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التقديررقم جلوس سابق

ل٩٠٠١ا9نوب اسحاق شاكر كراس٤٠٠١

جـ//٩٠٠٢ا9نوب مالك صاحل بشاره٤٠٠٢

جـ//٩٠٠٣ا9نوب ميالد سعد حنا٤٠٠٣

دمحم السيد لطفى٤٠٠٤ جـ//٩٠٠٤ابتسام 

جـ//٩٠٠٥ابتهال امحد شوقى ابراهيم٤٠٠٥

دمحم ركاىب٤٠٠٦ ٩٠٠٦X Xابتهال مصطفى 

ججـ٩٠٠٧ابراهيم اشرف عرىب حسان جندى٤٠٠٧

دمحم ابراهيم٤٠٠٨ جـ//٩٠٠٨ابراهيم السيد 

جـ//٩٠٠٩ابراهيم الشحات امحد ابراهيم ابوعمر٤٠٠٩

دمحم٤٠١٠ دمحم مصطفى  جـ//٩٠١٠ابراهيم حامد 

جـ//٩٠١١ابراهيم محدى فؤاد امحد على٤٠١١

جـ//٩٠١٢ابراهيم خريى عوض جاد هللا٤٠١٢

جـ//٩٠١٣ابراهيم رافت ابراهيم على٤٠١٣

دمحم نعمان٤٠١٤ جـ//٩٠١٤ابراهيم رجب عبدالباسط 

جـ//٩٠١٥ابراهيم شعبان عطوه شلىب٤٠١٥

دمحم عبدالكرمي٤٠١٦ ٩٠١٦Xابراهيم طه 

جـ//٩٠١٧ابراهيم عبدهللا حممود امحد القطاوى٤٠١٧

جـ//٩٠١٨ابراهيم عطيه ابراهيم معفن مفتاح٤٠١٨

جـ//٩٠١٩ابراهيم عمرو ابراهيم على٤٠١٩

جـ//٩٠٢٠ابراهيم غزاىل امحد على سامل٤٠٢٠

جـ//٩٠٢١ابراهيم فتح هللا ابوبكر ابراهيم على٤٠٢١

دمحم امحد عبدالسالم الغر9وي٤٠٢٢ جـ//٩٩٢١ابراهيم 

دمحم٤٠٢٣ جـ//٩٠٢٢ابراهيم حممود ابراهيم 

جـ//٩٠٢٣ابراهيم مسعود عبدالسالم مسعود٤٠٢٤

جـ//٩٠٢٤ابراهيم يوسف عبده ابراهيم٤٠٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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التقديررقم جلوس سابق

ل٩٠٢٥ابراهيم كارم حممود سعد الدين٤٠٢٦

ل٩٠٢٦ابواليزيد مسري ابواليزيد يوسف٤٠٢٧

دمحم٤٠٢٨ ٩٠٢٧X Xاحالم سليم سيد 

جـ//٩٠٢٨امحد ابراهيم امحد عبداجلواد عكاشه٤٠٢٩

جـ//٩٠٢٩امحد ابراهيم سليم سلمى سليم٤٠٣٠

جـ//٩٠٣٠امحد ابراهيم عبدالعظيم ابو ديب٤٠٣١

جـ//٩٠٣١امحد ابراهيم متوىل حمفوظ٤٠٣٢

دمحم مغاورى٤٠٣٣ جـ//٩٠٣٢امحد امحد 

دمحم مصطفى٤٠٣٤ ل٩٠٣٣امحد اسام 

٩٠٣٤X Xامحد اسامه شعبان حنفى حسن٤٠٣٥

جـ//٩٠٣٥امحد امساعيل غازى عبدالعاطى شهاب الدين٤٠٣٦

جـ//٩٠٣٦امحد اشرف محدى مخيس٤٠٣٧

ل٩٩٢٢امحد اشرف رمضان صاحل٤٠٣٨

ججـ٩٠٣٧امحد السعودى محزه السعيد٤٠٣٩

ججـ٩٠٣٨امحد السيد عبدهللا نوفل٤٠٤٠

ججـ٩٠٣٩امحد السيد عبدالواحد عبدالنىب الرفاعى٤٠٤١

دمحم اللهلوىب٤٠٤٢ ٩٩٢٣Xامحد انور 

دمحم االخرس٤٠٤٣ جـ//٩٠٤٠امحد امين فتح 

دمحم٤٠٤٤ جـ//٩٠٤١امحد بدر طه 

دمحم امحد قطب٤٠٤٥ جـ//٩٠٤٢امحد بسيوىن 

جـ//٩٠٤٣امحد مجيل عبداملعطى عبدالناصر٤٠٤٦

٩٠٤٤Xامحد حامت عبداملقصود رضوان٤٠٤٧

جـ//٩٠٤٥امحد حامد عبدهللا حسن املزين٤٠٤٨

ل٩٠٤٧امحد حسن امحد حسن٤٠٤٩

جـ//٩٠٤٨امحد حسني ابراهيم ابوساطى بدوى٤٠٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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التقديررقم جلوس سابق

جـ//٩٠٤٩امحد خالد عبدالدامي امحد٤٠٥١

جـ//٩٠٥٠امحد رضا عيساوى حسن خبيت٤٠٥٢

جـ//٩٠٥١امحد رفعت عبداحلميد جادهللا٤٠٥٣

جـ//٩٠٥٢امحد رمضان عبدالعظيم امحد٤٠٥٤

دمحم رضوان٤٠٥٥ جـ//٩٠٥٣امحد رمضان عيسى 

ججـ٩٠٥٤امحد سامل فتحى عكاشه٤٠٥٦

٩٠٥٥Xامحد سامح موسى غامن٤٠٥٧

ججـ٩٠٥٦امحد سامى عبدالشاىف حسني٤٠٥٨

جـ//٩٠٥٧امحد سعد عبدهللا اجلنايىن٤٠٥٩

جـ//٩٠٥٨امحد سعيد امحد عبدالفتاح٤٠٦٠

جـ//٩٠٥٩امحد سعيد فوزى عمريه٤٠٦١

جـ//٩٠٦٠امحد سالمه سعيد عبده املصرى٤٠٦٢

دمحم٤٠٦٣ ل٩٠٦١امحد مسري امحد 

٩٠٦٢Xامحد مسري عبدالسيد سعيد٤٠٦٤

٩٠٦٤Xامحد سيد صالح سيد عبدربه٤٠٦٥

٩٠٦٥Xامحد سيد على سليمان٤٠٦٦

جـ//٩٠٦٦امحد شراره عثمان ابوزيد عامر٤٠٦٧

ل٩٠٦٧امحد شعبان عبدالغفار البنا٤٠٦٨

جـ//٩٠٦٨امحد شعبان عبدالفتاح عبداملقصود٤٠٦٩

جـ//٩٠٦٩امحد صاحل عبدالعزيز جادهللا٤٠٧٠

دمحم خليل٤٠٧١ ل٩٠٧٠امحد صبحى امحد 

جـ//٩٠٧١امحد صبحى على رمضان حبشى٤٠٧٢

دمحم٤٠٧٣ جـ//٩٠٧٢امحد صربى حسني 

جـ//٩٠٧٣امحد صالح ابراهيم عبدالرسول٤٠٧٤

ل٩٠٧٤امحد صالح الدين حسن عيد٤٠٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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التقديررقم جلوس سابق

جـ//٩٠٧٥امحد صالح عزيز عزالدين٤٠٧٦

جـ//٩٠٧٦امحد عادل سعيد جعفر٤٠٧٧

جـ//٩٠٧٧امحد عادل عبداحلليم عبداحلليم حسن٤٠٧٨

دمحم حممود٤٠٧٩ ٩٠٧٨Xامحد عادل 

ل٩٠٧٩امحد عاشور حمارب شيبوب٤٠٨٠

ل٩٠٨٠امحد عبداحلميد عبدالستار كيالىن٤٠٨١

دمحم صربه٤٠٨٢ جـ//٩٠٨١امحد عبدالرمحن 

٩٠٨٢Xامحد عبدالصبور محاد امام البيه٤٠٨٣

ل٩٠٨٣امحد عبدالعظيم عبدالفتاح عبدالعظيم يوسف٤٠٨٤

جـ//٩٠٨٤امحد عبداملنعم عثمان مصطفى عيد٤٠٨٥

دمحم دبو٤٠٨٦ ٩٠٨٥Xامحد عبدالناصر املنسى 

٩٠٨٦Xامحد عبدالناصر عوض رمضان٤٠٨٧

٩٠٨٧Xامحد عبيد امحد زينه٤٠٨٨

جـ//٩٠٨٨امحد عالء امحد الشرنوىب٤٠٨٩

دمحم سيد امحد٤٠٩٠ ٩٠٨٩Xامحد عالء 

جـ//٩٠٩٠امحد على رمضان ابراهيم٤٠٩١

جـ//٩٠٩١امحد على عطوه حممود على٤٠٩٢

دمحم٤٠٩٣ ٩٠٩٢Xامحد على عيد على 

دمحم على الغريىن٤٠٩٤ جـ//٩٠٩٣امحد على 

دمحم مسعود٤٠٩٥ جـ//٩٠٩٤امحد على 

٩٠٩٥Xامحد عماد امحد حسن اهلريدى٤٠٩٦

٩٠٩٦Xامحد عماد على عبدالقادر ابراهيم مغرىب٤٠٩٧

جـ//٩٠٩٧امحد عماد يسن عبداحلميد٤٠٩٨

٩٠٩٨Xامحد عيد فتحى شريف٤٠٩٩

جـ//٩١٠٠امحد فارس عبدالظاهر احلسانني٤١٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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التقديررقم جلوس سابق

جـ//٩١٠١امحد فاروق امحد عبداخلالق٤١٠١

دمحم امساعيل٤١٠٢ جـ//٩١٠٢امحد فاروق 

جـ//٩١٠٣امحد فايز مربوك عبدالواحد مكتوب٤١٠٣

جـ//٩١٠٤امحد فتحى عبداحلميد يوسف الصقار٤١٠٤

جـ//٩١٠٥امحد فرج شحاته عبدالرحيم حسني٤١٠٥

دمحم٤١٠٦ جـ//٩١٠٦امحد فرج على حسانني 

٩١٠٧Xامحد فرحات مصطفى مسلم٤١٠٧

ل٩١٠٨امحد فضل حسن عبدالسالم٤١٠٨

ل٩١٠٩امحد فوزى عبدالعزيز ابوعزيز٤١٠٩

دمحم ابو ز9دى٤١١٠ جـ//٩١١٠امحد قطب مصطفى 

ل٩١١٢امحد جمدى كمال امحد٤١١١

دمحم عبدالعزيز٤١١٢ ل٩١١٣امحد جمدى 

دمحم عبداحلميد٤١١٣ ٩١١٤Xامحد حمسن 

دمحم امحد جويلى٤١١٤ جـ//٩١١٥امحد 

دمحم امحد مخيس٤١١٥ جـ//٩١١٧امحد 

دمحم امحد سعفان٤١١٦ ٩١١٨Xامحد 

دمحم امحد عوض٤١١٧ جـ//٩١١٩امحد 

دمحم مصطفى جاد٤١١٨ دمحم امحد  جـ//٩١٢٠امحد 

دمحم الرفاعى حممود عمرو٤١١٩ ٩١٢١Xامحد 

دمحم السيد سويلم مناع٤١٢٠ ججـ٩١٢٣امحد 

دمحم امني شندى عطيه٤١٢١ ٩١٢٤Xامحد 

دمحم حسن الشاذىل٤١٢٢ جـ//٩١٢٥امحد 

دمحم حسن دبور٤١٢٣ جـ//٩١٢٦امحد 

دمحم حسيبه ابراهيم٤١٢٤ جـ//٩١٢٧امحد 

دمحم رمضان عبادى٤١٢٥ جـ//٩١٢٨امحد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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التقديررقم جلوس سابق

دمحم سعيد شديد٤١٢٦ ٩١٢٩Xامحد 

دمحم صادق على٤١٢٧ جـ//٩١٣٠امحد 

دمحم عبدالرمحن امحد حممود٤١٢٨ جـ//٩١٣١امحد 

دمحم عبدالعال عبدالعاطى٤١٢٩ جـ//٩١٣٢امحد 

دمحم عبدالعظيم ابراهيم٤١٣٠ ٩٩٢٦X Xامحد 

دمحم عبدالعليم على٤١٣١ جـ//٩١٣٣امحد 

دمحم الشناوى٤١٣٢ دمحم عبدالواحد  جـ//٩١٣٤امحد 

دمحم فؤاد �نسى محيده٤١٣٣ ٩١٣٥Xامحد 

دمحم فايز عثمان٤١٣٤ جـ//٩١٣٦امحد 

دمحم فتح غزال٤١٣٥ ٩١٣٧Xامحد 

دمحم القمرى٤١٣٦ دمحم  ٩٩٢٧X Xامحد 

دمحم عبداللطيف٤١٣٧ دمحم  جـ//٩١٣٨امحد 

دمحم عبدا�يد٤١٣٨ دمحم  جـ//٩١٣٩امحد 

دمحم فوزى عوض٤١٣٩ دمحم  جـ//٩١٤٠امحد 

دمحم محاد الشريف٤١٤٠ دمحم حممود  جـ//٩١٤١امحد 

دمحم مصطفى عبداملغيث٤١٤١ ل٩١٤٢امحد 

دمحم عبدالعال٤١٤٢ دمحم منصور  جـ//٩١٤٣امحد 

جـ//٩١٤٤امحد حممود عبدالعزيز فرج٤١٤٣

٩١٤٥X Xامحد حممود عبداحملسن جادهللا٤١٤٤

٩١٤٦Xامحد حممود على عبدالوهاب٤١٤٥

دمحم٤١٤٦ ل٩٩٢٨امحد حممود مصطفى 

ل٩١٤٧امحد مشحوت شحاته بدر٤١٤٧

دمحم على الشيخ٤١٤٨ جـ//٩١٤٩امحد مقلد 

٩١٥٠X Xامحد �جح سعيد عبدالعال٤١٤٩

٩١٥١Xامحد هارون امحد عبداملوجود٤١٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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التقديررقم جلوس سابق

ل٩١٥٢امحد هاىن امحد عبدهللا شوشه٤١٥١

دمحم٤١٥٢ جـ//٩١٥٣امحد هاىن رضا ابراهيم 

جـ//٩١٥٤امحد �سر امحد حسني حسني٤١٥٣

ل٩١٥٥امحد حيىي امحد اجلزيرى٤١٥٤

ل٩١٥٧امحد رجب مربوك د�ب٤١٥٥

ل٩١٥٨امحد رضا سليمان رجب عاشور٤١٥٦

ل٩١٥٩امحد عبداملنعم عبدالعزيز اجلمل٤١٥٧

ل٩٩٢٩ادهم يسرى على حسان٤١٥٨

ل٩١٦٠اسامه امحد السيد امحد الفار٤١٥٩

٩١٦١Xاسامه رزق منصور سليمان٤١٦٠

٩١٦٢Xاسامه عماد صالح سيف النصر٤١٦١

دمحم عمار٤١٦٢ دمحم  دمحم  ل٩١٦٣اسامه 

دمحم مطاوع٤١٦٣ جـ//٩١٦٤استربق سيد 

ل٩١٦٥اسراء مجال صالح متوىل٤١٦٤

دمحم٤١٦٥ ٩٩٣٠Xاسراء خالد عثمان االمني 

جـ//٩١٦٦اسراء عبداحلليم عبدالرمحن عبداملوىل٤١٦٦

ل٩١٦٧اسراء جمدى عبداملوجود عبدالعال٤١٦٧

دمحم٤١٦٨ دمحم جابر  جـ//٩١٦٨اسراء 

دمحم دسوقى٤١٦٩ دمحم حافظ  جـ//٩١٦٩اسراء 

دمحم حجاج٤١٧٠ دمحم فوزى  جـ//٩١٧٠اسراء 

دمحم٤١٧١ جـ//٩١٧١اسالم امحد خريى مصطفى 

جـ//٩١٧٢اسالم امحد سعد اخلوىل٤١٧٢

دمحم سليمان٤١٧٣ دمحم  جـ//٩١٧٣اسالم امحد 

جـ//٩١٧٤اسالم السيد عبدهللا على ربيع٤١٧٤

ل٩٩٩٤اسالم السيد عبدالوهاب عبدالواحد٤١٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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ل٩١٧٥اسالم رزق منصور امساعيل٤١٧٦

ل٩١٧٦اسالم سعيد مربوك فازع٤١٧٧

ل٩١٧٧اسالم سيد غريب عبداحلق٤١٧٨

٩٩٣١Xاسالم عاطف حسن ز�ده٤١٧٩

جـ//٩١٧٩اسالم فوزى عبدالقوى بكر٤١٨٠

جـ//٩١٨٠اسالم مربوك عبدالقادر مربوك ابوالعال٤١٨١

دمحم٤١٨٢ ٩١٨١X Xاسالم حمروس زكى 

دمحم ابراهيم عطيه٤١٨٣ ٩١٨٢Xاسالم 

دمحم بيومى السيد القاضى٤١٨٤ ل٩١٨٣اسالم 

دمحم عبداملهدى سامل٤١٨٥ ل٩١٨٤اسالم 

ل٩١٨٥اسالم حممود جمدى حممود حسن٤١٨٦

ل٩١٨٦اسالم �جح عبدالسالم حسن٤١٨٧

ل٩١٨٧اسالم �صر على عبدالرحيم٤١٨٨

دمحم فرماوى٤١٨٩ جـ//٩١٨٨اسالم �صر مصطفى 

جـ//٩١٨٩اسالم وحيد عبدالرب عبداجلابر٤١٩٠

جـ//٩١٩٠اسالم �سر سعد ابراهيم عيسى٤١٩١

دمحم٤١٩٢ دمحم امحد  دمحم  جـ//٩١٩١اسالم 

ل٩١٩٢امساء اشرف امحد حممود٤١٩٣

جـ//٩١٩٣امساء امين عيد حسن مصطفى٤١٩٤

دمحم عبدهللا٤١٩٥ جـ//٩١٩٤اشرقت امحد 

ل٩١٩٥اصاله امحد ابوهريره امحد٤١٩٦

جـ//٩١٩٦اكرم مربوك ابراهيم عبدالواحد٤١٩٧

دمحم جوده٤١٩٨ جـ//٩١٩٧االء محدى 

جـ//٩١٩٨االء عبداحملسن امحد عثمان٤١٩٩

جـ//٩١٩٩االء عطيه امحد عطيه٤٢٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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٩٢٠٠Xاالء نبيل مسري عبدالبارى٤٢٠١

دمحم على العزب٤٢٠٢ جـ//٩٢٠١احلسن امساعيل 

دمحم شتا ابراهيم٤٢٠٣ دمحم  جـ//٩٢٠٢الزهراء ابراهيم 

جـ//٩٢٠٣السيد شكر السيد عيسى٤٢٠٤

جـ//٩٢٠٤السيد حممود امحد حممود عيسى٤٢٠٥

دمحم شلىب٤٢٠٦ جـ//٩٢٠٥الشيماء حسن على 

جـ//٩٢٠٦الصاىف عادل الصاىف نصري٤٢٠٧

دمحم٤٢٠٨ دمحم امحد  ٩٢٠٧Xاملدثر 

جـ//٩٢٠٨اهلام امني السيد على حسن٤٢٠٩

دمحم على الديسطى٤٢١٠ جـ//٩٢٠٩اهلام عبداملنعم 

دمحم شفيق عبداحلكم طه٤٢١١ ٩٢١٠X Xاهلام 

دمحم امحد٤٢١٢ ججـ٩٢١١ام هاشم كريشه 

جـ//٩٢١٢امال رمضان بدوى على٤٢١٣

ل٩٢١٣امام ابراهيم حمروس ابراهيم٤٢١٤

جـ//٩٢١٤امام طارق امام حممود٤٢١٥

٩٩٣٢Xاجمد جمدى عبدالشقوق ابراهيم٤٢١٦

ججـ٩٢١٥امنيه امحد ابراهيم امحد الدسوقى٤٢١٧

ل٩٢١٦امنيه امحد عبداحلليم امحد ابراهيم٤٢١٨

ججـ٩٢١٧امنيه حسن عبداخلالق عبدالصبور٤٢١٩

جـ//٩٢١٨امري عبداملرضى عبداجليد ابراهيم٤٢٢٠

ججـ٩٢١٩امريه خالد عبدالعزيز شوشه٤٢٢١

دمحم شلىب٤٢٢٢ دمحم امحد  جـ//٩٢٢٠امريه 

دمحم عبدالفتاح٤٢٢٣ جـ//٩٢٢١اجنى عبدالفتاح عبدهللا 

جـ//٩٢٢٢انس اشرف كامل مصطفى سليمان٤٢٢٤

دمحم عبدهللا٤٢٢٥ جـ//٩٢٢٣انسام خالد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم امحد حسن طاهر٤٢٢٦ ل٩٢٢٤اهداء 

دمحم مرسى حسن٤٢٢٧ جـ//٩٢٢٥ا�ت 

ل٩٢٢٦ا�ت مصطفى كامل عبدالستار٤٢٢٨

جـ//٩٢٢٧ايرين يوحنا شحات عجيب٤٢٢٩

جـ//٩٢٢٨اميان ابراهيم موسى سند٤٢٣٠

جـ//٩٢٢٩اميان امحد سعيد حبيب٤٢٣١

دمحم حمى الدين٤٢٣٢ جـ//٩٢٣٠اميان اشرف 

جـ//٩٢٣١اميان السيد ابراهيم السيد٤٢٣٣

دمحم عبدالعزيز متوىل٤٢٣٤ م٩٢٣٢اميان 

جـ//٩٢٣٣اميان حممود عبدالفتاح حممود٤٢٣٥

٩٩٣٤X Xامين اشرف حسىن عبدالرمحن٤٢٣٦

جـ//٩٢٣٤امين بولس ونيس مهىن٤٢٣٧

دمحم على مرسى٤٢٣٨ ٩٩٣٥Xامين مجال 

ل٩٢٣٥امين حامد على عيد حسن٤٢٣٩

جـ//٩٢٣٦امين رمضان امحد مصطفى٤٢٤٠

٩٩٣٦Xامين عبداملقصود الصاوى امحد٤٢٤١

جـ//٩٢٣٧امين فراج راغب حممود٤٢٤٢

دمحم رضا على خليل٤٢٤٣ جـ//٩٢٣٨امين 

دمحم عبدالفتاح الضبع٤٢٤٤ ٩٢٣٩Xامين 

جـ//٩٢٤٠امين �صر عبداحلميد عبدالفتاح شحاته٤٢٤٥

دمحم ابوالعال٤٢٤٦ ٩٢٤٢Xايه امين 

دمحم على٤٢٤٧ جـ//٩٢٤٣ايه مجال على 

دمحم عبدالنعيم امام٤٢٤٨ ل٩٩٣٨ايه عرىب 

دمحم حسن على دويدار٤٢٤٩ جـ//٩٢٤٤ايه 

دمحم عبدالفاضل الربى٤٢٥٠ ل٩٢٤٥ايه 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم زرينه٤٢٥١ دمحم عجمى  ٩٢٤٦Xايه 

دمحم حممود شحاته٤٢٥٢ ل٩٢٤٧ايه 

جـ//٩٢٤٨ايه حممود مصطفى حسن رمضان٤٢٥٣

دمحم يونس٤٢٥٤ جـ//٩٢٤٩ايه مصطفى 

جـ//٩٢٥٠ايه �صر صالح عبدالشاىف مرسى٤٢٥٥

ل٩٢٥١ايه �صر هاشم حمفوظ٤٢٥٦

دمحم٤٢٥٧ ل٩٢٥٢ايهاب سعد بندارى 

ل9٩٢٥٣سل مدحت حبريى عبدالعزيز حبريى٤٢٥٨

جـ//٩٢٥٤بدر السيد عبده امحد خليل٤٢٥٩

جـ//٩٢٥٥بدر عبداملرضى ابراهيم احللفاوى٤٢٦٠

ل٩٢٥٦بدر عبدالنىب فتحى ابراهيم حسن٤٢٦١

٩٢٥٧X Xبدرالدين عادل حامد على عبداحلافظ٤٢٦٢

جـ//٩٢٥٨بسام رجب سليمان حافظ املراكىب٤٢٦٣

ل٩٢٥٩بسام عصام امحد عبدالرمحن٤٢٦٤

جـ//٩٢٦٠بسمه خالد السيد على الصباغ٤٢٦٥

دمحم رجب عجمى٤٢٦٦ ججـ٩٢٦١بسمه 

دمحم عبداحلليم سيد عيد٤٢٦٧ جـ//٩٢٦٢بسنت 

جـ//٩٢٦٣بوال نبيل توفيق روفائيل٤٢٦٨

جـ//٩٢٦٤بيرت ايهاب صبحى موسى٤٢٦٩

جـ//٩٢٦٥بيري طلعت جورجى كامل جرجس٤٢٧٠

ل٩٢٦٦تغريد اشرف ابراهيم عبدالنىب٤٢٧١

٩٢٦٧Xتغريد �سر ابراهيم عبده٤٢٧٢

دمحم٤٢٧٣ ل٩٢٦٨تقى امحد حسن عواد 

دمحم عبداحملسن البحريى٤٢٧٤ ل٩٢٦٩تقى 

جـ//٩٢٧٠تيسري الصياد الصاىف سلطان٤٢٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم جابر صقر٤٢٧٦ جـ//٩٢٧١جابر 

ل٩٢٧٢مجال عبدالناصر ابراهيم توفيق٤٢٧٧

ل٩٢٧٣مجال عبدالناصر فرج حسني٤٢٧٨

دمحم عبدالرمحن على صاحل٤٢٧٩ جـ//٩٢٧٤مجال 

جـ//٩٢٧٥مجعه اشرف ابراهيم امحد٤٢٨٠

دمحم حممود٤٢٨١ دمحم الشحات  جـ//٩٢٧٦مجعه 

٩٢٧٧Xجهاد عليوه جابر امساعيل٤٢٨٢

ل٩٢٧٨جهاد كمال كمال امني املاظ٤٢٨٣

دمحم خالد٤٢٨٤ ل٩٢٧٩جيهاد مؤمن 

٩٩٨٢Xحامت مجال سامل سامل٤٢٨٥

ل٩٢٨٠حامت حممود عبدالرازق مدينه٤٢٨٦

جـ//٩٢٨١حازم عصام الدين سليم قدير٤٢٨٧

دمحم حممود٤٢٨٨ دمحم  ل٩٢٨٢حازم 

جـ//٩٢٨٣حامد ابراهيم عبدالغىن ابراهيم امام٤٢٨٩

ل٩٢٨٤حسام على السيد سليم شلىب٤٢٩٠

دمحم عوض على ابراهيم ابوالسبع٤٢٩١ ل٩٢٨٥حسام 

٩٢٨٦Xحسام �سر حسني عباس عبداحلميد٤٢٩٢

دمحم قشطه٤٢٩٣ جـ//٩٢٨٧حسن امحد حسن 

دمحم حسن٤٢٩٤ ل٩٢٨٨حسن امحد 

ل٩٢٨٩حسن مخيس سعد عبدالعزيز اجلنبيهى٤٢٩٥

دمحم سعدالدين٤٢٩٦ ل٩٢٩٠حسن مسري حسن 

ل٩٢٩١حسن صالح حسن امحد سامل٤٢٩٧

٩٢٩٢Xحسن عبدالرازق عبداهلادى عبدالفتاح٤٢٩٨

ل٩٢٩٣حسن عوض شامخ عمار٤٢٩٩

٩٢٩٤Xحسن عيد شفيع صاحل٤٣٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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ل٩٢٩٥حسن حمسن حسن عبداللطيف عراقى٤٣٠١

دمحم ابراهيم عبدالفتاح٤٣٠٢ ل٩٢٩٦حسن 

دمحم القط٤٣٠٣ دمحم حسن  ٩٢٩٨Xحسن 

٩٢٩٩Xحسن �جى امحد خليفه فايد٤٣٠٤

دمحم عثمان٤٣٠٥ جـ//٩٣٠٠حسن نبيل عثمان 

جـ//٩٣٠١حسن هريدى حسن هريدى حسن٤٣٠٦

دمحم حسىن غيث٤٣٠٧ ل٩٣٠٢حسناء حسام 

دمحم عبدهللا٤٣٠٨ ل٩٣٠٣حسىن عصام 

ل٩٣٠٤حسني مخيس سعد عبدالعزيز اجلنبيهى٤٣٠٩

ل٩٣٠٥حسني حممود حسني سيد٤٣١٠

ل٩٣٠٦محاده عوض كامل عوض ندا٤٣١١

جـ//٩٣٠٧محاده عون عبدالغىن سليمان٤٣١٢

جـ//٩٣٠٨محد رجب محد عبدالوهاب٤٣١٣

جـ//٩٣٠٩محدى على محد على٤٣١٤

جـ//٩٣١٠محدى شريف معوض الشازىل٤٣١٥

جـ//٩٣١١محزه خطاب حسن عبداللطيف٤٣١٦

ل٩٣١٢حنا زكرى حنا زكرى٤٣١٧

جـ//٩٣١٣حنان حسام الدين صالح عبده السيد٤٣١٨

جـ//٩٣١٤حنان سعيد مسعود السيد عوض٤٣١٩

جـ//٩٣١٥حنان على عبدالعظيم القصاص٤٣٢٠

جـ//٩٣١٦خالد امحد صميده صاحل٤٣٢١

دمحم غنيم٤٣٢٢ جـ//٩٣١٧خالد اشرف خالد 

دمحم حممود٤٣٢٣ جـ//٩٣١٨خالد جالل حممود 

جـ//٩٣١٩خالد رمضان مخيس عبداحلميد٤٣٢٤

دمحم حسني٤٣٢٥ ل٩٣٢٠خالد سراج الدين 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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٩٣٢١Xخالد شوقى سعيد امحد منصور٤٣٢٦

دمحم٤٣٢٧ جـ//٩٣٢٢خالد عادل امحد 

٩٣٢٣Xخالد عبدالعال حلمى امام٤٣٢٨

ل٩٣٢٤خالد عبداملنعم خالد عبدالرؤف٤٣٢٩

جـ//٩٣٢٥خالد فتحى مسعد على٤٣٣٠

دمحم عبد الفضيل رزق٤٣٣١ ل٩٣٢٦خالد 

دمحم �جى فرجاىن٤٣٣٢ جـ//٩٣٢٧خالد 

ل٩٣٢٨خالد موسى عبدالنىب موسى خالد٤٣٣٣

٩٣٢٩X Xخالد نور الدين امساعيل ابو زيد ابو اخلري٤٣٣٤

ل٩٣٣٠خالد وفيق عبدالعليم مشعل٤٣٣٥

دمحم ابراهيم السوداىن٤٣٣٦ جـ//٩٣٣١خالد 

جـ//٩٣٣٢خلود امحد حممود مصطفى٤٣٣٧

٩٣٣٣X Xخلود السيد عبدهللا حسن٤٣٣٨

٩٩٣٩Xخلود حسن صابر حسن٤٣٣٩

دمحم امحد عبدالالهى٤٣٤٠ ل٩٣٣٤خلود 

دمحم عبدالرمحن٤٣٤١ ٩٩٤٠X Xدعاء ابراهيم 

دمحم حسن٤٣٤٢ ل٩٣٣٦دنيا طلعت عبدالرحيم 

جـ//٩٣٣٧دنيا حمسن على عبدهللا٤٣٤٣

دمحم عليوه نوار٤٣٤٤ ل٩٣٣٨دينا محدى 

جـ//٩٣٣٩دينا عثمان امحد عثمان٤٣٤٥

جـ//٩٣٤٠دينا على السيد ابواحلمد٤٣٤٦

جـ//٩٣٤١دينا متوىل ابراهيم متوىل٤٣٤٧

دمحم محيده خليفه٤٣٤٨ جـ//٩٣٤٢رامى 

جـ//٩٣٤٣ربيع عصام ربيع سعد٤٣٤٩

دمحم بيومى٤٣٥٠ دمحمى  ٩٣٤٤Xرمحه اسالم عبدالعزيز 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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٩٣٤٥X Xرمحه اشرف حنفى حممود٤٣٥١

دمحم٤٣٥٢ ل٩٣٤٦رمحه حسن عبدالفتاح 

دمحم صقر٤٣٥٣ ل٩٣٤٧رمحه خالد سعد على 

دمحم سعد٤٣٥٤ جـ//٩٣٤٨رمحه سعد 

دمحم٤٣٥٥ جـ//٩٣٤٩رمحه صالح كرم 

دمحم مصطفى٤٣٥٦ جـ//٩٣٥٠رمحه طارق زكى 

دمحم السيد عبدهللا الشبيىن٤٣٥٧ جـ//٩٣٥١رمحه 

جـ//٩٣٥٢رمحى خالد عبدالستار صربه٤٣٥٨

ل٩٩٤٢رفعت عبدالرمحن عمر حسن بكر٤٣٥٩

جـ//٩٣٥٤رمضان اشرف على حممود٤٣٦٠

جـ//٩٣٥٥رمضان حمفوظ امحد مسعود٤٣٦١

جـ//٩٣٥٦ر� حمروس على مصطفى الدمهه٤٣٦٢

دمحم ونس٤٣٦٣ جـ//٩٣٥٧رمي عبدالباسط 

جـ//٩٣٥٨رميون جورج ندا سعد٤٣٦٤

جـ//٩٣٥٩ريهام صربى عبدالعظيم امحد السيد٤٣٦٥

دمحم عبداحلميد خطاب٤٣٦٦ جـ//٩٣٦٠زايد عبدالناصر 

جـ//٩٣٦١ز�د اسامه عبدالقوى ابوخضره٤٣٦٧

جـ//٩٣٦٢ز�د السيد سعد ابراهيم اخلواجه٤٣٦٨

دمحم ابوالسعود زيدان٤٣٦٩ جـ//٩٣٦٣ز�د محدى 

ل٩٣٦٤ز�د زكر� عبداللطيف سعد الدين٤٣٧٠

دمحم مكى٤٣٧١ جـ//٩٣٦٥ز�د طارق 

جـ//٩٣٦٦ز�د عيد السيد مجعه٤٣٧٢

جـ//٩٣٦٧زينب مجال صبحى حسن٤٣٧٣

ل٩٣٦٨زينب حسني قناوى حسن٤٣٧٤

دمحم عبدالعزيز ابوزلط٤٣٧٥ ٩٣٧٠Xزينب عبدالعزيز 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//٩٣٧١ساره اشرف عبدالفتاح السيد الدمرداش٤٣٧٦

ل٩٣٧٢ساره السيد عبدالرمحن نده٤٣٧٧

ل٩٣٧٣ساره حسني عوض قناوى٤٣٧٨

دمحم٤٣٧٩ ل٩٣٧٤ساره زيدان عبدالوهاب 

دمحم على٤٣٨٠ ل٩٣٧٥ساره على 

جـ//٩٣٧٦ساره ميالد عبداملالك جريس٤٣٨١

دمحم ابراهيم٤٣٨٢ جـ//٩٣٧٧سامل عادل امحد 

دمحم امام٤٣٨٣ دمحم امام  ل٩٣٧٨سامح 

دمحم عبدالقادر الدجوى٤٣٨٤ ٩٣٧٩Xسامح 

ل٩٣٨٠ساهر عبداللطيف كامل عبداللطيف٤٣٨٥

دمحم٤٣٨٦ جـ//٩٣٨١سجود امين ابراهيم 

جـ//٩٣٨٢سعد امحد سعد شعبان مصباح٤٣٨٧

جـ//٩٣٨٣سعد سالمه سعد حممود السنديوىن٤٣٨٨

دمحم شكر٤٣٨٩ جـ//٩٣٨٤سعد شعبان 

دمحم محيده٤٣٩٠ ٩٣٨٥Xسعد عاشور 

جـ//٩٣٨٦سعيد قدرى حامد ابراهيم عروس٤٣٩١

دمحم زيدان٤٣٩٢ دمحم على  جـ//٩٣٨٧سعيد 

٩٣٨٨Xسعيده مخيس مجعه شكرى عبدهللا٤٣٩٣

دمحم٤٣٩٤ دمحم حسن  جـ//٩٣٨٩سالمه 

جـ//٩٣٩٠سلمه عبداحلميد فتحى عبداحلميد٤٣٩٥

دمحم حسن فوده٤٣٩٦ ل٩٣٩١سلمى امحد 

جـ//٩٣٩٢سلمى امري امساعيل عبداملعطى٤٣٩٧

جـ//٩٣٩٣سلمى محدى متوىل عبدهللا٤٣٩٨

جـ//٩٣٩٤سلمى عاطف ابراهيم سيد بكر٤٣٩٩

دمحم فتحى عوض هاىن٤٤٠٠ جـ//٩٣٩٥سلمى عبدالعظيم 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم حسني٤٤٠١ جـ//٩٣٩٦سليم امحد سليم 

جـ//٩٣٩٧مسر سعد عبده ابراهيم البطل٤٤٠٢

جـ//٩٣٩٨مسر مسري كامل سيدهم٤٤٠٣

جـ//٩٣٩٩مسرة امحد ابراهيم عبداحلليم نصار٤٤٠٤

دمحم٤٤٠٥ جـ//٩٤٠٠مسري ايهاب مسري جابر 

ل٩٤٠١مسيه سعيد سليمان على٤٤٠٦

دمحم حممود عبدالعزيز٤٤٠٧ ٩٤٠٢Xمسيه 

دمحم على٤٤٠٨ م٩٤٠٣سناء صالح 

جـ//٩٤٠٤سندس شبل عبداحلليم النجار٤٤٠٩

ل٩٤٠٥سها دسوقى عبدالعاطى عبدالنىب٤٤١٠

دمحم عبدالرمحن٤٤١١ ٩٤٠٦Xسهيله عماد 

ل٩٤٠٧سهيله كمال امحد عبداحلميد٤٤١٢

دمحم ابراهيم الدسوقى عبدالنىب٤٤١٣ جـ//٩٤٠٨سهيله 

دمحم مسري حسني رجب٤٤١٤ ل٩٤٠٩سهيله 

٩٤١٠Xسيد حممود السيد حسني٤٤١٥

جـ//٩٤١١شاهر حسن ابوالعز امباىب٤٤١٦

دمحم٤٤١٧ ٩٤١٢Xشروق السيد كمال 

جـ//٩٤١٣شروق انور عبداملرضى عبدا�يد اجلندى٤٤١٨

جـ//٩٤١٤شروق حلمى عبداملوجود السيد الغنام٤٤١٩

٩٤١٥Xشروق عادل صبحى امحد ابوطالب٤٤٢٠

ل٩٤١٦شروق عيد امحد مسعد٤٤٢١

دمحم خلف عبدهللا٤٤٢٢ ل٩٤١٧شروق 

جـ//٩٤١٨شريف مسري عبدالستار امساعيل٤٤٢٣

٩٤١٩Xشريف عبدالرمحن عبدهللا نصرهللا٤٤٢٤

دمحم الشريف رشيدى٤٤٢٥ جـ//٩٤٢٠شريف مصطفى 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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ل٩٤٢١شريف نبيل غازى غازى٤٤٢٦

ل٩٤٢٢شريف عاطف السيد على٤٤٢٧

جـ//٩٤٢٣شرين ثروت شوقى موسى٤٤٢٨

جـ//٩٤٢٤مشس خالد كمال طلبه٤٤٢٩

دمحم على هريدى٤٤٣٠ ل٩٤٢٥شرييهان صالح 

ل٩٤٢٦شيماء خالد صالح حنفى٤٤٣١

جـ//٩٤٢٧شيماء شعبان طلعت حجازى٤٤٣٢

جـ//٩٤٢٨شيماء عبدهللا حسىن عبدالعزيز٤٤٣٣

جـ//٩٤٢٩شيماء جمدى البدراوى حممود٤٤٣٤

جـ//٩٤٣٠صفيه امحد ابراهيم مصطفى٤٤٣٥

٩٩٨٣X Xضياء الدين عبدالباسط امحد احلامدى٤٤٣٦

ل٩٤٣١طارق محدى عبداللطيف ابراهيم دخيل٤٤٣٧

دمحم بيومى٤٤٣٨ ل٩٤٣٢طه مصطفى 

ل٩٤٣٣عائشه حممود عبداملنعم امحد٤٤٣٩

جـ//٩٤٣٤عادل امحد ابراهيم على٤٤٤٠

جـ//٩٤٣٥عادل خالد عادل عبداخلالق٤٤٤١

جـ//٩٤٣٦عاشورعبدهللا محيده عبدالباقى٤٤٤٢

ل٩٤٣٧عامر الالىف عبدالقادر عبداجلليل٤٤٤٣

ل٩٤٣٨عامر امري كمال رزيق٤٤٤٤

ل٩٤٤٠عبداحلميد ابراهيم عبداحلميد بيومى امساعيل٤٤٤٥

دمحم٤٤٤٦ ل٩٤٤١عبداحلميد مجال عبداحلميد 

ل٩٤٤٢عبداحلميد سعيد عبداملنعم عمران٤٤٤٧

جـ//٩٤٤٣عبداحلميد جمدى عبداحلميد امحد حالوه٤٤٤٨

جـ//٩٤٤٤عبدالرمحن ابراهيم عمر حممود النحراوى٤٤٤٩

جـ//٩٤٤٥عبدالرمحن امحد حفىن حسانني٤٤٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//٩٤٤٦عبدالرمحن السيد السيد عبداملقصود الطودى٤٤٥١

جـ//٩٤٤٧عبدالرمحن مجال سلطان قاسم موسى٤٤٥٢

دمحم حجازى امساعيل٤٤٥٣ جـ//٩٥٣١عبدالرمحن مجال 

جـ//٩٤٤٨عبدالرمحن مجعه سالمه مرسى٤٤٥٤

دمحم٤٤٥٥ ل٩٩٨٤عبدالرمحن حسن حممود 

٩٤٥٠X Xعبدالرمحن خالد عبداحلكيم حممود٤٤٥٦

جـ//٩٤٥١عبدالرمحن رضا مصطفى امحد اجلنزورى٤٤٥٧

٩٩٤٥Xعبدالرمحن زين العابدين امحد زين العابدين٤٤٥٨

٩٤٥٢X Xعبدالرمحن سامل حسن مسعود٤٤٥٩

دمحم٤٤٦٠ ٩٤٥٣Xعبدالرمحن سعد درويش 

جـ//٩٤٥٤عبدالرمحن مسري مسعد صديق٤٤٦١

جـ//٩٤٥٥عبدالرمحن صفوان على عبدالعاطى٤٤٦٢

جـ//٩٤٥٦عبدالرمحن صالح عبدهللا عبداحلميد٤٤٦٣

جـ//٩٤٥٧عبدالرمحن صالح فهمى شحاته٤٤٦٤

ل٩٤٥٨عبدالرمحن طارق على توفيق٤٤٦٥

جـ//٩٤٥٩عبدالرمحن عادل حممود امحد حشيش٤٤٦٦

ل٩٤٦٠عبدالرمحن عبداجلواد عوض عبداهلادى٤٤٦٧

ل٩٤٦١عبدالرمحن عبدالرازق عباس نصر الدين٤٤٦٨

دمحم على سحري٤٤٦٩ ل٩٤٦٢عبدالرمحن على 

٩٤٦٣Xعبدالرمحن عمر واىل عبدا�يد عبداحلميد٤٤٧٠

دمحم سامل٤٤٧١ جـ//٩٤٦٤عبدالرمحن عيد 

دمحم٤٤٧٢ جـ//٩٤٦٥عبدالرمحن حمسوب عبدالسالم سليم 

دمحم ابراهيم حممود رزق٤٤٧٣ ل٩٤٦٦عبدالرمحن 

دمحم عبدالفتاح فرج مكى٤٤٧٤ جـ//٩٤٦٧عبدالرمحن 

دمحم فتحى السيد خليل٤٤٧٥ ٩٤٦٨Xعبدالرمحن 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم٤٤٧٦ جـ//٩٤٧٠عبدالرمحن حممود عبداحلليم 

دمحم٤٤٧٧ ل٩٤٧١عبدالرمحن �در الغمرى 

جـ//٩٤٧٣عبدالرمحن امحد توفيق السيد٤٤٧٨

جـ//٩٤٧٤عبدالرحيم مسري عبدالرحيم عبدالنىب٤٤٧٩

جـ//٩٤٧٥عبدالستار وائل عبدالستار عبدالعزيز٤٤٨٠

دمحم الباجورى٤٤٨١ جـ//٩٤٧٦عبدالعزيز جالل عبدالعزيز 

جـ//٩٤٧٧عبدالعزيز خالد عبدالعزيز البوهى٤٤٨٢

ل٩٤٧٨عبدالعزيز سيد عبدالعزيز عبداملعز٤٤٨٣

ل٩٤٧٩عبدالعزيز مصطفى مصطفى عارف عباس٤٤٨٤

جـ//٩٤٨٠عبدالعليم حممود عبدالعليم الغندور٤٤٨٥

جـ//٩٤٨١عبدالغىن سامى عبدالغىن مهدى سيد امحد٤٤٨٦

دمحم سعد٤٤٨٧ ل٩٤٨٢عبدهللا مجعه 

دمحم فراج٤٤٨٨ ٩٤٨٣X Xعبدهللا خالد انور امحد 

دمحم٤٤٨٩ جـ//٩٤٨٤عبدهللا مسري امحد عبداجلواد 

جـ//٩٤٨٥عبدهللا شريف عطيه حجازى٤٤٩٠

جـ//٩٤٨٦عبدهللا صاحل عبداملرضى صاحل عماره٤٤٩١

ل٩٤٨٧عبدهللا عبدالسالم حسني السيد صقر٤٤٩٢

جـ//٩٤٨٨عبدهللا عبداملنعم امحد عبداحلميد٤٤٩٣

جـ//٩٤٨٩عبدهللا فارس عبدالنىب مجيل٤٤٩٤

دمحم سعد السيد عكه٤٤٩٥ ل٩٤٩٠عبدهللا 

دمحم امني٤٤٩٦ دمحم مسري  جـ//٩٤٩١عبدهللا 

دمحم مربوك اجلنايىن٤٤٩٧ ٩٤٩٢X Xعبدهللا 

ل٩٤٩٤عبدهللا حممود سيد امحد متساح٤٤٩٨

دمحم سويلم٤٤٩٩ دمحم بكرى  جـ//٩٤٩٥عبدهللا حممود 

دمحم نور امساعيل٤٥٠٠ جـ//٩٤٩٦عبدهللا حممود 
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جـ//٩٤٩٧عبدهللا مسعد حممود عبدهللا الغريب٤٥٠١

جـ//٩٤٩٨عبدهللا هاشم ابراهيم على٤٥٠٢

جـ//٩٤٩٩عبدهللا وحيد محدته ادريس٤٥٠٣

جـ//٩٥٠٠عبدهللا �سر عبدهللا عبدالغىن حيى٤٥٠٤

دمحم٤٥٠٥ ٩٥٠١Xعبداملؤمن عزت زكر� 

ل٩٥٠٢عبدا�يد حسني عبدا�يد حسني٤٥٠٦

ل٩٥٠٣عبداملغىن السيد عبداملغىن مطاوع٤٥٠٧

ل٩٥٠٤عبداملنعم ابراهيم £بت ابراهيم حبريى٤٥٠٨

جـ//٩٥٠٥عبداهلادى رمضان عبدالفتاح بسيوىن٤٥٠٩

ل٩٥٠٦عبدالوهاب امحد عبدالوهاب على عبدالوهاب٤٥١٠

دمحم جربيل٤٥١١ دمحم عبدالوهاب  ل٩٥٠٧عبدالوهاب 

ل٩٥٠٨عبده عاطف عبده عبدالغفار٤٥١٢

دمحم حجاج٤٥١٣ دمحم  ججـ٩٥٠٩عبري 

دمحم عزالدين عبداحلميد العرىب٤٥١٤ جـ//٩٥١٠عزالدين 

٩٥١١Xعزالدين ايهاب امحد املنري٤٥١٥

جـ//٩٥١٢عزت عبدا�يد عبدالرؤف عبدا�يد٤٥١٦

دمحم نور٤٥١٧ ٩٥١٣Xعزيزه سامى رمضان 

ل٩٥١٤عصام داود �سني داود٤٥١٨

دمحم على عبدالغفار٤٥١٩ ل٩٥١٥عصام 

ل٩٥١٦عقل محدين عقل عقل شهاب الدين٤٥٢٠

دمحم صقر٤٥٢١ دمحم  ل٩٥١٧عالء 

دمحم على ابوالعال٤٥٢٢ دمحم  ل٩٥١٨عالء 

جـ//٩٥١٩على امحد شحاته االمباىب٤٥٢٣

١٠٠٢٥Xعلى امحد على زينهم حممود٤٥٢٤

دمحم٤٥٢٥ جـ//٩٥٢٠على امحد على 
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دمحم٤٥٢٦ ٩٥٢١X Xعلى اشرف على عبداملؤمن 

دمحم على نوير٤٥٢٧ جـ//٩٥٢٢على السيد 

٩٩٤٦X Xعلى صربى على عبداجلواد٤٥٢٨

جـ//٩٥٢٣على طلعت ابواحملاسن امحد غنيمه٤٥٢٩

جـ//٩٥٢٤على عاطف شعبان ابوشنب٤٥٣٠

جـ//٩٥٢٥على عبدالباسط حممود غامن د�ب٤٥٣١

جـ//٩٥٢٦على عبداملنعم على جعفر٤٥٣٢

دمحم سيف النصر عبداللطيف٤٥٣٣ ل٩٥٢٧على 

دمحم على محيد٤٥٣٤ جـ//٩٥٢٨على 

دمحم٤٥٣٥ دمحم على  ٩٥٢٩Xعلى 

دمحم العمروسى٤٥٣٦ دمحم على  جـ//٩٥٣٠على 

دمحم وفدى٤٥٣٧ ٩٥٣٢X Xعلياء جمدى 

ل٩٥٣٣عماد محدى خطاب غالب٤٥٣٨

٩٩٤٧Xعمار اشرف عبداحملسن زكى السيد٤٥٣٩

جـ//٩٥٣٤عمار عبدالرسول رضوان حمروس احلداد٤٥٤٠

دمحم٤٥٤١ دمحم سيد  جـ//٩٥٣٥عمار حممود 

دمحم٤٥٤٢ جـ//٩٥٣٦عمار �سر ابوالقاسم 

دمحم٤٥٤٣ ل٩٥٣٧عمار عالء عبدالفتاح 

٩٥٣٨X Xعمر امحد عبداحلميد قاسم٤٥٤٤

دمحم٤٥٤٥ ل٩٥٣٩عمر مجال كمال 

٩٥٤٠Xعمر ربيع عبداحلميد السيد٤٥٤٦

ل٩٥٤١عمر ربيع عبدالعزيز حسانني٤٥٤٧

دمحم فريد سليمان امحد٤٥٤٨ ل٩٥٤٢عمر سامح 

ل٩٥٤٣عمر عادل على عمر٤٥٤٩

جـ//٩٥٤٤عمر عادل خمتار حممود العناىن٤٥٥٠
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جـ//٩٥٤٥عمر عبدالرمحن حسن امساعيل زيدان٤٥٥١

دمحم حافظ٤٥٥٢ جـ//٩٥٤٦عمر عزالدين 

دمحم عبداحلميد عمر عفش٤٥٥٣ ل٩٥٤٧عمر 

دمحم عبداحملسن٤٥٥٤ جـ//٩٥٤٨عمر مصباح 

دمحم جعفر٤٥٥٥ جـ//٩٥٤٩عمر مصطفى عبدالعزيز 

ل٩٥٥٠عمر ممدوح حسن سيد٤٥٥٦

ل٩٥٥١عمرو اشرف السيد امحد ابواحلاج٤٥٥٧

دمحم سعد٤٥٥٨ ل٩٥٥٢عمرو د�ب 

جـ//٩٥٥٣عمرو عبداملنعم الشحات عبداملنعم٤٥٥٩

٩٥٥٤Xعمرو عالءالدين امحد على٤٥٦٠

جـ//٩٥٥٥عمرو فتحى عبدالعزيز عمران٤٥٦١

دمحم امحد قاسم٤٥٦٢ ججـ٩٥٥٦عمرو 

جـ//٩٥٥٧عمرو مجعه امساعيل ر�ض٤٥٦٣

جـ//٩٥٥٨عنا�ت فؤاد رشاد عبداللطيف٤٥٦٤

جـ//٩٥٥٩عهود انس حممود حسن امحد٤٥٦٥

٩٥٦٠Xعوض زايد عبدهللا ابوبكر٤٥٦٦

دمحم٤٥٦٧ دمحم عوض  ٩٥٦١Xعوض 

٩٥٦٢Xعيد اشرف عيد جادو٤٥٦٨

ل٩٥٦٣عيسى سعد عيسى عبداجلليل سعيد٤٥٦٩

ل٩٩٨٥عيسى حممود عيسى عمر٤٥٧٠

جـ//٩٥٦٤فؤاد شريف فؤاد امحد سليمان٤٥٧١

دمحم الصاوى٤٥٧٢ جـ//٩٥٦٥فارس امين 

جـ//٩٥٦٦فارس ¦مر الشحات امحد شيكار٤٥٧٣

جـ//٩٥٦٧فارس خالد عبدالرشيد الطاهر٤٥٧٤

ل٩٥٦٨فارس عوام صقر فضل رسالن٤٥٧٥
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دمحم عواد٤٥٧٦ جـ//٩٥٦٩فاطمه امحد 

جـ//٩٥٧٠فاطمه السيد موسى السنباطى٤٥٧٧

دمحم٤٥٧٨ ٩٥٧١Xفاطمه �جت امحد 

٩٥٧٢Xفاطمه حامت حلمى عبداحلفيظ الوزيرى٤٥٧٩

ل٩٥٧٣فاطمه حسن على امحد حجاج٤٥٨٠

دمحم عبدالرازق٤٥٨١ جـ//٩٥٧٤فاطمه محدان 

دمحم ابراهيم٤٥٨٢ جـ//٩٥٧٥فاطمه محدى 

ل٩٥٧٦فاطمه خالد حامد عبدالنىب٤٥٨٣

دمحم٤٥٨٤ ل٩٥٧٧فاطمه رضا عبدهللا 

ل٩٥٧٨فاطمه رمضان بيومى مصطفى٤٥٨٥

دمحم السيد٤٥٨٦ ل٩٥٨٠فاطمه حممود 

دمحم دسوقى٤٥٨٧ ل٩٥٨١فتحى عاطف فتحى 

دمحم فتحى محوده٤٥٨٨ ل٩٥٨٢فتحى نشأت 

دمحم عبدالروؤف زكر�٤٥٨٩ ل٩٥٨٤فرح 

جـ//٩٥٨٥فرحه صابر سيد فرغلى عبدالسالم٤٥٩٠

جـ//٩٥٨٦فهد هشام عبدالسيد عبدالعال٤٥٩١

ل٩٥٨٧فواز امحد فواز على جرابيع٤٥٩٢

جـ//٩٥٨٨فريينا عادل فوزى عبدهللا٤٥٩٣

ل٩٥٨٩قدرية رجب حممود رجب٤٥٩٤

دمحم٤٥٩٥ دمحم نفاد عبدالرحيم  ل٩٥٩٠قمر 

٩٥٩١X Xكرمي رأفت عبدالصمد فتح هللا الزعويلى٤٥٩٦

دمحم مربوك حممود ابوحسني٤٥٩٧ ل٩٥٩٢كرمي 

دمحم حممود السيد رشوان٤٥٩٨ ٩٥٩٣Xكرمي 

دمحم حممود ر�ن٤٥٩٩ ل٩٥٩٤كرمي 

٩٩٤٨X Xكمال الدين خالد عبدالعال بغدادى٤٦٠٠
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ل٩٥٩٥كريلس جمدى بطرس ¦وضروس٤٦٠١

دمحم حممود الشناوى٤٦٠٢ ل٩٥٩٦ماجد 

جـ//٩٥٩٧مارينا هاىن سامى جوده٤٦٠٣

دمحم نوفل٤٦٠٤ جـ//٩٥٩٨دمحم ابراهيم عوض 

٩٩٤٩X Xدمحم ابراهيم على عبداللطيف٤٦٠٥

٩٩٥٠X Xدمحم امحد حلمى مصطفى٤٦٠٦

جـ//٩٩٥١دمحم امحد فتحى �جى رمضان٤٦٠٧

جـ//٩٩٥٢دمحم امحد مربوك ابوالعال٤٦٠٨

٩٥٩٩Xدمحم امحد حممود محاد٤٦٠٩

ل٩٦٠٠دمحم اسامه السيد بدوى الصياد٤٦١٠

دمحم امساعيل ابوحيى٤٦١١ ل٩٩٨٧دمحم امساعيل 

٩٦٠٢Xدمحم انس عبداملنعم جلهوم٤٦١٢

ل٩٦٠٣دمحم بسيوىن عبدالعزيز حسنني٤٦١٣

٩٦٠٤Xدمحم بسيوىن عرفه جويلى٤٦١٤

دمحم سيد امحد٤٦١٥ جـ//٩٦٠٥دمحم �اء مشحوت 

ل٩٦٠٦دمحم مجال عبدالعزيز امساعيل خلف هللا٤٦١٦

جـ//٩٦٠٧دمحم مجال عوض قطب٤٦١٧

جـ//٩٦٠٨دمحم مجال حممود عبداحلميد نصر٤٦١٨

ل٩٦٠٩دمحم حبشى طه العرت٤٦١٩

دمحم سامل٤٦٢٠ جـ//٩٦١٠دمحم حجاج 

٩٦١١Xدمحم حسام انور امحد٤٦٢١

ل٩٦١٣دمحم حسن سليمان ابوعدس٤٦٢٢

٩٦١٤Xدمحم حسن عبدالعزيز حسن٤٦٢٣

دمحم الربماوى٤٦٢٤ جـ//٩٦١٥دمحم حسن عبدالفتاح 

ل٩٦١٦دمحم حسىن حممود عبدالرحيم٤٦٢٥
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ل٩٦١٧دمحم حسني عبدهللا امحد٤٦٢٦

ل٩٦١٨دمحم حسني على امحد٤٦٢٧

دمحم مهام٤٦٢٨ دمحم  ٩٦١٩X Xدمحم حسني 

دمحم يوسف البقرى٤٦٢٩ جـ//٩٦٢٠دمحم محدى 

ل٩٦٢١دمحم خالد امحد عمر٤٦٣٠

٩٦٢٢X Xدمحم خالد السيد عبدهللا سامل د�ب٤٦٣١

ل٩٦٢٣دمحم خالد عبدالقادر هرماش٤٦٣٢

٩٦٢٤Xدمحم خالد فرج امني٤٦٣٣

دمحم الغزوىل٤٦٣٤ ٩٦٢٥Xدمحم خالد 

دمحم عبدالعظيم٤٦٣٥ ل٩٦٢٦دمحم خالد 

جـ//٩٦٢٧دمحم خالد نبوى عبداحلميد٤٦٣٦

جـ//٩٦٢٩دمحم ذكرى محد امحد٤٦٣٧

٩٦٣٠Xدمحم رأفت على عمر٤٦٣٨

جـ//٩٦٣١دمحم راضى صاىف حكيم٤٦٣٩

ل٩٦٣٢دمحم ربيع السعيد رمضان رخا٤٦٤٠

جـ//٩٦٣٣دمحم رجب سعد ابراهيم عامر٤٦٤١

جـ//٩٦٣٤دمحم رضا الدسوقى نصر الدسوقى٤٦٤٢

ل٩٦٣٥دمحم رضا عبداملنعم حممود ابوهريه٤٦٤٣

دمحم مجعه٤٦٤٤ جـ//٩٦٣٦دمحم رضا 

جـ//٩٦٣٧دمحم رمضان عبدالاله الكردى٤٦٤٥

جـ//٩٦٣٨دمحم رمضان فرج هللا د�ب٤٦٤٦

دمحم عيسى عطيه٤٦٤٧ جـ//٩٦٣٩دمحم رمضان 

دمحم حجاج٤٦٤٨ جـ//٩٦٤٠دمحم سامى عبداحلليم 

دمحم موسى٤٦٤٩ جـ//٩٦٤١دمحم سامى عبدالصمد 

٩٩٥٤X Xدمحم سعد ابراهيم حسنني٤٦٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//٩٦٤٢دمحم سعد عبدالرحيم الدنيارى٤٦٥١

ل٩٦٤٣دمحم سعد عبدا�يد على٤٦٥٢

ل٩٩٨٨دمحم سعيد عبدالفتاح عبدالرمحن عيطه٤٦٥٣

دمحم عبدالفتاح عيسى٤٦٥٤ ل٩٦٤٤دمحم سعيد 

دمحم حممود الدسوقى٤٦٥٥ جـ//٩٦٤٥دمحم مسري 

دمحم٤٦٥٦ ل٩٦٤٦دمحم سيد فتحى ابواليزيد 

جـ//٩٦٤٧دمحم شعراوى مجعه سعيد٤٦٥٧

جـ//٩٦٤٨دمحم شوقى على واىف امحد٤٦٥٨

دمحمى على٤٦٥٩ ٩٦٤٩Xدمحم صابر 

ل٩٦٥٠دمحم صربى ابراهيم عبداملوىل٤٦٦٠

جـ//٩٦٥١دمحم صربى عبداحلميد عبداجلليل سالمه٤٦٦١

ل٩٦٥٤دمحم عابدين فؤاد عبدالعزيز حسني٤٦٦٢

ل٩٦٥٥دمحم عادل احلسيىن املرسى٤٦٦٣

٩٦٥٦Xدمحم عادل شعبان السيد٤٦٦٤

دمحم سامل٤٦٦٥ ل٩٦٥٧دمحم عبداجليد 

دمحم٤٦٦٦ دمحم حلمى  جـ//٩٦٥٨دمحم عبداحلفيظ 

ل٩٦٥٩دمحم عبداحلميد عبدالفتاح دراز٤٦٦٧

دمحم امساعيل٤٦٦٨ ل٩٩٥٦دمحم عبدالرمحن على 

٩٩٥٧X Xدمحم عدوى عبدالغفار عدوى٤٦٦٩

جـ//٩٦٦١دمحم عصام مصطفى السيد سيد امحد٤٦٧٠

دمحم٤٦٧١ جـ//٩٦٦٢دمحم على امحد 

دمحم امساعيل السحراوى٤٦٧٢ جـ//٩٦٦٣دمحم علي 

دمحم موسى الدفراوى٤٦٧٣ ل٩٦٦٤دمحم على 

جـ//٩٦٦٥دمحم عماد فاروق ابراهيم امحد٤٦٧٤

٩٦٦٦Xدمحم عمر عثمان ابراهيم هالل٤٦٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم عطيه٤٦٧٦ جـ//٩٦٦٧دمحم عمر 

دمحم مخيس٤٦٧٧ جـ//٩٦٦٨دمحم عمران حسن 

٩٦٦٩Xدمحم عوض سعيد عبدالرازق٤٦٧٨

٩٩٥٩X Xدمحم عيسى السيد حممود٤٦٧٩

جـ//٩٦٧٠دمحم فؤاد على حسني ابوزعيمه٤٦٨٠

جـ//٩٦٧١دمحم فارس امحد امحد العدىل٤٦٨١

جـ//٩٦٧٢دمحم فارس عبدالعزيز شوكه٤٦٨٢

جـ//٩٦٧٣دمحم فايز دخيل عبدالرمحن٤٦٨٣

جـ//٩٦٧٤دمحم فتحى عطيه عثملى جعيدى٤٦٨٤

٩٦٧٦Xدمحم فكرى السنوسى رسالن٤٦٨٥

٩٦٧٧Xدمحم فنجرى سعدى حامد٤٦٨٦

جـ//٩٦٧٨دمحم فهمى امني سيد٤٦٨٧

ل٩٦٧٩دمحم فيصل عبدالفتاح الربقى٤٦٨٨

جـ//٩٦٨٠دمحم كارم عبداملنعم عبداخلالق٤٦٨٩

جـ//٩٦٨١دمحم مربوك غنيم على٤٦٩٠

دمحم عبدالغىن النجار٤٦٩١ جـ//٩٦٨٢دمحم مربوك 

ججـ٩٦٨٣دمحم جمدى ابوالوفا ابو سريع٤٦٩٢

جـ//٩٦٨٤دمحم جمدى انيس عبدالعليم نوار٤٦٩٣

ل٩٦٨٥دمحم جمدى شامى عبداحلميد٤٦٩٤

جـ//٩٦٨٦دمحم حمروس مسعود عبداجلليل٤٦٩٥

دمحم حسانني٤٦٩٦ ٩٦٨٧Xدمحم حمسن امحد 

دمحم عبدالقادر٤٦٩٧ ل٩٦٨٨دمحم حمسن عبدالوهاب 

دمحم امحد٤٦٩٨ ١٠٠٠٠Xدمحم حمسن 

دمحم ¦ج الدين حممود٤٦٩٩ ٩٦٨٩Xدمحم 

دمحم رشدى حسنني راشد٤٧٠٠ جـ//٩٦٩٠دمحم 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم على٤٧٠١ دمحم صابر  جـ//٩٦٩١دمحم 

جـ//٩٦٩٢دمحم حممود بدوى متويل رصاص٤٧٠٢

دمحم فرج٤٧٠٣ جـ//٩٦٩٣دمحم حمىي السيد 

٩٦٩٤Xدمحم مدحت حسني مهنا٤٧٠٤

جـ//٩٦٩٥دمحم مسعد امساعيل مصطفى خليل الروىب٤٧٠٥

جـ//٩٦٩٦دمحم مسعود سعيد عبداللطيف٤٧٠٦

دمحم السيد٤٧٠٧ جـ//٩٦٩٧دمحم مسري 

جـ//٩٦٩٨دمحم مصطفى امحد على حسني٤٧٠٨

٩٦٩٩Xدمحم مصطفى عبداحلميد جاد هللا٤٧٠٩

دمحم متاجر٤٧١٠ ٩٧٠٠Xدمحم منري 

جـ//٩٧٠١دمحم �صر رضوان عبداحلميد العرىب٤٧١١

٩٧٠٢X Xدمحم نبيل ابراهيم السيد سليم٤٧١٢

دمحم حممود٤٧١٣ ل٩٧٠٣دمحم نبيل امني 

ل٩٧٠٤دمحم جناح غازى يوسف الشرقاوى٤٧١٤

جـ//٩٧٠٥دمحم هاىن رمضان الشاذىل٤٧١٥

دمحم هالىل٤٧١٦ جـ//٩٧٠٦دمحم هالىل النحاس 

جـ//٩٧٠٧دمحم هنداوى املصرى السيد املصرى٤٧١٧

٩٧٠٨Xدمحم وجيه مصطفى كامل٤٧١٨

دمحم قطب٤٧١٩ ل٩٧٠٩دمحم وحيد 

دمحم٤٧٢٠ ٩٩٦٢Xدمحم حيىي حممود 

دمحم محزه٤٧٢١ جـ//٩٧١٠حممود امحد 

دمحم رجب٤٧٢٢ جـ//٩٧١١حممود امحد 

دمحم٤٧٢٣ جـ//٩٧١٢حممود امحد حممود امحد 

دمحم السيد سيد امحد٤٧٢٤ ل٩٧١٣حممود اسامه 

دمحم٤٧٢٥ ٩٧١٤Xحممود اشرف ضيف 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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ل٩٧١٥حممود ايهاب السيد متوىل عبدالنىب٤٧٢٦

ل٩٩٦٣حممود جابر متوىل بدرى٤٧٢٧

ل٩٧١٦حممود مجال عبدالعزيز نعام٤٧٢٨

٩٧١٧Xحممود حجاج سالمه عبدهللا٤٧٢٩

ل٩٧١٨حممود حجازى عبدالعظيم الصيفى٤٧٣٠

دمحم امحد شاهني٤٧٣١ ل٩٧١٩حممود حسن 

٩٧٢٠Xحممود حسن حممود امحد٤٧٣٢

دمحم عليان٤٧٣٣ ل٩٧٢١حممود محاده 

جـ//٩٧٢٢حممود محدى حسني اجلندى٤٧٣٤

جـ//٩٧٢٣حممود محدى مصطفى السيسى٤٧٣٥

جـ//٩٧٢٤حممود راغب حسن على جادو٤٧٣٦

جـ//٩٧٢٥حممود رجب مطراوى سامل العرىب٤٧٣٧

جـ//٩٧٢٦حممود سعد عبدهللا حسن٤٧٣٨

دمحم السيد عبد ربه٤٧٣٩ دمحم  جـ//٩٧٢٧حممود سعد 

٩٧٢٨Xحممود سليمان الدهشان عماره٤٧٤٠

ل٩٧٢٩حممود سليمان سعيد امحد٤٧٤١

جـ//٩٧٣١حممود شعبان عبدالعاطى ابراهيم٤٧٤٢

جـ//٩٧٣٢حممود مشس الدين شوقى مشس الدين النقرود٤٧٤٣

جـ//٩٧٣٣حممود شوقى سعيد بيومى٤٧٤٤

ججـ٩٧٣٤حممود صابر ابو شعيشع عوض٤٧٤٥

جـ//٩٧٣٥حممود صاحل حممود امساعيل٤٧٤٦

جـ//٩٧٣٦حممود صالح ابراهيم حامد امحد٤٧٤٧

جـ//٩٧٣٨حممود صالح عيد حممود٤٧٤٨

دمحم عبداحلميد٤٧٤٩ جـ//٩٧٣٩حممود عبداحلميد 

جـ//٩٧٤٠حممود عبدالكرمي عبدالفتاح سعدهللا٤٧٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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٩٧٤١Xحممود عبيد حممود عوض٤٧٥١

ل٩٧٤٢حممود عيد عبداملقصود مقيدم٤٧٥٢

ل٩٧٤٣حممود فهمى عبدالكرمي عفيفى٤٧٥٣

دمحم ¦ج الدين حممود٤٧٥٤ جـ//٩٧٤٤حممود 

دمحم٤٧٥٥ دمحم زاهر  جـ//٩٧٤٥حممود 

دمحم زكى السيد دحيه٤٧٥٦ ل٩٧٤٦حممود 

دمحم ابوشوشه٤٧٥٧ دمحم سالمه  ٩٧٤٧Xحممود 

دمحم طه امحد طه٤٧٥٨ جـ//٩٧٤٨حممود 

دمحم عباس الشباسى٤٧٥٩ ل٩٧٤٩حممود 

دمحم عبدالسالم رحيم٤٧٦٠ ٩٧٥٠Xحممود 

دمحم عبداملوىل عبداملقصود٤٧٦١ جـ//٩٧٥١حممود 

دمحم فتحى سعدان٤٧٦٢ ل٩٧٥٢حممود 

دمحم حممود احللىب٤٧٦٣ دمحم  ل٩٧٥٣حممود 

دمحم مصطفى ابراهيم جعفر٤٧٦٤ ل٩٧٥٤حممود 

٩٧٥٦Xحممود مدحت فاروق حممود اخلضراوى٤٧٦٥

دمحم السيد حنيش٤٧٦٦ ل٩٧٥٧حممود مدحت 

٩٧٥٨X Xحممود �صر سعد على اجليزاوى٤٧٦٧

دمحم سامل٤٧٦٨ جـ//٩٧٥٩حممود نبيل كامل 

ل٩٧٦٠حممود وحيد عبدالسالم عبدالكرمي٤٧٦٩

ججـ٩٧٦١حممود  حسن امحد فكرى حسن على عثمان٤٧٧٠

دمحم٤٧٧١ ٩٧٦٢Xحممود حمروس مخيس 

٩٧٦٣Xحممود خمتار ابراهيم عبداحلليم٤٧٧٢

ل٩٧٦٤خمتار نبيل خمتار ابراهيم نصري٤٧٧٣

دمحم٤٧٧٤ جـ//٩٧٦٥مروان عادل امحد 

جـ//٩٧٦٦مروه خالد السيد عبدالرازق٤٧٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//٩٧٦٧مروه خريى القطب العشماوى٤٧٧٦

جـ//٩٧٦٨مروه شوقى حسن عبدهللا٤٧٧٧

دمحم نعمان٤٧٧٨ دمحم فوزى  ل٩٧٦٩مروه 

ل٩٧٧٠مر�م نبيل حنا فرج٤٧٧٩

جـ//٩٧٧١مرمي امحد عبدهللا امحد دبو٤٧٨٠

دمحم حممود بكر٤٧٨١ جـ//٩٧٧٢مرمي السيد 

ل٩٧٧٣مرمي مجال رمضان سليمان٤٧٨٢

٩٧٧٤Xمرمي مجال ماهر ابويوسف٤٧٨٣

دمحم ابراهيم٤٧٨٤ ٩٧٧٥Xمصطفى ابراهيم 

دمحم رجب٤٧٨٥ ل٩٧٧٦مصطفى ابراهيم مصطفى 

دمحم٤٧٨٦ دمحم امساعيل  جـ//٩٧٧٧مصطفى امساعيل 

٩٧٧٨Xمصطفى اشرف حجازى حسن٤٧٨٧

جـ//٩٧٧٩مصطفى السيد السيد امحد قاقه٤٧٨٨

جـ//٩٧٨٠مصطفى انور كمال رشدى٤٧٨٩

دمحم ابراهيم٤٧٩٠ جـ//٩٧٨١مصطفى مجيل 

جـ//٩٧٨٢مصطفى خليل سيد خليل٤٧٩١

جـ//٩٧٨٣مصطفى ربيع عبداملوجود عبدالرازق٤٧٩٢

جـ//٩٧٨٤مصطفى رفعت امحد حسني جاب هللا٤٧٩٣

دمحم ابو العنني٤٧٩٤ ٩٧٨٥Xمصطفى سنوسى 

دمحم٤٧٩٥ جـ//٩٧٨٦مصطفى شاكر السيد امحد عبدالعزيز 

جـ//٩٧٨٧مصطفى شعبان ربيع حممود٤٧٩٦

دمحم جاروده٤٧٩٧ جـ//٩٧٨٨مصطفى شعبان عباس 

دمحم عرفه٤٧٩٨ جـ//٩٧٩٠مصطفى عبداجلواد 

ل٩٧٩١مصطفى عبدالعزيز رفعت عبدالعزيز٤٧٩٩

جـ//٩٧٩٢مصطفى عبدالناصر يوسف امحد٤٨٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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ل٩٧٩٣مصطفى على مصطفى ابراهيم السماحى٤٨٠١

دمحم صالح الدين منصور مشاحيت٤٨٠٢ جـ//٩٧٩٤مصطفى عماد الدين 

دمحم بدير٤٨٠٣ جـ//٩٧٩٥مصطفى كامل 

دمحم سيد حواش٤٨٠٤ ل٩٧٩٦مصطفى كامل 

دمحم تركى ابراهيم العياط٤٨٠٥ ل٩٧٩٧مصطفى 

دمحم عبدهللا عبدالتواب٤٨٠٦ جـ//٩٧٩٨مصطفى 

دمحم كامل عبداحلميد٤٨٠٧ ل٩٧٩٩مصطفى 

ل٩٨٠٠مصطفى حممود امحد حسن٤٨٠٨

دمحم ابراهيم٤٨٠٩ جـ//٩٨٠١مصطفى حممود 

دمحم ابراهيم عبداملعطى النجار٤٨١٠ ل٩٨٠٢معتز 

١٠٠٠١X Xمعد امحد سليمان حسني٤٨١١

ل٩٨٠٣مالك امين صاحل خلة٤٨١٢

دمحم ابراهيم حممود٤٨١٣ ل٩٨٠٤ممدوح امحد 

جـ//٩٨٠٥ممدوح عاطف جابر امحد٤٨١٤

٩٩٦٩X Xمنار ايهاب عبدالسالم صقر٤٨١٥

ل٩٨٠٦منار عبدالرمحن ذكى حممود٤٨١٦

دمحم فتحى مصطفى حسن٤٨١٧ ل٩٨٠٨مها 

٩٨٠٩Xموسى دمني �جى عبداهلادى رحومه٤٨١٨

دمحم فكرى مهدى٤٨١٩ جـ//٩٨١٠مى تيسري 

ججـ٩٨١١ميالد مسري وديع كامل٤٨٢٠

جـ//٩٨١٢مينا عماد حفظى سلوانس٤٨٢١

دمحم ابراهيم٤٨٢٢ ججـ�٩٨١٣جى �صر 

دمحم طاهر٤٨٢٣ �٩٩٧٠Xدر فتحى حبر 

جـ//�٩٨١٤ديه قرشى طه ابراهيم خليل٤٨٢٤

ججـ�٩٨١٥نسى رأفت حافظ جملع٤٨٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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التقديررقم جلوس سابق

جـ//٩٨١٦نبيل خالد عبدالفتاح شعله٤٨٢٦

ججـ٩٨١٧نبيل مصطفى طه عبيه٤٨٢٧

ججـ٩٨١٨جنوى جندى كامل رزق هللا٤٨٢٨

ججـ٩٨١٩ندا عماد عبداحلميد شحاته املهدى٤٨٢٩

جـ//٩٨٢٠ندا مربوك عيد على شلىب٤٨٣٠

ججـ٩٨٢١ندا مساعد امساعيل حسني٤٨٣١

جـ//٩٨٢٢ندى السيد على عثمان٤٨٣٢

ل٩٨٢٣ندى خالد على حسني على٤٨٣٣

جـ//٩٨٢٤ندى عالء بيومى امحد٤٨٣٤

ججـ٩٨٢٥ندى �جى كامل يوسف٤٨٣٥

دمحم امحد٤٨٣٦ ٩٨٢٦Xندى وجيه صالح 

ل٩٨٢٧ندمي طارق على حسن عثمان٤٨٣٧

جـ//٩٨٢٨نرمني اجمد صالح درويش٤٨٣٨

جـ//٩٨٢٩نرمني عماد حممود عبداحلميد داود٤٨٣٩

جـ//٩٨٣٠نصر امين حسن نصر٤٨٤٠

دمحم صربى عبدهللا السماك٤٨٤١ ل٩٨٣١نور 

ل٩٨٣٢نورهان امحد عيد حسن٤٨٤٢

٩٨٣٣Xنورهان اشرف حممود عثمان٤٨٤٣

٩٨٣٤Xنورهان مجيل صادق سيد٤٨٤٤

ل٩٨٣٥نورهان حسن على حممود عياده٤٨٤٥

ل٩٨٣٦نورهان حسن مرسى حسن٤٨٤٦

جـ//٩٨٣٧نورهان رضا عبدهللا مهىن٤٨٤٧

جـ//٩٨٣٩نورهان طارق عيد رزق٤٨٤٨

جـ//٩٨٤٠نورهان وليد سعد امام امحد٤٨٤٩

جـ//٩٨٤١نريه امام ابوزيد امام مشعل٤٨٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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التقديررقم جلوس سابق

دمحم كامل٤٨٥١ جـ//٩٨٤٢نريه حسن عزوز 

ل٩٨٤٣هاجر مجال عبدالنعيم سيد٤٨٥٢

جـ//٩٨٤٤هاجر خالد رمضان امحد٤٨٥٣

دمحم٤٨٥٤ دمحم  ٩٨٤٥Xهاجر طلعت 

جـ//٩٨٤٦هاجر عباس السيد جاد٤٨٥٥

٩٨٤٧Xهاجر عبداملوىل عبدالرازق طاهر اجلباىل٤٨٥٦

دمحم جاد عباس٤٨٥٧ جـ//٩٨٤٨هاجر 

ججـ٩٨٤٩هاجر �جى سعد عبدالواحد٤٨٥٨

جـ//٩٨٥٠هاله عبداجلواد ابراهيم عزام٤٨٥٩

دمحم٤٨٦٠ ل٩٨٥١هاىن هالل حممود 

جـ//٩٨٥٢هايدى جمدى عيد عمار٤٨٦١

دمحم عبدهللا مصطفى٤٨٦٢ جـ//٩٨٥٣هبه هللا 

٩٨٥٤Xهبه فؤاد عبداللطيف عالم٤٨٦٣

دمحم سيد رشوان ابوطالب٤٨٦٤ جـ//٩٨٥٥هبه 

دمحم ابراهيم٤٨٦٥ دمحم نصر  ٩٩٧١Xهبه 

٩٨٥٦Xهبه �صر فتحى ابراهيم٤٨٦٦

دمحم حسن٤٨٦٧ ل٩٨٥٧هدى امحد 

ججـ٩٨٥٨هدى مجيل خليل عبدالنىب الغنام٤٨٦٨

جـ//٩٨٥٩هدير ابراهيم ابراهيم حرفوش٤٨٦٩

جـ//٩٨٦٠هدير جنيب رجب حامد ابو العنني٤٨٧٠

جـ//٩٨٦١هشام امين رمضان امحد٤٨٧١

جـ//٩٨٦٢هشام سيد رجب سيد٤٨٧٢

دمحم على٤٨٧٣ ٩٨٦٣Xهشام شعبان امحد 

ل٩٨٦٤هشام عادل ابراهيم مبارك٤٨٧٤

دمحم ابراهيم فيوض٤٨٧٥ ٩٨٦٥Xهشام 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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التقديررقم جلوس سابق

دمحم مجعه٤٨٧٦ دمحم عبدالعزيز  ٩٨٦٦X Xهشام 

دمحم قابيل٤٨٧٧ جـ//٩٨٦٧هشام حممود عبدالعاطى 

جـ//٩٨٦٨هشام مصطفى سيد امحد فوده٤٨٧٨

٩٨٦٩X Xمهام اشرف حسني ابوزيد٤٨٧٩

ل٩٨٧٠مهام مصطفى يوسف مهام عبده٤٨٨٠

ل٩٨٧١مهسه اشرف السيد على احلجار٤٨٨١

دمحم عيسى٤٨٨٢ ل٩٨٧٢هنا حممود 

جـ//٩٨٧٣هناء صربى السيد جرب٤٨٨٣

جـ//٩٨٧٤هند سعد حمروس عبداملعطى٤٨٨٤

جـ//٩٨٧٥هيالنه جمدى كامل مسعد٤٨٨٥

دمحم بركات حممود وهيب٤٨٨٦ جـ//٩٨٧٦وائل حسن 

دمحم ابراهيم٤٨٨٧ جـ//٩٨٧٧وسام عصام 

دمحم السيد٤٨٨٨ ل٩٨٧٨والء صالح 

٩٨٧٩Xوالء عادل عبدالسالم عبدالعاطى٤٨٨٩

جـ//٩٨٨٠والء حممود محدى سالمه السيد٤٨٩٠

ل٩٨٨٢وليد ¦مر فاروق عبداجلليل٤٨٩١

جـ//٩٨٨٣وليد خالد امحد خليل٤٨٩٢

ل٩٨٨٤وليد صالح عبداحلميد الغباشى٤٨٩٣

٩٨٨٥Xوليد عبدالواحد السيد عقيل٤٨٩٤

دمحم عبداملقصود �هض٤٨٩٥ ل٩٨٨٦وليد 

ل٩٨٨٧وليد ممدوح شفيق سعيد٤٨٩٦

دمحم٤٨٩٧ دمحم عبدالونيس  ل٩٨٨٨ونيس 

جـ//�٩٨٨٩سر ابراهيم عبدالعاطى السيد٤٨٩٨

ل�٩٨٩٠سر حسن شوقى حسني٤٨٩٩

ل�٩٨٩١سر سامح السيد على حسن خبيت٤٩٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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التقديررقم جلوس سابق

ل�٩٨٩٢سر عابد حممود عبداحلميد غامن٤٩٠١

دمحم السيد الرفاعى٤٩٠٢ جـ//�٩٨٩٣سر فيصل 

ل�٩٨٩٤مسني حسن محدى امحد٤٩٠٣

ل�٩٨٩٥سني امحد عبدالعال سيد حسن٤٩٠٤

ل�٩٨٩٦سني حسني سيد امحد سليمان٤٩٠٥

ل٩٨٩٧حيى على فؤاد ابوشعيشع٤٩٠٦

دمحم مصطفى٤٩٠٧ ل٩٨٩٨حيىي عصام حيىي حسن 

ل٩٨٩٩يسرا �جد عبدالرؤف حتاته٤٩٠٨

دمحم يوسف امحد شرف٤٩٠٩ جـ//٩٩٠٠يسرى 

جـ//٩٩٠١يوساب اسحق جنيب اسطفانوس٤٩١٠

جـ//٩٩٠٢يوستينا مالك مسري فهمى٤٩١١

دمحم ابواحلسن٤٩١٢ دمحم  ٩٩٠٣X Xيوسف امحد 

٩٩٠٤Xيوسف حامد رمضان امحد٤٩١٣

٩٩٠٥Xيوسف حسام حسن على٤٩١٤

دمحم٤٩١٥ دمحم  ل٩٩٠٦يوسف حسني لطفى 

ل٩٩٧٢يوسف خالد عبداحلميد ابوطالس٤٩١٦

ل٩٩٠٧يوسف سامل عبدالاله شحاته بيومى٤٩١٧

٩٩٠٨Xيوسف مسري عبدالباسط منتصر٤٩١٨

ل٩٩٠٩يوسف عبدالنىب اجليوشى عمر بدر٤٩١٩

دمحم سالمه عايش٤٩٣١ غـ٤٠٣٣امحد ابراهيم 

دمحم٤٩٣٢ دمحم عواد  ق٤٠٣٤امحد ابوبكر 

ق٤٠٤٩امحد حسن امحد عبدالسالم٤٩٣٣

ق٤٠٧٩امحد صاحل عبدالونيس عباس٤٩٣٤

ق٤٠٨٨امحد عباس نصر مراد كعبيش٤٩٣٥

ق٤٠٩٣امحد عبداخلالق عبداخلالق اجلويلى٤٩٣٦

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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غـ٤١٤٩امحد �صر حسن ابراهيم٤٩٣٧

ق٤١٧٥اسالم حافظ عثمان عبدالبصري٤٩٣٨

دمحم٤٩٣٩ ق٤١٧٩اسالم شعبان عبدالسالم 

غـ٤١٨٦اشرف مجال على ذيدان٤٩٤٠

دمحم عبدالغىن٤٩٤١ غـ٤١٩٣الشيماء عالء الدين 

دمحم حسن٤٩٤٢ غـ٤١٩٩امنيه عادل 

ق٤٣٢٣صبحى رءوف ر�ض داود٤٩٤٣

ق٤٣٣٠طارق فوزى فاضل بدران العشماوى٤٩٤٤

ق٤٣٤٠عبداخلالق عبده عبداخلالق حممود٤٩٤٥

ق٤٣٤٤عبدالرمحن امساعيل جويلى صاحل٤٩٤٦

ق٤٤٢٤عمر ¦مر فاروق مصطفى٤٩٤٧

ق٤٤٦٣مؤمن سامح عبدالرحيم امحد عبدالرحيم٤٩٤٨

غـ٤٥١٨دمحم رجب مصطفى عبدالعزيز٤٩٤٩

دمحم٤٩٥٠ ق٤٥٣٤دمحم مسري صربى عبدالعزيز 

ق٤٥٣٦دمحم سيد فؤاد الصغري على٤٩٥١

دمحم عبدالعزيز محزه٤٩٥٢ ق٤٥٥٥دمحم عبدالعزيز 

دمحم حممود ابراهيم٤٩٥٣ ق٤٦٠٣دمحم �صر 

ق٤٦١٣حممود امحد عبدالفتاح امحد حسن٤٩٥٤

غـ٤٦٩٢مصطفى شحاته امساعيل عبداملعطى٤٩٥٥

دمحم٤٩٥٦ دمحم موسى  ق٤٧٠٠مصطفى فتحى 

غـ�٤٧٣٠در سامل ساملان شتيوى٤٩٥٧

دمحم شوقى٤٩٥٨ ق٤٧٣٦ندى حممود 

دمحم٤٩٥٩ غـ٤٧٩٨يوسف حسنني صبحى 

غـ٤٨١٢يونس عبداملنعم يونس عبده سحلول٤٩٦٠

دمحم موسى عثمان٤٩٧١ خ٤٨٢١١امحد رفعت حسني 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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خ٤٨٢٣١امحد عادل على موسى ابوالعال٤٩٧٢

دمحم علي احلفناوى٤٩٧٣ خ٤٨٢٤١امحد 

خ٤٨٢٥١ا�د زكر� عبداملغيث امحد٤٩٧٤

خ٤٨٢٧١خالد عبدالرمحن مدثر امحد٤٩٧٥

خ٤٨٣١١عبدالرمحن �سر عيد عبدالعزيز٤٩٧٦

خ٤٨٣٥١دمحم عادل السيد زهران٤٩٧٧

خ٤٨٣٧١حممود سامى رمضان حممود٤٩٧٨

خ٤٨٣٨١حممود شعبان خطاب عبدالقوى٤٩٧٩

خ٤٨٣٩١مروه جمدى عبدالفتاح الطريفى امحد٤٩٨٠

خ٤٨٤١١مينا شوقى فهمى مليكة ابراهيم٤٩٨١

خ٤٨٤٢١يوسف على امحد سليم٤٩٨٢

خ٤٨٥١٢ابراهيم حسن عبدالسالم رحيم٤٩٩١

دمحم عبداحلليم٤٩٩٢ خ٤٨٥٢٢امحد جابر 

دمحم امساعيل عبدالغىن امحد٤٩٩٣ خ٤٨٥٥٢امحد 

دمحم فرحان حسني حجاب٤٩٩٤ خ٤٨٥٦٢امحد 

دمحم٤٩٩٥ خ٤٨٥٩٢سارة جاد علي 

دمحم على٤٩٩٦ خ٤٨٦٠٢صابر ابراهيم فرج 

خ٤٨٦١٢مها حممود امحد شلىب٤٩٩٧

خ٤٨٦٢٢وضاح يوسف ادريس عبدالرمحن٤٩٩٨

خ٤٨٧١٣ا9نوب منر عجيب حنا٥٠٠١

خ٤٨٧٢٣امحد كمال نبيه قطب٥٠٠٢

خ٤٨٧٣٣حسني سيد سليمان عبدالكرمي٥٠٠٣

خ٤٨٧٤٣عمرو حممود عبدالونيس امحد٥٠٠٤

خ٤٨٧٦٣مدىن طايع حسني درديرى٥٠٠٥

خ٤٨٧٧٣مديح على حسن عبدالعاطى٥٠٠٦

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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خ٤٨٧٨٣مصطفى امساعيل عبدالفهيم عراىب٥٠٠٧

خ٤٨٧٩٣معوض امحد معوض فهد٥٠٠٨

ق٤٩١٢جابر قاسم الزورى٥٠٢١

ق٤٩١٣شيماء عبداملنعم ابراهيم خطاب٥٠٢٢

دمحم يسرى صاحل امحد٥٠٢٣ ق٤٨٩٨طه 

دمحم قطب يوسف٥٠٢٤ ق٤٨٩٩عابد 

ق٤٩١٤عزه حممود امحد عبده عبدالنىب٥٠٢٥

دمحم امحد٥٠٢٦ ق٤٩١٨دمحم مسري حممود 

ق٤٩٢٠مى حممود عبداحلميد بسطويسى٥٠٢٧

ق٤٩٢١نبيله حسن ابراهيم حسن٥٠٢٨

دمحم٥٠٢٩ ق٤٩٠٤هاشم عبدالسميع هاشم 

ق٤٩٢٢هبه مسري جاد ابوعوف٥٠٣٠

ق٤٩٢٣هند فوزى حمروس عرفه د�ب٥٠٣١

غـ٤٩٣١ابراهيم عبداحلافظ ابراهيم عبدالسالم٥٠٤١

غـ٤٨٥٣امحد مسري ابراهيم عبداحلميد٥٠٤٢

غـ٤٩٣٣امحد سيد حافظ مصطفى ابراهيم٥٠٤٣

دمحم شعيب٥٠٤٤ غـ٤١٠٥امحد عماد ابراهيم 

ق٤١٤٠امحد حممود امحد امحد سلومه٥٠٤٥

دمحم موسى٥٠٤٦ غـ٤١٥٢امحد �صر على 

دمحم٥٠٤٧ غـ٤١٥٣امحد �فع ابوبكر 

دمحم على فرغل٥٠٤٨ ق٤١٨٩اقبال حييا 

دمحم عوض٥٠٤٩ دمحم يونس  غـ٤٩٣٦امل 

دمحم قوشىت٥٠٥٠ غـ٤٩٣٧اميان مسري 

دمحم عابدين متوىل عبدالعال٥٠٥١ غـ٤٩٣٨اميان 

دمحم عبدالرمحن٥٠٥٢ دمحم  ق9٤٢٢١سم عبداحلميد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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غـ٤٩٣٩بسمه السيد فوزى بندارى٥٠٥٣

غـ٤٩٤٠بيشوى فرج وحيد ر�ض٥٠٥٤

ق٤٢٢٨جربيل هالل جربيل السيد٥٠٥٥

ق٤٨٢٦حسن عبدالاله حسن ابواحلسن حسن٥٠٥٦

دمحم مخيس العبد٥٠٥٧ دمحم  غـ٤٩٤١حسن 

غـ٤٩٤٢دعاء صباح ابوالنور اجلمل٥٠٥٨

دمحم٥٠٥٩ غـ٤٩٤٣دينا عبدالرحيم عطا 

غـ٤٩٤٤رانيا رمضان على على٥٠٦٠

غـ٤٩٤٥ر9ب جنيب سليمان على٥٠٦١

غـ٤٩٤٦روان عادل عالم امحد٥٠٦٢

غـ٤٩٤٧روحيه حسن على حسن٥٠٦٣

غـ٤٩٤٨زينب بالل خري واجد٥٠٦٤

ق٤٨٢٨ساره صالح رشاد ابراهيم٥٠٦٥

غـ٤٨٢٩سامح كامل سالمة كامل٥٠٦٦

دمحم٥٠٦٧ دمحم عميش  غـ٤٩٥٠سيد 

دمحم نصر٥٠٦٨ غـ٤٣٢٤صربى شورى 

دمحم عزمى عبدالوهاب٥٠٦٩ غـ٤٣٢٩طارق عالم 

غـ٤٣٦٥عبدالرمحن مصطفى عبداملنعم صابر٥٠٧٠

غـ٤٣٦٨عبدالسميع امساعيل عبدالسميع محوده٥٠٧١

غـ٤٤٠٥عبدالناصر فتحى على على٥٠٧٢

غـ٤٩٥٣عزه حممود حلمى فرج٥٠٧٣

غـ٤٩٥٤عزيزه عبدالراضى امحد متوىل٥٠٧٤

دمحم القاضى٥٠٧٥ غـ٤٩٥٥عال السيد ابراهيم 

غـ٤٩٥٦عالء الدين عرىب بديوى على٥٠٧٦

غـ٤٤١٧على مصطفى ابراهيم قنديل٥٠٧٧

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم السعودى٥٠٧٨ غـ٤٤٢٦عمر سيد صاحل 

غـ٤٩٥٧عمر فؤاد امحد عمر٥٠٧٩

دمحم امحد على سعدالدين٥٠٨٠ غـ٤٩٥٨عمر 

غـ٤٩٦٠عمرو حممود ابراهيم عبدالعاطى٥٠٨١

دمحم السيد زكى٥٠٨٢ غـ٤٤٤٣فارس 

دمحم٥٠٨٣ غـ٤٩٦١فاطمه رفعت شعبان 

دمحم طايع امحد٥٠٨٤ غـ٤٩٦٢فاطمه سعد 

غـ٤٩٦٣مؤمن خالد عبداملؤمن عبداهلادى٥٠٨٥

غـ٤٤٧٧دمحم امحد عبدربه على٥٠٨٦

دمحم ابوطالب٥٠٨٧ ق٤٤٧٩دمحم امحد 

دمحم داود٥٠٨٨ ق٤٤٩٥دمحم بركات 

ق٤٥٠٩دمحم خالد عبدالنىب يوسف عبداحلافظ٥٠٨٩

غـ٤٩١٧دمحم ربيع امحد عبدهللا٥٠٩٠

ق٤٥٣٢دمحم سعيد كمال عبدا�يد٥٠٩١

غـ٤٩٦٤دمحم صالح ضيف عبدالفتاح٥٠٩٢

دمحم سليمان٥٠٩٣ غـ٤٩٦٥دمحم طارق 

دمحم٥٠٩٤ غـ٤٩٦٦دمحم جمدى عبدالستار 

دمحم النادى٥٠٩٥ دمحم  ق٤٦٤٤حممود عبداحلميد 

غـ٤٦٥١حممود عصام فرحات امام٥٠٩٦

غـ٤٦٥٣حممود فتح هللا عبداحلميد عبدالتواب٥٠٩٧

غـ٤٦٨٥مصطفى السيد نبوى مراد٥٠٩٨

غـ٤٩٦٨مصطفى خالد امحد عبداحلكيم٥٠٩٩

غـ٤٩٦٩جنالء عادل عبداملنعم السيد٥١٠٠

دمحم عطيه٥١٠١ غـ٤٩٧١هاجر رمضان 

دمحم محزه هيبه٥١٠٢ ق٤٧٧٣هدير مصطفى 
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غـ٤٨٠٢يوسف صالح عبدهللا الصديق فرج٥١٠٣

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة


