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مستجدا9نوب ميالد يوسف حنا٢٦٠٠١

دمحم ابراهيم٢٦٠٠٢ مستجدابرار ادهم 

دمحم حممود صقر٢٦٠٠٣ مستجدابراهيم امحد 

دمحم مصطفى٢٦٠٠٤ دمحم  مستجدابراهيم 

مستجدابراهيم مسعد ابراهيم زايد٢٦٠٠٥

دمحم٢٦٠٠٦ مستجداحالم  سامح امني عبدالعزيز 

مستجدامحد ابراهيم ابواحلديد على٢٦٠٠٧

مستجدامحد ابو الدهب عبداحلليم فرجاين٢٦٠٠٨

مستجدامحد اشرف سيد عبداحملسن٢٦٠٠٩

دمحم٢٦٠١٠ مستجدامحد اشرف عبدالسالم 

دمحم سليمان٢٦٠١١ مستجدامحد السيد زكى 

دمحم يوسف حمجوب٢٦٠١٢ مستجدامحد السيد 

مستجدامحد امين امحد خريي٢٦٠١٣

مستجدامحد ايهاب مرسي مصطفى الصاوي٢٦٠١٤

مستجدامحد توفيق أنور منصور٢٦٠١٥

دمحم٢٦٠١٦ مستجدامحد جالل امساعيل 

مستجدامحد مجال ابوزيد اجلد٢٦٠١٧

مستجدامحد حسام الدين يوسف الطاهر٢٦٠١٨

مستجدامحد حسن امحد على حسني٢٦٠١٩

دمحم٢٦٠٢٠ مستجدامحد حسن عبدالرمحن عبدالرحيم 

مستجدامحد حسن حممود ابراهيم٢٦٠٢١

مستجدامحد حسني فهمى عبدالرمحن٢٦٠٢٢

مستجدامحد محود السنوسى احملص٢٦٠٢٣

مستجدامحد خالد امحد سباق٢٦٠٢٤

دمحم٢٦٠٢٥ مستجدامحد خالد شعبان السيد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم٢٦٠٢٦ دمحم  مستجدامحد رأفت 

مستجدامحد رامي فاروق عبداحلميد٢٦٠٢٧

مستجدامحد ربيع عبدالقادر قنديل٢٦٠٢٨

دمحم اجلداوى٢٦٠٢٩ دمحم  مستجدامحد رضا 

مستجدامحد رضا حممود صيام الطباخ٢٦٠٣٠

مستجدامحد رمضان عطيه ابوسريع٢٦٠٣١

دمحم كمال عبدالنىب٢٦٠٣٢ مستجدامحد رمضان 

دمحم عبدالعليم٢٦٠٣٣ مستجدامحد سامى 

دمحم٢٦٠٣٤ دمحم  مستجدامحد سالمة 

مستجدامحد مسري عبداحلميد عبيد٢٦٠٣٥

مستجدامحد سيد صالح سيد٢٦٠٣٦

مستجدامحد سيد علي عيد احلمادي٢٦٠٣٧

مستجدامحد شوقى عبداحلميد شوقى السيد٢٦٠٣٨

دمحم عرفه٢٦٠٣٩ دمحم  مستجدامحد صابر 

مستجدامحد صبحى كامل اجلاىل سكني٢٦٠٤٠

مستجدامحد صفوت مربوك عوض مربوك٢٦٠٤١

دمحم٢٦٠٤٢ مستجدامحد ضاحى فتحى 

مستجدامحد طارق امحد احللفاوى٢٦٠٤٣

مستجدامحد طاهر عبدالفتاح دخيل٢٦٠٤٤

مستجدامحد طه امحد عيسوى٢٦٠٤٥

دمحم٢٦٠٤٦ مستجدامحد عبدالتواب امني 

دمحم٢٦٠٤٧ مستجدامحد عبدالستار فتحى 

مستجدامحد عبدالفتاح عبدالعليم حسن خالد غايل٢٦٠٤٨

دمحم عبدالرمحن٢٦٠٤٩ دمحم  مستجدامحد عبدالفتاح 

دمحم عبدهللا السيد٢٦٠٥٠ مستجدامحد عبدهللا 
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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

التسويق الدويلشعبة

الفرقة األوىل

مستجد

صفحة   ٣

التقديرحالة القيد

مستجدامحد عبداملنعم عبدالسالم االبيض٢٦٠٥١

مستجدامحد عثمان عبدالتواب الدuصورى٢٦٠٥٢

مستجدامحد عزت سيد بيومى امحد٢٦٠٥٣

مستجدامحد عصام امحد عمار مهام٢٦٠٥٤

دمحم عبداملبدى٢٦٠٥٥ مستجدامحد عصام 

دمحم٢٦٠٥٦ مستجدامحد على سعيد 

دمحم رجب٢٦٠٥٧ دمحم على  مستجدامحد على 

مستجدامحد عمرو عادل يونس عبدالعال٢٦٠٥٨

مستجدامحد فتحى عبدالفتاح على٢٦٠٥٩

دمحم٢٦٠٦٠ مستجدامحد فتحى لطفى متوىل 

دمحم فرج مكاوى٢٦٠٦١ مستجدامحد فرج 

مستجدامحد فريد عبده ابوضيف٢٦٠٦٢

دمحم محد٢٦٠٦٣ مستجدامحد فكرى حسن 

مستجدامحد قرىن حسني قرىن٢٦٠٦٤

مستجدامحد ماجدى مديح عبداجلواد٢٦٠٦٥

مستجدامحد ماهر سعيد مغاورى٢٦٠٦٦

مستجدامحد حمرز طه علي شبل٢٦٠٦٧

دمحم ابراهيم حامد اجلمال٢٦٠٦٨ مستجدامحد 

دمحم امحد عبداحلميد االترىب٢٦٠٦٩ مستجدامحد 

دمحم الفاو٢٦٠٧٠ دمحم امحد  مستجدامحد 

دمحم حممود٢٦٠٧١ دمحم السيد  مستجدامحد 

دمحم محدى قاسم٢٦٠٧٢ مستجدامحد 

دمحم سعيد سليم٢٦٠٧٣ مستجدامحد 

دمحم عبدالباقي عبداحلميد٢٦٠٧٤ مستجدامحد 

دمحم عبدالسميع اللني٢٦٠٧٥ مستجدامحد 
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دمحم عبدالشاىف سعد٢٦٠٧٦ مستجدامحد 

دمحم عبدالعزيز عبدالنىب٢٦٠٧٧ مستجدامحد 

دمحم عبداملقصود ابراهيم٢٦٠٧٨ مستجدامحد 

دمحم عبدالوهاب امحد مطاريد٢٦٠٧٩ مستجدامحد 

دمحم عثمان شديد غامن٢٦٠٨٠ مستجدامحد 

دمحم٢٦٠٨١ دمحم عوض على  مستجدامحد 

دمحم حممود اجلمال٢٦٠٨٢ دمحم  مستجدامحد 

مستجدامحد حممود امحد عبدهللا٢٦٠٨٣

دمحم٢٦٠٨٤ مستجدامحد حممود امحد 

دمحم٢٦٠٨٥ مستجدامحد حمى الدين السيد عمر 

دمحم٢٦٠٨٦ مستجدامحد خمتار حممود 

مستجدامحد مسعد نويسي حسن خليل٢٦٠٨٧

دمحم٢٦٠٨٨ مستجدامحد يسري حسني 

مستجدادم يوسف أدم أبو عجيله٢٦٠٨٩

مستجدادهم عبدالفتاح عبداجلليل رزق فوده٢٦٠٩٠

مستجداسامه فرغل عبداهلادى امحد٢٦٠٩١

مستجداستيفني اسعد حبشي بطرس٢٦٠٩٢

مستجداسراء ابراهيم قرىن توفيق٢٦٠٩٣

مستجداسراء ابـراهيـم خمتـار علـى حسن صـالـح٢٦٠٩٤

مستجداسراء امحد السيد ابراهيم الفخراىن٢٦٠٩٥

مستجداسراء امحد مصطفى امحد٢٦٠٩٦

دمحم مراد٢٦٠٩٧ مستجداسراء حسني قرىن 

دمحم ابراهيم٢٦٠٩٨ مستجداسراء محادة 

مستجداسراء خالد على عبداحلليم مؤمنة٢٦٠٩٩

مستجداسراء مسري عبداملنعم عبدالفتاح شلىب٢٦١٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجداسراء صاحل حممود صاحل٢٦١٠١

دمحم٢٦١٠٢ مستجداسراء صبحى السيد عبداحلليم 

مستجداسراء صالح سعد البهنسى٢٦١٠٣

مستجداسراء طه عبدالعال عبده٢٦١٠٤

مستجداسراء عاطف حسن عبدالعزيز عشماوى٢٦١٠٥

دمحمالنجار٢٦١٠٦ مستجداسراء عبدالتواب حممود على 

مستجداسراء عبدهللا عبدالفضيل حمليس٢٦١٠٧

مستجداسراء كرم حشمت حممود٢٦١٠٨

مستجداسراء جمدي قاسم عبدالستار٢٦١٠٩

دمحم٢٦١١٠ مستجداسراء مصطفي سامل 

دمحم غنيم٢٦١١١ مستجداسراء معتز�9 غنيم 

مستجداسراء هالل يوسف حمجوب٢٦١١٢

مستجداسالم اكرم حلمى فراج كرم٢٦١١٣

مستجداسالم رمضان عبدهللا العبد٢٦١١٤

دمحم٢٦١١٥ مستجداسالم سعيد عبدالسيد 

دمحم كنر٢٦١١٦ دمحم  مستجداسالم طاهر 

مستجداسالم عجمى حسن عجمى الوكيل٢٦١١٧

مستجداسالم عماد مجعه عبدالفتاح٢٦١١٨

دمحم بسيوىن٢٦١١٩ دمحم شكرى  مستجداسالم 

دمحم عبدالباسط امساعيل٢٦١٢٠ مستجداسالم 

دمحم عبدالقادر الشربيىن٢٦١٢١ مستجداسالم 

دمحم طة٢٦١٢٢ دمحم  مستجداسالم 

دمحم حممود على محاد٢٦١٢٣ مستجداسالم 

مستجداسالم حممود مجعه عبدالنىب٢٦١٢٤

مستجدامساء ابراهيم السيد على٢٦١٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم عزازى٢٦١٢٦ مستجدامساء امحد 

دمحم٢٦١٢٧ مستجدامساء السيد سليمان 

دمحم غاىل٢٦١٢٨ دمحم  مستجدامساء الصديق 

مستجدامساء صالح غريب uصف٢٦١٢٩

دمحم امحد٢٦١٣٠ مستجدامساء صالح 

مستجدامساء عاطف عبداللطيف عبدالقادر٢٦١٣١

مستجدامساء عبدالباسط ابراهيم علي٢٦١٣٢

دمحم السيد امحد٢٦١٣٣ مستجدامساء عبدالقدوس 

مستجدامساء عبداملطلب حسن خليفة٢٦١٣٤

مستجدامساء كمال صبحى السيد موسى٢٦١٣٥

دمحم االمري امحد٢٦١٣٦ مستجدامساء 

دمحم خليل٢٦١٣٧ مستجدامساء هالل 

دمحم رشدى عوض هللا٢٦١٣٨ مستجداشرف 

دمحم شوقى٢٦١٣٩ مستجداكرم قدرى 

مستجداالء اسامه ابراهيم منصور ابراهيم٢٦١٤٠

مستجداالء امساعيل امساعيل على٢٦١٤١

مستجداالء السيد انور ضاحى٢٦١٤٢

مستجداالء امين حمسن حسن امحد٢٦١٤٣

مستجداالء خريى عبدالفتاح املرجيى٢٦١٤٤

دمحم راشد٢٦١٤٥ مستجداالء عادل السيد 

دمحم حسني٢٦١٤٦ دمحم رشاد  مستجداالء 

دمحم عطا٢٦١٤٧ دمحم  دمحم  مستجداالء 

دمحم حممود رمضان٢٦١٤٨ مستجداالء 

مستجداالء حممود امحد شحاته٢٦١٤٩

مستجداالء مروان لبيب موسى املنشاوى٢٦١٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم امحد هاشم ابو طويله٢٦١٥١ مستجداحلسن 

مستجدالسيد امحد بيومى امحد٢٦١٥٢

دمحم السيد على٢٦١٥٣ مستجدالسيد 

مستجدالفت صفوت امحد عبدالرمحن٢٦١٥٤

دمحم عبداهلادى٢٦١٥٥ مستجدالنعمان امحد ابراهيم 

مستجداهلام صبحي سالمه عيد حنفي٢٦١٥٦

مستجدامال �سر امحد حافظ جامع٢٦١٥٧

مستجداماىن امحد صاحل عبدالكرمي٢٦١٥٨

دمحم٢٦١٥٩ مستجداماين عبدالباسط عبداحملسن 

مستجدامل رضا على سيد٢٦١٦٠

دمحم٢٦١٦١ مستجدامل مصطفى عبداملقصود 

مستجدامنية ابراهيم مرزوق عبداحلميد٢٦١٦٢

مستجدامنية صابر عبدالنعيم عسران٢٦١٦٣

مستجدامنيه بدوى مدكور عبداحلميد٢٦١٦٤

مستجدامنيه محدى فؤاد طاحون٢٦١٦٥

مستجدامنيه خريت عبدالفضيل uصر٢٦١٦٦

مستجدامنيه عماد رمضان عبداحلميد٢٦١٦٧

دمحم حسن٢٦١٦٨ دمحم  مستجدامنيه غالب 

دمحم عبداجلواد حممود٢٦١٦٩ مستجدامنيه 

مستجدامنيه �سر فاروق ابو العال٢٦١٧٠

مستجدامري امحد رجب حممود ابو الدهب٢٦١٧١

دمحم عبدهللا فتح هللا٢٦١٧٢ مستجدامري 

مستجدامريه سيد عبدالباسط عبدالظاهر عواد٢٦١٧٣

مستجدامريه عبداملنعم عبداحلميد أبو الفرج٢٦١٧٤

دمحم عبداجلواد فريج مرعى٢٦١٧٥ مستجدامريه 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم٢٦١٧٦ دمحم امحد  مستجدامينة 

دمحم٢٦١٧٧ مستجداجني حسني حسين 

مستجداندرو عاطف رزيقي عبداملالك٢٦١٧٨

دمحم عبداملنعم البشبيشي٢٦١٧٩ مستجدانعام 

مستجداوليفيا طلعت صاحل سالمه٢٦١٨٠

مستجدا�ت عمر عبدالعزيز املصرى٢٦١٨١

دمحم حجازى٢٦١٨٢ دمحم عبدالكرمي  مستجدا�ت 

مستجداية هللا حامد حسني حامد٢٦١٨٣

دمحم امام مطر٢٦١٨٤ مستجداية حسن 

مستجداية فرج علوان خليل٢٦١٨٥

دمحم عبدالوهاب٢٦١٨٦ مستجداميان اشرف 

دمحم٢٦١٨٧ مستجداميان الشاذىل لطفى 

مستجداميان امين السعيد عبدالسالم٢٦١٨٨

مستجداميان بشري عبدالعزيز ابراهيم٢٦١٨٩

مستجداميان خالد عمر ابورهيف٢٦١٩٠

دمحم٢٦١٩١ مستجداميان حممود ابراهيم 

مستجداميان مكرم فاروق عباس امساعيل٢٦١٩٢

دمحم يوسف حممود٢٦١٩٣ مستجداميان ممدوح 

مستجداميان �سر على امحد شعالن٢٦١٩٤

دمحم٢٦١٩٥ مستجدامين عبدالكرمي سليم 

دمحم٢٦١٩٦ مستجدايناس وهب هللا على حسن 

مستجدايه بدر عبدالرحيم شعبان٢٦١٩٧

مستجدايه حامت حمى الدين منصور٢٦١٩٨

دمحم٢٦١٩٩ مستجدايه رمضان السيد 

مستجدايه شرقاوي سعيد حسني٢٦٢٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدايه شريف سعد عبداملقصود٢٦٢٠١

مستجدايه عيسى حسن ابراهيم٢٦٢٠٢

مستجدايه مؤمن جناح سيد اخلرجاوى٢٦٢٠٣

دمحم حامد٢٦٢٠٤ مستجدايه جمدى 

دمحم امحد ذكر�٢٦٢٠٥ مستجدايه 

دمحم السيد سليمان الفحل٢٦٢٠٦ مستجدايه 

دمحم محدي عقل٢٦٢٠٧ مستجدايه 

دمحم حممود ابراهيم سيد٢٦٢٠٨ مستجدايه 

مستجدايه حممود رجب حممود٢٦٢٠٩

مستجدايه حيىي عبداملعبود uصف٢٦٢١٠

مستجد9سم حممود رفاعى عبداملوجود٢٦٢١١

مستجدبتول صاحل عبداملنعم منصور صاحل٢٦٢١٢

دمحم شفيق٢٦٢١٣ مستجدبدريه خمتار حسني 

مستجدبسمة عبدالفتاح السيد متوىل السيد٢٦٢١٤

مستجدبسمله اشرف عبداخلالق عبدهللا العزب٢٦٢١٥

مستجدبسمله مسري عبدالشاىف حممود عثمان٢٦٢١٦

دمحم٢٦٢١٧ مستجدبسمله سيد عبدالرحيم 

مستجدبسمله عادل عبدهللا عبداحلي٢٦٢١٨

مستجدبسمله عماد عبدهللا شحاته٢٦٢١٩

مستجدبسمه محدى بكر سرحان٢٦٢٢٠

مستجدبسمه عبداحلليم هاشم عبداحلليم٢٦٢٢١

مستجدبسمه هاىن حسن سرحان٢٦٢٢٢

مستجدبسنت ابراهيم عبدالباقى محاد٢٦٢٢٣

مستجدبسنت �مر وجيد حسيىن عبداللطيف٢٦٢٢٤

دمحم٢٦٢٢٥ مستجدبسنت عادل عبدالرمحن 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدبسنت عرىب نصر عاشور٢٦٢٢٦

دمحم٢٦٢٢٧ مستجدبسنت جمدى عبداحلميد 

دمحم رزق عبدهللا أبوركبه٢٦٢٢٨ مستجدبشار 

دمحم علي٢٦٢٢٩ مستجدبالل الرويب 

مستجدبالل حسىن �جت عبدالرؤف بالل٢٦٢٣٠

مستجدبالل عبداحلميد امحد عرفات٢٦٢٣١

مستجدبالل عبدالستار عبدالرازق جويده٢٦٢٣٢

دمحم عمار٢٦٢٣٣ مستجدبالل عبدهللا 

مستجدبوال حسام فرج خنله٢٦٢٣٤

مستجدتبارك حسني ابراهيم السيسى٢٦٢٣٥

دمحم٢٦٢٣٦ دمحم سعد  مستجدتسنيم 

دمحم عبداحلميد٢٦٢٣٧ مستجدتقي عادل 

مستجدتقى عصام حسن امام٢٦٢٣٨

مستجدتقى عالء فهيم عوض٢٦٢٣٩

دمحم٢٦٢٤٠ مستجدتقى جمدى عبدهللا 

دمحم عبدالعال عبدالعاطى عامر٢٦٢٤١ مستجدتقى 

مستجد¡ؤبسىت مسعان ميخائيل بطرس٢٦٢٤٢

مستجدجاد امحد جاد طه٢٦٢٤٣

مستجدمجال السيد مجال أبو هالل٢٦٢٤٤

مستجدمجال عادل مجال عبداحملسن عماره٢٦٢٤٥

مستجدجنه حسني حنفى امام امحد٢٦٢٤٦

مستجدجنه صابر ابراهيم ابو السعود٢٦٢٤٧

دمحم الشربيىن حممود٢٦٢٤٨ مستجدجهاد امحد 

مستجدجهاد مصطفى حممود الطهويهى٢٦٢٤٩

مستجدجهاد نصر مشعال سيد٢٦٢٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدجويريه عبدالسميع فكري عبدالسميع٢٦٢٥١

مستجدحارثه شوكت د�ب خملوف٢٦٢٥٢

دمحم٢٦٢٥٣ مستجدحازم محاده رفاعى 

مستجدحبيبه ابراهيم انور حممود الروىب٢٦٢٥٤

مستجدحبيبه ابراهيم رمضان عطيه النجار٢٦٢٥٥

دمحم امني هيكل٢٦٢٥٦ مستجدحبيبه امساعيل 

دمحم عيسى ابراهيم٢٦٢٥٧ مستجدحبيبه امين 

مستجدحبيبه خا لد فؤاد بدوى٢٦٢٥٨

مستجدحبيبه خليفه امحد السيد٢٦٢٥٩

مستجدحبيبه سلطان مسري عبدالنعيم٢٦٢٦٠

مستجدحبيبه سيد فرج سالمه٢٦٢٦١

مستجدحبيبه عبداحلفيظ سيد عبداحلفيظ٢٦٢٦٢

مستجدحبيبه ممدوح مربوك عرفة٢٦٢٦٣

مستجدحبيبه �سر على مصطفى٢٦٢٦٤

دمحم عبدالعظيم٢٦٢٦٥ مستجدحسام عصمت 

مستجدحسن ابراهيم عبداملرضى ابراهيم٢٦٢٦٦

مستجدحسن امحد حسن الربقى٢٦٢٦٧

دمحم عبدالنىب نصار٢٦٢٦٨ مستجدحسن امحد 

مستجدحسن كامل صابر زكي٢٦٢٦٩

دمحم٢٦٢٧٠ دمحم عوض  مستجدحسن 

مستجدحسن وحيد حسن مجعه٢٦٢٧١

مستجدحسني اسالم رشدى عبدالشاىف٢٦٢٧٢

دمحم ابوا£د ربيع٢٦٢٧٣ دمحم  مستجدحكمت امحد 

دمحم الشناوى٢٦٢٧٤ دمحم راتب  مستجدمحدى 

مستجدمحزه دخيل مفتاح عبدهللا٢٦٢٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدحنني خالد عبدالنيب حممود٢٦٢٧٦

دمحم مصطفى عمارة٢٦٢٧٧ مستجدخالد امحد 

مستجدخالد راوي نوح صاحل٢٦٢٧٨

مستجدخالد زكى فتحى عبدالسالم امحد٢٦٢٧٩

مستجدخالد سيد حممود عبدالتواب٢٦٢٨٠

دمحم مصطفى٢٦٢٨١ مستجدخالد طه 

مستجدخالد عادل امحد علي٢٦٢٨٢

دمحم سيد توفيق٢٦٢٨٣ مستجدخالد 

دمحم خطاب٢٦٢٨٤ مستجدخلود خالد 

مستجدخلود طارق فوزى خليل٢٦٢٨٥

مستجدخلود عاطف حسني حممود٢٦٢٨٦

دمحم سليمان سلطان٢٦٢٨٧ مستجدخلود 

دمحم عبداحلكيم شحات٢٦٢٨٨ مستجدخلود 

دمحم جعفر٢٦٢٨٩ مستجدخلود منصور 

دمحم عبداحلميدالربقى٢٦٢٩٠ مستجدخلود نبيل 

مستجدخريي هاين عبدالفتاح مرداش٢٦٢٩١

مستجدداليا عوض هللا مغريب مغريب الغزايل٢٦٢٩٢

مستجددعاء سعد عبدهللا على٢٦٢٩٣

مستجددعاء شريف جوده عبدالرمحن يسن٢٦٢٩٤

دمحم سامل٢٦٢٩٥ مستجددعاء عبدالظاهر 

مستجددميانه توفيق ¡بت صاحل٢٦٢٩٦

مستجددنيا امحد uجي عبدا£يد سليمان٢٦٢٩٧

دمحمين٢٦٢٩٨ دمحم  مستجددنيا مجال 

مستجددنيا علواين مؤمن علواين مصطفي٢٦٢٩٩

دمحم٢٦٣٠٠ دمحم حسن  مستجددينا سامى 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم عبدالفتاح املغريب٢٦٣٠١ مستجدذكري أمين 

مستجدذ�د سعيد حممود عبدالعزيز٢٦٣٠٢

مستجدرؤى امحد عبداملنعم نصر الدين٢٦٣٠٣

دمحم السيد علي مهدي٢٦٣٠٤ مستجدرؤي 

دمحم٢٦٣٠٥ مستجدراشا عادل ابراهيم 

مستجدرانيا زكر� ابراهيم معوض٢٦٣٠٦

مستجدرجب خالد بكر فرج مطراوى٢٦٣٠٧

دمحم موسى٢٦٣٠٨ مستجدرحاب امحد 

مستجدرحاب سليمان امحد حسن٢٦٣٠٩

دمحم٢٦٣١٠ مستجدرمحة عبدالرمحن ابراهيم 

مستجدرمحه امحد اسكندر عبدا£يد بغدادى٢٦٣١١

مستجدرمحه حسام فتحى ¡بت٢٦٣١٢

دمحم الطايع٢٦٣١٣ مستجدرمحه صربى 

دمحم عابدين٢٦٣١٤ دمحم ابراهيم  مستجدرمحه 

دمحم زكى حممود٢٦٣١٥ مستجدرمحه 

دمحم٢٦٣١٦ مستجدرمحه مصطفى عبدهللا عبدالصمد 

مستجدرضوى اشرف سيد عبدالتواب٢٦٣١٧

مستجدرضوى خريي صالح عبدهللا٢٦٣١٨

دمحم حممود كامل٢٦٣١٩ مستجدرضوى 

مستجدرفعت امحد رفعت نصر٢٦٣٢٠

مستجدرفقة خبيت كامل جاد٢٦٣٢١

مستجدرقيه امين حسن على٢٦٣٢٢

مستجدرمزى عبدالغىن شحاتة  عبدالدامي٢٦٣٢٣

مستجدرمضان صربى ابوسريع ر�ض حممود٢٦٣٢٤

دمحم زلط٢٦٣٢٥ مستجدرمضان عبدالنيب رمضان 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم٢٦٣٢٦ دمحم رمضان  مستجدرمضان 

مستجدرu خريي شوقي رفاعي٢٦٣٢٧

دمحم٢٦٣٢٨ مستجدرu سيد كمال 

مستجدروان امين عطيه عبداخلالق٢٦٣٢٩

دمحم مصطفى عزب٢٦٣٣٠ مستجدروان خالد 

مستجدروان سامح عبداحلميد السحيمى٢٦٣٣١

مستجدروان كمال مرسى كمال٢٦٣٣٢

دمحم امحد طه٢٦٣٣٣ مستجدروان 

مستجدروضه فهمي حمروس اهلم امحد٢٦٣٣٤

دمحم عبدالرازق٢٦٣٣٥ مستجدروضه يوسف 

دمحم على٢٦٣٣٦ دمحم فؤاد  دمحم  مستجدرويدا مجال 

مستجدرمي امحد حسن عبدهللا حسانني٢٦٣٣٧

مستجدرمي امحد حسني رمضان٢٦٣٣٨

مستجدرمي رزق محيده عثمان محيده٢٦٣٣٩

دمحم الطوخى٢٦٣٤٠ دمحم السيد  مستجدرمي 

مستجدرمياس امين مهدى عبدالعزيز٢٦٣٤١

دمحم حسن٢٦٣٤٢ مستجدريهام امحد 

مستجدريهام سيد عبداملنعم حسني٢٦٣٤٣

دمحم سيد عبدالعزيز٢٦٣٤٤ مستجدريهام 

دمحم زهران٢٦٣٤٥ مستجدزهراء رفعت هاشم 

دمحم شليب٢٦٣٤٦ مستجدز�د حسام 

مستجدز�د صالح مجعه على٢٦٣٤٧

دمحم احلاى٢٦٣٤٨ مستجدز�د طارق رزق 

مستجدز�د عبدالرازق عاطف عبدالواحد٢٦٣٤٩

مستجدز�د عبدالناصر عبداللطيف مرغىن٢٦٣٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدز�د عصام سعيد طه حممود٢٦٣٥١

مستجدز�د حمسن مجعه بركات٢٦٣٥٢

دمحم رمضان السيد امحد٢٦٣٥٣ مستجدز�د 

مستجدز�د وجيه سعيد السقا٢٦٣٥٤

دمحم٢٦٣٥٥ مستجدز�د وليد سيد 

مستجدزين بدري امحد عبداحلليم٢٦٣٥٦

مستجدزينب رضا حممود صابر٢٦٣٥٧

دمحم عمران٢٦٣٥٨ مستجدزينب رمضان 

مستجدزينب سيد عبدالنىب حسانني٢٦٣٥٩

مستجدزينب صبحى يوسف حسني٢٦٣٦٠

مستجدزينب عادل عبدالنىب عبدالسميع٢٦٣٦١

دمحم٢٦٣٦٢ مستجدزينب عبدالبارى عبدالنىب عبدالبارى 

دمحم امحد عبدالعزيز٢٦٣٦٣ مستجدزينب 

دمحم ابوزيد٢٦٣٦٤ مستجدزينب هاىن مصطفى 

دمحم٢٦٣٦٥ مستجدسارة حممود بربري 

دمحم٢٦٣٦٦ مستجدساره اشرف معوض 

مستجدساره حسن فتحى عواد امساعيل٢٦٣٦٧

مستجدساره سامى حسانني خليفه٢٦٣٦٨

مستجدساره سعيد نصر حسن٢٦٣٦٩

مستجدساره سالمه عاطف جرب٢٦٣٧٠

دمحم احلبشى٢٦٣٧١ مستجدساره سيد عبدهللا 

مستجدساره عادل كامل عطيه٢٦٣٧٢

مستجدساره عبداملقصود فتحى عبدالعزيز٢٦٣٧٣

مستجدساره وليد امحد السيد٢٦٣٧٤

دمحم٢٦٣٧٥ مستجدسامل ماهر مصطفي 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم٢٦٣٧٦ مستجدسامح شريف عبدالرمحن 

دمحم٢٦٣٧٧ دمحم صالح  مستجدسامح 

مستجدساندى عصام ابراهيم نصر سليمان٢٦٣٧٨

دمحم عزام٢٦٣٧٩ دمحم عبداملنعم  مستجدسحر 

مستجدسعاد نور عبدالعظيم قناوى٢٦٣٨٠

مستجدسعد حممود سعد سعد هللا ابراهيم٢٦٣٨١

مستجدسعيد امحد سعيد ابراهيم٢٦٣٨٢

مستجدسعيد امحد سعيد عشماوى٢٦٣٨٣

مستجدسعيد امحد سعيد منصور٢٦٣٨٤

مستجدسلسبيل عصام مصطفى على واىل٢٦٣٨٥

مستجدسلفيا عطاهللا يوسف عطاهللا٢٦٣٨٦

دمحم٢٦٣٨٧ مستجدسلمى سعيد امحد 

مستجدسلمي سلطان الشحات ابراهيم٢٦٣٨٨

مستجدسلمي uصر فتحي عبدالعليم٢٦٣٨٩

مستجدسلوي عبداهلادي لبيب عبداهلادي٢٦٣٩٠

دمحم جاد٢٦٣٩١ مستجدسليم  ممدوح السيد 

مستجدسليمان عبدهللا سليمان احلفين٢٦٣٩٢

دمحم امحد عبدالغفار حسن٢٦٣٩٣ مستجدمسا 

دمحم٢٦٣٩٤ دمحم حسني  مستجدمسا 

مستجدمسا يونس رزق يونس٢٦٣٩٥

دمحم على٢٦٣٩٦ مستجدمساء امحد 

مستجدمساح يوسف على حسانني٢٦٣٩٧

دمحم عصران٢٦٣٩٨ دمحم  مستجدمسر 

دمحم٢٦٣٩٩ مستجدمسر مهنا جاد هللا 

مستجدمسر وضاح عباس عبدالعظيم٢٦٤٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم مسري حسن٢٦٤٠١ مستجدمسري 

دمحم مسري سيد منطاوي٢٦٤٠٢ مستجدمسري 

مستجدسهري وائل عبدهللا عبدالسميع٢٦٤٠٣

مستجدسهري �سر شكيب عبدالفضيل٢٦٤٠٤

مستجدسهيله امين حسن مدبوىل٢٦٤٠٥

مستجدسهيله حسين السعدي حسن٢٦٤٠٦

مستجدسهيله خالد زكي عبدالعزيز٢٦٤٠٧

مستجدسهيله طلعت عبدالعاطى الغريب٢٦٤٠٨

دمحم سيد٢٦٤٠٩ مستجدسهيله عبدالسالم 

مستجدسهيله كرم حممود الصباغ٢٦٤١٠

مستجدسيد سعد سيد سعد قاسم٢٦٤١١

مستجدسيد شحاته سيد امام٢٦٤١٢

دمحم ر�ض علي٢٦٤١٣ مستجدسيد 

مستجدسيد uصر السيد كامل الننه٢٦٤١٤

دمحم بكري٢٦٤١٥ مستجدسيف االسالم هاىن عبداحلميد 

دمحم٢٦٤١٦ مستجدسيف الدين عصام ابراهيم 

دمحم سليمان٢٦٤١٧ دمحم السيد امحد  مستجدسيف الدين 

مستجدسيف صربي سيف النصر ادم٢٦٤١٨

مستجدسيف هاين مصطفى حممود علوان٢٦٤١٩

مستجدسيف وائل كمال ابراهيم٢٦٤٢٠

مستجدشاهنده جيد شنوده ابسخرون٢٦٤٢١

دمحم حسن٢٦٤٢٢ مستجدشروق ابراهيم 

دمحم٢٦٤٢٣ مستجدشروق امحد السيد 

مستجدشروق توفيق زكى الليثى٢٦٤٢٤

دمحم٢٦٤٢٥ مستجدشروق سعيد عبدالفتاح 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدشروق صبحي علي عبداللطيف علي ندا٢٦٤٢٦

مستجدشروق صفوت السيد سعد٢٦٤٢٧

دمحم الرببري٢٦٤٢٨ مستجدشروق عادل امحد 

مستجدشروق عبدالعزيز السيد عبدالعزيز السيد٢٦٤٢٩

مستجدشروق حمسن امحد نبيه ابراهيم الناغيه٢٦٤٣٠

دمحم حسن السيد٢٦٤٣١ مستجدشروق 

دمحم زكر� احلسيىن٢٦٤٣٢ مستجدشروق 

دمحم عبدالباقى عليوه٢٦٤٣٣ مستجدشروق 

دمحم حممود عمران٢٦٤٣٤ مستجدشروق 

مستجدشريف عطيه راضي فهمي٢٦٤٣٥

دمحم سعيد سامل غامن٢٦٤٣٦ مستجدشريف 

دمحم حسن٢٦٤٣٧ دمحم  مستجدشريف 

مستجدمشس امين عطيه حسن ابوالنجا٢٦٤٣٨

مستجدشهاب الدين عماد محدى ابراهيم٢٦٤٣٩

مستجدشهاب عادل صياح عبدالتواب٢٦٤٤٠

دمحم شهاوى صابر٢٦٤٤١ مستجدشهاوى 

مستجدشهد امحد السيد امحد رمضان عيسى٢٦٤٤٢

دمحم٢٦٤٤٣ مستجدشهد امحد عبداحلميد 

دمحم امحد٢٦٤٤٤ مستجدشهد امحد عبده 

دمحم عبدالرب٢٦٤٤٥ مستجدشهد السيد 

دمحم ندا٢٦٤٤٦ مستجدشهد امين عاشور امحد 

مستجدشهد حسني عمار حممود٢٦٤٤٧

مستجدشهد رأفت بدوي ابراهيم٢٦٤٤٨

دمحم عبدالعاطي٢٦٤٤٩ مستجدشهد رأفت 

مستجدشهد رمضان صبحى حسن٢٦٤٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدشهد مسري مصطفي امحد٢٦٤٥١

مستجدشهد سيد عبدالفتاح عفيفى اجلمال٢٦٤٥٢

دمحم٢٦٤٥٣ مستجدشهد شعبان سعيد 

مستجدشهد صادق فهمى صادق٢٦٤٥٤

مستجدشهد صبحى عبدالسالم حممود٢٦٤٥٥

مستجدشهد طلعت خليفه ابراهيم٢٦٤٥٦

مستجدشهد فؤاد على امحد محوده٢٦٤٥٧

دمحم عباس عبدالعال٢٦٤٥٨ مستجدشهد 

دمحم العيسوى٢٦٤٥٩ دمحم عيد  مستجدشهد 

دمحم٢٦٤٦٠ مستجدشهد هاىن حممود 

دمحم بيومي٢٦٤٦١ مستجدشهد وحيد 

مستجدشهد وليد رجب ابراهيم العطار٢٦٤٦٢

مستجدشهد �سر صالح ابراهيم السيد٢٦٤٦٣

مستجدشوق فريد شوقي جرب٢٦٤٦٤

دمحم شوقى عبدالعزيز٢٦٤٦٥ مستجدشوقى 

مستجدشيماء محدى صبحى راغب عطيه خطيب٢٦٤٦٦

مستجدشيماء عبدالرمحن عبدالعاطى عليمى٢٦٤٦٧

دمحم مسري على٢٦٤٦٨ مستجدشيماء 

مستجدصابرين ثروت صبحى امحد حسن٢٦٤٦٩

مستجدصبحى شعبان صبحى حممود سليمان٢٦٤٧٠

مستجدصالح امحد صالح عبداحلميد علم الدين٢٦٤٧١

مستجدصالح حسام صالح غريب موسى٢٦٤٧٢

دمحم صالح عبداملعطى٢٦٤٧٣ مستجدصالح 

دمحم عبدالوهاب٢٦٤٧٤ مستجدصالح حممود صالح الدين 

مستجدصهيب عبدالناصر حامد امحد٢٦٤٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم جوهر٢٦٤٧٦ مستجدضحى امحد مجال 

مستجدضحى السيد سعيد مدبوىل٢٦٤٧٧

مستجدضحى عمر امحد عبدالرحيم٢٦٤٧٨

دمحم نصر٢٦٤٧٩ دمحم صالح  مستجدطارق 

دمحم طلعت عبدا£يد حسني٢٦٤٨٠ مستجدطلعت 

مستجدطه مربوك سعيد ابو هيب٢٦٤٨١

مستجدعائشه فتحى امحد دسوقى٢٦٤٨٢

مستجدعادل ادهم اليون كاروبيم٢٦٤٨٣

دمحم السيد موسي٢٦٤٨٤ مستجدعادل رضا 

مستجدعادل عصام فوزي عطيه٢٦٤٨٥

مستجدعادل قطب عبدالفتاح عبدالرمحن الفقى٢٦٤٨٦

مستجدعادل حيى رفاعى رضوان خلوى٢٦٤٨٧

دمحم امحد بيومي٢٦٤٨٨ مستجدعاطف 

دمحم٢٦٤٨٩ مستجدعبداحلميد هاىن عبداحلميد عطيه 

دمحم الشاهد٢٦٤٩٠ مستجدعبدالرمحن امحد عبدالرمحن 

دمحم٢٦٤٩١ مستجدعبدالرمحن امحد فتحى 

مستجدعبدالرمحن امحد متوىل حمفوظ٢٦٤٩٢

مستجدعبدالرمحن امحد حممود عبدالرمحن٢٦٤٩٣

دمحم السيد٢٦٤٩٤ مستجدعبدالرمحن السيد امحد 

مستجدعبدالرمحن السيد رجب سعد٢٦٤٩٥

مستجدعبدالرمحن السيد شلىب فوده خليف٢٦٤٩٦

مستجدعبدالرمحن حسن حسن شاور٢٦٤٩٧

مستجدعبدالرمحن حسني عبده حممود٢٦٤٩٨

مستجدعبدالرمحن خالد جربيل عبدالسالم٢٦٤٩٩

دمحم مازن٢٦٥٠٠ مستجدعبدالرمحن رضا 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم برجيس٢٦٥٠١ مستجدعبدالرمحن رفاعى حسن حسن 

مستجدعبدالرمحن زين العابدين حسن على٢٦٥٠٢

دمحم٢٦٥٠٣ مستجدعبدالرمحن سليم عبداجليد خليل 

مستجدعبدالرمحن شريف محدى عبدالعزيز عبدالعاطى٢٦٥٠٤

دمحم عبده٢٦٥٠٥ مستجدعبدالرمحن صالح 

مستجدعبدالرمحن عاطف حسن عبداحلميد٢٦٥٠٦

مستجدعبدالرمحن عاطف سعد الدين جالل٢٦٥٠٧

دمحم٢٦٥٠٨ مستجدعبدالرمحن علي حسن 

مستجدعبدالرمحن فوزى امساعيل السيد٢٦٥٠٩

دمحم عبدالفتاح٢٦٥١٠ مستجدعبدالرمحن ماهر 

مستجدعبدالرمحن جمدى عبدالسالم عالء الدين٢٦٥١١

دمحم امحد على سليمان٢٦٥١٢ مستجدعبدالرمحن 

دمحم عزت صيام عباس٢٦٥١٣ مستجدعبدالرمحن 

دمحم حممود خليل االسود٢٦٥١٤ دمحم  مستجدعبدالرمحن 

دمحم يوسف ابراهيم سلطان٢٦٥١٥ مستجدعبدالرمحن 

مستجدعبدالرمحن حممود عبداخلالق امحد٢٦٥١٦

مستجدعبدالرمحن مسعد عبدهللا زيدان٢٦٥١٧

دمحم عبداجلواد٢٦٥١٨ مستجدعبدالرمحن uجي 

مستجدعبدالرمحن uدي سيد منظور٢٦٥١٩

مستجدعبدالرمحن هاين عبده ابواليمني٢٦٥٢٠

دمحم شفيق على عطيه٢٦٥٢١ مستجدعبدالرمحن يوسف 

مستجدعبدالسالم uصر عبدالسالم عبداملقصود٢٦٥٢٢

مستجدعبدالعزيز امحد عبدالعزيز حسن٢٦٥٢٣

دمحم٢٦٥٢٤ مستجدعبدالغين سامح عبدالغين 

دمحم حسن٢٦٥٢٥ مستجدعبدالقادر حسن عبدالقادر 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدعبدالكرمي رشاد عبدالكرمي ابراهيم اجليزاوى٢٦٥٢٦

مستجدعبدهللا ابراهيم السيد مصطفى٢٦٥٢٧

مستجدعبدهللا امحد حسن عيسى٢٦٥٢٨

مستجدعبدهللا امحد سليمان امحد سعيد٢٦٥٢٩

مستجدعبدهللا السيد عبدهللا على حسن٢٦٥٣٠

مستجدعبدهللا حسني سيد سعد٢٦٥٣١

مستجدعبدهللا رجب رمضان عبدهللا٢٦٥٣٢

مستجدعبدهللا سعد عبدالسالم عبدالوهاب تركى٢٦٥٣٣

دمحم٢٦٥٣٤ مستجدعبدهللا سعيد عبدهللا 

مستجدعبدهللا طايل سليمان مسعود٢٦٥٣٥

مستجدعبدهللا عصام عبدهللا عسكر٢٦٥٣٦

مستجدعبدهللا عليان امحد ابو احلسن٢٦٥٣٧

دمحم محاد٢٦٥٣٨ مستجدعبدهللا فتح الباب 

دمحم جريه هللا امني٢٦٥٣٩ مستجدعبدهللا 

دمحم عبدالشاىف على٢٦٥٤٠ مستجدعبدهللا 

دمحم عبدهللا على خري هللا٢٦٥٤١ مستجدعبدهللا 

مستجدعبدهللا مرسى مصطفى كمال مرسى٢٦٥٤٢

مستجدعبدهللا مصطفى حامد حممود٢٦٥٤٣

مستجدعبدهللا منصورعوض عبدالكرمي٢٦٥٤٤

دمحم عبداجليد٢٦٥٤٥ مستجدعبداملعز فرج 

مستجدعبداملنعم عصام عبداملنعم حممود على٢٦٥٤٦

مستجدعبدالناصر مجال عبدالعظيم السيد٢٦٥٤٧

دمحم٢٦٥٤٨ مستجدعبداهلادى ابراهيم عبداهلادى 

مستجدعبدالواحد رمضان حممود رمضان٢٦٥٤٩

دمحم٢٦٥٥٠ مستجدعبدالوهاب امحد عيد حممود 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدعبدالوهاب جالل رشاد عبدالروؤف٢٦٥٥١

مستجدعبده خالد عبده الطباخ٢٦٥٥٢

مستجدعبري امحد فتحى عبدهللا٢٦٥٥٣

دمحم عبدالفتاح مصطفي٢٦٥٥٤ مستجدعبري 

مستجدعدوى �سر عدوى مصلح سند٢٦٥٥٥

مستجدعزة مسري سيد عبدالفتاح الشيمي٢٦٥٥٦

مستجدعزمى عبداملالك امحد عبداملالك حيدرة٢٦٥٥٧

دمحم هاشم عبداملتعال٢٦٥٥٨ مستجدعصام 

دمحم فراج٢٦٥٥٩ مستجدعالء حسين 

دمحم عبدالعزيز سامل٢٦٥٦٠ مستجدعالء صبحى 

دمحم٢٦٥٦١ دمحم عبدهللا  مستجدعالء 

مستجدعلى ابراهيم حلمى مسيح٢٦٥٦٢

مستجدعلي امحد علي مدبويل٢٦٥٦٣

مستجدعلى اشرف على حسن٢٦٥٦٤

مستجدعلي اشرف لبيب امحد بالبل٢٦٥٦٥

مستجدعلي محاده علي عبداملالك٢٦٥٦٦

مستجدعلى طارق امحد uزل٢٦٥٦٧

مستجدعلي عادل علي الدايخ٢٦٥٦٨

مستجدعلى عبدالقوى على معيوف٢٦٥٦٩

دمحم٢٦٥٧٠ مستجدعلى غريب حسن 

دمحم عبدهللا غازى زايد٢٦٥٧١ مستجدعلى 

مستجدعلي �سر علي عبداحلليم٢٦٥٧٢

دمحم عبداحلميد السماديسي٢٦٥٧٣ مستجدعلياء 

دمحم عبدهللا عبداحلميد٢٦٥٧٤ مستجدعماد 

مستجدعمار عالء مجعه متوىل٢٦٥٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم امحد٢٦٥٧٦ دمحم محدان  مستجدعمار 

دمحم عبداملنعم عبداجليد٢٦٥٧٧ مستجدعمار 

دمحم عطيه السيد معارك٢٦٥٧٨ مستجدعمار 

دمحم عبدالسميع الشيوي٢٦٥٧٩ مستجدعمار هاين 

مستجدعمار �سر امحد حسن٢٦٥٨٠

مستجدعمر امحد حامد عباس٢٦٥٨١

مستجدعمر امحد سيد عبداحلليم٢٦٥٨٢

دمحم الطاهر عبدالونيس بصيص٢٦٥٨٣ مستجدعمر امين 

دمحم٢٦٥٨٤ مستجدعمر مجال مسري 

مستجدعمر شريف عمر خليفه صاحل٢٦٥٨٥

مستجدعمر عبداللطيف مصطفى عبداللطيف٢٦٥٨٦

مستجدعمر فتحى على عبدالغىن عيسى٢٦٥٨٧

دمحم سيد حسن٢٦٥٨٨ مستجدعمر 

دمحم عبداملنصف عبدالكرمي٢٦٥٨٩ مستجدعمر 

دمحم البلبيسى٢٦٥٩٠ دمحم على  مستجدعمر 

دمحم عمر ابراهيم الديب٢٦٥٩١ مستجدعمر 

مستجدعمر حممود طلعت نصر٢٦٥٩٢

دمحم ابراهيم٢٦٥٩٣ مستجدعمر حممود عبدالوهاب 

مستجدعمر مدحت عطيه امحد٢٦٥٩٤

مستجدعمران مسري أنور عمران٢٦٥٩٥

دمحم بدوى٢٦٥٩٦ مستجدعمرو انور 

مستجدعمرو 9سم عبدالعزيز السيد الفوال٢٦٥٩٧

دمحم شهبه٢٦٥٩٨ مستجدعمرو مجال 

مستجدعمرو حسام الدين سعد ابراهيم٢٦٥٩٩

دمحم عبداحلليم قطب٢٦٦٠٠ مستجدعمرو خالد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدعمرو خالد مصطفي على سيد امحد٢٦٦٠١

مستجدعمرو عاطف عبدالعظيم غنيم٢٦٦٠٢

مستجدعمرو حممود عباس ابو عامر٢٦٦٠٣

مستجدعمرو uصر سعيد حنفى٢٦٦٠٤

مستجدغادة رجب ابو سريع خمتار٢٦٦٠٥

مستجدفادي عياد صبحي عياد٢٦٦٠٦

مستجدفارس مجال عبدالعزيز عبدالسالم سالم٢٦٦٠٧

مستجدفارس عادل حممود امحد حسن٢٦٦٠٨

مستجدفاطمة ابراهيم صالح سيد صاحل٢٦٦٠٩

مستجدفاطمة غريب السنوسى حسن٢٦٦١٠

مستجدفاطمه ابراهيم حسن ابراهيم٢٦٦١١

مستجدفاطمه ابراهيم عبداهلادى ابراهيم٢٦٦١٢

مستجدفاطمه امحد مجعه رجب٢٦٦١٣

مستجدفاطمه امحد عبدا£يد الغزايل٢٦٦١٤

مستجدفاطمه الزهراء خالد عبدالصمد امحد٢٦٦١٥

مستجدفاطمه الزهراء عبدالاله حممود ز�ن٢٦٦١٦

مستجدفاطمه الزهراء كمال فتحي عبدالعظيم٢٦٦١٧

دمحم٢٦٦١٨ دمحم عبدهللا  مستجدفاطمه الزهراء 

مستجدفاطمه الزهراء حممود خليل عبدالعال٢٦٦١٩

مستجدفاطمه مجعه امحد غامن٢٦٦٢٠

دمحم سيد محوده٢٦٦٢١ مستجدفاطمه حسن 

مستجدفاطمه رشاد عبدالرازق السيد٢٦٦٢٢

مستجدفاطمه شحاته uجي عبدالسالم٢٦٦٢٣

مستجدفاطمه صاحل منصور فهيم٢٦٦٢٤

مستجدفاطمه عاطف حامد سيد٢٦٦٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدفاطمه على امحد عبدالعزيز٢٦٦٢٦

دمحم سامل حسن٢٦٦٢٧ مستجدفاطمه 

مستجدفاطمه وليد السعيد حممود٢٦٦٢٨

دمحم مصطفى٢٦٦٢٩ مستجدفرح رفعت كرم 

مستجدفرح صربى حسن اخلويل٢٦٦٣٠

مستجدفرحه عادل عبداحلميد أبو علي٢٦٦٣١

دمحم٢٦٦٣٢ دمحم حسن  مستجدفرحه 

دمحم رضوان٢٦٦٣٣ مستجدفردوس سعد 

مستجدفريده طارق يوسف عرفه٢٦٦٣٤

مستجدفريوز ربيع عبداخلالق عبدالشايف٢٦٦٣٥

مستجدقاسم ممدوح قاسم حسانني٢٦٦٣٦

مستجدقمر رضا عيسي عبدالقادر٢٦٦٣٧

مستجدقمر وائل فتحى ابراهيم ابراهيم٢٦٦٣٨

مستجدكرمي ابراهيم uجى عيد٢٦٦٣٩

دمحم٢٦٦٤٠ مستجدكرمي سعيد فوزى 

مستجدكرمي شعبان عنرت ابراهيم٢٦٦٤١

مستجدكرمي جمدي عيسي امحد٢٦٦٤٢

دمحم٢٦٦٤٣ دمحم حنفى حممود  مستجدكرمي 

دمحم٢٦٦٤٤ دمحم على  مستجدكرمي 

مستجدكرمية رضا ابوبكر عبده٢٦٦٤٥

مستجدكريلس امين عوض موسي٢٦٦٤٦

مستجدكريلس راغب عطيه توفيق٢٦٦٤٧

دمحم البكش٢٦٦٤٨ مستجدلبىن سامى عبدالرمحن 

مستجدلبىن عبدالعزيز عبداملنعم أبوحجازى٢٦٦٤٩

مستجدليزا uجى شكرى ميخائيل٢٦٦٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدمادوu ميخائيل شحات ميخائيل٢٦٦٥١

مستجدمارتينا اكرم جاد هللا عازر٢٦٦٥٢

مستجدماريز جمدى راضى غاىل٢٦٦٥٣

مستجدمارينا فارس راهب ابراهيم٢٦٦٥٤

مستجدمارينا ماهر مسري سالمه٢٦٦٥٥

مستجدمارينا هشام جورجى جملى٢٦٦٥٦

مستجدمازن سعد امحد املعناوي٢٦٦٥٧

مستجدمازن يسري فتحي ابراهيم٢٦٦٥٨

دمحم فرج محزه٢٦٦٥٩ مستجدمربوك 

مستجددمحم ابراهيم فراج ابراهيم٢٦٦٦٠

مستجددمحم امحد العرىب جارحى٢٦٦٦١

مستجددمحم امحد حامد فوده٢٦٦٦٢

مستجددمحم امحد حسن ذكى قناوى٢٦٦٦٣

مستجددمحم امحد رشاد امحد٢٦٦٦٤

مستجددمحم امحد عوىن امحد٢٦٦٦٥

مستجددمحم امحد فاروق التش٢٦٦٦٦

مستجددمحم امحد فوىل امحد٢٦٦٦٧

مستجددمحم امحد متوىل امحد حسن٢٦٦٦٨

دمحم بنداري٢٦٦٦٩ مستجددمحم اسامة 

مستجددمحم اسامه راشد صابر٢٦٦٧٠

دمحم حسن٢٦٦٧١ مستجددمحم اشرف 

دمحم٢٦٦٧٢ مستجددمحم السيد مجال 

مستجددمحم السيد على ابراهيم حسن٢٦٦٧٣

مستجددمحم الطاهر عوض مسعود عوض٢٦٦٧٤

دمحم٢٦٦٧٥ مستجددمحم امني سرحان 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجددمحم امين شحاته امحد٢٦٦٧٦

مستجددمحم ايهاب سعيد عبداهلادي٢٦٦٧٧

مستجددمحم مجال امحد طه عبداملقصود٢٦٦٧٨

مستجددمحم مجال جاب هللا ابراهيم٢٦٦٧٩

مستجددمحم مجعه عبدالكرمي مهدى٢٦٦٨٠

مستجددمحم مجعه مربوك امحد عنرت٢٦٦٨١

مستجددمحم حامد عبداحلليم حممود٢٦٦٨٢

مستجددمحم حلمى سامل حلمى املتوىل٢٦٦٨٣

مستجددمحم محاده خالد اخلشن٢٦٦٨٤

مستجددمحم محدي امحد مليجي عيد٢٦٦٨٥

دمحم ابراهيم رمضان٢٦٦٨٦ مستجددمحم خالد 

دمحم السيد٢٦٦٨٧ مستجددمحم خالد 

مستجددمحم خريى عمر على شرف٢٦٦٨٨

دمحم٢٦٦٨٩ مستجددمحم د�ب عبدالعزيز 

دمحم مسلم٢٦٦٩٠ دمحم رجب  مستجددمحم رجب 

مستجددمحم رسالن عبدالنىب ابو شليته٢٦٦٩١

مستجددمحم رمضان السيد عبدالرحيم٢٦٦٩٢

مستجددمحم رمضان عبدالتواب جاد٢٦٦٩٣

مستجددمحم رمضان مأمور قذايف٢٦٦٩٤

مستجددمحم رمضان حممود الطاهر٢٦٦٩٥

دمحم عبداحلفيظ٢٦٦٩٦ مستجددمحم زغلول 

مستجددمحم زهزه سيد دسوقى٢٦٦٩٧

مستجددمحم سامى بكرى عبداحلميد مرجان٢٦٦٩٨

مستجددمحم سامى عبدالعال خالف٢٦٦٩٩

مستجددمحم سامى كرم السهواجى٢٦٧٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجددمحم سعد مجعه عبداحلميد زيتون٢٦٧٠١

مستجددمحم مسري عبداجلليل عبداللطيف٢٦٧٠٢

مستجددمحم سند حممود السيد٢٦٧٠٣

مستجددمحم سيد عيد سيد امحد٢٦٧٠٤

مستجددمحم شحات عبداملنعم عبدالقادر٢٦٧٠٥

دمحم سامل٢٦٧٠٦ مستجددمحم شعبان 

مستجددمحم شوكت عامر حممود٢٦٧٠٧

مستجددمحم صابر حممود عبدالسالم خلف٢٦٧٠٨

مستجددمحم صابر مهدى حسن عبداللطيف٢٦٧٠٩

مستجددمحم صبحى امحد خريى حممود سيد امحد٢٦٧١٠

مستجددمحم صبحى عبدالعظيم سلمان الصعيدى٢٦٧١١

دمحم ابو غالب٢٦٧١٢ مستجددمحم صبحى 

دمحم عبدالعاطى٢٦٧١٣ مستجددمحم صربى 

مستجددمحم صالح رمضان رجب رمضان٢٦٧١٤

دمحم رسالن٢٦٧١٥ مستجددمحم طارق 

دمحم صالح عبداحلميد٢٦٧١٦ مستجددمحم طارق 

دمحم٢٦٧١٧ دمحم  مستجددمحم طارق 

مستجددمحم عادل عاطف فرج٢٦٧١٨

مستجددمحم عادل عبدالرازق عبدهللا حسن٢٦٧١٩

مستجددمحم عادل عبدالعزيز على حسانني٢٦٧٢٠

مستجددمحم عادل عطاهللا مصطفى٢٦٧٢١

دمحم عبدالعزيز سامل٢٦٧٢٢ مستجددمحم عادل 

دمحم ملش٢٦٧٢٣ مستجددمحم عادل 

مستجددمحم عادل حممود عبدالرمحن٢٦٧٢٤

مستجددمحم عبداحلميد على حسني٢٦٧٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم عبدالرازق٢٦٧٢٦ مستجددمحم عبدالرازق 

مستجددمحم عبدالعزيز عوض على سراج٢٦٧٢٧

دمحم عبدالسالم٢٦٧٢٨ مستجددمحم عبدالغىن 

مستجددمحم عبدالفتاح رزق سليم٢٦٧٢٩

دمحم٢٦٧٣٠ مستجددمحم عبدالفتاح عبدربه عبداحلى 

مستجددمحم عبداللطيف عبدالقوى محد عيد٢٦٧٣١

مستجددمحم عبداملطلب جابر عبداملطلب٢٦٧٣٢

مستجددمحم عبدالناصر ابراهيم امحد٢٦٧٣٣

مستجددمحم عبدالناصر امحد عبدالفتاح العيلة٢٦٧٣٤

مستجددمحم عبدالناصر عبداحملسن عبدالدامي٢٦٧٣٥

مستجددمحم عبداهلادى امحد عرفان٢٦٧٣٦

مستجددمحم عبدالواحد عاطف عبدالواحد٢٦٧٣٧

مستجددمحم عبده انور عبده٢٦٧٣٨

مستجددمحم عزام رمضان سليمان٢٦٧٣٩

مستجددمحم عصام عوض يوسف رجب٢٦٧٤٠

مستجددمحم عالء ابوالنجا بدراوى٢٦٧٤١

مستجددمحم عالء عبدهللا الصاوى جانب٢٦٧٤٢

دمحم على٢٦٧٤٣ مستجددمحم علي 

مستجددمحم عيد الرفاعى الرفاعى٢٦٧٤٤

دمحم امحد٢٦٧٤٥ مستجددمحم عيسى 

دمحم٢٦٧٤٦ مستجددمحم فوزى محد 

مستجددمحم كامل ابراهيم عبدالسالم عياد٢٦٧٤٧

دمحم احلناوي٢٦٧٤٨ مستجددمحم لبيب 

مستجددمحم مربوك ابراهيم سليمان٢٦٧٤٩

دمحم شكر٢٦٧٥٠ مستجددمحم مربوك 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجددمحم جماهد سعيد شحات٢٦٧٥١

مستجددمحم جماور توفيق اهلم٢٦٧٥٢

دمحم مجعة ابراهيم٢٦٧٥٣ مستجددمحم 

مستجددمحم حممود اجلارحى عطيه٢٦٧٥٤

دمحم عبداملويل٢٦٧٥٥ مستجددمحم حممود 

مستجددمحم معوض معوض امحد مجعه٢٦٧٥٦

مستجددمحم ممدوح سيد مرسى٢٦٧٥٧

مستجددمحم uصر حسن عبداحلليم حسني٢٦٧٥٨

مستجددمحم uصر سعيد نصر٢٦٧٥٩

مستجددمحم uصر ضاحى خليل٢٦٧٦٠

مستجددمحم uيض مربوك عبدهللا٢٦٧٦١

دمحم اخلزامى الغر9وى٢٦٧٦٢ مستجددمحم نبيل 

دمحم ابراهيم٢٦٧٦٣ مستجددمحم جناح 

مستجددمحم وائل امحد حممود امحد هلول٢٦٧٦٤

دمحم حممود امحد ابراهيم شومان٢٦٧٦٥ مستجددمحم وائل 

مستجددمحم �سر عبدالسالم الصغري٢٦٧٦٦

مستجددمحم �سر مصطفى الدسوقى مصطفى٢٦٧٦٧

مستجددمحم حيى شعبان عبدالرمحن٢٦٧٦٨

مستجدحممود امحد رشاد سالمه٢٦٧٦٩

مستجدحممود امين امحد قريطم٢٦٧٧٠

مستجدحممود امين فرج سعد٢٦٧٧١

مستجدحممود حسن امساعيل امساعيل العجمى٢٦٧٧٢

دمحمين٢٦٧٧٣ مستجدحممود محدي عبدالسالم 

مستجدحممود خريى عبدالفضيل عبدا£يد الفقى٢٦٧٧٤

مستجدحممود ربيع حنفى الرتاس٢٦٧٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدحممود مسري انور على٢٦٧٧٦

مستجدحممود شعبان حممود عبدالعليم موسى٢٦٧٧٧

مستجدحممود صبح عطيوه صبح٢٦٧٧٨

مستجدحممود صالح عبداملوىل عبدالعزيز٢٦٧٧٩

مستجدحممود عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالفتاح٢٦٧٨٠

مستجدحممود عبداملطلب عبداحلكيم عبداملطلب خليفة٢٦٧٨١

دمحم٢٦٧٨٢ مستجدحممود عبدالنيب سعد 

دمحم قريطم٢٦٧٨٣ مستجدحممود عزت عبداحلليم 

مستجدحممود عصام حامد سيد امحد عبدالقادر٢٦٧٨٤

مستجدحممود على امحد قوشىت٢٦٧٨٥

مستجدحممود فرج عبداملوىل منصور٢٦٧٨٦

دمحم بندارى٢٦٧٨٧ مستجدحممود فرحات عبدالغفار 

دمحم امحد حممود الليثى٢٦٧٨٨ مستجدحممود 

دمحم عبداحلفيظ عبدالاله٢٦٧٨٩ مستجدحممود 

دمحم امحد سيد امحد هالل٢٦٧٩٠ دمحم  مستجدحممود 

دمحم منصور عبدالقادر٢٦٧٩١ مستجدحممود 

دمحم نصر امحد ابراهيم٢٦٧٩٢ مستجدحممود 

دمحميوسف سالمه عقبه٢٦٧٩٣ مستجدحممود 

مستجدحممود مرسي سيد مرسي٢٦٧٩٤

مستجدحممود معني رمضان برجاس٢٦٧٩٥

دمحم٢٦٧٩٦ مستجدحممود uدى فايد مدكور 

مستجدحممود نوح عبدالعظيم الفيشاوى٢٦٧٩٧

مستجدمدحت امحد عبدالوهاب حسانني٢٦٧٩٨

مستجدمدحت امساعيل خباطره الصعيدى٢٦٧٩٩

مستجدمروه عمادالدين ابراهيم مصطفي٢٦٨٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم حسانني فؤاد٢٦٨٠١ مستجدمروه 

دمحم عبدالرمحن حممود٢٦٨٠٢ مستجدمروه 

مستجدمرمي امحد سعيد امحد٢٦٨٠٣

مستجدمرمي امحد فكري ممدوح٢٦٨٠٤

دمحم سيد٢٦٨٠٥ مستجدمرمي امحد هاشم 

دمحم امساعيل٢٦٨٠٦ مستجدمرمي امساعيل 

دمحم السيد٢٦٨٠٧ مستجدمرمي السيد 

مستجدمرمي مجال ¡بت برسوم شحاته٢٦٨٠٨

مستجدمرمي خالد حسن ابراهيم٢٦٨٠٩

مستجدمرمي سامح ¡بت لبيب٢٦٨١٠

مستجدمرمي سر�ن قلدس مهىن٢٦٨١١

دمحم ابراهيم٢٦٨١٢ مستجدمرمي سعيد عبدالعال 

دمحم٢٦٨١٣ مستجدمرمي سيد امحد 

مستجدمرمي سيد مجعه امحد٢٦٨١٤

مستجدمرمي صابر صربى ابراهيم٢٦٨١٥

مستجدمرمي طاهر امحد على سالمه٢٦٨١٦

دمحم عبدالسيد٢٦٨١٧ مستجدمرمي عزت 

مستجدمرمي عماد حنفي حممود٢٦٨١٨

مستجدمرمي فرج عبدالاله امحد كساب٢٦٨١٩

مستجدمرمي جمدي حمسن حسن٢٦٨٢٠

دمحم امحد عواد٢٦٨٢١ مستجدمرمي 

دمحم علي مساعد٢٦٨٢٢ مستجدمرمي 

مستجدمرمي حممود علي عبدا£يد٢٦٨٢٣

مستجدمرمي مصطفى كمال مصطفى٢٦٨٢٤

دمحم عبداجلابر٢٦٨٢٥ مستجدمرمي uصر 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدمرمي وحيد يوسف عبدالسيد٢٦٨٢٦

دمحم عبدالعاطى٢٦٨٢٧ مستجدمرمي �سر 

مستجدمصطفى ابراهيم توحيد عثمان٢٦٨٢٨

مستجدمصطفى ابراهيم مصطفى عبدالعزيز٢٦٨٢٩

مستجدمصطفي امحد امني امحد٢٦٨٣٠

مستجدمصطفى محيده مصطفى محيده٢٦٨٣١

دمحم زكي٢٦٨٣٢ مستجدمصطفي رفاعي 

مستجدمصطفى عبدالصادق مهدى عبدالصادق٢٦٨٣٣

مستجدمصطفى على عبدهللا على مدكور٢٦٨٣٤

دمحم حممود عبداحلليم٢٦٨٣٥ مستجدمصطفى 

دمحم حسىن٢٦٨٣٦ مستجدمصطفى حممود ابراهيم 

دمحم صاحل الشناوى٢٦٨٣٧ مستجدمصطفى هشام 

دمحم على٢٦٨٣٨ مستجدمصطفى هيثم عبداملطلب 

مستجدمعاذ سعيد خليفه عبداحلميد٢٦٨٣٩

مستجدمعتصم �9 نصر زكر� عباس٢٦٨٤٠

دمحم٢٦٨٤١ مستجدمكه مصطفى مصطفى الزيىن 

مستجدملك ابراهيم حممود ابراهيم حسن٢٦٨٤٢

دمحم سيد٢٦٨٤٣ مستجدملك امحد 

مستجدملك اشرف بدر صديق امحد٢٦٨٤٤

دمحم٢٦٨٤٥ مستجدملك اشرف حسن 

مستجدملك اشرف على السيد حسن٢٦٨٤٦

مستجدملك امين حسن مدبوىل سامل٢٦٨٤٧

مستجدملك علي عبدالفتاح عبده٢٦٨٤٨

مستجدملك على متوىل سيد٢٦٨٤٩

مستجدملك عماد السيد امحد٢٦٨٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم السيد على٢٦٨٥١ مستجدملك 

دمحم حممود عمر السيد٢٦٨٥٢ مستجدملك 

دمحم خالد٢٦٨٥٣ مستجدمنار أشرف 

مستجدمنار ابراهيم ابراهيم ابراهيم السقط٢٦٨٥٤

مستجدمنار صبحى عبدالسالم امحد ليثى٢٦٨٥٥

مستجدمنار على حيىي على٢٦٨٥٦

مستجدمنار كرم عبدالعزيز عبدالسالم٢٦٨٥٧

دمحم أمني حسني٢٦٨٥٨ مستجدمنار 

دمحم على سعيد٢٦٨٥٩ مستجدمنار 

دمحم عبدالرءوف البدوى٢٦٨٦٠ مستجدمنار حممود 

دمحم٢٦٨٦١ دمحم �سني  مستجدمنال عبداحلميد 

دمحم زكي البسيوين٢٦٨٦٢ دمحم مجال  مستجدمنة هللا 

مستجدمنة هللا وقاص امحد سامل٢٦٨٦٣

مستجدمنة هللا �سر عبداملنعم ابراهيم حرىب٢٦٨٦٤

دمحم٢٦٨٦٥ مستجدمنة امين حسنني 

مستجدمنة سيد سويلم عبداللطيف سويلم٢٦٨٦٦

دمحم٢٦٨٦٧ مستجدمنه هللا امحد السباعى خليل 

مستجدمنه هللا اسالم امحد سليمان ابوزيد٢٦٨٦٨

دمحم عبدالغفار٢٦٨٦٩ مستجدمنه هللا اشرف 

دمحم سيد على٢٦٨٧٠ مستجدمنه هللا �مر 

مستجدمنه هللا جهاد حممود عبسيه٢٦٨٧١

مستجدمنه هللا حسن نشات عبدالنىب على٢٦٨٧٢

مستجدمنه هللا uصر امحد سيد امحد بدران٢٦٨٧٣

مستجدمنه هللا نبيل الشحات النجار٢٦٨٧٤

مستجدمنه هللا �سر فاروق عبدالرمحن٢٦٨٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدمنه امين عيد امباىب٢٦٨٧٦

مستجدمنه ايهاب بدرالدين شليب٢٦٨٧٧

مستجدمنه ايهاب عبدالسميع فضل٢٦٨٧٨

مستجدمنه عبداحلميد عبدالعزيز حسن٢٦٨٧٩

دمحم٢٦٨٨٠ مستجدمنه كرم على 

دمحم بيومي ابوالعال٢٦٨٨١ مستجدمنه نور 

دمحم مهدى٢٦٨٨٢ مستجدمنه �سر 

مستجدمنه يسري ابراهيم خليل٢٦٨٨٣

دمحم حسنني على٢٦٨٨٤ مستجدمها يوسف 

دمحم عبداحلليم٢٦٨٨٥ مستجدمهدى على حسن 

مستجدمهرائيل فكرى سعد هللا اسكندر سعد هللا٢٦٨٨٦

مستجدمهند امين فتح هللا حسن شلقامى٢٦٨٨٧

مستجدموندا امحد علي حسني٢٦٨٨٨

مستجدمى عبداملوىل لبيب عواد٢٦٨٨٩

دمحم عثمان٢٦٨٩٠ مستجدمى حممود 

دمحم٢٦٨٩١ مستجدمي مسعد عبدالرءوف 

مستجدمى �سر سليمان حسنني عبداملطلب٢٦٨٩٢

دمحم ابوسريع سيد على٢٦٨٩٣ مستجدمياده 

دمحم صابر السيد عفيفى٢٦٨٩٤ دمحم جالل  مستجدميار 

دمحم عبدالفتاح التابعى٢٦٨٩٥ مستجدمريام حسام الدين 

مستجدمريu وليد مجعه مجعه٢٦٨٩٦

مستجدمينا بشرى فرج فانوس٢٦٨٩٧

مستجدمينا كمال عزيز موسي٢٦٨٩٨

مستجدمينا نسيم راغب عبدهللا رزق٢٦٨٩٩

مستجدuدر عبداللطيف كمال عبداللطيف٢٦٩٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم ابوالعنني٢٦٩٠١ مستجدuديه خالد 

دمحم حلمى٢٦٩٠٢ مستجدuديه سامح 

مستجدuردين اشرف جرجس موسى٢٦٩٠٣

مستجدuرميان صربي هاشم امحد سيد٢٦٩٠٤

مستجدuنسى السيد ابوالفتوح امحد٢٦٩٠٥

دمحم ابواليزيد اخلطيب٢٦٩٠٦ مستجدuنسى طلعت 

مستجدuنسي عبدالتواب حيي متويل٢٦٩٠٧

مستجدuنسى نبيل عطيه uشد٢٦٩٠٨

دمحم امحد٢٦٩٠٩ مستجدجناة امين 

دمحم٢٦٩١٠ مستجدندا السيد امحد 

دمحم سامل٢٦٩١١ مستجدندا سيد 

دمحم٢٦٩١٢ مستجدندي امحد مجعه 

مستجدندى امحد طلعت امحد امحد قنصوه٢٦٩١٣

دمحم امحد خليفه٢٦٩١٤ مستجدندى امحد 

مستجدندى اشرف حممود حسن عبدالسالم٢٦٩١٥

مستجدندى حسام الدين عبدالرمحن امحد عبدالسالم٢٦٩١٦

مستجدندى رشاد فتحى د�ب احلفناوى٢٦٩١٧

مستجدندى رمضان سامل الصادق٢٦٩١٨

مستجدندى سيد صديق الصادق٢٦٩١٩

مستجدندى عبدالباقى فاروق عبدالباقى٢٦٩٢٠

مستجدندى عبدهللا سعد عبدهللا٢٦٩٢١

مستجدندى عبدالنىب عبدالغفار راشد٢٦٩٢٢

مستجدندى عصام احلفىن عبداملعطى٢٦٩٢٣

مستجدندى عصام رفاعى عبدالعاطى٢٦٩٢٤

دمحم مصيلحى على٢٦٩٢٥ مستجدندى على 
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مستجدندى عماد عبدهللا نبوى املشتوىل٢٦٩٢٦

مستجدندى جمدى شحات عبده درويش٢٦٩٢٧

دمحم على عطا الشرنوىب٢٦٩٢٨ مستجدندى 

دمحم uدر عبدالطالب٢٦٩٢٩ مستجدندى 

دمحم الزئبق٢٦٩٣٠ مستجدندى مصطفى حممود 

مستجدنرمني �سر علي قرين٢٦٩٣١

مستجدنسمه رزق بشري uشد٢٦٩٣٢

دمحم عبدالسالم عمر عبده٢٦٩٣٣ مستجدنشوان 

مستجدنعمة صالح نوح عمر٢٦٩٣٤

مستجدنغم يوسف امني بكرى٢٦٩٣٥

مستجد²له رأفت عبداحملسن عبدالوهاب٢٦٩٣٦

مستجدنورا سعيد سعد شرباوي٢٦٩٣٧

دمحم عدىل عبدالنعيم٢٦٩٣٨ مستجدنورا 

مستجدنوران حسن حممود سعدهللا٢٦٩٣٩

مستجدنوران خلف عيد جوده٢٦٩٤٠

مستجدنوران عالء فتحى عبدالغىن٢٦٩٤١

دمحم٢٦٩٤٢ دمحم شوقى  مستجدنوران 

مستجدنورهان امحد عبدالقادر امحد اجلمال٢٦٩٤٣

مستجدنورهان اسامة عبدالرازق امحد٢٦٩٤٤

مستجدنورهان حسن السيد ابوضلع٢٦٩٤٥

مستجدنورهان رضا عبداخلالق علي٢٦٩٤٦

دمحم عبدالفتاح يوسف٢٦٩٤٧ مستجدنورهان شريف 

مستجدنورهان عبداجلليل شعبان علي جاد٢٦٩٤٨

مستجدنورهان فارس عبداحلفيظ ابراهيم شلىب٢٦٩٤٩

مستجدنورهان قدرى كامل رزق٢٦٩٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدنريه خالد شعبان ابو شامه٢٦٩٥١

مستجدنريه uصر على القطان٢٦٩٥٢

مستجدهاجر امحد سعد عبداملعبود٢٦٩٥٣

دمحم ابراهيم٢٦٩٥٤ مستجدهاجر امني 

مستجدهاجر حسىن عبدهللا خضر٢٦٩٥٥

دمحم العرت٢٦٩٥٦ دمحم  مستجدهاجر رجب سعد 

دمحم عبدالرمحن٢٦٩٥٧ مستجدهاجر رشاد امحد 

مستجدهاجر سعيد فؤاد امحد عبدا£يد٢٦٩٥٨

مستجدهاجر عبدالعزيز فتح هللا عبدالعزيز ونس٢٦٩٥٩

دمحم رضا مصطفى امساعيل٢٦٩٦٠ مستجدهاجر عبدالناصر 

دمحم امساعيل غريب٢٦٩٦١ مستجدهاجر عبداهلادى 

مستجدهاجر كرم سند امحد٢٦٩٦٢

دمحم سيد سالمة٢٦٩٦٣ مستجدهاجر 

دمحم فتح هللا امحد٢٦٩٦٤ مستجدهاجر 

مستجدهاجر uدى على حسن٢٦٩٦٥

مستجدهاجر هاين سيد سالمه٢٦٩٦٦

دمحم عبدالرمحن٢٦٩٦٧ مستجدهاجر هشام 

دمحم عبدالستار عريف٢٦٩٦٨ مستجدهادي 

دمحم٢٦٩٦٩ مستجدهايدي رمضان مصطفي رزق 

دمحم٢٦٩٧٠ مستجدهايدى على ابراهيم 

مستجدهايدى عمرو سعيد عبدالسالم٢٦٩٧١

مستجدهبة هللا ابراهيم صابر ابراهيم٢٦٩٧٢

مستجدهبة سيد فراج امحد٢٦٩٧٣

دمحم٢٦٩٧٤ مستجدهبه ابراهيم مصطفى محوده 

دمحم عزالدين عبداحلميد العرىب٢٦٩٧٥ مستجدهبه 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم مصطفى سيد امحد النجار٢٦٩٧٦ مستجدهبه 

دمحم امحد٢٦٩٧٧ مستجدهبه uصر 

مستجدهدايه عمر عبدالرمحن عبدالسالم٢٦٩٧٨

مستجدهدير حممود حفىن عبدالرازق حفىن٢٦٩٧٩

مستجدهشام عبدالفتاح بيومى عبدالفتاح حجازى٢٦٩٨٠

مستجدمهس عادل صالح سعيد٢٦٩٨١

دمحم عبدالباقى رواش٢٦٩٨٢ مستجدهنا عبداحلكيم 

دمحم على٢٦٩٨٣ دمحم عبدالفتاح  مستجدهنا 

مستجدهناء امحد شديد عطاهللا٢٦٩٨٤

دمحم٢٦٩٨٥ مستجدهناء سامح سعيد عبدالسالم 

دمحم مصطفى٢٦٩٨٦ مستجدهند امحد حسىن 

دمحم عبده ابراهيم٢٦٩٨٧ مستجدهند 

مستجدهيا صفوت امساعيل ابو عجاجه٢٦٩٨٨

مستجدهيالنه صليب اسحق سعد٢٦٩٨٩

مستجدوائل اشرف عبدالعزيز الشامى٢٦٩٩٠

مستجدوسيله حسن عثمان حسن٢٦٩٩١

دمحم السيد٢٦٩٩٢ مستجدوعد امين عبدهللا 

دمحم حممود عطيه٢٦٩٩٣ مستجدوعد شريف 

مستجدوعد عصام رمضان يوسف علي ندا٢٦٩٩٤

مستجدوالء ماجد عبداهلادى حممود ابراهيم٢٦٩٩٥

دمحم صابر شحاته ابو جوده٢٦٩٩٦ مستجدوالء 

مستجدوليد صالح عبدالسالم ابراهيم٢٦٩٩٧

دمحم عبدالنيب ابراهيم٢٦٩٩٨ مستجدوليد 

مستجد�را طارق صالح ابوالعينني٢٦٩٩٩

مستجد�را عصام عبدالسالم السيد محزه٢٧٠٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجد�را عماد فهمى عبدالواحد زهانه٢٧٠٠١

مستجد�را عمرو خليل حممود خليل٢٧٠٠٢

مستجد�سر ابراهيم حممود السيد٢٧٠٠٣

مستجد�مسني امحد عبداحلميد امحد عبداحلميد٢٧٠٠٤

مستجد�مسني امين حممود حمروس خالف٢٧٠٠٥

مستجد�مسني مجال امني على عبده٢٧٠٠٦

دمحم٢٧٠٠٧ مستجد�مسني حسني مسعود 

مستجد�مسني محدى شحاتة عبداحلليم٢٧٠٠٨

مستجد�مسني خالد عبداحلميد مصطفى٢٧٠٠٩

مستجد�مسني عاطف ¡بت محزه٢٧٠١٠

دمحم عبدالعلى عبدالاله٢٧٠١١ مستجد�مسني حممود 

دمحم زكر� متوىل٢٧٠١٢ مستجدحيى 

مستجدحيىي حسام الدين حيىي سليمان الديهى٢٧٠١٣

دمحم امحد على عثمان٢٧٠١٤ مستجدحيىي 

مستجديس فتحي يس فتح الدين٢٧٠١٥

دمحم جعفر٢٧٠١٦ مستجديسن امحد شوقى 

مستجدميىن حاسم امحد اجلزار٢٧٠١٧

مستجديوستينا uدر ادور بنيامني عبداملالك٢٧٠١٨

مستجديوسف امحد مجيل عبداحلميد٢٧٠١٩

مستجديوسف امحد عبدهللا شهاب الدين٢٧٠٢٠

مستجديوسف امحد عيد سيد٢٧٠٢١

دمحم امساعيل٢٧٠٢٢ مستجديوسف امحد 

مستجديوسف اشرف سيد علي٢٧٠٢٣

مستجديوسف امين عبدالرازق السيد٢٧٠٢٤

دمحم عبدالغىن٢٧٠٢٥ مستجديوسف �مر 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم السيد القاضى٢٧٠٢٦ مستجديوسف مخيس عبدالواحد 

مستجديوسف زاهر ابراهيم عطا لوقا٢٧٠٢٧

مستجديوسف سامح شوقي توفيق٢٧٠٢٨

مستجديوسف سامح عيد السيد شبل٢٧٠٢٩

دمحم على٢٧٠٣٠ مستجديوسف سعيد خالد 

مستجديوسف سليمان سعد زايد٢٧٠٣١

مستجديوسف عبدالعظيم امام حسان٢٧٠٣٢

مستجديوسف عبده عبدهللا عبداحملسن٢٧٠٣٣

مستجديوسف عريب حممود خميمر٢٧٠٣٤

دمحم سليمان جاد معوض٢٧٠٣٥ مستجديوسف 

دمحم٢٧٠٣٦ دمحم فهمى  مستجديوسف 

مستجديوسف حممود صالح لطفي٢٧٠٣٧

دمحم٢٧٠٣٨ مستجديوسف مصطفى امحد 

فرصة واحدةامحد رضا فتحى عبدالونيس شنينه٢٧٥٠١

فرصة واحدةامحد عبدالعزيز عبداملنعم نصر٢٧٥٠٢

فرصة واحدةامحد حيى خريى حممود٢٧٥٠٣

فرصة واحدةامحد يسرى عبداملنعم د�ب٢٧٥٠٤

دمحم الديب٢٧٥٠٥ فرصة واحدةبسمه حممود 

دمحم على عبدالرحيم٢٧٥٠٦ فرصة واحدةبسنت عادل 

دمحم عبدالفتاح جاد٢٧٥٠٧  uفرصة واحدةر

فرصة واحدةريهام بيومى بيومى عبداحلميد٢٧٥٠٨

فرصة واحدةز�د شريف امحد السيد امحد٢٧٥٠٩

دمحم٢٧٥١٠ فرصة واحدةعبدالرمحن امحد على 

فرصة واحدةعالء عادل سامى دومه٢٧٥١١

فرصة واحدةعلياء عبدالشاىف عبداخلالق حجازى٢٧٥١٢

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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فرصة واحدةعهد عصام عنرت عباس قطب٢٧٥١٣

فرصة واحدةغاده خريى صابر الفيشاوى٢٧٥١٤

دمحم نصر٢٧٥١٥ فرصة واحدةدمحم عالء 

دمحم حممود رمضان٢٧٥١٦ فرصة واحدةحممود 

فرصة واحدةمصطفى عابدين امحد سعيد٢٧٥١٧

دمحم خلف هللا٢٧٥١٨ فرصة واحدةuدر وحيد 

فرصة واحدةنورهان كاظم عبدالوهاب محاد٢٧٥١٩

دمحم عبدالوهاب عبدا£يد٢٧٥٢٠ فرصة واحدة�را 

دمحم٢٧٥٢١ دمحم طه  فرصة واحدةيوسف 

ق9قي لإلعادةامحد رافت عبدالغفار على٢٧٨٠١

دمحم ابراهيم uيل٢٧٨٠٢ غـ9قي لإلعادةادهم عبدالناصر 

دمحم uشى٢٧٨٠٣ ق9قي لإلعادةاسراء فؤاد 

غـ9قي لإلعادةامساء رجب بسيوىن بسيوىن بكر٢٧٨٠٤

ق9قي لإلعادة9سل عمرو سيد عقل جاد٢٧٨٠٥

ق9قي لإلعادةخالد 9سم عبدالباقى عبداحلميد٢٧٨٠٦

ق9قي لإلعادةرمحه على ابراهيم امحد٢٧٨٠٧

دمحم امحد٢٧٨٠٨ ق9قي لإلعادةز�د امحد موسى 

غـ9قي لإلعادةز�د سيد فتحى فؤاد عبدالنىب٢٧٨٠٩

ق9قي لإلعادةساره بغدادى حامد بغدادى٢٧٨١٠

ق9قي لإلعادةضحى فتحى السيد امحد حممود٢٧٨١١

ق9قي لإلعادةعبدالرمحن بدوى بيومى امحد٢٧٨١٢

دمحم مهدى عبدالرمحن على٢٧٨١٣ ق9قي لإلعادةعبدهللا 

ق9قي لإلعادةدمحم  اشرف داود بدر٢٧٨١٤

دمحم حممود٢٧٨١٥ ق9قي لإلعادةدمحم رجب 

ق9قي لإلعادةدمحم رمضان مصطفى رزق٢٧٨١٦

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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االسم

٢٠٢٢-٢٠٢٣

التسويق الدويلشعبة

الفرقة األوىل

9قي لإلعادة

صفحة   ٤٤

التقديرحالة القيد

غـ9قي لإلعادةدمحم سالمه فكرى سعد فاضل٢٧٨١٧

ق9قي لإلعادةدمحم وحيد عويس القرىن٢٧٨١٨

دمحم حممود حشيش٢٧٨١٩ ق9قي لإلعادةحممود 

ق9قي لإلعادةحممود مصطفى خالد سيد متوىل٢٧٨٢٠

ق9قي لإلعادةحممود uصر حامد طه امام٢٧٨٢١

دمحم طلعت يوسف السيد٢٧٨٢٢ ق9قي لإلعادةمرمي 

ق9قي لإلعادةمصطفى صبحى عبدالعظيم درويش٢٧٨٢٣

ق9قي لإلعادةممدوح عماد ممدوح غريب امام٢٧٨٢٤

ق9قي لإلعادةهادى عبداحلى مخيس الششتاوى٢٧٨٢٥

ق9قي لإلعادةيوسف عالء ابراهيم امساعيل٢٧٨٢٦

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة


