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جـ//٧٠٠١ا9نوب ايهاب نبيل لطفى منسى٢٠٠١

جـ//٧٠٠٢ا9نوب صالح روماىن جورجى٢٠٠٢

جـ//٧٠٠٤ابراهيم االمام ابراهيم فهمى٢٠٠٣

ل٧٠٠٥ابراهيم السيد بدر نصر٢٠٠٤

ل٧٠٠٦ابراهيم عاطف ابراهيم الصباغ٢٠٠٥

ل٧٠٠٧ابراهيم عبدالوهاب امحد عبداJيد٢٠٠٦

دمحم ابراهيم٢٠٠٧ ل٧٠٠٨ابراهيم عالء عبدالغىن 

ل٧٠٠٩ابراهيم على ابراهيم كشك٢٠٠٨

ل٧٠١٠ابراهيم ماهر مخيس دميان٢٠٠٩

دمحم الشوره٢٠١٠ دمحم  دمحم  جـ//٧٠١١ابراهيم 

ل٧٠١٢ابراهيم Zدر ابراهيم فتيحه الظايط٢٠١١

جـ//٧٠١٣ابراهيم نشأت ابراهيم عيد يوسف٢٠١٢

دمحم٢٠١٣ دمحم  جـ//٧٠١٤احسان ايهاب 

ل٧٠١٦امحد ابراهيم صاحل د^ب٢٠١٤

ل٧٠١٨امحد امساعيل حمروس يونس٢٠١٥

٧٠١٩X Xامحد اكرم خضر عبد٢٠١٦

جـ//٧٠٢٠امحد بدر سالمه عبدالعزيز٢٠١٧

ل٧٠٢١امحد بكر عبدالواىل االسيوطى٢٠١٨

جـ//٧٨٧١امحد مجال السيد موسى٢٠١٩

جـ//٧٠٢٢امحد مجال كمال عبدالقادر مجعه٢٠٢٠

جـ//٧٠٢٤امحد حازم مصطفى عبدالرازق٢٠٢١

ل٧٠٢٦امحد حسن امحد بدران٢٠٢٢

ل٧٠٢٧امحد خالد ابراهيم مدبوىل٢٠٢٣

دمحم عبداحلق٢٠٢٤ جـ//٧٠٢٨امحد خالد 

دمحم مهىن٢٠٢٥ جـ//٧٠٢٩امحد خالد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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ل٧٠٣٠امحد راضى عوض رمضان٢٠٢٦

دمحم الشورى٢٠٢٧ ل٧٠٣١امحد رزق 

دمحم٢٠٢٨ ٧٠٣٢Xامحد رمضان امحد 

جـ//٧٠٣٣امحد رمضان شعبان حامد يوسف٢٠٢٩

دمحم خليل٢٠٣٠ ٧٩٢١Xامحد رمضان عبداحلميد 

٧٠٣٤Xامحد رمضان فتحى امني٢٠٣١

ل٧٠٣٥امحد سعيد امحد على الدمياطى٢٠٣٢

ل٧٠٣٦امحد سعيد عوض السيد على الطباخ٢٠٣٣

ل٧٠٣٧امحد سالمه امحد عبداحلميد الشهاىل٢٠٣٤

جـ//٧٠٣٨امحد مسري عبداحلميد قنصوه٢٠٣٥

ل٧٨٧٢امحد سيد منصور امحد٢٠٣٦

جـ//٧٠٣٩امحد شريف عطا العفيفى٢٠٣٧

جـ//٧٠٤٠امحد شعبان عبدالعزيز الواصلى٢٠٣٨

جـ//٧٠٤١امحد شعبان حممود دسوقى حجاج٢٠٣٩

ل٧٠٤٢امحد صبحى على حسن٢٠٤٠

جـ//٧٠٤٣امحد صالح سعيد عالمه٢٠٤١

دمحم كامل٢٠٤٢ ٧٠٤٤Xامحد طارق 

ل٧٠٤٥امحد طارق حممود حلمى عبداجلليل٢٠٤٣

جـ//٧٠٤٦امحد عاصم عيد امحد٢٠٤٤

جـ//٧٠٤٧امحد عاطف على هدهد٢٠٤٥

دمحم٢٠٤٦ ٧٠٤٨Xامحد عبداحلكيم رضوان 

جـ//٧٠٤٩امحد عبداحلميد مصطفى عبداحلميد٢٠٤٧

جـ//٧٠٥٠امحد عبدالرحيم السيد عثمان٢٠٤٨

دمحم عبدربة٢٠٤٩ جـ//٧٠٥١امحد عبدالسميع 

دمحم عبدالعزيز٢٠٥٠ جـ//٧٠٥٢امحد عبدالعزيز 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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م٧٠٥٣امحد عبدالعظيم السيد النجار٢٠٥١

ججـ٧٠٥٤امحد عبدالغفار على عطوان٢٠٥٢

ججـ٧٠٥٥امحد عبدالكرمي امحد حسن٢٠٥٣

ججـ٧٠٥٧امحد عصمت عبدهللا جابر امحد٢٠٥٤

جـ//٧٠٥٨امحد على طلخان على درويش٢٠٥٥

جـ//٧٠٦٠امحد غريب عبدالعزيز عبداجلواد٢٠٥٦

ججـ٧٠٦١امحد غنيم مصطفى الطنبداوى٢٠٥٧

٧٠٦٢Xامحد فتح هللا صاحل قاسم الربيعى٢٠٥٨

٧٠٦٣Xامحد فتحى شعبان عبداللطيف٢٠٥٩

دمحم اهلادى سليمان٢٠٦٠ ل٧٠٦٤امحد فتحى 

ل٧٠٦٥امحد فتحى مصطفى امحد٢٠٦١

جـ//٧٠٦٦امحد فرج صالح فرج حسني العقارى٢٠٦٢

جـ//٧٠٦٧امحد كامل السعيد برغش٢٠٦٣

ججـ٧٠٦٨امحد كامل عبداملقصود جربيل٢٠٦٤

جـ//٧٠٦٩امحد كمال عبدالعاطى كامل بدران٢٠٦٥

دمحم على االروش٢٠٦٦ ل٧٠٧٠امحد ماجد 

٧٠٧١Xامحد ماهر امحد ابراهيم٢٠٦٧

٧٠٧٢Xامحد مربوك عطيه امحد٢٠٦٨

دمحم ربيع قلقيله٢٠٦٩ ٧٠٧٣Xامحد جمدى 

دمحم على خري٢٠٧٠ ل٧٠٧٤امحد جمدى 

دمحم ابوالسعود حممود٢٠٧١ ٧٠٧٥X Xامحد 

دمحم حسني مسطور الصروى٢٠٧٢ ل٧٠٧٦امحد 

دمحم خطاب فرج سالمه٢٠٧٣ ل٧٠٧٧امحد 

دمحم رمضان الفقى٢٠٧٤ ل٧٠٧٨امحد 

دمحم سعد ابراهيم٢٠٧٥ ل٧٠٧٩امحد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم شحاته سامل هالل٢٠٧٦ جـ//٧٠٨٠امحد 

دمحم عبدالرحيم امحد٢٠٧٧ ل٧٠٨١امحد 

دمحم عبدالوارث خنيزى٢٠٧٨ ل٧٠٨٢امحد 

دمحم عبدالونيس البسيوىن٢٠٧٩ ل٧٠٨٣امحد 

دمحم عفيفى عبدالوكيل٢٠٨٠ ل٧٠٨٤امحد 

دمحم حممود على٢٠٨١ ل٧٠٨٥امحد 

دمحم مصطفى عبدالعزيز٢٠٨٢ جـ//٧٠٨٦امحد 

دمحم٢٠٨٣ جـ//٧٠٨٧امحد حممود السيد 

دمحم خليفه ابو قحف٢٠٨٤ ل٧٠٨٨امحد حممود 

دمحم٢٠٨٥ دمحم  ل٧٠٨٩امحد حممود 

دمحم مصطفى شريف٢٠٨٦ جـ//٧٠٩٠امحد حممود 

ل٧٠٩١امحد خمتار امحد السيد غر9وى٢٠٨٧

٧٠٩٢Xامحد مسعد على الدسوقى العمرى٢٠٨٨

ل٧٠٩٣امحد مسعود عبدهللا مسعود٢٠٨٩

٧٠٩٤Xامحد مصطفى جاد ابراهيم٢٠٩٠

دمحم عطا السيد٢٠٩١ ل٧٠٩٦امحد موسى 

جـ//٧٠٩٧امحد Zجى حبشى عاشور٢٠٩٢

جـ//٧٠٩٩امحد نزيه عبدالعزيز ابراهيم٢٠٩٣

ل٧١٠٠امحد نصر عبدهللا عراىب٢٠٩٤

ل٧١٠١امحد نصر مسعود موسى فضل٢٠٩٥

دمحم رمضان٢٠٩٦ ل٧١٠٢امحد نورالدين 

دمحم٢٠٩٧ ل٧١٠٣امحد هالل حممود 

دمحم شحات٢٠٩٨ ٧١٠٤Xامحد وليد 

ل٧١٠٥امحد يوسف سليمان حممود٢٠٩٩

ل٧١٠٦امحد يونس عبدالسميع عبداجلواد٢١٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم سعد٢١٠١ ججـ٧١٠٧امحد سعد امحد 

جـ//٧١٠٨ادهم اشرف السيد توفيق السيد٢١٠٢

دمحم٢١٠٣ ٧١٠٩Xاسامه ابوالفضل سليمان 

ل٧١١٠اسامه امحد جادالرب عبداملنطلب٢١٠٤

٧١١١Xاسامه مجال تغيان عبداحلليم٢١٠٥

دمحم ديب٢١٠٦ ل٧١١٢اسامه ديب 

دمحم٢١٠٧ دمحم معوض  ل٧١١٣اسامه 

ل٧١١٤اسراء امحد د^ب د^ب٢١٠٨

دمحم امني نوفل٢١٠٩ ٧١١٥Xاسراء امحد 

دمحم عفيفى٢١١٠ جـ//٧١١٦اسراء اسامه ابراهيم الدسوقى 

جـ//٧١١٧اسراء مجال عبدالستار حممود حجاج٢١١١

جـ//٧١١٨اسراء حامت عاطف حممود خلف هللا٢١١٢

جـ//٧١١٩اسراء حسام الدين عبداJيد عبدالعظيم٢١١٣

دمحم عبدالسالم ابوسالم٢١١٤ جـ//٧١٢٠اسراء محدى 

جـ//٧١٢١اسراء رزق فتحى عبدالفتاح احلسيىن٢١١٥

جـ//٧١٢٢اسراء سعيد دسوقى عبداهلادى غريب٢١١٦

ججـ٧١٢٣اسراء مسري عبدالوهاب عويضه٢١١٧

دمحم السواح٢١١٨ جـ//٧١٢٤اسراء عادل السيد 

دمحم ابراهيم شلىب٢١١٩ جـ//٧١٢٥اسراء عبداحلميد 

دمحم توفيق٢١٢٠ جـ//٧١٢٦اسراء عصام 

جـ//٧١٢٧اسراء فتح هللا حمروس فتح هللا حمروس٢١٢١

دمحم٢١٢٢ دمحم املرسى  جـ//٧١٢٨اسراء 

جـ//٧١٢٩اسراء خمتار حسني امحد٢١٢٣

جـ//٧١٣٠اسراء معوض عبداللطيف شعبان عطا٢١٢٤

٧١٣١Xاسراء منصور على صادق٢١٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم٢١٢٦ دمحم نصر  ٧١٣٢Xاسراء نصر 

دمحم شكر٢١٢٧ جـ//٧١٣٣اسالم ابراهيم امحد 

جـ//٧١٣٤اسالم امحد عبداJيد بيومى٢١٢٨

م٧١٣٥اسالم ربيع سعيد ابوغزاله٢١٢٩

دمحم رضوان٢١٣٠ ٧١٣٦Xاسالم رضوان 

دمحم٢١٣١ ٧١٣٧Xاسالم رمضان حلمى 

جـ//٧١٣٨اسالم شعبان ابوزيد عبدالرازق٢١٣٢

دمحم عبدالعزيز٢١٣٣ جـ//٧١٣٩اسالم صالح 

جـ//٧١٤٠اسالم على عبدالستار فريد٢١٣٤

دمحم السيد اجليزاوى٢١٣٥ دمحم  جـ//٧١٤١اسالم 

دمحم على٢١٣٦ دمحم  ججـ٧١٤٢اسالم 

دمحم Zدى عبسى٢١٣٧ جـ//٧١٤٣اسالم 

دمحم املصرى٢١٣٨ ججـ٧١٤٤اسالم ^سر عبدالغىن 

دمحم جوهر حمرم٢١٣٩ ٧١٤٥Xاسالم عبدالاله 

جـ//٧١٤٦امساء ابراهيم على حسن عجور٢١٤٠

م٧١٤٧امساء امساعيل زايد السيد زايد٢١٤١

ججـ٧١٤٨امساء اشرف مسري عبداللطيف٢١٤٢

دمحم الشعرواى٢١٤٣ م٧١٤٩امساء الدسوقى حامد 

م٧١٥٠امساء خالد ابراهيم حسني٢١٤٤

٧١٥١Xامساء عادل ابوزيد سعداوى٢١٤٥

دمحم عبدهللا عطيه٢١٤٦ ٧١٥٢X Xامساء 

دمحم الدماطى٢١٤٧ دمحم  ججـ٧١٥٣امساء 

ججـ٧١٥٤امساء حممود السيد حنفى سيد امحد٢١٤٨

٧١٥٥X Xامساعيل خري امساعيل خليل٢١٤٩

جـ//٧١٥٦اشرف عادل عبدالكرمي عبداJيد الدامى٢١٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//٧١٥٧اصاله ابراهيم سيد امساعيل٢١٥١

دمحم حممود عبداحلميد الشورجبى٢١٥٢ جـ//٧١٥٨افنان 

جـ//٧١٥٩االء خالد مصطفى كمال حممود٢١٥٣

دمحم عبداحلميد عبداحلميد٢١٥٤ ٧١٦٠Xاالء 

جـ//٧١٦١االءهللا امحد عبدالفضيل حسب هللا٢١٥٥

دمحم سيد٢١٥٦ ٧١٦٢Xاحلسني صبحى 

ل٧١٦٣اخلطيب عواد صادق عويس٢١٥٧

جـ//٧١٦٤السيد امين عبدالرازق عبدالقادر رحيم٢١٥٨

ل٧١٦٥السيد فارس امحد مصلحى طاحون٢١٥٩

دمحم مجال صادق شتا٢١٦٠ جـ//٧١٦٦السيد 

دمحم شحاته امحد حسني٢١٦١ ل٧١٦٧السيد 

جـ//٧١٦٩الشافعى حممود الشافعى حسني شحاته٢١٦٢

ججـ٧١٧٠اماىن نبيل عبدالفتاح عبدالعال٢١٦٣

ض على حسني٢١٦٤ جـ//٧١٧١امل امحد ̂ر

ل٧١٧٢امل رضا عبدالقوى عبداحلميد زهران٢١٦٥

جـ//٧١٧٣امنيه حسن عبداحلميد البلتاجى٢١٦٦

جـ//٧١٧٤امنيه عصام حمروس حممود٢١٦٧

ججـ٧١٧٥امنيه قدرى بدير بيلى مرسى٢١٦٨

دمحم على عبدهللا على احلويطى٢١٦٩ جـ//٧١٧٦امنيه 

دمحم سالمه٢١٧٠ جـ//٧١٧٧امنيه وجيه على 

جـ//٧١٧٨امنيه يوسف عبدالعزيز يوسف٢١٧١

ل٧١٧٩امونيوس سيف نصرى صليب٢١٧٢

دمحم دحيه٢١٧٣ ل٧١٨٠امري فهمى فوزى 

جـ//٧١٨١امري مرزوق عبداملقصود سليم٢١٧٤

دمحم السيد احلمالوى٢١٧٥ جـ//٧١٨٢امريه اشرف 
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ججـ٧١٨٣امريه محدى عبداملنعم فتحى موسى٢١٧٦

جـ//٧١٨٤امريه محزه امحد رشاد خلف الربماوى٢١٧٧

ججـ٧١٨٥امريه صالح شبل عايد٢١٧٨

دمحم سعد عبدهللا٢١٧٩ ل٧١٨٧امريه 

دمحم شحات حلمى عبداملهدى٢١٨٠ جـ//٧١٨٨امريه 

دمحم فهمى سالمه٢١٨١ ججـ٧١٨٩امريه 

ل٧١٩٠اميمه خالد عبدالفتاح مدكور٢١٨٢

دمحم٢١٨٣ ل٧١٩١امني عبدالرحيم عبدالوهاب 

دمحم عوض توفيق٢١٨٤ ججـ٧١٩٢امينه عوض 

جـ//٧١٩٣اجنى السيد على عكر٢١٨٥

دمحم عبدالفتاح بدر٢١٨٦ جـ//٧١٩٤انس بكر 

٧١٩٥Xانس رضا امحد عبدالرمحن الربهامى٢١٨٧

٧١٩٦Xانور عبداملوىل عبدالرمحن عبداحلليم ابوال٢١٨٨

دمحم ابراهيم على٢١٨٩ جـ//٧١٩٧ايثار السيد 

جـ//٧١٩٨اميان حسن محوده ابوزيد٢١٩٠

دمحم٢١٩١ جـ//٧١٩٩اميان رمضان سالمه على 

جـ//٧٢٠٠اميان سعيد عبداحلفيظ عبداحلميد٢١٩٢

جـ//٧٢٠١اميان طه عبدالرؤف عبدربه مصطفى٢١٩٣

ججـ٧٢٠٢اميان عبدهللا عبدالرشيد يونس٢١٩٤

٧٢٠٣Xاميان فؤاد امحد امحد ابوستيته٢١٩٥

ججـ٧٢٠٤اميان فتحى حمىي مشس٢١٩٦

دمحم عبدالرحيم ابوامحد٢١٩٧ ججـ٧٢٠٥اميان 

دمحمى صدقه٢١٩٨ دمحم  ججـ٧٢٠٦اميان 

جـ//٧٢٠٧اميان معوض عبداللطيف عطا٢١٩٩

جـ//٧٢٠٨اميان نصر عبداحلميد مرسى الدرعه٢٢٠٠
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جـ//٧٢٠٩اميان وجدى عبداحلميد شرابيه٢٢٠١

ججـ٧٢١٠اميان وهبه ابوالفتوح السيد شوشه٢٢٠٢

دمحم ابراهيم القزاز٢٢٠٣ ججـ٧٢١١ايه امساعيل 

ل٧٢١٢ايه اشرف عبدالسالم كواسه٢٢٠٤

جـ//٧٢١٣ايه هللا نبيل شوقى سليم امحد مطاوع٢٢٠٥

ججـ٧٢١٤ايه مجال على ابراهيم احلاج على٢٢٠٦

دمحم سامل٢٢٠٧ دمحم  جـ//٧٢١٥ايه سليمان 

جـ//٧٢١٦ايه عبداحلميد السباعى نوار٢٢٠٨

دمحم فرج٢٢٠٩ جـ//٧٢١٧ايه عبدالونيس 

جـ//٧٢١٨ايه عالء عبدالفتاح ابوالنصر٢٢١٠

دمحم نصرالدين عمر فرج حشاد٢٢١١ ججـ٧٢١٩ايه 

جـ//٧٢٢٠ايهاب جمدى �امى عيسوى٢٢١٢

دمحم٢٢١٣ 9٧٢٢١Xسم ^سر مجعه 

دمحم حلمى عبدهللا سليمان٢٢١٤ جـ//9٧٢٢٢سم 

ل٧٢٢٣بدراوى على ابوالقمصان عاشور٢٢١٥

جـ//٧٢٢٤بسام امحد امحد القفاص٢٢١٦

جـ//٧٢٢٥بسمه رضا عبدالرحيم فاضل شيبه٢٢١٧

دمحم شحاته متام٢٢١٨ جـ//٧٢٢٦بسنت �مر 

جـ//٧٢٢٧بسنت فؤاد على السيد عبدالوهاب٢٢١٩

جـ//٧٢٢٩بالل رضا عبدالعزيز ابوحليقه٢٢٢٠

جـ//٧٢٣١بيشوى مجال حلمى اسكندر٢٢٢١

جـ//٧٢٣٢بيشوى شوقى امني راغب٢٢٢٢

٧٢٣٣Xبيشوى عاطف �بت صليب٢٢٢٣

جـ//٧٢٣٤تسنيم حامت على احلسيىن على٢٢٢٤

جـ//٧٢٣٥تغريد عزت ممدوح مصطفى عبده٢٢٢٥
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دمحم فوزى السيد٢٢٢٦ جـ//٧٢٣٦تقى امحد 

جـ//٧٢٣٧تيسري مجال سعد على اهلالىل٢٢٢٧

جـ//٧٢٣٨ث̂ر عبدالفتاح على عبدالفتاح٢٢٢٨

جـ//٧٢٣٩جانو محدى عبده بولس شحاته٢٢٢٩

٧٢٤٠Xمجال عبدالناصرعبدالوهاب حبر٢٢٣٠

دمحم على٢٢٣١ ٧٢٤١Xمجال مربوك 

دمحم٢٢٣٢ دمحم عاشور امحد على  جـ//٧٢٤٢مجال 

٧٢٤٣Xمجعه سعد مجعه عبداللطيف٢٢٣٣

ل٧٢٤٤جهاد طارق عبداJيد عبداملنعم٢٢٣٤

ججـ٧٢٤٥جهاد عبدالعليم السعيد سيد امحد الشافعى٢٢٣٥

دمحم عبدهللا موسى٢٢٣٦ ٧٨٧٥Xجوده 

دمحم غريب٢٢٣٧ ٧٢٤٦Xجيهان على امحد 

دمحم ادم٢٢٣٨ ٧٢٤٧X Xحازم عبدالسيد عبداملنصف 

٧٢٤٨Xحبيبه مصطفى عبداحلميد مبارك٢٢٣٩

دمحم اجلمل٢٢٤٠ جـ//٧٢٤٩حسام مجعه 

دمحم حممود٢٢٤١ ل٧٢٥٠حسام سيد 

٧٢٥١Xحسام مسعد عبدالونيس عبدالسالم٢٢٤٢

جـ//٧٢٥٢حسن عبدالرمحن مربوك عمر قميحه٢٢٤٣

جـ//٧٢٥٣حسن Zصر السعدىن عماره٢٢٤٤

دمحم متوىل حممود اجلمال٢٢٤٥ جـ//٧٢٥٤حسناء 

دمحم طه عبدالرؤف٢٢٤٦ ل٧٢٥٥حسىن 

ل٧٨٧٦حسني امحد جماور حممود٢٢٤٧

دمحم فؤاد٢٢٤٨ دمحم عبداحلفيظ  ججـ٧٢٥٦حسني فؤاد 

جـ//٧٢٥٧حسني وائل حسني حممود٢٢٤٩

دمحم٢٢٥٠ ل٧٢٥٨محاده النوىب الصادق 
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جـ//٧٢٥٩محاده فرحات عبدالفتاح عبدهللا جاد٢٢٥١

دمحم منصور سليمان٢٢٥٢ جـ//٧٢٦٠محدى محدى 

دمحم سليمان٢٢٥٣ جـ//٧٢٦١محدى عبدالرمحن امحد 

ل٧٢٦٢محدى عبدهللا امحد املنوىف٢٢٥٤

جـ//٧٢٦٣محدى عبداJيد عبدالرمحن بيربس٢٢٥٥

٧٢٦٤Xمحزه عبداملؤمن فرج عبداملؤمن٢٢٥٦

٧٢٦٥X Xخالد حسن اسعد امحد٢٢٥٧

٧٢٦٦X Xخالد مسري عبدالصادق عطيه٢٢٥٨

ل٧٢٦٧خالد عزت مسعد االمريى٢٢٥٩

دمحم على اسليمان٢٢٦٠ ل٧٢٦٨خالد 

دمحم٢٢٦١ ل٧٢٦٩خالد هيثم خالد 

ل٧٢٧٠خالد اشرف مصطفى حسني رضوان٢٢٦٢

جـ//٧٢٧١خلود خالد السيد مصطفى نعمان٢٢٦٣

جـ//٧٢٧٢خلود Zصر امساعيل امحد٢٢٦٤

م٧٢٧٣خرييه رمضان عبدالعظيم البنا٢٢٦٥

دمحم النفاض٢٢٦٦ م٧٢٧٤داليا السيد عبداحلى 

دمحم حشمت منصور٢٢٦٧ ججـ٧٢٧٥داليا 

٧٨٧٨Xداليا مصطفى مرسى امحد اجلفل٢٢٦٨

جـ//٧٢٧٦دانيال ثروت ذكرى ابراهيم٢٢٦٩

دمحم حلمى عبدالسميع بدر٢٢٧٠ جـ//٧٢٧٧دعاء 

جـ//٧٢٧٨دنيا عبدالفتاح فتح هللا محاد٢٢٧١

جـ//٧٢٧٩دنيا عنرت شحاته عوض٢٢٧٢

دمحم صربه٢٢٧٣ جـ//٧٢٨٠دنيا Zصر 

دمحم يوسف رضوان٢٢٧٤ جـ//٧٢٨١دينا عادل 

جـ//٧٢٨٢دينا Zدى رجب عبدالواحد٢٢٧٥

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

تربويشعبة

الفرقة الرابعة

مستجد

صفحة   ١٢

التقديررقم جلوس سابق

٧٢٨٣Xذك̂ر صاحل سعيد عطيه٢٢٧٦

جـ//٧٢٨٤رائد جابر زيدان مرعى مطراوى٢٢٧٧

جـ//٧٢٨٥رامى محدى فرج سامل٢٢٧٨

دمحم عبدهللا٢٢٧٩ جـ//٧٢٨٧رانيا عاطف عبدهللا 

دمحم خملوف٢٢٨٠ دمحم عبدالوهاب  جـ//٧٢٨٨رجب 

جـ//٧٢٨٩رحاب عبدالسالم طاهر عبدالسالم٢٢٨١

٧٨٧٩X Xرمحه على زايد على جادين٢٢٨٢

ججـ٧٢٩٠رمحه على مصطفى حسني٢٢٨٣

دمحم٢٢٨٤ دمحم رجب امحد  ٧٢٩١X Xرمحه 

دمحم٢٢٨٥ ل٧٢٩٢رزق اشرف منصور مجعه 

دمحم جماهد حسني٢٢٨٦ ٧٢٩٣Xرشا على 

٧٢٩٤Xرشدى امحد رشدى املراكىب٢٢٨٧

٧٢٩٥Xرشدى عماد رشدى رزق٢٢٨٨

ل٧٢٩٦رضا ابراهيم جاد ابراهيم ديوان٢٢٨٩

٧٢٩٧Xرضا حامد حسن الدوار٢٢٩٠

دمحم امحد مخيس٢٢٩١ جـ//٧٢٩٨رضوى 

جـ//٧٢٩٩رغده سعد هللا على عوض امساعيل٢٢٩٢

دمحم حامد٢٢٩٣ جـ//٧٣٠٠رفيق هشام 

جـ//٧٣٠١رقيه حممود فؤاد مصطفى بدر٢٢٩٤

ل٧٣٠٢رمضان حسني على سليمان٢٢٩٥

دمحم سيد امحد٢٢٩٦ جـ//٧٣٠٣رمضان متحت 

دمحم سيد امحد سيد امحد الفقى٢٢٩٧ ٧٣٠٤X Xرمضان 

دمحم الضويىن٢٢٩٨ جـ//٧٣٠٥رZ خالد حسن 

جـ//٧٣٠٦رZ مصطفى توفيق عبده الصاحلى٢٢٩٩

دمحم عبدالر ازق٢٣٠٠ ججـ٧٣٠٧رندا Zصر على 
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دمحم فاضل عيسى٢٣٠١ جـ//٧٣٠٨روان 

ججـ٧٣٠٩روان مرسى امحد فرح٢٣٠٢

جـ//٧٣١٠روضه على حممود على رضوان٢٣٠٣

جـ//٧٣١١ريتشارد فرج مرقص فرج٢٣٠٤

ججـ٧٣١٢زهراء Zصر حممود امحد سالمه٢٣٠٥

د ابراهيم امحد ابراهيم عبيد٢٣٠٦ جـ//٧٣١٣̂ز

د ابراهيم امني رضوان ¤لول٢٣٠٧ جـ//٧٣١٤̂ز

د امحد عبدالعظيم امحد٢٣٠٨ ل٧٣١٥̂ز

دمحم حسن٢٣٠٩ د جمدى حامد  ٧٣١٧X X̂ز

دمحم وهبه٢٣١٠ جـ//٧٣١٨زينب الطاهر عبدالرمحن 

جـ//٧٣١٩ساره ابراهيم عطيه مسعود٢٣١١

ججـ٧٣٢٠ساره امحد امساعيل عليوه عبداملنعم٢٣١٢

جـ//٧٣٢١ساره امل حممود امحد٢٣١٣

جـ//٧٣٢٢ساره خالد ابومسلم السيد عطيه٢٣١٤

ججـ٧٣٢٣ساره مسري حنفى صديق٢٣١٥

جـ//٧٣٢٤ساره طه امحد حممود Zصر٢٣١٦

جـ//٧٣٢٥ساره نصر فاروق زكى٢٣١٧

جـ//٧٣٢٦سامح ابراهيم صربى عطيه٢٣١٨

جـ//٧٣٢٧سامح بربرى عزت حسني امني٢٣١٩

ل٧٣٢٨سامح فرج السيد سالمه٢٣٢٠

دمحم الفقى٢٣٢١ دمحم احلسيىن  جـ//٧٣٢٩سامى االمحدى 

دمحم السيد٢٣٢٢ ل٧٣٣٠ساهر اشرف على 

دمحم عبدالعظيم امليهى٢٣٢٣ ٧٣٣١Xسحر 

جـ//٧٣٣٢سعاد عبدالكرمي محدى عبده٢٣٢٤

ل٧٣٣٣سعد حافظ سعد حافظ٢٣٢٥
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دمحم عبدالكرمي رضوان٢٣٢٦ ل٧٣٣٤سعد 

جـ//٧٣٣٥سعيد فائق ابراهيم الدسوقى حمسن٢٣٢٧

دمحم مجال الدين سعيد عالمه٢٣٢٨ ل٧٣٣٦سعيد 

جـ//٧٣٣٧سعيد مصطفى متوىل مصطفى٢٣٢٩

جـ//٧٣٣٨سلمى سعيد قرىن عويس حسن٢٣٣٠

دمحم عبدالكرمي٢٣٣١ ٧٣٣٩Xسلمى صفاء الدين 

دمحم ابراهيم امحد عويس٢٣٣٢ ٧٨٨١Xسلمى 

دمحم على قطب مظال٢٣٣٣ ججـ٧٣٤٠سلوى 

ل٧٣٤١سليمان اشرف سليمان زيدان٢٣٣٤

٧٣٤٢Xمساح اشرف مناع شبل٢٣٣٥

جـ//٧٣٤٣مساح عماد صالح الدين عزازى٢٣٣٦

دمحم حسن٢٣٣٧ دمحم حسن  جـ//٧٣٤٤مساح 

جـ//٧٣٤٥مساح نبيه راغب حممود حسب هللا٢٣٣٨

جـ//٧٣٤٦سندس حامت على احلسيىن على٢٣٣٩

دمحم٢٣٤٠ ل٧٣٤٨سها امحد عبدالعال 

جـ//٧٣٤٩سهام مجال ابراهيم امحد عبداJيد٢٣٤١

جـ//٧٣٥٠سهام عطيه فراج عتمان٢٣٤٢

جـ//٧٣٥١سهري ماهر فتحى السيد امحد٢٣٤٣

جـ//٧٣٥٢سهيله عمادالدين فتوح عبدالعال٢٣٤٤

دمحم حسنني٢٣٤٥ دمحم امحد  جـ//٧٣٥٣سهيله 

دمحم حسونه٢٣٤٦ جـ//٧٣٥٤سهيله ^سر عرفات حممود 

جـ//٧٣٥٥سيد مفرح فاكيه عبداحلفيظ٢٣٤٧

جـ//٧٣٥٦سيف االسالم جملى مربوك جملى سيف النصر٢٣٤٨

دمحم عبدالرحيم٢٣٤٩ ل٧٣٥٧سيف منصور حامد 

ل٧٣٥٨شروق جمدى عبدالوكيل السيد٢٣٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم على ابوشنب٢٣٥١ جـ//٧٣٥٩شروق 

جـ//٧٣٦٠شريف حسام عطيه منصور٢٣٥٢

دمحم عزازى٢٣٥٣ دمحم  ٧٨٨٣X Xشريف خالد 

جـ//٧٣٦١شريف شكرى على ابورايه٢٣٥٤

دمحم سلمى السيد٢٣٥٥ ججـ٧٣٦٢شريف 

دمحم٢٣٥٦ ٧٣٦٣Xشريف منري توفيق 

دمحم زغلول٢٣٥٧ ججـ٧٣٦٤شعبان سامى 

ىن حممود سيد عمار٢٣٥٨ ل٧٣٦٥شعبان غ̂ر

دمحم٢٣٥٩ دمحم عبدالعظيم  جـ//٧٣٦٦شعبان 

دمحم جابر قنديل٢٣٦٠ جـ//٧٣٦٧مشس 

دمحم على٢٣٦١ ٧٣٦٨Xشهاب مؤمن 

جـ//٧٣٦٩شريى مصلح شحاته حنا٢٣٦٢

جـ//٧٣٧٠شيماء ابراهيم حسني السيد على٢٣٦٣

دمحم ابواJد مبارك٢٣٦٤ ل٧٣٧١شيماء امحد 

جـ//٧٣٧٢شيماء شحاته خمتار حجى٢٣٦٥

دمحم على٢٣٦٦ جـ//٧٣٧٣شيماء عادل السيد 

ججـ٧٣٧٤شيماء فتحى عيد غازى عيد٢٣٦٧

جـ//٧٣٧٥شيماء مصطفى على عكر٢٣٦٨

دمحمى مصطفى خليل٢٣٦٩ ٧٣٧٦Xصابرين 

٧٣٧٧Xصادق اسالم صادق عبدالرحيم٢٣٧٠

دمحم صاحل مياىن٢٣٧١ ل٧٣٧٨صاحل 

ل٧٣٧٩صباح صاحل الشربيىن حممود٢٣٧٢

٧٣٨٠Xصفاء عبدالنىب Zجى عبدهللا٢٣٧٣

ل٧٣٨١صفوت عشب ابراهيم على٢٣٧٤

دمحم السيد بندارى٢٣٧٥ ٧٣٨٢Xصالح السيد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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٧٣٨٤Xصموئيل عماد سامى يوسف كامل٢٣٧٦

ل٧٣٨٥ضياء عادل حمروس نصر٢٣٧٧

دمحم٢٣٧٨ جـ//٧٣٨٦طارق الشيخ خالد عبدالعال 

٧٣٨٧Xطلعت مصطفى السيد الطنطاوى٢٣٧٩

دمحم٢٣٨٠ جـ//٧٣٨٨طه مجال السيد حسني 

ل٧٣٨٩عادل سبيته سليمان عثمان٢٣٨١

دمحم عبدالرب السيد٢٣٨٢ جـ//٧٣٩٠عبدالرب 

ل٧٣٩١عبداجلواد امحد عبداجلواد امحد بدر٢٣٨٣

ل٧٣٩٢عبداحلميد السيد عبداحلميد السيد٢٣٨٤

ل٧٣٩٣عبداحلميد سعد عبداحلميد متوىل ابوغاىل٢٣٨٥

ل٧٣٩٤عبداحلميد عبدالباسط فاروق عوض حطاىب٢٣٨٦

٧٨٨٥Xعبداحلميد عبدالعزيز عبداحلميد عبدالعزيز شحاته٢٣٨٧

ل٧٣٩٥عبدالرازق على عبدالرازق سلطان٢٣٨٨

دمحم الشرخ٢٣٨٩ ل٧٣٩٦عبدالرمحن ابراهيم امحد 

دمحم حسني٢٣٩٠ دمحم  ل٧٣٩٧عبدالرمحن امحد 

ل٧٣٩٨عبدالرمحن اسامه جناح اغا٢٣٩١

ل٧٣٩٩عبدالرمحن امين مجعه امساعيل٢٣٩٢

جـ//٧٤٠٠عبدالرمحن ايهاب صادق على عبدالغىن ابراهيم٢٣٩٣

دمحم االنور االمام٢٣٩٤ جـ//٧٤٠١عبدالرمحن عاطف 

ججـ٧٤٠٢عبدالرمحن عبدالغفار حافظ عبدالغفار شهبه٢٣٩٥

جـ//٧٤٠٣عبدالرمحن عبداملنعم عيد رضوان٢٣٩٦

٧٤٠٤Xعبدالرمحن عصام عبدالوهاب حممود٢٣٩٧

جـ//٧٤٠٥عبدالرمحن على عبدالرازق امحد٢٣٩٨

دمحم عثمان٢٣٩٩ جـ//٧٤٠٦عبدالرمحن على 

ل٧٤٠٧عبدالرمحن فؤاد على راشد راشد٢٤٠٠
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جـ//٧٤٠٨عبدالرمحن فاروق فتح الباب زكى عبدالرشيد٢٤٠١

دمحم ابراهيم ابوغزاله٢٤٠٢ ٧٤٠٩Xعبدالرمحن 

دمحم عبدالواسع عبدالعال٢٤٠٣ ٧٤١١Xعبدالرمحن 

دمحم فتحى كمال٢٤٠٤ ٧٤١٢Xعبدالرمحن 

دمحم فضل هللا القسطاوى٢٤٠٥ ل٧٤١٣عبدالرمحن 

ل٧٤١٤عبدالرمحن منصور شحات وهبه٢٤٠٦

جـ//٧٤١٥عبدالرمحن وحيد عبدالعظيم امحد يوسف٢٤٠٧

دمحم٢٤٠٨ ل٧٤١٦عبدالستار امحد عبدالستار السيد 

ل٧٤١٨عبدالعاطى رمضان عبدالعاطى عبداحلفيظ٢٤٠٩

دمحم كوته٢٤١٠ ل٧٤١٩عبدالعزيز امحد عبدالعزيز 

دمحم عمرو ابواحلسن٢٤١١ ل٧٤٢٠عبدالفتاح ابوالعز 

٧٤٢١Xعبدالفتاح صالح عبدالفتاح ابراهيم٢٤١٢

دمحم عبدالفتاح عبداحلميد صليحه٢٤١٣ جـ//٧٤٢٢عبدالفتاح 

٧٤٢٣Xعبدالقادر ابراهيم عبدالقادر عبدالعزيز٢٤١٤

٧٤٢٤Xعبدالكرمي جمدى السيد عبدالسالم٢٤١٥

ل٧٤٢٥عبداللطيف امساعيل مجيل امساعيل نصرالدين٢٤١٦

ل٧٤٢٦عبدهللا ابراهيم عبدهللا ابوالعيش٢٤١٧

دمحم امحد٢٤١٨ ٧٤٢٧Xعبدهللا امحد 

ل٧٤٢٨عبدهللا حسىن عزوز حسن٢٤١٩

ل٧٤٢٩عبدهللا على عبدهللا سليمان٢٤٢٠

ل٧٤٣٠عبدهللا عماد عبداجلليل عبداهلادى٢٤٢١

ل٧٤٣١عبدهللا عمر حسن عثمان حسنني٢٤٢٢

دمحم اجمد عبداملنعم طه سليمان٢٤٢٣ ٧٤٣٢Xعبدهللا 

دمحم دسوقى٢٤٢٤ دمحم رمضان  ججـ٧٤٣٣عبدهللا 

دمحم صالح حممود٢٤٢٥ ٧٤٣٤X Xعبدهللا 
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دمحم متوىل مشس الدين٢٤٢٦ دمحم فتحى  ل٧٤٣٥عبدهللا 

جـ//٧٤٣٦عبداJيد سيد امحد عبداJيد الطحان٢٤٢٧

جـ//٧٤٣٧عبداملطلب عاطف ابراهيم عبداملطلب عطيه٢٤٢٨

جـ//٧٤٣٨عبداملنعم امساعيل عبداملنعم ابراهيم امحد٢٤٢٩

جـ//٧٤٣٩عبدالوهاب صاحل فايز عبدهللا٢٤٣٠

دمحم٢٤٣١ جـ//٧٤٤٠عبده مخيس عبده على 

جـ//٧٤٤١عبري صبحى سليمان خليل٢٤٣٢

ل٧٤٤٢عرىب هشام العرىب سيد٢٤٣٣

جـ//٧٤٤٣عزمى عماد دانيال جنيب٢٤٣٤

ججـ٧٤٤٤عزه عمادالدين امساعيل على نصار٢٤٣٥

ل٧٤٤٥عصام شعبان صاحل قاسم٢٤٣٦

ججـ٧٤٤٦عفاف السيد خليفه امحد٢٤٣٧

دمحم عبدهللا Zصف٢٤٣٨ ججـ٧٤٤٧عال السيد 

٧٤٤٨Xعال خضري السيد خضري٢٤٣٩

جـ//٧٤٤٩عال عبدالرمحن ابراهيم الذهىب٢٤٤٠

جـ//٧٤٥٠عال وليد مصطفى الشناط٢٤٤١

دمحم عبداملنعم٢٤٤٢ ٧٤٥١Xعالء ابراهيم عبداملنعم 

دمحم النجار٢٤٤٣ جـ//٧٤٥٢عالء عبداحلميد 

ل٧٤٥٣عالء خمتار مهدى عبدهللا٢٤٤٤

ل٧٤٥٤على امحد حممود عوض٢٤٤٥

ل٧٤٥٥على حسن على على ابوكبشه٢٤٤٦

جـ//٧٨٨٧على ربيع فتحى شوره٢٤٤٧

ل٧٤٥٦على عبداحلليم السيد فوده٢٤٤٨

دمحم على موسى٢٤٤٩ ل٧٤٥٧على 

دمحم عبدالاله٢٤٥٠ جـ//٧٤٥٨على مصطفى 
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جـ//٧٤٥٩على Zجح عبداحلق عبدالرازق٢٤٥١

دمحم Zصف٢٤٥٢ ل٧٤٦٠على Zصف على 

دمحم عبداهلادى٢٤٥٣ دمحم شحات  ٧٤٦١Xعلياء 

جـ//٧٤٦٢عماد جالل نعمان الزعيقى٢٤٥٤

ل٧٤٦٣عماد صاحل حبيب حمروس٢٤٥٥

ل٧٤٦٤عماد صربى منصور عوض سليم٢٤٥٦

دمحم البسيوىن منتصر٢٤٥٧ جـ//٧٤٦٥عمار 

جـ//٧٤٦٦عمار مصطفى صبحى عبدالعزيز٢٤٥٨

جـ//٧٤٦٧عمر ابراهيم حسن سليمان قناوى٢٤٥٩

ل٧٤٦٨عمر ابراهيم عبدالعظيم امحد٢٤٦٠

ل٧٤٦٩عمر امين عمر عطايت هللا٢٤٦١

جـ//٧٤٧٠عمر حسني نبوى ابراهيم طرابيه٢٤٦٢

دمحم متوىل٢٤٦٣ ٧٤٧١Xعمر خالد ابراهيم 

ل٧٤٧٢عمر ربيع عبدالفتاح احلسانني عبدالفتاح٢٤٦٤

دمحم يوسف٢٤٦٥ ٧٤٧٣Xعمر سامح عبداملطلب 

جـ//٧٤٧٤عمر عبدالرمحن احملمدى عبدالرمحن قنديل٢٤٦٦

دمحم محاد٢٤٦٧ ٧٤٧٥Xعمر خمتار 

ل٧٤٧٦عمرو مجال على هدى عبداجليد٢٤٦٨

دمحم٢٤٦٩ دمحم سيد  جـ//٧٤٧٧عمرو 

دمحم٢٤٧٠ جـ//٧٤٧٨عمرو يوسف سيد 

دمحم على الشلقاىن٢٤٧١ جـ//٧٤٧٩غاده احلسن 

دمحم مصطفى٢٤٧٢ ٧٩٠٥X Xغاليه مصطفى عبداحلليم 

ل٧٤٨٠فادى رمسيس ارمانيوس بطرس٢٤٧٣

٧٤٨١Xفادى عاطف يوسف بدوى يوسف٢٤٧٤

جـ//٧٤٨٢فادى وحيد كمال عزيز عبده٢٤٧٥
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جـ//٧٤٨٣فارس الليثى عبداحلميد عبدالنىب احلجازى٢٤٧٦

دمحم عويضه٢٤٧٧ ل٧٤٨٤فارس رمضان عبدالنىب 

جـ//٧٤٨٥فارس شعبان مصطفى عماره٢٤٧٨

ل٧٤٨٦فاروق خليل عبدالسميع خليل٢٤٧٩

جـ//٧٤٨٧فاطمه امحد السيد امحد غنيم٢٤٨٠

جـ//٧٤٨٨فاطمه حنفى حممود محاد٢٤٨١

دمحم ابراهيم حمليس٢٤٨٢ جـ//٧٤٨٩فاطمه خالد 

جـ//٧٤٩٠فاطمه عاطف عبداحلميد احلجار٢٤٨٣

جـ//٧٤٩١فاطمه عبداملطلب السيد عبداملطلب٢٤٨٤

جـ//٧٤٩٢فاطمه عبدالنىب صبحى حسن٢٤٨٥

دمحم املوزى٢٤٨٦ دمحم ابواملعاطى  ٧٤٩٣Xفاطمه 

جـ//٧٤٩٤فاطمه مصطفى جالل مصطفى العجوز٢٤٨٧

دمحم عبداحلليم٢٤٨٨ جـ//٧٤٩٥فاطمه نورالدين 

جـ//٧٤٩٦فتحى اشرف فتحى عبداحلليم عبداجلواد٢٤٨٩

ل٧٤٩٧فتحى السيد عبدالفتاح ابوجلمبو٢٤٩٠

دمحم على جنديه٢٤٩١ جـ//٧٤٩٨فرحه 

جـ//٧٤٩٩فرحه حيى حامد عبدالباقى٢٤٩٢

جـ//٧٥٠٠فهد ايهاب رمضان شكر٢٤٩٣

دمحم الفناش٢٤٩٤ ل٧٥٠١فهد مجال سعد 

جـ//٧٥٠٢فهيم اشرف سرور سليمان٢٤٩٥

جـ//٧٥٠٣فهيمه السيد امحد عبدالباقى٢٤٩٦

دمحم امحد حممود٢٤٩٧ ٧٥٠٤Xكامل 

جـ//٧٥٠٥كامل حيى كامل عبداللطيف٢٤٩٨

٧٥٠٦X Xكرلس ظريف موريس جابر٢٤٩٩

ل٧٥٠٧كرلس فهمى كامل فريد٢٥٠٠
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دمحم وهدان٢٥٠١ م٧٥٠٨كرم زايد عبدالعزيز 

دمحم درويش٢٥٠٢ ججـ٧٥٠٩كرم صبحى عوض 

دمحم الدش٢٥٠٣ جـ//٧٥١٠كرمي اسامه 

جـ//٧٥١١كرمي رزق جالل حسني سامل٢٥٠٤

٧٥١٢Xكرمي صبحى عبدهللا عبداملالك٢٥٠٥

جـ//٧٥١٣كرمي عبدالرمحن مصطفى مصطفى٢٥٠٦

دمحم على ابراهيم٢٥٠٧ جـ//٧٥١٤كرمي 

دمحم٢٥٠٨ جـ//٧٥١٥كرمي حممود حسني 

جـ//٧٨٨٨كرميه طارق سيد حممود٢٥٠٩

دمحم٢٥١٠ ل٧٥١٦كمال عبدالرحيم كمال 

دمحم عبداجلواد مغربيه٢٥١١ ٧٥١٧Xكوثر عبداجلواد 

جـ//٧٥١٨كريلس جرجس يوZن يعقوب٢٥١٢

جـ//٧٥١٩ملياء يوسف سعد امحد عبدالعال٢٥١٣

جـ//٧٥٢٠ليلى امين عبداهلادى على االمام٢٥١٤

جـ//٧٥٢١ليلى محدى حمروس فليفل٢٥١٥

دمحم السعودى٢٥١٦ دمحم  جـ//٧٥٢٢ليلى 

جـ//٧٥٢٣مؤمن رمضان السيد عبدالاله امحد٢٥١٧

ل٧٥٢٤مؤمن سالمه حسني سامل٢٥١٨

جـ//٧٥٢٥مارتينا عماد سعد فرج٢٥١٩

جـ//٧٥٢٦ماركو جمدى مسعود سرجيوس٢٥٢٠

جـ//٧٥٢٧ما̂ر صبحى موسى حنا٢٥٢١

جـ//٧٥٢٨مارينا Zجى كامل برهوم٢٥٢٢

ججـ٧٥٢٩مالك مصطفى السيد الدريىن٢٥٢٣

دمحم قطب خليل خملوف٢٥٢٤ جـ//٧٥٣٠ماهيتاب 

ل٧٥٣١مايكل روماىن عطاهللا حنا٢٥٢٥
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جـ//٧٥٣٢مايكل مالك زكى مرتى فرج٢٥٢٦

دمحم مربوك ايوب فرج٢٥٢٧ جـ//٧٥٣٣مربوك 

دمحم هاشم العدىل٢٥٢٨ جـ//٧٥٣٤مربوكه 

ل٧٥٣٥جمدى مصطفى املغاورى عبدالرحيم ابوالنور٢٥٢٩

ل٧٥٣٧دمحم ابراهيم فتحى حسن على٢٥٣٠

دمحم املزين٢٥٣١ دمحم  ٧٥٣٨Xدمحم ابراهيم 

٧٥٣٩X Xدمحم امحد املغاورى حامد٢٥٣٢

ل٧٥٤٠دمحم امحد رشوان حسان٢٥٣٣

ل٧٥٤١دمحم امحد سيد مصطفى٢٥٣٤

جـ//٧٥٤٢دمحم امحد عبداحلميد امحد البنا٢٥٣٥

ل٧٥٤٣دمحم امحد عبدالعاطى ابوشاهني٢٥٣٦

جـ//٧٥٤٤دمحم امحد عطيه راشد رزق٢٥٣٧

٧٥٤٥Xدمحم امحد نصر امحد املهدى٢٥٣٨

دمحم٢٥٣٩ ٧٥٤٦X Xدمحم امساعيل على 

٧٥٤٧X Xدمحم اشرف عبداملعطى سلطان٢٥٤٠

٧٥٤٨Xدمحم اشرف مصطفى سيد٢٥٤١

جـ//٧٥٤٩دمحم السيد بكرى السيد كمال الدين٢٥٤٢

ل٧٥٥٠دمحم السيد شوقى السيد٢٥٤٣

٧٥٥٢X Xدمحم السيد على عرفه احلريرى٢٥٤٤

دمحم خليل مجعه الديب٢٥٤٥ جـ//٧٥٥٣دمحم السيد 

دمحم عبدالعال٢٥٤٦ جـ//٧٥٥٤دمحم السيد 

٧٥٥٥X Xدمحم ايهاب امحد سليمان عبدهللا٢٥٤٧

ل٧٥٥٦دمحم 9هر وديع االسود٢٥٤٨

ل٧٥٥٧دمحم بسيوىن نعيم عبدالوهاب٢٥٤٩

دمحم السيد٢٥٥٠ ٧٥٥٨Xدمحم �امى 
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ججـ٧٥٥٩دمحم ثروت عبدالعزيز سعد على٢٥٥١

ججـ٧٥٦٠دمحم مجال على حسني٢٥٥٢

دمحم مصباح٢٥٥٣ م٧٥٦١دمحم مجعه الشحات 

دمحم سيد٢٥٥٤ ججـ٧٥٦٢دمحم مجعه 

ل٧٥٦٣دمحم حجاج سيد سيد مرزوق٢٥٥٥

٧٥٦٤Xدمحم حجازى خلف محيد٢٥٥٦

دمحم٢٥٥٧ دمحم نورالدين  ٧٥٦٥Xدمحم حسام 

جـ//٧٥٦٦دمحم حسن ابراهيم الربماوى٢٥٥٨

جـ//٧٥٦٨دمحم حسن على ابراهيم ابوامحد٢٥٥٩

ل٧٥٦٩دمحم حسن يس مدىن٢٥٦٠

دمحم حسني٢٥٦١ ل٧٥٧٠دمحم حسني 

ل٧٥٧١دمحم محدى عبدهللا عبداملطلب٢٥٦٢

دمحم اسوداىن٢٥٦٣ ل٧٥٧٢دمحم محيده 

٧٥٧٣Xدمحم خالد ابوالوفا ابوجويلى٢٥٦٤

ل٧٥٧٤دمحم خالد كامل عباس٢٥٦٥

٧٥٧٥Xدمحم مخيس سعيد نسيم سعيد٢٥٦٦

دمحم٢٥٦٧ ل٧٥٧٧دمحم رجا اسليم 

دمحم٢٥٦٨ ٧٥٧٨Xدمحم رجب عبدالعزيز 

٧٥٧٩Xدمحم رضا يوسف عبداللطيف خبيت٢٥٦٩

جـ//٧٥٨٠دمحم رمضان امحد حممود٢٥٧٠

جـ//٧٥٨١دمحم رمضان امحد حممود الشرقاوى٢٥٧١

ل٧٥٨٢دمحم رمضان حسن ابراهيم٢٥٧٢

ل٧٨٩٠دمحم سامى سيد على٢٥٧٣

دمحم ابراهيم رمحه٢٥٧٤ ل٧٥٨٣دمحم سامى Zصف 

دمحم شرف الدين٢٥٧٥ ٧٥٨٤Xدمحم سعد 
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دمحم الشطالوى٢٥٧٦ دمحم  ل٧٥٨٥دمحم سعد 

ل٧٥٨٦دمحم سعيد حسن عطيه٢٥٧٧

٧٥٨٨Xدمحم سعيد عبداللطيف موسى٢٥٧٨

دمحم ابراهيم منصور٢٥٧٩ ل٧٥٨٩دمحم سعيد 

ل٧٥٩٠دمحم سالم سالمه سعود٢٥٨٠

٧٥٩١Xدمحم مسري سامل سالمه٢٥٨١

دمحم حممود كران٢٥٨٢ ٧٥٩٢Xدمحم مسري 

دمحم حسن٢٥٨٣ ل٧٥٩٣دمحم سيد عبدهللا 

ل٧٥٩٤دمحم شحات حسن ابراهيم مجعه سعودى٢٥٨٤

ل٧٥٩٥دمحم صبحى ابراهيم منصور دغار٢٥٨٥

جـ//٧٥٩٦دمحم صربى عبدالفتاح مخيس٢٥٨٦

جـ//٧٥٩٧دمحم صربى فتحى عبداJيد٢٥٨٧

دمحم امحد٢٥٨٨ دمحم  جـ//٧٥٩٨دمحم صربى 

ل٧٥٩٩دمحم صربى مشرف عبداJيد٢٥٨٩

دمحم٢٥٩٠ جـ//٧٦٠٠دمحم طارق عزت سلطان 

دمحم ابوسنه٢٥٩١ دمحم  جـ//٧٦٠١دمحم طارق 

جـ//٧٦٠٢دمحم طلبه طلبه عبدالعال جعفر٢٥٩٢

٧٦٠٣X Xدمحم عادل بيومى حنفى٢٥٩٣

جـ//٧٦٠٤دمحم عادل عبدالسميع شفيق٢٥٩٤

جـ//٧٦٠٥دمحم عادل عمر عثمان مصطفى٢٥٩٥

ل٧٦٠٦دمحم عادل حممود طايع٢٥٩٦

جـ//٧٦٠٧دمحم عاشور عبدالوهاب علواىن٢٥٩٧

ل٧٦٠٨دمحم عبداجلواد مجعه حسانني٢٥٩٨

جـ//٧٦٠٩دمحم عبداحلميد السيد فرج يوسف٢٥٩٩

دمحم٢٦٠٠ جـ//٧٦١٠دمحم عبدالصبور جاد 
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ل٧٦١١دمحم عبدالعال عبدالرحيم عبداملنعم٢٦٠١

ججـ٧٦١٢دمحم عبدالعليم عبدالعزيز اجلمل٢٦٠٢

جـ//٧٦١٣دمحم عبدالفتاح عبدالرب عروض٢٦٠٣

ل٧٦١٤دمحم عبدهللا جابر امحد امحد ايوب٢٦٠٤

ل٧٦١٥دمحم عبداملنعم عبداجلواد السيد احلوىف٢٦٠٥

دمحم على مخيس٢٦٠٦ جـ//٧٦١٦دمحم عبداملنعم 

جـ//٧٦١٧دمحم عبداملوجود بسطاوى جاد٢٦٠٧

ل٧٦١٨دمحم عدىل ساملان امحد٢٦٠٨

دمحم خليل٢٦٠٩ ٧٦١٩Xدمحم عزت 

٧٦٢٠Xدمحم عصام عبدالواحد راتب صديق٢٦١٠

٧٦٢١X Xدمحم عطيه عبدالغىن د^ب٢٦١١

ل٧٦٢٢دمحم عالء امحد هنداوى ابوالنضر٢٦١٢

ل٧٦٢٣دمحم على اجلوهرى عراقيب٢٦١٣

٧٦٢٤Xدمحم على رجب على غامن٢٦١٤

ل٧٦٢٥دمحم على سيد امحد العباسى٢٦١٥

ل٧٦٢٦دمحم على عبدالسالم خليل٢٦١٦

دمحم على قطب نوفل٢٦١٧ ل٧٦٢٧دمحم على 

جـ//٧٦٢٨دمحم على نصر على حممود٢٦١٨

دمحم٢٦١٩ ٧٦٢٩X Xدمحم عمر جادالكرمي 

٧٦٣٠Xدمحم عيد حسني دنيال٢٦٢٠

٧٦٣١Xدمحم فتحى على مصطفى محيده٢٦٢١

دمحم مصطفى خفاجى٢٦٢٢ ل٧٦٣٢دمحم فتحى 

دمحم٢٦٢٣ ٧٦٣٣Xدمحم فراج عبداJيد 

٧٦٣٤Xدمحم فوزى على ابوموسى٢٦٢٤

دمحم حسن حسني٢٦٢٥ م٧٦٣٥دمحم فوزى 
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ججـ٧٦٣٦دمحم ماهر سليمان عبدهللا٢٦٢٦

دمحم على٢٦٢٧ ل٧٦٣٧دمحم ماهر على 

٧٦٣٨X Xدمحم ماهر مصطفى عبداحلميد جماهد٢٦٢٨

دمحم٢٦٢٩ ٧٦٣٩X Xدمحم مبارز سيد 

جـ//٧٦٤٠دمحم جمدى السيد شالىب مصرى٢٦٣٠

دمحم ابراهيم مقلد٢٦٣١ جـ//٧٦٤١دمحم 

دمحم امحد السيد٢٦٣٢ ٧٦٤٢Xدمحم 

دمحم بكر مصطفى الزZرى٢٦٣٣ جـ//٧٦٤٣دمحم 

ججـ٧٦٤٤دمحم حممود بدر حمى الدين٢٦٣٤

٧٨٩٢Xدمحم حممود عبدهللا عثمان٢٦٣٥

جـ//٧٦٤٥دمحم حممود عبداملنعم امحد٢٦٣٦

دمحم حسن٢٦٣٧ جـ//٧٦٤٦دمحم حممود 

دمحم دخانه٢٦٣٨ ل٧٦٤٧دمحم مراد 

جـ//٧٦٤٨دمحم مرجى عفش اشبوب٢٦٣٩

جـ//٧٦٤٩دمحم مصطفى ابراهيم النحال٢٦٤٠

جـ//٧٦٥٠دمحم مصطفى انس امام٢٦٤١

ججـ٧٦٥١دمحم مصطفى عبداجلواد امساعيل عيسى٢٦٤٢

دمحم٢٦٤٣ جـ//٧٦٥٢دمحم مصطفى عبدالعليم 

دمحم عبداحلميد٢٦٤٤ ل٧٦٥٣دمحم مصطفى 

دمحم عفيفى النمر٢٦٤٥ ل٧٦٥٤دمحم ممدوح 

جـ//٧٦٥٥دمحم Zجى جابر عبداحلميد حسني٢٦٤٦

جـ//٧٦٥٦دمحم Zصر حسانني دسوقى العرجاوى٢٦٤٧

٧٦٥٧Xدمحم نبيل عبدالظاهر عقرب٢٦٤٨

دمحم يوسف٢٦٤٩ ٧٦٥٨Xدمحم نبيل عبداملوجود 

جـ//٧٦٥٩دمحم نزيه عبدهللا االبشيهى٢٦٥٠
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٧٦٦٠Xدمحم نزيه عبدالوهاب عبدالعزيز٢٦٥١

دمحم عبداجلواد٢٦٥٢ ٧٦٦١Xدمحم هادى 

جـ//٧٦٦٢دمحم هاشم سيد هاشم٢٦٥٣

ل٧٦٦٣دمحم هاىن عويس امحد٢٦٥٤

دمحم امحد سليم٢٦٥٥ ل٧٦٦٤دمحم وائل 

دمحم على Zصف٢٦٥٦ ٧٦٦٥Xدمحم حيىي 

٧٦٦٦Xدمحم يسرى على غازى شنب٢٦٥٧

جـ//٧٦٦٧دمحم عبدالعال خميمر السعيد خميمر٢٦٥٨

دمحم ابراهيم عبدالباقى٢٦٥٩ جـ//٧٦٦٨دمحم عالء 

دمحم يونس٢٦٦٠ ل٧٦٦٩دمحم حممود عبدالعال 

جـ//٧٦٧٠حممود امحد عبداجلواد عبدالرمحن٢٦٦١

جـ//٧٦٧١حممود السعيد موسى حممود الطنطاوى٢٦٦٢

جـ//٧٦٧٢حممود مجال ابراهيم عبدالقادر زغلوله٢٦٦٣

جـ//٧٦٧٣حممود حداد امحد حممود السالموين٢٦٦٤

دمحم٢٦٦٥ جـ//٧٦٧٤حممود حسني ابراهيم 

دمحم قنديل٢٦٦٦ ججـ٧٦٧٥حممود محدى 

دمحم٢٦٦٧ ل٧٦٧٦حممود خالد حممود 

جـ//٧٦٧٧حممود سامل حسن ابراهيم٢٦٦٨

جـ//٧٦٧٨حممود سامى امساعيل مربوك البسيوىن٢٦٦٩

دمحم عايد٢٦٧٠ ٧٦٧٩Xحممود سليمان امحد 

جـ//٧٦٨٠حممود سيد حممود عبدالتواب٢٦٧١

جـ//٧٦٨١حممود طارق كمال الدين عماره٢٦٧٢

ل٧٦٨٢حممود عادل ابراهيم عبدالعظيم احملص٢٦٧٣

ل٧٦٨٣حممود عادل عبدالوهاب احلصاىف٢٦٧٤

دمحم موسى٢٦٧٥ ل٧٦٨٤حممود عبدالعزيز 
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٧٦٨٥Xحممود عطا عبدالفتاح صاحل٢٦٧٦

دمحم عبدالعزيز٢٦٧٧ جـ//٧٦٨٦حممود عطيه 

٧٦٨٧Xحممود عوض عبداجلليل عمر الزZتى٢٦٧٨

جـ//٧٦٨٨حممود ماهر Zجى حسن٢٦٧٩

جـ//٧٦٨٩حممود حمروس شفيق فتح هللا٢٦٨٠

دمحم امحد حسن احلكيمى٢٦٨١ جـ//٧٨٩٣حممود 

دمحم متاوى انصارى مراجى٢٦٨٢ ل٧٦٩٠حممود 

دمحم رمضان عبدالنىب عكاشه٢٦٨٣ ل٧٦٩١حممود 

دمحم عبده٢٦٨٤ دمحم حممود  جـ//٧٦٩٢حممود 

ججـ٧٦٩٣حممود مصطفى صاحل عبدالتواب الفخراىن٢٦٨٥

٧٦٩٤Xحممود مصطفى حممود حامد٢٦٨٦

ل٧٦٩٥حممود هشام عبداخلالق نوح٢٦٨٧

دمحم سليمان رجب عاشور٢٦٨٨ ل٧٦٩٦حممود 

٧٦٩٧Xخمتار فضل مفتاح مؤمن مفتاح٢٦٨٩

ل٧٦٩٨مروان امحد على عمار على عمار٢٦٩٠

ل٧٦٩٩مروه سامى طه قنديل٢٦٩١

٧٧٠٠Xمروه صاحل امحد السيد على٢٦٩٢

جـ//٧٧٠١مروه جمدى ابراهيم على٢٦٩٣

ل٧٧٠٢مرمي امحد شلىب شلىب محود٢٦٩٤

ججـ٧٧٠٣مرمي السيد حممود القطب على٢٦٩٥

دمحم دسوقى٢٦٩٦ جـ//٧٧٠٤مرمي دسوقى 

جـ//٧٧٠٥مرمي مسري عبداحلفيظ عبدالعزيز عبده٢٦٩٧

جـ//٧٧٠٦مرمي سيد حسن عبدالصادق٢٦٩٨

ججـ٧٧٠٧مرمي عبدالنىب ابوفراج عبداجلليل٢٦٩٩

ججـ٧٧٠٨مرمي ماهر حلمى بقطر سعد٢٧٠٠
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دمحم عبدالعليم احلرفه٢٧٠١ جـ//٧٧٠٩مرمي 

م٧٧١٠مرمي منري شكرى مرزوق يوسف٢٧٠٢

٧٧١١X Xمصطفى امحد فتحى عبداحلليم٢٧٠٣

دمحم الطايفى٢٧٠٤ جـ//٧٧١٢مصطفى امحد 

جـ//٧٧١٣مصطفى اشرف مصطفى الشرخ٢٧٠٥

دمحم عماره٢٧٠٦ ل٧٧١٤مصطفى مجيل عبداملنعم 

ل٧٧١٥مصطفى رضا مصطفى سيد امحد الدويك٢٧٠٧

جـ//٧٧١٦مصطفى زاهر حمسوب زاهر٢٧٠٨

جـ//٧٧١٧مصطفى سيد Zدى خمتار٢٧٠٩

دمحم السباعى٢٧١٠ ٧٧١٨Xمصطفى صالح السيد 

٧٧١٩X Xمصطفى طارق رشاد عبداJيد٢٧١١

دمحم٢٧١٢ دمحم على  ل٧٧٢٠مصطفى عبدالباسط 

دمحم مصطفى٢٧١٣ ل٧٧٢١مصطفى عبدالفتاح حممود 

دمحم على عبدالوهاب٢٧١٤ ل٧٧٢٤مصطفى 

٧٧٢٥Xمصطفى حممود الزيىن القصاص٢٧١٥

دمحم٢٧١٦ ل٧٧٢٦مصطفى حممود بيومى 

٧٧٢٧Xمصطفى حممود رشاد امحد٢٧١٧

دمحم احلوشى٢٧١٨ ل٧٧٢٨مصطفى حممود سعد 

دمحم٢٧١٩ جـ//٧٧٢٩مصطفى حممود عبدالكرمي 

جـ//٧٧٣٠مصطفى حممود عوض عبدهللا٢٧٢٠

جـ//٧٧٣١مصطفى مرسى سعد رزق هللا٢٧٢١

ل٧٧٣٢مصطفى مسلم حسن امحد٢٧٢٢

جـ//٧٧٣٣مصطفى نصر عبداحلميد حممود سامل٢٧٢٣

٧٧٣٤Xمصطفى هاشم شامى هاشم امحد٢٧٢٤

دمحم مقبول٢٧٢٥ ل٧٧٣٥مصطفى يوسف امحد 
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دمحم حممود الدمياطى٢٧٢٦ ججـ٧٧٣٦معاذ امحد 

دمحم غنيم٢٧٢٧ ٧٧٣٧Xمعاذ حممود على 

جـ//٧٧٣٨منار امحد السيد خالد٢٧٢٨

٧٧٣٩X Xمنار شريف فكرى عبدالوهاب عواد٢٧٢٩

م٧٧٤٠منار صالح فتح هللا عيسى٢٧٣٠

دمحم البنا٢٧٣١ ٧٧٤١Xمنار طارق 

ججـ٧٧٤٢منار عبدالستار امساعيل سلوع٢٧٣٢

دمحم دسوقى عبداهلادى غريب٢٧٣٣ جـ//٧٧٤٣منار 

دمحم الكتىب٢٧٣٤ جـ//٧٧٤٤منار خمتار خمتار 

جـ//٧٧٤٥منال فريج عيد عوده٢٧٣٥

دمحم حممود٢٧٣٦ جـ//٧٧٤٦منة هللا جمدى 

ججـ٧٧٤٧منتصر حمسن ابراهيم شفطر٢٧٣٧

دمحم خليل الرمالوى٢٧٣٨ جـ//٧٧٤٨منصور امحد 

ججـ٧٧٤٩منه هللا امساعيل امحد العقده٢٧٣٩

ججـ٧٧٥٠منه هللا مسري مجال حسن٢٧٤٠

دمحم عبد ربه حامد٢٧٤١ جـ//٧٧٥١منه هللا 

ل٧٧٥٢مىن منصور وهبه امحد منصور٢٧٤٢

ججـ٧٧٥٣مها مسيح عبدالفتاح ابراهيم الديب٢٧٤٣

دمحم ابراهيم الدسوقى ابو امحد٢٧٤٤ جـ//٧٧٥٤مها 

دمحم خاطر٢٧٤٥ دمحم عبدالنىب  جـ//٧٧٥٦مى 

دمحم الشاذىل٢٧٤٦ جـ//٧٧٥٧مياده السيد عبداخلالق 

جـ//٧٧٥٨مياده مسري حسن اليمىن٢٧٤٧

ل٧٧٥٩ميار السيد حممود ابراهيم يونس٢٧٤٨

دمحم حسانني٢٧٤٩ ٧٧٦٠Xمريفت جاد على 

جـ//٧٧٦١مريZ معوض عبداللطيف شعبان عطا٢٧٥٠
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ل٧٧٦٢مريZ وليم ذكى فريج٢٧٥١

جـ//٧٧٦٣مينا مجيل �مر قلد اسطفانوس٢٧٥٢

٧٨٩٧Xمينا Zجح سند نسيم٢٧٥٣

جـ//٧٧٦٤مينا نبيل لبيب سليمان٢٧٥٤

٧٧٦٥Xمينا هاىن اسحق بولس٢٧٥٥

جـ//٧٧٦٦مينا وجيه صبحى جرجس٢٧٥٦

ل٧٧٦٧مينا الروماىن عطا هللا رزق٢٧٥٧

جـ//Z٧٧٦٨در عبداهلادى كامل عبداهلادى٢٧٥٨

دمحم الصعيدى٢٧٥٩ دمحم  جـ//Z٧٧٦٩در عمر 

دمحم هارون٢٧٦٠ دمحم ابراهيم  جـ//Z٧٧٧٠در 

مZ٧٧٧١دين انور عبداملنعم معتوق٢٧٦١

دمحم حليمه٢٧٦٢ جـ//Z٧٧٧٢صر عباس ابراهيم 

ججـ٧٧٧٣ندى اشرف فرغلى امحد٢٧٦٣

جـ//٧٧٧٤ندى السيد امحد على٢٧٦٤

جـ//٧٧٧٥ندى رضا وجيد مصيلحى فراج٢٧٦٥

ججـ٧٧٧٦ندى رمضان ابراهيم ابو اJد٢٧٦٦

دمحم السواح٢٧٦٧ م٧٧٧٧ندى عادل السيد 

دمحم امساعيل٢٧٦٨ جـ//٧٧٧٨ندى عبداملنعم 

ججـ٧٧٧٩ندى عبدالواحد صديق اجلمل٢٧٦٩

دمحم حممود احلليس٢٧٧٠ دمحم  جـ//٧٧٨٠ندى 

دمحمين جادالرب٢٧٧١ جـ//٧٧٨١ندى حممود 

دمحم امني خطاب٢٧٧٢ جـ//٧٧٨٢نرمني عبدالرمحن 

جـ//٧٧٨٣نرمني يوسف غازى فوده يوسف٢٧٧٣

جـ//٧٧٨٤نسمه عبدالعزيز سامل على سامل٢٧٧٤

م٧٧٨٥نغم وليد مصطفى على ابوستيت٢٧٧٥
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دمحم امحد عمر٢٧٧٦ ٧٧٨٦Xنفني امساعيل 

جـ//٧٧٨٧®ال ابراهيم السيد سامل سيد امحد٢٧٧٧

جـ//٧٧٨٨نور الدين فتحى زكى شاهني٢٧٧٨

جـ//٧٧٨٩نور سامح السيد شحاته٢٧٧٩

٧٧٩٠Xنور صبحى سعيد على٢٧٨٠

دمحم٢٧٨١ دمحم  م٧٧٩١نورا السيد 

جـ//٧٧٩٢نورا امني امني رجب النشار٢٧٨٢

جـ//٧٧٩٣نورا عصام حسن موسى٢٧٨٣

دمحم شاكر على٢٧٨٤ جـ//٧٧٩٤نورا 

ججـ٧٧٩٥نوره عبدالقوى محيده حممود٢٧٨٥

دمحم عبدالباقى٢٧٨٦ جـ//٧٧٩٦نورهان ابراهيم 

جـ//٧٧٩٧نورهان محدى عبدالغىن ابو جندى٢٧٨٧

جـ//٧٧٩٨نورهان على السعيد هندى٢٧٨٨

دمحم عبداحلى فكرون٢٧٨٩ ججـ٧٧٩٩نورهان 

جـ//٧٨٠٠نورهان حممود على جاد٢٧٩٠

دمحم املرادىن٢٧٩١ جـ//٧٨٠١هاجر ابراهيم يوسف 

دمحم عبدالرؤف سيد امحد زعري٢٧٩٢ ٧٨٠٣Xهاجر 

دمحم عبدالفتاح يونس الوافدى٢٧٩٣ ٧٨٠٤Xهاجر 

ججـ٧٨٠٥هاله صدقى رشاد حافظ٢٧٩٤

جـ//٧٨٠٦هامن امحد طه امحد حسانني٢٧٩٥

جـ//٧٨٠٧هاىن حممود عبدالغىن يونس٢٧٩٦

جـ//٧٨٠٨هاىن اكمل خلف حامد٢٧٩٧

جـ//٧٨٠٩هايدى عصام على حسن البنا٢٧٩٨

دمحم٢٧٩٩ ججـ٧٨١٠هبه هللا عماد محدى 

ججـ٧٨١١هبه فتوح السيد عبدالعزيز امحد٢٨٠٠
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دمحم٢٨٠١ ججـ٧٨١٢هبه جمدى امحد لطفى 

ججـ٧٨١٣هبه معوض السيد عبدالعاطى طايع٢٨٠٢

ججـ٧٨١٤هدى ابراهيم عبدالواحد الشحات٢٨٠٣

جـ//٧٨١٥هدى سالمة عبداخلالق عبدالرمحن٢٨٠٤

جـ//٧٨١٦هدى فتحى امحد عبدالاله٢٨٠٥

دمحم امحد امحد عطا٢٨٠٦ ٧٨١٧Xهدى 

ل٧٨١٨هدى نوفل سويلم نوفل٢٨٠٧

ل٧٨١٩هدير عادل عبدالفتاح مصطفى بدر٢٨٠٨

دمحم السيد على يوسف احملالوى٢٨٠٩ جـ//٧٨٢٠هدير 

دمحم سعيد حجازى٢٨١٠ م٧٨٢١هدير 

جـ//٧٨٢٢هشام امحد فتحى خطاب٢٨١١

دمحم صالح الدين شبانه٢٨١٢ جـ//٧٨٢٣هشام طارق 

دمحم٢٨١٣ جـ//٧٨٢٤هشام يسرى عبدالستار 

دمحم قاسم عبدالرحيم٢٨١٤ ججـ٧٨٢٥هشام يسرى 

دمحم حامد عطيه اجلابرى٢٨١٥ جـ//٧٨٢٦هشام 

دمحم عبداحلليم٢٨١٦ ججـ٧٨٢٧هناء مصطفى صابر 

ججـ٧٨٢٨هناء ممدوح عفيفى امحد٢٨١٧

جـ//٧٨٢٩هند امحد كمال حسني الشيخ٢٨١٨

ل٧٨٣١هيثم عبدهللا بشندى عبدهللا٢٨١٩

جـ//٧٨٣٢وفاء اميان حامد مرعى٢٨٢٠

جـ//٧٨٣٣وفاء عبدهللا ابراهيم عبدهللا العطار٢٨٢١

دمحم عبدالفتاح٢٨٢٢ م٧٨٣٤وفاء حممود 

ججـ٧٨٣٥والء املرشدى عالم العباسى املنجى٢٨٢٣

جـ//٧٨٣٦والء سيد فكيه عبدالكرمي جنيدى٢٨٢٤

ججـ٧٨٣٧^را عالء الدين عطيه على عبدالكرمي٢٨٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//٧٨٣٨^سر عطيه جاسر عقاب٢٨٢٦

ل٧٨٣٩^مسني ابراهيم ابراهيم على٢٨٢٧

دمحم الشال٢٨٢٨ جـ//٧٨٤٠^مسني مجال 

جـ//٧٨٤١^مسني مسري فؤاد زنون٢٨٢٩

ججـ٧٨٤٣^مسني حممود حسىن مرسى امام٢٨٣٠

دمحم منصور٢٨٣١ ججـ٧٨٤٤^مسني Zصر 

دمحم عبدالعزيز٢٨٣٢ دمحم  جـ//٧٨٤٥حيىي طارق 

ل٧٨٤٦يوستينا مالك ميخائيل عبدالسيد ميخائيل٢٨٣٣

دمحم٢٨٣٤ جـ//٧٨٤٧يوسف امحد حلمى عبداحلليم 

جـ//٧٨٤٨يوسف اشرف صموئيل يوسف٢٨٣٥

ججـ٧٨٤٩يوسف اشرف كامل فرج رجب٢٨٣٦

جـ//٧٨٥٠يوسف السيد على احملمدى على٢٨٣٧

جـ//٧٨٥١يوسف الشحات يوسف زامل٢٨٣٨

جـ//٧٨٥٢يوسف مجال يوسف عبدالرازق٢٨٣٩

جـ//٧٨٥٣يوسف سيد سعدى عثمان٢٨٤٠

دمحم عبدالفتاح عبدالعاطى٢٨٤١ جـ//٧٨٥٤يوسف شوقى 

جـ//٧٨٥٥يوسف عبدالقادر فتح هللا عبدالقادر٢٨٤٢

ل٧٨٥٦يوسف على يوسف السقا٢٨٤٣

دمحم كيالىن٢٨٤٤ دمحم  ل٧٨٥٧يوسف 

دمحم٢٨٤٥ ٧٨٥٨Xيوسف مهدى حسن 

دمحم يونس حسنني٢٨٤٦ ٧٨٥٩Xيونس 

دمحم سامل٢٨٥١ ق٢٠٢٣امحد �مر امحد 

ق٢٠٤٢امحد مسري عباس امحد٢٨٥٢

ق٢٠٨٧امحد مهدى عبدهللا مهدى٢٨٥٣

ق٢٠٩٧اسامه عبدالاله الغريب الفاضى٢٨٥٤

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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9قي لإلعادة
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دمحم ابراهيم عوض هللا٢٨٥٥ غـ٢١٦٨ايه سعيد 

غـ٢١٩٨مجال نصر عبداحلليم عبدالنىب٢٨٥٦

ق٢٢٢٠خالد عبدالرازق حلمى ابوزيد امحد٢٨٥٧

ق٢٢٢٣خلود حلمى عطيه متوىل متوىل٢٨٥٨

ق٢٢٧٩سامى حممود السيد فرج٢٨٥٩

ق٢٢٩٥شادى اشرف محوده عطيه٢٨٦٠

غـ٢٢٩٦شادى عادل سرور عياد٢٨٦١

دمحم صبحى حسني٢٨٦٢ ق٢٣٢٤صبحى 

ق٢٣٤٦عبدالرمحن على على على شهبه٢٨٦٣

ق٢٤٢٤كرمي مسعود حسنني ابو عمر٢٨٦٤

دمحم عبداحلميد٢٨٦٥ ق٢٤٩٣دمحم عبدهللا 

دمحم رشاد السيد عبدالعال٢٨٦٦ ق٢٥٠٠دمحم عصام 

ق٢٥١١دمحم عوض عبداحلميد الدرس٢٨٦٧

ق٢٥٢٦دمحم منصور سيد ابراهيم٢٨٦٨

دمحم امساعيل٢٨٦٩ ق٢٥٣٣دمحم حيىي 

ق٢٥٤٠حممود رجب شحاته ابراهيم٢٨٧٠

دمحم شعالن٢٨٧١ دمحم  غـ٢٥٧٤مصطفى عبداملنعم 

ق٢٥٧٥مصطفى كمال مصطفى السيد٢٨٧٢

خ٢٨٠١١امحد السيد كمال السيد٢٨٨١

خ٢٨٠٤١امحد عادل امني سامل٢٨٨٢

خ٢٨٠٥١مجالت سالمه رمضان رجب٢٨٨٣

دمحم عبداحلليم فرج٢٨٨٤ خ٢٨٠٦١سامله عماد 

خ٢٨٠٧١سلمى حممود عبدالنىب جعفر٢٨٨٥

خ٢٨٠٩١عالء السيد كمال السيد٢٨٨٦

خ٢٨١٢١دمحم شوقى سعيد موسى٢٨٨٧

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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من اخلارج أول فرصة
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التقديررقم جلوس سابق

دمحم امحد الشيمى٢٨٨٨ خ٢٨١٤١دمحم حممود 

خ٢٨١٨١نوراهلادى امحد عبدالوهاب عبدهللا٢٨٨٩

دمحم سرور٢٩٠١ دمحم  خ٢٨٣٤٢فاطمه مجال 

دمحم امحد٢٩٠٢ خ٢٨٣٥٢مصطفى ابراهيم 

دمحم شحات مسعود٢٩٠٣ خ٢٨٣٦٢مصطفى 

دمحم٢٩٠٤ دمحم على  خ٢٨٣٧٢وليد عطا 

خ٢٨٥١٣صابرين توفيق عبدالعليم عبدالرمحن٢٩١١

دمحم كمال عيسى٢٩١٢ خ٢٨٥٢٣عبدهللا 

خ٢٨٦٧٣دمحم رجب عبدالغىن على عطوه٢٩١٣

دمحم امحد٢٩٢١ ق٢٨٧١اعتماد امحد فتحى 

دمحم عبدالسالم٢٩٢٢ ق٢٨٧٢امل محدى عبدالسالم 

دمحم عبدالرمحن٢٩٢٣ ق٢٨٦٢امنيه اشرف 

ق٢٨٧٣شيماء جمدى البهى٢٩٢٤

ق٢٨٧٤شيماء نورالدين مصطفى السيد٢٩٢٥

ق٢٨٦٤عادل ابراهيم سعيد تركى٢٩٢٦

ق٢٨٧٦ندا سامح سالم فهمى سالم٢٩٢٧

غـ٢٠٦٦امحد لطفى امحد زغلول٢٩٣١

دمحم امني السيد٢٩٣٢ ق٢٠٨٩امحد هاىن 

دمحم عبدهللا غريب٢٩٣٣ غـ٢٠٩٤ادهم 

غـ٢٨٨٢امساء عبداحلليم علىعبداحلليم٢٩٣٤

غـ٢٨٨٣امساء عبداملنعم سيد عبدالظاهر٢٩٣٥

دمحم عطيه٢٩٣٦ غـ٢٨٨٤امساء مدحت مغاورى 

غـ٢٨٨٦امل حسن عبداملعطى املنشاوى٢٩٣٧

دمحم ابراهيم بصيله٢٩٣٨ دمحم  ق٢٢٤٤ربيع 

غـ٢٨٨٩ساره امحد حافظ حسانني٢٩٣٩

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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9ق من دور سبتمرب

صفحة   ٣٧

التقديررقم جلوس سابق

غـ٢٨٩٠مسر حيىي البدراوى حطب٢٩٤٠

دمحم السعيد ابوزيد٢٩٤١ دمحم شوقى  غـ٢٣١٤شوقى 

ق٢٣٢٨طه ابراهيم الفوىل حممود٢٩٤٢

غـ٢٣٥٨عبدهللا شبل عبدهللا خليف٢٩٤٣

دمحم امحد مجعه٢٩٤٤ ق٢٨١٧معتز 

غـ٢٨٩١جنوى ابراهيم حلمى عبدالعال فرج٢٩٤٥

غـ٢٨٩٢ندى سيد امحد طه عبدالرحيم٢٩٤٦

غـ٢٨٩٣هاجر فاروق حنفى عبدالعليم٢٩٤٧

ق٢٦٧٥يسرى محدى يسرى عليوه٢٩٤٨

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة


