
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

عامةشعبة

الفرقة األوىل

مستجد

صفحة   ١

التقديرحالة القيد

مستجدا9نوب رميون مسري عزيز٣٢٠٠١

مستجدا9نوب لطيف عيسى خله٣٢٠٠٢

مستجدابتهال سعيد عبدالعزيز حسنني٣٢٠٠٣

دمحم عثمان٣٢٠٠٤ مستجدابرار Fسر 

مستجدابراهيم ابو زيد كامل السيد السقا٣٢٠٠٥

مستجدابراهيم امحد ابراهيم سليمان٣٢٠٠٦

مستجدابراهيم امحد ابراهيم عقرب٣٢٠٠٧

مستجدابراهيم اسامه ابراهيم صاحل سليمان٣٢٠٠٨

دمحم رحال٣٢٠٠٩ مستجدابراهيم السيد ابراهيم 

مستجدابراهيم السيد عبداجلليل الشعىت٣٢٠١٠

مستجدابراهيم السيد عبدالسالم خطاب٣٢٠١١

دمحم الكرته٣٢٠١٢ مستجدابراهيم السيد 

دمحم Tجى٣٢٠١٣ مستجدابراهيم السيد 

مستجدابراهيم ايهاب ابراهيم Vوضروس٣٢٠١٤

دمحم ابراهيم٣٢٠١٥ مستجدابراهيم تيسري ابراهيم 

دمحم شلىب٣٢٠١٦ مستجدابراهيم حسام ابراهيم 

مستجدابراهيم محاده ابراهيم صادق فرج٣٢٠١٧

مستجدابراهيم رضا ابراهيم سيد امحد القن٣٢٠١٨

مستجدابراهيم رضا ابراهيم عبدالرءوف٣٢٠١٩

مستجدابراهيم سعد ابراهيم ابراهيم٣٢٠٢٠

مستجدابراهيم سيد عبدالعاطى حسن على٣٢٠٢١

دمحم٣٢٠٢٢ مستجدابراهيم شاذىل محد 

دمحم٣٢٠٢٣ مستجدابراهيم صاحل عبداحلليم 

مستجدابراهيم عادل ابراهيم ابواملعاطى٣٢٠٢٤

مستجدابراهيم عادل منصور رضى٣٢٠٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدابراهيم عاشور ابراهيم زكي٣٢٠٢٦

مستجدابراهيم عبدالبديع عبداحلفيظ عبداخلالق يوسف٣٢٠٢٧

مستجدابراهيم عبداخلالق موسى ابراهيم٣٢٠٢٨

مستجدابراهيم عبدالرمحن عبدهللا اجلوهرى٣٢٠٢٩

مستجدابراهيم عبداللطيف ابراهيم عبدربه نعيم٣٢٠٣٠

مستجدابراهيم فرج مرضى عبداحلميد٣٢٠٣١

دمحم ابراهيم السيد ابراهيم٣٢٠٣٢ مستجدابراهيم 

دمحم ر9ع٣٢٠٣٣ دمحم عبدالوهاب  مستجدابراهيم 

دمحم فتحى عبدالعزيز عبدالرمحن٣٢٠٣٤ مستجدابراهيم 

دمحم عصمت٣٢٠٣٥ دمحم  مستجدابراهيم 

دمحم Tجى ابراهيم٣٢٠٣٦ مستجدابراهيم 

مستجدابراهيم حممود ابراهيم عوض حمرم٣٢٠٣٧

مستجدابراهيم حممود ابراهيم فهمى٣٢٠٣٨

مستجدابراهيم حممود بسطويسى على حسن٣٢٠٣٩

مستجدابراهيم حممود عبداحلميد عبدالصمد صقر٣٢٠٤٠

مستجدابراهيم مصطفى شحات محاد٣٢٠٤١

مستجدابراهيم مصطفى حييي ابراهيم٣٢٠٤٢

مستجدابراهيم معوض ابراهيم حسني٣٢٠٤٣

مستجدابراهيم ممدوح ابراهيم حلمى٣٢٠٤٤

دمحم٣٢٠٤٥ مستجدابراهيم Tصر عبدالستار 

مستجدابراهيم نبيل حمروس ابراهيم الفقى٣٢٠٤٦

مستجدابراهيم هاين ابراهيم زقزوق٣٢٠٤٧

دمحم ابراهيم٣٢٠٤٨ مستجدابو زيد مسعود 

مستجدابوبكر الصديق مصطفى عبداخلالق حسن عبدالفتاح٣٢٠٤٩

دمحم عبدالوهاب الزيىن٣٢٠٥٠ مستجداحسان 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدامحد ابراهيم امحد ابراهيم قطب الغنام٣٢٠٥١

مستجدامحد ابراهيم امحد املغرىب٣٢٠٥٢

مستجدامحد ابراهيم امحد رفاعى٣٢٠٥٣

دمحم طه٣٢٠٥٤ مستجدامحد ابراهيم امحد 

مستجدامحد ابراهيم رFض عبداحلميد ابراهيم٣٢٠٥٥

دمحم عبدهللا٣٢٠٥٦ مستجدامحد ابوعبيده 

مستجدامحد اسامه ابراهيم عبدالسالم ابراهيم٣٢٠٥٧

مستجدامحد اسامه امحد ابوالعنني٣٢٠٥٨

مستجدامحد اسامه امحد على٣٢٠٥٩

مستجدامحد اسامه فتحي عالم٣٢٠٦٠

مستجدامحد امساعيل سعيد اجلنايىن٣٢٠٦١

دمحم عبداحلافض٣٢٠٦٢ مستجدامحد امساعيل عبداحلافض 

مستجدامحد امساعيل عبدهللا حسن٣٢٠٦٣

دمحم سليمان٣٢٠٦٤ دمحم  مستجدامحد امساعيل 

مستجدامحد اشرف مسري عبدالاله قداده٣٢٠٦٥

مستجدامحد اشرف عبدهللا عمره٣٢٠٦٦

مستجدامحد اشرف كامل الدين كامل خليفة٣٢٠٦٧

دمحم سليم٣٢٠٦٨ مستجدامحد السيد ابراهيم 

مستجدامحد السيد امحد عبدهللا٣٢٠٦٩

مستجدامحد السيد السيد عبداجليد سعد٣٢٠٧٠

مستجدامحد السيد الشرباوى على٣٢٠٧١

مستجدامحد السيد رجب عبداللطيف٣٢٠٧٢

مستجدامحد السيد سعيد مصيلحى مقلد٣٢٠٧٣

مستجدامحد السيد سليمان على٣٢٠٧٤

مستجدامحد السيد سيد امحد امحد٣٢٠٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدامحد السيد صبحى كامل حارس٣٢٠٧٦

مستجدامحد السيد صالح عطيه٣٢٠٧٧

مستجدامحد السيد عبداملنعم امحد٣٢٠٧٨

دمحم السقا٣٢٠٧٩ مستجدامحد السيد 

دمحم السيد٣٢٠٨٠ مستجدامحد السيد 

مستجدامحد السيد مراجع عبداحلميد٣٢٠٨١

مستجدامحد الشحات ابراهيم عشرى منصور٣٢٠٨٢

دمحم امساعيل٣٢٠٨٣ مستجدامحد الليس فايز 

دمحم رفعت عبدهللا امحد الصبحى٣٢٠٨٤ مستجدامحد امين 

مستجدامحد جابر فتحى جاد حوطر٣٢٠٨٥

دمحم خربوش٣٢٠٨٦ مستجدامحد مجال شديد 

مستجدامحد مجال عبداحلميد السيد سليمان٣٢٠٨٧

دمحم٣٢٠٨٨ مستجدامحد مجال عبدالعال 

مستجدامحد مجال عبدالونيس على اغا٣٢٠٨٩

دمحم٣٢٠٩٠ مستجدامحد مجال عبده 

مستجدامحد مجال على جربيل٣٢٠٩١

مستجدامحد مجال حممود عبدهللا عبداملوىل٣٢٠٩٢

مستجدامحد مجال هديه الصعيدى٣٢٠٩٣

مستجدامحد حازم مسري عزب ابو العاطى٣٢٠٩٤

دمحم٣٢٠٩٥ مستجدامحد حافظ عبداخلالق 

مستجدامحد حامد عبدالعزيز سليمان الشريف٣٢٠٩٦

دمحم٣٢٠٩٧ دمحم امساعيل  مستجدامحد حامد 

مستجدامحد حسام الدين عبدهللا جوده٣٢٠٩٨

مستجدامحد حسام عبدهللا على عبدالصادق٣٢٠٩٩

مستجدامحد حسام فرغلي عبداحلميد٣٢١٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدامحد حسن شعبان مربوك٣٢١٠١

دمحم فرج عبدالكرمي٣٢١٠٢ مستجدامحد حسن 

مستجدامحد حسني عبدالرمحن ابو الفتوح٣٢١٠٣

مستجدامحد محدى سعيد عبداملقصود٣٢١٠٤

مستجدامحد محدى عبدالعزيز عبداحلفيظ٣٢١٠٥

مستجدامحد محدى عبدالكرمي مصطفى خليفه٣٢١٠٦

دمحم امام٣٢١٠٧ مستجدامحد محدى فتحى 

دمحم غريب٣٢١٠٨ مستجدامحد محدى 

دمحم امساعيل مشرف٣٢١٠٩ مستجدامحد محيده 

مستجدامحد خالد عزت عبدا�يد سامل٣٢١١٠

مستجدامحد خالد على محاد٣٢١١١

دمحم خالد٣٢١١٢ مستجدامحد خالد 

مستجدامحد خليفه ادريس طرفايه٣٢١١٣

مستجدامحد مخيس فتح هللا حممود رفاعى٣٢١١٤

مستجدامحد خريي امحد يوسف٣٢١١٥

مستجدامحد خريى توفيق سامل٣٢١١٦

مستجدامحد دسوقى فرحات امحد دسوقى٣٢١١٧

مستجدامحد رأفت على عمر٣٢١١٨

مستجدامحد ربيع عبدالرؤف راضى مخيس راضى٣٢١١٩

مستجدامحد ربيع فايز سلطان ابراهيم٣٢١٢٠

مستجدامحد رجب السيد طه٣٢١٢١

مستجدامحد رجب Tجى محد٣٢١٢٢

مستجدامحد رضا الدسوقى نصر الدسوقى٣٢١٢٣

مستجدامحد رضا عبدالبصري عبداهلادى٣٢١٢٤

مستجدامحد رفاعى عبدالعزيز ابوحسني٣٢١٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدامحد رمضان عبداجليد رسالن شاهني٣٢١٢٦

مستجدامحد رمضان فتحى حسني٣٢١٢٧

مستجدامحد زهدى عبدالرازق عبد ربه٣٢١٢٨

مستجدامحد سامى ابراهيم عبدالباقى٣٢١٢٩

مستجدامحد سعد هللا عبدالرازق هنداوى٣٢١٣٠

مستجدامحد سعد عبدالرؤف مجعه٣٢١٣١

مستجدامحد سعد عبدهللا على٣٢١٣٢

مستجدامحد سالمه Tجى سليمان٣٢١٣٣

مستجدامحد سليمان عبداللطيف العرسه٣٢١٣٤

مستجدامحد مسري امحد الشعراوى٣٢١٣٥

مستجدامحد مسري امحد يوسف٣٢١٣٦

مستجدامحد مسري حسب هللا فرج٣٢١٣٧

دمحم امحد٣٢١٣٨ مستجدامحد مسري عبدهللا 

مستجدامحد سيد خليفة عبدالعال٣٢١٣٩

مستجدامحد شاكر مخيس مرسى خفاجه٣٢١٤٠

مستجدامحد شبل عبدهللا الشافعى٣٢١٤١

مستجدامحد شعبان ابراهيم عبداملقصود امحد٣٢١٤٢

مستجدامحد شعبان امحد امحد السيد٣٢١٤٣

دمحم فريد٣٢١٤٤ مستجدامحد شعبان 

مستجدامحد شعبان مصطفى املكاوى٣٢١٤٥

مستجدامحد شوقى يوسف على صربه٣٢١٤٦

مستجدامحد صابر امحد مبارك٣٢١٤٧

دمحم٣٢١٤٨ مستجدامحد صابر امحد 

مستجدامحد صاحل عبداجلواد ابراهيم ابوجبل٣٢١٤٩

مستجدامحد صربى جابر عالم٣٢١٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدامحد صربى راضى حسن امحد٣٢١٥١

مستجدامحد صربى حممود منصور٣٢١٥٢

مستجدامحد صالح امحد عبدالعال شلىب٣٢١٥٣

مستجدامحد صالح حممود امحد٣٢١٥٤

مستجدامحد طارق امحد بدوى٣٢١٥٥

مستجدامحد طارق امحد عبدا�يد٣٢١٥٦

مستجدامحد طارق امحد عثمان٣٢١٥٧

مستجدامحد طلحه متيم امحد٣٢١٥٨

مستجدامحد طلعت عبدهللا شاهني٣٢١٥٩

دمحم عمار٣٢١٦٠ دمحم السيد  مستجدامحد طلعت 

مستجدامحد عادل امحد شكر٣٢١٦١

مستجدامحد عادل عبدالصمد جعفر٣٢١٦٢

مستجدامحد عاشور عبدالعظيم امحد عشوب٣٢١٦٣

مستجدامحد عاطف امحد السرواح٣٢١٦٤

مستجدامحد عاطف توفيق عبداحلفيظ٣٢١٦٥

مستجدامحد عاطف جابر زهران٣٢١٦٦

مستجدامحد عاطف عبدالدامي عبداحلميد٣٢١٦٧

دمحم احللفاوى٣٢١٦٨ مستجدامحد عاطف 

دمحم املعداوي٣٢١٦٩ مستجدامحد عاطف 

دمحم ابراهيم٣٢١٧٠ مستجدامحد عباس 

مستجدامحد عبد العاطى عبد هللا فراج٣٢١٧١

دمحم ابوالريش٣٢١٧٢ مستجدامحد عبداجلواد عبداملالك 

مستجدامحد عبداجليد عبدالقادر عماره٣٢١٧٣

مستجدامحد عبداحلميد حسن عبداحلميد ابوجاموس٣٢١٧٤

دمحم بدير٣٢١٧٥ مستجدامحد عبدالرازق صاحل 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدامحد عبدالرازق عبدالرازق عزالدين٣٢١٧٦

دمحم منصور٣٢١٧٧ مستجدامحد عبدالرمحن 

مستجدامحد عبدالسيد سعد عبدالسيد٣٢١٧٨

مستجدامحد عبدالسيد عمر عبدالغىن٣٢١٧٩

دمحم عوض٣٢١٨٠ مستجدامحد عبدالعاطى امساعيل 

مستجدامحد عبدالعزيز خليل عبدالعزيز خليل٣٢١٨١

دمحم عبدالعزيز٣٢١٨٢ مستجدامحد عبدالعزيز 

دمحم عكاشه٣٢١٨٣ مستجدامحد عبدالعزيز حممود 

مستجدامحد عبدالعليم امحد عبدالعليم٣٢١٨٤

مستجدامحد عبدالفتاح فرج عبدالفتاح٣٢١٨٥

مستجدامحد عبدالقادر على امساعيل٣٢١٨٦

مستجدامحد عبدالكرمي عبدالعزيزعامر٣٢١٨٧

دمحم على الفقى٣٢١٨٨ مستجدامحد عبدالكرمي 

مستجدامحد عبدالكرمي مرسى املزين٣٢١٨٩

مستجدامحد عبدهللا امني الرماح٣٢١٩٠

مستجدامحد عبدهللا عبداحلكيم عطاهللا٣٢١٩١

دمحم عبداحملسن٣٢١٩٢ مستجدامحد عبداحملسن 

مستجدامحد عبداملنعم امحد عبداملقصود خليفه٣٢١٩٣

مستجدامحد عبداملنعم فهيم سليمان٣٢١٩٤

مستجدامحد عبداملنعم قطب يسن٣٢١٩٥

دمحم امني شعالن٣٢١٩٦ مستجدامحد عبداملنعم 

دمحم السيد موسى٣٢١٩٧ دمحم  مستجدامحد عبداملنعم 

مستجدامحد عبداملوجود امحد مأمون عبدالقادر٣٢١٩٨

مستجدامحد عبدالناصر مصطفى سيد امحد على Tفع٣٢١٩٩

دمحم عبدالواحد٣٢٢٠٠ مستجدامحد عبداهلادى كامل 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدامحد عبده شهاوى عبداملنعم الغنام٣٢٢٠١

مستجدامحد عبده طه حممود٣٢٢٠٢

مستجدامحد عصام عطية ابراهيم اخلناىن٣٢٢٠٣

مستجدامحد عصام على عفيفى٣٢٢٠٤

مستجدامحد عطيه على زللو٣٢٢٠٥

دمحم غامن٣٢٢٠٦ مستجدامحد عطيه 

مستجدامحد عالء اهلادى عبداملقصود٣٢٢٠٧

مستجدامحد عالء صالح ابراهيم واىف٣٢٢٠٨

دمحم حسب هللا٣٢٢٠٩ مستجدامحد عالء عبداللطيف 

مستجدامحد على امحد الطواب٣٢٢١٠

مستجدامحد على حسن الصباغ٣٢٢١١

دمحم سالم سالم٣٢٢١٢ مستجدامحد على 

مستجدامحد عماد ابراهيم السيد٣٢٢١٣

مستجدامحد عمر امحد الفار٣٢٢١٤

دمحم كامل٣٢٢١٥ مستجدامحد عمر امحد 

مستجدامحد عمر عبدالتواب عبدالعظيم٣٢٢١٦

مستجدامحد عيد امحد خفاجى٣٢٢١٧

مستجدامحد عيد امحد عبدالسالم٣٢٢١٨

دمحم على جاداحلق٣٢٢١٩ مستجدامحد عيد 

مستجدامحد غنيم مربوك طلبه٣٢٢٢٠

دمحم عبدا�يد مسلم٣٢٢٢١ مستجدامحد فؤاد امحد 

دمحم امساعيل٣٢٢٢٢ مستجدامحد فؤاد 

مستجدامحد فارس طه عبدالعظيم بسيوىن٣٢٢٢٣

مستجدامحد فتحى امحد عبدالرحيم٣٢٢٢٤

مستجدامحد فتحى رمضان حممود٣٢٢٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدامحد فتحى سعيد منصور امحد٣٢٢٢٦

دمحم٣٢٢٢٧ مستجدامحد قضب طه قضب 

دمحم العجوز٣٢٢٢٨ مستجدامحد كمال عاطف 

مستجدامحد كيالين سيد عبداخلالق٣٢٢٢٩

مستجدامحد ماجد انور عبدالغين٣٢٢٣٠

مستجدامحد ماهر حسني عيساوي اخلييت٣٢٢٣١

دمحم٣٢٢٣٢ مستجدامحد ماهر عبدالشاىف 

مستجدامحد ماهر عبدالعاطى خليفة ابو زيد٣٢٢٣٣

مستجدامحد ماهر مسعود كامل الكربايت٣٢٢٣٤

مستجدامحد مربوك عبدالفتاح حيى شتا٣٢٢٣٥

مستجدامحد مربوك حممود مربوك٣٢٢٣٦

مستجدامحد جماهد عبدالعزيز الشيخ٣٢٢٣٧

مستجدامحد جمدى حلمى حممود٣٢٢٣٨

مستجدامحد جمدى شعبان ابوا�د٣٢٢٣٩

مستجدامحد حمروس امني عبدا�يد٣٢٢٤٠

دمحم ابراهيم السيد٣٢٢٤١ مستجدامحد 

دمحم ابراهيم مهدى٣٢٢٤٢ مستجدامحد 

دمحم امحد رمضان٣٢٢٤٣ مستجدامحد 

دمحم امحد سامى حممود٣٢٢٤٤ مستجدامحد 

دمحم امحد سلطان٣٢٢٤٥ مستجدامحد 

دمحم امحد عبداحلى اجلمل٣٢٢٤٦ مستجدامحد 

دمحم امحد عبدهللا٣٢٢٤٧ مستجدامحد 

دمحم امحد عبداملعطى على٣٢٢٤٨ مستجدامحد 

دمحم٣٢٢٤٩ دمحم امحد  مستجدامحد 

دمحم عبدالعزيز٣٢٢٥٠ دمحم امحد  مستجدامحد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم امحد مصطفى٣٢٢٥١ مستجدامحد 

دمحم السيد بدير جاد٣٢٢٥٢ مستجدامحد 

دمحم عفيفى حسن٣٢٢٥٣ دمحم السيد  مستجدامحد 

دمحم السيد حممود اجليزاوى٣٢٢٥٤ مستجدامحد 

دمحم الصاىف فهمى ابراهيم٣٢٢٥٥ مستجدامحد 

دمحم اجلابرى٣٢٢٥٦ دمحم حامد  مستجدامحد 

دمحم حجاب على سرحان٣٢٢٥٧ مستجدامحد 

دمحم حسن شعبان الدمشيىت٣٢٢٥٨ مستجدامحد 

دمحم حسني عبادى٣٢٢٥٩ مستجدامحد 

دمحم راشد ابراهيم خليل٣٢٢٦٠ مستجدامحد 

دمحم سعداوي حمجوب٣٢٢٦١ مستجدامحد 

دمحم سعيد حجازي٣٢٢٦٢ مستجدامحد 

دمحم سعيد عبدالكرمي٣٢٢٦٣ مستجدامحد 

دمحم٣٢٢٦٤ دمحم سعيد  مستجدامحد 

دمحم سيد عبدالعزيز٣٢٢٦٥ مستجدامحد 

دمحم٣٢٢٦٦ دمحم عامر  مستجدامحد 

دمحم عبدالباقى عبداحلليم٣٢٢٦٧ مستجدامحد 

دمحم عبداحلفيظ حفناوى رضوان٣٢٢٦٨ مستجدامحد 

دمحم عبداحلميد حسني٣٢٢٦٩ مستجدامحد 

دمحم عبدالسيد عزالدين ابراهيم٣٢٢٧٠ مستجدامحد 

دمحم يسن٣٢٢٧١ دمحم عبدالسيد  مستجدامحد 

دمحم عبداللطيف عبداحلليم٣٢٢٧٢ مستجدامحد 

دمحم عبداملنعم السيد حسانني٣٢٢٧٣ مستجدامحد 

دمحم عبدالنىب سليمان٣٢٢٧٤ مستجدامحد 

دمحم عبداهلادى حممود٣٢٢٧٥ مستجدامحد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم عبدالوهاب رزق٣٢٢٧٦ مستجدامحد 

دمحم على عيسى خليل٣٢٢٧٧ مستجدامحد 

دمحم عمر ابراهيم عمر٣٢٢٧٨ مستجدامحد 

دمحم عيد عبداخلالق فتحى٣٢٢٧٩ مستجدامحد 

دمحم فرج زكى العشرى٣٢٢٨٠ مستجدامحد 

دمحم محاد٣٢٢٨١ دمحم كامل  مستجدامحد 

دمحم لطفي عامر٣٢٢٨٢ مستجدامحد 

دمحم ابراهيم٣٢٢٨٣ دمحم  مستجدامحد 

دمحم سعفان٣٢٢٨٤ دمحم  مستجدامحد 

دمحم عمر الشاذىل٣٢٢٨٥ دمحم  مستجدامحد 

دمحم حممود عبداحلميد زيدان٣٢٢٨٦ مستجدامحد 

مستجدامحد حممود امحد على٣٢٢٨٧

دمحم داود٣٢٢٨٨ مستجدامحد حممود امحد 

مستجدامحد حممود سعيد مصطفى مجعه٣٢٢٨٩

مستجدامحد حممود عبدالفتاح ابراهيم سامل٣٢٢٩٠

مستجدامحد حممود عمر حممود طلب٣٢٢٩١

مستجدامحد حممود فتح هللا زFده٣٢٢٩٢

مستجدامحد حممود كمال الدين الزيىن٣٢٢٩٣

دمحم الغندور٣٢٢٩٤ مستجدامحد حممود 

مستجدامحد حممود مصطفى نصر صاحل٣٢٢٩٥

مستجدامحد حممود نبيل عبدالعزيز االعرج٣٢٢٩٦

مستجدامحد حمى عبدالستار السيد٣٢٢٩٧

مستجدامحد حمىي الدين فؤاد امساعيل٣٢٢٩٨

مستجدامحد خمتار امحد خلف٣٢٢٩٩

مستجدامحد خمتار فهمى خمتار امساعيل٣٢٣٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدامحد مستور عبدالنىب Tجى٣٢٣٠١

مستجدامحد مسعد حممود السيد سليمان٣٢٣٠٢

مستجدامحد مسعود عريف وازن مهدى٣٢٣٠٣

دمحم على سعداوى٣٢٣٠٤ مستجدامحد مسعود 

مستجدامحد مصطفى درويش مصطفى قابيل٣٢٣٠٥

مستجدامحد مصطفى عبدهللا الفقى٣٢٣٠٦

مستجدامحد مصطفي حممود حامد قنديل٣٢٣٠٧

دمحم٣٢٣٠٨ مستجدامحد مظهر عاشور 

مستجدامحد ممدوح حممود عبدالباقي٣٢٣٠٩

دمحم طلبه خضر٣٢٣١٠ مستجدامحد منتصر 

دمحم٣٢٣١١ مستجدامحد موسى عبداجلواد 

دمحم٣٢٣١٢ مستجدامحد Tصر رمضان 

دمحم٣٢٣١٣ مستجدامحد Tصر فتحى 

دمحم امحد٣٢٣١٤ مستجدامحد Tصر 

مستجدامحد Tصر يوسف امحد٣٢٣١٥

مستجدامحد نصار سالمه عوض سليمان٣٢٣١٦

مستجدامحد نصري سيد امحد نصري٣٢٣١٧

مستجدامحد نور عبدالبصري خليل٣٢٣١٨

مستجدامحد هارون امساعيل هارون٣٢٣١٩

دمحم٣٢٣٢٠ مستجدامحد هاىن امحد السيد 

مستجدامحد هاىن عبدالدامي Tجى٣٢٣٢١

مستجدامحد هاين عبدالعليم شومان٣٢٣٢٢

مستجدامحد هاىن عوض حممود عبدالسالم٣٢٣٢٣

مستجدامحد وائل كرم هنداوى قطب٣٢٣٢٤

مستجدامحد وليد امساعيل ابراهيم٣٢٣٢٥

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

عامةشعبة

الفرقة األوىل

مستجد

صفحة   ١٤

التقديرحالة القيد

مستجدامحد وليد عبدالشاىف عبدهللا غنيم٣٢٣٢٦

مستجدامحد Fسر امحد ابراهيم منسى٣٢٣٢٧

دمحم عطا٣٢٣٢٨ دمحم  مستجدامحد Fسر 

دمحم الزFت٣٢٣٢٩ مستجدامحد حيىي امحد حيىي 

مستجدامحد حييي صالح سالمه٣٢٣٣٠

مستجدامحد يسري ابراهيم عبدالنيب٣٢٣٣١

مستجدامحد يوسف امحد امحد عبداحلى٣٢٣٣٢

مستجدامحد يوسف جوده يوسف اجلوهرى٣٢٣٣٣

مستجدامحد يوسف حنفى سيد٣٢٣٣٤

مستجدامحد يوسف حمى الدين الصاوى٣٢٣٣٥

مستجدادريس عواد عبدالرمحن مقيدم٣٢٣٣٦

مستجدادهم ابراهيم صبحى الشرقاوى٣٢٣٣٧

دمحم السيد خبيت٣٢٣٣٨ مستجدادهم صالح 

دمحم٣٢٣٣٩ مستجدادهم فتوح انور بكر 

دمحم عبدالكرمي غريب٣٢٣٤٠ مستجدادهم 

دمحم حسن العرىب٣٢٣٤١ دمحم  مستجدادهم 

دمحم جرب٣٢٣٤٢ مستجدادهم يونس 

مستجداروي السيد جاد ابوالعال٣٢٣٤٣

مستجداروى خالد حممود عبدالوهاب٣٢٣٤٤

دمحم امحد٣٢٣٤٥ دمحم  مستجدازهار 

مستجداسامه امحد ابراهيم توفيق التلواىن٣٢٣٤٦

دمحم حجاب٣٢٣٤٧ مستجداسامه السيد على امحد 

مستجداسامه عراقي سعد عبدالوهاب٣٢٣٤٨

مستجداسامه على سعد على سامل٣٢٣٤٩

مستجداسامه حمروس حمروس عبدالسالم على٣٢٣٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم عبداملعطى٣٢٣٥١ دمحم ابراهيم  مستجداسامه 

دمحم٣٢٣٥٢ دمحم سالمه  مستجداسامه 

مستجداسامه حممود يونس معوض يونس٣٢٣٥٣

مستجداسامه مدحت فلفل عبداجلليل٣٢٣٥٤

دمحم عيد عبدالرمحن٣٢٣٥٥ مستجداسامه منصور 

مستجداسامه Fسر حسىن حممود الشناوى٣٢٣٥٦

دمحم٣٢٣٥٧ مستجداسامه يسرى عبدالرمحن السيد 

دمحم يوسف٣٢٣٥٨ مستجداسامه يوسف 

مستجداستيفن اجمد منري حنا٣٢٣٥٩

دمحم٣٢٣٦٠ دمحم شهري السيد  مستجداسراء اسامه 

دمحم فرماوى٣٢٣٦١ مستجداسراء اسامه 

مستجداسراء اشرف جابر ابراهيم خليل٣٢٣٦٢

دمحم عبداهلادى٣٢٣٦٣ مستجداسراء اهلادى 

دمحم عبدهللا٣٢٣٦٤ مستجداسراء مجال الدين 

مستجداسراء مجعه كامل امحد٣٢٣٦٥

مستجداسراء حسن رجب عبداحلليم٣٢٣٦٦

مستجداسراء محدى امحد امحد سويلم٣٢٣٦٧

مستجداسراء خالد حسين امحد جماهد٣٢٣٦٨

دمحم الصوىف٣٢٣٦٩ دمحم  مستجداسراء خالد 

مستجداسراء رجب عبدربه رمضان٣٢٣٧٠

مستجداسراء رمضان رجب بدوى٣٢٣٧١

مستجداسراء سامى حامد حممود عبدهللا٣٢٣٧٢

مستجداسراء سعد موسى بندارى سليمان٣٢٣٧٣

مستجداسراء سعد هندى مسعود٣٢٣٧٤

دمحم على٣٢٣٧٥ مستجداسراء سعيد 

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

عامةشعبة

الفرقة األوىل

مستجد

صفحة   ١٦

التقديرحالة القيد

دمحم٣٢٣٧٦ دمحم  مستجداسراء شعبان 

مستجداسراء طارئ ابراهيم اجلندي السيد٣٢٣٧٧

دمحم حسني٣٢٣٧٨ مستجداسراء عاطف 

مستجداسراء عبداحلليم شفيق عبداحلميد متوىل٣٢٣٧٩

مستجداسراء عبدالرمحن فؤاد فرغلى٣٢٣٨٠

مستجداسراء عزت كمال عبداخلالق٣٢٣٨١

مستجداسراء على السيد على٣٢٣٨٢

دمحمين٣٢٣٨٣ مستجداسراء على فرغل 

دمحم صقر٣٢٣٨٤ مستجداسراء عمر رفاعي 

مستجداسراء عمرو عابد امحد الراشدي٣٢٣٨٥

مستجداسراء جمدى رمضان درويش٣٢٣٨٦

دمحم السيد الكوراىن٣٢٣٨٧ مستجداسراء 

دمحم امني امحد عبدالوهاب٣٢٣٨٨ مستجداسراء 

دمحم جادالرب امحد٣٢٣٨٩ مستجداسراء 

دمحم حسن حسن العرجبى٣٢٣٩٠ مستجداسراء 

دمحم حسن زكى٣٢٣٩١ مستجداسراء 

دمحم سعيد عبدالواحد٣٢٣٩٢ مستجداسراء 

دمحم عمر Tصف٣٢٣٩٣ دمحم  مستجداسراء 

مستجداسراء حممود عبداملعطى االمام يوسف عطا هللا٣٢٣٩٤

مستجداسراء حممود فتحي سامل٣٢٣٩٥

مستجداسراء مسعد سعد أبوالوفا٣٢٣٩٦

مستجداسراء مسعد عبدالعزيز سعد٣٢٣٩٧

مستجداسراء Tدى سعيد عبداملعطى السلكاوى٣٢٣٩٨

دمحم٣٢٣٩٩ مستجداسراء نبيل امني 

مستجداسراء هاىن ابراهيم عبدالرمحن٣٢٤٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم عامر٣٢٤٠١ مستجداسراء هاين 

مستجداسراء حيى حسني مرسى عبدهللا٣٢٤٠٢

دمحم عبداحلكيم٣٢٤٠٣ مستجداسراء يوسف 

دمحم٣٢٤٠٤ مستجداسالم ابراهيم مجعة 

مستجداسالم ابراهيم عبدالعال السيد٣٢٤٠٥

دمحم ¡بت جنديه٣٢٤٠٦ مستجداسالم ابراهيم 

دمحم٣٢٤٠٧ مستجداسالم ابراهيم يوسف 

مستجداسالم امحد محدان امحد٣٢٤٠٨

مستجداسالم امحد خليفة امساعيل سامل٣٢٤٠٩

مستجداسالم امحد مسري عبداملنعم يوسف٣٢٤١٠

دمحم عويضه٣٢٤١١ مستجداسالم امحد على 

دمحم الرجىب٣٢٤١٢ مستجداسالم امحد 

دمحم عابدين٣٢٤١٣ مستجداسالم امحد 

دمحم عطيتو٣٢٤١٤ مستجداسالم امحد 

دمحم مهتدى اجليزاوى٣٢٤١٥ مستجداسالم اسامه 

دمحم على٣٢٤١٦ مستجداسالم اشرف امحد 

مستجداسالم اشرف الشيندى عبدالعظيم سليم٣٢٤١٧

مستجداسالم اشرف عبداهلادى عبدالتواب مطاوع٣٢٤١٨

دمحم٣٢٤١٩ دمحم  مستجداسالم الزين 

مستجداسالم امين على عبدالنىب٣٢٤٢٠

مستجداسالم جابر صدقى عبدالرمحن٣٢٤٢١

دمحم٣٢٤٢٢ دمحم  مستجداسالم جعفر مساحه 

دمحم يعقوب٣٢٤٢٣ مستجداسالم مجال 

دمحم امحد اجلزار٣٢٤٢٤ مستجداسالم مجعه 

دمحم سيد غريب٣٢٤٢٥ مستجداسالم حسن 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجداسالم خالد محدى هاشم٣٢٤٢٦

مستجداسالم ربيع رشاد علي٣٢٤٢٧

مستجداسالم ربيع علي جوده٣٢٤٢٨

دمحم اجلداوى٣٢٤٢٩ دمحم  مستجداسالم رضا 

مستجداسالم سامى لطفى السيد٣٢٤٣٠

مستجداسالم سعيد سامل عبداهلادى٣٢٤٣١

مستجداسالم سعيد عشرى العبدالسيد٣٢٤٣٢

مستجداسالم سيد حسن امحد٣٢٤٣٣

مستجداسالم شعبان خضر عمر مرعى٣٢٤٣٤

مستجداسالم صبحى عبداللطيف نصر عطيه٣٢٤٣٥

مستجداسالم صربى عبداملعطى حسب املالح٣٢٤٣٦

مستجداسالم صفوت عبدهللا مصطفى عيد٣٢٤٣٧

دمحم٣٢٤٣٨ مستجداسالم عادل على ابراهيم 

مستجداسالم عبدالرؤف عبداملوجود عبدالوهاب٣٢٤٣٩

مستجداسالم عبدالستار عبدالوهاب ابراهيم٣٢٤٤٠

دمحم عبدالعزيز٣٢٤٤١ مستجداسالم عبدالعزيز 

مستجداسالم عبداللطيف حسني عبدالعزيز الباسطى٣٢٤٤٢

مستجداسالم عبداملنعم عبده خالف٣٢٤٤٣

دمحم يونس٣٢٤٤٤ مستجداسالم عصام الدين يونس 

مستجداسالم عطيه مسعود حسن٣٢٤٤٥

مستجداسالم عالء عبدالعزيز ابو حطب٣٢٤٤٦

مستجداسالم فتح هللا حممود عبداحلق الفناشى٣٢٤٤٧

مستجداسالم فتحى عبدالفتاح شهده٣٢٤٤٨

مستجداسالم فتحي قطب مقلد٣٢٤٤٩

دمحم رجب٣٢٤٥٠ مستجداسالم كارم 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجداسالم مربوك ابراهيم عمر٣٢٤٥١

مستجداسالم جمدى بركات ابو عكر٣٢٤٥٢

مستجداسالم جمدى عبدالرؤف عبداخلالق٣٢٤٥٣

دمحم٣٢٤٥٤ مستجداسالم جمدى عبدالعظيم 

دمحم امحد بكر عماره ربيع٣٢٤٥٥ مستجداسالم 

دمحم امحد٣٢٤٥٦ دمحم السيد  مستجداسالم 

دمحم بدرى حامد٣٢٤٥٧ مستجداسالم 

دمحم حسن موسى٣٢٤٥٨ مستجداسالم 

دمحم سعد عبدالكرمي حممود٣٢٤٥٩ مستجداسالم 

دمحم عبدربه حممود٣٢٤٦٠ مستجداسالم 

دمحم٣٢٤٦١ دمحم  دمحم  مستجداسالم 

دمحم عبدا�يد٣٢٤٦٢ دمحم  دمحم  مستجداسالم 

دمحم يوسف٣٢٤٦٣ دمحم  مستجداسالم 

مستجداسالم مصطفى درويش كشك٣٢٤٦٤

مستجداسالم مصطفى شحاته على٣٢٤٦٥

دمحم ابراهيم على٣٢٤٦٦ مستجداسالم نصر 

مستجداسالم هشام عبدالسميع الغزوىل٣٢٤٦٧

دمحم عبدالرمحن٣٢٤٦٨ مستجداسالم وائل عبدالرمحن 

مستجداسالم يوسف فرج ابراهيم٣٢٤٦٩

مستجدامساء امحد السيد االمحر٣٢٤٧٠

مستجدامساء امحد رجب حجازى على مرزه٣٢٤٧١

مستجدامساء امحد عبدالصمد امحد٣٢٤٧٢

مستجدامساء امحد كامل ابراهيم ادريس٣٢٤٧٣

مستجدامساء اشرف امحد عبده٣٢٤٧٤

مستجدامساء انس عبدالشاىف عبداهلادى عثمان٣٢٤٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدامساء امين كرماين السيد ابوقمر٣٢٤٧٦

مستجدامساء مجال فهيم يس٣٢٤٧٧

مستجدامساء حازم صابر علي٣٢٤٧٨

مستجدامساء حسان عطية عباس٣٢٤٧٩

مستجدامساء حنفي سيد حممود٣٢٤٨٠

مستجدامساء خالد جوده ابراهيم٣٢٤٨١

مستجدامساء رجب سلطان عبدالشفيع٣٢٤٨٢

مستجدامساء رضا شحاته السيد عبدالرمحن زايد٣٢٤٨٣

مستجدامساء رفعت ممدوح عبداملعطى طايل٣٢٤٨٤

مستجدامساء صبحى خليل شعبان٣٢٤٨٥

دمحم عبده عبداملعبود٣٢٤٨٦ مستجدامساء صبحى 

مستجدامساء طلعت عبدالقادر بسيوىن٣٢٤٨٧

دمحم٣٢٤٨٨ مستجدامساء عادل ابراهيم 

مستجدامساء عبداحلليم العزب غيط٣٢٤٨٩

دمحم عبدالعظيم خليل٣٢٤٩٠ مستجدامساء عبدالعظيم 

دمحم عبداملهدي شليب٣٢٤٩١ مستجدامساء عبدالكرمي 

مستجدامساء عبدالاله عبدالقادر عبدهللا٣٢٤٩٢

مستجدامساء فتحى عبداحملسن ابو الفتوح٣٢٤٩٣

دمحم احلنفى ابوالفتوح٣٢٤٩٤ مستجدامساء 

دمحم سعدي عبداملقصود٣٢٤٩٥ مستجدامساء 

دمحم شعبان حممود على٣٢٤٩٦ مستجدامساء 

دمحم عبدالوهاب حامد الراعى٣٢٤٩٧ مستجدامساء 

دمحم دعبس٣٢٤٩٨ دمحم عبده  دمحم  مستجدامساء 

مستجدامساء حممود حسن املرسي الشني٣٢٤٩٩

مستجدامساعيل رضا امساعيل ابراهيم٣٢٥٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجداشرف السيد رمضان عفيفى٣٢٥٠١

مستجداشرف توفيق فكرى توفيق٣٢٥٠٢

مستجداشرف رمزى صربى عبدالعزيز٣٢٥٠٣

مستجداشرف عمرو عبدالفتاح يوسف٣٢٥٠٤

مستجداشرف فهمى على على٣٢٥٠٥

دمحم٣٢٥٠٦ دمحم السيد  مستجداشرف 

دمحم عبدهللا الشحات٣٢٥٠٧ مستجداشرف 

دمحم الفقى٣٢٥٠٨ دمحم  دمحم  مستجداشرف 

مستجداصالة صبحى عبدالعزيز عبدالفتاح حيىي٣٢٥٠٩

مستجدافنان عبداحلميد عبداملطلب الشهاىب٣٢٥١٠

دمحم٣٢٥١١ دمحم  مستجداكرم امحد 

مستجداكرم راضى إبراهيم عبدهللا٣٢٥١٢

مستجداالء امحد السيد مصطفى السيد٣٢٥١٣

مستجداالء امحد بدر مرزوق٣٢٥١٤

دمحم٣٢٥١٥ مستجداالء امحد عبدهللا نور الدين 

دمحم شريف٣٢٥١٦ دمحم  مستجداالء امحد 

مستجداالء Vمر فهمى عبدالسالم٣٢٥١٧

دمحم امحد عبدالقادر٣٢٥١٨ مستجداالء محدى 

مستجداالء سامى عبداحلميد حسني٣٢٥١٩

مستجداالء مسري عبداحملسن حممود٣٢٥٢٠

دمحم حسن٣٢٥٢١ مستجداالء شريف 

دمحم٣٢٥٢٢ مستجداالء صربى على حافظ 

دمحمابو النجا٣٢٥٢٣ دمحم  مستجداالء صالح 

مستجداالء عبدالباسط يوسف صاحل٣٢٥٢٤

دمحم عبدالعزيز٣٢٥٢٥ مستجداالء عبدالعزيز 

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

عامةشعبة

الفرقة األوىل

مستجد

صفحة   ٢٢

التقديرحالة القيد

مستجداالء علي علي حسن٣٢٥٢٦

دمحم ابراهيم عبدالرمحن٣٢٥٢٧ مستجداالء عمرو 

دمحم النبوى٣٢٥٢٨ مستجداالء فهمى 

مستجداالء فوزى فتح هللا عبدالكرمي٣٢٥٢٩

مستجداالء كرمي حسن حسن سعيد٣٢٥٣٠

مستجداالء ماهر كمال يوسف٣٢٥٣١

دمحم بكرى على٣٢٥٣٢ مستجداالء 

دمحم عفيفي خليفه حسن٣٢٥٣٣ مستجداالء 

دمحم على حسنني السيد٣٢٥٣٤ مستجداالء 

دمحم عبداهلادى٣٢٥٣٥ دمحم  مستجداالء 

مستجداالء مصطفي مشردن عبداملقصود٣٢٥٣٦

مستجداالء حيىي سعدى حممود على الطنطاوى٣٢٥٣٧

دمحم يونس ابراهيم٣٢٥٣٨ مستجداالمريه 

مستجدالرباء امحد سعيد امحد الطنطاوى٣٢٥٣٩

دمحم عبداحلميد شراىب٣٢٥٤٠ مستجداحلسن على 

مستجدالدسوقى رزق بدير الدسوقى٣٢٥٤١

مستجدالزهراء امحد عبدالسالم على محص٣٢٥٤٢

مستجدالزهراء السيد فتح الباب عيسى٣٢٥٤٣

مستجدالزهراء خالد امحد مجعه الروبيحى٣٢٥٤٤

مستجدالسيد ابوبكر السيد شعبان٣٢٥٤٥

مستجدالسيد امحد السيد روزن٣٢٥٤٦

مستجدالسيد امحد السيد حممود السيد٣٢٥٤٧

مستجدالسيد بدوى الشريف امحد٣٢٥٤٨

دمحم خميمر٣٢٥٤٩ مستجدالسيد مجال السيد 

مستجدالسيد سعد امحد سعد املهدى٣٢٥٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدالسيد عبدالفتاح السيد عوف٣٢٥٥١

دمحم امحد امساعيل٣٢٥٥٢ مستجدالسيد 

دمحم السيد حسني٣٢٥٥٣ مستجدالسيد 

دمحم السيد عبداجلواد٣٢٥٥٤ مستجدالسيد 

دمحم٣٢٥٥٥ مستجدالسيد هاىن السيد 

مستجدالسيد هيكل السيد سامل على٣٢٥٥٦

مستجدالشهد حممود حسن عياده٣٢٥٥٧

مستجدالشيماء عماد عبدالسميع السيد٣٢٥٥٨

دمحم٣٢٥٥٩ مستجدالشيماء فايز محدى 

دمحم عبدالرؤف سليمان٣٢٥٦٠ مستجدالشيماء 

مستجدالصاوى السيد عبدالعظيم الصاوى٣٢٥٦١

مستجداهلام يوسف مجال الدين عفيفى٣٢٥٦٢

مستجدامال جرب البهنسى البهنسى سيد امحد٣٢٥٦٣

مستجدامال حجاج السيد على حجاج٣٢٥٦٤

مستجدامال سيد عبدالرحيم عبدالبصري٣٢٥٦٥

مستجدامال فؤاد عبدالعزيز ابوطالب٣٢٥٦٦

دمحم٣٢٥٦٧ دمحم حسن  مستجدامال 

دمحم طه ابوسريع٣٢٥٦٨ مستجدامال 

مستجدامال حممود امام امحد٣٢٥٦٩

مستجداماين مجال ابراهيم امام٣٢٥٧٠

مستجداماىن خالد عبداملنصف حسان خفاجى٣٢٥٧١

مستجداماين صادق عبداخلالق صادق٣٢٥٧٢

مستجداماىن عدىل فؤاد حامد٣٢٥٧٣

دمحم على جاللة٣٢٥٧٤ دمحم السيد  مستجداماين 

دمحم جوده٣٢٥٧٥ دمحم حممود  مستجداجمد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم٣٢٥٧٦ دمحم ابراهيم  مستجدامل أشرف 

مستجدامل امحد موسى مصطفى يس٣٢٥٧٧

مستجدامل السيد محزه حسيىن غديرى٣٢٥٧٨

مستجدامل السيد حممود عفيفى حسان٣٢٥٧٩

مستجدامل سعيد رمضان فهمى املسلماىن٣٢٥٨٠

مستجدامل حمسن رجب امحد٣٢٥٨١

دمحم عبدالعال٣٢٥٨٢ مستجدامل مصطفى 

مستجدامنية عالء رشاد عبدالسالم٣٢٥٨٣

مستجدامنيه امحد عبداملعز ابراهيم٣٢٥٨٤

دمحم٣٢٥٨٥ دمحم على  مستجدامنيه اسامه 

مستجدامنيه اشرف درويش املعداوي٣٢٥٨٦

مستجدامنيه اشرف فرحان ادريس٣٢٥٨٧

مستجدامنيه بسيوين شحات العطار٣٢٥٨٨

دمحم فرجاين٣٢٥٨٩ مستجدامنيه حسن 

مستجدامنيه محدى ابوالليل ابراهيم٣٢٥٩٠

مستجدامنيه سيد رزق شعبان رزق٣٢٥٩١

مستجدامنيه سيد عطيه يوسف٣٢٥٩٢

دمحم عبدالوهاب٣٢٥٩٣ مستجدامنيه عبدالوهاب 

مستجدامنيه فريد امحد ابراهيم٣٢٥٩٤

دمحم عصر٣٢٥٩٥ مستجدامنيه قدرى عيد 

مستجدامنيه جمدى عبدالاله امحد عبداللطيف٣٢٥٩٦

دمحم حسن امني٣٢٥٩٧ مستجدامنيه 

دمحم ابراهيم الدليل٣٢٥٩٨ مستجدامري حسام 

مستجدامري شريف شعبان السيد فضل٣٢٥٩٩

مستجدامري شعبان منصور ابراهيم النمر٣٢٦٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدامري صابر سعد زغلول٣٢٦٠١

مستجدامري عبدالعظيم عبدهللا عبدالسالم٣٢٦٠٢

دمحم حسن٣٢٦٠٣ مستجدامري عيد حسني 

دمحم حسن زرزور٣٢٦٠٤ مستجدامري 

مستجدامرية عبدالرمحن حسني حممود٣٢٦٠٥

دمحم عطيه ابوشيخه٣٢٦٠٦ مستجدامرية حممود 

مستجدامرية وليد عمر السيد ابراهيم٣٢٦٠٧

مستجدامريه ابراهيم عطية ذكى٣٢٦٠٨

دمحم امحد متوىل٣٢٦٠٩ مستجدامريه امحد 

مستجدامريه اشرف عبداحلميد صوار٣٢٦١٠

مستجدامريه محاده سيدامحد شرف الدين٣٢٦١١

مستجدامريه خالد مخيس امحد٣٢٦١٢

مستجدامريه سعيد حممود شتا٣٢٦١٣

دمحم علي٣٢٦١٤ مستجدامريه شعبان 

مستجدامريه شكرى بدر رزق٣٢٦١٥

مستجدامريه صالح خميمر ابوزيد٣٢٦١٦

دمحم ابراهيم مصطفى٣٢٦١٧ مستجدامريه 

دمحم وجيه حسن علي٣٢٦١٨ مستجدامريه 

مستجدامريه نصر السيد مصطفى٣٢٦١٩

دمحم على حممود٣٢٦٢٠ مستجداميمه حسام الدين حامت كامل 

دمحم بدر٣٢٦٢١ مستجداميمه سعيد 

دمحم عبدالوهاب امحد٣٢٦٢٢ مستجداميمه 

مستجدامني خالد سيد امحد امني٣٢٦٢٣

مستجدامني سعيد امني عبدالسيد محد٣٢٦٢٤

دمحم امني عزت عطا٣٢٦٢٥ مستجدامني 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدامني حممود على كامل٣٢٦٢٦

دمحم فهيم حممود عبدالسالم٣٢٦٢٧ مستجدامينه 

مستجدامينه مسعد امساعيل امني٣٢٦٢٨

مستجدانتصار عبدالسالم عثمان حسن٣٢٦٢٩

مستجداجني ايهاب اهلامي ابراهيم عالم٣٢٦٣٠

مستجداجنى صابر عبدالفتاح امحد٣٢٦٣١

دمحم امحد٣٢٦٣٢ مستجداجنى صالح 

مستجداجني عرFن صابر فرج٣٢٦٣٣

دمحم حنفى عبدالفتاح السيد٣٢٦٣٤ مستجداجنى 

مستجداجنى مصطفى شعبان برعى٣٢٦٣٥

مستجداجني مكرم حبيب كريلس٣٢٦٣٦

مستجداجنيل ميالد ميخائيل غربFل٣٢٦٣٧

مستجداندرو اسامه شبيب عبدالسيد٣٢٦٣٨

مستجدانس امين صالح ابراهيم٣٢٦٣٩

دمحم احلناوى٣٢٦٤٠ مستجدانس حبشى ادريس 

مستجدانس سيد مفتاح امساعيل٣٢٦٤١

دمحم الغنام٣٢٦٤٢ دمحم انور  مستجدانس 

مستجدانطونيوس اسامه زكى غربFل٣٢٦٤٣

مستجدانطونيوس اشرف عطيه قلته٣٢٦٤٤

مستجدانطونيوس خبيت الضبع ابوالنواس٣٢٦٤٥

مستجدانطونيوس مجيل خبيت سفني٣٢٦٤٦

دمحم شوكت امحد٣٢٦٤٧ مستجدانوار 

مستجداFت السيد سعد امحد ابو ضوه٣٢٦٤٨

مستجداية امساعيل السيد مرسى٣٢٦٤٩

مستجدايثار Tصر انور حسن٣٢٦٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدايرين اشرف فتحى عبدالشهيد٣٢٦٥١

مستجدايريين ابراهيم جيد سالمه٣٢٦٥٢

مستجداميان امحد فرغلى على صربه٣٢٦٥٣

مستجداميان امحد حممود سيد جابر٣٢٦٥٤

دمحم٣٢٦٥٥ دمحم  مستجداميان اسامه فتحى 

دمحم املتبوىل٣٢٦٥٦ مستجداميان السيد امحد 

مستجداميان السيد رمضان عبدالرازق امحد٣٢٦٥٧

مستجداميان جالل معوض عبده٣٢٦٥٨

مستجداميان درويش على حممود٣٢٦٥٩

مستجداميان راشد عطيه راشد٣٢٦٦٠

مستجداميان رضا عبدالفتاح حممود اخلوىل٣٢٦٦١

دمحم٣٢٦٦٢ مستجداميان رمضان حسن 

مستجداميان صابر عيد امحد حيدر٣٢٦٦٣

مستجداميان صابر قطب امحد٣٢٦٦٤

مستجداميان عادل بسيوىن امني٣٢٦٦٥

دمحم٣٢٦٦٦ دمحم  مستجداميان عاطف 

مستجداميان عبداجلواد عبدهللا عباس على جلو٣٢٦٦٧

مستجداميان عبدالعال كامل محدان٣٢٦٦٨

مستجداميان عبدالعزيز دFب ابراهيم٣٢٦٦٩

دمحم عمارة٣٢٦٧٠ مستجداميان عبدهللا عبدهللا 

مستجداميان فرج عبدالرازق حممود املنفى٣٢٦٧١

مستجداميان فرحات نصار محاد٣٢٦٧٢

دمحم انور السيد امحد٣٢٦٧٣ مستجداميان قدرى 

دمحم ابراهيم اجلنيدي٣٢٦٧٤ مستجداميان 

دمحم السيد نوير٣٢٦٧٥ مستجداميان 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم الشحات العزب الديب٣٢٦٧٦ مستجداميان 

دمحم حسن الدTصورى٣٢٦٧٧ مستجداميان 

دمحم رضا البكرى حشيش٣٢٦٧٨ مستجداميان 

دمحم عبداملطلب جاد٣٢٦٧٩ مستجداميان 

دمحم كامل صوفان٣٢٦٨٠ دمحم  مستجداميان 

مستجداميان معوض مصطفى مصطفى ابوخلوى٣٢٦٨١

دمحم٣٢٦٨٢ مستجداميان ممدوح رمضان 

مستجداميان نزيه مجعه الشيخ٣٢٦٨٣

مستجداميان هشام حسن عيسى٣٢٦٨٤

مستجدامين مجال سعد الدين عبدالرحيم٣٢٦٨٥

مستجدامين رجب خليل مطرى٣٢٦٨٦

مستجدامين صابر عبداملنعم القاضى٣٢٦٨٧

دمحم٣٢٦٨٨ مستجدامين عاشور عبده عاشور 

مستجدامين عماد عبدالفتاح عبداحلفيظ٣٢٦٨٩

دمحم عبدالوهاب ابراهيم٣٢٦٩٠ مستجدامين 

مستجدامين مصطفي فتحي شعبان الغرFين٣٢٦٩١

مستجدايه ابراهيم ابوسريع حسن حسني٣٢٦٩٢

مستجدايه امين صاحل عبداحلميد٣٢٦٩٣

مستجدايه Vمر عدىل على٣٢٦٩٤

مستجدايه جالل رمضان الرشيدى٣٢٦٩٥

دمحم عزام٣٢٦٩٦ مستجدايه مجال 

مستجدايه حسن عبدالفتاح عبدالفتاح٣٢٦٩٧

دمحم٣٢٦٩٨ مستجدايه حسن عبدالفتاح عرفه 

مستجدايه حسني سيد امام خلف٣٢٦٩٩

مستجدايه رجب رمضان على٣٢٧٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدايه رضا امحد حسن عبدهللا٣٢٧٠١

دمحم يوسف هيكل٣٢٧٠٢ مستجدايه رضا 

دمحم حممود٣٢٧٠٣ مستجدايه رمضان 

مستجدايه زكرF مجعه عويس٣٢٧٠٤

مستجدايه سيد امساعيل عويس امساعيل٣٢٧٠٥

مستجدايه سيد عارف امحد٣٢٧٠٦

دمحم٣٢٧٠٧ مستجدايه طارق السيد عبدهللا 

مستجدايه عاشور على حسني٣٢٧٠٨

دمحم عبدالعظيم خليل٣٢٧٠٩ مستجدايه عبدالعظيم 

دمحم سيد امحد٣٢٧١٠ مستجدايه عبدهللا 

مستجدايه عبدالنىب حسني ابراهيم٣٢٧١١

مستجدايه عبدالنعيم حسن على٣٢٧١٢

مستجدايه عرفه ربيع رمضان٣٢٧١٣

مستجدايه عالء الدين حممود عبدا�يد٣٢٧١٤

مستجدايه علي حممود عبداحلكيم٣٢٧١٥

مستجدايه عيد شعبان عبدالغفار٣٢٧١٦

مستجدايه عيد على عشوش٣٢٧١٧

دمحم خليل اجلدى٣٢٧١٨ مستجدايه 

دمحم رمسي حممود يوسف٣٢٧١٩ مستجدايه 

دمحم صابر حممود٣٢٧٢٠ مستجدايه 

دمحم عبدهللا عبداللطيف٣٢٧٢١ مستجدايه 

دمحم حممود امام٣٢٧٢٢ دمحم  مستجدايه 

دمحم حممود عبدالاله٣٢٧٢٣ مستجدايه 

دمحم مرسي حممود اجلزار٣٢٧٢٤ مستجدايه 

دمحم٣٢٧٢٥ مستجدايه حممود ابوالعنني 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدايه حممود انور عبدالغىن٣٢٧٢٦

مستجدايه مصطفى حنفى اهلوش٣٢٧٢٧

مستجدايه نصر عبدالفتاح عبدالفتاح٣٢٧٢٨

دمحم طه عبداملنعم ابوا�د٣٢٧٢٩ مستجدايه Fسر 

مستجدايهاب اشرف مصطفى سيد منصور٣٢٧٣٠

مستجدايهاب خالد عبدالاله امحد امحد٣٢٧٣١

مستجدايهاب صادق صادق اخلوىل٣٢٧٣٢

دمحم على عبدالقادر٣٢٧٣٣ مستجدايهاب 

مستجد9سل اسامه صبحى جرجس مسعود٣٢٧٣٤

مستجد9سل شكرى عبدالفتاح ابوامحد٣٢٧٣٥

دمحم املرزوقى٣٢٧٣٦ مستجد9سل نبيل 

مستجد9سم جابر عبدالقوى الشرقاوى٣٢٧٣٧

مستجد9سم مجعه مصطفي علي٣٢٧٣٨

دمحم٣٢٧٣٩ دمحم عيد عبداحملسن  مستجد9سم 

دمحم سعد بدر٣٢٧٤٠ مستجدبدر امحد 

مستجدبدر غريب منوىف ابراهيم٣٢٧٤١

دمحم٣٢٧٤٢ دمحم حممود  مستجدبدر 

مستجدبدر مهنا رجب دبو٣٢٧٤٣

مستجدبدر Fسر ربيع عبدالونيس عبدالاله٣٢٧٤٤

دمحم٣٢٧٤٥ مستجدبدور امين سيد 

دمحم حسام الدين٣٢٧٤٦ دمحم  مستجدبدوى 

مستجدبرلنت عبدهللا ابراهيم على٣٢٧٤٧

دمحم عيد سامل٣٢٧٤٨ مستجدبسام امحد 

مستجدبسام شعبان عبدالفضيل الشريف٣٢٧٤٩

مستجدبسام ضياء على ماهر حممود٣٢٧٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدبسملة محادة Tدي علي٣٢٧٥١

دمحم سبع عبداحلميد٣٢٧٥٢ مستجدبسملة 

دمحم٣٢٧٥٣ مستجدبسمله امحد عوض 

مستجدبسمله اسامه امحد حشاد٣٢٧٥٤

دمحم منصور٣٢٧٥٥ مستجدبسمله محاده عبدالرمحن سعد 

مستجدبسمله سيد عارف امحد٣٢٧٥٦

مستجدبسمله صالح الدين منسى عبدالعاطى٣٢٧٥٧

مستجدبسمله طالل حامد حممود٣٢٧٥٨

مستجدبسمله عبدالرؤف عبدالرؤف السيد قنديل٣٢٧٥٩

مستجدبسمله عبدالغىن شحاته امحد البهاص٣٢٧٦٠

دمحم جوهرى٣٢٧٦١ مستجدبسمله عمرو جوهرى 

دمحم عبداجليد جربيل الدغيدى٣٢٧٦٢ مستجدبسمله 

دمحم عطيه هاشم حسن٣٢٧٦٣ مستجدبسمله 

دمحم عمر عبداجلواد٣٢٧٦٤ مستجدبسمله 

دمحم هالل عبداحلميد٣٢٧٦٥ مستجدبسمله 

مستجدبسمله نبيل حممود السيد امحد٣٢٧٦٦

دمحم٣٢٧٦٧ مستجدبسمله وائل حممود سعيد سيد 

مستجدبسمله Fسر جالل اجلزار٣٢٧٦٨

مستجدبسمه اسامة امحد راضى٣٢٧٦٩

مستجدبسمه سيد شوقى سيد٣٢٧٧٠

مستجدبسمه عاطف شحات عبدالسالم شقره٣٢٧٧١

مستجدبسمه عماد طه غنيم٣٢٧٧٢

مستجدبسمه عيد عبداحلميد حمفوظ٣٢٧٧٣

دمحم امساعيل ابراهيم٣٢٧٧٤ دمحم  مستجدبسمه 

دمحم جلبان٣٢٧٧٥ مستجدبسنت امين ابراهيم حممود 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم٣٢٧٧٦ مستجدبسنت ربيع مصطفى كمال 

مستجدبسنت شريف صالح محدى٣٢٧٧٧

دمحم٣٢٧٧٨ مستجدبسنت جمدى صبحى ابواملعاطى 

دمحم٣٢٧٧٩ مستجدبسنت حممود السيد 

مستجدبسنت حممود سليمان عامر٣٢٧٨٠

مستجدبسيوىن Tدر بسيوىن مراجع٣٢٧٨١

دمحم امني٣٢٧٨٢ مستجدبشرى رFض 

مستجدبشرى فريد بشرى عطا بولس٣٢٧٨٣

مستجدبالل عبداحلافظ حامد عبداحلافظ٣٢٧٨٤

مستجدبالل عمرو عبداحلكيم عبداحلليم٣٢٧٨٥

دمحم عادل عبدالغىن الشيخ٣٢٧٨٦ مستجدبالل 

دمحم امحد٣٢٧٨٧ مستجد¬اء امحد 

مستجد¬اء سعد ابراهيم امساعيل٣٢٧٨٨

دمحم يوسف القاضى٣٢٧٨٩ مستجد¬اء يوسف 

مستجدبوال زكرF ملعى رزق٣٢٧٩٠

مستجدبوال مراد وديع غايل٣٢٧٩١

مستجدبوال هاىن مسري قالده٣٢٧٩٢

مستجدبيشوى سامح مرزق فلمون٣٢٧٩٣

مستجدبيشوى سامى وهبه يوTن٣٢٧٩٤

مستجدبيشوى جمدى فرج لبيب٣٢٧٩٥

مستجدبيشوى نزيه رمزى عبدالقدوس شنوده٣٢٧٩٦

مستجدVمر اشرف رمضان غنيم٣٢٧٩٧

مستجدتبارك سعيد امحد يوسف٣٢٧٩٨

دمحم٣٢٧٩٩ دمحم صديق  مستجدتبارك صديق 

دمحم٣٢٨٠٠ مستجدتبارك هالل الشافعى 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم عبدهللا الطبالوى٣٢٨٠١ مستجدتسابيح 

دمحم مصطفى٣٢٨٠٢ مستجدتسنيم عادل عبدالعزيز 

دمحم عبداهلادى٣٢٨٠٣ مستجدتسنيم جمدى 

مستجدتسنيم مدحت حلمى عبداهلادى٣٢٨٠٤

مستجدتسنيم هشام عبدالفتاح السيد٣٢٨٠٥

مستجدتغريد ممدوح علي امحد٣٢٨٠٦

مستجدتقى هاىن حسني ابراهيم٣٢٨٠٧

دمحم علي٣٢٨٠٨ مستجدتيسري امحد عبداحلميد 

مستجدتيسري جمدى عبدالفتاح عبداملؤمن٣٢٨٠٩

مستجدثروت رفيع عمر رضوان حفىن٣٢٨١٠

دمحم النهطاوى٣٢٨١١ مستجدثرF حامت فرج 

دمحم جابر ابومحيده٣٢٨١٢ مستجدجابر 

مستجدجاد خالد غنيم حشاد٣٢٨١٣

دمحم٣٢٨١٤ مستجدجاد طارق جاد عليوه 

دمحم ابراهيم٣٢٨١٥ مستجدجاسر صابر عاشور 

مستجدجاT امحد زينهم عبده٣٢٨١٦

مستجدجانو مدحت سليم مىت٣٢٨١٧

مستجدجرجس خملص حنا حنا٣٢٨١٨

مستجدجالل وليد جالل مجعه٣٢٨١٩

مستجدمجال عبداملنعم مجال ابراهيم الطوخي٣٢٨٢٠

مستجدمجال عبدالناصر خليل عسران رشوان٣٢٨٢١

مستجدمجال عبدالناصر عبدالسميع عبدالغىن داود٣٢٨٢٢

مستجدمجال عبدالناصر قرىن سامل منصور٣٢٨٢٣

مستجدمجعه حسن زيدان حسن كحيل٣٢٨٢٤

مستجدمجعه شحاته مجعه يعقوب٣٢٨٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم حجازى٣٢٨٢٦ مستجدجنا Fسر 

مستجدجنات السيد ابراهيم السيد الغزاوى٣٢٨٢٧

دمحم على السيد٣٢٨٢٨ مستجدجنات 

مستجدجنه Fسر ماهر عبداملنعم شادي٣٢٨٢٩

مستجدجىن اشرف سيد على٣٢٨٣٠

دمحم عبداحلميد٣٢٨٣١ مستجدجهاد عثمان 

دمحم حممود السيد السيد اجلرف٣٢٨٣٢ مستجدجهاد 

مستجدجهاد مصطفى حممود سلطان٣٢٨٣٣

مستجدجهاد Tصر سعيد امني٣٢٨٣٤

مستجدجهاد يسن عبدالعليم ماضى٣٢٨٣٥

مستجدجوارجيوس عماد رشدى جنيب٣٢٨٣٦

مستجدجورج عاطف خري بسطوروس٣٢٨٣٧

مستجدجولياT صربى فؤاد ابراهيم٣٢٨٣٨

مستجدجيمانه ماهر عبدالعزيز امحد ابوكبري٣٢٨٣٩

دمحم غنيم٣٢٨٤٠ مستجدجيهان رمضان السيد 

مستجدحامت طارق سرحان امحد٣٢٨٤١

مستجدحامت عبداملؤمن عبداملنعم منتصر٣٢٨٤٢

دمحم السيد على شعالن٣٢٨٤٣ دمحم  مستجدحامت 

مستجدحازم ابراهيم امام عثمان٣٢٨٤٤

دمحم٣٢٨٤٥ مستجدحازم عبدالسالم شحاته 

مستجدحازم عبداملنعم امحد حممود السندبيسى٣٢٨٤٦

دمحم صادق قناوى٣٢٨٤٧ مستجدحازم 

دمحم حممود امحد٣٢٨٤٨ مستجدحازم 

مستجدحامد سالمه ابراهيم شنب٣٢٨٤٩

مستجدحامد مسعد فؤاد امحد٣٢٨٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدحبيبة حسن على علي العرFن٣٢٨٥١

مستجدحبيبة سعيد ابراهيم خليفه٣٢٨٥٢

مستجدحبيبه امحد ابراهيم امحد العراقى٣٢٨٥٣

مستجدحبيبه امحد السيد معوض عطا٣٢٨٥٤

مستجدحبيبه امحد عبداحلكيم امني٣٢٨٥٥

مستجدحبيبه اشرف محدان علي امحد٣٢٨٥٦

دمحم مسعود عبدربه٣٢٨٥٧ مستجدحبيبه اشرف 

مستجدحبيبه اشرف حممود قياتى٣٢٨٥٨

مستجدحبيبه هللا عمرو حلمى امحد٣٢٨٥٩

مستجدحبيبه امين حسن حممود٣٢٨٦٠

دمحم٣٢٨٦١ مستجدحبيبه حامت ¡بت 

مستجدحبيبه محدان مغاوري مليجي علي٣٢٨٦٢

مستجدحبيبه محدى امحد اجلمسى٣٢٨٦٣

دمحم ابراهيم٣٢٨٦٤ مستجدحبيبه خالد 

مستجدحبيبه رضا عبدالرحيم حسني٣٢٨٦٥

مستجدحبيبه رمضان السيد سليمان٣٢٨٦٦

مستجدحبيبه سعد عبداحلى عبدهللا٣٢٨٦٧

مستجدحبيبه عبداللطيف حامد عبداللطيف٣٢٨٦٨

دمحم٣٢٨٦٩ دمحم صبحى  مستجدحبيبه 

دمحم٣٢٨٧٠ دمحم عبداحلفيظ  مستجدحبيبه 

مستجدحبيبه حممود شعبان السيد٣٢٨٧١

مستجدحبيبه Tصر شعبان غريب٣٢٨٧٢

مستجدحبيبه جنيب رجب حامد ابوالعنني٣٢٨٧٣

دمحم امحد٣٢٨٧٤ مستجدحبيبه نصر حممود 

مستجدحبيبه يونس السيد يونس٣٢٨٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدحجازى عادل كامل ضيف هللا٣٢٨٧٦

مستجدحسام امحد عبدالرمحن امحد عبود٣٢٨٧٧

دمحم٣٢٨٧٨ مستجدحسام اشرف رجب 

مستجدحسام الشورى امحد الشورى القفاص٣٢٨٧٩

مستجدحسام اهاب حسن عثمان راضى٣٢٨٨٠

مستجدحسام حسن حامد امحد٣٢٨٨١

مستجدحسام حسن رجب حسن السبكى٣٢٨٨٢

مستجدحسام حسن سعد ضلع٣٢٨٨٣

دمحم٣٢٨٨٤ مستجدحسام حسن شعبان حسن 

دمحم٣٢٨٨٥ مستجدحسام حسىن رجب على 

دمحم٣٢٨٨٦ مستجدحسام خالد عبدالعظيم 

دمحم٣٢٨٨٧ مستجدحسام خالد حمى الدين 

مستجدحسام رضا محاده امحد اخلادم٣٢٨٨٨

مستجدحسام طارق امحد امحد املالح٣٢٨٨٩

مستجدحسام عبدالعظيم عبدالفتاح املتوىل البيومى٣٢٨٩٠

دمحم حسني عبد ه٣٢٨٩١ مستجدحسام 

دمحم عبداحلليم علي٣٢٨٩٢ مستجدحسام 

مستجدحسام حممود سعيد حممود امساعيل٣٢٨٩٣

مستجدحسام معبد امحد عبدالعاطى٣٢٨٩٤

دمحم العقارى٣٢٨٩٥ مستجدحسام منصور نصر هللا 

مستجدحسن السيد ميموىن حممود العناىن٣٢٨٩٦

مستجدحسن 9سم حسن شحاته اجلمل٣٢٨٩٧

مستجدحسن زهريى عبداملنعم امحد٣٢٨٩٨

مستجدحسن عماد حسن مصطفى سالم٣٢٨٩٩

مستجدحسن فتحى عبدالعاطى عبدالعزيز٣٢٩٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم العوضى حسن حسني٣٢٩٠١ مستجدحسن 

دمحم حسن على٣٢٩٠٢ مستجدحسن 

مستجدحسن نزيه حسن حسني خليل٣٢٩٠٣

مستجدحسن يوسف حسن امحد٣٢٩٠٤

دمحم الصعيدى٣٢٩٠٥ مستجدحسناء عزت عبدالعزيز 

مستجدحسناء حيىي جابر أبومسلم٣٢٩٠٦

مستجدحسنه عبدا�يد عبدا�يد عاشور٣٢٩٠٧

مستجدحسني أمين شعبان عفر٣٢٩٠٨

دمحم٣٢٩٠٩ مستجدحسني امحد عبدالعزيز 

مستجدحسني السيد حسيىن حممود عواد٣٢٩١٠

مستجدحسني امباىب حسني امباىب٣٢٩١١

دمحم٣٢٩١٢ مستجدحسني سعيد حافظ عبداحلليم 

مستجدحسني عادل حسني عواد٣٢٩١٣

مستجدحسني فهمي فتحي مهدي عبدالشايف٣٢٩١٤

مستجدحسني ماهر حسني دسوقي فايد٣٢٩١٥

دمحم عبدهللا العبد٣٢٩١٦ مستجدحسني مهنا 

مستجدحلمى عبدالصادق حلمى عبدالصادق٣٢٩١٧

دمحم امحد شطا٣٢٩١٨ دمحم حلمى  مستجدحلمى 

دمحم عبدهللا فهمى لطفى٣٢٩١٩ مستجدحلمى 

مستجدمحاده قاسم خليل صاحل٣٢٩٢٠

دمحم ابراهيم مصطفى٣٢٩٢١ مستجدمحاس 

دمحم٣٢٩٢٢ مستجدمحدى السيد حممود عبدالوهاب 

مستجدمحدى سعيد محدان خضر٣٢٩٢٣

دمحم جادو٣٢٩٢٤ دمحم محدى  مستجدمحدى 

دمحم٣٢٩٢٥ مستجدمحدى ممدوح محدى 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم٣٢٩٢٦ مستجدمحزه عالء الدين عبدا�يد 

مستجدمحزه حممود حممود عبدالرحيم قناوى٣٢٩٢٧

دمحم صاحل٣٢٩٢٨ مستجدحنان مجال 

مستجدحنان ربيع حنفى معبد محيده٣٢٩٢٩

دمحم السقا٣٢٩٣٠ مستجدحنان صالح عبداحلليم 

دمحم امحد٣٢٩٣١ مستجدحنان صالح Tجي 

مستجدحنان طارق مصطفى حممود٣٢٩٣٢

مستجدحنان عماد حامد واصل٣٢٩٣٣

دمحم شحته الصادق٣٢٩٣٤ مستجدحنان 

دمحم على يوسف مطاوع٣٢٩٣٥ مستجدحنان 

مستجدحنني امحد فاروق عبدالصمد٣٢٩٣٦

دمحم سيد امحد ابراهيم٣٢٩٣٧ مستجدحنني 

مستجدخالد ابراهيم السعيد عبداحلميد البطاوى٣٢٩٣٨

مستجدخالد امحد الطريى طه٣٢٩٣٩

دمحم احلسانني عناره٣٢٩٤٠ مستجدخالد امحد 

مستجدخالد اسامه عبدا�يد عبدالوهاب٣٢٩٤١

دمحم احلسيىن احلسيىن٣٢٩٤٢ مستجدخالد اسامه 

دمحم حسني٣٢٩٤٣ مستجدخالد اشرف على رفعت 

مستجدخالد السيد فؤاد مندور٣٢٩٤٤

مستجدخالد حبيب عبدالبارى نصار٣٢٩٤٥

دمحم عز العرب شعبان٣٢٩٤٦ مستجدخالد رضا 

مستجدخالد شريف امساعيل عوض بصل٣٢٩٤٧

مستجدخالد شعبان امام عبدالعال٣٢٩٤٨

مستجدخالد شعبان فيصل ابراهيم Tصف٣٢٩٤٩

دمحم حممود٣٢٩٥٠ مستجدخالد عزالدين 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدخالد فتوح سراج الدين الدFسطى٣٢٩٥١

مستجدخالد كامل عبداملوىل سلومه رحومه٣٢٩٥٢

دمحم مجيل عبدالرحيم٣٢٩٥٣ مستجدخالد 

دمحم عبدا�يد عبداهلادى سعيد٣٢٩٥٤ مستجدخالد 

دمحم عبداملنعم خضر على الديب٣٢٩٥٥ مستجدخالد 

مستجدخالد حممود غريب معوض سامل٣٢٩٥٦

مستجدخالد هاين امحد سيد منصور٣٢٩٥٧

مستجدخدجيه السيد عبداحلميد السيد٣٢٩٥٨

دمحم امحد معتوق٣٢٩٥٩ مستجدخدجيه حسن 

مستجدخدجيه مصطفى امحد امام٣٢٩٦٠

مستجدخفات سامل فريد محيده رضوان٣٢٩٦١

مستجدخلود حامد فتحي علي٣٢٩٦٢

مستجدخلود خالد جابر سالمه٣٢٩٦٣

مستجدخلود رضا حسانني امني خليل٣٢٩٦٤

مستجدخلود عمرو سعيد حممود السيد٣٢٩٦٥

مستجدخلود قدرى ابراهيم الصياد٣٢٩٦٦

دمحم يوسف مصطفى٣٢٩٦٧ مستجدخلود 

مستجدخلود Tجى عبدالونيس عبداحلكم٣٢٩٦٨

دمحم جاد٣٢٩٦٩ مستجدمخيس محدي مخيس 

مستجدخريى مرتضى خريى حبيب٣٢٩٧٠

مستجدداليا طلعت أزFده حممود٣٢٩٧١

مستجدداليا عباس طه عباس٣٢٩٧٢

دمحم هاشم Tصف٣٢٩٧٣ مستجدداليا 

مستجددانيال نعيم يوTن غربFل٣٢٩٧٤

دمحم امحد عبدالرمحن٣٢٩٧٥ مستجددعاء السيد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجددعاء حسني عيسى حسني امحد٣٢٩٧٦

دمحم طه مخيس٣٢٩٧٧ مستجددعاء طه 

مستجددعاء عبداحلكيم رمضان عبدالرمحن٣٢٩٧٨

مستجددعاء عبدالغىن عبدالصبور عبدالغىن٣٢٩٧٩

دمحم٣٢٩٨٠ دمحم حسني  مستجددعاء 

دمحم السيد٣٢٩٨١ دمحم عبدالنىب  مستجددعاء 

مستجددعاء حممود عبداحلفيظ امحد٣٢٩٨٢

مستجددعاء Tصر على رضوان٣٢٩٨٣

دمحم٣٢٩٨٤ مستجددعاء حيىي عبدالشاىف غريب 

مستجددميانه اسحاق بسخرون صادق٣٢٩٨٥

دمحم حجازى٣٢٩٨٦ مستجددنيا ابراهيم 

مستجددنيا امحد كمال عبدالعزيز٣٢٩٨٧

مستجددنيا السيد امساعيل نواره٣٢٩٨٨

مستجددنيا سامى مرسى عبدالعزيز٣٢٩٨٩

دمحم خضر٣٢٩٩٠ دمحم حامد  مستجددنيا سعيد 

مستجددنيا سيد شعبان خلف٣٢٩٩١

دمحم قطب٣٢٩٩٢ مستجددنيا سيد 

مستجددنيا عادل حامد حامد حجازى٣٢٩٩٣

مستجددنيا عرفه ابراهيم على خضر٣٢٩٩٤

دمحم٣٢٩٩٥ مستجددنيا عماد امساعيل 

دمحم فتحى ابراهيم امساعيل٣٢٩٩٦ مستجددنيا 

دمحم قطب على٣٢٩٩٧ مستجددنيا حممود 

دمحم السيد٣٢٩٩٨ مستجددهب فارس 

مستجددولت Tصر امحد حسني٣٢٩٩٩

مستجددمي فايد ظموط متموح فرج٣٣٠٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم امحد عامر٣٣٠٠١ مستجددينا امحد 

مستجددينا السيد عبدالنىب امساعيل٣٣٠٠٢

مستجددينا حسني سعد ابراهيم امحد٣٣٠٠٣

مستجددينا عبدالرمحن نصر مجعه٣٣٠٠٤

دمحم٣٣٠٠٥ دمحم  مستجددينا عبدالصمد 

دمحم السيد٣٣٠٠٦ مستجددينا كامل سعيد 

دمحم عبدالرؤف امحد٣٣٠٠٧ مستجددينا 

مستجددينا ممدوح فاروق توفيق اخلشن٣٣٠٠٨

مستجدذكرى عبداخلالق طلبه سليمان٣٣٠٠٩

مستجدرأفت خالد عبدالعاطى حنفى نصر٣٣٠١٠

مستجدرؤوف عبدالستار شليته ابو  بكر٣٣٠١١

مستجدرؤى ايهاب مصطفى عبدالفتاح٣٣٠١٢

دمحم جربان٣٣٠١٣ مستجدرؤى عصام على الدين 

مستجدرائد خالد عطيه خليفه حفناوى٣٣٠١٤

مستجدرائد كمال وهيب لبيب واصف٣٣٠١٥

مستجدراضى عادل راضى عبداهلادى٣٣٠١٦

مستجدراغب رفاعى عبدالرسول راغب٣٣٠١٧

دمحم حسني ابواحلسن عبدهللا٣٣٠١٨ مستجدرامز 

دمحم عبداملوىل السعيد عبدهللا٣٣٠١٩ مستجدرامى 

مستجدرامي مساعد رحيم سحيل٣٣٠٢٠

دمحم خليل٣٣٠٢١ مستجدراT امحد جاد 

دمحم٣٣٠٢٢ مستجدراT رضا سيد 

مستجدرانيا مجال مصطفى عواد السيسى٣٣٠٢٣

دمحم سليمان شعبان البطران٣٣٠٢٤ مستجدرانيا كرم 

مستجدرحاب الشاذىل فاروق فهمى شريف٣٣٠٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدرحاب رفعت سليم عبداحلميد٣٣٠٢٦

مستجدرحاب صالح عبداحلميد عبدهللا٣٣٠٢٧

مستجدرحاب عاطف حامد ابراهيم٣٣٠٢٨

دمحم حممود عبدا�يد٣٣٠٢٩ مستجدرحاب ماهر 

دمحم لطفى٣٣٠٣٠ مستجدرحاب حممود 

مستجدرمحة السيد عبدالسميع السيد الرفاعى٣٣٠٣١

مستجدرمحة السيد عبدالنىب امساعيل٣٣٠٣٢

مستجدرمحة مجال غنيمى ابراهيم سيد امحد٣٣٠٣٣

مستجدرمحة طارق على عبدالعظيم٣٣٠٣٤

مستجدرمحة حممود السيد صابر حسن٣٣٠٣٥

دمحم٣٣٠٣٦ مستجدرمحه ابراهيم لطفى 

مستجدرمحه امحد سعيد عبدالرمحن علوان٣٣٠٣٧

مستجدرمحه اشرف ابراهيم رمضان البهوتى٣٣٠٣٨

مستجدرمحه اشرف حسني امليهى٣٣٠٣٩

مستجدرمحه جابر Tجى رFض توىن٣٣٠٤٠

مستجدرمحه خالد كامل عبدالرمحن٣٣٠٤١

مستجدرمحه سيد شعبان السيد مجعة٣٣٠٤٢

دمحم٣٣٠٤٣ مستجدرمحه صابر على حسن 

دمحم حسني٣٣٠٤٤ مستجدرمحه صالح ابراهيم 

دمحم عبداحلى٣٣٠٤٥ مستجدرمحه عامرابوالنصر 

مستجدرمحه عبدالرمحن بدير عبدالعزيز٣٣٠٤٦

مستجدرمحه عبدالرمحن فاروق عبدالرمحن٣٣٠٤٧

مستجدرمحه عبدالعزيز صربى عبدالعزيز٣٣٠٤٨

مستجدرمحه عبدالعظيم امحد مصطفى٣٣٠٤٩

مستجدرمحه عبدالغىن عبدالرمحن عبدالغىن٣٣٠٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدرمحه عمادالدين عبدالرمحن عبداجلواد فايد٣٣٠٥١

مستجدرمحه عيد عبد ربه ابراهيم٣٣٠٥٢

مستجدرمحه فتحى فؤاد عمر السيد٣٣٠٥٣

دمحم ابراهيم الرببرى٣٣٠٥٤ مستجدرمحه 

دمحم انور أبو طرية٣٣٠٥٥ مستجدرمحه 

دمحم حسن حسني امحد٣٣٠٥٦ مستجدرمحه 

دمحم حسن مخيس٣٣٠٥٧ مستجدرمحه 

دمحم حسني ابراهيم عبدالرمحن بدران٣٣٠٥٨ مستجدرمحه 

دمحم راغب كرمي٣٣٠٥٩ مستجدرمحه 

دمحم رجب 9هي جماور٣٣٠٦٠ مستجدرمحه 

دمحم رجب عبداجلواد٣٣٠٦١ مستجدرمحه 

دمحم حممود سيد ابودسوقى٣٣٠٦٢ مستجدرمحه 

دمحم حممود عبدالفتاح طلب٣٣٠٦٣ مستجدرمحه 

دمحم العدىل٣٣٠٦٤ دمحم هشام مصطفى كمال  مستجدرمحه 

مستجدرمحه Tصر امحد بدوي٣٣٠٦٥

مستجدرمحه وليد عبدالسالم رمضان فرج٣٣٠٦٦

دمحم ابو طالب٣٣٠٦٧ مستجدرمحه وليد 

دمحم الغنام٣٣٠٦٨ مستجدرزق حنفى حنفى حممود 

مستجدرزق نصر سعد Tصف٣٣٠٦٩

مستجدرسالن امحد عبدالغفار زيدان٣٣٠٧٠

مستجدرمسية عبدالنىب عبدالظاهر ابواحلارث٣٣٠٧١

مستجدرشا نبيل امحد نصر على سراج٣٣٠٧٢

مستجدرضا Fسر فوزى عالم٣٣٠٧٣

دمحم٣٣٠٧٤ مستجدرضوان سعيد السعيد 

مستجدرضوه محاده حممود ابو عمر٣٣٠٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدرضوى امحد حممود عبدالقادر٣٣٠٧٦

مستجدرضوى اشرف فتوح مجال الدين٣٣٠٧٧

مستجدرضوى خالد على ابراهيم٣٣٠٧٨

دمحم دمني قريطم٣٣٠٧٩ مستجدرضوى رأفت 

دمحم على٣٣٠٨٠ مستجدرضوى عادل 

مستجدرضوى على العزب حممود٣٣٠٨١

مستجدرضوي عمرو فضل علي٣٣٠٨٢

دمحم مسري سيد٣٣٠٨٣ مستجدرضوى 

دمحم عبداملعطى امحد حسني٣٣٠٨٤ مستجدرضوى 

مستجدرضوى هاىن السيد عبدالرحيم املؤيد٣٣٠٨٥

مستجدرفعت Fسر سارى عبدا�يد جويلى٣٣٠٨٦

مستجدرفيده شعبان صاحل عيد ابراهيم٣٣٠٨٧

مستجدرفيده عادل حسن على ابورجب٣٣٠٨٨

مستجدرقية رضا عبدهللا الشحات مسلم٣٣٠٨٩

مستجدرقيه ابراهيم ربيع يوسف٣٣٠٩٠

مستجدرقيه اسعد مصطفى حممود سيد الوكيل٣٣٠٩١

مستجدرقيه رفعت عبدالفتاح غنيم٣٣٠٩٢

دمحم٣٣٠٩٣ مستجدرقيه عالء ابوحسيبه 

دمحم عبدالعزيز حيدر٣٣٠٩٤ مستجدرقيه عماد 

دمحم عبدالعظيم فرحه٣٣٠٩٥ مستجدرقيه ماهر 

دمحم حسني حجازى٣٣٠٩٦ مستجدرقيه 

مستجدرمضان أمين رمضان عبدربه٣٣٠٩٧

مستجدرمضان ابراهيم رجب شريف ابراهيم٣٣٠٩٨

مستجدرمضان عبداللطيف عبداللطيف ابو يوسف٣٣٠٩٩

مستجدرمضان حممود عبداحلميد امساعيل٣٣١٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم سعد العزاوى٣٣١٠١ مستجدرT السيد 

مستجدرT خالد صبحى الفقى٣٣١٠٢

مستجدرT سعيد حامد سعيد عبداهلادي٣٣١٠٣

مستجدرT سيد حسن عباس ابراهيم٣٣١٠٤

مستجدرT عبدالسالم عبداخلالق عبدالسالم الدخاخىن٣٣١٠٥

دمحم٣٣١٠٦ مستجدرT عبدالعال امحد 

مستجدرT عبدالعزيز عبدالقادر عبدالعزيز فايد٣٣١٠٧

دمحم حسن امساعيل٣٣١٠٨ مستجدرT عبداملنعم 

دمحم حجاج٣٣١٠٩ مستجدرF Tسر ربيع 

دمحم امحد جرب٣٣١١٠ مستجدرنيم على 

مستجدرهف السعيد حسن السعيد حسن٣٣١١١

دمحم على عبداملعطى٣٣١١٢ مستجدروان امحد 

مستجدروان اشرف طه فهمى اجلرف٣٣١١٣

دمحم مسري السيد حسونه٣٣١١٤ مستجدروان امين 

مستجدروان حسن امحد عبدالعظيم عمارة٣٣١١٥

مستجدروان محدى عبدالستار عبدهللا اجلباىل٣٣١١٦

مستجدروان رزق عبدالستاررزق بدوى٣٣١١٧

مستجدروان عبداجلليل امحد املعداوى٣٣١١٨

مستجدروان عبداحلكيم امام حنفي امحد٣٣١١٩

دمحم ابراهيم طيطه٣٣١٢٠ مستجدروان عطيه 

دمحم عثمان يوسف٣٣١٢١ مستجدروان عليوه 

دمحم امحد عويس عبدالعزيز٣٣١٢٢ مستجدروان 

دمحم عبداملعطى عبدربه٣٣١٢٣ مستجدروان 

دمحم على ابو اخلري٣٣١٢٤ دمحم على  مستجدروان 

دمحم على حممود٣٣١٢٥ مستجدروان 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدروان Tصر ابو الفتوح حممود٣٣١٢٦

مستجدروان نشأت فؤاد حافظ عويس٣٣١٢٧

مستجدروان نصر جميب سامل٣٣١٢٨

مستجدروضه عادل امحد عبادى خالف٣٣١٢٩

دمحم على امحد٣٣١٣٠ مستجدروضه 

مستجدروضه وائل حممود السيد ابو العال٣٣١٣١

مستجدروال روماين نصري يوTن٣٣١٣٢

دمحم ابراهيم٣٣١٣٣ مستجدرويدا ابراهيم 

مستجدرويدا Tصر عباس عبدالشاىف٣٣١٣٤

مستجدروينه طارق عبدالرمحن امساعيل٣٣١٣٥

دمحم٣٣١٣٦ دمحم انور  مستجدرمي 

مستجدرمي حممود السيد عبداحلليم٣٣١٣٧

دمحم فهمي ابراهيم جنم٣٣١٣٨ مستجدرمي مصطفي 

مستجدرميون اسامة لويز يوسف٣٣١٣٩

مستجدرميوندا حبيب عزت حبيب٣٣١٤٠

مستجدرميوندا صبحي فهيم حبشي٣٣١٤١

مستجدريناد Fسني عبداحلميد ابراهيم٣٣١٤٢

مستجدريهام ابراهيم ابو ا�د غازى٣٣١٤٣

مستجدريهام حافظ عزت زكى امحد٣٣١٤٤

مستجدريهام حساىن وهىب شاذىل٣٣١٤٥

مستجدريهام حسن حسني مفرج٣٣١٤٦

مستجدريهام خلف دFب غامن٣٣١٤٧

مستجدريهام دسوقي توفيق عقل٣٣١٤٨

دمحم٣٣١٤٩ دمحم  مستجدريهام عزت الصاىف 

مستجدريهام على عبداهلادى إبراهيم٣٣١٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدريهام على عطيه عبد الرؤف القصاص٣٣١٥١

دمحم الشرقاوى٣٣١٥٢ مستجدريهام فوزى امحد 

مستجدريهام كامل مخيس كامل مخيس٣٣١٥٣

مستجدريهام Tصر عبداملالك متوىل٣٣١٥٤

مستجدريوان عبداملقصود املنسى العفيفى٣٣١٥٥

مستجدزكرF طه سيد امحد السيد٣٣١٥٦

مستجدزهراء رمضان ابراهيم عبدالرمحن٣٣١٥٧

دمحم تعيلب٣٣١٥٨ مستجدزFد ابراهيم رحيم 

مستجدزFد ابراهيم سعيد امحد٣٣١٥٩

مستجدزFد امحد بسيوىن بدر٣٣١٦٠

مستجدزFد امحد عبداحلميد امحد٣٣١٦١

دمحم Tجى٣٣١٦٢ مستجدزFد امحد مصطفى 

مستجدزFد اسامه شحات الوكيل٣٣١٦٣

دمحم سليمان٣٣١٦٤ مستجدزFد اشرف 

مستجدزFد السيد فرج الشهاوى٣٣١٦٥

مستجدزFد امين فاروق عبدالستار٣٣١٦٦

دمحم رشاد عبدالشاىف٣٣١٦٧ مستجدزFد امين 

مستجدزFد امين حممود ابراهيم حسني٣٣١٦٨

مستجدزFد حسن نصار خبيت٣٣١٦٩

مستجدزFد حسني حسن احلفناوى٣٣١٧٠

دمحم ابو العنني جنيدى٣٣١٧١ مستجدزFد رأفت 

مستجدزFد رافت غازى يونس موسى٣٣١٧٢

مستجدزFد زكرF عبداجلليل حممود٣٣١٧٣

دمحم متوىل٣٣١٧٤ مستجدزFد سعيد جمدى 

دمحم الشيخ٣٣١٧٥ مستجدزFد سعيد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدزFد مسري فاروق عبدالظاهر٣٣١٧٦

مستجدزFد شريف حسن امحد العقده٣٣١٧٧

مستجدزFد شريف عبدالرمحن عبدالرحيم٣٣١٧٨

دمحم٣٣١٧٩ مستجدزFد صفوت رجب 

مستجدزFد طارق عبداملنعم الشاذيل٣٣١٨٠

مستجدزFد عادل زين العابدين عثمان٣٣١٨١

مستجدزFد عادل صالح امساعيل ابوزيد٣٣١٨٢

مستجدزFد عبدالعزيز عبدالغىن عبدالعزيز عبدالغىن٣٣١٨٣

مستجدزFد عصام مصطفي سيد٣٣١٨٤

مستجدزFد على السيد عبداحلميد عسل٣٣١٨٥

مستجدزFد عماد عبدالعاطى جويده٣٣١٨٦

مستجدزFد جمدى عبدالرسول حمروس٣٣١٨٧

دمحم ابراهيم امحد على الفرماوى٣٣١٨٨ مستجدزFد 

دمحم امحد حممود بدران٣٣١٨٩ مستجدزFد 

دمحم عطيه٣٣١٩٠ دمحم احملمدى  مستجدزFد 

دمحم٣٣١٩١ دمحم عبدالسالم  مستجدزFد 

دمحم مصطفى امحد٣٣١٩٢ دمحم  مستجدزFد 

مستجدزFد حممود امحد عباس٣٣١٩٣

مستجدزFد حممود جمدى حممود حسن٣٣١٩٤

دمحم سلطان البدوى٣٣١٩٥ مستجدزFد منصور 

مستجدزFد وليد عبدهللا مساعد خالد٣٣١٩٦

مستجدزينب ابراهيم عبداجلواد خليل السيد٣٣١٩٧

دمحم عبداحلميد العريف٣٣١٩٨ مستجدزينب بالل 

مستجدزينب حامد عبداحلميد امساعيل امحد٣٣١٩٩

دمحم رفعت عبداحلكيم٣٣٢٠٠ مستجدزينب خالد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدزينب صالح على السيد شرف٣٣٢٠١

مستجدزينب عبدهللا سامل عليوه معوض٣٣٢٠٢

مستجدزينب عصام ابراهيم مبارك٣٣٢٠٣

مستجدزينب عطيه سيد عطيه٣٣٢٠٤

مستجدزينب عوض هللا امحد عوض هللا عشماوى٣٣٢٠٥

مستجدزينب فتحى سيد عمار٣٣٢٠٦

دمحم ابو طاقيه٣٣٢٠٧ مستجدزينب حممود 

دمحم سامى حممود٣٣٢٠٨ مستجدزينب حممود 

مستجدسارة هشام صالح شعت٣٣٢٠٩

دمحم ابراهيم٣٣٢١٠ مستجدساره امني 

مستجدساره حسن فرج حسني عامر٣٣٢١١

مستجدساره خالد امحد علي٣٣٢١٢

مستجدساره مسري السيد حمروس٣٣٢١٣

مستجدساره سيد عبدالعظيم حمرم٣٣٢١٤

مستجدساره صربى حسن حسن٣٣٢١٥

مستجدساره عبدالسالم سليمان ابراهيم٣٣٢١٦

مستجدساره حمسن يسن امساعيل٣٣٢١٧

دمحم امساعيل عبداللطيف٣٣٢١٨ مستجدساره 

دمحم٣٣٢١٩ دمحم علي  مستجدساره 

مستجدساره حممود حلمي عطيه٣٣٢٢٠

دمحم خضر٣٣٢٢١ مستجدساره مصلح حسن 

مستجدسامل السيد سعد عبداحلميد٣٣٢٢٢

مستجدسامل حسني شعراوى امحد٣٣٢٢٣

مستجدسامل نعيم سامل توفيق٣٣٢٢٤

مستجدساىل على امساعيل السيد٣٣٢٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم السيد٣٣٢٢٦ مستجدساىل فرج حنفى 

مستجدسامح رمضان عبدالعاطى عبدالغىن٣٣٢٢٧

دمحم٣٣٢٢٨ دمحم امحد  مستجدسامح 

دمحم حسني حسن الرباوى٣٣٢٢٩ مستجدسامح 

مستجدسامر على ابراهيم شكر٣٣٢٣٠

مستجدسامى عبداحلميد مراجع عبداحلميد٣٣٢٣١

دمحم٣٣٢٣٢ دمحم عبدالفتاح  مستجدسامى 

مستجدسامي نبيل سامي مرقص٣٣٢٣٣

دمحم اجلباىل٣٣٢٣٤ مستجدسامى نصر 

مستجدسحر امحد حممود مرسى اجلوهرى٣٣٢٣٥

مستجدسحر سامح محد السيد٣٣٢٣٦

مستجدسحر سعد عبدالرازق عمار٣٣٢٣٧

مستجدسعد ابراهيم سعد سعد عبدهللا٣٣٢٣٨

دمحم الشربيىن٣٣٢٣٩ مستجدسعد اسامه 

مستجدسعد محدى مصطفى زالبيه٣٣٢٤٠

دمحم أبو العنني على العمورى٣٣٢٤١ مستجدسعد 

مستجدسعد حممود ضيف مربوك٣٣٢٤٢

دمحم ابراهيم٣٣٢٤٣ مستجدسعيد بيومى 

مستجدسعيد مجعه ابو ا�د حممود العبد٣٣٢٤٤

مستجدسعيد خالد سعيد احلصرى٣٣٢٤٥

مستجدسعيد خالد سعيد يوسف حممود٣٣٢٤٦

مستجدسعيد خريى حسن عماره٣٣٢٤٧

دمحم السيد عبدالعال٣٣٢٤٨ مستجدسعيد رشاد سعيد 

دمحم عبدالرؤف واىف٣٣٢٤٩ مستجدسعيد رمضان 

مستجدسعيد سليمان حسن سليمان اجليزاوى٣٣٢٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدسعيد صربى سعيد بكرى٣٣٢٥١

مستجدسعيد فتحى صالح بندارى٣٣٢٥٢

دمحم سعيد طاحون٣٣٢٥٣ مستجدسعيد 

مستجدسعيد يسرى سعيد الشنوىف٣٣٢٥٤

مستجدسالمه سعيد ابراهيم رحومه٣٣٢٥٥

مستجدسالمه عادل سالمه عبداحلافظ٣٣٢٥٦

دمحم سالمه عبدالفتاح٣٣٢٥٧ مستجدسالمه 

دمحم امني٣٣٢٥٨ دمحم سيد  مستجدسلسبيل 

مستجدسلمي اسامه سيد ذكي عمر٣٣٢٥٩

دمحم حممود عبدالعظيم بسيوىن٣٣٢٦٠ مستجدسلمى السيد 

مستجدسلمي حسن عبدالعزيز حسن٣٣٢٦١

مستجدسلمى سعيد خالف الشيمى٣٣٢٦٢

مستجدسلمى سيد صاحل امحد٣٣٢٦٣

مستجدسلمى طاهر شوقى عبداحلميد زين الدين٣٣٢٦٤

دمحم٣٣٢٦٥ مستجدسلمي عاطف عبداحلميد 

مستجدسلمى عبداللطيف صالح عبداللطيف٣٣٢٦٦

مستجدسلمى عبدهللا سعيد السيد٣٣٢٦٧

مستجدسلمى على شعبان حجازى٣٣٢٦٨

مستجدسلمى غريب عطيه ابراهيم٣٣٢٦٩

دمحم رجب الشيخ٣٣٢٧٠ مستجدسلمى كمال 

مستجدسلمى جمدى سيد طلب٣٣٢٧١

دمحم٣٣٢٧٢ دمحم عبدالعزيز  مستجدسلمى 

دمحم٣٣٢٧٣ دمحم عيد  مستجدسلمي 

مستجدسلمى حممود امحد حممود٣٣٢٧٤

دمحم إبراهيم٣٣٢٧٥ مستجدسلوى ابراهيم 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدسليمان ابو بكر سليمان ذكرى٣٣٢٧٦

مستجدسليمان السيد سليمان زكى عطيه الركه٣٣٢٧٧

مستجدسليمان سامل عبداخلالق حسني٣٣٢٧٨

مستجدمسا اشرف امساعيل عمر٣٣٢٧٩

دمحم صادق٣٣٢٨٠ مستجدمسا صابر 

مستجدمسا صبحى ابراهيم امحد٣٣٢٨١

مستجدمسا عبداحلليم مصطفى عبداحلليم امحد٣٣٢٨٢

مستجدمسا على شعبان حجازى٣٣٢٨٣

دمحم حسنني٣٣٢٨٤ دمحم مصطفى  مستجدمساء 

مستجدمساء حممود السيد امحد نوفل٣٣٢٨٥

مستجدمساح اسامه حافظ عبدالشاىف٣٣٢٨٦

مستجدمساح رأفت صدقي غايل٣٣٢٨٧

دمحم امحد٣٣٢٨٨ مستجدمساح صربى 

مستجدمساح عماد حممود رزق مصطفى٣٣٢٨٩

مستجدمسر ابراهيم حسن دسوقى٣٣٢٩٠

مستجدمسر محاده حممود صبح صبح٣٣٢٩١

مستجدمسر رجب كامل عويس٣٣٢٩٢

مستجدمسر هاشم شريف عبداخلالق شريف٣٣٢٩٣

مستجدمسري امحد مسري امحد عبدهللا شوشه٣٣٢٩٤

دمحم كمال الدين رجب بركات٣٣٢٩٥ مستجدمسري 

مستجدمسري حممود مسري امحد٣٣٢٩٦

مستجدمسريه امين يوسف عبدالفتاح سالمه٣٣٢٩٧

دمحم محزه عبدالرمحن٣٣٢٩٨ مستجدمسريه 

مستجدمسريه حممود عبداملنعم حسيىن عبداحملسن٣٣٢٩٩

دمحم فرج٣٣٣٠٠ مستجدمسيه حسني 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم حسن سعودي٣٣٣٠١ مستجدمسيه عاطف 

مستجدمسيه عبداحلميد امساعيل عبداحلميد اهلجني٣٣٣٠٢

دمحم عبدالقوي امحد٣٣٣٠٣ مستجدسناء 

مستجدسناء حممود امحد ابراهيم٣٣٣٠٤

دمحم عبداخلالق٣٣٣٠٥ مستجدسندس علي 

مستجدسهام ابراهيم عارف النمر٣٣٣٠٦

دمحم الشرقاوي٣٣٣٠٧ دمحم سيد  مستجدسهيلة 

مستجدسهيله امحد حممود عبدالسميع حسني٣٣٣٠٨

دمحم امحد٣٣٣٠٩ مستجدسهيله اشرف امحد 

دمحم محوده امحد٣٣٣١٠ مستجدسهيله حسن 

مستجدسهيله مسري سعيد امحد الوقاد٣٣٣١١

دمحم طلب٣٣٣١٢ مستجدسهيله عبداجلبار 

مستجدسهيله عبدالنىب امحد عبدهللا٣٣٣١٣

مستجدسهيله عماد شعبان بيومى٣٣٣١٤

دمحم كشك٣٣٣١٥ دمحم سعيد  مستجدسهيله 

مستجدسهيله هشام عرىب سيد٣٣٣١٦

دمحم جاد هللا٣٣٣١٧ مستجدسوزان حمىي الدين حممود 

مستجدسيد امحد حممود سيد امحد هلول٣٣٣١٨

مستجدسيد عطيتو سيد امحد٣٣٣١٩

مستجدسيد على عبداحلافظ امبايب٣٣٣٢٠

مستجدسيد عنرت امحد عبدالعال٣٣٣٢١

مستجدسيد فيصل سيد عوض٣٣٣٢٢

مستجدسيف الدين شافعى حممود امحد شافعى٣٣٣٢٣

دمحم بصل٣٣٣٢٤ مستجدسيف الدين وائل حممود 

مستجدسيف جورج مرتضى جاب هللا٣٣٣٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم٣٣٣٢٦ دمحم عبداخلالق عطيه  مستجدسيف 

دمحم عبدالصمد يوسف البسيقى٣٣٣٢٧ مستجدسيف 

دمحم مصطفى كمال عبدالقادر٣٣٣٢٨ مستجدسيف 

مستجدسيف االسالم حسني امام ضحاوى٣٣٣٢٩

مستجدسيمون زاينهم عطا هللا عبداملالك٣٣٣٣٠

مستجدسيمون كامل سلوانس عطا هللا فرج٣٣٣٣١

مستجدسيمون نشات مايز بسلة٣٣٣٣٢

مستجدسيمون وجيه خلف قاصد٣٣٣٣٣

دمحم صبيح٣٣٣٣٤ مستجدشادى امحد مصطفى 

مستجدشادى رشاد على عوض٣٣٣٣٥

دمحم ابو منصور٣٣٣٣٦ دمحم  مستجدشادى مسري 

دمحم اهلامشى٣٣٣٣٧ مستجدشادى عبداملقصود 

مستجدشاهندا وائل ابراهيم صاحل٣٣٣٣٨

مستجدشاهنده هاىن متوىل بدوى٣٣٣٣٩

دمحم عبده عبدالرحيم٣٣٣٤٠ دمحم  مستجدشاهني 

دمحم٣٣٣٤١ مستجدشحاته مسعد شحاته 

مستجدشرف ذكى شرف الطباخ٣٣٣٤٢

مستجدشرمني معتز فاوى سيد على٣٣٣٤٣

مستجدشروق امحد عليوة شريف٣٣٣٤٤

دمحم الصرييف٣٣٣٤٥ مستجدشروق امحد 

دمحمامساعيل٣٣٣٤٦ مستجدشروق اشرف عطيه حسن 

دمحم زيدان٣٣٣٤٧ مستجدشروق اشرف يوسف 

دمحم٣٣٣٤٨ مستجدشروق مجال حلمى 

دمحم٣٣٣٤٩ مستجدشروق حسني عبدالتواب 

دمحم رضا عبداحلميد قراقيش٣٣٣٥٠ مستجدشروق خالد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدشروق راضي امحد عبدالصادق٣٣٣٥١

مستجدشروق رجب عبداجلواد بريك عبدالونيس٣٣٣٥٢

مستجدشروق سعيد امحد مليجى٣٣٣٥٣

مستجدشروق صالح عبداملنعم ابوالعال٣٣٣٥٤

دمحم٣٣٣٥٥ مستجدشروق طارق حسني 

مستجدشروق عبدالعزيز ابراهيم دFب٣٣٣٥٦

دمحم عبدالعزيز٣٣٣٥٧ مستجدشروق عبدالعزيز 

مستجدشروق عبدا�يد عبدالرؤف رزق٣٣٣٥٨

مستجدشروق عالم جابر عالم٣٣٣٥٩

دمحم عمر امحد٣٣٣٦٠ مستجدشروق 

دمحم٣٣٣٦١ مستجدشروق حممود امساعيل 

مستجدشروق وحيد امني امحد٣٣٣٦٢

دمحم٣٣٣٦٣ مستجدشروق يسري علي 

دمحم شريف٣٣٣٦٤ مستجدشريف عبداحلميد 

دمحم عباس٣٣٣٦٥ دمحم عبده  مستجدشريف 

مستجدشريف حممود عبداهلادى حسن حسب هللا٣٣٣٦٦

دمحم سليمان٣٣٣٦٧ دمحم عبدهللا  مستجدشرين 

مستجدشرين مسعود عبدالعظيم زكى٣٣٣٦٨

دمحم على٣٣٣٦٩ دمحم  مستجدشعبان مجال 

مستجدشعبان حسني سيد شعبان٣٣٣٧٠

دمحم٣٣٣٧١ مستجدشعبان محدى شعبان كرمي 

دمحم٣٣٣٧٢ دمحم امساعيل  مستجدشعبان 

دمحم سليمان السيد نصر٣٣٣٧٣ دمحم  مستجدشعبان 

مستجدشعبان وجية شعبان حممود علوان٣٣٣٧٤

مستجدمشس انور ابو النجا عبداخلالق وهبه٣٣٣٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدمشس ضاحى فرغلى على٣٣٣٧٦

مستجدمشس فايز امحد ابوسريع٣٣٣٧٧

دمحم سيد خبوري٣٣٣٧٨ مستجدمشس 

دمحم غريب٣٣٣٧٩ دمحم عبداهلادي  مستجدمشس 

دمحم حممود الشايب٣٣٣٨٠ مستجدمشس جنم 

دمحم٣٣٣٨١ مستجدمشس حيى منسى 

مستجدشهاب حسن فويل حسن٣٣٣٨٢

دمحم٣٣٣٨٣ مستجدشهاب عادل حسني 

مستجدشهاب عاطف عطيه عبدالقوى٣٣٣٨٤

دمحم عبد ه شحاته على النجار٣٣٣٨٥ مستجدشهاب 

مستجدشهد ابراهيم عوض حلمى عبدالرمحن٣٣٣٨٦

مستجدشهد ابراهيم حممود املزين٣٣٣٨٧

مستجدشهد امحد السيد عبداحلميد٣٣٣٨٨

مستجدشهد امحد السيد عبده السوداين٣٣٣٨٩

مستجدشهد امحد زكرF حسان٣٣٣٩٠

مستجدشهد امحد عبدا�يد حممود زايد٣٣٣٩١

دمحم٣٣٣٩٢ مستجدشهد امحد فتحى 

مستجدشهد اسامه امحد عبدالعظيم٣٣٣٩٣

دمحم٣٣٣٩٤ مستجدشهد اسامه عبداملقصود 

دمحم عفيفى٣٣٣٩٥ مستجدشهد اشرف امحد 

مستجدشهد اشرف حسني عبدالرحيم٣٣٣٩٦

دمحم٣٣٣٩٧ مستجدشهد اكرامى خلف هللا على 

مستجدشهد انور عبداملقصود جادهللا عمر٣٣٣٩٨

دمحم٣٣٣٩٩ مستجدشهد بدر هاشم 

دمحم علواىن٣٣٤٠٠ مستجدشهد جابر 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدشهد مجال عفيفى عبده٣٣٤٠١

مستجدشهد حسن مصطفي امحد٣٣٤٠٢

مستجدشهد حسىن صالح عبداملقصود٣٣٤٠٣

مستجدشهد حسني سعد امحد٣٣٤٠٤

مستجدشهد خالد مسري راضى االطروين٣٣٤٠٥

دمحم فرغلي٣٣٤٠٦ مستجدشهد خريي 

دمحم فرج املتناوي٣٣٤٠٧ مستجدشهد سعيد 

مستجدشهد عادل رجب عبدالواحد خلوي٣٣٤٠٨

مستجدشهد عطيه السيد سهيم٣٣٤٠٩

دمحم٣٣٤١٠ مستجدشهد عالء ابراهيم 

دمحم عثمان٣٣٤١١ مستجدشهد عالء الدين ابوبكر 

مستجدشهد عمرو حسن علي٣٣٤١٢

مستجدشهد جمدى حسني امحد حسانني٣٣٤١٣

دمحم ابو احلسن خلف هللا٣٣٤١٤ مستجدشهد 

دمحم السيد عبدالفتاح٣٣٤١٥ مستجدشهد 

دمحم٣٣٤١٦ دمحم بيومى  مستجدشهد 

دمحم توفيق حسن العيسوى٣٣٤١٧ مستجدشهد 

دمحم حسن يوسف٣٣٤١٨ مستجدشهد 

دمحم٣٣٤١٩ دمحم سعيد  مستجدشهد 

دمحم سيد امحد غيته٣٣٤٢٠ مستجدشهد 

دمحم عبدالرازق السيد٣٣٤٢١ مستجدشهد 

دمحم٣٣٤٢٢ دمحم عوض  مستجدشهد 

دمحم فايق تسن٣٣٤٢٣ مستجدشهد 

دمحم فتحى حسني بكر٣٣٤٢٤ مستجدشهد 

دمحم يوسف٣٣٤٢٥ دمحم  مستجدشهد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم٣٣٤٢٦ مستجدشهد حممود سيد 

دمحم٣٣٤٢٧ مستجدشهد حممود عبدالاله 

مستجدشهد حممود مسعد حممود الريفى٣٣٤٢٨

مستجدشهد حممود مصطفى عبداحلفيظ٣٣٤٢٩

مستجدشهد حمى الدين سيد حمفوظ٣٣٤٣٠

مستجدشهد خمتار السعيد امساعيل٣٣٤٣١

دمحم٣٣٤٣٢ مستجدشهد مصطفى ابراهيم 

دمحم٣٣٤٣٣ مستجدشهد Tصر حسن على 

مستجدشهد Tصر عبدالفتاح احلارون٣٣٤٣٤

مستجدشهد Tصر عويس غامن٣٣٤٣٥

مستجدشهد هشام رمضان الصغري٣٣٤٣٦

مستجدشهد هشام عبدالرمحن عبدالعزيز٣٣٤٣٧

مستجدشهد هشام عبداملعز خليفه٣٣٤٣٨

مستجدشهد Fسر حسن عبدالعزيز٣٣٤٣٩

مستجدشهنده امحد السيد ابراهيم٣٣٤٤٠

دمحم عبدالرحيم٣٣٤٤١ مستجدشهنده جابر 

مستجدشوقى على شوقى عيسى٣٣٤٤٢

مستجدشوقى كمال شوقى النحاس٣٣٤٤٣

دمحم صبحى امساعيل٣٣٤٤٤ مستجدشوقى 

مستجدشيماء امحد عبدالرازق حسن٣٣٤٤٥

مستجدشيماء اسامه عبدالعزيز عبدالفتاح نصار٣٣٤٤٦

دمحم حممود امساعيل٣٣٤٤٧ مستجدشيماء امين 

دمحم حجازى٣٣٤٤٨ مستجدشيماء حسن 

مستجدشيماء حسني السيد عثمان٣٣٤٤٩

مستجدشيماء خالد عبدالونيس فرج مخيس٣٣٤٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم ادم٣٣٤٥١ دمحم مرعى  مستجدشيماء خالد 

مستجدشيماء زغلول بسيوىن ابو  عياش٣٣٤٥٢

مستجدشيماء عبدالسميع هليل رفاعى عرب٣٣٤٥٣

دمحم٣٣٤٥٤ مستجدشيماء عبداملنعم شعبان 

دمحم٣٣٤٥٥ مستجدشيماء علوان امحد 

مستجدشيماء جمدى صبحى عرب٣٣٤٥٦

دمحم النيلى٣٣٤٥٧ دمحم البجريمى  مستجدشيماء 

دمحم جوده السيد٣٣٤٥٨ مستجدشيماء 

دمحم عبدالعزيز عبدربة٣٣٤٥٩ مستجدشيماء 

دمحم عبداملهدى نغموش٣٣٤٦٠ مستجدشيماء 

دمحم على٣٣٤٦١ مستجدشيماء منيع عبدهللا بن 

دمحم ابراهيم خفاجى٣٣٤٦٢ مستجدشيماء هاىن 

مستجدشيماء وليد السيد سنوسي٣٣٤٦٣

دمحم صابر امحد٣٣٤٦٤ دمحم  مستجدصابر 

دمحم٣٣٤٦٥ مستجدصابرين سيد عبدالوهاب 

مستجدصابرين Tجي صبحي حسني٣٣٤٦٦

مستجدصاحل امحد صاحل السيد٣٣٤٦٧

مستجدصاحل منصور صاحل حممود٣٣٤٦٨

مستجدصاحل هاىن ابراهيم امحد٣٣٤٦٩

مستجدصباح محدى عبدالصبور عبدالقوى٣٣٤٧٠

دمحم صربى عزام٣٣٤٧١ مستجدصربى 

مستجدصفاء حسني امحد حسني٣٣٤٧٢

مستجدصفاء زكرF عبدهللا حممود عفيفى٣٣٤٧٣

دمحم سامل حممود٣٣٤٧٤ مستجدصفيه حسني 

مستجدصالح امحد صالح حممود حسن٣٣٤٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم شريف ابراهيم٣٣٤٧٦ مستجدصالح الدين 

مستجدصالح صالح عبدالفتاح السيد٣٣٤٧٧

دمحم ابو حسن٣٣٤٧٨ مستجدصالح عماد عطا هللا 

مستجدصالح وليد صالح سالمه٣٣٤٧٩

مستجدصموئيل سامح بديع ارميا٣٣٤٨٠

مستجدضحى بدوى حنفى بدوى٣٣٤٨١

مستجدضحى رجب حلمي عبدالرازق سلطان٣٣٤٨٢

مستجدضحي رضا حنفي علي دFب٣٣٤٨٣

مستجدضحى سامى سليمان الصعيدى٣٣٤٨٤

مستجدضحى طارق ابراهيم امحد٣٣٤٨٥

مستجدضحى عبداهلادى ابراهيم كساب٣٣٤٨٦

مستجدضحي عمر امساعيل مأمون٣٣٤٨٧

دمحم خليفه على٣٣٤٨٨ مستجدضحى 

دمحم موسي امساعيل٣٣٤٨٩ مستجدضحي 

دمحم العتيقى٣٣٤٩٠ دمحم يونس  مستجدضحى 

مستجدضحى وائل سيد عبده٣٣٤٩١

مستجدضحى Fسر عشرى مصلح٣٣٤٩٢

مستجدضياء امحد عبداجلابر جادالكرمي٣٣٤٩٣

مستجدضياء عماد امحد حسن السيد اهلريدى٣٣٤٩٤

دمحم مجعه٣٣٤٩٥ مستجدطارق رمضان 

مستجدطارق عبداحلليم عبدالستار عبداحلليم٣٣٤٩٦

مستجدطارق عبدالفتاح ربيع زنون٣٣٤٩٧

دمحم حسن على النجار٣٣٤٩٨ مستجدطارق 

دمحم عبداللطيف محيده شوشه٣٣٤٩٩ مستجدطارق 

دمحم عبدالغىن٣٣٥٠٠ مستجدطارق حممود 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم٣٣٥٠١ مستجدطاهر جمدى عبدالباسط 

دمحم٣٣٥٠٢ دمحم ابوزيد عواد  مستجدطاهر 

مستجدطه يسري طه امحد٣٣٥٠٣

دمحم حممود٣٣٥٠٤ مستجدظريفه سيد 

مستجدعائشه عبدالسالم حممود النفيلى٣٣٥٠٥

مستجدعادل ابراهيم عبداحلكيم جادهللا٣٣٥٠٦

مستجدعادل انور ابوا�د يوسف٣٣٥٠٧

دمحم فتحي سيد االخرس٣٣٥٠٨ مستجدعادل 

مستجدعادل وليد عادل عبدالوهاب٣٣٥٠٩

مستجدعاصم امحد حسني امحد٣٣٥١٠

دمحم ابو سيف املنفى٣٣٥١١ مستجدعاصم امحد 

مستجدعاصم سيد امحد عبدالنىب سيد امحد٣٣٥١٢

مستجدعامر امحد عامر السعدىن٣٣٥١٣

دمحم٣٣٥١٤ مستجدعبداحلفيظ امحد عبداحلفيظ 

مستجدعبداحلليم شريف عبداحلليم فرج Tجي٣٣٥١٥

دمحم على مرسال٣٣٥١٦ دمحم  مستجدعبداحلليم 

مستجدعبداحلليم خملوف عبدالفتاح خملوف٣٣٥١٧

مستجدعبداحلميد امحد عبداحلميد خريهللا٣٣٥١٨

مستجدعبداحلميد السيد عبداحلميد ابوضلع٣٣٥١٩

مستجدعبداحلميد بيومى حسن متوىل الشيمى٣٣٥٢٠

مستجدعبداحلميد عبدالغفار امني عبداحلميد٣٣٥٢١

مستجدعبداحلميد عبدالغىن عبداحلميد عبدالغىن سلطانه٣٣٥٢٢

مستجدعبداحلميد على عبدالعليم عبدهللا٣٣٥٢٣

دمحم عبداحلميد موسى٣٣٥٢٤ مستجدعبداحلميد 

دمحم عبداخلالق شعبان٣٣٥٢٥ مستجدعبداخلالق 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدعبدالرازق خالد عبدالرازق عبدالعال٣٣٥٢٦

مستجدعبدالرازق عبدالعزيز عبدالرازق عبدالفضيل٣٣٥٢٧

مستجدعبدالرمحن أشرف عبدالوهاب ابراهيم على امساعيل٣٣٥٢٨

مستجدعبدالرمحن ابراهيم ابو ورده منصور صاحل٣٣٥٢٩

دمحم٣٣٥٣٠ مستجدعبدالرمحن ابراهيم رمضان سيد 

دمحم مجعه٣٣٥٣١ مستجدعبدالرمحن ابراهيم عبدا�يد 

مستجدعبدالرمحن ابراهيم عبداملنعم الكردى٣٣٥٣٢

مستجدعبدالرمحن امحد ابراهيم اجلوهرى٣٣٥٣٣

مستجدعبدالرمحن امحد انور حممود٣٣٥٣٤

مستجدعبدالرمحن امحد ربيع امحد٣٣٥٣٥

دمحم حامد٣٣٥٣٦ مستجدعبدالرمحن امحد 

دمحم سند حسنني٣٣٥٣٧ مستجدعبدالرمحن امحد 

دمحم٣٣٥٣٨ دمحم  مستجدعبدالرمحن امحد 

دمحم حممود على٣٣٥٣٩ مستجدعبدالرمحن امحد 

مستجدعبدالرمحن امحد حممود السيد٣٣٥٤٠

مستجدعبدالرمحن اشرف امحد عبداملقصود الشرقاوى٣٣٥٤١

دمحم٣٣٥٤٢ مستجدعبدالرمحن الباز عبدالعليم 

دمحم عبود٣٣٥٤٣ مستجدعبدالرمحن السيد عبود 

مستجدعبدالرمحن السيد على امحد على٣٣٥٤٤

دمحم بركات متوىل٣٣٥٤٥ مستجدعبدالرمحن السيد 

مستجدعبدالرمحن انصارى تعيلب دومه بريك٣٣٥٤٦

مستجدعبدالرمحن امين فتحي امساعيل٣٣٥٤٧

دمحم النجار٣٣٥٤٨ مستجدعبدالرمحن ايهاب وهبه 

مستجدعبدالرمحن 9سم عبداهلادى عبداهلادى شرف الدين٣٣٥٤٩

مستجدعبدالرمحن بيومى عبدالعال بيومى عبدالال٣٣٥٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم عبداملقصود٣٣٥٥١ مستجدعبدالرمحن جربين 

مستجدعبدالرمحن جالل بسيوىن عبدالعال عبدالعال٣٣٥٥٢

مستجدعبدالرمحن حامت عبدالوهاب عبدالصادق٣٣٥٥٣

مستجدعبدالرمحن محاده عبدالعال عبدالوهاب٣٣٥٥٤

دمحم حبشى٣٣٥٥٥ مستجدعبدالرمحن حنفى حممود 

مستجدعبدالرمحن خالد شفيق موسى الغر9وى٣٣٥٥٦

مستجدعبدالرمحن خالد عبدالكرمي عبدالرمحن املرشدى٣٣٥٥٧

مستجدعبدالرمحن خالد حممود الربيدى٣٣٥٥٨

مستجدعبدالرمحن مخيس عبدالعظيم علي٣٣٥٥٩

دمحم ابراهيم بن٣٣٥٦٠ مستجدعبدالرمحن مخيس 

مستجدعبدالرمحن رأفت امحد عماره٣٣٥٦١

دمحم٣٣٥٦٢ مستجدعبدالرمحن رأفت شاكر 

دمحم النمر٣٣٥٦٣ مستجدعبدالرمحن رجاء 

مستجدعبدالرمحن سامل على شحات عبداجلليل٣٣٥٦٤

مستجدعبدالرمحن سامى زغلول امني٣٣٥٦٥

دمحم٣٣٥٦٦ مستجدعبدالرمحن سعيد امحد 

مستجدعبدالرمحن سعيد شعبان كامل٣٣٥٦٧

مستجدعبدالرمحن سعيد عبدالفتاح سعيد شريف٣٣٥٦٨

دمحم املغازى ابراهيم خليل٣٣٥٦٩ مستجدعبدالرمحن سعيد 

مستجدعبدالرمحن سالمه عبدالقادر سامل٣٣٥٧٠

مستجدعبدالرمحن سيد ابراهيم امحد٣٣٥٧١

مستجدعبدالرمحن سيد امحد مربوك عباس٣٣٥٧٢

مستجدعبدالرمحن شعبان عبداجلليل شهاب٣٣٥٧٣

مستجدعبدالرمحن شلقامى هريدى شلقامى زايد٣٣٥٧٤

مستجدعبدالرمحن صربى سعيد راتب عالم٣٣٥٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدعبدالرمحن صالح رمضان عبدالرؤف٣٣٥٧٦

مستجدعبدالرمحن طارق سيد زكى متوىل٣٣٥٧٧

مستجدعبدالرمحن طارق مرزوق على امساعيل٣٣٥٧٨

مستجدعبدالرمحن عادل عبدالستار ابوالعيص٣٣٥٧٩

دمحم حممود الشوبكى٣٣٥٨٠ مستجدعبدالرمحن عادل 

مستجدعبدالرمحن عاطف خليل حسن٣٣٥٨١

مستجدعبدالرمحن عبدالغىن عبدالرمحن عبدالغىن سرحان٣٣٥٨٢

مستجدعبدالرمحن عبدهللا امحد قابول عبدالرازق٣٣٥٨٣

دمحم سعد داود٣٣٥٨٤ مستجدعبدالرمحن عبدالنىب 

مستجدعبدالرمحن عزمي عبدالباقى عبدالرمحن٣٣٥٨٥

مستجدعبدالرمحن عصام عامر عبداملطلب عامر٣٣٥٨٦

دمحم حسن عياد٣٣٥٨٧ مستجدعبدالرمحن عطيه 

مستجدعبدالرمحن عالء على نعمه هللا٣٣٥٨٨

مستجدعبدالرمحن على رمضان على السيد٣٣٥٨٩

مستجدعبدالرمحن على زايد على زايد٣٣٥٩٠

مستجدعبدالرمحن على صابر بندارى٣٣٥٩١

مستجدعبدالرمحن عماد صالح امني٣٣٥٩٢

دمحم عطيه٣٣٥٩٣ مستجدعبدالرمحن عمر 

دمحم٣٣٥٩٤ مستجدعبدالرمحن عمرو امحد على 

مستجدعبدالرمحن عون سعيد راغب٣٣٥٩٥

مستجدعبدالرمحن عيد عبداملنعم السيد٣٣٥٩٦

مستجدعبدالرمحن فراج السيد عبدالعال٣٣٥٩٧

مستجدعبدالرمحن فوزى نبيل امحد عالم٣٣٥٩٨

مستجدعبدالرمحن مربوك سعد قاسى عبداملوىل٣٣٥٩٩

مستجدعبدالرمحن جمدى السعيد حممود على٣٣٦٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم انور العسكرى٣٣٦٠١ مستجدعبدالرمحن جمدى 

دمحم امحد على٣٣٦٠٢ مستجدعبدالرمحن حمسن 

دمحم ابراهيم خليل٣٣٦٠٣ مستجدعبدالرمحن 

دمحم امحد حممود٣٣٦٠٤ مستجدعبدالرمحن 

دمحم امساعيل عبدالرمحن٣٣٦٠٥ مستجدعبدالرمحن 

دمحم البدرى امحد٣٣٦٠٦ مستجدعبدالرمحن 

دمحم٣٣٦٠٧ دمحم امري  مستجدعبدالرمحن 

دمحم٣٣٦٠٨ دمحم حساىن  مستجدعبدالرمحن 

دمحم٣٣٦٠٩ دمحم حسىن  مستجدعبدالرمحن 

دمحم سعد راشد٣٣٦١٠ مستجدعبدالرمحن 

دمحم عبداحلميد على عبداحلميد Tفع٣٣٦١١ مستجدعبدالرمحن 

دمحم عبدالكاىف محد عبدالال٣٣٦١٢ مستجدعبدالرمحن 

دمحم عبداللطيف بدرى٣٣٦١٣ مستجدعبدالرمحن 

دمحم عبداملنعم السيد حسانني٣٣٦١٤ مستجدعبدالرمحن 

دمحم على امحد خليل٣٣٦١٥ مستجدعبدالرمحن 

دمحم فلهم طهرى عبدالنعيم٣٣٦١٦ مستجدعبدالرمحن 

دمحم سيد ابراهيم٣٣٦١٧ دمحم  مستجدعبدالرمحن 

دمحم علي عيد٣٣٦١٨ دمحم  مستجدعبدالرمحن 

دمحم مصطفي غامن فارس٣٣٦١٩ مستجدعبدالرمحن 

مستجدعبدالرمحن حممود حسن جاد٣٣٦٢٠

مستجدعبدالرمحن حممود على حسني عيسى٣٣٦٢١

مستجدعبدالرمحن حممود نوىب امحد٣٣٦٢٢

مستجدعبدالرمحن مسعود منىب ابراهيم سامل٣٣٦٢٣

دمحم كامل٣٣٦٢٤ مستجدعبدالرمحن مفرح 

دمحم صاحل٣٣٦٢٥ مستجدعبدالرمحن منصور 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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التقديرحالة القيد

دمحم على هديب٣٣٦٢٦ مستجدعبدالرمحن Tصر 

مستجدعبدالرمحن نبيل فتحى حسني فنا٣٣٦٢٧

مستجدعبدالرمحن وائل جالل ضاحي٣٣٦٢٨

دمحم مساعد٣٣٦٢٩ مستجدعبدالرمحن وائل مربوك 

مستجدعبدالرمحن وليد عبدالنىب حسن السيد٣٣٦٣٠

مستجدعبدالرحيم عبدالرحيم عبداخلالق فودة٣٣٦٣١

مستجدعبدالستار ابوسيف عوض سيف النصر كرمي٣٣٦٣٢

مستجدعبدالسالم امحد عبدالسالم امحد اهلباب٣٣٦٣٣

مستجدعبدالسالم عبدالنىب عبدالسالم Tجى٣٣٦٣٤

مستجدعبدالعاطى وليد عبدالعاطى امحد٣٣٦٣٥

مستجدعبدالعزيز ابراهيم امام دسوقى٣٣٦٣٦

مستجدعبدالعزيز السعودى عبداحلميد امحد٣٣٦٣٧

مستجدعبدالعزيز عادل عبداملنعم عبداحلميد سامل٣٣٦٣٨

دمحم امحد على رون٣٣٦٣٩ مستجدعبدالعزيز على 

دمحم٣٣٦٤٠ دمحم عبدالعزيز  مستجدعبدالعزيز 

مستجدعبدالعظيم جالل عبدالعظيم ابوغالب٣٣٦٤١

مستجدعبدالعظيم صالح عبدالعظيم ربيع٣٣٦٤٢

دمحم عبدالعظيم الدTصورى٣٣٦٤٣ مستجدعبدالعظيم 

مستجدعبدالعليم صابر عبدالعليم صابر٣٣٦٤٤

دمحم عبدالعليم نصر٣٣٦٤٥ مستجدعبدالعليم 

دمحم٣٣٦٤٦ مستجدعبدالغفار سامى عبدالغفار 

دمحم عبدالغفار امحد٣٣٦٤٧ مستجدعبدالغفار 

مستجدعبدالغىن سليمان عوض مطاوع٣٣٦٤٨

مستجدعبدالفتاح اشرف على قشطه٣٣٦٤٩

دمحم نصر٣٣٦٥٠ مستجدعبدالفتاح خالد عبدالفتاح 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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التقديرحالة القيد

مستجدعبدالفتاح رضا عبدالفتاح غنيم٣٣٦٥١

مستجدعبدالفتاح عمر ابراهيم عبدالفتاح بلطيه٣٣٦٥٢

دمحم عبدالفتاح عبداحلليم٣٣٦٥٣ مستجدعبدالفتاح 

دمحم عبدالفتاح املغازى٣٣٦٥٤ مستجدعبدالفتاح وائل 

مستجدعبدالفضيل محاده عبدالفضيل السيد٣٣٦٥٥

دمحم٣٣٦٥٦ مستجدعبدالكرمي عبداملنعم محزه 

مستجدعبدهللا ابراهيم عبدالرمحن الشورجبى٣٣٦٥٧

دمحم٣٣٦٥٨ مستجدعبدهللا امحد جاد هللا امحد 

مستجدعبدهللا امحد مجال عبدالرمحن ابراهيم٣٣٦٥٩

مستجدعبدهللا امحد عبدالعظيم السيد٣٣٦٦٠

مستجدعبدهللا امحد عبدهللا الغريب احلسانني جوده٣٣٦٦١

دمحم٣٣٦٦٢ مستجدعبدهللا امحد عبدهللا 

مستجدعبدهللا امحد على شديد٣٣٦٦٣

مستجدعبدهللا امحد فؤاد ابو العال٣٣٦٦٤

مستجدعبدهللا امحد مندور ابراهيم٣٣٦٦٥

مستجدعبدهللا اسامة ابوسريع مصطفى٣٣٦٦٦

دمحم ابو منصور٣٣٦٦٧ مستجدعبدهللا اشرف عبدهللا رزق 

مستجدعبدهللا السيد عبدالرمحن ابراهيم النجار٣٣٦٦٨

مستجدعبدهللا السيد عبدهللا عبا س جلو٣٣٦٦٩

دمحم٣٣٦٧٠ مستجدعبدهللا السيد حممود الغريب 

مستجدعبدهللا الصاىف عبدهللا مهىن زيدان٣٣٦٧١

مستجدعبدهللا امين شفيق مصطفى٣٣٦٧٢

دمحم٣٣٦٧٣ مستجدعبدهللا ايهاب امحد عبدالغفار 

مستجدعبدهللا ايهاب فتحى صاحل٣٣٦٧٤

مستجدعبدهللا بشري عبدالرمحن على قاسم٣٣٦٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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التقديرحالة القيد

دمحم على زFده٣٣٦٧٦ مستجدعبدهللا ¬اء فريج 

مستجدعبدهللا ثروت عبداملالك عبدالعظيم٣٣٦٧٧

دمحم عبدالفتاح٣٣٦٧٨ مستجدعبدهللا مجال 

مستجدعبدهللا جوهرى ربيع جوهرى على مراد٣٣٦٧٩

دمحم٣٣٦٨٠ دمحم  مستجدعبدهللا محوده 

مستجدعبدهللا خالد عبدالغىن حممود هالل٣٣٦٨١

دمحم عمر مصطفى٣٣٦٨٢ مستجدعبدهللا خالد 

مستجدعبدهللا ربيع عبدهللا امحد بدوى٣٣٦٨٣

مستجدعبدهللا سامى جابر جاب هللا٣٣٦٨٤

مستجدعبدهللا سعد سامل عوض٣٣٦٨٥

مستجدعبدهللا سعيد على حممود٣٣٦٨٦

مستجدعبدهللا سالمه عبداحلميد امحد٣٣٦٨٧

مستجدعبدهللا سيد امحد عبدهللا رمضان٣٣٦٨٨

مستجدعبدهللا شريف مفتاح حسن٣٣٦٨٩

مستجدعبدهللا صاحل عبداملوىل عبداحلميد٣٣٦٩٠

مستجدعبدهللا ضى صاىف شعيب قاسم٣٣٦٩١

دمحم السنرتيسى٣٣٦٩٢ مستجدعبدهللا عادل الغريب 

مستجدعبدهللا عادل عبداخلالق حسنني٣٣٦٩٣

مستجدعبدهللا عبداحلميد عبده امحد قناوى٣٣٦٩٤

دمحم عرفه٣٣٦٩٥ مستجدعبدهللا عبداملرضى عبدالرؤف 

مستجدعبدهللا عزت حممود عكاشه توفيق٣٣٦٩٦

دمحم مسعود٣٣٦٩٧ مستجدعبدهللا عزمي 

مستجدعبدهللا عصام عبدهللا ابراهيم عطيه٣٣٦٩٨

مستجدعبدهللا عطاهللا حسن على٣٣٦٩٩

مستجدعبدهللا عالء خضر عمرى٣٣٧٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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التقديرحالة القيد

مستجدعبدهللا عيد عبدهللا ضيف هللا٣٣٧٠١

مستجدعبدهللا عيد عبداملقصود نصر زلط٣٣٧٠٢

دمحم عيد عطا الغول٣٣٧٠٣ مستجدعبدهللا عيد 

مستجدعبدهللا ماهر حسن يونس حسن٣٣٧٠٤

دمحم٣٣٧٠٥ دمحم ابراهيم  مستجدعبدهللا 

دمحم السيد طنطاوى٣٣٧٠٦ مستجدعبدهللا 

دمحم السيد حممود حيى٣٣٧٠٧ مستجدعبدهللا 

دمحم بدرى امحد٣٣٧٠٨ مستجدعبدهللا 

دمحم حسن كامل حسن٣٣٧٠٩ مستجدعبدهللا 

دمحم حنفى حممود٣٣٧١٠ مستجدعبدهللا 

دمحم عبدهللا كا مل٣٣٧١١ مستجدعبدهللا 

دمحم عبدا�يد حممود ابو حطب٣٣٧١٢ مستجدعبدهللا 

دمحم عطيه حسن٣٣٧١٣ مستجدعبدهللا 

دمحم على بكرى٣٣٧١٤ مستجدعبدهللا 

دمحم سالمه٣٣٧١٥ دمحم على  مستجدعبدهللا 

دمحم عطيه٣٣٧١٦ دمحم  مستجدعبدهللا 

دمحم على روزن٣٣٧١٧ دمحم  مستجدعبدهللا 

دمحم مصطفى حسن صقر٣٣٧١٨ مستجدعبدهللا 

مستجدعبدهللا حممود عوض رشوان دويدار٣٣٧١٩

دمحم على٣٣٧٢٠ مستجدعبدهللا حممود 

دمحم رمضان٣٣٧٢١ دمحم  مستجدعبدهللا خمتار 

مستجدعبدهللا مصطفى حامد جباره٣٣٧٢٢

مستجدعبدهللا معوض ابو  زيد عبدالرمحن٣٣٧٢٣

مستجدعبدهللا ممدوح عبدهللا حسانني٣٣٧٢٤

مستجدعبدهللا Tصر عبدهللا الالىف٣٣٧٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدعبدهللا Tصر عوض حسن٣٣٧٢٦

دمحم حامد اجلوهرى٣٣٧٢٧ مستجدعبدهللا وليد 

مستجدعبدهللا Fسر على عزام٣٣٧٢٨

مستجدعبداملالك فرج عبداملالك السيد٣٣٧٢٩

دمحم االعرج٣٣٧٣٠ مستجدعبدا�يد سامى 

مستجدعبداملعطى صبحى عبداملعطى صاحل حممود٣٣٧٣١

مستجدعبداملنعم خريى عبدالعزيز عبداحلفيظ٣٣٧٣٢

مستجدعبداملنعم عبدالسالم عبداملنعم انور٣٣٧٣٣

دمحم على الدسوقي٣٣٧٣٤ مستجدعبداملنعم علي 

دمحم٣٣٧٣٥ دمحم عبداملنعم  مستجدعبداملنعم 

دمحم٣٣٧٣٦ دمحم سعيد  مستجدعبدالناصر جرب 

دمحم امحد٣٣٧٣٧ مستجدعبدالناصر مجال 

مستجدعبداهلادى سامح ماهر عبداهلادى٣٣٧٣٨

دمحم عبداهلادى الصابر الطباخ٣٣٧٣٩ مستجدعبداهلادى 

دمحم عبدالواحد سالم٣٣٧٤٠ مستجدعبدالواحد 

دمحم عبدالوهاب عبداحلافظ٣٣٧٤١ مستجدعبدالوهاب 

دمحم عبدالفضيل٣٣٧٤٢ مستجدعبيده عامر 

مستجدعبري احلسن سيد عرايب٣٣٧٤٣

مستجدعبري السعيد السباعى مصطفى القاضى٣٣٧٤٤

مستجدعبري كرمي عبدالسالم حسني٣٣٧٤٥

مستجدعبري نصرالدين على حسن٣٣٧٤٦

مستجدعزالدين السيد ابراهيم السيد بسيوىن٣٣٧٤٧

مستجدعزالدين عاطف حممود السيد صريى٣٣٧٤٨

دمحم حسانني٣٣٧٤٩ مستجدعزت ابو  العيون فضل 

مستجدعزت طارق عزت عبدالقادر عبدالسالم٣٣٧٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدعزت مسعد فرج سالمه٣٣٧٥١

مستجدعزمى يوسف فايز يوسف خضر٣٣٧٥٢

مستجدعزه امحد عبدالعليم امحد احمليص٣٣٧٥٣

دمحم عبداملطلب مرسى حممود٣٣٧٥٤ مستجدعزه 

مستجدعصام سعيد سالمه عبداللطيف٣٣٧٥٥

مستجدعصام عواد عزت عواد٣٣٧٥٦

دمحم حامد على٣٣٧٥٧ مستجدعصام 

مستجدعصمت السيد ثروت الشرباوى٣٣٧٥٨

دمحم عطية عبدالعزيز٣٣٧٥٩ مستجدعطية 

دمحم عطيه ابراهيم السيد٣٣٧٦٠ مستجدعطيه 

مستجدعال طه حسني عبدا�يد٣٣٧٦١

مستجدعال عمرو سيد عبدالسالم٣٣٧٦٢

دمحم ابراهيم حممود عبدالعزيز٣٣٧٦٣ مستجدعال 

دمحم مشعال سيد٣٣٧٦٤ مستجدعال 

مستجدعال هاىن على صابر٣٣٧٦٥

مستجدعالء ابراهيم مرضى عبدالفتاح موسى٣٣٧٦٦

مستجدعالء حسن عبداحلميد سلطان٣٣٧٦٧

مستجدعالء عادل عطيه على فرحات٣٣٧٦٨

دمحم٣٣٧٦٩ مستجدعلي ابراهيم سعد 

مستجدعلى ابراهيم على عبدالعاطى محوده٣٣٧٧٠

مستجدعلى ابوطالب على امحد٣٣٧٧١

دمحم على النشار٣٣٧٧٢ مستجدعلى امحد 

مستجدعلى السيد على السيد الغمراوى٣٣٧٧٣

مستجدعلى امين امني على املاظ٣٣٧٧٤

مستجدعلى ايهاب على عبدالسميع٣٣٧٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدعلى مجال على انور٣٣٧٧٦

مستجدعلي حسن علي حسن٣٣٧٧٧

دمحم ابو  زيد٣٣٧٧٨ مستجدعلى حسن 

مستجدعلى محاده عبدهللا أبوسليمان٣٣٧٧٩

مستجدعلى محاده على يوسف٣٣٧٨٠

مستجدعلى محدى على صديق٣٣٧٨١

مستجدعلى محدى على عبدهللا٣٣٧٨٢

مستجدعلى خالد عبدالشهيد عبداحلميد٣٣٧٨٣

مستجدعلى رمضان مصطفى رمضان سعد نصار٣٣٧٨٤

دمحم٣٣٧٨٥ مستجدعلي زايد علي 

مستجدعلي سيف النصر صالح سيف النصر٣٣٧٨٦

دمحم عمر٣٣٧٨٧ مستجدعلى عادل على 

مستجدعلى عبدالفتاح على السيد٣٣٧٨٨

دمحم عبدالعزيز عبدالفتاح عبدالاله٣٣٧٨٩ مستجدعلى 

دمحم على ابراهيم عزالدين٣٣٧٩٠ مستجدعلى 

دمحم على ابراهيم منصور٣٣٧٩١ مستجدعلى 

دمحم على حسىن عبدالقادر٣٣٧٩٢ مستجدعلى 

دمحم على شاهني٣٣٧٩٣ مستجدعلى 

دمحم على مربوك الندرى٣٣٧٩٤ مستجدعلى 

دمحم احلمصاىن٣٣٧٩٥ دمحم على  مستجدعلى 

دمحم على منصور٣٣٧٩٦ مستجدعلى 

دمحم فوزى ابراهيم٣٣٧٩٧ مستجدعلى 

دمحم العشرى٣٣٧٩٨ دمحم يوسف  مستجدعلى 

مستجدعلى حممود على ابو جالل السماك٣٣٧٩٩

مستجدعلى Tصر على امحد٣٣٨٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدعلى هالل على عالم٣٣٨٠١

مستجدعلياء بالل زغلول رشوان٣٣٨٠٢

دمحم٣٣٨٠٣ مستجدعلياء رمضان ابراهيم 

مستجدعلياء عبدالعظيم عبدهللا عبدالرمحن٣٣٨٠٤

دمحم عبدالواحد عبداحلفيظ الطرطورى٣٣٨٠٥ مستجدعلياء 

مستجدعلياء يوسف خضر يوسف٣٣٨٠٦

دمحم امحد حممود محزه٣٣٨٠٧ مستجدعليه 

مستجدعليه وليد العيسوى ابراهيم٣٣٨٠٨

مستجدعماد الدين وليد على حسن على٣٣٨٠٩

دمحم ابو بكر٣٣٨١٠ مستجدعماد محدى 

مستجدعماد عبدالعزيز ابو  بكر عبدالعزيز٣٣٨١١

مستجدعماد عبدالفتاح فوزى مليجى عطوه٣٣٨١٢

مستجدعماد علي عبدالرحيم عبداملنعم٣٣٨١٣

مستجدعماد نبيل حامد مربوك٣٣٨١٤

دمحم الشهاوى هدهود٣٣٨١٥ مستجدعماد هيثم 

مستجدعمار امحد ابراهيم السيد٣٣٨١٦

مستجدعمار السيد عبداملتجلى عبده٣٣٨١٧

مستجدعمار السيد فوزى عبدالعزيز الفرماوى٣٣٨١٨

مستجدعمار محزه عبداحلكم مهام٣٣٨١٩

دمحم سعد٣٣٨٢٠ مستجدعمار سعد 

مستجدعمار صربى عبدالفتاح محيده٣٣٨٢١

مستجدعمار وليد مدىن عطيه مدىن زيد٣٣٨٢٢

مستجدعمار Fسر حامد فرج٣٣٨٢٣

مستجدعمر ابراهيم عبداللطيف مهران مرزوق٣٣٨٢٤

دمحم٣٣٨٢٥ مستجدعمر امحد محاده 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدعمر امحد عبدالقادر عبداملقصود كساب٣٣٨٢٦

دمحم عمر٣٣٨٢٧ مستجدعمر امحد عمر 

دمحم على٣٣٨٢٨ مستجدعمر اسامه فاروق 

مستجدعمر اسالم غريب امام٣٣٨٢٩

مستجدعمر السيد السيد امحد النورى٣٣٨٣٠

دمحم٣٣٨٣١ مستجدعمر السيد شوقى اهلادى 

دمحم شعبه٣٣٨٣٢ مستجدعمر امين عبدالفتاح 

دمحم جالل٣٣٨٣٣ مستجدعمر ايهاب 

دمحم جعفر٣٣٨٣٤ مستجدعمر بكر عمر 

مستجدعمر جالل على فهيم امحد٣٣٨٣٥

مستجدعمر مجيل عبدالغىن درويش٣٣٨٣٦

دمحم بيومى٣٣٨٣٧ مستجدعمر ربيع عبدهللا 

دمحم٣٣٨٣٨ مستجدعمر رجب عبدالتواب 

دمحم االمني٣٣٨٣٩ دمحم  مستجدعمر رمضان 

مستجدعمر شريف حسن امحد مصطفى٣٣٨٤٠

مستجدعمر صاحل عبدالرمحن امحد٣٣٨٤١

مستجدعمر طارق عبدالعاطى بدر٣٣٨٤٢

مستجدعمر عادل عبدالعال ابراهيم٣٣٨٤٣

مستجدعمر عاشور عاشور مصطفى اجلمال٣٣٨٤٤

مستجدعمر عبدالعزيز ابراهيم الالىف جاب هللا٣٣٨٤٥

مستجدعمر عبدالعزيز مخيس عبدالعزيز٣٣٨٤٦

مستجدعمر عبدالفتاح عبده امام عبداهلادى٣٣٨٤٧

مستجدعمر عبدالكرمي عوض عبداهلادى٣٣٨٤٨

مستجدعمر عبدهللا ربيع عبدهللا عبدا�يد٣٣٨٤٩

دمحم مصطفى٣٣٨٥٠ مستجدعمر عبدهللا مصطفى 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدعمر عصمت عيد على٣٣٨٥١

مستجدعمر على على على صيام٣٣٨٥٢

مستجدعمر عماد الشحات عبدالشاىف حسن٣٣٨٥٣

مستجدعمر حمسن عمر امحد الشريطى٣٣٨٥٤

دمحم امحد راشد عثمان سالمه٣٣٨٥٥ مستجدعمر 

دمحم السيد٣٣٨٥٦ دمحم امحد  مستجدعمر 

دمحم السيد ابراهيم القرشاوى٣٣٨٥٧ مستجدعمر 

دمحم رضا حامد عبدهللا٣٣٨٥٨ مستجدعمر 

دمحم عبدالعال عطوه٣٣٨٥٩ مستجدعمر 

دمحم على فتح هللا٣٣٨٦٠ مستجدعمر 

دمحم٣٣٨٦١ دمحم كمال  مستجدعمر 

دمحم حيىي امحد عالم٣٣٨٦٢ مستجدعمر 

مستجدعمر حممود امحد حممود عبدالواحد٣٣٨٦٣

مستجدعمر حممود حسني عبدالرمحن البوشى٣٣٨٦٤

مستجدعمر حممود مسعد شرف بدوى اجلمل٣٣٨٦٥

مستجدعمر مسلم شحده امحد٣٣٨٦٦

مستجدعمر مصطفى فوده عبدالوهاب فوده٣٣٨٦٧

مستجدعمر هاىن عنرت الشربيىن٣٣٨٦٨

مستجدعمر هيبه منصور هيبه٣٣٨٦٩

مستجدعمر وليد الدين عبدالعزيز امساعيل٣٣٨٧٠

مستجدعمر حييي السيد ذكى٣٣٨٧١

مستجدعمرو امحد كمال عبدهللا٣٣٨٧٢

مستجدعمرو السيد السيد سعاده القليىن٣٣٨٧٣

مستجدعمرو الصباحى حامد احلفىن٣٣٨٧٤

دمحم٣٣٨٧٥ مستجدعمرو انور منوىف 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدعمرو امين جالل ابوالسعود٣٣٨٧٦

مستجدعمرو جاب هللا علي امحد مصطفي٣٣٨٧٧

دمحم٣٣٨٧٨ مستجدعمرو خالد ابراهيم حممود 

مستجدعمرو خالد السيد ابراهيم سليم٣٣٨٧٩

مستجدعمرو خالد بركات سالمه٣٣٨٨٠

مستجدعمرو خالد حسيب سلمان٣٣٨٨١

مستجدعمرو خالد عبدالعليم سيد امحد٣٣٨٨٢

دمحم الربقى٣٣٨٨٣ مستجدعمرو خالد 

مستجدعمرو رمضان امني عبدالعليم فايد٣٣٨٨٤

دمحم جرب٣٣٨٨٥ مستجدعمرو سامح جرب 

دمحم حممود٣٣٨٨٦ مستجدعمرو عادل 

مستجدعمرو عبدالسالم عبداملقصود هاشم٣٣٨٨٧

دمحم شلىب٣٣٨٨٨ مستجدعمرو عبدالقادر 

مستجدعمرو على ابراهيم دمراىن٣٣٨٨٩

مستجدعمرو على امحد السيد على الربلسى٣٣٨٩٠

دمحم ابراهيم كبيش٣٣٨٩١ مستجدعمرو على على 

مستجدعمرو فايز عبدهللا عبداللطيف امحد٣٣٨٩٢

مستجدعمرو فرج على حسني٣٣٨٩٣

دمحم امحد٣٣٨٩٤ مستجدعمرو فوزى السيد 

دمحم عبدالدامي٣٣٨٩٥ مستجدعمرو حمفوظ فتح هللا 

دمحم عادل ابراهيم٣٣٨٩٦ دمحم  مستجدعمرو 

مستجدعمرو مصطفى على على حسني٣٣٨٩٧

مستجدعمرو Tجى فؤاد ابراهيم عماره٣٣٨٩٨

دمحم محوده٣٣٨٩٩ مستجدعمرو وليد عمر 

مستجدعمرو Fسر موسى امحد محدى٣٣٩٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدعمرو حيى زكرF عبدالعال٣٣٩٠١

دمحم حممود٣٣٩٠٢ مستجدعهد عصام سيد 

مستجدعوض رمضان عبدالفتاح عبدالعزيز مكتوب٣٣٩٠٣

دمحم حسني٣٣٩٠٤ مستجدعوض على عوض 

دمحم السعودى٣٣٩٠٥ مستجدعوىن عصام 

مستجدعيد امحد عيد امحد٣٣٩٠٦

مستجدعيد شوقى عيد على بركات٣٣٩٠٧

مستجدعيسى ربيع عبداللطيف سيد امحد حسن٣٣٩٠٨

مستجدغادة رضوان حممود علي٣٣٩٠٩

مستجدغاده اسامه فتحى كامل٣٣٩١٠

دمحم حسان٣٣٩١١ مستجدغاده عبداحلميد حسن 

مستجدغدير السيد مصطفي عزب٣٣٩١٢

دمحم عبدهللا٣٣٩١٣ مستجدفؤاد حازم عزت 

دمحم رمضان٣٣٩١٤ دمحم  مستجدفؤاد عاصم يسرى 

مستجدفاتن عصام عبداحلميد على مجعه٣٣٩١٥

مستجدفادى صربى صدقى وهبه٣٣٩١٦

دمحم توكل دندش٣٣٩١٧ مستجدفادى عصام 

مستجدفادى فرج منري مسعد٣٣٩١٨

مستجدفادى كمال جنيب حنني٣٣٩١٩

مستجدفادى ميالد شلىب بنيامني٣٣٩٢٠

مستجدفادى نبيل بشرى خليل٣٣٩٢١

مستجدفارس امحد محاد ابراهيم٣٣٩٢٢

مستجدفارس امحد مصطفى مسلم عبدالفتاح٣٣٩٢٣

مستجدفارس حسن امساعيل طلبه٣٣٩٢٤

مستجدفارس راقى عبدالعزيز ابراهيم٣٣٩٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدفارس سامى امني حممود٣٣٩٢٦

مستجدفارس سبيته درويش ابو  زيد٣٣٩٢٧

مستجدفارس مسعان مهىن يس٣٣٩٢٨

مستجدفارس شوقى امساعيل كامل حسن٣٣٩٢٩

مستجدفارس طارق سيد عبدالغىن٣٣٩٣٠

مستجدفارس فكرى السيد عبدالرازق٣٣٩٣١

مستجدفارس جمدى كامل امني٣٣٩٣٢

دمحم على احلجر٣٣٩٣٣ مستجدفارس 

دمحم كرم علي٣٣٩٣٤ مستجدفارس 

مستجدفاروق اشرف فاروق امحد مصباح٣٣٩٣٥

مستجدفاروق حامت فاروق الشامى٣٣٩٣٦

دمحم درويش٣٣٩٣٧ دمحم  مستجدفاروق عبداملنعم 

مستجدفاروق عيد فاروق ابراهيم شتاله٣٣٩٣٨

دمحم فاروق امحد٣٣٩٣٩ مستجدفاروق 

دمحم ر9ع٣٣٩٤٠ مستجدفاطمة امحد على 

مستجدفاطمة الزهراء حممود أمني حممود٣٣٩٤١

مستجدفاطمة ايهاب عبد ربه علي٣٣٩٤٢

دمحم عبداملعطى٣٣٩٤٣ مستجدفاطمة حسن 

مستجدفاطمة عاطف صالح حسن٣٣٩٤٤

دمحم امحد٣٣٩٤٥ مستجدفاطمة عبدالرمحن 

مستجدفاطمة عبداملنعم فوزى عبداملنعم ونس٣٣٩٤٦

دمحم طاجن٣٣٩٤٧ مستجدفاطمة فرج عثمان 

دمحم امساعيل صربه٣٣٩٤٨ مستجدفاطمة 

مستجدفاطمه ابراهيم جابر حامد٣٣٩٤٩

مستجدفاطمه امحد حافظ سعيد٣٣٩٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدفاطمه امحد مربوك القطشاوى٣٣٩٥١

مستجدفاطمه اسامه حممود عبداجلابر٣٣٩٥٢

مستجدفاطمه الزهراء ابراهيم حسن عبداجلواد ابراهيم حسن٣٣٩٥٣

مستجدفاطمه الزهراء عادل عبدالنىب زكى حممود٣٣٩٥٤

دمحم جوده مصطفى٣٣٩٥٥ مستجدفاطمه الزهراء مصطفى 

دمحم ابو هاشم٣٣٩٥٦ مستجدفاطمه سيد 

مستجدفاطمه عاطف صالح الدين حسان٣٣٩٥٧

دمحم مامون سعد٣٣٩٥٨ مستجدفاطمه عبداحلكيم 

دمحم٣٣٩٥٩ مستجدفاطمه عبدالعزيز درويش عبدالعزيز 

دمحم حسب هللا٣٣٩٦٠ مستجدفاطمه عبدالعزيز 

مستجدفاطمه جمدى عطيه عبدالسيد عبدالقادر حسان٣٣٩٦١

دمحم ابراهيم شحده٣٣٩٦٢ مستجدفاطمه 

دمحم حسن حممود٣٣٩٦٣ مستجدفاطمه 

دمحم عبداخلالق عبدالباقي٣٣٩٦٤ مستجدفاطمه 

مستجدفاطمه مدحت عبدالرمحن امحد علي٣٣٩٦٥

دمحم عامر٣٣٩٦٦ مستجدفاطمه مدحت 

مستجدفاطمه مصطفي عبدالعزيز امحد٣٣٩٦٧

دمحم حممود٣٣٩٦٨ مستجدفاطمه مصطفى 

مستجدفاطمه هشام جابر عبداخلالق الرويىن٣٣٩٦٩

مستجدفاطمه هشام مصطفى ابراهيم٣٣٩٧٠

مستجدفاطمه وليد عبداحملسن عبده عالم٣٣٩٧١

مستجدفاطمه يسرى على حسان٣٣٩٧٢

مستجدفايزه امحد امحد الغزايل٣٣٩٧٣

مستجدفتحى ابوالسعود فتحى ابوالسعود٣٣٩٧٤

مستجدفتحى امحد فتحى عبدالوهاب٣٣٩٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم٣٣٩٧٦ مستجدفتحى فتح هللا عبدالفضيل 

مستجدفتحى كرم عبدالبارى عبدالكرمي٣٣٩٧٧

دمحم عبداحلميد امحد٣٣٩٧٨ مستجدفتحى 

دمحم دراز٣٣٩٧٩ دمحم فتحى  مستجدفتحى 

دمحم املالكى٣٣٩٨٠ دمحم  مستجدفتحى 

مستجدفتحى نبيل ابراهيم عبدالرمحن املوشى٣٣٩٨١

دمحم غراب٣٣٩٨٢ مستجدفتحى نصر فتحى طه 

مستجدفتحى هاىن فتحى عبداحلميد حنيش٣٣٩٨٣

مستجدفراج ماجد صربى عزام٣٣٩٨٤

مستجدفرج جابر عبداجلواد شعبان الصعيدى٣٣٩٨٥

مستجدفرح امحد مصطفى على٣٣٩٨٦

مستجدفرح امين ابراهيم معوض زيد٣٣٩٨٧

مستجدفرح ايهاب ابراهيم توفيق٣٣٩٨٨

دمحم احلملى٣٣٩٨٩ مستجدفرح صالح امساعيل 

دمحم عبداحلميد٣٣٩٩٠ مستجدفرح عالء 

مستجدفرح كرم عبدهللا عبدهللا٣٣٩٩١

مستجدفرح حممود رمضان رمضان٣٣٩٩٢

مستجدفرح حممود سفينه حنفى٣٣٩٩٣

مستجدفرح Tصف عيسوى مأمون٣٣٩٩٤

مستجدفرحه حامد حسن حممود٣٣٩٩٥

دمحم امحد٣٣٩٩٦ مستجدفريد سعدالدين 

دمحم فريد زكى النقيب٣٣٩٩٧ مستجدفريد 

مستجدفريده كرمي فاروق عبدالنيب٣٣٩٩٨

دمحم أمني ابراهيم فوده٣٣٩٩٩ مستجدفريده 

مستجدفوزى امين عبدالالله العشماوى٣٤٠٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدفوزى عصمت فوزى عبدالسيد فرج هللا٣٤٠٠١

مستجدفوزى عماد فوزى امحد٣٤٠٠٢

مستجدفيىب نبيل فتحى ابراهيم خليل٣٤٠٠٣

دمحم٣٤٠٠٤ دمحم  مستجدفيفى Fسر 

مستجدكا ميليا خالد عاطف عوض٣٤٠٠٥

مستجدكاترين جرجس راشد جرجس٣٤٠٠٦

مستجدكاراس امري مالك برسوم جرجس٣٤٠٠٧

مستجدكارم صربى عبداملطلب حممود٣٤٠٠٨

مستجدكارولني رمزى عبدالنعيم جوهر٣٤٠٠٩

مستجدكارولني ماهر فرج ا9دير٣٤٠١٠

مستجدكامل مصطفى كامل ابواحلديد Vمر٣٤٠١١

مستجدكرستني جوزيف عياد عبداملالك٣٤٠١٢

مستجدكرستينا وجيه صموائيل منصور٣٤٠١٣

مستجدكرم نصر عطيه نصر٣٤٠١٤

مستجدكرمينا عادل وليم مشرقى٣٤٠١٥

دمحم٣٤٠١٦ مستجدكرمي ابراهيم عبدالفتاح 

مستجدكرمي امحد صالح القدمي٣٤٠١٧

مستجدكرمي امحد كرمي جعفر جعفر٣٤٠١٨

دمحم عبدهللا سليمان٣٤٠١٩ مستجدكرمي امحد 

دمحم فوده٣٤٠٢٠ مستجدكرمي امحد 

مستجدكرمي اسامه وحيد عبداحملسن٣٤٠٢١

مستجدكرمي السيد عيد شبل ابوزيد٣٤٠٢٢

مستجدكرمي الصاوى سعد ابوعمر٣٤٠٢٣

مستجدكرمي مجال صادق حمى الدين٣٤٠٢٤

مستجدكرمي سيد شوقي مراد٣٤٠٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم حسن٣٤٠٢٦ مستجدكرمي صبحى 

دمحم٣٤٠٢٧ دمحم  مستجدكرمي صربى 

مستجدكرمي صالح الدين امام على٣٤٠٢٨

دمحم السيد عطا هللا٣٤٠٢٩ مستجدكرمي طارق 

مستجدكرمي عبدالرمحن عبدالرمحن السيد عبدهللا٣٤٠٣٠

مستجدكرمي عبدالعظيم سامل السجيىن٣٤٠٣١

مستجدكرمي عبدا�يد عبدالفتاح عبدالقادر٣٤٠٣٢

مستجدكرمي عماد الصاىف يوسف٣٤٠٣٣

مستجدكرمي عمرو سعيد مجعه٣٤٠٣٤

دمحم عبدهللا٣٤٠٣٥ مستجدكرمي فرج 

دمحم املاحل٣٤٠٣٦ مستجدكرمي فوزى املرسى 

دمحم امحد شرف ادريس٣٤٠٣٧ مستجدكرمي 

دمحم السيد سامل هالل٣٤٠٣٨ مستجدكرمي 

دمحم صالح حنفى بيومى٣٤٠٣٩ مستجدكرمي 

دمحم عبدهللا مدينه٣٤٠٤٠ مستجدكرمي 

دمحم كامل عبدالعزيز سليمان٣٤٠٤١ مستجدكرمي 

دمحم حمجوب٣٤٠٤٢ مستجدكرمي حممود خليل 

مستجدكرمية مصطفى امحد مغرىب٣٤٠٤٣

مستجدكرميه يسرى نصر حراز٣٤٠٤٤

مستجدكمال امحد كمال امحد عطيه مشاحيت٣٤٠٤٥

دمحم حرىب٣٤٠٤٦ مستجدكمال اشرف كمال 

مستجدكمال عبداللطيف كمال اجلميزى٣٤٠٤٧

دمحم كمال توفيق امساعيل٣٤٠٤٨ مستجدكمال 

مستجدكنزى عبدالناصر مجال عبدالرمحن٣٤٠٤٩

دمحم سيد عبداملعطى٣٤٠٥٠ مستجدكنزى 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدكوثر عبدالعظيم عطيه مربوك٣٤٠٥١

مستجدكوثر هاىن عبدالعظيم عوض هللا اجلنايىن٣٤٠٥٢

مستجدكريلس اسعد فكرى عبدهللا٣٤٠٥٣

مستجدكريلس امري سليم عوض٣٤٠٥٤

مستجدكريلس 9رح عزيز ملك٣٤٠٥٥

مستجدكريلس بولس رزق هللا بولس٣٤٠٥٦

مستجدكريلس سعيد عبدهللا اسحق٣٤٠٥٧

مستجدكريلس نبيل حنا رزق هللا٣٤٠٥٨

مستجدكريلس نبيل فتحى بسنىت٣٤٠٥٩

مستجدلؤا حسام ممدوح عبدالعزيز عزام٣٤٠٦٠

دمحم زيدان٣٤٠٦١ مستجدال ميس زيدان 

مستجدجلني عمرو عبدالعاطي عطيه يونس٣٤٠٦٢

مستجدملياء فرحان هاشم فرحان٣٤٠٦٣

مستجدمليس السيد ابو اليزيد الشابورى٣٤٠٦٤

مستجدلوجني امحد محدي فاروق٣٤٠٦٥

دمحم٣٤٠٦٦ مستجدلوجني Vمر حسن 

دمحم عبدالعال٣٤٠٦٧ مستجدليلى امحد 

دمحم سيد مراد زايد٣٤٠٦٨ مستجدليلى جابر 

مستجدمؤمن امحد فتحى عبدالغىن٣٤٠٦٩

مستجدمؤمن Vمر امحد عبدالرازق٣٤٠٧٠

دمحم عالم السيد٣٤٠٧١ مستجدمؤمن Vمر 

دمحم٣٤٠٧٢ مستجدمؤمن عبداحملسن عبداملؤمن 

دمحم على عطيه سالمه٣٤٠٧٣ مستجدمؤمن عالء 

مستجدمؤمن ماجد مؤمن فاضل على٣٤٠٧٤

دمحم مربوك طه٣٤٠٧٥ دمحم  مستجدمؤمن مصطفى 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدمؤمن Fسر السيد حممود٣٤٠٧٦

دمحم بيومى٣٤٠٧٧ مستجدماجده بيومى 

دمحم٣٤٠٧٨ مستجدماجده محدي امحد 

دمحم على٣٤٠٧٩ مستجدماجده محزه 

مستجدمادوT عزت ميالد يوTن٣٤٠٨٠

مستجدمارتينا سامح مجال مشيل فاT يوسف٣٤٠٨١

مستجدمارجريت مسري العبد سفني٣٤٠٨٢

مستجدمارسلينو عبده صبحى ابراهيم٣٤٠٨٣

مستجدمارسيلنو سرور فتحى عزيز٣٤٠٨٤

مستجدمارF حنا سوارس حنا٣٤٠٨٥

مستجدمارF ممدوح عوض هللا جرجس٣٤٠٨٦

مستجدمارF وصفى كامل عبداملالك٣٤٠٨٧

مستجدمارينا امين جورجي مانويل٣٤٠٨٨

مستجدمارينا روماىن ابو سيف يىن٣٤٠٨٩

مستجدمازن امحد شبل منصور٣٤٠٩٠

مستجدمازن امحد عبداحلليم امحد٣٤٠٩١

مستجدمازن رضا نور الدين على الفواخرى٣٤٠٩٢

مستجدمازن جنيب حامد جنيب٣٤٠٩٣

مستجدمازن Fسر حافظ حافظ٣٤٠٩٤

مستجدماهر جالل ماهر يونس على٣٤٠٩٥

مستجدماهيتاب ثروت طلعت عبدالرمحن قنصوة٣٤٠٩٦

مستجدمايكل كرم عطا هللا جاد الكرمي٣٤٠٩٧

مستجدجمدى اشرف اسحق صادق٣٤٠٩٨

دمحم رضوان٣٤٠٩٩ دمحم عبداخلالق  مستجدجمدى 

مستجددمحم ابراهيم ابو العزم امحد دويدار٣٤١٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجددمحم ابراهيم امحد كامل ابراهيم٣٤١٠١

مستجددمحم ابراهيم ادريس ابراهيم٣٤١٠٢

مستجددمحم ابراهيم الربنس عبداحلليم العساوى٣٤١٠٣

مستجددمحم ابراهيم حسن امحد٣٤١٠٤

مستجددمحم ابراهيم شحاته عبداحلكم٣٤١٠٥

مستجددمحم ابراهيم عبدالقوى الفقى٣٤١٠٦

مستجددمحم ابراهيم عبداللطيف منصور ابراهيم٣٤١٠٧

مستجددمحم ابراهيم عبدهللا ابراهيم فرج٣٤١٠٨

مستجددمحم ابراهيم عبداملقصود عبدالعال عبداملقصود٣٤١٠٩

مستجددمحم ابراهيم عبدالوهاب ابراهيم خضر٣٤١١٠

مستجددمحم ابراهيم كامل عبدهللا٣٤١١١

مستجددمحم ابراهيم كرمي شريف٣٤١١٢

دمحم ابراهيم٣٤١١٣ مستجددمحم ابراهيم 

دمحم امحد مدكور٣٤١١٤ مستجددمحم ابراهيم 

دمحم عبدالرازق٣٤١١٥ مستجددمحم ابراهيم 

دمحمى امساعيل٣٤١١٦ مستجددمحم ابراهيم 

مستجددمحم ابو زيد امساعيل ابو زيد الشاذىل٣٤١١٧

مستجددمحم امحد ابراهيم امساعيل خطاب٣٤١١٨

مستجددمحم امحد السيد امحد ابوصاحل٣٤١١٩

دمحم الشربيىن٣٤١٢٠ مستجددمحم امحد الشربيىن 

مستجددمحم امحد امني مرتضى عبدالواحد٣٤١٢١

مستجددمحم امحد جابر سيد٣٤١٢٢

دمحم على زيد٣٤١٢٣ مستجددمحم امحد حسىن 

مستجددمحم امحد رجب عوض عبدالصمد٣٤١٢٤

مستجددمحم امحد رFض عبداملنعم البلكيمى٣٤١٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجددمحم امحد سامل بدير٣٤١٢٦

مستجددمحم امحد سعد السيد الفخراىن٣٤١٢٧

مستجددمحم امحد سعيد رمضان٣٤١٢٨

مستجددمحم امحد سالمه عبدالقادر٣٤١٢٩

مستجددمحم امحد مسري صديق٣٤١٣٠

مستجددمحم امحد شعبان امحد٣٤١٣١

مستجددمحم امحد عبداحلليم كامل٣٤١٣٢

مستجددمحم امحد عبدالعليم على عبداجليد٣٤١٣٣

مستجددمحم امحد عبدالغىن متوىل٣٤١٣٤

مستجددمحم امحد عبدهللا امحد عيسي٣٤١٣٥

مستجددمحم امحد عبدهللا مصطفى عيد٣٤١٣٦

مستجددمحم امحد عبداهلادى امحد رضوان٣٤١٣٧

مستجددمحم امحد على ابو طالب٣٤١٣٨

مستجددمحم امحد فكرى السيد٣٤١٣٩

مستجددمحم امحد فهمى سالم٣٤١٤٠

مستجددمحم امحد فوزى منشاوى خليل٣٤١٤١

مستجددمحم امحد مربوك امحد عثمان٣٤١٤٢

دمحم سعيد مواىف٣٤١٤٣ مستجددمحم امحد 

دمحم عبدهللا حالوه٣٤١٤٤ مستجددمحم امحد 

دمحم على٣٤١٤٥ مستجددمحم امحد 

دمحم على رفاعى٣٤١٤٦ مستجددمحم امحد 

مستجددمحم امحد مهدى ابو العنني احلاوى٣٤١٤٧

دمحم مهىن٣٤١٤٨ مستجددمحم امحد مهىن 

دمحم الدش٣٤١٤٩ مستجددمحم اسامه امحد 

مستجددمحم اسامه بديوى عبداملنعم٣٤١٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجددمحم اسامه صالح فهيم حسني٣٤١٥١

دمحم الدروى٣٤١٥٢ مستجددمحم اسامه 

دمحم عبدالعال٣٤١٥٣ مستجددمحم اسامه 

دمحم على٣٤١٥٤ مستجددمحم اسامه 

دمحم٣٤١٥٥ مستجددمحم اسالم امساعيل 

مستجددمحم امساعيل جادالكرمي صابر٣٤١٥٦

مستجددمحم امساعيل رجب امساعيل عيسى٣٤١٥٧

مستجددمحم امساعيل على ابراهيم الثلث٣٤١٥٨

دمحم الفواخرى٣٤١٥٩ مستجددمحم امساعيل 

مستجددمحم اشرف امحد املناوي٣٤١٦٠

مستجددمحم اشرف امحد طه٣٤١٦١

مستجددمحم اشرف السعيد النشرتى٣٤١٦٢

مستجددمحم اشرف حامد امحد االشقر٣٤١٦٣

مستجددمحم اشرف عبدالغىن مسعود عبدالعزيز٣٤١٦٤

دمحم٣٤١٦٥ مستجددمحم اشرف فارس 

دمحم سعد سليم٣٤١٦٦ مستجددمحم اشرف 

دمحم صاحل علواىن٣٤١٦٧ مستجددمحم اشرف 

دمحم٣٤١٦٨ دمحم صاحل  مستجددمحم اشرف 

دمحم عيد٣٤١٦٩ مستجددمحم اشرف 

دمحم كامل عبداحلميد ربيع٣٤١٧٠ مستجددمحم اشرف 

مستجددمحم السعيد رجب عبدالواحد زاهر٣٤١٧١

دمحم ابراهيم على٣٤١٧٢ مستجددمحم السعيد 

دمحم الربيعى٣٤١٧٣ مستجددمحم السعيد 

مستجددمحم السيد ابراهيم بدير البغدادى٣٤١٧٤

مستجددمحم السيد جويده ابراهيم٣٤١٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجددمحم السيد حسني سويلم٣٤١٧٦

دمحم٣٤١٧٧ مستجددمحم السيد حسني 

مستجددمحم السيد عبدالعال مرسى٣٤١٧٨

مستجددمحم السيد عبدالفتاح السيد عبدالفتاح٣٤١٧٩

مستجددمحم السيد عبدالكرمي السيد عبدالكرمي٣٤١٨٠

دمحم على٣٤١٨١ مستجددمحم السيد متوىل 

دمحم السيد٣٤١٨٢ مستجددمحم السيد 

دمحم هطل٣٤١٨٣ مستجددمحم السيد 

دمحم٣٤١٨٤ مستجددمحم السيد حممود 

مستجددمحم السيد يوسف سامل٣٤١٨٥

مستجددمحم الشحات عبدالعزيز درويش٣٤١٨٦

مستجددمحم اهلادي رمضان عبدالغين٣٤١٨٧

مستجددمحم امني امحد يوسف٣٤١٨٨

مستجددمحم امني شرف الدين على امحد شبكه٣٤١٨٩

دمحم الصاوى٣٤١٩٠ مستجددمحم امني 

مستجددمحم انور سعيد عبدالفتاح عبدالقادر٣٤١٩١

مستجددمحم انور على ابراهيم Tصف٣٤١٩٢

دمحم عبداحلميد٣٤١٩٣ مستجددمحم انور 

دمحم٣٤١٩٤ دمحم  مستجددمحم انور 

دمحم عبداملوىل٣٤١٩٥ مستجددمحم امين امحد 

مستجددمحم امين الصاوى السيد٣٤١٩٦

مستجددمحم امين سعيد عمران على الكسىب٣٤١٩٧

مستجددمحم امين عبدالرحيم عبدالباقى السيد٣٤١٩٨

مستجددمحم امين عزت عبدالفتاح٣٤١٩٩

مستجددمحم امين عيد الزهريى٣٤٢٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم امحد تركى٣٤٢٠١ مستجددمحم امين 

دمحم رشاد عبدالشاىف حسن٣٤٢٠٢ مستجددمحم امين 

مستجددمحم امين مصطفي امساعيل٣٤٢٠٣

مستجددمحم امين مصطفي عثمان عفيفي٣٤٢٠٤

مستجددمحم بركات مرسى شحاته مرسى٣٤٢٠٥

مستجددمحم بسيوىن السيد عبداملطلب امحد٣٤٢٠٦

دمحم٣٤٢٠٧ مستجددمحم Vمر شعبان عبدالرمحن 

مستجددمحم جابر امني امحد خليل٣٤٢٠٨

دمحم٣٤٢٠٩ مستجددمحم جابر محيده 

دمحم شلىب٣٤٢١٠ مستجددمحم مجال الدين 

مستجددمحم مجال الشحات على فياض٣٤٢١١

مستجددمحم مجال حامد سلطان شحاته٣٤٢١٢

مستجددمحم مجال سامل السكرمى٣٤٢١٣

مستجددمحم مجال عبداللطيف الفيل٣٤٢١٤

مستجددمحم مجال عبداملنعم عبدهللا٣٤٢١٥

مستجددمحم مجال على السيد بدوى٣٤٢١٦

دمحم امحد٣٤٢١٧ مستجددمحم مجال 

دمحم عوض املسلماىن٣٤٢١٨ مستجددمحم مجال 

دمحم يونس عيد٣٤٢١٩ مستجددمحم مجال 

مستجددمحم مجال حممود اخلوىل٣٤٢٢٠

مستجددمحم مجال نصر غنيم٣٤٢٢١

دمحم امحد مجعه٣٤٢٢٢ مستجددمحم مجعه 

دمحم حبيب٣٤٢٢٣ مستجددمحم مجعه يوسف 

مستجددمحم حامد طه على٣٤٢٢٤

مستجددمحم حامد عبدالسيد نورالدين٣٤٢٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم السعودى٣٤٢٢٦ مستجددمحم حامد 

مستجددمحم حسب النىب مربوك عبدهللا٣٤٢٢٧

مستجددمحم حسن عبدهللا عبداحلميد٣٤٢٢٨

دمحم حسن امحد٣٤٢٢٩ مستجددمحم حسن 

دمحم عبداحلميد االبيض٣٤٢٣٠ مستجددمحم حسن 

مستجددمحم حسىن عطيه الشيخ على٣٤٢٣١

مستجددمحم حسني أبواحلديد سيد امحد٣٤٢٣٢

مستجددمحم حسني ابراهيم حسني٣٤٢٣٣

مستجددمحم حسني جرب عبود٣٤٢٣٤

مستجددمحم حسني مهنا يوسف٣٤٢٣٥

مستجددمحم حلمي صاحل طلبه٣٤٢٣٦

مستجددمحم محاده عبدالرؤف امحد عبدالرمحن٣٤٢٣٧

دمحم سامل٣٤٢٣٨ مستجددمحم محدى عبدالعزيز 

مستجددمحم محدى عبدالعزيز حممود٣٤٢٣٩

مستجددمحم محدى عبدالنعيم حسب هللا٣٤٢٤٠

دمحم٣٤٢٤١ مستجددمحم خالد سعيد 

مستجددمحم خالد عبدالرازق الديب٣٤٢٤٢

مستجددمحم خالد عوض عبدالقادر٣٤٢٤٣

دمحم امحد شعالن٣٤٢٤٤ مستجددمحم خالد 

دمحم احلسيىن عوض٣٤٢٤٥ مستجددمحم خالد 

دمحم على٣٤٢٤٦ مستجددمحم خالد 

مستجددمحم خالد مشحوت حمجوب٣٤٢٤٧

مستجددمحم خليل خليل بسيوىن ابو كيله٣٤٢٤٨

مستجددمحم مخيس حامد سالمه٣٤٢٤٩

دمحم فرج دسوقي٣٤٢٥٠ مستجددمحم خريي 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجددمحم ربيع محدان عبداهلادي٣٤٢٥١

دمحم النجدى٣٤٢٥٢ مستجددمحم ربيع شحاته 

دمحم٣٤٢٥٣ مستجددمحم ربيع عبدالفتاح 

مستجددمحم ربيع عبدالفضيل سالم٣٤٢٥٤

مستجددمحم رجب مخيس ابراهيم٣٤٢٥٥

مستجددمحم رجب صبحي مرسى يوسف٣٤٢٥٦

مستجددمحم رجب عبداللطيف عبدالوهاب٣٤٢٥٧

مستجددمحم رجب عز الدين عطيه٣٤٢٥٨

دمحم بيومى عثمان٣٤٢٥٩ مستجددمحم رجب 

مستجددمحم رجب ميزار فضل موسى٣٤٢٦٠

دمحم٣٤٢٦١ مستجددمحم رشدى عباس 

مستجددمحم رشوان سليمان عبدالعزيز سليمان٣٤٢٦٢

مستجددمحم رضا ابراهيم الدسوقى حسن٣٤٢٦٣

مستجددمحم رضا امحد قاطون٣٤٢٦٤

مستجددمحم رضا السيد اجلزار٣٤٢٦٥

مستجددمحم رضا سعيد شاكر٣٤٢٦٦

مستجددمحم رضا سعيد عبداحلفيظ الشناوى٣٤٢٦٧

مستجددمحم رضا على رمضان القاضى٣٤٢٦٨

دمحم على ابوغطا٣٤٢٦٩ مستجددمحم رضا 

مستجددمحم رضا مرسى عامر٣٤٢٧٠

مستجددمحم رضا نور الدين على الفواخرى٣٤٢٧١

دمحم موسى٣٤٢٧٢ مستجددمحم رفاعى مربوك 

مستجددمحم رفعت امحد عراقى موسى٣٤٢٧٣

مستجددمحم رمضان السيد رمضان٣٤٢٧٤

دمحم٣٤٢٧٥ مستجددمحم رمضان السيد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجددمحم رمضان جادالرب على عبدالرمحن٣٤٢٧٦

مستجددمحم رمضان رفاعى حممود٣٤٢٧٧

دمحم الشافعى٣٤٢٧٨ مستجددمحم رمضان عبدهللا 

دمحم عبدالرؤف٣٤٢٧٩ مستجددمحم رمضان 

دمحم عماره٣٤٢٨٠ مستجددمحم رمضان 

٣٤٢٨١Fدمحم زكر دمحم  مستجددمحم رمضان 

مستجددمحم رمضان يونس عبدالعزيز٣٤٢٨٢

مستجددمحم رFض السيد مصطفى٣٤٢٨٣

مستجددمحم رFض جوده رمضان عبدالعزيز٣٤٢٨٤

مستجددمحم زيدان مصطفى عبدهللا٣٤٢٨٥

مستجددمحم سامل املتوىل عبداملعطى٣٤٢٨٦

مستجددمحم سامل فتحى عوض شحاته٣٤٢٨٧

مستجددمحم سامح امحد عبدالرازق٣٤٢٨٨

دمحم عبداحلميد٣٤٢٨٩ مستجددمحم سامح 

دمحم٣٤٢٩٠ مستجددمحم سامى على 

مستجددمحم سامى كامل حممود٣٤٢٩١

مستجددمحم سامى مربوك سعد٣٤٢٩٢

دمحم يونس٣٤٢٩٣ مستجددمحم سامي 

مستجددمحم سعد عيد سليمان ابراهيم٣٤٢٩٤

مستجددمحم سعداوى عبدالعليم سعداوى٣٤٢٩٥

مستجددمحم سعيد امحد محادة٣٤٢٩٦

مستجددمحم سعيد سعد ابراهيم الد9ح٣٤٢٩٧

مستجددمحم سعيد على مهام٣٤٢٩٨

دمحم ابراهيم٣٤٢٩٩ مستجددمحم سعيد 

دمحم امحد رفاعى٣٤٣٠٠ مستجددمحم سعيد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجددمحم سعيد حممود ابوشوشه٣٤٣٠١

مستجددمحم سعيد مشحوت امحد عيد٣٤٣٠٢

مستجددمحم سالمه حسني عبدالسالم٣٤٣٠٣

دمحم على٣٤٣٠٤ مستجددمحم سليم 

مستجددمحم سليمان امحد سليمان احلجار٣٤٣٠٥

دمحم٣٤٣٠٦ مستجددمحم مسري امحد 

مستجددمحم مسري رضوان حمروس احلداد٣٤٣٠٧

مستجددمحم مسري مصطفى كامل حسن٣٤٣٠٨

مستجددمحم سيد امحد حسىن عبدالرمحن٣٤٣٠٩

دمحم٣٤٣١٠ مستجددمحم سيد امحد سعيد ابو ا�د 

مستجددمحم سيد خلف هاشم عبدالعال٣٤٣١١

دمحم٣٤٣١٢ مستجددمحم سيد مخيس 

مستجددمحم سيد عبدالقادر مغرىب مرسى٣٤٣١٣

مستجددمحم سيد عبداملرضى ابراهيم هالل٣٤٣١٤

مستجددمحم سيد عطيه الزرو٣٤٣١٥

دمحم عويس٣٤٣١٦ مستجددمحم سيد 

مستجددمحم سيد منصور قرىن٣٤٣١٧

مستجددمحم شحاته ابراهيم حممود٣٤٣١٨

دمحم٣٤٣١٩ مستجددمحم شريف جالل 

مستجددمحم شريف رمضان السيد٣٤٣٢٠

مستجددمحم شريف عامر حبيب٣٤٣٢١

مستجددمحم شعبان امحد عبداحلفيظ جاد٣٤٣٢٢

مستجددمحم شعبان عبدالرازق حسن على٣٤٣٢٣

مستجددمحم شعبان عبدالرحيم موسي٣٤٣٢٤

مستجددمحم شعبان عبدهللا حسن٣٤٣٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجددمحم شعبان عطيه الشطله٣٤٣٢٦

مستجددمحم شعبان على جعفر٣٤٣٢٧

دمحم ابراهيم اجلحش٣٤٣٢٨ مستجددمحم شعبان 

مستجددمحم شوقى عبداحلميد عيسى٣٤٣٢٩

مستجددمحم شوقى على امني٣٤٣٣٠

مستجددمحم شوقى فوزى امحد الدرديرى٣٤٣٣١

دمحم السيد٣٤٣٣٢ مستجددمحم صابر 

مستجددمحم صابر حممود عبدالقادر٣٤٣٣٣

مستجددمحم صاىف السيد فهيم ابراهيم٣٤٣٣٤

مستجددمحم صاحل سليم دسوقى عمر٣٤٣٣٥

دمحم الزهريى٣٤٣٣٦ مستجددمحم صبحى مسرى 

دمحم حممود شاهني٣٤٣٣٧ مستجددمحم صبحى 

مستجددمحم صربى سعد بدر الفيومى٣٤٣٣٨

مستجددمحم صربى عبداحلميد عبدالفتاح٣٤٣٣٩

مستجددمحم صربى عبدهللا ابراهيم السيسى٣٤٣٤٠

مستجددمحم صربى فهمى لبيب٣٤٣٤١

مستجددمحم صربى فيصل حممود رزق٣٤٣٤٢

دمحم عبدالرمحن٣٤٣٤٣ مستجددمحم صربى 

مستجددمحم صربى مصطفى زيدان٣٤٣٤٤

مستجددمحم صربى مهدى منصور٣٤٣٤٥

مستجددمحم صربى Tجى جابر على٣٤٣٤٦

مستجددمحم صالح ابراهيم ابوهاشم٣٤٣٤٧

مستجددمحم صالح امحد عقرب٣٤٣٤٨

مستجددمحم صالح الدين مهام معوض٣٤٣٤٩

دمحم عبدالعال٣٤٣٥٠ مستجددمحم صالح 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم على زويل٣٤٣٥١ مستجددمحم صالح 

دمحم٣٤٣٥٢ مستجددمحم صالح مصطفى 

دمحم عبداملقصود الصعيدى٣٤٣٥٣ مستجددمحم ضاحى 

مستجددمحم طارق عبدهللا الكردى٣٤٣٥٤

دمحم ابراهيم عطيه الفقى٣٤٣٥٥ مستجددمحم طارق 

دمحم امحد٣٤٣٥٦ دمحمى  مستجددمحم طارق 

دمحم السيد عطيه٣٤٣٥٧ مستجددمحم طالل 

مستجددمحم عادل السيد البهوىف٣٤٣٥٨

مستجددمحم عادل مجعه السيد كرمي ¬واش٣٤٣٥٩

مستجددمحم عادل حسين ابراهيم٣٤٣٦٠

مستجددمحم عادل رمضان حسني عطوه٣٤٣٦١

مستجددمحم عادل سعد سعد الشيخ٣٤٣٦٢

مستجددمحم عادل عامر حممود٣٤٣٦٣

مستجددمحم عادل عبدالوهاب طنطاوى اجلمل٣٤٣٦٤

دمحم حداد٣٤٣٦٥ مستجددمحم عادل 

دمحم على٣٤٣٦٦ مستجددمحم عادل 

دمحم علي٣٤٣٦٧ مستجددمحم عادل 

دمحم عيسوى امساعيل٣٤٣٦٨ مستجددمحم عاشور 

مستجددمحم عاطف على سليمان٣٤٣٦٩

مستجددمحم عاطف كمال عبدالرمحن ابراهيم٣٤٣٧٠

دمحم على الفقى٣٤٣٧١ مستجددمحم عاطف 

دمحم مللوم جاب هللا٣٤٣٧٢ مستجددمحم عاطف 

مستجددمحم عاطف خمتار عبداملنتصر غضاىب٣٤٣٧٣

مستجددمحم عبد ه حمروس عبداملنعم الشرقاوى٣٤٣٧٤

مستجددمحم عبداجلواد حممود عبداجلواد عكاشه٣٤٣٧٥

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

عامةشعبة

الفرقة األوىل

مستجد

صفحة   ٩٦

التقديرحالة القيد

مستجددمحم عبداحلليم جاد هللا عبداحلليم٣٤٣٧٦

دمحم مرسى على٣٤٣٧٧ مستجددمحم عبداحلليم 

مستجددمحم عبداحلميد شحات عبداحلميد يوسف٣٤٣٧٨

مستجددمحم عبداحلميد عبدالغىن امساعيل السقا٣٤٣٧٩

مستجددمحم عبداحلميد فوزى اجلزار٣٤٣٨٠

دمحم عبداحلميد٣٤٣٨١ مستجددمحم عبداحلميد 

مستجددمحم عبداحلى عطاهللا مجيل عطاهللا٣٤٣٨٢

مستجددمحم عبدالرؤوف سالمه حسن٣٤٣٨٣

مستجددمحم عبدالرازق عبدالعزيز سهيم٣٤٣٨٤

دمحم٣٤٣٨٥ مستجددمحم عبدالرمحن عويس 

دمحم عبدالشاىف٣٤٣٨٦ مستجددمحم عبدالشاىف 

مستجددمحم عبدالشاىف حممود عبدالشاىف٣٤٣٨٧

دمحم عبدالصادق سعيد٣٤٣٨٨ مستجددمحم عبدالصادق 

مستجددمحم عبدالعاطى عوض سيد امحد٣٤٣٨٩

مستجددمحم عبدالعظيم عيد عبدالعظيم٣٤٣٩٠

مستجددمحم عبدالغفار امحد حممود رماح٣٤٣٩١

مستجددمحم عبدالغىن حقى ابو مسلم عبدالقادر امحد٣٤٣٩٢

مستجددمحم عبدالفتاح عبدالرازق عبدالفتاح٣٤٣٩٣

دمحم السعيد٣٤٣٩٤ مستجددمحم عبدالفتاح 

دمحم٣٤٣٩٥ مستجددمحم عبدالقادر عبداملالك عبدالقادر 

مستجددمحم عبدالكرمي ابراهيم عبداهلادى٣٤٣٩٦

مستجددمحم عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف خليل٣٤٣٩٧

مستجددمحم عبدهللا خالد عبدهللا٣٤٣٩٨

مستجددمحم عبدهللا عبدالستار مرعى٣٤٣٩٩

مستجددمحم عبدهللا عبدالفتاح على رضوان٣٤٤٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم سامل٣٤٤٠١ مستجددمحم عبدهللا 

دمحم جابر السيد٣٤٤٠٢ مستجددمحم عبداحملسن 

دمحم مسعود٣٤٤٠٣ مستجددمحم عبداحملسن 

مستجددمحم عبداملقصود امحد عبداملقصود دمهيس٣٤٤٠٤

مستجددمحم عبداملنعم سيد امحد عاشور٣٤٤٠٥

دمحم٣٤٤٠٦ مستجددمحم عبداملنعم عبدالعزيز 

دمحم امحد حسني٣٤٤٠٧ مستجددمحم عبداملنعم 

مستجددمحم عبدالناصر ابوا�د شرقاوى٣٤٤٠٨

مستجددمحم عبدالناصر رمضان سعد عبداهلادي٣٤٤٠٩

دمحم عليمى٣٤٤١٠ مستجددمحم عبدالناصر 

مستجددمحم عبدالنىب امحد راضى٣٤٤١١

دمحم حسن امللط٣٤٤١٢ مستجددمحم عبدالنىب 

مستجددمحم عبداهلادى عبدا�يد عبداهلادى سعيد٣٤٤١٣

مستجددمحم عرفات حممود كرار٣٤٤١٤

دمحم زايد٣٤٤١٥ مستجددمحم عزالدين 

مستجددمحم عزت حسن سيد امحد البنا٣٤٤١٦

دمحم زايد٣٤٤١٧ مستجددمحم عصام ابو زيد 

مستجددمحم عصام الدين السيد السيد سامل٣٤٤١٨

مستجددمحم عصام الدين عبدالغىن بيومى٣٤٤١٩

مستجددمحم عصام طه شلىب٣٤٤٢٠

مستجددمحم عصام عشرى عبداملهدى٣٤٤٢١

دمحم امساعيل٣٤٤٢٢ مستجددمحم عصام 

مستجددمحم عطيه حممود عبدهللا٣٤٤٢٣

مستجددمحم عالء عبدالنيب يونس٣٤٤٢٤

دمحم حممود٣٤٤٢٥ مستجددمحم عالء 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجددمحم عالءالدين السيد حافظ٣٤٤٢٦

مستجددمحم عالءالدين السيد سيف الدين٣٤٤٢٧

مستجددمحم على أنور زكى٣٤٤٢٨

مستجددمحم علي ابراهيم حممود٣٤٤٢٩

مستجددمحم على السيد عبداجلواد عبداجلليل٣٤٤٣٠

مستجددمحم على الشحات على عبدالعزيز٣٤٤٣١

مستجددمحم علي حسن السيد ابوالعال محاده٣٤٤٣٢

مستجددمحم على حسن على عمر٣٤٤٣٣

مستجددمحم على محدان على٣٤٤٣٤

دمحم٣٤٤٣٥ مستجددمحم على خليفه 

مستجددمحم على رمضان على العراقى٣٤٤٣٦

مستجددمحم على سعد على٣٤٤٣٧

مستجددمحم علي صبحى امحد٣٤٤٣٨

مستجددمحم على عبداحلميد على٣٤٤٣٩

مستجددمحم علي فؤاد علي عطيه٣٤٤٤٠

دمحم امحد٣٤٤٤١ مستجددمحم على 

دمحم عبدالاله ربيع٣٤٤٤٢ مستجددمحم على 

دمحم حممود٣٤٤٤٣ مستجددمحم على 

دمحم٣٤٤٤٤ مستجددمحم على حممود 

دمحم٣٤٤٤٥ مستجددمحم عماد الناجى 

دمحم شوقى االودن٣٤٤٤٦ مستجددمحم عماد 

دمحم عبدالعزيز حمروس٣٤٤٤٧ مستجددمحم عماد 

مستجددمحم عمادالدين شحته امساعيل غرى٣٤٤٤٨

مستجددمحم عمار سعد سلطان٣٤٤٤٩

مستجددمحم عنرت عبداللطيف عبدهللا جبه٣٤٤٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم منصور فازع٣٤٤٥١ مستجددمحم عوض 

دمحم حممود امحد على٣٤٤٥٢ مستجددمحم عيد 

مستجددمحم عيد موسى محد٣٤٤٥٣

دمحم٣٤٤٥٤ مستجددمحم عيسى السيد 

دمحم شاهني٣٤٤٥٥ مستجددمحم غريب 

دمحم على٣٤٤٥٦ مستجددمحم فاضل 

مستجددمحم فتحى امحد االجبر٣٤٤٥٧

مستجددمحم فتحى حافظ سليمان٣٤٤٥٨

دمحم جودة مسلم٣٤٤٥٩ مستجددمحم فتحى 

دمحم مامون ابراهيم٣٤٤٦٠ مستجددمحم فتحى 

مستجددمحم فرج شعبان السيد الفهيم٣٤٤٦١

دمحم٣٤٤٦٢ مستجددمحم فرج عبداملوجود عبداهلادى 

دمحم امحد٣٤٤٦٣ مستجددمحم فوزى 

دمحم التمني٣٤٤٦٤ مستجددمحم فوزى 

مستجددمحم قطب صابر سليم٣٤٤٦٥

مستجددمحم كارم نصر عبدالعزيز عبدالناصف٣٤٤٦٦

مستجددمحم كرم عبداملوجود رشوان٣٤٤٦٧

دمحم محاده٣٤٤٦٨ مستجددمحم كرم فؤاد 

مستجددمحم كمال كامل مسعود الكربايت٣٤٤٦٩

دمحم عطيه٣٤٤٧٠ مستجددمحم مأمون عبداملقصود 

مستجددمحم ماهر السعودى امساعيل عبد ربه٣٤٤٧١

مستجددمحم ماهر يسن عبداحلميد٣٤٤٧٢

مستجددمحم مربوك رFض عبداخلالق حجاج٣٤٤٧٣

مستجددمحم مربوك عبداهلادى عبدا�يد٣٤٤٧٤

مستجددمحم مربوك غريب سليمان٣٤٤٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجددمحم جماهد السيد دFب عبود٣٤٤٧٦

مستجددمحم جمدي عبدالستار مصطفى٣٤٤٧٧

مستجددمحم جمدى عبدالسميع عبدهللا٣٤٤٧٨

مستجددمحم جمدى عبداملنعم سنوسى٣٤٤٧٩

مستجددمحم جمدى فوزى ابراهيم٣٤٤٨٠

دمحم ابراهيم السيد٣٤٤٨١ مستجددمحم 

دمحم انور ابراهيم٣٤٤٨٢ مستجددمحم 

دمحم عبدالستار ابراهيم قميحه٣٤٤٨٣ مستجددمحم 

دمحم عبداملنعم حممود الدسوقى٣٤٤٨٤ مستجددمحم 

مستجددمحم حممود السيد على عامر٣٤٤٨٥

دمحم الرملى٣٤٤٨٦ مستجددمحم حممود حسن عبداحلميد 

مستجددمحم حممود راغب عطية٣٤٤٨٧

دمحم٣٤٤٨٨ مستجددمحم حممود زين الدين 

دمحم عبدالشاىف٣٤٤٨٩ مستجددمحم حممود صالح 

مستجددمحم حممود عبداحلفيظ ابو العنني٣٤٤٩٠

مستجددمحم حممود عبدالعظيم حسن٣٤٤٩١

مستجددمحم حممود عبدالعظيم خليل٣٤٤٩٢

دمحم٣٤٤٩٣ مستجددمحم حممود عبدهللا 

مستجددمحم حممود على كرام على٣٤٤٩٤

دمحم البنا٣٤٤٩٥ مستجددمحم حممود 

دمحم حممود اهللباوى٣٤٤٩٦ مستجددمحم حممود 

دمحم٣٤٤٩٧ مستجددمحم حممود مسعود امحد 

مستجددمحم حمىي محزة قطب البكراوى٣٤٤٩٨

دمحم ابو صاحل٣٤٤٩٩ مستجددمحم مدحت عبدالعزيز 

مستجددمحم مرزوق السيد حممود٣٤٥٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجددمحم مسعد الدسوقى حسن بدوى٣٤٥٠١

مستجددمحم مسعد عبدالعال منصور٣٤٥٠٢

مستجددمحم مسعد عبداملنعم عبداملقصود السيد٣٤٥٠٣

دمحم٣٤٥٠٤ مستجددمحم مسعود عبداحلميد 

مستجددمحم مسعود عبدالونيس عطيه زايد٣٤٥٠٥

مستجددمحم مسعود حمروس حسن٣٤٥٠٦

دمحم صاحل٣٤٥٠٧ مستجددمحم مصطفى ابراهيم 

مستجددمحم مصطفى بدوى عبداملنعم زيتون٣٤٥٠٨

مستجددمحم مصطفى عبدالسالم يوسف٣٤٥٠٩

مستجددمحم مصطفى مربوك السيد النحاس٣٤٥١٠

دمحم السيد٣٤٥١١ مستجددمحم مصطفى 

دمحم فرج هيكل٣٤٥١٢ مستجددمحم مصطفى 

مستجددمحم مصطفى مهران مصطفى٣٤٥١٣

مستجددمحم مظهر عبدالشاىف على٣٤٥١٤

مستجددمحم ممدوح عبداملقصود امحد هواش٣٤٥١٥

مستجددمحم ممدوح حمروس عبدالغىن عبدهللا٣٤٥١٦

مستجددمحم ممدوح Tجى عبداجلواد فرج هللا٣٤٥١٧

مستجددمحم مناع زيدان درديرى٣٤٥١٨

مستجددمحم مهاب حممود العشماوى٣٤٥١٩

دمحم امحد٣٤٥٢٠ مستجددمحم Tجى السعيد 

دمحم٣٤٥٢١ دمحم مصطفى  مستجددمحم Tدر 

دمحم٣٤٥٢٢ مستجددمحم Tدى سالمة 

دمحم عباس٣٤٥٢٣ مستجددمحم Tدى 

مستجددمحم Tصر عبدالستار على٣٤٥٢٤

مستجددمحم Tصر عبدهللا حسني على٣٤٥٢٥

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

عامةشعبة

الفرقة األوىل

مستجد

صفحة   ١٠٢

التقديرحالة القيد

مستجددمحم Tصر حممود زيدان٣٤٥٢٦

دمحم الديب٣٤٥٢٧ مستجددمحم نبوى 

دمحم٣٤٥٢٨ مستجددمحم نبيل امحد 

مستجددمحم نبيل عبدالفتاح الرببري٣٤٥٢٩

مستجددمحم نبيل عبداللطيف على٣٤٥٣٠

مستجددمحم جناح عمران ابراهيم٣٤٥٣١

مستجددمحم جناح حيى فراج عبداخلالق٣٤٥٣٢

دمحم الشناوى٣٤٥٣٣ مستجددمحم نورالدين 

مستجددمحم هاىن عبداحلميد عزالعرب٣٤٥٣٤

مستجددمحم هاىن عثمان يوسف٣٤٥٣٥

مستجددمحم هاىن على ابراهيم٣٤٥٣٦

دمحم سامل عواد٣٤٥٣٧ مستجددمحم هاىن 

مستجددمحم هشام عبيده السيد٣٤٥٣٨

دمحم على الكشكى٣٤٥٣٩ مستجددمحم هشام 

دمحم عطيه٣٤٥٤٠ دمحم  مستجددمحم هشام 

مستجددمحم وائل حجازى عبداحلليم٣٤٥٤١

مستجددمحم وائل سامى ابوعاصى٣٤٥٤٢

دمحم فتحى مالك٣٤٥٤٣ مستجددمحم وائل 

دمحم يونس٣٤٥٤٤ مستجددمحم وجدى 

دمحم مرسى يوسف احلضرى٣٤٥٤٥ مستجددمحم وحيد 

مستجددمحم وليد السيد حممود على البحالق٣٤٥٤٦

مستجددمحم وليد الشحات مجعه بيومى٣٤٥٤٧

مستجددمحم وليد على امحد٣٤٥٤٨

دمحم حسني٣٤٥٤٩ مستجددمحم وليد 

دمحم متوىل٣٤٥٥٠ مستجددمحم وليد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم ابوالعال٣٤٥٥١ دمحم  مستجددمحم وليد 

مستجددمحم Fسر امحد امحد٣٤٥٥٢

مستجددمحم Fسر شندى ابواحلديد٣٤٥٥٣

مستجددمحم Fسر عبدالعظيم توفيق٣٤٥٥٤

مستجددمحم Fسر عبدربه عبدالشاىف٣٤٥٥٥

دمحم٣٤٥٥٦ مستجددمحم Fسر عرفه 

مستجددمحم Fسر فوزى ابوالنصر٣٤٥٥٧

مستجددمحم Fسر نعمان حسني ابراهيم٣٤٥٥٨

مستجددمحم Fسر نوح الزعلوك٣٤٥٥٩

مستجددمحم حييي ابراهيم حريشه٣٤٥٦٠

مستجددمحم حيىي رجب عبداحلميد على خري هللا٣٤٥٦١

مستجددمحم يوسف امحد امحد عبداحلى٣٤٥٦٢

دمحم٣٤٥٦٣ مستجددمحم يوسف عبداملرضى يوسف 

مستجددمحمى Fسر رمضان فهمى٣٤٥٦٤

مستجدحممود ابراهيم امحد زارع٣٤٥٦٥

مستجدحممود ابراهيم خليل ابراهيم٣٤٥٦٦

دمحم ابراهيم شرشريه٣٤٥٦٧ مستجدحممود ابراهيم 

مستجدحممود ابو سيف حممود ابو سيف٣٤٥٦٨

دمحم سامل٣٤٥٦٩ مستجدحممود امحد ابراهيم 

مستجدحممود امحد امحد عيد سيد امحد٣٤٥٧٠

مستجدحممود امحد امساعيل حنفى حامد٣٤٥٧١

مستجدحممود امحد حنفي حممود٣٤٥٧٢

مستجدحممود امحد خليل الصادق٣٤٥٧٣

مستجدحممود امحد سيد عمران٣٤٥٧٤

دمحم٣٤٥٧٥ مستجدحممود امحد عبداحلكيم 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدحممود امحد عبدالسالم عبدالباقى جاد٣٤٥٧٦

دمحم٣٤٥٧٧ مستجدحممود امحد عبداللطيف امحد 

مستجدحممود امحد علي عبدالعال٣٤٥٧٨

مستجدحممود امحد عيد عبداخلالق٣٤٥٧٩

مستجدحممود امحد فيصل ابراهيم Tصف٣٤٥٨٠

مستجدحممود امحد كامل امحد٣٤٥٨١

دمحم نصار٣٤٥٨٢ مستجدحممود امحد لطفى حسني 

دمحم٣٤٥٨٣ دمحم  مستجدحممود امحد 

مستجدحممود امحد حممود السمان٣٤٥٨٤

مستجدحممود امحد حممود قنصوه٣٤٥٨٥

دمحم فراج٣٤٥٨٦ مستجدحممود امحد مصطفى 

مستجدحممود امحد ميزار روىب٣٤٥٨٧

مستجدحممود اسامه كامل حممود٣٤٥٨٨

مستجدحممود اسعد حامد امحد٣٤٥٨٩

دمحم مربوك٣٤٥٩٠ مستجدحممود امساعيل 

مستجدحممود اشرف الديب امحد٣٤٥٩١

دمحم حسن الزFت٣٤٥٩٢ مستجدحممود السعيد السعيد 

مستجدحممود السيد ابراهيم صبح عبدهللا٣٤٥٩٣

مستجدحممود العيسوى عبدالعزيز جادهللا٣٤٥٩٤

مستجدحممود امام جالل امام٣٤٥٩٥

دمحم حسن٣٤٥٩٦ مستجدحممود بدوى 

دمحم سيد امحد٣٤٥٩٧ مستجدحممود مجال عبدالعزيز 

دمحم عبدا�يد حجاج٣٤٥٩٨ مستجدحممود مجال 

مستجدحممود حسن عبدهللا عليوه هالل٣٤٥٩٩

مستجدحممود حسن حممود سعد مكاوى٣٤٦٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدحممود حسن حممود عيد٣٤٦٠١

مستجدحممود حسن حممود موسى٣٤٦٠٢

مستجدحممود حسني امحد عبد ربه٣٤٦٠٣

مستجدحممود حلمى امساعيل امحد على٣٤٦٠٤

مستجدحممود محدين شاكر السيد على هاشم٣٤٦٠٥

دمحم السيد٣٤٦٠٦ مستجدحممود محوده 

دمحم عبدالرمحن كساب٣٤٦٠٧ مستجدحممود خالد 

دمحم على٣٤٦٠٨ مستجدحممود خضر 

مستجدحممود ربيع حمرم مصطفى الرويىن٣٤٦٠٩

مستجدحممود رجب اجلباىل عبداخلالق٣٤٦١٠

مستجدحممود رجب حممود عجيمى٣٤٦١١

دمحم٣٤٦١٢ مستجدحممود رجب مسعود عبدالنىب 

مستجدحممود رزق حممود عبدالسالم عامر٣٤٦١٣

مستجدحممود رمضان عبداهلادى عبداهلادى السيد حسني٣٤٦١٤

دمحم حممود٣٤٦١٥ مستجدحممود رمضان 

مستجدحممود رمضان حممود يوسف٣٤٦١٦

مستجدحممود سامى عبدالعاطى فهيم٣٤٦١٧

مستجدحممود سامى مصطفى الصباغ٣٤٦١٨

دمحم الطويل٣٤٦١٩ مستجدحممود سعيد 

دمحم عبدالباسط٣٤٦٢٠ مستجدحممود سعيد 

مستجدحممود سليمان حممود سليمان٣٤٦٢١

مستجدحممود مسري عبداحلميد شحات٣٤٦٢٢

دمحم راشد٣٤٦٢٣ مستجدحممود سيد 

مستجدحممود سيف الدين حسن السيد سيف الدين٣٤٦٢٤

مستجدحممود شريف فؤاد صاحل٣٤٦٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم٣٤٦٢٦ مستجدحممود شريف حممود 

مستجدحممود شعبان حممود دسوقى حجاج٣٤٦٢٧

دمحم شتات٣٤٦٢٨ مستجدحممود شوقى 

مستجدحممود صبحى عبداملنعم حممود٣٤٦٢٩

مستجدحممود صبحى مربوك السطوحى امحد٣٤٦٣٠

دمحم على خليل٣٤٦٣١ مستجدحممود صربى السيد 

مستجدحممود طارق امحد املتوىل الوكيل٣٤٦٣٢

مستجدحممود طارق حممود صربه٣٤٦٣٣

مستجدحممود طلعت عفيفى على عفيفى٣٤٦٣٤

مستجدحممود طه سعيد عبداحلميد٣٤٦٣٥

مستجدحممود عاصم طه السيد ابوالسعود٣٤٦٣٦

مستجدحممود عاطف حممود ابراهيم٣٤٦٣٧

مستجدحممود عامر عبدالعليم موسى٣٤٦٣٨

مستجدحممود عامر حممود حنفى٣٤٦٣٩

دمحم فتح هللا٣٤٦٤٠ دمحم  مستجدحممود عبداالاله 

مستجدحممود عبداحلافظ عبدالعزيز عوض٣٤٦٤١

مستجدحممود عبدالرمحن رمضان السيد٣٤٦٤٢

مستجدحممود عبدالرمحن عبدالدامي امحد٣٤٦٤٣

مستجدحممود عبدالعال عبدالسالم حممود٣٤٦٤٤

مستجدحممود عبدالعزيز رشاد حالوه٣٤٦٤٥

دمحم٣٤٦٤٦ مستجدحممود عبدالفتاح عبداملعطى 

مستجدحممود عبدالقادر عبدالعاطى عبدالقادر٣٤٦٤٧

مستجدحممود عبدا�يد امساعيل عمر بركات٣٤٦٤٨

دمحم بدر٣٤٦٤٩ مستجدحممود عبداملليك امحد 

دمحم عبدالقادر بركه٣٤٦٥٠ مستجدحممود عبداملنعم 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدحممود عبداملوجود عبداحلليم Fسني٣٤٦٥١

مستجدحممود عبده سعد عبده السيد٣٤٦٥٢

مستجدحممود عبيد سامل عبيد٣٤٦٥٣

مستجدحممود عزمى شحاته ابراهيم هنيدى٣٤٦٥٤

مستجدحممود عصام جالل سعيد٣٤٦٥٥

مستجدحممود عصام محيدو ابرهيم غنيم٣٤٦٥٦

مستجدحممود عالء امحد عبداحلميد بندق٣٤٦٥٧

مستجدحممود عالء دFب عبداحلليم٣٤٦٥٨

مستجدحممود عماد حممود عبدالوكيل منصور٣٤٦٥٩

مستجدحممود عمر عبداللطيف امحد عبداللطيف٣٤٦٦٠

مستجدحممود عمر حممود عبدالعاطى٣٤٦٦١

مستجدحممود عيد حداد على٣٤٦٦٢

دمحم٣٤٦٦٣ مستجدحممود عيد رمضان 

مستجدحممود فراج امحد بغدادى٣٤٦٦٤

مستجدحممود فرج عطيه فهيم جربيل٣٤٦٦٥

مستجدحممود فضلون على ابو  شاهني٣٤٦٦٦

مستجدحممود فهمى حسب النىب سريه٣٤٦٦٧

مستجدحممود كرم عبدالبارى عبدالكرمي٣٤٦٦٨

مستجدحممود جمدى حممود سليمان٣٤٦٦٩

دمحم عوض٣٤٦٧٠ مستجدحممود حمروس 

دمحم ابراهيم امحد ابو عيطه٣٤٦٧١ مستجدحممود 

دمحم ابواحلديد ابراهيم٣٤٦٧٢ مستجدحممود 

دمحم امحد سالمه٣٤٦٧٣ مستجدحممود 

دمحم امحد شحاته٣٤٦٧٤ مستجدحممود 

دمحم امحد عبدهللا امحد٣٤٦٧٥ مستجدحممود 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم بكر امحد دFب٣٤٦٧٦ مستجدحممود 

دمحم جادو٣٤٦٧٧ دمحم ¡بت  مستجدحممود 

دمحم حامد شحاته٣٤٦٧٨ مستجدحممود 

دمحم حسام عبدالعاطى عبداجلليل٣٤٦٧٩ مستجدحممود 

دمحم عباس على السيد٣٤٦٨٠ مستجدحممود 

دمحم عبداحلافظ صقر٣٤٦٨١ مستجدحممود 

دمحم٣٤٦٨٢ دمحم عبدالرمحن  مستجدحممود 

دمحم عبدالسالم جيالىن٣٤٦٨٣ مستجدحممود 

دمحم عبدالعزيز عطيه٣٤٦٨٤ مستجدحممود 

دمحم عبدالوهاب مصطفى٣٤٦٨٥ مستجدحممود 

دمحم على مهدى٣٤٦٨٦ مستجدحممود 

دمحم عوض عبدالفتاح٣٤٦٨٧ مستجدحممود 

دمحم طه عمارة٣٤٦٨٨ دمحم  مستجدحممود 

دمحم حممود السيد٣٤٦٨٩ مستجدحممود 

دمحم حممود الطنشى٣٤٦٩٠ مستجدحممود 

دمحم حممود عبده ابو صيام٣٤٦٩١ مستجدحممود 

دمحم حممود فرج على٣٤٦٩٢ مستجدحممود 

دمحم فضل٣٤٦٩٣ دمحم مسعود موسى  مستجدحممود 

مستجدحممود حممود امحد عبدالصمد٣٤٦٩٤

مستجدحممود مصطفى ابراهيم عبدالسالم اخلوىل٣٤٦٩٥

دمحم داود٣٤٦٩٦ مستجدحممود مصطفى طلعت السيد 

دمحم السيد سليم احللوس٣٤٦٩٧ مستجدحممود مصطفى 

مستجدحممود ممدوح حممود عبداللطيف حممود٣٤٦٩٨

دمحم٣٤٦٩٩ مستجدحممود نورالدين على 

مستجدحممود هاىن عوض حممود عبدالسالم٣٤٧٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم مرعى عبداملقصود٣٤٧٠١ مستجدحممود هاىن 

مستجدحممود هشام ابراهيم على فايد٣٤٧٠٢

مستجدحممود هيثم حممود علي٣٤٧٠٣

مستجدحممود Fسر عبدالعظيم عبدالعزيز٣٤٧٠٤

مستجدحممود Fسر حممود سعد امحد شليق٣٤٧٠٥

مستجدحممود حيى عبداملعز الشامى٣٤٧٠٦

مستجدخمتار حممود مصباح منصور ابراهيم٣٤٧٠٧

مستجدمدحت صالح سامل السيد صاحل٣٤٧٠٨

دمحم عبدالعليم٣٤٧٠٩ مستجدمدحت ممدوح 

دمحم٣٤٧١٠ مستجدمدحت هاىن عنرت امحد 

دمحم عبدالباقى٣٤٧١١ مستجدمدحية خالد 

دمحم جمدى خليفه شعبان٣٤٧١٢ مستجدمرام 

مستجدمر¡ اسامه وليم مسعد٣٤٧١٣

مستجدمرفت متام عبداللطيف متام٣٤٧١٤

مستجدمروان السعيد عبدالاله املرازقى٣٤٧١٥

مستجدمروان امني عبدالرازق عبدهللا سليمان٣٤٧١٦

دمحم على الدمريى٣٤٧١٧ مستجدمروان عصام 

مستجدمروة امساعيل عثمان عبدا�يد٣٤٧١٨

دمحم٣٤٧١٩ مستجدمروة زكى ابراهيم 

دمحم٣٤٧٢٠ مستجدمروه حسني سيد 

مستجدمروه صبحى سعيد الشناوى٣٤٧٢١

مستجدمروه على عباس على٣٤٧٢٢

دمحم العراقى مسرى٣٤٧٢٣ مستجدمروه 

مستجدمروه حممود رمضان حممود٣٤٧٢٤

مستجدمروه خملوف فخرى عبدالغفار٣٤٧٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدمروه Tصر عبدهللا بدوى٣٤٧٢٦

دمحم حسن٣٤٧٢٧ مستجدمرمي امحد عبداملنعم 

مستجدمرمي امحد عبدالوهاب حممود٣٤٧٢٨

دمحم امحد٣٤٧٢٩ مستجدمرمي امحد 

مستجدمرمي امحد حممود سليمان٣٤٧٣٠

مستجدمرمي اسامه صبحى بشاى عبيد٣٤٧٣١

مستجدمرمي اكرامي عزت منصور السيد٣٤٧٣٢

مستجدمرمي حسن السيد حسن عقل٣٤٧٣٣

مستجدمرمي حسن يوسف امحد٣٤٧٣٤

مستجدمرمي خالد سعيد مندور ابراهيم٣٤٧٣٥

دمحم السيد٣٤٧٣٦ مستجدمرمي خالد مصطفي 

مستجدمرمي سامل السيد على٣٤٧٣٧

دمحم عبدالرمحن٣٤٧٣٨ مستجدمرمي سامح 

مستجدمرمي شريف صالح فهيم سليمان٣٤٧٣٩

دمحم عبدالصمد٣٤٧٤٠ مستجدمرمي شعبان ماهر 

مستجدمرمي صاحل امحد حسن مسلم٣٤٧٤١

مستجدمرمي صربى ابو هاشم عبدالعزيز٣٤٧٤٢

دمحم عبدالرمحن 9طة٣٤٧٤٣ مستجدمرمي صفوت 

دمحم عويس٣٤٧٤٤ مستجدمرمي صالح ابراهيم 

مستجدمرمي عادل يوسف جرجس٣٤٧٤٥

دمحم خمتار عبدالرمحن وهدان٣٤٧٤٦ مستجدمرمي عالء 

مستجدمرمي عالءالدين عبداملنعم عبدالعال٣٤٧٤٧

دمحم عبدالرمحن٣٤٧٤٨ مستجدمرمي علي عبداحلافظ 

دمحم امساعيل٣٤٧٤٩ مستجدمرمي علي 

مستجدمرمي عماد فتحي سيدهم٣٤٧٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدمرمي عمريه عثمان لبيب٣٤٧٥١

مستجدمرمي عوض جابر عوض عبداجلواد٣٤٧٥٢

مستجدمرمي عيدسيد ابراهيم٣٤٧٥٣

مستجدمرمي فهد السيد عيد٣٤٧٥٤

مستجدمرمي فيكتور نصحى حنا٣٤٧٥٥

مستجدمرمي قطب صالح قطب٣٤٧٥٦

مستجدمرمي لظمي كامل ايوب معوض٣٤٧٥٧

دمحم امحد عبدالفضيل٣٤٧٥٨ مستجدمرمي 

دمحم السيد على بيومى٣٤٧٥٩ مستجدمرمي 

دمحم مسري الدسوقى خليل٣٤٧٦٠ مستجدمرمي 

دمحم صالح الدين السيد٣٤٧٦١ مستجدمرمي 

دمحم٣٤٧٦٢ دمحم عويس  مستجدمرمي 

دمحم كمال حممود٣٤٧٦٣ مستجدمرمي 

مستجدمرمي حممود عبدالفتاح غنيمى عيد٣٤٧٦٤

مستجدمرمي مرسى عباس حسني خلوى٣٤٧٦٥

دمحم قاسم٣٤٧٦٦ مستجدمرمي مروان 

مستجدمرمي مصطفى امحد عبداملطلب٣٤٧٦٧

مستجدمرمي هشام حنفى امحد٣٤٧٦٨

مستجدمرمي Fسر نبوي عبداحلميد٣٤٧٦٩

دمحم مسعد سامل يونس٣٤٧٧٠ مستجدمسعد 

دمحم سليم٣٤٧٧١ مستجدمسعد حممود رمضان 

دمحم رضا٣٤٧٧٢ مستجدمسعد حممود 

مستجدمصطفى ابراهيم عويس سعد٣٤٧٧٣

مستجدمصطفى امحد انور على٣٤٧٧٤

مستجدمصطفى امحد حسن على٣٤٧٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدمصطفى امحد خلف على عوض٣٤٧٧٦

مستجدمصطفى امحد سعد سليمان٣٤٧٧٧

دمحم عسل٣٤٧٧٨ مستجدمصطفى امحد 

مستجدمصطفى امساعيل عفيفى حممود تعيلب٣٤٧٧٩

مستجدمصطفى السيد زكى السالخ٣٤٧٨٠

دمحم٣٤٧٨١ مستجدمصطفى الشحات مصطفى 

مستجدمصطفى الشوادىف على عبداحلميد حممود٣٤٧٨٢

دمحم٣٤٧٨٣ مستجدمصطفى امين مصطفى 

مستجدمصطفى بكري خلف عصران٣٤٧٨٤

مستجدمصطفى بيومى حسن بيومى حسن٣٤٧٨٥

مستجدمصطفى مجال كامل ابراهيم٣٤٧٨٦

دمحم٣٤٧٨٧ مستجدمصطفي جوده امحد 

دمحم حسني شبيب٣٤٧٨٨ مستجدمصطفى حسن السيد 

مستجدمصطفى حسني على مربوك٣٤٧٨٩

دمحم شديد٣٤٧٩٠ مستجدمصطفى حسني 

مستجدمصطفى خالد عبدالسالم حامد٣٤٧٩١

مستجدمصطفى خالد فرج امني٣٤٧٩٢

مستجدمصطفى ربيع ابراهيم سليمان٣٤٧٩٣

مستجدمصطفى رزق السيد حبريى٣٤٧٩٤

دمحم السماحى٣٤٧٩٥ مستجدمصطفى رزق 

مستجدمصطفى رمضان عبدالرمحن عبداملقصود٣٤٧٩٦

مستجدمصطفى رFض مصطفى ابوزمزم٣٤٧٩٧

مستجدمصطفى سامى عبدالعزيز ابومصطفى٣٤٧٩٨

مستجدمصطفى سعيد حسىن مصطفى٣٤٧٩٩

دمحم عبداحلليم٣٤٨٠٠ مستجدمصطفى سعيد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم٣٤٨٠١ مستجدمصطفى سيف النصر عبداحلميد 

مستجدمصطفى شحات رجب عبدالغفار٣٤٨٠٢

دمحم علي٣٤٨٠٣ مستجدمصطفي شعبان 

مستجدمصطفى شكرى حسن مهدى٣٤٨٠٤

دمحم ابراهيم رمضان٣٤٨٠٥ مستجدمصطفى صالح عبدالفتاح 

مستجدمصطفى صالح مصطفى عبداحلميد٣٤٨٠٦

دمحم امحد ابو عيون٣٤٨٠٧ مستجدمصطفى طارق 

دمحم طايل دFب٣٤٨٠٨ مستجدمصطفى طارق 

مستجدمصطفى عاطف صالح عبدالعزيز٣٤٨٠٩

مستجدمصطفي عبداحلكيم عبدالفتاح جاب هللا٣٤٨١٠

مستجدمصطفى عبدالرحيم عبدالنعيم سليم مجعه٣٤٨١١

مستجدمصطفى عبدالفتاح سعيد عبدالفتاح امحد٣٤٨١٢

مستجدمصطفى عبدالناصر صبحى عبدالتواب حسني٣٤٨١٣

مستجدمصطفى عزمى عبداملوىل حسن٣٤٨١٤

مستجدمصطفى عالء حامد الصاىف٣٤٨١٥

دمحم مسعود٣٤٨١٦ مستجدمصطفى على 

مستجدمصطفى على جنيب على٣٤٨١٧

دمحم الشاعر٣٤٨١٨ مستجدمصطفى عيد مصطفى 

مستجدمصطفى فايز عبدالعال رسالن٣٤٨١٩

مستجدمصطفى فتحى سيد امحد حمجوب٣٤٨٢٠

مستجدمصطفى فتحى عبدهللا امحد السريىت٣٤٨٢١

مستجدمصطفى كامل عبدهللا مهدى درهاب٣٤٨٢٢

دمحم ابوالسعود حسن الشني٣٤٨٢٣ مستجدمصطفى 

دمحم حسن شعبان الدمشيىت٣٤٨٢٤ مستجدمصطفى 

دمحم حسن عبداملنصف حسن٣٤٨٢٥ مستجدمصطفى 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم رشاد جادهللا٣٤٨٢٦ مستجدمصطفى 

دمحم٣٤٨٢٧ دمحم رضوان  مستجدمصطفى 

دمحم سعد هللا انور اللبودى٣٤٨٢٨ مستجدمصطفى 

دمحم شفيق عبدالبارى الفقى٣٤٨٢٩ مستجدمصطفى 

دمحم صالح عبداحلميد عنرب٣٤٨٣٠ مستجدمصطفى 

دمحم عبدالفتاح درويش٣٤٨٣١ مستجدمصطفى 

دمحم عبدالفتاح حممود٣٤٨٣٢ مستجدمصطفى 

دمحم عدس محوده٣٤٨٣٣ مستجدمصطفى 

دمحم عطيه عبداحملسن عبدالرمحن٣٤٨٣٤ مستجدمصطفى 

دمحم كمال فرماوى٣٤٨٣٥ مستجدمصطفى 

دمحم عبداهلادى بدوى٣٤٨٣٦ دمحم  مستجدمصطفى 

دمحم عثمان منصور٣٤٨٣٧ دمحم  مستجدمصطفى 

دمحم امحد حسن اسكندر٣٤٨٣٨ دمحم حممود  مستجدمصطفى 

دمحم مصطفى امساعيل سيد امحد٣٤٨٣٩ مستجدمصطفى 

مستجدمصطفى حممود رجب عبدالرمحن امحد٣٤٨٤٠

مستجدمصطفى حممود صابر عبداحلميد هيوب٣٤٨٤١

مستجدمصطفى حممود عبدالرؤف الشيخ٣٤٨٤٢

مستجدمصطفى حممود عبداملعطى عبدالوهاب عدس٣٤٨٤٣

مستجدمصطفى حممود على احلفناوى٣٤٨٤٤

دمحم مرعى ابودشيشه٣٤٨٤٥ مستجدمصطفى حممود 

مستجدمصطفى حممود حممود شحاته سليمان عكاشه٣٤٨٤٦

مستجدمصطفى حممود مصطفى سليمان٣٤٨٤٧

مستجدمصطفى حممود مصطفى عوض٣٤٨٤٨

مستجدمصطفى حممود هاشم امحد البنهاوى٣٤٨٤٩

مستجدمصطفى نبيل فاروق زيد٣٤٨٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم سعد عطيه٣٤٨٥١ مستجدمصطفى هاشم 

دمحم٣٤٨٥٢ مستجدمصطفى هشام حامد 

مستجدمصطفى وليد غريب عبدالشاىف٣٤٨٥٣

مستجدمصطفى حيى حسن شحاته٣٤٨٥٤

مستجدمصطفى يونس جنيب رمضان٣٤٨٥٥

مستجدمعاذ امحد على على عبدهللا٣٤٨٥٦

مستجدمعاذ سيد حسني ابراهيم٣٤٨٥٧

دمحم موسى٣٤٨٥٨ مستجدمعاذ صاحل 

مستجدمعاذ عادل حامد عبدالعزيز٣٤٨٥٩

مستجدمعاذ مربوك امحد املرسى عياد٣٤٨٦٠

مستجدمعاذ جمدى عبداملنعم ابراهيم٣٤٨٦١

مستجدمعاذ حممود سعدون امحد٣٤٨٦٢

دمحم على الدين٣٤٨٦٣ دمحم على  مستجدمعاذ حممود 

دمحم٣٤٨٦٤ مستجدمعاز عبدالراضى حسني 

مستجدمعتز عاطف السيد السيد زلط٣٤٨٦٥

مستجدمعتز على عاشور السيد غنيم٣٤٨٦٦

دمحم انور فرج٣٤٨٦٧ مستجدمعتز 

مستجدمعتصم خالد سعد ابو على٣٤٨٦٨

مستجدمالك ميخائيل فوزى اسحق٣٤٨٦٩

مستجدملك ابراهيم السيد ابراهيم٣٤٨٧٠

مستجدملك امحد جامع ادم حيى٣٤٨٧١

مستجدملك امحد حامد امحد شحات٣٤٨٧٢

مستجدملك امحد على امحد٣٤٨٧٣

مستجدملك امحد حممود عبدالعزيز٣٤٨٧٤

مستجدملك امساعيل سيد حسن شحاته٣٤٨٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدملك امين عاصم امحد عبيد٣٤٨٧٦

مستجدملك محدى حممود امحد٣٤٨٧٧

مستجدملك خالد راضى حممود٣٤٨٧٨

مستجدملك شريف عبدالعزيز عبدالعزيز غريب٣٤٨٧٩

دمحم٣٤٨٨٠ دمحم  مستجدملك صابر 

مستجدملك عادل ابراهيم عبدالفتاح القرم٣٤٨٨١

مستجدملك عبدالرمحن سعيد عبدالرمحن٣٤٨٨٢

مستجدملك عمرو امحد مصطفى٣٤٨٨٣

مستجدملك فرغلى على حسانني٣٤٨٨٤

دمحم ابوزيد٣٤٨٨٥ دمحم عبدالعزيز  مستجدملك 

مستجدملك مدحت صبحى شحاته عبداملسيح٣٤٨٨٦

دمحم عثمان٣٤٨٨٧ مستجدملك منصور إبراهيم 

مستجدملك ميالد شاهني اسكندر٣٤٨٨٨

مستجدملك هاىن حسني عبداخلالق٣٤٨٨٩

دمحم امحد عمر٣٤٨٩٠ مستجدملوك اسامة 

مستجدممدوح سيد ضحاوى مشروخ٣٤٨٩١

مستجدممدوح نصر منري عبدالغفار نصر٣٤٨٩٢

مستجدمنار رمضان بيومى عبدالكرمي٣٤٨٩٣

مستجدمنار شعبان امحد على٣٤٨٩٤

دمحم٣٤٨٩٥ مستجدمنار شوقي عبدالعزيز 

مستجدمنار عادل عبداحلميد عبدالرمحن٣٤٨٩٦

دمحم سعيد كساب٣٤٨٩٧ مستجدمنار عاطف 

دمحم٣٤٨٩٨ دمحم جوده  مستجدمنار 

دمحم غنيم٣٤٨٩٩ دمحم ونس  مستجدمنار 

مستجدمنار مرسى عبدالرازق شرف الدين سويلم٣٤٩٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدمنار وائل حممود عبدالتواب٣٤٩٠١

مستجدمنال ابراهيم كمال ابراهيم سيد٣٤٩٠٢

دمحم٣٤٩٠٣ مستجدمنال امحد عبدالسالم 

مستجدمنال مجال عبدالرحيم علي٣٤٩٠٤

دمحم العرسه٣٤٩٠٥ دمحم السيد  مستجدمنال 

دمحم السيد حممود عفيفي٣٤٩٠٦ مستجدمنال 

مستجدمنة هللا ايهاب رجب علي٣٤٩٠٧

مستجدمنة هللا مجال امحد على٣٤٩٠٨

دمحم حسنني عبداملوىل٣٤٩٠٩ مستجدمنة عبده 

دمحم صالح الدين امحد٣٤٩١٠ دمحم  مستجدمنة 

دمحم٣٤٩١١ دمحم سيد  مستجدمنة وليد 

دمحم منصور٣٤٩١٢ مستجدمنةهللا انور خمتار 

دمحم السعيد٣٤٩١٣ مستجدمنه امحد 

دمحم٣٤٩١٤ مستجدمنه اسامه مصطفى ايوب 

دمحم٣٤٩١٥ مستجدمنه اسعد كامل 

مستجدمنه هللا ابراهيم ابو زيد على سالمه٣٤٩١٦

دمحم شرمة٣٤٩١٧ مستجدمنه هللا السيد امحد حسني 

دمحم سيد امحد الغر9وى٣٤٩١٨ مستجدمنه هللا السيد عطا 

مستجدمنه هللا توفيق حامد توفيق احلصى٣٤٩١٩

مستجدمنه هللا مجعه رزق عثمان٣٤٩٢٠

مستجدمنه هللا حسن عبدالباقي مليجي يوسف٣٤٩٢١

مستجدمنه هللا حسن عبدالفتاح السيد٣٤٩٢٢

مستجدمنه هللا رضا عبداحلفيظ شادى٣٤٩٢٣

مستجدمنه هللا رمضان حسن سعيد عبدهللا٣٤٩٢٤

مستجدمنه هللا سامح حممود سالم٣٤٩٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدمنه هللا سيد متوىل صديق خليل٣٤٩٢٦

دمحم٣٤٩٢٧ مستجدمنه هللا سيد مطاوع 

مستجدمنه هللا شاهني سعيد عبدالعزيز٣٤٩٢٨

مستجدمنه هللا صاحل امحد على مهام٣٤٩٢٩

مستجدمنه هللا عبدالرمحن 9طه طوخى٣٤٩٣٠

مستجدمنه هللا عصام رشدى ابو النور٣٤٩٣١

دمحم الدمرداش٣٤٩٣٢ مستجدمنه هللا عمار حامد 

دمحم٣٤٩٣٣ دمحم امحد عبدالظاهر  مستجدمنه هللا 

دمحم حسانني جابر٣٤٩٣٤ مستجدمنه هللا 

دمحم مسري العزب٣٤٩٣٥ مستجدمنه هللا 

دمحم عبدالفتاح حسني علي٣٤٩٣٦ مستجدمنه هللا 

دمحم عبدهللا سعداوي٣٤٩٣٧ مستجدمنه هللا 

دمحم٣٤٩٣٨ دمحم عليوه  مستجدمنه هللا 

دمحم٣٤٩٣٩  Fمستجدمنه حسام الدين حييي زكر

مستجدمنه سعيد صبحى السيد خليفه٣٤٩٤٠

مستجدمنه صبحى سعيد الدمرداش٣٤٩٤١

دمحم على عفيفى٣٤٩٤٢ مستجدمنه صبحى 

مستجدمنه عالء سيد جالل٣٤٩٤٣

مستجدمنه عماد مصطفى فتوح جرب٣٤٩٤٤

دمحم عبداللطيف٣٤٩٤٥ دمحم السيد  مستجدمنه 

دمحم طه شوري٣٤٩٤٦ مستجدمنه 

مستجدمنه وائل عبدالسالم عبدالعليم٣٤٩٤٧

دمحم مدبوىل حسني٣٤٩٤٨ مستجدمىن مجال 

مستجدمىن حسني مصطفى عبدهللا الشرباوى٣٤٩٤٩

مستجدمىن زكى فؤاد زكى امساعيل٣٤٩٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدمىن نبيل سعد جرجس النجار٣٤٩٥١

مستجدمىن وجدى بكرى رفاعى٣٤٩٥٢

دمحم يونس٣٤٩٥٣ مستجدمىن يونس 

مستجدمنريه امساعيل سالم امساعيل على٣٤٩٥٤

دمحم٣٤٩٥٥ مستجدمنريه محدي حممود 

مستجدمها شعبان عبداللطيف خلف٣٤٩٥٦

دمحم عطيه حسني٣٤٩٥٧ مستجدمها 

دمحمى مياىن السيد البدوى٣٤٩٥٨ دمحم  مستجدمها 

دمحم فوزى عابدين٣٤٩٥٩ مستجدمهاب عابدين 

مستجدمهدى امين مهدى مهدى املالحه٣٤٩٦٠

دمحم جرب٣٤٩٦١ دمحم اهلادى  مستجدمهدى عبدهللا  

مستجدمهرائيل اشرف موسى جندى٣٤٩٦٢

مستجدمهرائيل رأفت رزق عطا هللا٣٤٩٦٣

مستجدمهرائيل فوزي 9سليوس عبداملالك٣٤٩٦٤

مستجدمهرائيل ميالد بدر لبيب٣٤٩٦٥

مستجدمهند اشرف ابراهيم جنم٣٤٩٦٦

مستجدمهند ايهاب سعيد مزيد٣٤٩٦٧

دمحم قريطم٣٤٩٦٨ دمحم  مستجدمهند يسرى 

مستجدمهيتاب مجعه ابراهيم حسن٣٤٩٦٩

دمحم عبدالرمحن عبداحملسن٣٤٩٧٠ مستجدموده 

مستجدموسي امحد يوسف عزام مطر٣٤٩٧١

دمحم حسن٣٤٩٧٢ مستجدمى امحد عبداملنعم 

مستجدمى امساعيل على امحد حشاد٣٤٩٧٣

دمحم القراط٣٤٩٧٤ مستجدمى السيد عبدالعزيز 

مستجدمى جالل عرىب طه٣٤٩٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدمى سامى لطفى عثمان٣٤٩٧٦

مستجدمى وائل عبدالعليم حسني٣٤٩٧٧

دمحم٣٤٩٧٨ مستجدمياده شعبان رشاد 

دمحم فايق حسن٣٤٩٧٩ مستجدمياده 

مستجدميار السيد فاروق السيد٣٤٩٨٠

دمحم عبدالباقي امساعيل٣٤٩٨١ مستجدميار 

دمحم على٣٤٩٨٢ دمحم  مستجدميار 

مستجدميسره امني ابو اخلري امني٣٤٩٨٣

مستجدميالد ماهر فوزي جرجس٣٤٩٨٤

مستجدميالد نصر وهبه نصر٣٤٩٨٥

مستجدمينا جرجس يوسف سليمان حنا٣٤٩٨٦

مستجدمينا صربى رشدى ابراهيم حنا٣٤٩٨٧

مستجدمينا Tجى سليمان رزق٣٤٩٨٨

دمحم جاد٣٤٩٨٩ مستجدTدر السيد عبدالراضى 

مستجدTدر السيد عبدالعزيز بعيبش بكر٣٤٩٩٠

مستجدTدر السيد على السيد خاطر٣٤٩٩١

دمحم٣٤٩٩٢ مستجدTدر جالل حسن 

مستجدTدر سامي وهيب مالك٣٤٩٩٣

مستجدTدر عاطف امساعيل سيد مرسى٣٤٩٩٤

مستجدTديه امين مسري على دFب٣٤٩٩٥

دمحم عفيفى غنيم٣٤٩٩٦ مستجدTديه خالد 

مستجدTديه كمال الدين عبدالعظيم علي٣٤٩٩٧

مستجدTنسى رؤوف كرومل بشاى٣٤٩٩٨

دمحم سليم املسلمى٣٤٩٩٩ مستجدTهد رFض ابراهيم 

دمحم عبدالسيد عبدالوهاب٣٥٠٠٠ مستجدTهد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدنبيل على عبدهللا عبداخلالق٣٥٠٠١

مستجدجناة حسن عيد امحد٣٥٠٠٢

مستجدجناة حممود مصطفى عيد٣٥٠٠٣

مستجدجناة مدحت السيد امحد٣٥٠٠٤

دمحم فتحى العوضى٣٥٠٠٥ مستجدجناه شريف 

مستجدجنالء عزت سدراك زخارى٣٥٠٠٦

دمحم عبدالعال٣٥٠٠٧ مستجدجنوي وائل 

مستجدندا اسالم امحد عبدالسالم يوسف٣٥٠٠٨

مستجدندا السيد عفيفى السيد٣٥٠٠٩

دمحم ابراهيم٣٥٠١٠ مستجدندا حسن عبدهللا 

مستجدندا حسن على حسن على٣٥٠١١

مستجدندا صالح بسيوىن السيد مطر٣٥٠١٢

دمحم٣٥٠١٣ مستجدندا حيي عواد 

دمحم ابراهيم٣٥٠١٤ مستجدندى ابراهيم 

مستجدندى امحد مجال سليمان٣٥٠١٥

مستجدندى امحد ندا Tصر٣٥٠١٦

مستجدندى اشرف علي عبدالنيب٣٥٠١٧

مستجدندى مجال السيد امحد عبداهلادى٣٥٠١٨

دمحم السنهوتى٣٥٠١٩ مستجدندى خالد ابراهيم 

مستجدندى رجب عبدالفتاح امحد٣٥٠٢٠

مستجدندي رفيق عباس املرسي٣٥٠٢١

مستجدندى سعد يوسف غيث٣٥٠٢٢

مستجدندي صابر لبيب بيومي٣٥٠٢٣

دمحم صاحل٣٥٠٢٤ مستجدندى صاحل 

دمحم عبدالباسط٣٥٠٢٥ مستجدندى عادل 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدندي عادل نبيل حسني٣٥٠٢٦

مستجدندى عبدالعزيز عبدالفتاح عبدالعزيز٣٥٠٢٧

دمحم ادريس٣٥٠٢٨ مستجدندى عبدالفتاح 

مستجدندى عبدهللا عيد امحد عيد٣٥٠٢٩

مستجدندى على حممود على البطاطه٣٥٠٣٠

مستجدندى عنرت عز الدين امساعيل مجعه٣٥٠٣١

مستجدندى فتوح عبدالرحيم هندى٣٥٠٣٢

دمحم عبدالرمحن عبده٣٥٠٣٣ مستجدندى 

دمحم عبدالرسول عبداجليد دFب٣٥٠٣٤ مستجدندى 

مستجدندى هاىن مخيس متوىل٣٥٠٣٥

مستجدندي هاين صالح عبدالعزيز حممود٣٥٠٣٦

مستجدندى وليد حسب هللا خليل عرفه٣٥٠٣٧

مستجدندى حييي على عيسى على٣٥٠٣٨

مستجدنردين سعيد كمال جرجس٣٥٠٣٩

مستجدنرمني ابراهيم امحد ابراهيم٣٥٠٤٠

مستجدنرمني ميالد لطفى حنا٣٥٠٤١

مستجدنرمني Tصر الليثى شيخون٣٥٠٤٢

مستجدنسرين عزت ابواحلسن مصطفى دسوقى٣٥٠٤٣

دمحم شحاته٣٥٠٤٤ مستجدنسرين وسام حممود 

مستجدنصر سعد عبداملوىل عبدالقوى٣٥٠٤٥

دمحم عبدالعاطى٣٥٠٤٦ مستجدنصر عزت 

مستجدنعمة صربى عبداملنعم عبدالعزيز٣٥٠٤٧

دمحم السيد مصطفى٣٥٠٤٨ مستجدنعيمه 

دمحم عبدالكرمي جادهللا٣٥٠٤٩ مستجدنغم سعيد 

دمحم عفيفى٣٥٠٥٠ دمحم  مستجد¼ى امحد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم املصيلحى هال٣٥٠٥١ مستجد¼ى املصيلحى 

مستجدنوال اسامه امساعيل عبداحلميد٣٥٠٥٢

مستجدنور اسالم امحد السيد فرماوى٣٥٠٥٣

دمحم حسن على ابراهيم٣٥٠٥٤ مستجدنور الدين 

دمحم صاحل عرفه االحول٣٥٠٥٥ مستجدنور الدين 

مستجدنور اهلدى Tصر حممود يوسف٣٥٠٥٦

مستجدنور عمرو رمضان ابو اليزيد العجواىن٣٥٠٥٧

دمحم٣٥٠٥٨ مستجدنورا خالد طه 

مستجدنورا سامى سيد فتحى عبدالرسول٣٥٠٥٩

مستجدنورا سعيد عبداهلادي عبدالنيب علي٣٥٠٦٠

مستجدنورا صفوت اديب جندى٣٥٠٦١

دمحم طنطاوى عتمان٣٥٠٦٢ مستجدنورا عادل 

مستجدنورا عبدالنىب عبداخلالق امام٣٥٠٦٣

دمحم سعد على٣٥٠٦٤ مستجدنورا 

دمحم حممود ابوالفتوح عبدهللا٣٥٠٦٥ مستجدنورا 

دمحم حممود عبداملنعم٣٥٠٦٦ مستجدنورا 

دمحم مصطفي٣٥٠٦٧ مستجدنورا وجدي 

دمحم حسني٣٥٠٦٨ مستجدنورالدين Fسر على 

دمحم حسن٣٥٠٦٩ مستجدنوراهلدى امحد 

مستجدنوران امحد شعبان ابو اربعه٣٥٠٧٠

مستجدنوران شاهر عبدالقوى عبدالرحيم٣٥٠٧١

مستجدنوران صبحى ابراهيم عبدالصادق٣٥٠٧٢

مستجدنوران عبدالعزيز امحد ابو الفتوح بدوى٣٥٠٧٣

مستجدنوران حمجوب عبداحلكيم حمجوب٣٥٠٧٤

مستجدنوران ممدوح حسن عبدالفتاح٣٥٠٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدنوران نبيل ابوالعال عبدالعزيز٣٥٠٧٦

دمحم عبداحلميد يوسف٣٥٠٧٧ مستجدنورسني صالح 

مستجدنورهان ابراهيم صبحى حافظ٣٥٠٧٨

مستجدنورهان السيد سعد السيد دFب٣٥٠٧٩

دمحم ابراهيم ابوزويل٣٥٠٨٠ مستجدنورهان حسن 

مستجدنورهان حلمى امني التلب٣٥٠٨١

مستجدنورهان خالد عبدالرمحن حممود٣٥٠٨٢

دمحم مصطفي٣٥٠٨٣ مستجدنورهان سعيد 

دمحم شاهني٣٥٠٨٤ دمحم  مستجدنورهان سيد رفعت 

مستجدنورهان عبدالرمحن سعيد عبدالرمحن٣٥٠٨٥

مستجدنورهان عبدالعزيز سعيد عطيه عبدالسالم٣٥٠٨٦

مستجدنورهان عبدالعليم امحد على٣٥٠٨٧

دمحم عبدربه٣٥٠٨٨ مستجدنورهان علي عبدالنىب على 

مستجدنورهان فايز جابر عبدالفضيل٣٥٠٨٩

دمحم رمضان عباس ابراهيم٣٥٠٩٠ مستجدنورهان 

دمحم عثمان يوسف٣٥٠٩١ دمحم  مستجدنورهان 

مستجدنورهان وائل حسني بدوى٣٥٠٩٢

مستجدنريمني نزهى حسان حممود٣٥٠٩٣

مستجدنريه الصاوى امحد حممود٣٥٠٩٤

مستجدنريه عبداملوجود السيد امحد٣٥٠٩٥

مستجدنريه حممود عبدالسالم احلفناوى٣٥٠٩٦

مستجدنريوز عبدالغىن قاسم امحد٣٥٠٩٧

مستجدنيفني بولس شفيق مبارك٣٥٠٩٨

مستجدهاجر امحد عبدالرمحن جندى٣٥٠٩٩

دمحم حسن موسى٣٥١٠٠ مستجدهاجر امحد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدهاجر امحد هاشم امحد٣٥١٠١

مستجدهاجر حسني ابراهيم عبدالعظيم٣٥١٠٢

دمحم٣٥١٠٣ مستجدهاجر محدي ربيع 

مستجدهاجر محدى عاطف عبدالواىل مبارك٣٥١٠٤

مستجدهاجر رمضان عزت على القماش٣٥١٠٥

دمحم ضيف٣٥١٠٦ مستجدهاجر سعيد حممود 

مستجدهاجر صبحى شريف كامل٣٥١٠٧

مستجدهاجر طلعت حسني حسن فارس٣٥١٠٨

مستجدهاجر عادل ابراهيم مجعه٣٥١٠٩

دمحم٣٥١١٠ مستجدهاجر عادل سيد عبدالسميع 

مستجدهاجر عادل عبداحلميد حممود٣٥١١١

مستجدهاجر عبداحلفيظ على السيد الفقى٣٥١١٢

مستجدهاجر عبدالرمحن مجيل جابر عبدالرمحن رواش٣٥١١٣

دمحم٣٥١١٤ مستجدهاجر عبدالقادر صبحى 

دمحم حسن٣٥١١٥ مستجدهاجر على 

دمحم عيد٣٥١١٦ مستجدهاجر عيد 

مستجدهاجر فتحي ربيع عبداحلليم٣٥١١٧

دمحم كمال٣٥١١٨ مستجدهاجر فوىل 

مستجدهاجر جمدى عبداملنعم عبداحلميد السيد٣٥١١٩

دمحم مسري حممود قطيط٣٥١٢٠ مستجدهاجر 

دمحم عيد سامل الشرقاوى٣٥١٢١ مستجدهاجر 

دمحم٣٥١٢٢ دمحم فتحي  مستجدهاجر 

دمحم لطفي ابراهيم عبداللطيف٣٥١٢٣ مستجدهاجر 

دمحم سلطان٣٥١٢٤ مستجدهاجر حممود مصطفى 

دمحم عبدالعزيز٣٥١٢٥ مستجدهاجر مشري 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم خطاب٣٥١٢٦ مستجدهاجر مصطفى 

مستجدهاجر ممدوح عبدالعزيز حسن عبدالعال٣٥١٢٧

دمحم٣٥١٢٨ مستجدهاجر Tصر سعيد 

دمحم٣٥١٢٩ مستجدهاجر هاين حلمي 

دمحم حسن ابراهيم٣٥١٣٠ مستجدهاجر هشام 

مستجدهاجر واصف مهدى شاذىل٣٥١٣١

مستجدهادى امحد حممود عبداحلفيظ Tصف٣٥١٣٢

مستجدهادى رمضان فاروق عبيده قوشن٣٥١٣٣

دمحم امحد٣٥١٣٤ مستجدهادى سامى 

دمحم السيد الرعو٣٥١٣٥ مستجدهادى عبدالقادر 

مستجدهاىن حسن حسانني حسانني٣٥١٣٦

مستجدهاىن رجب فاروق قاسم٣٥١٣٧

مستجدهاىن مهام طلعت طلحه٣٥١٣٨

مستجدهايدى اشرف صبحى العبد٣٥١٣٩

مستجدهايدى هاىن سعيد عبده علي٣٥١٤٠

مستجدهبه اشرف على حمروس صقر٣٥١٤١

دمحم غزال٣٥١٤٢ دمحم عبدالعزيز  مستجدهبه امين 

مستجدهبه ايهاب فتحى السيد ابو حلوه٣٥١٤٣

مستجدهبه مجال حممود فرج٣٥١٤٤

مستجدهبه رأفت عبدالسالم عالم٣٥١٤٥

مستجدهبه عبده سالمه عبدالرمحن٣٥١٤٦

دمحم ابراهيم حسني عوف٣٥١٤٧ مستجدهبه 

دمحم امحد عبداحلميد قمح٣٥١٤٨ مستجدهبه 

مستجدهبه حممود مصطفى عبدهللا٣٥١٤٩

مستجدهبه نصر عبدهللا عبدالغىن٣٥١٥٠

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

عامةشعبة

الفرقة األوىل

مستجد

صفحة   ١٢٧

التقديرحالة القيد

مستجدهدى امحد لطفى امحد سعد٣٥١٥١

مستجدهدى حسني حسان ابراهيم على٣٥١٥٢

مستجدهدى طنطاوي مجعه طنطاوى صاحل٣٥١٥٣

دمحم حافظ حممود عويس٣٥١٥٤ مستجدهدي 

دمحم عبدالفتاح٣٥١٥٥ دمحم صالح  مستجدهدى 

مستجدهدير امحد ابو زيد طياب٣٥١٥٦

مستجدهدير امحد امحد عبدالواحد حسان٣٥١٥٧

دمحم مجعه٣٥١٥٨ مستجدهدير اشرف عبداهلادى 

مستجدهشام مجال سيد حممود٣٥١٥٩

دمحم عيسوى٣٥١٦٠ مستجدهشام حسني 

مستجدهشام عباس عباس مصطفى يوسف٣٥١٦١

مستجدهشام عبدالفتاح سعد نوفل٣٥١٦٢

مستجدهالل عاطف هالل عبداحلميد٣٥١٦٣

مستجدمهت مصطفى عبدالوهاب مدينه٣٥١٦٤

مستجدهناء سعد على اخلوىل٣٥١٦٥

دمحم٣٥١٦٦ مستجدهند ابراهيم مرسى 

مستجدهند امحد حسني عبداهلادى السيد٣٥١٦٧

مستجدهند اسامه امحد عبدالوهاب٣٥١٦٨

دمحم٣٥١٦٩ مستجدهند سيد صالح امساعيل 

مستجدهند هاشم عبدالعزيز السجاعى٣٥١٧٠

مستجدهيام السيد سالمه مساحه٣٥١٧١

دمحم ابراهيم٣٥١٧٢ مستجدهيثم ابراهيم 

مستجدواىف جمدى واىف حسنني٣٥١٧٣

مستجدورده مصطفى السيد منصور٣٥١٧٤

دمحم سامي٣٥١٧٥ مستجدوسام وائل 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم امساعيل٣٥١٧٦ مستجدوفاء امحد 

مستجدوفاء على امحد عبدالكرمي٣٥١٧٧

مستجدوالء ابراهيم شحاته ابراهيم٣٥١٧٨

مستجدوالء بكر حامد عبدالعليم٣٥١٧٩

مستجدوالء Vمر السيد عبدالسميع٣٥١٨٠

مستجدوالء سعيد سعد على على٣٥١٨١

مستجدوالء طارق عبداملنعم فهمى٣٥١٨٢

مستجدوليد أمين امساعيل عبداملعطى٣٥١٨٣

دمحم ابو املكارم توفيق ابراهيم القللى٣٥١٨٤ مستجدوليد 

دمحم طاهر الوصار٣٥١٨٥ مستجدوليد 

دمحم غنيم٣٥١٨٦ مستجدوهاد امحد ابراهيم 

مستجدFرا ابراهيم مسري على هشام٣٥١٨٧

مستجدFرا سعد فتحى امساعيل٣٥١٨٨

دمحم حسن خضر٣٥١٨٩ مستجدFرا حممود صالح 

مستجدFرا Tدي عمر امحد٣٥١٩٠

مستجدFرا وليد فتح هللا عباس جلو٣٥١٩١

مستجدFسر امحد مصطفى فوده٣٥١٩٢

مستجدFسر السيد ابراهيم عبدهللا سالم٣٥١٩٣

دمحم على سامل٣٥١٩٤ دمحم  مستجدFسر رمضان 

دمحم سعيد٣٥١٩٥ مستجدFسر سعيد 

مستجدFسر صربى عبداملنعم جاداملوىل حسني٣٥١٩٦

مستجدFمسني امحد سعيد حمليس٣٥١٩٧

دمحم علي٣٥١٩٨ مستجدFمسني مجال 

مستجدFمسني حلمى السيد بدر٣٥١٩٩

دمحم٣٥٢٠٠ مستجدFمسني صابر عبدهللا 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدFمسني عادل ابراهيم عبده٣٥٢٠١

مستجدFمسني عواد على عواد٣٥٢٠٢

دمحم امحد مرعى٣٥٢٠٣ مستجدFمسني 

دمحم عبدهللا عبداجلواد٣٥٢٠٤ مستجدFمسني 

مستجدFمسني حممود علي ابراهيم٣٥٢٠٥

مستجدFمسني مرتضى امحد زيدان٣٥٢٠٦

دمحم٣٥٢٠٧ مستجدFمسني مصطفى كامل عبدالعزيز 

مستجدFسني احلنفى عبداحلميد ابو زيد عوض٣٥٢٠٨

مستجديثرب ابراهيم عاشور عبدالعزيز٣٥٢٠٩

مستجدحيى حازم عبدالفتاح حسن٣٥٢١٠

دمحم على عماره رفاعى٣٥٢١١ مستجدحيى سعيد 

دمحم رفاعى٣٥٢١٢ مستجدحيى على عماره 

مستجدحيى قاسم سعيد قطب جاد٣٥٢١٣

دمحم الشحات الشليىب٣٥٢١٤ مستجدحيى 

مستجدحيى هاشم مصطفى النحاس٣٥٢١٥

مستجدحيىي ابراهيم منوىف ابراهيم امحد٣٥٢١٦

دمحم عبدالقادر قريطم٣٥٢١٧ مستجدحيىي امين 

مستجدحيىي جالل الدين حامد عبدالكرمي الطواب٣٥٢١٨

مستجدحيىي خالد عبدالنىب بيومى٣٥٢١٩

مستجدحيىي خالد فتحى السيد دوله٣٥٢٢٠

دمحم بكر٣٥٢٢١ دمحم عبدالفتاح  مستجدحيىي 

مستجدحيىي وليد رجب ابراهيم حسن٣٥٢٢٢

دمحم عمر خطاب القرط٣٥٢٢٣ مستجديسرا 

مستجديسرى سعيد القطب ابوشوشه محد٣٥٢٢٤

مستجديسى مسري سالمه بطرس٣٥٢٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم٣٥٢٢٦ مستجدميين حسام الدين عبدالعليم 

دمحم٣٥٢٢٧ مستجدميىن عبدالباسط عصمت 

مستجديوستينا جوزيف ميخائيل غربFل٣٥٢٢٨

مستجديوسف ابراهيم عبدهللا عبدالدامي٣٥٢٢٩

دمحم٣٥٢٣٠ مستجديوسف ابراهيم يوسف 

مستجديوسف امحد سيد عباس٣٥٢٣١

مستجديوسف امحد عبدالوهاب خطاب٣٥٢٣٢

مستجديوسف امحد فهمى حممود٣٥٢٣٣

مستجديوسف امساعيل مهام حجازى٣٥٢٣٤

دمحم عطيه٣٥٢٣٥ مستجديوسف اشرف سعيد 

مستجديوسف السيد امحد خطاب٣٥٢٣٦

دمحم السيد عثمان٣٥٢٣٧ مستجديوسف السيد 

مستجديوسف امين امحد فيصل٣٥٢٣٨

مستجديوسف ¡بت السيد امحد٣٥٢٣٩

مستجديوسف مجعه سعيد رجب٣٥٢٤٠

مستجديوسف مجعه حممود حسن٣٥٢٤١

مستجديوسف محدى امحد عبداحلى٣٥٢٤٢

مستجديوسف محدى حممود عبداجلليل٣٥٢٤٣

مستجديوسف رجب زكرF كيالىن٣٥٢٤٤

مستجديوسف زكرF زكرF امحد هنيدى٣٥٢٤٥

مستجديوسف سامى حممود سامل حسن٣٥٢٤٦

مستجديوسف سحاق مسري جرجس٣٥٢٤٧

مستجديوسف سعد ابراهيم عبداجلواد٣٥٢٤٨

مستجديوسف سعد حممود الشخصى٣٥٢٤٩

مستجديوسف سعيد السيد مصطفى٣٥٢٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجديوسف شريف لبيب عبدالشاىف٣٥٢٥١

دمحم عبدالغفار٣٥٢٥٢ مستجديوسف صربي جوده 

مستجديوسف عادل حممود على قنش٣٥٢٥٣

مستجديوسف عبداجلواد كمال ابوسريع٣٥٢٥٤

دمحم على املسدى٣٥٢٥٥ مستجديوسف عبداحلميد 

مستجديوسف عبداحلميد حممود عبداحلميد٣٥٢٥٦

دمحم حجاج٣٥٢٥٧ مستجديوسف عبدالرمحن سعيد 

مستجديوسف عبدالرمحن فهمى عبدالرمحن٣٥٢٥٨

دمحم٣٥٢٥٩ مستجديوسف عبدالفتاح عطا هللا 

دمحم٣٥٢٦٠ دمحم حممود  مستجديوسف عبداملعطى 

مستجديوسف عبده عبدالعزيز عبداحلميد٣٥٢٦١

دمحم شحات٣٥٢٦٢ مستجديوسف عرفات عايد 

مستجديوسف عصام عبدالفتاح الشرقاوى٣٥٢٦٣

مستجديوسف عصام عيد خليل٣٥٢٦٤

مستجديوسف عطيه عبداملطلب مطر٣٥٢٦٥

مستجديوسف عالء حامد عبدالعظيم عطا٣٥٢٦٦

دمحم٣٥٢٦٧ مستجديوسف عالء حممود طه 

دمحم شريبه٣٥٢٦٨ مستجديوسف على 

مستجديوسف عماد محدى ابراهيم٣٥٢٦٩

مستجديوسف عماد زينهم عبده ¡بت٣٥٢٧٠

مستجديوسف عماد عبداجلواد صاحل بركات٣٥٢٧١

مستجديوسف عمران خليفه بكر٣٥٢٧٢

دمحم موسى٣٥٢٧٣ مستجديوسف فتحى مصطفى 

مستجديوسف كارم معوض عبدالغفار٣٥٢٧٤

مستجديوسف كرم على عيسى على٣٥٢٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجديوسف مؤمن عبدالرمحن مصطفى القرشى٣٥٢٧٦

دمحم محدى النحاس٣٥٢٧٧ مستجديوسف ماجد 

دمحم أصبيح عبدالرمحن٣٥٢٧٨ مستجديوسف 

دمحم ابراهيم٣٥٢٧٩ دمحم ابراهيم  مستجديوسف 

دمحم ابراهيم حممود٣٥٢٨٠ مستجديوسف 

دمحم بدر٣٥٢٨١ دمحم السيد  مستجديوسف 

دمحم مجعه عشرى حبريى٣٥٢٨٢ مستجديوسف 

دمحم٣٥٢٨٣ دمحم سامى  مستجديوسف 

دمحم صبحى الفقي٣٥٢٨٤ مستجديوسف 

دمحم عبداحلميد غبور٣٥٢٨٥ مستجديوسف 

دمحم عبدالعال حممود٣٥٢٨٦ مستجديوسف 

دمحم عبداملنعم هدايه٣٥٢٨٧ مستجديوسف 

دمحم عثمان عثمان اخلضرى٣٥٢٨٨ مستجديوسف 

دمحم عيسي امحد٣٥٢٨٩ مستجديوسف 

دمحم فهمى حسني عبدهللا٣٥٢٩٠ مستجديوسف 

دمحم ابوسليمه٣٥٢٩١ دمحم  مستجديوسف 

دمحم امحد جنم٣٥٢٩٢ دمحم  مستجديوسف 

دمحم عبداملنعم التهامى٣٥٢٩٣ دمحم  مستجديوسف 

دمحم عراىب البواب٣٥٢٩٤ دمحم  دمحم  مستجديوسف 

دمحم مصطفى عبدالرمحن٣٥٢٩٥ مستجديوسف 

دمحم العسيلى٣٥٢٩٦ دمحم مصطفى  مستجديوسف 

دمحم موسى بيومى السيد٣٥٢٩٧ مستجديوسف 

دمحم اللواتى٣٥٢٩٨ دمحم يوسف  مستجديوسف 

مستجديوسف حممود فتحى حممود٣٥٢٩٩

دمحم حسن هيكل٣٥٣٠٠ مستجديوسف حممود 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم حممود شرف٣٥٣٠١ مستجديوسف حممود 

مستجديوسف حممود Fسني عبدالرمحن٣٥٣٠٢

مستجديوسف مصطفى ابراهيم حسن٣٥٣٠٣

مستجديوسف مصطفى عبدالفتاح شبل الطوخى٣٥٣٠٤

دمحم٣٥٣٠٥ مستجديوسف مصطفى عبدهللا 

دمحم حممود عبدالقادر٣٥٣٠٦ مستجديوسف مصطفى 

مستجديوسف منصور عبدالوهاب عبدالوهاب٣٥٣٠٧

مستجديوسف Tدر حسن عبدالشاىف٣٥٣٠٨

دمحم جعيصه٣٥٣٠٩ مستجديوسف Tصر السيد ربيع 

مستجديوسف Tصر عبدالعزيز امساعيل٣٥٣١٠

مستجديوسف نبيل فؤاد سعيد٣٥٣١١

دمحم٣٥٣١٢ مستجديوسف وائل عبداحملسن جاد 

دمحم٣٥٣١٣ مستجديوسف وائل عز الدين امحد 

دمحم سيد امحد٣٥٣١٤ مستجديوسف وائل 

مستجديوسف حيى سليم على٣٥٣١٥

مستجديوسف حيىي مجعه رمضان٣٥٣١٦

مستجديوسف يسرى ابوزيد امحد٣٥٣١٧

دمحم لبيب السعيد عوض٣٥٣١٨ مستجديونس 

دمحم هريدى سعد٣٥٣١٩ مستجديونس 

دمحم٣٥٣٢٠ مستجديونس مسعد يونس 

دمحم رمضان٣٦٥٠١ فرصة واحدةابراهيم سامى 

فرصة واحدةامحد سعيد فايز عابد٣٦٥٠٢

فرصة واحدةامحد ماهر جابر احلوشى٣٦٥٠٣

دمحم امحد مندور٣٦٥٠٤ فرصة واحدةامحد 

دمحم حممود على٣٦٥٠٥ فرصة واحدةامساء 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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فرصة واحدةاالء مجعه ابراهيم عبدالعظيم مرسى٣٦٥٠٦

دمحم٣٦٥٠٧ فرصة واحدةالزهراء عاشور سيد 

فرصة واحدةايه رضا شحاته طه رمضان٣٦٥٠٨

دمحم٣٦٥٠٩ فرصة واحدةبسنت مسري على 

دمحم الروىب٣٦٥١٠ فرصة واحدةجهاد ابراهيم 

فرصة واحدةحسن عبدربه فرحات حممود٣٦٥١١

فرصة واحدةرمحه مجال عبدالنىب بدوى عابد٣٦٥١٢

دمحم٣٦٥١٣ فرصة واحدةرمحه منتصر ابراهيم عبدالكرمي 

دمحم خليفه٣٦٥١٤ فرصة واحدةمشس حممود ¡بت 

فرصة واحدةصالح عبدالعزيز صالح الدين عبدالعزيز٣٦٥١٥

فرصة واحدةعبدالرمحن Tجح عبدالستار عوض عبدالصمد٣٦٥١٦

دمحم امحد حسن٣٦٥١٧ دمحم  فرصة واحدةعبدالعزيز 

فرصة واحدةفادى جرجس لطفى عياد٣٦٥١٨

فرصة واحدةكامل عاطف كامل يوسف٣٦٥١٩

فرصة واحدةدمحم اشرف شعبان ابوعامر٣٦٥٢٠

فرصة واحدةدمحم حسن سالمه امحد عبدالعال٣٦٥٢١

دمحم عفيفى النمر٣٦٥٢٢ فرصة واحدةدمحم ربيع 

دمحم اخلالدى٣٦٥٢٣ فرصة واحدةدمحم عادل امحد 

دمحم شوقى غاىل٣٦٥٢٤ فرصة واحدةدمحم 

دمحم جرب٣٦٥٢٥ دمحم  فرصة واحدةدمحم حممود رضا 

فرصة واحدةحممود حشمت عبدالنعيم عبداجلابر٣٦٥٢٦

فرصة واحدةحممود رمضان عبدالعزيز عبدالقادر٣٦٥٢٧

دمحم ابواليزيد وريده٣٦٥٢٨ فرصة واحدةمنه هللا رجب 

فرصة واحدةموسى ماهر عبده موسى املالح٣٦٥٢٩

دمحم زاهر٣٦٥٣٠ فرصة واحدةجنوى مسعد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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فرصة واحدةندا السيد فرج السيد غذى٣٦٥٣١

دمحم امحد٣٦٥٣٢ فرصة واحدةندى فؤاد 

فرصة واحدةوالء حمسن ابراهيم مصطفى سليمان٣٦٥٣٣

دمحم عبداملبدى عرفه ابراهيم٣٦٥٣٤ فرصة واحدةيوسف 

ق9قي لإلعادةابراهيم اشرف ابراهيم السيد٣٦٨٠١

ق9قي لإلعادةامحد حسام حيىي رمضان٣٦٨٠٢

دمحم عطيان٣٦٨٠٣ دمحم  ق9قي لإلعادةامحد محاد 

غـ9قي لإلعادةامحد خالد امحد امحد٣٦٨٠٤

ق9قي لإلعادةامحد خالد عبداملنعم حممود مزروع٣٦٨٠٥

دمحم حسن فضل هللا٣٦٨٠٦ ق9قي لإلعادةامحد سامح 

غـ9قي لإلعادةامحد سامى السيد السمان٣٦٨٠٧

دمحم يونس٣٦٨٠٨ ق9قي لإلعادةامحد عالء ابراهيم 

ق9قي لإلعادةامحد عالء امحد على امحد٣٦٨٠٩

دمحم شلىب٣٦٨١٠ ق9قي لإلعادةامحد نبيل 

دمحم عبدهللا عثمان٣٦٨١١ ق9قي لإلعادةامحد نبيل 

غـ9قي لإلعادةامحد يوسف سعيد يوسف اجلنايىن٣٦٨١٢

غـ9قي لإلعادةادهم خالد حممود رشاد٣٦٨١٣

ق9قي لإلعادةادهم Tصر ابوالقمصان خليفه٣٦٨١٤

دمحم زايد٣٦٨١٥ ق9قي لإلعادةاسامه زكرF زايد عبداحلميد 

ق9قي لإلعادةاسالم حممود عبدالعال عبدالرازق٣٦٨١٦

دمحم عبداملواىل عماره٣٦٨١٧ دمحم  ق9قي لإلعادةامساء 

دمحم شحات منوىف حممود٣٦٨١٨ ق9قي لإلعادةامساعيل 

دمحم عكاشه عبدالرمحن٣٦٨١٩ ق9قي لإلعادةامنيه 

ق9قي لإلعادةمجال حممود فؤاد نور٣٦٨٢٠

ق9قي لإلعادةحسني امحد حسني حجازى٣٦٨٢١

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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ق9قي لإلعادةخالد طه عبداحلميد حممود٣٦٨٢٢

دمحم عطيه امحد٣٦٨٢٣ ق9قي لإلعادةخالد 

ق9قي لإلعادةخلود حسني عبدالغىن عوض٣٦٨٢٤

ق9قي لإلعادةخلود كمال عبدالعال امحد٣٦٨٢٥

دمحم ادم٣٦٨٢٦ ق9قي لإلعادةرمحه هاىن 

ق9قي لإلعادةروTء على حسن على ابراهيم٣٦٨٢٧

غـ9قي لإلعادةريهام عاطف عبدالفضيل عبداملنعم٣٦٨٢٨

ق9قي لإلعادةزكرF محاده زكرF العوضى٣٦٨٢٩

ق9قي لإلعادةزFد حشمت صابر امحد٣٦٨٣٠

ق9قي لإلعادةزFد رشدى كمال حممود٣٦٨٣١

دمحم زينهم فارس رمضان٣٦٨٣٢ ق9قي لإلعادةزFد 

ق9قي لإلعادةساره عبدالناصر عبدالعزيز عبدالفتاح٣٦٨٣٣

ق9قي لإلعادةسامح عيسى حسن على ابراهيم٣٦٨٣٤

ق9قي لإلعادةسلمى عاطف امحد السيد٣٦٨٣٥

دمحم سليمان عيد عبدالعزيز٣٦٨٣٦ ق9قي لإلعادةسليمان 

ق9قي لإلعادةسهيله يوسف موسى رضوان٣٦٨٣٧

ق9قي لإلعادةسيد مجال السيد عبداحلليم٣٦٨٣٨

دمحم سيد٣٦٨٣٩ غـ9قي لإلعادةشروق امين 

دمحم عبدالنظري حسني٣٦٨٤٠ ق9قي لإلعادةشهاب مجال 

ق9قي لإلعادةشهد اشرف كيالىن امساعيل الشناوى٣٦٨٤١

ق9قي لإلعادةعبداحلميد صبحى عبداحلميد على٣٦٨٤٢

ق9قي لإلعادةعبدالرمحن مجال سيد مرعى٣٦٨٤٣

دمحم على٣٦٨٤٤ ق9قي لإلعادةعبدالرمحن خالد 

ق9قي لإلعادةعبدالرمحن سيد حامد عبداخلالق٣٦٨٤٥

ق9قي لإلعادةعبدالرمحن ضياء مصطفى توفيق٣٦٨٤٦
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دمحم حسن٣٦٨٤٧ ق9قي لإلعادةعبدالرمحن عادل حسن 

ق9قي لإلعادةعبدالرمحن Tجى حسن عبداجلواد٣٦٨٤٨

ق9قي لإلعادةعبدالرمحن هشام فتحى عبدالسالم٣٦٨٤٩

ق9قي لإلعادةعبدالعظيم مسعود عبدالعظيم ابوسعيد٣٦٨٥٠

دمحم عبدالغىن السيد العدوى٣٦٨٥١ ق9قي لإلعادةعبدالغىن 

ق9قي لإلعادةعبدهللا اشرف عبده مرسى٣٦٨٥٢

ق9قي لإلعادةعبدهللا حازم صاحل عبدالرحيم٣٦٨٥٣

دمحم مهران٣٦٨٥٤ ق9قي لإلعادةعبدهللا صالح 

دمحم سعيد على٣٦٨٥٥ ق9قي لإلعادةعبدهللا 

ق9قي لإلعادةعبدهللا حممود صابر عبداحلليم٣٦٨٥٦

دمحم عبداملرضى ابوعاشور٣٦٨٥٧ ق9قي لإلعادةعبداملرضى 

دمحم عبدهللا ابو على٣٦٨٥٨ ق9قي لإلعادةعدى بدر 

ق9قي لإلعادةعلى عزت امحد حممود عامر٣٦٨٥٩

دمحم القليوىب٣٦٨٦٠ ق9قي لإلعادةعمر الشحات 

ق9قي لإلعادةعمر عادل سامى امحد على٣٦٨٦١

ق9قي لإلعادةعمر عبدالرمحن زايد ساس٣٦٨٦٢

دمحم صاحل سيد حسنني٣٦٨٦٣ ق9قي لإلعادةعمر 

ق9قي لإلعادةعمرو سامل عبدالفضيل سيد٣٦٨٦٤

ق9قي لإلعادةعمرو شعبان امحد هالل٣٦٨٦٥

ق9قي لإلعادةفارس سالمه عبده حممود عبداجلليل٣٦٨٦٦

ق9قي لإلعادةفتحى عبداللطيف فتحى عبداللطيف٣٦٨٦٧

دمحم انور سليمان٣٦٨٦٨ ق9قي لإلعادةفرح 

ق9قي لإلعادةفرحه حممود امحد ابراهيم٣٦٨٦٩

ق9قي لإلعادةكارم رمضان مشحوت على٣٦٨٧٠

دمحمين٣٦٨٧١ ق9قي لإلعادةكرمي مجال عبده 
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ق9قي لإلعادةكرمي عرىب امحد ماهر عطيه٣٦٨٧٢

دمحم ابراهيم غالب٣٦٨٧٣ ق9قي لإلعادةكرمي 

ق9قي لإلعادةليلى عصام حلمى حممود٣٦٨٧٤

ق9قي لإلعادةمؤمن سيد بدارى ¡بت٣٦٨٧٥

ق9قي لإلعادةدمحم ابراهيم بسيوىن على جاد هللا٣٦٨٧٦

ق9قي لإلعادةدمحم امحد زكرF عبدالعزيز٣٦٨٧٧

ق9قي لإلعادةدمحم اسامه عبدالوارث عطيه بكر٣٦٨٧٨

ق9قي لإلعادةدمحم شريف جارالنىب شريف٣٦٨٧٩

ق9قي لإلعادةدمحم صالح الدين حممود عبده٣٦٨٨٠

دمحم سيد امحد شرف٣٦٨٨١ ق9قي لإلعادةدمحم عبدالرسول 

ق9قي لإلعادةدمحم عبدالناصر على على الشماوى٣٦٨٨٢

دمحم عبدهللا الطبالوى٣٦٨٨٣ ق9قي لإلعادةدمحم 

ق9قي لإلعادةدمحم مصطفى حسني عبداحملسن٣٦٨٨٤

ق9قي لإلعادةدمحم نبيل خليل زيدان٣٦٨٨٥

دمحم عبد ربه طه٣٦٨٨٦ ق9قي لإلعادةدمحم هيثم 

دمحم عبدالوهاب٣٦٨٨٧ ق9قي لإلعادةدمحم وجيه 

دمحم لطفى اجلندى٣٦٨٨٨ غـ9قي لإلعادةدمحم Fسر 

٣٦٨٨٩Fق9قي لإلعادةحممود بسام امحد حممود زكر

دمحم شديد سلطان٣٦٨٩٠ ق9قي لإلعادةحممود حسني 

ق9قي لإلعادةحممود طارق ابراهيم على ابراهيم٣٦٨٩١

دمحم توتو٣٦٨٩٢ ق9قي لإلعادةحممود منتصر اال9صريى 

ق9قي لإلعادةحممود حيىي رمضان فوده٣٦٨٩٣

دمحم حمى الدين عبداحلق٣٦٨٩٤ ق9قي لإلعادةحمى الدين 

ق9قي لإلعادةمروان فرج عبداهلادى عامر٣٦٨٩٥

دمحم فرحات شاهني٣٦٨٩٦ ق9قي لإلعادةمرمي طلعت عبدالفتاح 
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ق9قي لإلعادةمرمي عبداحلى الشحات حممود سليمان٣٦٨٩٧

ق9قي لإلعادةمصطفى خالد السيد مسعود٣٦٨٩٨

ق9قي لإلعادةمصطفى مسري احلسيىن على صاحل٣٦٨٩٩

دمحم مصطفى داود٣٦٩٠٠ ق9قي لإلعادةمصطفى 

دمحم سويرح٣٦٩٠١ ق9قي لإلعادةمصطفى حممود 

دمحم عبداحلى اجلمل٣٦٩٠٢ ق9قي لإلعادةمصطفى حممود 

دمحم حافظ٣٦٩٠٣ ق9قي لإلعادةمصطفى نوح 

ق9قي لإلعادةمنه ايهاب فتحى السيد الديب٣٦٩٠٤

ق9قي لإلعادةندا حنفى ابراهيم السيد حجاب٣٦٩٠٥

دمحمين٣٦٩٠٦ دمحم  ق9قي لإلعادةندى السيد 

دمحم حسن امحد مجعه٣٦٩٠٧ ق9قي لإلعادةندى 

دمحم عزب عبده٣٦٩٠٨ ق9قي لإلعادة¼له عبداحلميد 

دمحم٣٦٩٠٩ ق9قي لإلعادة¼ى سامح عبداملعطى 

ق9قي لإلعادةنوران هشام صبحى مرغىن٣٦٩١٠

دمحم شلىب٣٦٩١١ ق9قي لإلعادةنورهان شوقى 

ق9قي لإلعادةهاجر امحد عبد احلليم الصريىف٣٦٩١٢

دمحم٣٦٩١٣ دمحم نصر  ق9قي لإلعادةهيام 

ق9قي لإلعادةيوسف امين عبدالقادر عمار٣٦٩١٤

ق9قي لإلعادةيوسف محدى عبداخلالق طلبه٣٦٩١٥

دمحم الطايع٣٦٩١٦ ق9قي لإلعادةيوسف صربى 

ق9قي لإلعادةيوسف عبداحلارس ابوبكر مهدى٣٦٩١٧

دمحم حممود٣٦٩١٨ دمحم  ق9قي لإلعادةيوسف 
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