق عبداحلميد موسى حامد٣٥٩٦

٨٦٠١Xدمحم عبداحلميد عبدالباسط عبداحلميد٣٥٩٧

جـ//٨٦٠٢دمحم عبدالستار عبداحلكيم �نسى سالمه٣٥٩٨

جـ//٨٦٠٣دمحم عبدالعظيم صبحى عبده٣٥٩٩

دمحم املصرى٣٦٠٠ جـ//٨٦٠٤دمحم عبدالعظيم 
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٨٦٠٥Xدمحم عبدالكرمي رشدى عيسى٣٦٠١

دمحم الطويل٣٦٠٢ جـ//٨٦٠٦دمحم عبدهللا املليجى 

جـ//٨٦٠٧دمحم عبدهللا حسني ز~ن٣٦٠٣

دمحم موسى٣٦٠٤ ٨٦٠٨Xدمحم عبداملنعم 

جـ//٨٦٠٩دمحم عبدالناصر على على مساعد٣٦٠٥

جـ//٨٦١٠دمحم عبدالناصر نصر السيد عيد٣٦٠٦

ل٨٦١١دمحم عبدالناصر نورالدين فهمى٣٦٠٧

دمحم٣٦٠٨ دمحم  جـ//٨٦١٢دمحم عبدالنىب 

دمحم عبداهلادى عيسى٣٦٠٩ جـ//٨٦١٣دمحم عبداهلادى 

جـ//٨٦١٤دمحم عبدربه سيد عبدربه٣٦١٠

جـ//٨٦١٥دمحم عبده عبداجلواد التومى ابو الريش٣٦١١

ججـ٨٦١٦دمحم عبده عبدالسالم مصطفى البدويهى٣٦١٢

دمحم ابو سن٣٦١٣ ججـ٨٦١٧دمحم عبده 

جـ//٨٦١٨دمحم عصام بدير على امحد ريشه٣٦١٤

جـ//٨٦١٩دمحم عصام توفيق الدعباس٣٦١٥

جـ//٨٦٢٠دمحم عصام رمضان حامد ابو زيد٣٦١٦

جـ//٨٦٢١دمحم عصام على على٣٦١٧

جـ//٨٦٢٢دمحم عالء زكى امساعيل٣٦١٨

دمحم نوح٣٦١٩ دمحم  جـ//٨٦٢٣دمحم عالء 

دمحم السيسى٣٦٢٠ جـ//٨٦٢٤دمحم على ابو بكر 

٨٦٢٥Xدمحم على حبريى سعد عياد٣٦٢١

جـ//٨٦٢٦دمحم على سعد عماره٣٦٢٢

٨٦٢٧Xدمحم عنرت السيد على شعبان بلتاجى٣٦٢٣

دمحم٣٦٢٤ دمحم  ٨٦٢٨Xدمحم عيد 

دمحم ابو شتيه٣٦٢٥ جـ//٨٦٢٩دمحم غنيم يوسف 
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جـ//٨٦٣٠دمحم فتحى امحد عبدالفتاح٣٦٢٦

جـ//٨٦٣١دمحم كرم عطيه الشتله٣٦٢٧

جـ//٨٦٣٢دمحم ماجد ابراهيم حممود٣٦٢٨

جـ//٨٦٣٣دمحم ماهر عبدهللا ابراهيم٣٦٢٩

ججـ٨٦٣٤دمحم جمدى صديق سامل البلكيمي٣٦٣٠

دمحم ابراهيم ابراهيم مصطفى٣٦٣١ جـ//٨٦٣٥دمحم 

دمحم مصطفى حسني٣٦٣٢ ٨٦٣٦Xدمحم 

ل٨٨٧٧دمحم حممود ابراهيم ابوزيناد٣٦٣٣

جـ//٨٦٣٧دمحم حممود السيد القناوى٣٦٣٤

٨٦٣٨Xدمحم حممود سعد عبدالبارى٣٦٣٥

دمحم سامل٣٦٣٦ جـ//٨٦٣٩دمحم حممود عسران 

جـ//٨٦٤٠دمحم حممود عيد حممود٣٦٣٧

جـ//٨٦٤١دمحم حممود منري على اجلزار٣٦٣٨

٨٦٤٢Xدمحم مسعد عبداملعطى عبده٣٦٣٩

جـ//٨٦٤٣دمحم مصطفى السيد عمريه٣٦٤٠

جـ//٨٦٤٤دمحم مصطفى عبداحلميد على الغايش٣٦٤١

ججـ٨٦٤٥دمحم ممدوح عزت جاب هللا٣٦٤٢

دمحم عوض بدوى٣٦٤٣ ٨٦٤٦Xدمحم 8صر 

دمحم العرىب٣٦٤٤ جـ//٨٦٤٧دمحم نبيل عبدالغفار 

جـ//٨٦٤٨دمحم نصر عوض امحد نصر٣٦٤٥

جـ//٨٦٤٩دمحم نصرالدين عثمان امحد٣٦٤٦

جـ//٨٦٥٠دمحم وائم حممود على ابومندور٣٦٤٧

ججـ٨٦٥١دمحم وجدى عاطف الزعويلى٣٦٤٨

م٨٦٥٢دمحم وجيه حسن عبداملطلب٣٦٤٩

جـ//٨٦٥٣دمحم ~سر امحد دحيه٣٦٥٠
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دمحم الزفزافـى٣٦٥١ جـ//٨٦٥٤دمحم ~سر 

دمحم٣٦٥٢ دمحم فهيم  ججـ٨٦٥٥دمحم ~سر 

ججـ٨٦٥٦دمحم ~سر حممود ابراهيم ليمونه٣٦٥٣

دمحم٣٦٥٤ جـ//٨٦٥٧دمحم حيى درويش على 

جـ//٨٦٥٨دمحم حيى على جاد مصطفى٣٦٥٥

دمحم امساعيل٣٦٥٦ جـ//٨٦٥٩دمحم  حسان عبدالعزيز 

جـ//٨٦٦٠دمحم امحد ابراهيم توفيق التلواىن٣٦٥٧

جـ//٨٦٦١دمحم محدى عبدهللا زيدان٣٦٥٨

جـ//٨٦٦٢دمحم محدى عبداملقصود حالوه٣٦٥٩

٨٦٦٣X Xحممود ابراهيم عبدالغفار ابراهيم٣٦٦٠

٨٦٦٥X Xحممود امحد حممود بسيوىن٣٦٦١

جـ//٨٦٦٦حممود امحد نصر امحد املهدى٣٦٦٢

دمحم٣٦٦٣ جـ//٨٦٦٧حممود اشرف حممود 

دمحم٣٦٦٤ جـ//٨٦٦٨حممود السيد عبدالستار السيد 

دمحم عبدالسيد شرخ٣٦٦٥ ٨٦٦٩Xحممود مجعه 

ججـ٨٦٧٠حممود جويلى حممود على سيد امحد٣٦٦٦

جـ//٨٦٧١حممود حسام عبدالستار على بدر٣٦٦٧

جـ//٨٦٧٢حممود رأفت حممود داود٣٦٦٨

٨٦٧٣Xحممود رجب حامد عبداحلميد٣٦٦٩

ججـ٨٦٧٤حممود سامل يونس على٣٦٧٠

ججـ٨٦٧٥حممود سامى عيد نصار٣٦٧١

جـ//٨٦٧٦حممود سعد حممود ابراهيم صقر٣٦٧٢

٨٦٧٧Xحممود صالح فوزى عماره٣٦٧٣

دمحم على سامل٣٦٧٤ جـ//٨٦٧٨حممود عاطف 

جـ//٨٦٧٩حممود عبدهللا على عبدالعليم جنم٣٦٧٥
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ججـ٨٦٨٠حممود عبدالنىب حممود خليل الشاعر٣٦٧٦

ججـ٨٦٨١حممود عزمى عبداحلفيظ مجعه٣٦٧٧

م٨٦٨٢حممود على عبداحلليم على٣٦٧٨

دمحم الشامى٣٦٧٩ جـ//٨٦٨٣حممود على 

جـ//٨٦٨٤حممود عماد �بت عزب٣٦٨٠

ججـ٨٦٨٥حممود فتح هللا 8جى عطيه رميله٣٦٨١

جـ//٨٦٨٦حممود فكرى عبدالفتاح عبدالعظيم محاد٣٦٨٢

ل٨٦٨٧حممود فهمى امحد على تركى٣٦٨٣

جـ//٨٦٨٨حممود فوزى حنفى حممود٣٦٨٤

جـ//٨٦٨٩حممود ماهر عمر السيد٣٦٨٥

دمحم ابراهيم٣٦٨٦ دمحم امحد  جـ//٨٦٩٠حممود 

دمحم السيد خليل على٣٦٨٧ ججـ٨٦٩١حممود 

دمحم عبد املنعم خليفه٣٦٨٨ ٨٦٩٢X Xحممود 

دمحم عبداملنعم داود٣٦٨٩ جـ//٨٦٩٣حممود 

دمحم وفيق امساعيل شاهني٣٦٩٠ دمحم  جـ//٨٦٩٤حممود 

دمحم ونس٣٦٩١ دمحم  م٨٦٩٥حممود 

دمحم حممود غازى٣٦٩٢ ججـ٨٦٩٦حممود 

دمحم حممود مراد٣٦٩٣ ججـ٨٦٩٧حممود 

م٨٦٩٨حممود مشرف عبدالعزيز دراز٣٦٩٤

ججـ٨٦٩٩حممود مصطفى توفيق حسني٣٦٩٥

ججـ٨٧٠٠حممود نصر طاهر كساب٣٦٩٦

دمحم الشاذىل٣٦٩٧ جـ//٨٧٠١حممود نورالدين منصور 

جـ//٨٧٠٢مدحت امحد عبدالعزيز حسن خليفه٣٦٩٨

جـ//٨٧٠٣مرمي ابراهيم سعد ابراهيم على٣٦٩٩

جـ//٨٧٠٤مرمي سيد امحد هاشم٣٧٠٠

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

إدارة مشروعاتشعبة

الفرقة الرابعة

مستجد

صفحة   ٢٩

التقديررقم جلوس سابق

م٨٧٠٥مرمي سيد انور سيد عبداحلليم٣٧٠١

٨٨٧٨Xمرمي هشام حسني ابراهيم٣٧٠٢

جـ//٨٧٠٦مسعد صبحى زكر~ عبدالرازق٣٧٠٣

جـ//٨٧٠٧مصطفى امحد ابراهيم الذهىب٣٧٠٤

٨٧٠٨Xمصطفى امحد السعيد سليمان٣٧٠٥

جـ//٨٧٠٩مصطفى امحد عبدالرمحن مصطفى٣٧٠٦

دمحم حممود السيد٣٧٠٧ ٨٧١٠Xمصطفى امحد 

دمحم ابوموسى٣٧٠٨ جـ//٨٧١١مصطفى مجال 

دمحم٣٧٠٩ جـ//٨٧١٢مصطفى محدان عبدالرمحن 

٨٨٧٩X Xمصطفى زينهم خضرى عواد اخلياط٣٧١٠

دمحم اهلنداوى املليجى٣٧١١ ٨٧١٣X Xمصطفى سالمه 

جـ//٨٧١٤مصطفى سليمان عبداملرضى ابوالعيال٣٧١٢

جـ//٨٧١٥مصطفى صبحى عبدهللا مشخ٣٧١٣

جـ//٨٧١٦مصطفى صبحى منصور حسن ابو زيد٣٧١٤

جـ//٨٧١٧مصطفى صربى شحاته امحد موسى٣٧١٥

جـ//٨٧١٨مصطفى عبدالعاطى نصر هللا عبدالكرمي٣٧١٦

دمحم عبدالونيس٣٧١٧ ججـ٨٧١٩مصطفى عيد السيد 

ججـ٨٧٢٠مصطفى فتحى السيد امحد امساعيل٣٧١٨

دمحم عطيه٣٧١٩ جـ//٨٧٢١مصطفى فكرى حممود 

جـ//٨٧٢٢مصطفى كمال عنرت على امحد٣٧٢٠

دمحم حمفوظ يونس٣٧٢١ جـ//٨٧٢٣مصطفى 

دمحم امحد٣٧٢٢ دمحم  ل٨٧٢٤مصطفى 

دمحم حامد٣٧٢٣ دمحم  ٨٧٢٥Xمصطفى 

دمحم عبدالقوى٣٧٢٤ دمحم  ججـ٨٧٢٦مصطفى 

دمحم مصطفى امحد ابوعماشه٣٧٢٥ جـ//٨٧٢٧مصطفى 

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

إدارة مشروعاتشعبة

الفرقة الرابعة

مستجد

صفحة   ٣٠

التقديررقم جلوس سابق

دمحم مصطفى السيد البيلى٣٧٢٦ جـ//٨٧٢٨مصطفى 

دمحم٣٧٢٧ دمحم مصطفى عبدالعال  جـ//٨٧٢٩مصطفى 

جـ//٨٧٣٠مصطفى حممود امحد عبدالظاهر٣٧٢٨

جـ//٨٧٣١مصطفى حممود عاشور ابوزيد٣٧٢٩

جـ//٨٧٣٢مصطفى حممود على الشاذىل٣٧٣٠

دمحم داود٣٧٣١ جـ//٨٧٣٣مصطفى نزيه 

دمحم سامل٣٧٣٢ جـ//٨٧٣٤مصطفى نوح 

دمحم٣٧٣٣ جـ//٨٧٣٥مصطفى ~سر عيد 

جـ//٨٧٣٦معاذ السيد شوقى عامر٣٧٣٤

جـ//٨٧٣٧معاذ امني عمر عبداللطيف٣٧٣٥

دمحم عبدالاله على٣٧٣٦ جـ//٨٧٣٨معاذ 

جـ//٨٧٣٩معاز اسامه امحد عبدهللا عيد٣٧٣٧

جـ//٨٧٤٠مكاريوس خبيت فرج عبدالنور٣٧٣٨

ججـ٨٧٤١منار امحد عبدهللا طنطاوى امحد٣٧٣٩

دمحم غريب الغروى٣٧٤٠ جـ//٨٧٤٢منار السيد 

جـ//٨٧٤٣منار خالد كامل على الشيمى٣٧٤١

ججـ٨٧٤٤منار عبدالغىن عويس عبدالغىن٣٧٤٢

٨٧٤٥Xمنار على زهرى امحد٣٧٤٣

ججـ٨٧٤٦منار مصطفى عبدالغفار شاهني٣٧٤٤

ججـ٨٧٤٧منار وجيه فايز عبدالونيس٣٧٤٥

جـ//٨٧٤٨منة هللا محدى على اللمعى٣٧٤٦

جـ//٨٧٤٩منة هللا حممود عنرب عبدهللا٣٧٤٧

دمحم حامد عبدالسالم محزه٣٧٤٨ جـ//٨٧٥٠منة 

دمحم شحاته٣٧٤٩ ججـ٨٧٥١منصور سالم 

دمحم على٣٧٥٠ ججـ٨٧٥٢منصور عباس شحاته 
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ل٨٧٥٣منصور حمسب على حمسب٣٧٥١

دمحم رجب٣٧٥٢ ٨٧٥٤Xمنه هللا امحد 

٨٧٥٥Xمنه هللا حافظ عزت زكى امحد٣٧٥٣

ججـ٨٧٥٦منه هللا عادل غريب رجب خليل٣٧٥٤

دمحم زكر~ ابوطالب٣٧٥٥ ججـ٨٧٥٧منه هللا 

دمحم عبدالرحيم درله٣٧٥٦ ججـ٨٧٥٨منه هللا 

جـ//٨٧٥٩مىن حسن عبدهللا حسن٣٧٥٧

دمحم٣٧٥٨ جـ//٨٧٦٠مىن سعيد شاهني 

دمحم عبدهللا٣٧٥٩ دمحم  جـ//٨٧٦١مها البدرى 

جـ//٨٧٦٢مها السيد حسني عطيه على البيومى٣٧٦٠

جـ//٨٧٦٣مها خمتار عطيه السيد مصطفى هالل٣٧٦١

جـ//٨٧٦٤مهنا معدول حكيم مسعود٣٧٦٢

جـ//٨٧٦٥مهند امحد نصر ابوالعنني٣٧٦٣

٨٧٦٦X Xمهند سعيد حمروس مقلد٣٧٦٤

ججـ٨٧٦٧موسى محدى عبدهللا عبداحلميد٣٧٦٥

جـ//٨٧٦٨موسى حمتمد سنوسى على٣٧٦٦

ججـ٨٧٦٩مى زهري حممود زهري٣٧٦٧

جـ//٨٧٧٠مى صابر ابراهيم حسن٣٧٦٨

دمحم عبداللطيف عبدهللا٣٧٦٩ ججـ٨٧٧١مى عادل 

دمحم الشرقاوى٣٧٧٠ دمحم  جـ//٨٧٧٢مى فتحى 

دمحم٣٧٧١ جـ//٨٧٧٣مى حيىي عبدالعزيز 

دمحم توفيق احللواىن٣٧٧٢ جـ//٨٧٧٤مياده عاطف 

دمحم عبدالرحيم٣٧٧٣ ججـ٨٧٧٥ميار مجال 

دمحم ابورحاب٣٧٧٤ دمحم  جـ//٨٧٧٦ميار حممود 

جـ//٨٧٧٧ميار وهىب السعيد عبدالغىن٣٧٧٥
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دمحم امحد٣٧٧٦ دمحم  جـ//٨٧٧٨مري8 صابر 

٨٧٧٩Xميسره عبدهللا امحد عبدهللا٣٧٧٧

ججـ٨٧٨٠مينا االمري جادهللا جاد٣٧٧٨

ججـ٨٧٨١مينا انور خلف ساويرس٣٧٧٩

جـ//٨٧٨٢مينا شاول فوزى لبيب٣٧٨٠

جـ//٨٧٨٣مينا فرنك 8صح مغريوس٣٧٨١

ججـ٨٧٨٤مينا مالك لويز جرجس٣٧٨٢

جـ//٨٧٨٥مينا ميخائيل شفيق ميخائيل٣٧٨٣

جـ//8٨٧٨٦جى سامل اشريف صاحل٣٧٨٤

جـ//8٨٧٨٧در مجعه عبداملنصف مجعه٣٧٨٥

8٨٧٨٨Xدر محادة مصطفى رضوان٣٧٨٦

جـ//8٨٧٩٠در عبدالناصر فضل قاسم حسني٣٧٨٧

8٨٧٩١Xصر صالح على السماك٣٧٨٨

ل8٨٧٩٢صر وجيه عطيه عبداحلميد٣٧٨٩

دمحم على سليمان٣٧٩٠ م٨٧٩٣جنفه مسعد 

دمحم ابراهيم٣٧٩١ ل٨٧٩٤ندا السيد 

دمحم امحد٣٧٩٢ جـ//٨٧٩٥ندى امحد 

٨٧٩٦Xندى مخيس �بت مفتاح �بت٣٧٩٣

دمحم امساعيل العراقى٣٧٩٤ ججـ٨٧٩٧ندى رضا 

ججـ٨٧٩٨ندى عبدالعزيز امحد حممود٣٧٩٥

دمحم السيد السباعى٣٧٩٦ ججـ٨٧٩٩ندى فاروق 

جـ//٨٨٠٠نرمني عادل شوقى امحد الربكاوى٣٧٩٧

ججـ٨٨٠١نرمني 8جح عبده ربيب حنا٣٧٩٨

دمحم رمضان شحاته٣٧٩٩ ججـ٨٨٠٢نشوى 

دمحم نصر السيسى٣٨٠٠ ججـ٨٨٠٣نصر 
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جـ//٨٨٠٤نعيم رضا نعيم حمفوظ٣٨٠١

جـ//٨٨٠٥®له عبدالعزيز على عبدالعزيز الريس٣٨٠٢

جـ//٨٨٠٦®له عيد فتحى على على٣٨٠٣

دمحم غرابه٣٨٠٤ جـ//٨٨٠٧®ى اجليوشى 

جـ//٨٨٠٨نور عبداملعبود سعيد العراىب٣٨٠٥

دمحم بدوى٣٨٠٦ ٨٨٠٩Xنور عمرو امحد فؤاد 

دمحم حجاج٣٨٠٧ دمحم  جـ//٨٨١٠نورا اشرف 

جـ//٨٨١١نورا عباس امحد عباس٣٨٠٨

جـ//٨٨١٢نورا يسرى عبدالعظيم سليمان٣٨٠٩

جـ//٨٨١٣نوران امحد سعيد سيد٣٨١٠

جـ//٨٨١٥نورهان سيد فوزى حسن٣٨١١

دمحم٣٨١٢ دمحم  جـ//٨٨١٦نورهان عشماوى 

دمحم عبدالعزيز امحد خليفه٣٨١٣ م٨٨١٧نورهان 

دمحم حسنني٣٨١٤ جـ//٨٨١٨نريه حسن 

دمحم حسن اجلندى٣٨١٥ جـ//٨٨١٩نريه شريف عباس 

جـ//٨٨٢٠هاجر ابراهيم حسني سليمان مهران٣٨١٦

ججـ٨٨٢١هاجر امحد عبداحلميد عبدالعزيز االشوح٣٨١٧

دمحم امساعيل٣٨١٨ ل٨٨٢٢هاجر امساعيل 

جـ//٨٨٢٣هاجر مجال السيد عطيه خليفه٣٨١٩

ل٨٨٢٤هاجر مجال شوقى امساعيل٣٨٢٠

ججـ٨٨٢٥هاجر حسن عبدالنىب جماهد حسن٣٨٢١

جـ//٨٨٢٦هاجر حسني العشرى عثمان٣٨٢٢

جـ//٨٨٢٧هاجر رفعت امساعيل مرعى٣٨٢٣

ججـ٨٨٢٨هاجر عادل على السيد٣٨٢٤

جـ//٨٨٢٩هاجر عبدالعليم حممود الدسوقى٣٨٢٥
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م٨٨٣٠هاىل امحد متام عبدهللا٣٨٢٦

دمحم سليمان٣٨٢٧ ججـ٨٨٣١هاىن اشرف سليمان 

دمحم٣٨٢٨ دمحم  م٨٨٣٢هاىن سعيد 

جـ//٨٨٣٣هاىن مهىن الكيالىن عبدالبصري٣٨٢٩

جـ//٨٨٣٤هدير سامل سليمان سلمى سليمان٣٨٣٠

دمحم٣٨٣١ دمحم امحد  جـ//٨٨٣٥هدير 

جـ//٨٨٣٦هدير ممدوح السيد امساعيل٣٨٣٢

جـ//٨٨٣٧وحيد امحد بكر عيد بكر٣٨٣٣

دمحم خالف٣٨٣٤ جـ//٨٨٣٨وسيم مربوك فؤاد 

جـ//٨٨٣٩وفاء سعيد لطفى امحد٣٨٣٥

دمحم امساعيل٣٨٣٦ دمحم ابراهيم  جـ//٨٨٤٠والء 

م٨٨٤١وليد صالح عبدالكرمي عبداجلليل٣٨٣٧

ججـ٨٨٤٢~را وحيد امحد مصطفى٣٨٣٨

دمحم ونس٣٨٣٩ دمحم ونس  ججـ٨٨٤٣~مسني 

دمحم طلبه جنم٣٨٤٠ ججـ٨٨٤٤يسرا بشري 

دمحم يوسف الفقى٣٨٤١ جـ//٨٨٤٥يوسف رمضان 

جـ//٨٨٤٦يوسف رمضان حممود يوسف٣٨٤٢

جـ//٨٨٤٧يوسف طارق فرغلى فرج٣٨٤٣

ل٨٨٤٨يوسف عرىب عبداحلميد امحد٣٨٤٤

ل٨٨٤٩يوسف عصام ابوشامه ماجد٣٨٤٥

جـ//٨٨٥٠يوسف عماد عبدالعزيز قاسم٣٨٤٦

دمحم السيد القاضى٣٨٤٧ ل٨٨٥١يوسف 

دمحم صالح امحد عمر٣٨٤٨ جـ//٨٨٥٢يوسف 

دمحم عبداحلميد عبدالعزيز٣٨٤٩ ججـ٨٨٥٣يوسف 

دمحم فؤاد عمران٣٨٥٠ ججـ٨٨٥٤يوسف 
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جـ//٨٨٥٥يوسف ممدوح ابراهيم زكى �بت٣٨٥١

ججـ٨٨٥٦يوسف 8جى عبدالسميع شحاته٣٨٥٢

دمحم حسن٣٨٥٣ جـ//٨٨٥٧يوسف 8دى 

جـ//٨٨٥٨يوسف حيىي امحد سيد امحد٣٨٥٤

دمحم الدبيكى٣٨٥٥ جـ//٨٨٥٩يونس الدبيكى 

ق٣٠٢٣امحد حامد عبدالعزيز ابراهيم محزه٣٨٦١

ق٣٠٧٠امحد عبداملنعم مجعه مصطفى٣٨٦٢

غـ٣٢٦٥جيالن طارق بكر عبدالرمحن٣٨٦٣

ق٣٦٠٨دمحم على عبداحلافظ على طاحون٣٨٦٤

دمحم امحد٣٨٦٥ غـ٣٧١٩ميار مصطفى 

ق٣٧٥٦هبه هللا 8صر ابراهيم حسن شنح٣٨٦٦

خ٣٨٠١١امحد السعيد عبدالبارى يوسف٣٨٩١

خ٣٨٠٣١امحد عبدالعزيز عمر سامل خليل٣٨٩٢

خ٣٨٠٥١عالء الدين عفيفى بيومى الفقى٣٨٩٣

دمحم٣٨٩٤ دمحم مدبوىل امحد  خ٣٨٠٧١دمحم 

خ٣٨٢١٢ابراهيم عبدالاله فوزى ابراهيم٣٩٠١

دمحم ذكى مرسى٣٩٠٢ خ٣٨٢٢٢امحد محدى 

دمحم زكى سيد٣٩٠٣ خ٣٨٢٤٢شادى 

دمحم عبدهللا٣٩٠٤ دمحم  خ٣٨٢٥٢كاميليا 

خ٣٨٣١٣ابراهيم خالد ابراهيم قاسم عقله٣٩١١

دمحم امساعيل٣٩١٢ خ٣٨٣٢٣امحد عطيه موح 

خ٣٨٣٣٣امحد عواد سعدى عواد٣٩١٣

خ٣٨٣٤٣امحد فاروق شحاته على٣٩١٤

دمحم عبدالنىب عبدالعزيز٣٩١٥ خ٣٨٣٥٣امحد 

خ٣٨٣٦٣امحد حممود غريب حامد عبداحلليم٣٩١٦
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خ٣٨٣٧٣رانيا جابر عدىل فام٣٩١٧

دمحم عبدالعزيز٣٩١٨ خ٣٨٤٠٣وليد جمدى 

دمحم٣٩٢١ ق٣٨٥١امحد حممود حسن 

ق٣٨٥٣شريف مجعه زكى مر�ح٣٩٢٢

ق٣٨٥٤عماد الدين سامل يس سامل مسعود٣٩٢٣

ق٣٨٥٦يسرى السيد على امحد٣٩٢٤

ق٣٨٦١ابراهيم جمدى ابراهيم يسرى٣٩٢٥

ق٣٨٦٢امحد ابراهيم احلايك٣٩٢٦

ق٣٨٦٣دينا حممود الغمرى السيد٣٩٢٧

ق٣٨٦٤هبه جنيب سليمان على٣٩٢٨

دمحم فتحى حسني اهلايج٣٩٣١ غـ٣٠٥١امحد مسري 

دمحم سيد امحد٣٩٣٢ غـ٣٨٧١ايناس محدى حممود 

غـ٣٨٧٣حامد رجب حامد يوسف حامد٣٩٣٣

دمحم رشدى عبدالرازق٣٩٣٤ غـ٣٢٧٧حسام 

غـ٣٨٧٤محدى طلبه عنرت طلبه خاطر٣٩٣٥

غـ٣٨٧٥دعاء ابراهيم حامد خليل عيسى٣٩٣٦

دمحم عبدالعزيز كيالىن٣٩٣٧ غـ٣٨٧٦شاديه 

دمحم قاسم٣٩٣٨ غـ٣٨٧٧شهريه سيد حامد 

دمحم على عبداحلميد٣٩٣٩ غـ٣٤٢١عبدهللا 

غـ٣٤٥١على حممود مسري حممود النىن٣٩٤٠

غـ٣٨٧٩كارمن رافت مصطفى كمال٣٩٤١

دمحم ابراهيم٣٩٤٢ ق٣٥٠٧كرمي صالح عبداملنعم 

غـ٣٥٧٥دمحم صابر عبداملقصود االمشوىن٣٩٤٣

غـ٣٦٩٩مصطفى على حممود على٣٩٤٤

غـ٣٨٨٠مىن نسيم شحاته بولس٣٩٤٥
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ق من دور سبتمرب
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دمحم سامل٣٩٤٦ غـ٣٧٧٠وليد عصام 
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