
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 األوىل
مستجد

صفحة   ١

التقديرحالة القيد

مستجدا=نوب البطل ميخائيل اسكندر٢٨٠٠١

مستجدا=نوب عاطف عطيه صليب٢٨٠٠٢

مستجدا=نوب عيد مرتي جرجس٢٨٠٠٣

مستجدا=نوب هاىن نصيف عاذر٢٨٠٠٤

مستجدابتسام عبداملنعم صالح ابوعدس٢٨٠٠٥

دمحم٢٨٠٠٦ مستجدابتهال طلعت امحد حسني 

دمحم على حممود زعلوك٢٨٠٠٧ مستجدابرار 

مستجدابراهيم امحد عبداملطلب الشاذىل الشيخ٢٨٠٠٨

دمحم صاحل على٢٨٠٠٩ مستجدابراهيم امحد 

مستجدابراهيم حسن ابراهيم عبدالقادر٢٨٠١٠

مستجدابراهيم رجب ابراهيم عبداللطيف٢٨٠١١

دمحم٢٨٠١٢ مستجدابراهيم سعيد امحد 

دمحم النشار٢٨٠١٣ مستجدابراهيم سعيد سعد 

دمحم٢٨٠١٤ مستجدابراهيم صالح السيد حسن 

مستجدابراهيم عبداخلالق ابراهيم عبداخلالق٢٨٠١٥

مستجدابراهيم عبدالغىن عبدهللا ابوزيد٢٨٠١٦

مستجدابراهيم عثمان ابراهيم عبدهللا٢٨٠١٧

دمحم ابراهيم زكى٢٨٠١٨ مستجدابراهيم 

مستجدابراهيم حممود ابراهيم حممود املرسى٢٨٠١٩

مستجدابراهيم وجيه عوض يونس٢٨٠٢٠

دمحم حسن حسن عبدالغىن٢٨٠٢١ مستجدابراهيم fسر 

دمحم جاد٢٨٠٢٢ مستجدابراهيم يوسف 

مستجداحسان سعيد عبدالشهيد دبركى٢٨٠٢٣

مستجداحالم فهمى حسن فهمى سليمان٢٨٠٢٤

مستجدامحد ابراهيم امحد ابراهيم٢٨٠٢٥
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مستجدامحد ابراهيم شعبان عبداهلادى خليفه٢٨٠٢٦

مستجدامحد ابراهيم عبدالعزيز طرابيه٢٨٠٢٧

مستجدامحد ابراهيم عبداهلادى السيد٢٨٠٢٨

مستجدامحد امحد حسن عبداحلميد٢٨٠٢٩

دمحم حالوه٢٨٠٣٠ مستجدامحد اسامه ابراهيم 

دمحم حممود ابراهيم٢٨٠٣١ مستجدامحد اشرف 

دمحم حممود٢٨٠٣٢ مستجدامحد السيد 

مستجدامحد امني حسن عشماوى٢٨٠٣٣

مستجدامحد امين عبدالواحد السيد٢٨٠٣٤

مستجدامحد امين عيد عبداللطيف ابراهيم٢٨٠٣٥

دمحم شلىب٢٨٠٣٦ مستجدامحد ايهاب عبدهللا 

مستجدامحد ايوب كليب يونس٢٨٠٣٧

مستجدامحد مجال عبداللطيف رضوان٢٨٠٣٨

دمحم عبدالعاطى الدخاخىن٢٨٠٣٩ مستجدامحد مجعه 

مستجدامحد حسام على رضا خليفه٢٨٠٤٠

دمحم امحد حسن٢٨٠٤١ مستجدامحد حسن 

دمحم حسن٢٨٠٤٢ مستجدامحد حسن 

مستجدامحد حسني عبدالقادر حسني٢٨٠٤٣

مستجدامحد محدى امحد طرابيه٢٨٠٤٤

دمحم نصر٢٨٠٤٥ مستجدامحد محدى امحد 

مستجدامحد خالد زكى رمضان٢٨٠٤٦

مستجدامحد رؤوف امام مقبل٢٨٠٤٧

مستجدامحد ربيع سيد فهمى٢٨٠٤٨

دمحم٢٨٠٤٩ مستجدامحد رجب حممود 

مستجدامحد زكي ربيع زكي٢٨٠٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم٢٨٠٥١ مستجدامحد سعيد عبدالظاهر 

مستجدامحد سنوسى سيد سنوسى٢٨٠٥٢

مستجدامحد سيف منصور حسن٢٨٠٥٣

مستجدامحد شريف رمضان الزلباىن٢٨٠٥٤

مستجدامحد شعبان السيد السيد٢٨٠٥٥

دمحم فرغلى٢٨٠٥٦ مستجدامحد صابر امحد 

مستجدامحد صالح فرحات اجلزار٢٨٠٥٧

مستجدامحد عاطف بدوى عبدالعزيز٢٨٠٥٨

مستجدامحد عاطف حمسن على الرتاس٢٨٠٥٩

مستجدامحد عبداحلميد خريى عبداحلميد٢٨٠٦٠

دمحم موسى٢٨٠٦١ مستجدامحد عبدالرحيم عبدالرمحن 

مستجدامحد عبدالعزيز على سعيد٢٨٠٦٢

مستجدامحد عبدهللا ظريف مهام٢٨٠٦٣

دمحم٢٨٠٦٤ مستجدامحد عالء الدين عبدالباسط 

مستجدامحد عالء مجيل عبدالفضيل زهران٢٨٠٦٥

مستجدامحد على امني على٢٨٠٦٦

مستجدامحد على عبدالعزيز على سليم٢٨٠٦٧

مستجدامحد على مصطفى امحد عمر٢٨٠٦٨

مستجدامحد فتحى امحد الصفطى احلناوى٢٨٠٦٩

مستجدامحد فتحى امحد عبداحلكيم على٢٨٠٧٠

مستجدامحد فتحى عبداحلميد الغر=وى٢٨٠٧١

مستجدامحد فكري كمال عبدالرمحن٢٨٠٧٢

دمحم سالم٢٨٠٧٣ مستجدامحد فيصل 

مستجدامحد ماجد ابواملكارم عبداحلافظ٢٨٠٧٤

دمحم٢٨٠٧٥ مستجدامحد جمدى عبدالسالم 
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مستجدامحد جمدى على سعيد٢٨٠٧٦

دمحم ابراهيم عبدهللا٢٨٠٧٧ مستجدامحد 

دمحم محدى السيد عيسى٢٨٠٧٨ مستجدامحد 

دمحم مرزوق٢٨٠٧٩ دمحم رمزى  مستجدامحد 

دمحم سعد الطويل٢٨٠٨٠ مستجدامحد 

دمحم على٢٨٠٨١ دمحم طاهر  مستجدامحد 

دمحم عامر عبداجلواد٢٨٠٨٢ مستجدامحد 

دمحم عبداحلكم حممود٢٨٠٨٣ مستجدامحد 

دمحم عبدالسالم حسن قوره٢٨٠٨٤ مستجدامحد 

دمحم٢٨٠٨٥ دمحم عبدهللا  مستجدامحد 

دمحم عبداملنعم رويب٢٨٠٨٦ مستجدامحد 

دمحم عبداملنعم على٢٨٠٨٧ مستجدامحد 

دمحم٢٨٠٨٨ دمحم عبده  مستجدامحد 

دمحم خمتار على الكومى٢٨٠٨٩ مستجدامحد 

مستجدامحد حممود جاويش عبدالرمحن٢٨٠٩٠

مستجدامحد حممود سعيد عوض املنوىف٢٨٠٩١

دمحم٢٨٠٩٢ مستجدامحد مدحت حسني خليل 

مستجدامحد مصطفى امحد قوشىت٢٨٠٩٣

دمحم٢٨٠٩٤ مستجدامحد ممدوح عبداهلادى 

مستجدامحد منصور جابر ابراهيم٢٨٠٩٥

مستجدامحد �جى عبداحلميد قمصان٢٨٠٩٦

مستجدامحد �صر امساعيل عطيه العزب٢٨٠٩٧

دمحم اخلوىل٢٨٠٩٨  fمستجدامحد نصر زكر

دمحم حممود غريب٢٨٠٩٩ مستجدامحد fسر 

مستجداخالص خالد السيد عثمان٢٨١٠٠
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دمحم٢٨١٠١ مستجدادهم جابر شعبان جابر 

دمحم سعيد جابر٢٨١٠٢ مستجدادهم 

دمحم٢٨١٠٣ مستجداروه وليد حممود 

مستجداسامه على حممود غامن ابراهيم٢٨١٠٤

مستجداسامه مرتضى معروف الدسوقى٢٨١٠٥

مستجداسرت وليم فرج ميخائيل٢٨١٠٦

مستجداسراء امحد عبداحلليم عبداحلليم عامر٢٨١٠٧

مستجداسراء امحد عبداملنعم ابراهيم سليمان٢٨١٠٨

مستجداسراء امحد علواىن ابراهيم٢٨١٠٩

دمحم٢٨١١٠ دمحم ابراهيم  مستجداسراء امحد 

دمحم على٢٨١١١ مستجداسراء امحد 

دمحم السيد زايد٢٨١١٢ مستجداسراء السيد 

مستجداسراء امين سامل ابراهيم الكيالىن٢٨١١٣

مستجداسراء امين عبدالعزيز عبداحلفيظ٢٨١١٤

مستجداسراء مجال فيصل سيد٢٨١١٥

دمحم٢٨١١٦ مستجداسراء حسين عبدالشايف 

مستجداسراء حلمى السيد عبدهللا٢٨١١٧

مستجداسراء شحات عبدالغفار توفيق عزب٢٨١١٨

مستجداسراء طارق عبدالرمحن حسن٢٨١١٩

مستجداسراء طه عبدهللا طه٢٨١٢٠

مستجداسراء عبدالفتاح متوىل امحد على٢٨١٢١

مستجداسراء عطاف صابر دfب٢٨١٢٢

مستجداسراء عيد محدى عبدالرازق٢٨١٢٣

دمحم بيومي٢٨١٢٤ دمحم امحد  مستجداسراء 

دمحم سليمان عوض٢٨١٢٥ مستجداسراء 
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دمحم٢٨١٢٦ دمحم عبدالرمحن  مستجداسراء 

دمحم عبدالوهاب امام فرج٢٨١٢٧ مستجداسراء 

دمحم٢٨١٢٨ مستجداسراء مرشد حسن امحد 

مستجداسراء مصطفى السيد امحد امساعيل دحيه٢٨١٢٩

مستجداسراء �صر السيد عبداملوجود٢٨١٣٠

دمحم٢٨١٣١ مستجداسراء هالل عبدهللا 

مستجداسراء fسر امحد امني حممود٢٨١٣٢

دمحم على٢٨١٣٣ مستجداسراء fسر 

مستجداسراء يسرى ابراهيم حامد الدسوقى٢٨١٣٤

مستجداسراء يوسف امساعيل عبدهللا٢٨١٣٥

مستجداسالم ابراهيم امام على٢٨١٣٦

مستجداسالم ابراهيم عاشور ابراهيم٢٨١٣٧

مستجداسالم امحد محدى مجعه عقيله٢٨١٣٨

مستجداسالم امحد سليمان عبدالغىن ابراهيم٢٨١٣٩

مستجداسالم االمري حممود عبدالرمحن حممود٢٨١٤٠

دمحم على ابو فرو٢٨١٤١ مستجداسالم اجمد 

دمحم حممود الشريف٢٨١٤٢ مستجداسالم شريف 

دمحم العيسوى٢٨١٤٣ مستجداسالم طارق عبدهللا 

مستجداسالم عبدهللا بيومى اجلزيرى٢٨١٤٤

مستجداسالم عماد ابو زيد على خفاجى٢٨١٤٥

مستجداسالم فرحات ابراهيم على الشوكى٢٨١٤٦

مستجداسالم ماهر عبدالعاطى الدجوى٢٨١٤٧

دمحم ابراهيم مرسى رجب٢٨١٤٨ مستجداسالم 

دمحم٢٨١٤٩ دمحم عبدالعزيز  مستجداسالم 

دمحم ابو زfده٢٨١٥٠ دمحم عبدالغفار  مستجداسالم 
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دمحم يوسف٢٨١٥١ مستجداسالم حممود سعيد 

مستجدامساء ابراهيم فوزي ابراهيم٢٨١٥٢

دمحم ابراهيم الربماوى٢٨١٥٣ مستجدامساء ابراهيم 

مستجدامساء امحد عبدالسالم عبدالعزيز٢٨١٥٤

مستجدامساء مجال محدى صديق٢٨١٥٥

مستجدامساء حامت السيد مصطفى٢٨١٥٦

دمحم عبداملقصود٢٨١٥٧ مستجدامساء رمضان 

مستجدامساء شحات متوىل حممود٢٨١٥٨

دمحم٢٨١٥٩ مستجدامساء شريف عبدالعزيز 

مستجدامساء شريف كامل عراىب٢٨١٦٠

دمحم٢٨١٦١ مستجدامساء عبدهللا حسني 

دمحم عبدالفتاح طلخان٢٨١٦٢ مستجدامساء عبداملؤمن 

دمحم سيد سليمان٢٨١٦٣ مستجدامساء على 

دمحم٢٨١٦٤ مستجدامساء فرج عبدهللا 

مستجدامساء فرحات على امحد حجر٢٨١٦٥

مستجدامساء حمفوظ عبداملوىل عبدهللا٢٨١٦٦

دمحم شرباوى حسن٢٨١٦٧ مستجدامساء 

دمحم طه امحد شرف٢٨١٦٨ مستجدامساء 

دمحم ماهر امني٢٨١٦٩ مستجدامساء 

دمحم شلبايه٢٨١٧٠ مستجدامساء حممود عبداحلليم 

مستجدامساء مصطفى عبداملرضي مصطفى٢٨١٧١

مستجدامساء نصر بسيوىن معروف٢٨١٧٢

مستجدامساعيل سامح امساعيل مريه٢٨١٧٣

دمحم يوسف السيد٢٨١٧٤ مستجدامساعيل 

دمحم٢٨١٧٥ مستجدامسهان حممود مبارك 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم امحد عبدالعال٢٨١٧٦ مستجداسيا 

دمحم جالل عبدالعظيم٢٨١٧٧ مستجداشرقت 

مستجدافرينا عماد خليل غاىل٢٨١٧٨

مستجداالء امحد السيد امحد اجلندى٢٨١٧٩

دمحم صباح٢٨١٨٠ مستجداالء امحد طه علوان 

دمحم صاحله٢٨١٨١ مستجداالء السيد صاحل حسن 

مستجداالء امين شوقى امحد ابو ديه٢٨١٨٢

دمحم حامد٢٨١٨٣ مستجداالء حامد 

مستجداالء حسام شحاته السيد مرسى٢٨١٨٤

مستجداالء خالد سيد على٢٨١٨٥

مستجداالء عبدالناصر عبدهللا عبداحلق عبداحلليم٢٨١٨٦

دمحم٢٨١٨٧ دمحم محاد مستجداالء عبدالونيس 

مستجداالء عطيه امحد عبدالظاهر٢٨١٨٨

مستجداالء على حسني عبدالعزيز٢٨١٨٩

دمحم عبداجلليل٢٨١٩٠ مستجدَاالء فرج 

دمحم نوار٢٨١٩١ مستجداالء ماجد كمال 

دمحم صالح زالبيه٢٨١٩٢ مستجداالء 

دمحم على يوسف٢٨١٩٣ مستجداالء 

مستجداالء حممود طه عبدهللا٢٨١٩٤

دمحم بدر٢٨١٩٥ مستجداالء معاذ 

دمحم سعد٢٨١٩٦ مستجدالزهراء متوىل عيد 

دمحم حسن٢٨١٩٧ مستجدالسيد سعيد السيد 

مستجدالسيد شاكر حسن هالل سيد امحد٢٨١٩٨

دمحم متوىل سيد امحد قنديل٢٨١٩٩ مستجدالسيد 

دمحمى االخضر٢٨٢٠٠ مستجدالشيماء السيد فرج 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم يونس٢٨٢٠١  fسر زكرf مستجدالشيماء

دمحم غازى٢٨٢٠٢ مستجدالصاىف فايد عبداملطلب بيومى 

دمحم٢٨٢٠٣ مستجدالطاهر امحد انس الوجود 

مستجداهلام طارق سعيد قيايت٢٨٢٠٤

دمحم حممود خليل٢٨٢٠٥ مستجداهلام 

مستجداماىن محدى عبدالعظيم خليل٢٨٢٠٦

دمحم سيد طه٢٨٢٠٧ مستجداماىن 

دمحم على عبدالبديع تركى٢٨٢٠٨ مستجداماىن 

مستجدامل امحد حسني مربوك٢٨٢٠٩

دمحم٢٨٢١٠ مستجدامل امساعيل فتحى 

مستجدامل شفيق على ابو اللنب٢٨٢١١

مستجدامل عبدالسالم امحد عبدالسالم٢٨٢١٢

مستجدامل عبدالواحد السيد عبدالواحد قمر٢٨٢١٣

مستجدامل عبدالوارث عبدالوارث على ابوعبدهللا٢٨٢١٤

مستجدامل منصور عبدالعزيز علوان٢٨٢١٥

مستجدامنية طلعت عرىب على٢٨٢١٦

مستجدامنيه أنور على امساعيل بكر٢٨٢١٧

مستجدامنيه امحد عبداحلميد ابوحسن٢٨٢١٨

دمحم كرمي٢٨٢١٩ مستجدامنيه امحد مربوك 

مستجدامنيه رمزى عبداحلكيم عبدالعاطى اخلراط٢٨٢٢٠

مستجدامنيه شعبان امحد ندا٢٨٢٢١

مستجدامنيه عرفه عبدالعال السيد٢٨٢٢٢

دمحم السيد عماره٢٨٢٢٣ مستجدامنيه 

دمحم عطيه امحد٢٨٢٢٤ مستجدامنيه حممود 

مستجدامنيه مسعد خمتار عفيفى قنديل٢٨٢٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدامنيه �جى عبدالفتاح امحد امحد٢٨٢٢٦

مستجدامنيه هاىن حجاج عبدالعظيم على حسانني٢٨٢٢٧

مستجدامنيه وائل مسري منوىف٢٨٢٢٨

مستجدامري ابرام وليم سدره٢٨٢٢٩

دمحم معاذ٢٨٢٣٠ مستجدامري ابراهيم 

مستجدامرية عماد حممود زمزم٢٨٢٣١

دمحم نصرالدين٢٨٢٣٢ دمحم  مستجدامريه امحد 

مستجدامريه اشرف عبداحلليم حافظ عبداحلليم٢٨٢٣٣

مستجدامريه امين جابر أبو العال القناوى٢٨٢٣٤

مستجدامريه =سم فتحى يونس٢٨٢٣٥

دمحم السيد عامر٢٨٢٣٦ مستجدامريه رمضان 

دمحم سنوسي٢٨٢٣٧ مستجدامريه سنوسي 

دمحم على٢٨٢٣٨ مستجدامريه سيد 

مستجدامريه عبدالتواب فتحي صادق٢٨٢٣٩

مستجدامريه فتحى امحد شتات٢٨٢٤٠

مستجدامريه هاىن عبدالعليم عبداحلليم٢٨٢٤١

مستجداميمه رمضان شعبان رجب٢٨٢٤٢

مستجداميمه طارق حسن عبدالوهاب٢٨٢٤٣

مستجدامني مصطفى امني شعبان سليمان٢٨٢٤٤

مستجدامني نصر ابو زيد ابو شعيشع على٢٨٢٤٥

دمحم عبدالقادر٢٨٢٤٦ مستجدامينه امين 

مستجدامينه شريف محوده حسن٢٨٢٤٧

دمحم خليل٢٨٢٤٨ دمحم عراقى  مستجدانتصار 

دمحم٢٨٢٤٩ مستجدانعام امري فواد 

مستجدانور فتحى ابراهيم عبدالغىن داود٢٨٢٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجداهداء سيد مصطفى عبدالرمحن٢٨٢٥١

دمحم ابراهيم الدسوقى على٢٨٢٥٢ مستجداهداء 

دمحم بدوى٢٨٢٥٣ مستجداهله امحد فهمى 

دمحم أبواليزيد عيد امحد٢٨٢٥٤ مستجداfت طارق 

دمحم االمام٢٨٢٥٥ مستجداfت على حممود 

مستجداfت وليد فاروق امحد السيد٢٨٢٥٦

مستجداfد عبدهللا ابو الفتوح الصعيدى٢٨٢٥٧

مستجداية عوض قوية مسعود طالب٢٨٢٥٨

مستجدايريىن نصر فوزى نصر٢٨٢٥٩

مستجداميان ابراهيم سعد سيد امحد الصعيدي٢٨٢٦٠

مستجداميان ابوالوفا معروف ابواحلسن٢٨٢٦١

دمحم صابر شحاته شاهني٢٨٢٦٢ مستجداميان امحد 

دمحم٢٨٢٦٣ مستجداميان اشرف امحد امساعيل 

مستجداميان اشرف عبدالعزيز عبدالواحد٢٨٢٦٤

مستجداميان السعيد فتح هللا امحد ابو دشيش٢٨٢٦٥

مستجداميان السيد حامد بدير على٢٨٢٦٦

دمحم حممود٢٨٢٦٧ مستجداميان السيد 

مستجداميان مجال شحاته مصطفى كحيل٢٨٢٦٨

مستجداميان مجال كرمي عبدالعظيم حنبش٢٨٢٦٩

مستجداميان حامد سعد متوىل٢٨٢٧٠

مستجداميان محاد خليفه عبداخلالق٢٨٢٧١

مستجداميان محيده حسني العرىب٢٨٢٧٢

مستجداميان رمضان سعيد امحد ابراهيم٢٨٢٧٣

مستجداميان رمضان عبدالفتاح عبداملطلب٢٨٢٧٤

مستجداميان عاطف فضيل ابراهيم٢٨٢٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم عبدالراضي٢٨٢٧٦ مستجداميان عبداحلكم 

دمحم علي٢٨٢٧٧ مستجداميان عبداحلميد 

مستجداميان عبداهلادى شبانه عبداملقصود٢٨٢٧٨

مستجداميان عبدالوهاب عبدالوهاب عمر مخيس٢٨٢٧٩

مستجداميان ماجد عبدالغىن يوسف خلف هللا٢٨٢٨٠

مستجداميان حمسن فراج عبدالقادر رضوان٢٨٢٨١

دمحم٢٨٢٨٢ دمحم امحد خريى  مستجداميان 

دمحم نصار٢٨٢٨٣ دمحم امحد  مستجداميان 

دمحم عمرو عمرو زايد٢٨٢٨٤ مستجداميان 

مستجداميان حممود عبداملنعم مصطفي٢٨٢٨٥

دمحم عبدالرمحن٢٨٢٨٦ مستجداميان مدحت 

مستجداميان �جح خلف راشد٢٨٢٨٧

مستجداميان نبيل عبدالسيد حمروس٢٨٢٨٨

مستجداميان نبيل عبدهللا بكري٢٨٢٨٩

دمحم نظري٢٨٢٩٠ مستجداميان نظري 

مستجداميان وجيه عبدا�يد درويش٢٨٢٩١

مستجدامين عبدالوهاب امحد السيد٢٨٢٩٢

دمحم حسني مرسى٢٨٢٩٣ مستجدامين 

دمحم٢٨٢٩٤ دمحم على سعد الدين  مستجدامين 

مستجدايناس حامد معوض عبداحملسن٢٨٢٩٥

مستجدايه امحد بدري امحد٢٨٢٩٦

مستجدايه امحد طلبه حسن٢٨٢٩٧

مستجدايه امحد فاروق عبداحلليم٢٨٢٩٨

مستجدايه امحد �صر عبداحلميد ابراهيم٢٨٢٩٩

مستجدايه امساعيل عبدالرسول �بت٢٨٣٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدايه اشرف عادل عبدالعزيز عبدالوهاب٢٨٣٠١

مستجدايه اشرف كمال عبداحلميد٢٨٣٠٢

دمحم حجاب٢٨٣٠٣ مستجدايه اشرف 

دمحم امحد٢٨٣٠٤ مستجدايه اجلوهري 

دمحم الرمادى٢٨٣٠٥ مستجدايه السيد عبدهللا 

مستجدايه السيد كمال فضه٢٨٣٠٦

دمحم حنفى السيد٢٨٣٠٧ مستجدايه السيد 

مستجدايه ايهاب زايد مصطفي٢٨٣٠٨

مستجدايه مجال على امحد٢٨٣٠٩

دمحم البشقاوى٢٨٣١٠ مستجدايه رمضان حممود 

مستجدايه سامى علي عوض٢٨٣١١

مستجدايه صالح حسن امحد٢٨٣١٢

دمحم حشيش٢٨٣١٣ مستجدايه طه 

دمحم٢٨٣١٤ مستجدايه عبدالعزيز كامل 

دمحم٢٨٣١٥ مستجدايه عبداملعز مصطفى 

دمحم٢٨٣١٦ مستجدايه علي شعبان على 

مستجدايه عماد حسن ابوالفتوح٢٨٣١٧

دمحم ميصر٢٨٣١٨ مستجدايه فتحى 

دمحم حسني امحد٢٨٣١٩ مستجدايه 

دمحم سليمان ابو نيدة٢٨٣٢٠ مستجدايه مصطفى 

مستجدايه نبيل على وهبه٢٨٣٢١

مستجدايه نوح معوض عامر٢٨٣٢٢

دمحم عبدالعزيز الصاوى٢٨٣٢٣ مستجد=سم 

مستجد=هر هشام فرحات عبدالعزيز٢٨٣٢٤

مستجدبثينة امين سعيد السيد٢٨٣٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدبدور اسامه ابوالقاسم الدرديرى٢٨٣٢٦

مستجدبسمله امحد رمضان سيد رشوان٢٨٣٢٧

مستجدبسمله حسن فتحى امحد٢٨٣٢٨

مستجدبسمله سيد عبدالفتاح مدبوىل٢٨٣٢٩

مستجدبسمله عمر �بت عبدالرمحن٢٨٣٣٠

دمحم ابراهيم ابراهيم شرشر٢٨٣٣١ مستجدبسمله 

مستجدبسمله موسى بسيوىن ابراهيم اجلرواىن٢٨٣٣٢

مستجدبسمه الصاوى عبداحلميد ابوعلى٢٨٣٣٣

مستجدبسمه بدر حسن امحد ابراهيم٢٨٣٣٤

دمحم حسن٢٨٣٣٥ مستجدبسمه خالد عوض 

دمحم٢٨٣٣٦ دمحم ابو ا�د امحد  مستجدبسمه 

مستجدبسنت اشرف عبداملقصود عبداملويل٢٨٣٣٧

دمحم عباس٢٨٣٣٨ مستجدبسنت خالد 

مستجدبسنت مسري على ابو طه٢٨٣٣٩

مستجدبسنت عاطف ابراهيم املالح٢٨٣٤٠

مستجدبسنت عماد حنني جرجس حنا٢٨٣٤١

دمحم امحد عبدالعزيز٢٨٣٤٢ مستجدبسنت 

مستجدبسنت مصطفى عبدالعال سيد٢٨٣٤٣

مستجدبسنت هاىن عبدالعال عبداملطلب٢٨٣٤٤

مستجدبسنت fسر صبحى ابراهيم حسن٢٨٣٤٥

مستجدبالل اشرف امحد على مربوك٢٨٣٤٦

مستجدبالل شريف خلف هللا خالف٢٨٣٤٧

دمحم عبداحلميد شلىب٢٨٣٤٨ مستجد¡اء امين 

مستجدبيرت شنوده بشرى شنوده٢٨٣٤٩

مستجد¢مر ابراهيم عبدهللا مصطفى املليجى٢٨٣٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدتبارك ماهر مرسى حممود الغرfىن٢٨٣٥١

دمحم جناح األودن٢٨٣٥٢ مستجدحتيه 

دمحم عبدهللا٢٨٣٥٣ مستجدتسنيم ابراهيم 

مستجدتسنيم حسىن عبداملنعم عجور٢٨٣٥٤

دمحم السيد٢٨٣٥٥ مستجدتغريد امساعيل السيد 

دمحم املداح٢٨٣٥٦ مستجدتغريد صالح الدين امحد 

دمحم عبداملنعم على بكر٢٨٣٥٧ مستجدتغريد على 

مستجدتقوي شريف شوقي حممود٢٨٣٥٨

مستجدتقى حامت على رضا خليفه٢٨٣٥٩

دمحم٢٨٣٦٠ مستجدتقى خالد امحد 

مستجدتقى سامل حامد عبدالفتاح٢٨٣٦١

دمحم السيد امساعيل٢٨٣٦٢ مستجدتقى عصام الدين 

دمحم بدر اجلمال عبدهللا ابراهيم النجار٢٨٣٦٣  fمستجدثر

مستجدجانو جمدى بشري صفيان٢٨٣٦٤

مستجدجالل جمدى جالل بدر٢٨٣٦٥

دمحم جالل مصطفى٢٨٣٦٦ مستجدجالل 

مستجدجنات عاطف سعيد ابولنب٢٨٣٦٧

مستجدجنه عبدالتواب خريي قاسم٢٨٣٦٨

مستجدجهاد ابراهيم السيد احلصرى٢٨٣٦٩

مستجدجهاد امحد صالح السيد٢٨٣٧٠

دمحم هالل٢٨٣٧١ مستجدجهاد عبداجلواد حسني 

مستجدجوليانه مكرم شوقى اقالديوس٢٨٣٧٢

مستجدجومانه اجمد داود موسى يوسف٢٨٣٧٣

مستجدجون مسري موريس ارمانيوس٢٨٣٧٤

مستجدحامت السيد عبدهللا السيد٢٨٣٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم٢٨٣٧٦ دمحم طه  مستجدحامت 

مستجدحازم محاد السيد محاد٢٨٣٧٧

مستجدحازم رضا فتحى حسن٢٨٣٧٨

دمحم عطيه يوسف٢٨٣٧٩ مستجدحبيبة سعد 

دمحم حممود مرسى٢٨٣٨٠ مستجدحبيبة 

مستجدحبيبه امحد فؤاد عبدالراضى٢٨٣٨١

مستجدحبيبه السيد محدان امحد سالمه٢٨٣٨٢

مستجدحبيبه حسني منصور اهللباوى٢٨٣٨٣

دمحم ربيع قنديل٢٨٣٨٤ مستجدحبيبه رأفت 

دمحم عايد٢٨٣٨٥ مستجدحبيبه رضا ابراهيم 

مستجدحبيبه مسري ابراهيم بسيوىن على٢٨٣٨٦

دمحم عبدالرمحن٢٨٣٨٧ مستجدحبيبه صالح الدين حسني 

مستجدحبيبه طلعت عبدهللا حممود كريت٢٨٣٨٨

دمحم حيور٢٨٣٨٩ دمحم انور  مستجدحبيبه 

دمحم حافظ علي عبدالدامي٢٨٣٩٠ مستجدحبيبه 

دمحم عبداحلميد البهلول٢٨٣٩١ دمحم  مستجدحبيبه 

مستجدحبيبه حممود السيد عطيه٢٨٣٩٢

مستجدحبيبه fسر الوسطاىن شهاب الدين٢٨٣٩٣

مستجدحسام الدين محدى عبدهللا جندى٢٨٣٩٤

دمحم٢٨٣٩٥ مستجدحسام حامت يوسف 

مستجدحسام فتحى السيد جعفر٢٨٣٩٦

دمحم٢٨٣٩٧ دمحم امحد نبوى  مستجدحسام 

دمحم حممود طلبه٢٨٣٩٨ مستجدحسام حممود 

مستجدحسام مصطفى امحد حسانني٢٨٣٩٩

دمحم السماحى٢٨٤٠٠ دمحم  مستجدحسان ماهر 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدحسن السعيد ابو التنا السيد٢٨٤٠١

مستجدحسن عبداحلكيم حممود امحد٢٨٤٠٢

دمحم حسن ابراهيم٢٨٤٠٣ مستجدحسن 

دمحم ابراهيم صقر٢٨٤٠٤ مستجدحسناء 

دمحم٢٨٤٠٥ مستجدحسناء حممود فوزى 

دمحم٢٨٤٠٦ مستجدحسىن ابراهيم حممود 

مستجدحسني جالل السيد ابوعميش٢٨٤٠٧

دمحم حممود٢٨٤٠٨ مستجدحسني عالء 

دمحم عبداملعطى عبده٢٨٤٠٩ دمحم  مستجدمحيدة 

مستجدمحيده وليد عبداملقصود عبداهلادي٢٨٤١٠

مستجدحنان رضا عبداخلالق عثمان٢٨٤١١

مستجدحنني امحد مصطفي علي٢٨٤١٢

دمحم ابراهيم بركات٢٨٤١٣ مستجدحنني 

مستجدحنني حممود عوض سعيد٢٨٤١٤

مستجدحياه طارق عيسى منصور٢٨٤١٥

مستجدخالد شحاته على شحات٢٨٤١٦

دمحم ابراهيم ابراهيم جاهني٢٨٤١٧ مستجدخالد 

دمحم بدر٢٨٤١٨ مستجدخالد مسعد غامن 

مستجدخالد مصطفى مصطفى جراده٢٨٤١٩

دمحم٢٨٤٢٠ مستجدخضره مجعه الشرباوى 

دمحم عبدهللا جماهد٢٨٤٢١ مستجدخلود عاطف 

دمحم٢٨٤٢٢ مستجدخلود على وهب هللا 

مستجدخلود وائل سعيد عبداملنصف٢٨٤٢٣

دمحم الفره٢٨٤٢٤ مستجدخليل طارق خليل 

مستجدداليا ابراهيم رفعت جرب جاب هللا٢٨٤٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم مطاوع٢٨٤٢٦ مستجدداليا ابراهيم 

مستجدداليا امين شعبان عبدالعزيز الصياد٢٨٤٢٧

مستجدداليا عادل عبداملنعم السيد٢٨٤٢٨

مستجدداليا عبدهللا العبد عبداملعطى٢٨٤٢٩

مستجدداليا عبده فتحى منادى٢٨٤٣٠

مستجدداليا هشام عبداللطيف حامد عوض٢٨٤٣١

مستجددعاء عبدهللا عبداحملسن عبدهللا البحريى٢٨٤٣٢

دمحم مندور٢٨٤٣٣ دمحم مسري عبداملقصود  مستجددعاء 

٢٨٤٣٤fمستجددعاء منري كمال زكر

مستجددعاء fسر عبدالفتاح امحد٢٨٤٣٥

مستجددميانه اسعد محايه يوسف عوض٢٨٤٣٦

مستجددنيا اشرف السيد سند٢٨٤٣٧

دمحم٢٨٤٣٨ مستجددنيا اشرف شعبان 

مستجددنيا مخيس عاطف ابراهيم ابوالنور٢٨٤٣٩

مستجددنيا رضا ابراهيم الدسوقى رمضان٢٨٤٤٠

دمحم٢٨٤٤١ مستجددنيا عادل رشدي 

مستجددنيا مصطفى فوزى عبداملوىل٢٨٤٤٢

مستجددهب �جح اسطفانوس سليمان٢٨٤٤٣

مستجدد�f زكى موريس زكى٢٨٤٤٤

مستجددينا امحد معوض عبداملؤمن٢٨٤٤٥

مستجددينا ايهاب فتحى امحد٢٨٤٤٦

مستجددينا بركات فتحى سويلم٢٨٤٤٧

دمحم اجلوهرى ابو سنه٢٨٤٤٨ مستجدذكرى ابراهيم رفعت 

دمحم حسني٢٨٤٤٩ مستجدرؤى عبدالرؤف حسني 

مستجدرا� حسانني عبداللطيف على٢٨٤٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم٢٨٤٥١ مستجدرا� عماد عبدالعزيز 

مستجدراندا عبدالقادر فرحات عبدالقادر فوده٢٨٤٥٢

مستجدرانيا بدر شحات شحاته٢٨٤٥٣

مستجدرانيا بسيوىن حسن بسيوىن٢٨٤٥٤

دمحم سليمان حجاج٢٨٤٥٥ دمحم سليمان  مستجدرانيا 

مستجدرجاء امحد عادل حجران٢٨٤٥٦

مستجدرحاب اشرف حممود عبدالعزيز٢٨٤٥٧

مستجدرحاب السيد جربيل ابراهيم٢٨٤٥٨

دمحم رضا٢٨٤٥٩ دمحم شكرى  مستجدرحاب سالمه 

مستجدرحاب على حامد العطفى٢٨٤٦٠

مستجدرحاب عيد سليمان عويس ابراهيم٢٨٤٦١

دمحم حلمى السيد الداىل٢٨٤٦٢ مستجدرحاب 

مستجدرمحة امحد عبدالرمحن عبدالستار٢٨٤٦٣

مستجدرمحه ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم الفخراىن٢٨٤٦٤

دمحم فرج٢٨٤٦٥ مستجدرمحه امحد السعيد السيد 

مستجدرمحه اشرف مجعه العراىب٢٨٤٦٦

مستجدرمحه حسن رمضان �دي٢٨٤٦٧

مستجدرمحه خالد مصطفى كمال حممود٢٨٤٦٨

مستجدرمحه سيد ابراهيم على٢٨٤٦٩

مستجدرمحه طارق فتحى امساعيل طلخان٢٨٤٧٠

مستجدرمحه عبدالرمحن حممود عبدالرمحن٢٨٤٧١

دمحم عبدالسالم٢٨٤٧٢ مستجدرمحه عبدالسالم 

دمحم عبدالعظيم ليلة٢٨٤٧٣ مستجدرمحه 

دمحم٢٨٤٧٤ مستجدرشا هشام صبح 

دمحم سالم٢٨٤٧٥ مستجدرضا على 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم ماجور٢٨٤٧٦ مستجدرضوى ابراهيم امحد 

مستجدرضوى امحد سعد عبدالرؤوف٢٨٤٧٧

دمحم علم الدين٢٨٤٧٨ مستجدرضوى امين امني 

مستجدرضوى جادهللا فتحى احللفاوى٢٨٤٧٩

دمحم عبدالرمحن٢٨٤٨٠ مستجدرضوى مجال 

مستجدرضوى حسني انور شلقاىن حسن٢٨٤٨١

مستجدرضوي محدي عبدالغفار عبدالظاهر٢٨٤٨٢

مستجدرضوى عماد امحد كشك٢٨٤٨٣

مستجدرفاعى على رفاعى منصور٢٨٤٨٤

مستجدرفيق سامح سيد عوض٢٨٤٨٥

دمحم٢٨٤٨٦ مستجدرقيه شريف حسن 

مستجدرقيه عبدالعزيز حامد عبدالعزيز حجاب٢٨٤٨٧

مستجدرقيه عبدالعظيم محام مطاوع٢٨٤٨٨

مستجدرمضان رزق رمضان امحد٢٨٤٨٩

دمحم عبداجلواد على٢٨٤٩٠ مستجدر� امحد 

دمحم الغر=وى٢٨٤٩١ مستجدر� السيد عطيه على 

دمحم٢٨٤٩٢ مستجدر� مسري منري 

دمحم عبدالقادر٢٨٤٩٣ مستجدر� عادل عبدهللا 

دمحم ابراهيم امحد دغيم٢٨٤٩٤ مستجدر� عبداحلميد 

مستجدر� عماد خمتار عبداملنعم٢٨٤٩٥

دمحم عبداجلواد على٢٨٤٩٦ مستجدروان امحد 

مستجدروان حسن عبداملنعم شهاب الدين٢٨٤٩٧

دمحم عبدربه اجلرواىن٢٨٤٩٨ مستجدروان خالد 

مستجدروان رضا السيد ابراهيم حنفى٢٨٤٩٩

مستجدروان سعد عبدالعظيم امساعيل٢٨٥٠٠

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 األوىل
مستجد

صفحة   ٢١

التقديرحالة القيد

مستجدروان سعيد قرىن حممود٢٨٥٠١

مستجدروان طاهر عبدالعزيز عبدالرحيم على٢٨٥٠٢

دمحم هاشم٢٨٥٠٣ مستجدروان عالء الدين 

دمحم امحد عبداخلالق٢٨٥٠٤ مستجدروان 

دمحم حيي عبدهللا٢٨٥٠٥ مستجدروان 

دمحم عمر عبده٢٨٥٠٦ مستجدروان هاىن 

مستجدروجينا بشرا جرجس بربرى٢٨٥٠٧

دمحم عبدالكرمي٢٨٥٠٨ دمحم  مستجدرودينا هشام 

مستجدروضه امحد عبدهللا عبداهلادي٢٨٥٠٩

دمحم امحد الشرباوى٢٨٥١٠ مستجدروضه 

مستجدروضه حممود فؤاد مصطفى٢٨٥١١

مستجدروفيده فوزى طلبه غطاس٢٨٥١٢

مستجدرويدا عاطف عبدالصادق عبدالونيس مرعى٢٨٥١٣

مستجدرمي اسامه عويس جوده٢٨٥١٤

مستجدرمي عاطف السيد النجدى٢٨٥١٥

دمحم القاضي٢٨٥١٦ مستجدرمي عاطف 

دمحم موسى اجلمال٢٨٥١٧ مستجدرمي كرم 

دمحم حامد٢٨٥١٨ دمحم حامد  مستجدرمي 

دمحم حممود على٢٨٥١٩ مستجدرمي 

مستجدريهام ايهاب السيد عبدهللا٢٨٥٢٠

مستجدريهام على حممود داود٢٨٥٢١

دمحم صادق مرزوق٢٨٥٢٢ مستجدريهام 

مستجدريهام مرعى السيد السيد شتله٢٨٥٢٣

مستجدريهام نصر شعبان السيد امحد٢٨٥٢٤

دمحم شحات السيد٢٨٥٢٥  fمستجدزكر

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم الربى٢٨٥٢٦ مستجدزهراء عاطف 

مستجدزهران اشرف زهران عبداهلادى زهران٢٨٥٢٧

مستجدزfد امحد عبدالعاطي عبدالفتاح٢٨٥٢٨

دمحم٢٨٥٢٩ دمحم عبدالفضيل  مستجدزfد 

دمحم٢٨٥٣٠ مستجدزfد وجدى خليل 

دمحم عزالدين طارة٢٨٥٣١ مستجدزين الدين 

مستجدزينب اشرف عبداخلالق حبريي٢٨٥٣٢

مستجدزينب رضا عبداملطلب ابو ا�د٢٨٥٣٣

مستجدزينب سامل السيد سامل رمحه٢٨٥٣٤

دمحم عفيفى عرتيس٢٨٥٣٥ مستجدزينب سعد 

مستجدزينب صبحى السيد عباس٢٨٥٣٦

مستجدزينب عبدالسالم ابراهيم عبدالعال عمر٢٨٥٣٧

دمحم عوض٢٨٥٣٨ مستجدزينب غريب 

دمحم مصطفى عبدا�يد بسيوىن٢٨٥٣٩ مستجدزينب 

دمحم٢٨٥٤٠ مستجدسارة السيد ابراهيم 

مستجدسارة عبدالعزيز عبداحملسن عرفة٢٨٥٤١

مستجدساره السيد توفيق فرج٢٨٥٤٢

دمحم الز�رى٢٨٥٤٣ مستجدساره بدر 

دمحم حامد السروجي٢٨٥٤٤ مستجدساره خالد 

دمحم عبدالسميع٢٨٥٤٥ مستجدساره عبدالعزيز 

دمحم الشحات عبداللطيف فرماوى٢٨٥٤٦ مستجدساره 

دمحم عبداخلالق عبداهلادى٢٨٥٤٧ مستجدساره 

دمحم عبدالرمحن داود٢٨٥٤٨ مستجدساره 

دمحم عبدالعزيز رشاد سرحان٢٨٥٤٩ مستجدساره 

دمحم زيدان٢٨٥٥٠ دمحم  مستجدساره 

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 األوىل
مستجد

صفحة   ٢٣

التقديرحالة القيد

دمحم حممود حامد مجعه٢٨٥٥١ مستجدساره 

مستجدسامل سامل رمضان سامل٢٨٥٥٢

مستجدساىل فرج سالمه سويلم٢٨٥٥٣

دمحم امحد شاهني٢٨٥٥٤ مستجدساىل 

مستجدسامح ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم٢٨٥٥٥

مستجدسامح جرجس عزيز جربا٢٨٥٥٦

مستجدسامح عاشور عبداملقصود امحد٢٨٥٥٧

مستجدساندرا اسامه مرتى توفيق٢٨٥٥٨

مستجدساهر مصطفي فهمي سيد٢٨٥٥٩

مستجدسحر ابراهيم مربوك املال٢٨٥٦٠

مستجدسحر صابر حسن ابراهيم٢٨٥٦١

مستجدسعاد عبداهلادى يوسف �جى املعداوى٢٨٥٦٢

مستجدسعيد ابراهيم عطا هللا طه اجلسطى٢٨٥٦٣

مستجدسعيد امحد سعيد السيد٢٨٥٦٤

دمحم٢٨٥٦٥ مستجدسعيد امين سعيد موسى 

دمحم السعيد عبدالرؤف وحد٢٨٥٦٦ مستجدسعيد 

مستجدسلفيا �صر مجال بطرس٢٨٥٦٧

دمحم٢٨٥٦٨ مستجدسلمى امحد سامل 

مستجدسلمي امحد سامى امحد٢٨٥٦٩

مستجدسلمى انور الشيمى امساعيل٢٨٥٧٠

دمحم فرج هللا٢٨٥٧١ مستجدسلمى حامد حسن 

مستجدسلمى خالد عبدالرحيم امحد٢٨٥٧٢

مستجدسلمى رfض موسى شبل٢٨٥٧٣

مستجدسلمى مسري عبدالعظيم امحد غنيم العيسوى٢٨٥٧٤

دمحم٢٨٥٧٥ مستجدسلمى سيد عبدالصبور 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم٢٨٥٧٦ دمحم شحاته  مستجدسلمى شحاته 

مستجدسلمى شريف مسري على اجلوهرى٢٨٥٧٧

مستجدسلمى عبدالرمحن ابراهيم حامد٢٨٥٧٨

دمحم الشاعر٢٨٥٧٩ مستجدسلمى عبداهلادى 

دمحم الصعيدى٢٨٥٨٠ مستجدسلمى ماهر سعد 

دمحم بدوى حفىن٢٨٥٨١ مستجدسلمى 

دمحم رأفت ابراهيم املعصراوى٢٨٥٨٢ مستجدسلمى 

دمحم حسن٢٨٥٨٣ مستجدسلمى حممود 

مستجدسلمى �صر السيد العرىب٢٨٥٨٤

مستجدسلمى هالل حسن حمروس الرخ٢٨٥٨٥

دمحم سليمان عطية٢٨٥٨٦ دمحم  مستجدسليمان 

مستجدمسا ابراهيم رجب عباس٢٨٥٨٧

دمحم٢٨٥٨٨ دمحم امحد صربى  مستجدمسا 

مستجدمسر شعبان على عصيد٢٨٥٨٩

مستجدمسر نور عبداحلليم عبداملقصود٢٨٥٩٠

مستجدمسيحه حسن عبدالباسط املكى٢٨٥٩١

دمحم الشربيىن٢٨٥٩٢ دمحم  مستجدمسري السيد 

مستجدمسري عبدالرمحن بركات حسن٢٨٥٩٣

مستجدمسريه fسر انور حممود على صاحل٢٨٥٩٤

مستجدمسيه امحد عبدالسالم عمر٢٨٥٩٥

مستجدسندس الشحات ابراهيم حسن وهدان٢٨٥٩٦

مستجدسندس حسنني على حسنني موسى٢٨٥٩٧

دمحم٢٨٥٩٨ دمحم عفيفي  مستجدسندس 

مستجدسهام مجعه السيد عريبه٢٨٥٩٩

مستجدسهام مسري ¡يج امحد٢٨٦٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدسهري امحد حممود امحد =شه٢٨٦٠١

مستجدسهيله عماد على خليل ابوعمريه٢٨٦٠٢

مستجدسهيله مسعد إبراهيم خمتار خطيب٢٨٦٠٣

مستجدسهيله منتصر امحد امحد سعد٢٨٦٠٤

مستجدسهيله وليد امساعيل السيد على٢٨٦٠٥

دمحم٢٨٦٠٦ مستجدسوزان حممود عيد حممود 

مستجدسوز� اميل غاىل فرج٢٨٦٠٧

دمحم يونس٢٨٦٠٨ مستجدسوسن اشرف 

دمحم عبدالعال٢٨٦٠٩ مستجدسوسن عاطف السيد 

مستجدسوسنه رفيق مسري روفائيل ميالده٢٨٦١٠

مستجدسيد طلعت فرحات عبده٢٨٦١١

مستجدسيد جمدي سيد عبدالفتاح٢٨٦١٢

مستجدسيده امحد مجعه رزق موسى٢٨٦١٣

مستجدسيف الدين طارق سيد عثمان٢٨٦١٤

مستجدسيف الدين �صر امحد عبدا�يد٢٨٦١٥

مستجدسيلفيا جرجس فليب جاب هللا٢٨٦١٦

مستجدشادى ابراهيم عامر عبداجلواد٢٨٦١٧

مستجدشادى اشرف عثمان عبده السيد٢٨٦١٨

مستجدشاهندا عبدالسالم امحد عبدالرمحن٢٨٦١٩

مستجدشروق امحد عبدالعزيز امحد٢٨٦٢٠

مستجدشروق اشرف فتحى حجر٢٨٦٢١

مستجدشروق السيد عبدالسالم السيد سليمان٢٨٦٢٢

مستجدشروق مجال سيد حممود الليثى٢٨٦٢٣

دمحم سعيد الفطاطرى٢٨٦٢٤ مستجدشروق مجال 

دمحم٢٨٦٢٥ مستجدشروق ربيع عبدالفتاح 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدشروق رضا عثمان على٢٨٦٢٦

مستجدشروق سامى امساعيل اجلندى٢٨٦٢٧

مستجدشروق مسري سيد حسونة٢٨٦٢٨

مستجدشروق شريف سعد امحد ابو زيد٢٨٦٢٩

دمحم عبدالعزيز٢٨٦٣٠ مستجدشروق عماد 

دمحم حسن٢٨٦٣١ دمحم على  مستجدشروق 

دمحم عيسى٢٨٦٣٢ دمحم مسعود  مستجدشروق 

مستجدشروق هاىن ابراهيم يوسف ابراهيم٢٨٦٣٣

مستجدشريف ابراهيم عبدالقادر ابراهيم جادو٢٨٦٣٤

دمحم قشقش٢٨٦٣٥ دمحم  مستجدشريف امحد 

مستجدشرين السيد فرحات السيد حسن٢٨٦٣٦

دمحم مشس الدين نيازى٢٨٦٣٧ مستجدمشس الدين 

مستجدمشس لطفى حممود ابراهيم٢٨٦٣٨

دمحم ابوهاشم على امساعيل٢٨٦٣٩ مستجدمشس 

مستجدشهد  احلسيىن  صقر  مصطفى عبدهللا٢٨٦٤٠

مستجدشهد ابراهيم امساعيل السيد٢٨٦٤١

مستجدشهد ابواليزيد احلسانني غامن٢٨٦٤٢

مستجدشهد امحد صالح حسن٢٨٦٤٣

دمحم عزيز عبدالعزيز٢٨٦٤٤ مستجدشهد امحد 

مستجدشهد اشرف شعبان عثمان٢٨٦٤٥

مستجدشهد السيد فوزى السيد فرج٢٨٦٤٦

دمحم٢٨٦٤٧ مستجدشهد مجيل حممود 

مستجدشهد حسين عبدالعزيز جوده٢٨٦٤٨

مستجدشهد خالد عبدالعزيز حسني ابراهيم٢٨٦٤٩

مستجدشهد خريي حمروس العرتاوى٢٨٦٥٠

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 األوىل
مستجد

صفحة   ٢٧

التقديرحالة القيد

مستجدشهد رضا ابراهيم عبدالعزيز٢٨٦٥١

مستجدشهد شحاته سيد فرحان٢٨٦٥٢

مستجدشهد صبحى طلعت عبدا�يد مرسى٢٨٦٥٣

مستجدشهد صالح عبدالسيد ذكى بدر٢٨٦٥٤

دمحم امساعيل٢٨٦٥٥ دمحم  مستجدشهد عادل 

مستجدشهد عبدهللا رضوان عبدهللا على٢٨٦٥٦

مستجدشهد عبده موسى امني مطر٢٨٦٥٧

مستجدشهد جمدى امني عبدالنىب البسطويسى٢٨٦٥٨

دمحم رفاعي عبداحلكيم٢٨٦٥٩ مستجدشهد 

دمحم سعيد امحد٢٨٦٦٠ مستجدشهد 

دمحم فوزى٢٨٦٦١ دمحم مسري فوزى  مستجدشهد 

مستجدشهد حممود مغازى عبداجلواد٢٨٦٦٢

دمحم٢٨٦٦٣ مستجدشهد مصطفي كمال 

مستجدشهد هاشم على شحاته٢٨٦٦٤

مستجدشهد هاىن معوض على ابراهيم٢٨٦٦٥

دمحم عادل٢٨٦٦٦ مستجدشهد وليد 

مستجدشهد fسر امحد ابو الفتوح٢٨٦٦٧

مستجدشهيناز عبدالفتاح عبدالرازق امحد٢٨٦٦٨

دمحم منصور الصواف٢٨٦٦٩ مستجدشوق عبدالغىن 

دمحم٢٨٦٧٠ مستجدشريهان فتحى توفيق 

مستجدشيماء ابو النور عبدهللا ابو النور٢٨٦٧١

مستجدشيماء امحد عزيز عكاشه٢٨٦٧٢

دمحم زكى٢٨٦٧٣ مستجدشيماء اشرف فتحى 

دمحم حنفى٢٨٦٧٤ مستجدشيماء امين 

دمحمى٢٨٦٧٥ مستجدشيماء محدى حمروس 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم حمروس عسكر٢٨٦٧٦ مستجدشيماء خالد 

مستجدشيماء عبدالفتاح الشحات السيد امحد٢٨٦٧٧

دمحم السيد٢٨٦٧٨ مستجدشيماء عصام 

مستجدشيماء كمال منصور وراد٢٨٦٧٩

دمحم امحد الزهار٢٨٦٨٠ مستجدشيماء 

دمحم على مصطفى على٢٨٦٨١ مستجدشيماء 

دمحم السيد٢٨٦٨٢ دمحم  مستجدشيماء 

مستجدشيماء مصطفى عبداللطيف عثمان٢٨٦٨٣

مستجدصباح مصطفى سعد فراج٢٨٦٨٤

مستجدصالح فرج صالح سيد٢٨٦٨٥

دمحم كمال عبدالبديع٢٨٦٨٦ مستجدصهيب 

دمحم عامر٢٨٦٨٧ مستجدضحى خالد عامر 

مستجدضحى سامى عبدالتواب امحد٢٨٦٨٨

مستجدضحي عادل حسني مهدي٢٨٦٨٩

دمحم السيد عبدالغفور٢٨٦٩٠ مستجدضحي 

مستجدضحى �صر عبدالتواب عبداملعطى٢٨٦٩١

مستجدطارق عبداملنعم شعبان عبداملنعم البيسى٢٨٦٩٢

مستجدطه امحد عبدالتواب البيومى عبد ربه٢٨٦٩٣

دمحم أبورشاله٢٨٦٩٤ مستجدطه عبدالتواب 

مستجدعائشه يوسف خملوف يوسف٢٨٦٩٥

مستجدعادل امحد انور فتحي٢٨٦٩٦

دمحم عبدالعزيز ابراهيم٢٨٦٩٧ مستجدعايده 

مستجدعبداحلق fسر عبداحلق الدساوى٢٨٦٩٨

دمحم عبداحلليم حامد عبداحلليم٢٨٦٩٩ مستجدعبداحلليم 

مستجدعبداحلميد مجعه عثمان عباس حسني٢٨٧٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم٢٨٧٠١ مستجدعبدالرمحن امحد ابراهيم 

مستجدعبدالرمحن امحد جرب رضوان حممود٢٨٧٠٢

مستجدعبدالرمحن امحد حافظ امحد حافظ٢٨٧٠٣

دمحم دسوقى٢٨٧٠٤ مستجدعبدالرمحن امحد عبدالرازق 

دمحم امحد٢٨٧٠٥ مستجدعبدالرمحن امحد 

مستجدعبدالرمحن اشرف فتحي صبحي٢٨٧٠٦

مستجدعبدالرمحن السيد على امساعيل ابراهيم٢٨٧٠٧

مستجدعبدالرمحن حجاج رجب السيد٢٨٧٠٨

مستجدعبدالرمحن حسام مصطفى عبداحلميد عبدالرمحن٢٨٧٠٩

دمحم الشورجبى٢٨٧١٠ مستجدعبدالرمحن زكرf على 

مستجدعبدالرمحن سيد فتحي عبدالبصري٢٨٧١١

دمحم٢٨٧١٢ مستجدعبدالرمحن عبدهللا امحد 

مستجدعبدالرمحن عبداملنعم عبدالظاهر مصطفى٢٨٧١٣

مستجدعبدالرمحن عثمان حممود اجلمال٢٨٧١٤

مستجدعبدالرمحن على ابوزيد على ابوزيد٢٨٧١٥

دمحم٢٨٧١٦ مستجدعبدالرمحن على حممود 

دمحم فتوح السيد٢٨٧١٧ مستجدعبدالرمحن 

دمحم نصار٢٨٧١٨ مستجدعبدالرمحن حممود ابراهيم 

دمحم خضر٢٨٧١٩ مستجدعبدالرمحن مصلح حسن 

مستجدعبدالرمحن وائل حسني امحد السعدوىن٢٨٧٢٠

مستجدعبدالعزيز فتحي عبدالعزيز جامع٢٨٧٢١

مستجدعبدالغىن امني عبدالغىن عبدالباقى سعيد٢٨٧٢٢

دمحم عبدالغىن نور الدين٢٨٧٢٣ مستجدعبدالغىن 

مستجدعبدالكرمي امحد عبدالكرمي لصيق٢٨٧٢٤

مستجدعبدهللا ابراهيم عبده الشاملى الشريف٢٨٧٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم ابراهيم٢٨٧٢٦ مستجدعبدهللا ابراهيم 

مستجدعبدهللا اسامه فتوح غريب حسونه٢٨٧٢٧

مستجدعبدهللا بيومى فتحى سليمان٢٨٧٢٨

مستجدعبدهللا حسن عبدالفتاح شعيب٢٨٧٢٩

مستجدعبدهللا رجب رمضان ضيف هللا٢٨٧٣٠

مستجدعبدهللا سيد عبدهللا حسن٢٨٧٣١

مستجدعبدهللا عبدالسالم زكى لبيب امحد٢٨٧٣٢

مستجدعبدهللا عبدالعزيز حيى عبدالعزيز شلىب٢٨٧٣٣

مستجدعبدهللا عبدالفتاح السيد عبدالفتاح٢٨٧٣٤

مستجدعبدهللا عمر عبدالعزيز ابراهيم٢٨٧٣٥

دمحم٢٨٧٣٦ دمحم صبيح  مستجدعبدهللا 

دمحم عرىب عبدالراضى٢٨٧٣٧ مستجدعبدهللا 

دمحم موسى٢٨٧٣٨ مستجدعبدهللا حممود السعيد ابو العال 

مستجدعبدهللا هاىن على عيسى٢٨٧٣٩

دمحم عبدالرشيد ابراهيم٢٨٧٤٠ مستجدعبداملعز 

مستجدعبداملنعم حامد عبداملنعم حممود عبود٢٨٧٤١

مستجدعبداملنعم محدى عبداملنعم حامد٢٨٧٤٢

مستجدعبداملنعم حممود عبدهللا صباح٢٨٧٤٣

مستجدعبده امام عبده عبدالعزبز٢٨٧٤٤

مستجدعبري خالد السيد معتوق٢٨٧٤٥

مستجدعبري فوزى حسن شلش٢٨٧٤٦

دمحم شاهني٢٨٧٤٧ دمحم حسن السيد  مستجدعبري 

مستجدعبري معتز رشاد شعبان الطنطاوى اجلمل٢٨٧٤٨

مستجدعبري نبيل عبدالستار فرج٢٨٧٤٩

مستجدعزه السيد السيد امحد على يوسف٢٨٧٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدعزيزه هنادى حممود الشاعر٢٨٧٥١

مستجدعصام عدىل حامد العوضى٢٨٧٥٢

مستجدعصمت حسن فتحى حممود٢٨٧٥٣

مستجدعفاف حسن عبدالفتاح حسن السيسى٢٨٧٥٤

مستجدعفاف عماد الدين عيد عبدالفتاح٢٨٧٥٥

دمحم خبيت٢٨٧٥٦ مستجدعال خبيت 

مستجدعال عثمان عبدالعزيز الطاهر٢٨٧٥٧

مستجدعال عيد عبدالعزيز الكشكى٢٨٧٥٨

دمحم٢٨٧٥٩ دمحم رمضان  مستجدعال 

دمحم عبدالستار ابراهيم٢٨٧٦٠ مستجدعال 

دمحم عبداحلليم٢٨٧٦١ مستجدعال حممود 

دمحم السيد امحد٢٨٧٦٢ مستجدعالء السيد 

دمحم عبداللطيف٢٨٧٦٣ مستجدعالء عبداللطيف 

مستجدعالء مرسى مرسى على البنا٢٨٧٦٤

دمحم خليل٢٨٧٦٥ دمحم على  مستجدعالءالدين 

مستجدعلى ابراهيم ابراهيم مصطفى عبدالرازق٢٨٧٦٦

مستجدعلى الرفاعى امحد على حممود٢٨٧٦٧

مستجدعلى السيد ابراهيم حسني٢٨٧٦٨

دمحم امني٢٨٧٦٩ مستجدعلى حسن حسن 

مستجدعلى سعد على حبيب٢٨٧٧٠

دمحم٢٨٧٧١ مستجدعلى عاطف على 

مستجدعلى عبداجليد على امحد حسن٢٨٧٧٢

دمحم على٢٨٧٧٣ مستجدعلى عالء 

مستجدعلي مهدي فايد سعيد٢٨٧٧٤

مستجدعلياء فتحى على قباىل٢٨٧٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم حامد٢٨٧٧٦ دمحم على  مستجدعلياء 

مستجدعماد رمضان امساعيل السيد رزق٢٨٧٧٧

مستجدعماد وليد فهمى عبدالعليم على دبدوب٢٨٧٧٨

دمحم٢٨٧٧٩ مستجدعمار فتحى كامل السيد 

دمحم عزت امحد حسن٢٨٧٨٠ مستجدعمر امحد 

مستجدعمر اسامه عمر منشاوى٢٨٧٨١

دمحم بغدادى٢٨٧٨٢ مستجدعمر حسام رجب 

مستجدعمر خالد زكى املغازى شعيشع٢٨٧٨٣

دمحم عباس مبارك٢٨٧٨٤  fمستجدعمر زكر

مستجدعمر سعيد مسعود يوسف٢٨٧٨٥

مستجدعمر عالءالدين عبدالرمحن امني٢٨٧٨٦

مستجدعمر على فوزى ¡نسى٢٨٧٨٧

دمحم حمروس عيد٢٨٧٨٨ مستجدعمر 

مستجدعمر مصطفى سعدى االمري٢٨٧٨٩

مستجدعمر هاشم خلف هللا خليفه٢٨٧٩٠

مستجدعمر هاشم عبدالصبور عبدالعاطى جربيل٢٨٧٩١

دمحم حلىب٢٨٧٩٢ مستجدعمر يوسف حممود 

مستجدعمرو ا±م الشناوى خضرجى الشناوى٢٨٧٩٣

مستجدعمرو امحد رزق �يل٢٨٧٩٤

دمحم٢٨٧٩٥ مستجدعمرو امحد حممود 

مستجدعمرو حنفى حممود عمر٢٨٧٩٦

مستجدعمرو شعبان رمضان ابراهيم٢٨٧٩٧

مستجدعمرو عصام على امحد احلوىف٢٨٧٩٨

دمحم يوسف عمران٢٨٧٩٩ مستجدعمرو 

دمحم عنرت عبداحلليم هلل٢٨٨٠٠ مستجدعنرت 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم٢٨٨٠١ مستجدعهد عبدالقادر دومه 

مستجدعواطف مصطفى مرسى مصطفى عبدالسالم٢٨٨٠٢

مستجدغاده رجب عبداملوجود فرج٢٨٨٠٣

مستجدغاده عصام كامل عوض٢٨٨٠٤

مستجدغاده عماد بيومي فرج ابوقطيفه٢٨٨٠٥

مستجدغاده فايد فؤاد على٢٨٨٠٦

دمحم سعد بدوى٢٨٨٠٧ مستجدغدير 

مستجدفاتن عاطف فتحي عبداحلميد٢٨٨٠٨

مستجدفاروق محيده مربوك محيده مشرف٢٨٨٠٩

مستجدفاطمة خليفة حممود امحد٢٨٨١٠

مستجدفاطمه ابراهيم ابوالسعود ابراهيم٢٨٨١١

مستجدفاطمه ابراهيم عبداحلى عبده شامه٢٨٨١٢

مستجدفاطمه امحد عبداملنعم السيد٢٨٨١٣

مستجدفاطمه امحد فتحى يوسف٢٨٨١٤

دمحم عبدالفتاح سعيد٢٨٨١٥ مستجدفاطمه الزهراء 

مستجدفاطمه السيد سليمان على مخيس٢٨٨١٦

مستجدفاطمه حسني عبدهللا حسني يونس٢٨٨١٧

مستجدفاطمه رجب حسن شحات٢٨٨١٨

مستجدفاطمه رمضان ابراهيم على ابراهيم عطيه٢٨٨١٩

مستجدفاطمه رمضان سعد رمضان طلبه٢٨٨٢٠

دمحم عبده٢٨٨٢١ مستجدفاطمه رمضان مصطفى 

مستجدفاطمه سعيد صالح عيسى٢٨٨٢٢

مستجدفاطمه عادل عبدالفتاح حسني٢٨٨٢٣

مستجدفاطمه عبدهللا عبدالرازق شحاته٢٨٨٢٤

دمحم خلف ابراهيم عبداملنعم٢٨٨٢٥ مستجدفاطمه 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم على عبدالسالم٢٨٨٢٦ مستجدفاطمه 

دمحم فتحي امحد٢٨٨٢٧ مستجدفاطمه 

دمحم حممود على عبدهللا٢٨٨٢٨ مستجدفاطمه 

دمحم حسني خاكى٢٨٨٢٩ مستجدفاطمه مصطفى 

مستجدفاطمه ممدوح عبداملوجود عبده٢٨٨٣٠

مستجدفاطمه وائل عبدالفتاح واكب٢٨٨٣١

دمحم عبداحلميد٢٨٨٣٢ مستجدفايزه سالمه 

دمحم ربيع خليل٢٨٨٣٣ مستجدفايزه 

دمحم امحد٢٨٨٣٤ مستجدفتحية ابراهيم السيد 

دمحم امحد٢٨٨٣٥ مستجدفرح امحد 

دمحم مجعه امحد٢٨٨٣٦ مستجدفرح امحد 

مستجدفرح توفيق صبحى توفيق٢٨٨٣٧

مستجدفرح مسعد رfض حامد٢٨٨٣٨

مستجدفرحه مسري سيد امحد حسن٢٨٨٣٩

دمحم ابراهيم الدسوقى٢٨٨٤٠ مستجدفرحه عرفه 

دمحم حامد مرسال٢٨٨٤١ مستجدفردوس 

دمحم الصغري عبدالرمحن٢٨٨٤٢ مستجدفرfل امحد 

مستجدفريده امحد ابراهيم شحاته٢٨٨٤٣

مستجدفريده هشام فاروق عبدالنيب٢٨٨٤٤

دمحم عبدالقادر٢٨٨٤٥ دمحم عبداجليد  مستجدفوزى 

دمحم حسن٢٨٨٤٦ مستجدقمر شريف 

مستجدكارولني كامل اسحاق امري٢٨٨٤٧

مستجدكرستينا خبيت جاد هللا سعد٢٨٨٤٨

دمحم ابوالفضل امحد٢٨٨٤٩ مستجدكرمي امحد رأفت 

مستجدكرمي امحد هديه امحد٢٨٨٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدكرمي التهامى عبدالرمحن ابراهيم صبيح٢٨٨٥١

مستجدكرمي حازم عبداملوجود سرور٢٨٨٥٢

دمحم حسني ثعلب٢٨٨٥٣ مستجدكرمي 

دمحم كامل السيد عوده٢٨٨٥٤ مستجدكرمي 

مستجدكرمي مدحت امحد سعيد٢٨٨٥٥

دمحم الرفاعى٢٨٨٥٦ مستجدكرمي هاىن 

مستجدكرمي وليد عبداحلميد جوده٢٨٨٥٧

مستجدكرميان عماد على شوشه٢٨٨٥٨

مستجدكرميه عبداحملسن حسنني مصطفى٢٨٨٥٩

مستجدكرميه عبدالنىب السيد مخيس٢٨٨٦٠

دمحم كمال عبدالعلى عبداحلافظ٢٨٨٦١ مستجدكمال 

مستجدكريلس ملعى اسحق ابراهيم ميخائيل٢٨٨٦٢

مستجدكريمينا ميت اسعد طنيوس٢٨٨٦٣

مستجدلؤى امين نصر الدين عيسى٢٨٨٦٤

دمحم٢٨٨٦٥ مستجدلبين هشام امحد 

مستجدلوريس عادل رشدى عوض جريس٢٨٨٦٦

مستجدليدf سامح عبده نصر فلتس٢٨٨٦٧

مستجدليلى ابوالفتوح شعبان ابوالفتوح٢٨٨٦٨

مستجدليلي حممود عبدالعزيز حممود امباىب٢٨٨٦٩

دمحم علي عبدا�يد٢٨٨٧٠ مستجدلينا 

دمحم٢٨٨٧١ مستجدمؤمن عاطف كمال 

مستجدمارf �در توما جريس٢٨٨٧٢

مستجدمارينا اسحق عشم منسى٢٨٨٧٣

مستجدمارينا جيد ابواخلري حبيب٢٨٨٧٤

مستجدمارينا طلعت سامى خبيت٢٨٨٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدمارينا كامل صفوت عزيز٢٨٨٧٦

مستجدمارينا حمسن رشدى داود٢٨٨٧٧

دمحم٢٨٨٧٨ مستجدمازن امساعيل راضى 

دمحم خليفه حممود٢٨٨٧٩ مستجدمازن 

دمحم منصور شندى٢٨٨٨٠ مستجدمازن 

مستجدمازن يسري فرج جرب٢٨٨٨١

مستجدماهر نعيم امحد مربوك امساعيل شعله٢٨٨٨٢

دمحم سعد على عزب٢٨٨٨٣ مستجدماهيتاب 

مستجدمايكل مجال سامى جرجس٢٨٨٨٤

مستجدجمدي خالد فكري سليمان٢٨٨٨٥

مستجددمحم ابراهيم عبدالصمد عبداحلليم القبالوى٢٨٨٨٦

مستجددمحم ابراهيم عيد الدسوقى الفخراىن٢٨٨٨٧

دمحم الصعيدى٢٨٨٨٨ مستجددمحم ابراهيم 

دمحم٢٨٨٨٩ مستجددمحم ابوبكر عوض 

مستجددمحم امحد ابراهيم الرببرى٢٨٨٩٠

مستجددمحم امحد حسن ابومحد٢٨٨٩١

مستجددمحم امحد رزق حسني٢٨٨٩٢

دمحم خالف٢٨٨٩٣ مستجددمحم امحد عبداحلميد امحد 

مستجددمحم امحد عبدالعزيز ابراهيم٢٨٨٩٤

دمحم قاسم٢٨٨٩٥ مستجددمحم امحد عفيفى 

دمحم٢٨٨٩٦ مستجددمحم امحد على 

دمحم العقده٢٨٨٩٧ مستجددمحم امحد عوض الشحات 

دمحم٢٨٨٩٨ مستجددمحم امحد فوزى هاشم 

مستجددمحم امحد مصطفى صاحل٢٨٨٩٩

مستجددمحم امحد مندوه عسيلى٢٨٩٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم٢٨٩٠١ دمحم امساعيل درويش  مستجددمحم امساعيل 

دمحم رشاد الرفاعى٢٨٩٠٢ مستجددمحم امساعيل 

دمحم٢٨٩٠٣ مستجددمحم اشرف صابر 

دمحم امحد زايد٢٨٩٠٤ مستجددمحم اشرف قطب 

دمحم السيد عبدالفتاح٢٨٩٠٥ مستجددمحم اشرف 

مستجددمحم السيد ابراهيم حسني٢٨٩٠٦

مستجددمحم السيد فتحى السيد عطيه٢٨٩٠٧

دمحم صديق حممود٢٨٩٠٨ مستجددمحم السيد 

مستجددمحم السيد مصطفى سليمان٢٨٩٠٩

مستجددمحم السيد هالل السيد٢٨٩١٠

دمحم جنيب٢٨٩١١ مستجددمحم انور 

دمحم يوسف٢٨٩١٢ مستجددمحم امين االترىب 

مستجددمحم امين سامى احلمامى٢٨٩١٣

دمحم٢٨٩١٤ مستجددمحم ايهاب جاد 

دمحم يوسف٢٨٩١٥ مستجددمحم بدر 

مستجددمحم ¡اء عبدالغىن الدفتار٢٨٩١٦

دمحم عيد البنا٢٨٩١٧ مستجددمحم جابر السيد 

دمحم املغوارى٢٨٩١٨ مستجددمحم جابر سعد 

مستجددمحم جاد سعد جاد امحد٢٨٩١٩

دمحم٢٨٩٢٠ مستجددمحم مجال ابراهيم 

مستجددمحم مجال عبدالنىب حسن امحد٢٨٩٢١

مستجددمحم مجعه سيد امحد مجعه حجاج٢٨٩٢٢

مستجددمحم حسن سليمان حسن٢٨٩٢٣

دمحم٢٨٩٢٤ مستجددمحم حسن عمار على 

مستجددمحم حلمى امحد على عيد٢٨٩٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجددمحم محدي زكي علي٢٨٩٢٦

مستجددمحم مخيس عوض هللا عبداملنعم٢٨٩٢٧

دمحم متويل٢٨٩٢٨ مستجددمحم ربيع 

دمحم مخيس٢٨٩٢٩ مستجددمحم رجب 

مستجددمحم رضا عبدالعاطى عبدالغىن٢٨٩٣٠

مستجددمحم رضا عبدالفضيل بسيوىن محاد٢٨٩٣١

دمحم سليمان٢٨٩٣٢ مستجددمحم رضا على 

مستجددمحم رضوان سبع رضوان٢٨٩٣٣

مستجددمحم رضوان علي مرسي٢٨٩٣٤

مستجددمحم رمضان شعبان فراج٢٨٩٣٥

دمحم عبداجلواد٢٨٩٣٦ مستجددمحم سامل رمضان 

مستجددمحم سعد صاحل على السيد عبدالاله٢٨٩٣٧

مستجددمحم سعد عبدهللا ابراهيم حسن٢٨٩٣٨

مستجددمحم سيد ابراهيم حسني٢٨٩٣٩

مستجددمحم شادى امحد ابراهيم الفخراىن٢٨٩٤٠

مستجددمحم شحات سعيد حسني على٢٨٩٤١

مستجددمحم شداد حسني شداد٢٨٩٤٢

دمحم٢٨٩٤٣ مستجددمحم شريف شعبان 

مستجددمحم شعبان علي الفقي٢٨٩٤٤

دمحم فريد٢٨٩٤٥ مستجددمحم شعبان 

دمحم دسوقى٢٨٩٤٦ مستجددمحم شكرى 

دمحم على٢٨٩٤٧ مستجددمحم صاحل 

دمحم احلداد٢٨٩٤٨ مستجددمحم صربى الشحات 

مستجددمحم صالح امحد حسن عبدهللا٢٨٩٤٩

مستجددمحم طه حامد عبدالعال جربيل٢٨٩٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم طاهر سيد سيد٢٨٩٥١ مستجددمحم عادل 

مستجددمحم عبداحلميد عبدالعزيز عبدالقوى الفوال٢٨٩٥٢

مستجددمحم عبداحلميد كمال ابو دنيا٢٨٩٥٣

مستجددمحم عبدالرمحن احملمدى عبدالرمحن قنديل٢٨٩٥٤

مستجددمحم عبدالسميع حيدر حسن٢٨٩٥٥

دمحم مجعه٢٨٩٥٦ مستجددمحم عبدالناصر 

مستجددمحم عبدالنىب عبداحملسن عبداملقصود٢٨٩٥٧

مستجددمحم عبده حسني حسني٢٨٩٥٨

دمحم عبدالرمحن بركات٢٨٩٥٩ مستجددمحم عبده 

مستجددمحم عز خليفه عبدالواحد٢٨٩٦٠

دمحم٢٨٩٦١ مستجددمحم عالء الدين يوسف 

مستجددمحم عالء مربوك على البحراوى٢٨٩٦٢

دمحم حسني زايد٢٨٩٦٣ مستجددمحم عالء 

مستجددمحم على شعبان عطيه عبدالرازق٢٨٩٦٤

دمحم امحد٢٨٩٦٥ مستجددمحم على 

مستجددمحم عوض مجعه مبارز٢٨٩٦٦

مستجددمحم فؤاد فاروق امني فوده٢٨٩٦٧

مستجددمحم فارس نصر مياىن٢٨٩٦٨

مستجددمحم فرج غريب عبدالباقي٢٨٩٦٩

مستجددمحم فوزى شاذىل ابراهيم٢٨٩٧٠

مستجددمحم كامل عبدالعظيم الزرقاىن٢٨٩٧١

مستجددمحم كرم بدير محيده٢٨٩٧٢

مستجددمحم لطفى حسن فرج٢٨٩٧٣

مستجددمحم ماجد عبدا�يد على شعيبه٢٨٩٧٤

مستجددمحم ماهر عبدالعال عوض٢٨٩٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم عبدالرمحن زيد٢٨٩٧٦ مستجددمحم 

مستجددمحم حممود عبداحلى شعبان٢٨٩٧٧

دمحم٢٨٩٧٨ مستجددمحم حممود عبداملوىل 

مستجددمحم حممود على جربيل٢٨٩٧٩

دمحم سعد زيد٢٨٩٨٠ مستجددمحم حممود 

مستجددمحم حممود يونس حممود٢٨٩٨١

مستجددمحم مسعد على ابراهيم٢٨٩٨٢

دمحم امحد عبداللطيف٢٨٩٨٣ مستجددمحم مصطفي 

مستجددمحم مصطفى مصطفى مصطفى٢٨٩٨٤

مستجددمحم ممدوح عبده سيد٢٨٩٨٥

مستجددمحم منري امحد ¡نسى اخلراط٢٨٩٨٦

مستجددمحم �در عبدالعزيز عبدالفتاح شعري٢٨٩٨٧

مستجددمحم نبيل سيد امحد٢٨٩٨٨

مستجددمحم جنيب  جنيب عبده السيد مقلد٢٨٩٨٩

مستجددمحم fسر بدوى عبداهلادى طاليه٢٨٩٩٠

مستجددمحم حيىي فراج السيد٢٨٩٩١

دمحم يوسف السيد الطوخى٢٨٩٩٢ مستجددمحم يوسف 

مستجددمحم يوسف موسى حسني٢٨٩٩٣

مستجدحممود أشرف منصور عطيه٢٨٩٩٤

مستجدحممود امحد انور عبدالصمد خيمر٢٨٩٩٥

مستجدحممود امحد على ابوسامل٢٨٩٩٦

دمحم عبداملنعم مصطفى جراده٢٨٩٩٧ مستجدحممود امحد 

مستجدحممود امحد حممود امحد املتوىل٢٨٩٩٨

مستجدحممود امساعيل حسن يوسف٢٨٩٩٩

مستجدحممود امساعيل ضيف عبدهللا الشيخ٢٩٠٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم سليمان٢٩٠٠١ مستجدحممود اشرف حممود 

مستجدحممود محاده امحد عبداحلميد٢٩٠٠٢

دمحم شرف الدين٢٩٠٠٣ مستجدحممود محدى 

مستجدحممود محود صاحل محود ابو الريش٢٩٠٠٤

دمحم٢٩٠٠٥ مستجدحممود حنفى حممود 

مستجدحممود سامح حممود مصطفي٢٩٠٠٦

مستجدحممود سامي عبداحلسيب منصور٢٩٠٠٧

مستجدحممود سامى عبدهللا عبد ربه٢٩٠٠٨

مستجدحممود سليمان عوض السيد عماره٢٩٠٠٩

مستجدحممود سيد حممود سيد٢٩٠١٠

مستجدحممود شعبان عنرت الرببرى٢٩٠١١

مستجدحممود شوقى شعبان عبدالفتاح٢٩٠١٢

مستجدحممود صاحل حممود حممود٢٩٠١٣

مستجدحممود صبحى عبدالقادر امحد محاد٢٩٠١٤

مستجدحممود طارق سعدالدين حمى الدين٢٩٠١٥

دمحم عبداحلميد سليمان٢٩٠١٦ مستجدحممود عمر 

مستجدحممود عوض مجعه مبارز٢٩٠١٧

مستجدحممود كامل امحد سنوسى٢٩٠١٨

دمحم رمضان٢٩٠١٩ مستجدحممود جمدى 

دمحم بكر٢٩٠٢٠ مستجدحممود حمسن فاروق 

دمحم عبداحلميد عبداحلليم٢٩٠٢١ مستجدحممود 

دمحم السيسى٢٩٠٢٢ مستجدحممود حممود امني 

مستجدحممود مرسى عبداحلميد مرسى٢٩٠٢٣

مستجدحممود مصطفى ابراهيم حممود عمرو٢٩٠٢٤

دمحم على السايس٢٩٠٢٥ مستجدحممود نبيل 

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 األوىل
مستجد

صفحة   ٤٢

التقديرحالة القيد

دمحم امحد٢٩٠٢٦ مستجدحممود fسر 

مستجدحمىي الدين زكرf حمى الدين على٢٩٠٢٧

مستجدخمتار مصطفى خمتار مرسى عياد٢٩٠٢٨

مستجدمرفت جمدى مصطفى خليفه٢٩٠٢٩

دمحم حجازى٢٩٠٣٠ دمحم  مستجدمرفت مسعد 

دمحم دسوقي٢٩٠٣١ مستجدمروة ايهاب 

مستجدمروة عبداحلميد امحد السيد البشبيشى٢٩٠٣٢

مستجدمروه اكرم صالح على السيد٢٩٠٣٣

دمحم العزب حسن امحد٢٩٠٣٤ مستجدمروه 

دمحم سعد الدين يوسف٢٩٠٣٥ مستجدمروه 

دمحم عبدالسالم حسني٢٩٠٣٦ مستجدمروه 

دمحم٢٩٠٣٧ دمحم هوى  مستجدمروه 

مستجدمرمي امحد نصر حامد على٢٩٠٣٨

دمحم عبدالفتاح جزر٢٩٠٣٩ مستجدمرمي امين 

مستجدمرمي جاد تواب انور٢٩٠٤٠

مستجدمرمي جرجس مسرى جرجس٢٩٠٤١

مستجدمرمي مجال عبدالعزيز عبدهللا شراقى٢٩٠٤٢

مستجدمرمي حازم حسن سيد امحد٢٩٠٤٣

مستجدمرمي محدي مساعد حممود٢٩٠٤٤

مستجدمرمي خالد شوقى عبداملالك٢٩٠٤٥

مستجدمرمي دسوقى ابراهيم عمران٢٩٠٤٦

مستجدمرمي مسري ابراهيم حامد٢٩٠٤٧

مستجدمرمي طارق صابر فريد جندى٢٩٠٤٨

مستجدمرمي عادل مجال عبدالغفور٢٩٠٤٩

مستجدمرمي عادل شوقى يوسف٢٩٠٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدمرمي عبداحلكيم عبدالغفور السيد اهلمشرى٢٩٠٥١

مستجدمرمي عبدالنىب رشاد على عوض٢٩٠٥٢

مستجدمرمي عالء حممود مصطفى التيال٢٩٠٥٣

دمحم٢٩٠٥٤ مستجدمرمي عماد حممود 

دمحم عبداللطيف حممود٢٩٠٥٥ مستجدمرمي 

دمحم امحد٢٩٠٥٦ مستجدمرمي حممود ابراهيم 

دمحم حسن الشوخيى٢٩٠٥٧ مستجدمرمي حممود 

دمحم رمضان٢٩٠٥٨ مستجدمرمي خملص 

مستجدمرمي مدحت نبيه شلىب نصرهللا٢٩٠٥٩

دمحم عبيد٢٩٠٦٠ مستجدمرمي معوض فتحى 

مستجدمرمي �صر سيد عباس٢٩٠٦١

مستجدمرمي �صر نزيه مسيحه٢٩٠٦٢

مستجدمرمي نو�ى بطرس جرجس بطرس٢٩٠٦٣

دمحم٢٩٠٦٤ مستجدمرمي هاشم رمضان 

مستجدمرمي وائل سيد عبدهللا٢٩٠٦٥

مستجدمرمي وجيه رشدى نصيف يوسف٢٩٠٦٦

مستجدمرمي وهب هللا حامد دنقل٢٩٠٦٧

مستجدمصرى سيد خريى عبداللطيف٢٩٠٦٨

مستجدمصطفى ابراهيم عبدالسالم عطيه٢٩٠٦٩

مستجدمصطفى امحد يونس على٢٩٠٧٠

مستجدمصطفى اسامه امني ابراهيم سليمان٢٩٠٧١

مستجدمصطفى اشرف حسن على٢٩٠٧٢

مستجدمصطفى السعيد حسن ابو العينني عبداللطيف٢٩٠٧٣

مستجدمصطفى السيد امحد السيد٢٩٠٧٤

مستجدمصطفى ¢مر حامد قاسم عبدالسيد عالم٢٩٠٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدمصطفي مجال طه منصور٢٩٠٧٦

مستجدمصطفى خالد حسن املرسى على٢٩٠٧٧

مستجدمصطفى رضا السيد عزازى النجار٢٩٠٧٨

مستجدمصطفى شعبان صاحل يوسف مهنا٢٩٠٧٩

دمحم٢٩٠٨٠ مستجدمصطفى شعبان مسعود عبدالنىب 

مستجدمصطفى عادل عبدهللا السيد٢٩٠٨١

مستجدمصطفى على مصطفى الكشك٢٩٠٨٢

دمحم عبدالرحيم٢٩٠٨٣ دمحم السيد  مستجدمصطفى 

دمحم رجب وصيفى ابو املعاطى٢٩٠٨٤ مستجدمصطفى 

دمحم عبدالرمحن زيد٢٩٠٨٥ مستجدمصطفى 

مستجدمصطفى حممود جوده عمر السيد٢٩٠٨٦

مستجدمصطفى حممود حمبوب بالل٢٩٠٨٧

مستجدمصطفى وليد مصطفى مصطفى النجار٢٩٠٨٨

مستجدمعاذ امحد شحاته عبدالرازق شحاته٢٩٠٨٩

مستجدمعاذ حسان السيد حسني٢٩٠٩٠

مستجدمعاذ رجب جادالكرمي حممود٢٩٠٩١

مستجدمعاذ شريف عباس عبداجلواد٢٩٠٩٢

مستجدمعاذ مدحت رمضان حامد٢٩٠٩٣

مستجدمكسيموس اسعد صبحى خليل صليب٢٩٠٩٤

دمحم٢٩٠٩٥ مستجدملك سامح توفيق 

مستجدملك سيد عبدالسميع فرج عطوان٢٩٠٩٦

مستجدملك صاحل صادق صاحل٢٩٠٩٧

مستجدملك طاهر فاروق فهمي٢٩٠٩٨

دمحم نصر الدين٢٩٠٩٩ دمحم السيد على  مستجدملك 

دمحم عبداهلادى عبدالغىن٢٩١٠٠ مستجدملك 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدملك �صر صالح عبداملنعم٢٩١٠١

دمحم عبدالقادر٢٩١٠٢ مستجدملك وليد 

مستجدمنار امحد ابراهيم متوىل رضوان٢٩١٠٣

دمحم٢٩١٠٤ مستجدمنار مجعه سامل 

مستجدمنار حسني كمال حسن٢٩١٠٥

دمحم محد٢٩١٠٦ مستجدمنار مسري على 

مستجدمنار صبحى امحد سعد عيد٢٩١٠٧

مستجدمنار طه فتح هللا طه٢٩١٠٨

مستجدمنار عمرو رفاعى مربوك عبداللطيف٢٩١٠٩

مستجدمنار كمال سيد حممود٢٩١١٠

دمحم صالح حشاد٢٩١١١ مستجدمنار 

مستجدمنار مصطفي عبادي علي٢٩١١٢

دمحم حنفى السيد٢٩١١٣ مستجدمنار مصطفى 

مستجدمنة هللا اسامه محدى عبداحلميد امساعيل٢٩١١٤

مستجدمنة هللا صربى جابر عبداجلواد٢٩١١٥

دمحم عبدالدامي٢٩١١٦ دمحم  مستجدمنة هللا 

مستجدمنة هللا مصطفى سامل محدي٢٩١١٧

مستجدمنة هللا وجيه حممود حسىن٢٩١١٨

مستجدمنة هللا ابراهيم عطيه ابوزينه٢٩١١٩

مستجدمنةهللا امحد شعبان سالمه٢٩١٢٠

دمحم حنفي٢٩١٢١ مستجدمنه امحد 

دمحم سلطان٢٩١٢٢ مستجدمنه هللا ابراهيم 

مستجدمنه هللا امحد حسين حممود حسانني٢٩١٢٣

دمحم النشرتى٢٩١٢٤ مستجدمنه هللا امحد 

دمحم عبداحلميد٢٩١٢٥ مستجدمنه هللا امحد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم الرببرى٢٩١٢٦ مستجدمنه هللا حنفى 

مستجدمنه هللا سامح فاروق عبدالكرمي٢٩١٢٧

مستجدمنه هللا شريف امحد بكرى٢٩١٢٨

دمحم على شريف٢٩١٢٩ مستجدمنه هللا شريف 

مستجدمنه هللا شعبان رشاد كركيت٢٩١٣٠

مستجدمنه هللا صربى فايد عباس سليمان٢٩١٣١

دمحم عمار٢٩١٣٢ مستجدمنه هللا عبداحلميد 

دمحم عبدالعزيز٢٩١٣٣ مستجدمنه هللا عبدالرءوف 

مستجدمنه هللا عماد عبداملقصود الكفراوى٢٩١٣٤

دمحم٢٩١٣٥ دمحم على  مستجدمنه هللا 

دمحم٢٩١٣٦ دمحم فتحى  مستجدمنه هللا 

دمحم حممود عبدالعال تقى٢٩١٣٧ مستجدمنه هللا 

مستجدمنه هللا مصطفى عبدهللا عبداحلميد٢٩١٣٨

مستجدمنه هللا وائل حسن على٢٩١٣٩

مستجدمنه امين حممود على الكومى٢٩١٤٠

مستجدمنه عادل فتحي علي٢٩١٤١

دمحم زغلول٢٩١٤٢ دمحم  مستجدمنه عبدالباسط 

دمحم عرتيس عبداللطيف٢٩١٤٣ مستجدمنه عبداللطيف 

مستجدمنه عصام مصطفى عكر٢٩١٤٤

دمحم السيد عبداملعطى٢٩١٤٥ مستجدمنه 

دمحم حبريي٢٩١٤٦ دمحم عبدا�يد عبدالصمد  مستجدمنه 

دمحم٢٩١٤٧ مستجدمنه حممود السيد 

دمحم غنيم٢٩١٤٨ مستجدمنه هللا طارق عبدالفتاح 

مستجدمنه هللا عماد محادتو حممود رمضان٢٩١٤٩

مستجدمىن ايهاب عبدهللا مسعود٢٩١٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدمىن خالد على السيد٢٩١٥١

مستجدمىن رمضان حممود انور فوده٢٩١٥٢

مستجدمىن عزت مرغىن سليمان٢٩١٥٣

مستجدمىن غريب فاروق السيد عبدالعال٢٩١٥٤

دمحم عوض الشحات٢٩١٥٥ مستجدمىن 

مستجدمىن وحيد امحد سليمان٢٩١٥٦

مستجدمها امحد فتحى عبداحلق بيصار٢٩١٥٧

مستجدمهاب امري اسحق بنيامني٢٩١٥٨

دمحم مصطفى امحد عبده٢٩١٥٩ مستجدمهاب 

مستجدمهند عبدا�يد على سليم٢٩١٦٠

مستجدمى امحد الشرباوى على٢٩١٦١

مستجدمى امحد عطا ابراهيم عامر٢٩١٦٢

دمحم سنوسى٢٩١٦٣ مستجدمى امحد 

مستجدمي محدي عبدالعاطي خليل٢٩١٦٤

مستجدمى رمسى حلمى رfض زهران٢٩١٦٥

مستجدمي عبدهللا ابوبكر جرب ابوبكر٢٩١٦٦

مستجدمى جمدى زايد عبدالعزيز٢٩١٦٧

دمحم على امحد٢٩١٦٨ مستجدمى 

دمحم هاشم الصعيدى٢٩١٦٩ مستجدمى 

مستجدميادة صاحل صابر دfب عباس٢٩١٧٠

دمحم عريب خليل٢٩١٧١ مستجدمياده 

دمحم٢٩١٧٢ دمحم  مستجدمياده منتصر 

دمحم متوىل٢٩١٧٣ مستجدمري� اشرف 

مستجدمري� جورج سامى عبده٢٩١٧٤

مستجدمري� هاىن جرجس صليب٢٩١٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدمري� fسر عبدالتواب ابراهيم٢٩١٧٦

مستجدمريهان محاده مجعه عبدالقوي٢٩١٧٧

مستجدمينا توما بشاره توما حبشى ميخائيل٢٩١٧٨

مستجدمينا �بت عطاهللا رزق عطاهللا٢٩١٧٩

مستجدمينا رfض شاكر جندى٢٩١٨٠

مستجد�در امساعيل قطب ابراهيم طبله٢٩١٨١

مستجد�دين طارق فهمى عوض فرج٢٩١٨٢

دمحم حممود رزق٢٩١٨٣ مستجد�دين 

دمحم٢٩١٨٤ مستجد�ديه ابراهيم صالح الدين موسى 

مستجد�ديه عمرو حمى امحد علي٢٩١٨٥

مستجد�رميان خالد السيد على٢٩١٨٦

مستجد�نسى سعيد سعد اجلنايىن٢٩١٨٧

مستجد�نسى عصام امحد عبداملقصود٢٩١٨٨

مستجد�نسى عمر امحد حسني امحد٢٩١٨٩

مستجد�نسى هاىن ابو املعاطى صاحل٢٩١٩٠

دمحم �صر٢٩١٩١ دمحم بدر  مستجدنبيله 

دمحم عباس٢٩١٩٢ مستجدجنالء امحد بسيوين 

مستجدجنوى حامت سعد السيد جاويش٢٩١٩٣

مستجدجنوى رجب عبدالغىن حامد٢٩١٩٤

مستجدجنوى صربى عبدالقوى عليم٢٩١٩٥

مستجدندا اسعد السيد بيومى ابوسويلم٢٩١٩٦

دمحم هنداوى٢٩١٩٧ دمحم راغب  مستجدندا راغب 

مستجدندا رمضان حسن املغرىب٢٩١٩٨

دمحم الشهايل٢٩١٩٩ مستجدندا سالمه 

مستجدندا صبحى امحد نصر٢٩٢٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدندا عبدالناصر عبدالفتاح مصطفى٢٩٢٠١

مستجدندا مصطفى السيد الشامى٢٩٢٠٢

مستجدندا هشام رفعت السيد الفخراىن٢٩٢٠٣

دمحم عبدالفتاح٢٩٢٠٤ مستجدندا هشام 

دمحم قرىن٢٩٢٠٥ مستجدندى ابراهيم 

مستجدندى امحد سعيد عبده خليل٢٩٢٠٦

دمحم رضوان هارون٢٩٢٠٧ مستجدندي امحد 

مستجدندى ايهاب حممود عبدالفتاح محيده٢٩٢٠٨

دمحم٢٩٢٠٩ مستجدندي حسن فوزي 

مستجدندى محاده حممود شحاته امحد٢٩٢١٠

مستجدندى رجب رشدى جاد٢٩٢١١

مستجدندى مسري رضوان عبدالسالم٢٩٢١٢

دمحم عوض٢٩٢١٣ مستجدندى عبداملنعم 

مستجدندى عماد السيد عبدهللا٢٩٢١٤

مستجدندى ماهر حسني ابراهيم٢٩٢١٥

مستجدندى جمدى رزق عبدالفتاح قشيطه٢٩٢١٦

دمحم امحد مهدى٢٩٢١٧ مستجدندى 

دمحم عبداحلميد٢٩٢١٨ مستجدندى نصر سعيد 

دمحم٢٩٢١٩ مستجدندى هشام حسن قيشاوى 

مستجدندى حيىي عبدالفتاح عبدالقادر٢٩٢٢٠

مستجدنرمني ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم ¡ى الدين٢٩٢٢١

دمحم سعيد٢٩٢٢٢ مستجدنرمني مجال 

مستجدنرمني لطفى جملع برتله٢٩٢٢٣

مستجدنرمني جمدى حممود يسرى توفيق٢٩٢٢٤

مستجدنسرين ابراهيم عبدهللا السيد٢٩٢٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم٢٩٢٢٦ دمحم السيد  مستجدنسمه السيد 

دمحم ابراهيم عبيدو٢٩٢٢٧ مستجدنسمه حسن 

مستجدنسمه خالد حسن امام مراد٢٩٢٢٨

مستجدنسمه شريف على الفوال٢٩٢٢٩

مستجدنسمه عبدالستار عبداحلافظ السيد الرفاعي٢٩٢٣٠

دمحم فؤاد عمران٢٩٢٣١ مستجدنسمه 

دمحم٢٩٢٣٢ مستجدنسيبه عاطف عبدالعال عبدالعظيم 

دمحم كامل٢٩٢٣٣ مستجدنعيمه امحد 

دمحم سرحان٢٩٢٣٤ دمحم عزت  مستجدنفيسه 

دمحم حسن٢٩٢٣٥ مستجد¸ال عبداملنعم 

دمحم حسني٢٩٢٣٦ مستجدنور حمسن 

مستجدنورا السيد سعيد عبدالرمحن عيسى٢٩٢٣٧

مستجدنورا السيد عوض حسني٢٩٢٣٨

مستجدنورا رجب السيد خبيت٢٩٢٣٩

دمحم اخلناىن٢٩٢٤٠ مستجدنورالدين حسام عطيه ابراهيم 

مستجدنورهللا اسامه عبداللطيف حممود السيد٢٩٢٤١

مستجدنوراهلدي عالء ابراهيم شعبان ابراهيم٢٩٢٤٢

دمحم٢٩٢٤٣ دمحم شوكت عبدالشاىف  مستجدنوران امين 

دمحم عبدالسالم حسن٢٩٢٤٤ مستجدنوران عصام 

مستجدنوران عماد الدين عبدالرمحن يونس قاقا٢٩٢٤٥

مستجدنوره مجال حامد سليمان٢٩٢٤٦

دمحم حسني٢٩٢٤٧ مستجدنوره نبيل 

مستجدنورهان امحد على عبدالعزيز٢٩٢٤٨

مستجدنورهان اسعد علي امساعيل٢٩٢٤٩

مستجدنورهان سعد صابر سعد شاهني٢٩٢٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدنورهان سيد جالل حسىن٢٩٢٥١

دمحم٢٩٢٥٢ دمحم النادى  مستجدنورهان شعبان 

مستجدنورهان طارق امحد فرحات٢٩٢٥٣

مستجدنورهان عبدالعليم عبدالغفار السيد٢٩٢٥٤

دمحم بسطويسي اجلزايري٢٩٢٥٥ مستجدنورهان عصام 

دمحم عبده دومه٢٩٢٥٦ مستجدنورهان 

دمحم كمال السيد٢٩٢٥٧ مستجدنورهان 

مستجدنورهان حممود حسن عبدهللا٢٩٢٥٨

دمحم ابراهيم٢٩٢٥٩ مستجدنورهان هاىن مجعه 

مستجدنريمني ابراهيم خليل ابراهيم٢٩٢٦٠

مستجدنريه هاىن سامى عزيز٢٩٢٦١

مستجدنريه وليد الشحات عبدالعاطى حممود٢٩٢٦٢

مستجدهاجر امحد عبدالقادر امحد امام٢٩٢٦٣

مستجدهاجر اسامه حممود ابراهيم يونس٢٩٢٦٤

مستجدهاجر انور حسن عبداحلكيم٢٩٢٦٥

مستجدهاجر مجال عبداحلى عبدالعال فتوح٢٩٢٦٦

دمحم٢٩٢٦٧ مستجدهاجر سيد هاشم 

دمحمالسيد٢٩٢٦٨ مستجدهاجر طه الزين 

مستجدهاجر عبدالعال حممود ابراهيم٢٩٢٦٩

مستجدهاجر عبدالعزيز عباس الصباغ٢٩٢٧٠

مستجدهاجر عالم توفيق عالم٢٩٢٧١

مستجدهاجر عماد عبدالباسط عبدالسميع٢٩٢٧٢

دمحم٢٩٢٧٣ دمحم ابو الفتوح  مستجدهاجر 

دمحم صابر نورالدين٢٩٢٧٤ مستجدهاجر 

دمحم عبدالوهاب بدير٢٩٢٧٥ مستجدهاجر 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم مراد رمضان٢٩٢٧٦ مستجدهاجر 

دمحم الدبيسى٢٩٢٧٧ مستجدهاله امحد 

مستجدهايدى عبدالرمحن عبدالعزيز عبدهللا الدسوقى٢٩٢٧٨

مستجدهبه ربيع عبداخلالق عثمان٢٩٢٧٩

دمحم على٢٩٢٨٠ مستجدهبه على ابراهيم 

دمحم عبداملنعم العمروسي٢٩٢٨١ مستجدهبه 

دمحم الرباجه٢٩٢٨٢ مستجدهدى امحد 

مستجدهدى الطوخى السيد الطوخى امام٢٩٢٨٣

مستجدهدى حافظ عبدالعال حافظ٢٩٢٨٤

دمحم امحد٢٩٢٨٥ مستجدهدى عبدالفتاح 

دمحم ابراهيم بشادى٢٩٢٨٦ مستجدهدى 

دمحم سامل٢٩٢٨٧ دمحم عبده  مستجدهدى 

مستجدهدى حممود ابراهيم على٢٩٢٨٨

مستجدهدى مكني عبداحملسن حامد رزق٢٩٢٨٩

مستجدهدير امحد عزت امحد٢٩٢٩٠

دمحم عطيه٢٩٢٩١ مستجدهدير مخيس عطيه 

مستجدهدير صاوى سيد صاوى٢٩٢٩٢

دمحم امحد امساعيل٢٩٢٩٣ مستجدهدير ماهر 

مستجدهدير حمروس عبدالعزيز الدمرداش٢٩٢٩٤

مستجدهشام عبدهللا عبدالعاطى عبدهللا احلناوى٢٩٢٩٥

مستجدمهسه عبداملنعم رجب عبداملنعم متوىل٢٩٢٩٦

مستجدهنا ابراهيم عبداملنعم على شلىب٢٩٢٩٧

دمحم الدق٢٩٢٩٨ دمحم سامل امني  مستجدهنا 

مستجدهناء عبداملنعم عبدالنىب على٢٩٢٩٩

مستجدهند طالل عبدالفتاح عرفه٢٩٣٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم عمر٢٩٣٠١ مستجدهند مربوك مربوك 

مستجدهند �صر حمي الدين امام٢٩٣٠٢

مستجدهيثم عبدالفتاح بكر عبداملنعم عبداحلافظ٢٩٣٠٣

دمحم حافظ٢٩٣٠٤ مستجدورده صالح 

مستجدوسام امحد عبدالتواب السيد امحد٢٩٣٠٥

مستجدوسام وائل عبدالفتاح الفرماوى٢٩٣٠٦

مستجدوصال عبدالنىب عيد سليمان٢٩٣٠٧

دمحم عبدالسالم يوسف البوهى٢٩٣٠٨ مستجدوصال 

دمحم عبدالقادر على٢٩٣٠٩ مستجدوفاء امساعيل 

مستجدوفاء حسني سامل محيده٢٩٣١٠

مستجدوفاء عبده خضر عبده سليمه٢٩٣١١

دمحم الشافعي٢٩٣١٢ مستجدوفاء حممود صابر 

مستجدوليد وائل بدر غريب صديق٢٩٣١٣

مستجدوليد وجيه امحد ابوا�د٢٩٣١٤

مستجديؤ� موسى فخرى بولس٢٩٣١٥

مستجدfرا امساعيل عبدالسميع تركى٢٩٣١٦

دمحم٢٩٣١٧ مستجدfرا كمال الدين حمروس 

دمحم عبدالرؤوف امحد٢٩٣١٨ مستجدfرا 

دمحم فتحى ابوشنب٢٩٣١٩ مستجدfرا 

دمحم محاد٢٩٣٢٠ مستجدfرا حممود عنرت 

دمحم نشأت امساعيل٢٩٣٢١ مستجدfرا وحيد 

مستجدfسر السيد مجعه عيد امحد٢٩٣٢٢

مستجدfسر �صر عبدا�يد امحد٢٩٣٢٣

مستجدfمسني ¢مر ابراهيم عصام الدين خليفه٢٩٣٢٤

دمحم٢٩٣٢٥ مستجدfمسني حسن عياد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدfمسني عامر عبدالبديع عبداحلكيم نعيم٢٩٣٢٦

دمحم ابراهيم٢٩٣٢٧ مستجدfمسني عماد 

دمحم عوض٢٩٣٢٨ مستجدfمسني عوض 

مستجدfمسني فهمى عبدالعزيز السباعى٢٩٣٢٩

دمحم السيد عبدالسالم٢٩٣٣٠ مستجدfمسني 

دمحم٢٩٣٣١ دمحم على  مستجدfمسني 

دمحم املارية٢٩٣٣٢ مستجدfمسني نبيل فرج 

مستجدfسني ربيع عبدالستار مجعه٢٩٣٣٣

مستجديسرب طلعت فتحى مصطفى٢٩٣٣٤

مستجديوسف ابراهيم حسني ابراهيم٢٩٣٣٥

دمحم امحد٢٩٣٣٦ مستجديوسف امحد عبداحلميد 

مستجديوسف امحد عبدالصاحل عبداحلميد السيد٢٩٣٣٧

مستجديوسف امحد عبدالعظيم امحد على٢٩٣٣٨

مستجديوسف امحد عبداملعطى السيد الصواف٢٩٣٣٩

مستجديوسف امحد عطيه عبدالوهاب٢٩٣٤٠

مستجديوسف السيد عبداملوجود ابو مسلم٢٩٣٤١

مستجديوسف بدرالدين امحد توفيق٢٩٣٤٢

دمحم امحد٢٩٣٤٣ مستجديوسف طارق 

مستجديوسف عبدالناصر عبداملعبود حسن٢٩٣٤٤

مستجديوسف عفيفى صبحى عفيفى٢٩٣٤٥

مستجديوسف على سيد سليمان حسن٢٩٣٤٦

مستجديوسف على يوسف عبداحملسن يوسف٢٩٣٤٧

مستجديوسف عمرو يسرى رجب٢٩٣٤٨

مستجديوسف فتحى قطب عبدالفضيل٢٩٣٤٩

دمحم عبدالرؤوف امساعيل٢٩٣٥٠ مستجديوسف 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجديوسف حممود السيد سامل٢٩٣٥١

دمحم عيسى٢٩٣٥٢ مستجديوسف هاىن عباس 

مستجديوليانه وائل فؤاد ذكى محايه٢٩٣٥٣

فرصة واحدةابراهيم يوسف عبداجلواد الشطالوى٣٠٠٠١

دمحم معوض٣٠٠٠٢ فرصة واحدةامحد عبداحلميد 

فرصة واحدةاالء زين العابدين سيد رfن٣٠٠٠٣

فرصة واحدةاهلام عماد عادل عبدالعزيز االدهم٣٠٠٠٤

فرصة واحدةامنيه ثروت السيد فطوم٣٠٠٠٥

فرصة واحدةحبيبه مصطفى عبدا�يد حممود الغرfىن٣٠٠٠٦

فرصة واحدةرجب ممدوح رجب عبدالعال٣٠٠٠٧

دمحم٣٠٠٠٨ فرصة واحدةرمحه ابوالوفا السعيد امحد 

فرصة واحدةروان عماد عبدالعزيز عفيفى٣٠٠٠٩

فرصة واحدةصاحله سليمان سليم مسلم٣٠٠١٠

دمحم سامل جربيل٣٠٠١١ فرصة واحدةدمحم ابراهيم 

دمحم امحد امحد الشحات٣٠٠١٢ فرصة واحدةمنه هللا 

دمحم٣٠٠١٣ فرصة واحدةوفاء جالل مصطفى ابوا�د 

دمحم حسن٣٠٣٠١ ق=قي لإلعادةرمضان حممود امحد 

ق=قي لإلعادةامحد مسري امحد ابراهيم٣٠٣٠٢

ق=قي لإلعادةدمحم زكرf ابراهيم عبدهللا٣٠٣٠٣

دمحم٣٠٣٠٤ ق=قي لإلعادةشهد طارق حسن 

دمحم٣٠٣٠٥ ق=قي لإلعادةضحى على ابراهيم 

ق=قي لإلعادةدمحم امني عجيب امني عبداجلواد٣٠٣٠٦

ق=قي لإلعادةفرح هاىن عبدالفتاح اجلوهرى٣٠٣٠٧

ق=قي لإلعادةمصطفى بالل سيد مهدى٣٠٣٠٨

ق=قي لإلعادةامحد حسني امحد حسني٣٠٣٠٩

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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ق=قي لإلعادةمها امين عبدالعزيز على امحد٣٠٣١٠

ق=قي لإلعادةعبدالرمحن عبدالناصر عبدهللا حرك٣٠٣١١

دمحم عثمان٣٠٣١٢ دمحم   ق=قي لإلعادةرواء امحد 

ق=قي لإلعادةمروان امين حممود محدان٣٠٣١٣

ق=قي لإلعادةحممود امحد حممود جيوشى٣٠٣١٤

ق=قي لإلعادةعبدهللا حمسن سعيد عبداحلميد جنيدى٣٠٣١٥

غـ=قي لإلعادةيوسف خملص نسيم غربfل٣٠٣١٦

دمحم على عوض٣٠٣١٧ ق=قي لإلعادةايه خالد 

ق=قي لإلعادةيونس موسى فتحى موسى٣٠٣١٨

دمحم٣٠٣١٩ ق=قي لإلعادةبدر يوسف كمال 

ق=قي لإلعادةاسعد امحد بركات جعفر٣٠٣٢٠

ق=قي لإلعادةدمحم امحد عبداملنعم ابوفاطمه٣٠٣٢١

ق=قي لإلعادةمصطفى طاهر عبدالباسط خمتار٣٠٣٢٢

دمحم على٣٠٣٢٣ ق=قي لإلعادةمنه هللا على 

دمحم كمال حسان٣٠٣٢٤ ق=قي لإلعادةعبدهللا 

ق=قي لإلعادةامحد ابراهيم نظري شاذىل٣٠٣٢٥

دمحم٣٠٣٢٦ ق=قي لإلعادةدمحم نصر على 

ق=قي لإلعادةعبدهللا ابراهيم عبدهللا fسني٣٠٣٢٧

دمحم٣٠٣٢٨ ق=قي لإلعادةحامد حسن حسن 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة


