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مستجدا;نوب هاىن سامى ابراهيم٢٣٠٠١

مستجدابتسام اشرف زكى القعقاع٢٣٠٠٢

مستجدابراهيم امحد سعود امحد٢٣٠٠٣

مستجدابراهيم سعد عبداحلليم جاب هللا٢٣٠٠٤

مستجدابراهيم عطيه على عطيه٢٣٠٠٥

مستجدابراهيم كامل امام ابراهيم٢٣٠٠٦

دمحم حسن بكرى على٢٣٠٠٧ مستجدابراهيم 

مستجدابراهيم مصطفى ابراهيم حممود امساعيل٢٣٠٠٨

مستجدابو ساطى اسامه ابو ساطى ابراهيم٢٣٠٠٩

دمحم حساىن٢٣٠١٠ مستجدامحد أشرف 

مستجدامحد ابراهيم حممود ابراهيم٢٣٠١١

مستجدامحد ابراهيم حممود جهالن٢٣٠١٢

مستجدامحد اشرف سيد عبداحلميد بندق٢٣٠١٣

مستجدامحد اشرف صاحل املصرى٢٣٠١٤

دمحم٢٣٠١٥ مستجدامحد اشرف عبدالعاطى 

مستجدامحد اشرف عبدالونيس ابوالغيط٢٣٠١٦

مستجدامحد السيد امحد امام٢٣٠١٧

مستجدامحد السيد عامر حممود٢٣٠١٨

مستجدامحد السيد عبداحلميد امحد الشحرى٢٣٠١٩

مستجدامحد امري امحد صاحل٢٣٠٢٠

دمحم٢٣٠٢١ مستجدامحد امين امحد 

مستجدامحد امين لطفى السكرمى٢٣٠٢٢

مستجدامحد ايهاب رمضان السيد٢٣٠٢٣

مستجدامحد _مر حممود سعيد٢٣٠٢٤

ت٢٣٠٢٥ مستجدامحد مجال مربوك ال̀ز

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدامحد مجال جناح أبو األنوار٢٣٠٢٦

مستجدامحد مجعه عبدالباقي عبدهللا٢٣٠٢٧

دمحم املرسى٢٣٠٢٨ مستجدامحد جوده 

مستجدامحد حسني كمال حسني مهام٢٣٠٢٩

دمحم٢٣٠٣٠ مستجدامحد محدي سطوحي 

دمحم حفين٢٣٠٣١ مستجدامحد خالد امحد 

مستجدامحد خليفه ابراهيم مربوك٢٣٠٣٢

مستجدامحد مخيس حسني مرزوق٢٣٠٣٣

دمحم على٢٣٠٣٤ مستجدامحد زينهم عزت 

مستجدامحد سامح فتحي دسوقي٢٣٠٣٥

مستجدامحد سعد الدين عبدالعال عبداtيد٢٣٠٣٦

مستجدامحد سعيد جباىل سعيد٢٣٠٣٧

دمحم عبدالدامي٢٣٠٣٨ مستجدامحد سالمه حامد 

دمحم نعيم اجلندى٢٣٠٣٩ مستجدامحد سالمه 

مستجدامحد سليمان عبدربه سليمان٢٣٠٤٠

مستجدامحد مسري امحد سليمان حسني٢٣٠٤١

مستجدامحد شريف عبداملنعم عزيز٢٣٠٤٢

مستجدامحد شعبان السيد عبدهللا السيد٢٣٠٤٣

دمحم ابراهيم٢٣٠٤٤ مستجدامحد شوقى 

مستجدامحد صابر عبداحلميد سعودى٢٣٠٤٥

مستجدامحد صبحى عبداحلكيم عبدالرحيم مشاحيت٢٣٠٤٦

مستجدامحد صبحي عبدالفتاح علي شرف٢٣٠٤٧

مستجدامحد صربي فايز بريك٢٣٠٤٨

مستجدامحد طه رمضان عبداحلميد٢٣٠٤٩

مستجدامحد عادل طه على رشوان٢٣٠٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدامحد عادل عبداملرضى الرتاس٢٣٠٥١

دمحم٢٣٠٥٢ مستجدامحد عاطف عليوه 

مستجدامحد عاطف فاروق راشد٢٣٠٥٣

دمحم عبداtيد يونس٢٣٠٥٤ مستجدامحد عاطف 

مستجدامحد عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح٢٣٠٥٥

دمحم عبدالقوى٢٣٠٥٦ مستجدامحد عبدالقوى 

مستجدامحد عبداللطيف مكايد دمني٢٣٠٥٧

دمحم٢٣٠٥٨ مستجدامحد عبدهللا امحد 

دمحم٢٣٠٥٩ مستجدامحد عبدهللا فتحى 

مستجدامحد عبداtيد حامد ابراهيم اغا٢٣٠٦٠

مستجدامحد عالء الدين جاد حممود٢٣٠٦١

دمحم شاهني٢٣٠٦٢ مستجدامحد على امحد 

دمحم على٢٣٠٦٣ مستجدامحد على زكى 

مستجدامحد على على ابو السعادات٢٣٠٦٤

دمحم٢٣٠٦٥ مستجدامحد عمرو عزت 

مستجدامحد عواد سيد حممود شليان٢٣٠٦٦

مستجدامحد فخراالسالم امحد ابراهيم٢٣٠٦٧

دمحم عبداحلميد٢٣٠٦٨ مستجدامحد فرج 

مستجدامحد حمسن امحد حسني٢٣٠٦٩

مستجدامحد حمسن امحد عبدهللا٢٣٠٧٠

دمحم ابراهيم عطيه٢٣٠٧١ مستجدامحد 

دمحم امحد عبدالعال٢٣٠٧٢ مستجدامحد 

دمحم قناوى٢٣٠٧٣ دمحم امحد  مستجدامحد 

دمحم حسانني٢٣٠٧٤ دمحم امساعيل  مستجدامحد 

دمحم العص امباىب٢٣٠٧٥ مستجدامحد 
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دمحم املرسي ابو مشعه٢٣٠٧٦ مستجدامحد 

دمحم سامل توفيق٢٣٠٧٧ مستجدامحد 

دمحم خالد٢٣٠٧٨ دمحم صابر  مستجدامحد 

دمحم جاد٢٣٠٧٩ دمحم عبدالسميع  مستجدامحد 

دمحم طه٢٣٠٨٠ دمحم عبدالغىن  مستجدامحد 

دمحم عبدالقادر سيد امحد٢٣٠٨١ مستجدامحد 

دمحم كمال امباىب سعيد٢٣٠٨٢ مستجدامحد 

دمحم الطاهرى٢٣٠٨٣ دمحم  مستجدامحد 

دمحم عبداملقصود رضوان٢٣٠٨٤ دمحم  مستجدامحد 

دمحم فتحى نصار٢٣٠٨٥ دمحم  مستجدامحد 

دمحم مرسي٢٣٠٨٦ دمحم مرسي  مستجدامحد 

دمحم عبدالباقى٢٣٠٨٧ دمحم مصطفى  مستجدامحد 

مستجدامحد حممود عبدالرؤف الصياد٢٣٠٨٨

مستجدامحد حممود عطا صاحل٢٣٠٨٩

مستجدامحد مسعد حلمى امحد مصطفى٢٣٠٩٠

مستجدامحد مشحوت ابراهيم مخيس٢٣٠٩١

مستجدامحد مصطفى رمضان جوده٢٣٠٩٢

دمحم سيد٢٣٠٩٣ مستجدامحد مصطفى زغلول 

مستجدامحد مصطفي عبدالرمحن عبداحلميد٢٣٠٩٤

مستجدامحد ممدوح درويش عبدالسيد٢٣٠٩٥

مستجدامحد نبوى على فليفل٢٣٠٩٦

مستجدامحد هاىن امحد سيد٢٣٠٩٧

مستجدامحد هاىن امحد عبدالعزيز٢٣٠٩٨

مستجدامحد هشام امحد ابراهيم٢٣٠٩٩

مستجدامحد وائل صادق على الصديق٢٣١٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدامحد `سر السيد متام٢٣١٠١

مستجدامحد `سر حسن حسن النجار٢٣١٠٢

دمحم �جى٢٣١٠٣ مستجدامحد `سر 

دمحم٢٣١٠٤ مستجدامحد حييي مصلح 

مستجدامحد يوسف سعيد امحد٢٣١٠٥

دمحم٢٣١٠٦ دمحم عوض  مستجدادهم 

مستجداروى شعبان عبدالفتاح شعبان٢٣١٠٧

مستجداسامه اشرف مربوك عيسى احلاوى٢٣١٠٨

مستجداسامه السيد عبداtيد السيد٢٣١٠٩

مستجداسامه حسين رامز شريف٢٣١١٠

دمحم حمارب٢٣١١١ مستجداسامه صاحل 

مستجداسراء ابراهيم امحد السيد٢٣١١٢

دمحم امحد٢٣١١٣ مستجداسراء امحد 

مستجداسراء خالد عبدهللا عطيه٢٣١١٤

مستجداسراء خليل حممود الربعى٢٣١١٥

مستجداسراء رمضان عبداملعبود ابراهيم٢٣١١٦

دمحم٢٣١١٧ مستجداسراء رمضان حممود 

دمحم عبداللطيف٢٣١١٨ مستجداسراء سيد رجب 

مستجداسراء عبدالباسط علي حسن حبريي٢٣١١٩

مستجداسراء عبدهللا سعد كامل٢٣١٢٠

مستجداسراء عبدهللا سيد البدرى٢٣١٢١

مستجداسراء على زين العابدين على بيومى٢٣١٢٢

دمحم الضهرواى٢٣١٢٣ دمحم خليل  مستجداسراء فايد 

دمحم٢٣١٢٤ دمحم طلعت  مستجداسراء 

مستجداسراء حممود راشد علي٢٣١٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم٢٣١٢٦ مستجداسراء نبيل طلعت 

دمحم املرصفاوى٢٣١٢٧ مستجداسراء هشام خضرى 

دمحم عادل عطيه٢٣١٢٨ مستجداسالم اسامه 

دمحم صالح امام٢٣١٢٩ مستجداسالم بالل 

مستجداسالم رمضان عبدالاله عبدالسالم حممود٢٣١٣٠

مستجداسالم سيد عويس اخلوىل٢٣١٣١

دمحم٢٣١٣٢ مستجداسالم سيد حممود 

دمحم العدس٢٣١٣٣ دمحم  مستجداسالم عبدالباقى 

مستجداسالم عالء عزت منشاوى بريك٢٣١٣٤

دمحم حامد بسيوىن٢٣١٣٥ مستجداسالم 

دمحم حفىن سليمان٢٣١٣٦ مستجداسالم 

دمحم على٢٣١٣٧ دمحم عبدالباسط  مستجداسالم 

دمحم موسى على٢٣١٣٨ مستجداسالم 

دمحم ابراهيم٢٣١٣٩ مستجداسالم حممود يوسف 

دمحم عبدالسالم بدوى٢٣١٤٠ مستجداسلم عالء 

مستجدامساء امحد عبدهللا عبدالدامي قدح٢٣١٤١

مستجدامساء امين امساعيل عبداحلليم٢٣١٤٢

دمحم امحد٢٣١٤٣ مستجدامساء محدي 

مستجدامساء سعيد حممود واصل٢٣١٤٤

دمحم ابراهيم٢٣١٤٥ مستجدامساء صابر 

مستجدامساء صبحى عبداملطلب مرغىن خطيب٢٣١٤٦

مستجدامساء عبدالعزيز على سامل٢٣١٤٧

مستجدامساء عرفات عيسى صادق٢٣١٤٨

مستجدامساء عوض عبدهللا امحد حسني٢٣١٤٩

دمحم٢٣١٥٠ مستجدامساء ماجدى عبدالنىب 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدامساء جمدى نورالدين محد٢٣١٥١

دمحم٢٣١٥٢ مستجدامساء حممود امحد حممود 

مستجدامساء مصطفى امحد عبدالظاهر قدر٢٣١٥٣

مستجدامساعيل خالد عبده قرىن٢٣١٥٤

مستجدامسهان شريف رمضان امساعيل٢٣١٥٥

مستجداشرف امين بشاى اسحق٢٣١٥٦

مستجداالء امحد رمضان حممود٢٣١٥٧

مستجداالء امحد مسري امحد زكى٢٣١٥٨

دمحم السيد حسن٢٣١٥٩ مستجداالء السيد 

مستجداالء مجال سامل حسن على٢٣١٦٠

مستجداالء محاده سيد عثمان٢٣١٦١

مستجداالء زك̀ر عبدهللا غريب٢٣١٦٢

مستجداالء سيد فوزى فريد عبدهللا٢٣١٦٣

دمحم السيد٢٣١٦٤ مستجداالء عيد 

دمحم حسن٢٣١٦٥ دمحم سامل  مستجداالء 

دمحم٢٣١٦٦ دمحم عيد  مستجداالء 

دمحم٢٣١٦٧ مستجداالء حممود ابراهيم 

مستجداالء مصطفى عبداحلكيم الدخاخىن٢٣١٦٨

دمحم عطيه٢٣١٦٩ مستجدالرباء عبدالبديع امحد 

مستجدالرباء مؤنس هاشم امحد هاشم٢٣١٧٠

مستجدالسيد امين السيد �نسى٢٣١٧١

مستجدالسيد عبدالرمحن عبدالسيد ابراهيم خملوف٢٣١٧٢

دمحم السيد عبدهللا٢٣١٧٣ دمحم  مستجدالسيد 

مستجدالشيماء امحد عبداحلميد جاب هللا٢٣١٧٤

مستجداهلام سعيد عبدالظاهر امني٢٣١٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدام كلثوم وجيه فتحي سعد٢٣١٧٦

دمحم النادى٢٣١٧٧ مستجدامال فوزى على البدرى 

دمحم٢٣١٧٨ مستجداماىن امحد موسى 

مستجداماىن سامى حسىن عبدالعاطى٢٣١٧٩

دمحم البنا٢٣١٨٠ مستجداماىن عبدالاله محد 

مستجدامنيه اسامه شعبان خليل٢٣١٨١

دمحم٢٣١٨٢ مستجدامنيه اسامه حممود مرشد 

مستجدامنيه سامل عبداحلميد مصطفى٢٣١٨٣

مستجدامنيه سيد مصطفى حممود٢٣١٨٤

دمحم سليمان٢٣١٨٥ مستجدامنيه شريف 

دمحم٢٣١٨٦ مستجدامنيه عالء سعيد 

دمحم شحاته حممود٢٣١٨٧ مستجدامنيه 

دمحم الربعى٢٣١٨٨ مستجدامنيه مصطفى عبدالغىن 

مستجدامري سيد عبدالعزيز عبدالشاىف٢٣١٨٩

دمحم زيدان امحد٢٣١٩٠ مستجدامري 

مستجدامريه امحد عماره حسن عماره٢٣١٩١

دمحم حسن٢٣١٩٢ مستجدامريه السيد 

مستجدامريه مجال فتح عبدالغىن الفقى٢٣١٩٣

دمحم حواش٢٣١٩٤ دمحم  مستجدامريه خالد 

مستجدامريه رمضان مخيس عبداجلواد٢٣١٩٥

دمحم مصطفي٢٣١٩٦ مستجدامريه عرفه 

دمحمى موسى٢٣١٩٧ مستجدامريه ماجد عبداحلكيم 

دمحم حممود٢٣١٩٨ مستجدامريه حممود 

مستجدامريه يسرى رجب الششتاوى٢٣١٩٩

مستجداميل روماىن سنيد عياد٢٣٢٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجداميمه عمرو حممود عبدالوهاب٢٣٢٠١

مستجدامينه عبدالراضى عبدالغىن ابراهيم يونس٢٣٢٠٢

مستجدامينه عبدالعزيز عبدالفتاح بغدادى ابوعيد٢٣٢٠٣

مستجداجنى اشرف حممود حامد ابراهيم٢٣٢٠٤

دمحم٢٣٢٠٥ مستجداجنى محدى حامد حمروس 

مستجداندرو �سان �جى مكني٢٣٢٠٦

مستجدانس امحد حيىي منصور٢٣٢٠٧

دمحم الشاطر٢٣٢٠٨ مستجدانس �امى 

مستجدانور عماد انور حسن ابراهيم٢٣٢٠٩

دمحم٢٣٢١٠ مستجدا`ت امحد السيد 

مستجدا`ت عماد ممدوح عبدالسميع٢٣٢١١

مستجدا`ت حممود علي عبيد٢٣٢١٢

مستجدايالريه جمدي فلمون عبداملالك٢٣٢١٣

مستجداميان امحد سامى امحد حسن٢٣٢١٤

دمحم٢٣٢١٥ مستجداميان اشرف عيد 

مستجداميان جالل عبدالعليم ابودنيا٢٣٢١٦

دمحم٢٣٢١٧ مستجداميان خالد يوسف 

مستجداميان خليل السيد خليل٢٣٢١٨

دمحم املنويف٢٣٢١٩ مستجداميان زاهر عاشور 

دمحم٢٣٢٢٠ مستجداميان صابر عبدالفتاح 

مستجداميان طلبه زيدان طلبه٢٣٢٢١

مستجداميان عادل عبداحلميد مصطفى السيد٢٣٢٢٢

دمحم الغزاىل٢٣٢٢٣ مستجداميان عادل 

مستجداميان عاصم عبدالعزيز عبدالباسط٢٣٢٢٤

مستجداميان على امحد على السنهراوى٢٣٢٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجداميان قدرى عبدالنىب عبداحلميد٢٣٢٢٦

دمحم٢٣٢٢٧ دمحم امساعيل  مستجداميان 

دمحم عبدالستار السيدعصر٢٣٢٢٨ مستجداميان 

مستجداميان منصور رمضان حسن٢٣٢٢٩

مستجدامين ابوسريع مجعه حلمى٢٣٢٣٠

مستجدايناس خالد سيد عبدالقادر٢٣٢٣١

مستجدايناس دسوقى عبداملنصف  حرحش٢٣٢٣٢

مستجدايه ابراهيم ابراهيم ابو العال٢٣٢٣٣

مستجدايه ابراهيم الباتع رجب٢٣٢٣٤

مستجدايه السيد ابراهيم عبداحلميد٢٣٢٣٥

دمحم عبداملقصود رميح عبدالواحد٢٣٢٣٦ مستجدايه هللا 

مستجدايه _مر الصاوى على شديد٢٣٢٣٧

مستجدايه سعد امحد طه٢٣٢٣٨

مستجدايه شعبان عبيد مأمون٢٣٢٣٩

مستجدايه طارق امحد زبري٢٣٢٤٠

دمحم٢٣٢٤١ مستجدايه عبدالباسط �دي 

مستجدايه عماد عبدالعزيز سليمان٢٣٢٤٢

دمحم٢٣٢٤٣ مستجدايه عمر مجال 

دمحم حسن شعبان وايل٢٣٢٤٤ مستجدايه 

دمحم زكي سعيد٢٣٢٤٥ مستجدايه 

دمحم على الشاعر٢٣٢٤٦ مستجدايه 

دمحم يوسف صاحل٢٣٢٤٧ مستجدايه 

مستجدايه مصطفى ابراهيم السيد دحروج٢٣٢٤٨

مستجدايه نصر عبدالنىب انسى٢٣٢٤٩

دمحم حامد٢٣٢٥٠ مستجدايه هاىن 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدايه `سر حسني ابراهيم٢٣٢٥١

دمحم عبداحلافظ حسني مهران٢٣٢٥٢ مستجد;سل 

مستجد;سم كمال كامل رزق٢٣٢٥٣

دمحم مصطفى٢٣٢٥٤ مستجدبتول امين امني 

دمحم د`ب٢٣٢٥٥ مستجدبسام السيد د`ب 

مستجدبسمله امحد �بت عثمان٢٣٢٥٦

مستجدبسمله اشرف محدي امحد٢٣٢٥٧

دمحم عسكر٢٣٢٥٨ مستجدبسمله اشرف عبداحلميد 

دمحم فتحى٢٣٢٥٩ مستجدبسمله خالد 

مستجدبسمله رضا سيد على٢٣٢٦٠

مستجدبسمله عبداملنعم توفيق عبداملقصود٢٣٢٦١

دمحم هريدى٢٣٢٦٢ دمحم حسن  مستجدبسمله 

دمحم٢٣٢٦٣ دمحم عبدالعزيز  مستجدبسمله 

دمحم عبدالفتاح حممود خريهللا٢٣٢٦٤ مستجدبسمله 

دمحم حممود٢٣٢٦٥ مستجدبسمله `سر مصطفى 

دمحم٢٣٢٦٦ مستجدبسمه امين دسوقي 

مستجدبسمه حمسن سعد حممود٢٣٢٦٧

مستجدبسمه هاىن رمضان رافعى٢٣٢٦٨

مستجدبسنت جرجس شكرى عطيه فلتس٢٣٢٦٩

مستجدبسنت محاده سليمان امساعيل٢٣٢٧٠

دمحم حممود٢٣٢٧١ مستجدبسنت رمضان 

دمحم٢٣٢٧٢ مستجدبسنت سيد ابراهيم 

مستجدبسنت عبدالنىب عبدالعزيز يوسف٢٣٢٧٣

مستجدبسنت على جاسر مسلم٢٣٢٧٤

مستجدبسنت فتحي سعيد عبداحلسيب٢٣٢٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدبسنت كمال انور الصباغ٢٣٢٧٦

مستجدبسنت نبيل حسني امحد٢٣٢٧٧

دمحم مسوق٢٣٢٧٨ مستجدبشري امحد 

مستجدبالل كرمي حارس صبحى عطيه٢٣٢٧٩

مستجدبالل حييا سعد اجليشى٢٣٢٨٠

مستجدبليغ يونس على عبدهللا ابراهيم٢٣٢٨١

مستجد�اء محدان كمال عبداحلميد٢٣٢٨٢

مستجدبيشوى اسامه وهيب فهيم٢٣٢٨٣

مستجدتسنيم خالد بسيوىن امساعيل شريف٢٣٢٨٤

دمحم رجب رمضان٢٣٢٨٥ مستجدتسنيم 

مستجدتسنيم مصطفى عطيه الغباشي٢٣٢٨٦

مستجدتغريد حامد صربى السيد يونس٢٣٢٨٧

دمحم عبدالغىن٢٣٢٨٨ مستجدتغريد حسنني 

دمحم امحد ابراهيم٢٣٢٨٩ مستجدتقى امحد 

مستجدتقى حازم ماهر جابر سويلم٢٣٢٩٠

مستجدتقي عبدالرمحن سند عبدالرمحن٢٣٢٩١

مستجدتقى مصطفى عبدالباقى ميىن٢٣٢٩٢

مستجدتوماس منري ميالد فام٢٣٢٩٣

مستجدث̀ر عبدالعزيز عبداحملسن امحد حشاد٢٣٢٩٤

مستجدجاسر مسحي فؤاد ابراهيم٢٣٢٩٥

مستجدجرجس شنوده عطاهللا السيد٢٣٢٩٦

دمحم جالل جوده٢٣٢٩٧ مستجدجالل 

مستجدمجال عبدالناصر هارون على٢٣٢٩٨

مستجدمجال حممود مجال طوخى حامد٢٣٢٩٩

دمحم السيد النحاس٢٣٣٠٠ مستجدجهاد صالح حسن 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم عبدالرازق عبدالواحد٢٣٣٠١ مستجدجهاد 

دمحم٢٣٣٠٢ دمحم عنرت  مستجدجهاد 

مستجدجهاد `سر عبداملنعم عبده٢٣٣٠٣

مستجدجوما� رأفت سعد عطا هللا٢٣٣٠٤

دمحم عبدالرمحن٢٣٣٠٥ مستجدجويريه امحد 

مستجدجيهان صاحل �بت عثمان٢٣٣٠٦

مستجدحامت جاد سيد جاد٢٣٣٠٧

مستجدحازم بدوى الربيعى بدوى٢٣٣٠٨

دمحم٢٣٣٠٩ مستجدحازم درويش امحد 

مستجدحازم حممود امحد حسن٢٣٣١٠

مستجدحازم حممود عبدالرمحن عبدالرمحن٢٣٣١١

دمحم عبدالعال٢٣٣١٢ مستجدحازم ممدوح ابراهيم عبدالعال 

مستجدحامد صالح حامد عثمان عمران٢٣٣١٣

مستجدحبيبه امحد بدري امحد٢٣٣١٤

دمحم صالح الدين عبداحلميد٢٣٣١٥ مستجدحبيبه هللا 

مستجدحبيبه امام حممود امحد امام٢٣٣١٦

مستجدحبيبه رجب النوىب راشد٢٣٣١٧

مستجدحبيبه صابر امحد حممود٢٣٣١٨

مستجدحبيبه طارق عبداملرضى جعفر٢٣٣١٩

دمحم٢٣٣٢٠ دمحم  مستجدحبيبه جمدى 

دمحم على٢٣٣٢١ دمحم  مستجدحبيبه 

دمحم حممود خالف٢٣٣٢٢ مستجدحبيبه 

مستجدحبيبه حممود حسن رجب٢٣٣٢٣

مستجدحبيبه �صر عبدالرمحن عبدالعاطي٢٣٣٢٤

دمحم حممود٢٣٣٢٥ مستجدحبيبه وليد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم شكر٢٣٣٢٦ مستجدحبيبه حيىي سليمان 

مستجدحذيفه عصام عبدالعظيم عبداحلميد٢٣٣٢٧

مستجدحسام رشاد عبداحلميد املهتدى صقر٢٣٣٢٨

مستجدحسن امحد حممود بشري٢٣٣٢٩

مستجدحسن عصام حسن حسن منصور٢٣٣٣٠

دمحم حممود حسن٢٣٣٣١ مستجدحسن 

مستجدحسناء جابر رجب امحد٢٣٣٣٢

مستجدحسناء رشاد حممود امحد٢٣٣٣٣

مستجدحسناء عبداحلميد حممود عامر٢٣٣٣٤

مستجدحسني عبداجلليل فرج سعد ابراهيم٢٣٣٣٥

مستجدحسني عبداحلكيم حسني عبداحلميد٢٣٣٣٦

دمحم ابوعامر٢٣٣٣٧ مستجدحسني جمدى حسني 

دمحم٢٣٣٣٨ مستجدحسني يسري حسني 

دمحم حسين عيد٢٣٣٣٩ مستجدحليمه 

دمحم عبداملنعم٢٣٣٤٠ مستجدمحاده جمدى 

مستجدحنان توفيق صابر االكتع٢٣٣٤١

مستجدحنني اشرف حلمى مربوك املقدم٢٣٣٤٢

مستجدحنني رضا خطاب املنحول٢٣٣٤٣

مستجدحنني طارق امحدى عشماوى القاضى٢٣٣٤٤

دمحم سعيد عبداملهدى٢٣٣٤٥ مستجدحنني 

دمحم الدبيس٢٣٣٤٦ مستجدحنني مصطفي فاروق 

مستجدحور امحد مصطفي امحد امساعيل٢٣٣٤٧

دمحم جاد٢٣٣٤٨ مستجدحياه سعيد عبداحلكيم 

دمحم على٢٣٣٤٩ مستجدخالد امحد 

مستجدخالد سيد امحد حممود٢٣٣٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم خضر٢٣٣٥١ مستجدخالد حممود حممود 

مستجدخالد ممدوح صادق حامد٢٣٣٥٢

مستجدخالد �صر عبداملقصود عبداملقصود٢٣٣٥٣

دمحم هاشم٢٣٣٥٤ مستجدخالد وليد يسرى 

مستجدخدجيه اشرف عبدالرب زنون٢٣٣٥٥

مستجدخلود سيد امحد فرج٢٣٣٥٦

مستجدخلود عادل ربيع عبدالعظيم علي٢٣٣٥٧

دمحم٢٣٣٥٨ دمحم امحد  مستجدخلود 

مستجدخليفه ايوب خليفه عبداtيد٢٣٣٥٩

مستجددعاء على السيد ابراهيم عامر٢٣٣٦٠

مستجددنيا اسالم مسري امحد٢٣٣٦١

مستجددنيا بدوى عبداملؤمن جادهللا٢٣٣٦٢

دمحم عبدالباقى امحد حسن٢٣٣٦٣ مستجددنيا سعد 

دمحم اهلادى٢٣٣٦٤ مستجددنيا عيد 

مستجددنيا مصطفي حلمي مصطفي٢٣٣٦٥

دمحم عنرت اجلندى٢٣٣٦٦ مستجددنيا هاىن 

دمحم ماجد متوىل٢٣٣٦٧ مستجددولت 

مستجددينا طارق طه نصر٢٣٣٦٨

مستجددينا عالء خريى �جى٢٣٣٦٩

دمحم سعيد شعبان٢٣٣٧٠ مستجددينا 

دمحم امحد محري٢٣٣٧١ مستجددينا مصطفى 

مستجدرؤى ايهاب عبداملقصود عبدالصمد قنديل٢٣٣٧٢

دمحم حسني٢٣٣٧٣ مستجدرؤى شريف `سني 

دمحم سعيد جاد٢٣٣٧٤ مستجدرؤى 

دمحم حممود٢٣٣٧٥ مستجدرؤى وائل 

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

نظم املعلوماتشعبة

الفرقة األوىل

مستجد

صفحة   ١٦

التقديرحالة القيد

مستجدر̀ؤ سعد احملمدى السيد٢٣٣٧٦

دمحم حسن٢٣٣٧٧ مستجدرؤيه مجال 

دمحم بدوى عبداهلادى٢٣٣٧٨ مستجدراشد 

مستجدرامى صالح سعيد على داىب٢٣٣٧٩

مستجدرا� امري سيد امام٢٣٣٨٠

مستجدرا� سيد خميمر سيد رفاعي٢٣٣٨١

دمحم قطوش٢٣٣٨٢ مستجدرانيا ابراهيم 

مستجدرجب وليد رجب على السيد٢٣٣٨٣

مستجدرحاب السيد رزق على بكر٢٣٣٨٤

مستجدرحاب السيد عبداملرتضى امحد٢٣٣٨٥

مستجدرمحه امحد توفيق مصطفي٢٣٣٨٦

مستجدرمحه امحد مصطفى امحد٢٣٣٨٧

دمحم٢٣٣٨٨ دمحم  مستجدرمحه خالد فؤاد 

دمحم٢٣٣٨٩ ض عبداملطلب  مستجدرمحه ̀ر

مستجدرمحه عبداحلي عبدالتواب عبداحلي٢٣٣٩٠

مستجدرمحه عزت سامى عزت٢٣٣٩١

مستجدرمحه فؤاد صديق امحد٢٣٣٩٢

دمحم حسني امساعيل٢٣٣٩٣ مستجدرمحه 

دمحم فتحى عطيه يوسف٢٣٣٩٤ مستجدرمحه 

مستجدرمحه حممود فؤاد فضل عبدالنىب٢٣٣٩٥

مستجدرضا مجال فوزى رضوان٢٣٣٩٦

مستجدرضوى أمين حسني أبو بكر٢٣٣٩٧

مستجدرضوى رضا سعيد عبداحلليم حسانني٢٣٣٩٨

دمحم٢٣٣٩٩ مستجدرضوى عبدالعزيز فهمى 

مستجدرغد اسامه حسن السيد مربوك٢٣٤٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم عطيه رمضان على العقاد٢٣٤٠١ مستجدرغده 

دمحم القشوطي٢٣٤٠٢ دمحم احلسيين  مستجدرقيه امحد 

مستجدرقيه اشرف على عبدالـله عمر٢٣٤٠٣

مستجدرقيه ايهاب مجال الدين الشامى٢٣٤٠٤

دمحم عوض٢٣٤٠٥ مستجدرقيه حازم فريد 

دمحم٢٣٤٠٦ مستجدرقيه رضا بكرى عبدالباقى 

دمحم حممود٢٣٤٠٧ مستجدرقيه سيد 

دمحم السيد خليفه٢٣٤٠٨ مستجدرقيه كامل 

مستجدرقيه حممود سعد امحد٢٣٤٠٩

دمحم٢٣٤١٠ مستجدرمضان عبدالعزيز عرفه 

مستجدرمضان مربوك رمضان برجاس٢٣٤١١

مستجدر� اشرف احلسيين ابراهيم٢٣٤١٢

مستجدر� اشرف عبدالوهاب عبداحلميد٢٣٤١٣

مستجدر� سعيد السيد قنديل٢٣٤١٤

مستجدر� طارق معين عبدالعظيم٢٣٤١٥

دمحم صالح صاحل٢٣٤١٦ مستجدر� 

دمحم عبداللطيف حجازى٢٣٤١٧ مستجدر� 

مستجدر� حممود عبدالفضيل طبوشه٢٣٤١٨

مستجدر� مدحت سيد عبدالفتاح٢٣٤١٩

مستجدر� وحيد على شحاته القطان٢٣٤٢٠

دمحم هاىن الصادق٢٣٤٢١ مستجدرنني سعيد 

دمحم عبداحلى الدبيكي٢٣٤٢٢ مستجدرواء عصام 

مستجدروان امحد عبدالرحيم عبدالتواب٢٣٤٢٣

مستجدروان مجال بدوي ابو العزم٢٣٤٢٤

مستجدروان خالد امساعيل علي راشد٢٣٤٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم الشحات على شاهني٢٣٤٢٦ مستجدروان رضا 

مستجدروان شحته على عبدالفتاح ابوزيد٢٣٤٢٧

مستجدروان عبدالفتاح سعيد ابو العنني٢٣٤٢٨

دمحم جماهد زقزوق٢٣٤٢٩ مستجدروان عثمان 

دمحم فتحي علي٢٣٤٣٠ مستجدروان 

مستجدروان �صر عبدالعزيز مرسى٢٣٤٣١

مستجدروان `سر عبدهللا مصطفى شرف٢٣٤٣٢

دمحم حسن عبدالعزيز٢٣٤٣٣ مستجدرودينا السيد 

مستجدرودينا سعيد امحد امساعيل٢٣٤٣٤

مستجدروضه عبدالسالم عبداحلكيم شعبان٢٣٤٣٥

دمحم سالمه٢٣٤٣٦ دمحم ابراهيم  مستجدروضه 

دمحم عبيد٢٣٤٣٧ مستجدروفيده امين 

مستجدرحيانه هارون عبدالفتاح ابراهيم٢٣٤٣٨

مستجدرمي امحد صابر على حمسن٢٣٤٣٩

مستجدرمي اشرف حسىن سيد٢٣٤٤٠

مستجدرمي `سر مرعى عبدالسميع٢٣٤٤١

مستجدريهام صبحى جاد الكرمي ابوزيد٢٣٤٤٢

دمحم شلىب٢٣٤٤٣ مستجدريهام عادل عبدالغىن 

دمحم حسن٢٣٤٤٤ دمحم  مستجدريهام 

دمحم٢٣٤٤٥ مستجدريهام وحيد عدىل عبدالفتاح 

د امحد امساعيل حممود امحد٢٣٤٤٦ مستجد̀ز

دمحم منصور٢٣٤٤٧ د امحد  مستجد̀ز

د رزق جالل اجلهين٢٣٤٤٨ مستجد̀ز

د شريف حسان عبداجلواد احلملى٢٣٤٤٩ مستجد̀ز

د عادل شعبان مربوك٢٣٤٥٠ مستجد̀ز

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

نظم املعلوماتشعبة

الفرقة األوىل

مستجد

صفحة   ١٩

التقديرحالة القيد

دمحم توفيق عبدالغين عبده٢٣٤٥١ د  مستجد̀ز

دمحم عبدالسالم عامر٢٣٤٥٢ د  مستجد̀ز

دمحم علي عبدالتواب٢٣٤٥٣ د  مستجد̀ز

مستجدزينب طارق فؤاد مصطفي٢٣٤٥٤

دمحم البوهى٢٣٤٥٥ مستجدزينب عصام 

مستجدزينب فرج السيد عبدالباقى الغزايل٢٣٤٥٦

دمحم عادل سيد٢٣٤٥٧ مستجدزينب 

دمحم شلىب٢٣٤٥٨ مستجدزينب حممود على 

مستجدزينب �صر عمر عبداجلواد٢٣٤٥٩

دمحم٢٣٤٦٠ مستجدساره خالد عبدالناصر السعداوى 

مستجدساره سعيد سعد عطيه٢٣٤٦١

مستجدساره عالءالدين عبدالرمحن عمر٢٣٤٦٢

مستجدساره ماجد حممود عبداللطيف وهبه٢٣٤٦٣

مستجدساره حمروس صابر متوىل٢٣٤٦٤

دمحم صبيح٢٣٤٦٥ دمحم ابراهيم  مستجدساره 

دمحم يسني امري حسن٢٣٤٦٦ مستجدساره 

مستجدساره حممود حامد خطاب٢٣٤٦٧

دمحم احلبشى٢٣٤٦٨ مستجدساره حممود 

مستجدساره نبيل زينهم ابراهيم٢٣٤٦٩

دمحم مره٢٣٤٧٠ دمحم  مستجدسامله طبالوى صالح 

مستجدسعاد على حسني امحد٢٣٤٧١

دمحم حممود خليل٢٣٤٧٢ مستجدسعاد حممود 

دمحم طلبه عاشور٢٣٤٧٣ مستجدسعد امحد 

دمحم٢٣٤٧٤ مستجدسعديه حممود عبدهللا 

مستجدسعيد عصام خبيت شعبان٢٣٤٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدسعيد مصطفي سعيد الشيخ٢٣٤٧٦

مستجدسلسبيل حسني فاروق حسني٢٣٤٧٧

مستجدسلمى ابراهيم حسن عبداخلالق عليوه٢٣٤٧٨

مستجدسلمى السيد امحد ابو الليف٢٣٤٧٩

مستجدسلمى _مر صربى حسن٢٣٤٨٠

مستجدسلمى عماد عاشور سيد صيام٢٣٤٨١

دمحم زكى عبداخلالق مصطفى٢٣٤٨٢ مستجدسلمى 

دمحم٢٣٤٨٣ مستجدسليم هشام سليمان 

دمحم سيد توفيق٢٣٤٨٤ مستجدمسا سامح 

دمحم حممود علي رسالن٢٣٤٨٥ مستجدمسا مسري 

مستجدمسا طارق بكر عبده الفقري٢٣٤٨٦

مستجدمساء السيد رمضان عبدالنىب �يل٢٣٤٨٧

مستجدمسر طلعت السيد عبدالغفار سلطان٢٣٤٨٨

مستجدمسر عاصم راشد هدايه٢٣٤٨٩

مستجدمسيحه عصام يوسف سليمان ابوخليل٢٣٤٩٠

دمحم خضر٢٣٤٩١ دمحم  دمحم مسري  مستجدمسري 

مستجدمسريه فريد شوقى عبدالغىن حمروس٢٣٤٩٢

مستجدسناء ابراهيم مسري امحد امحد الشني٢٣٤٩٣

دمحم مرسى٢٣٤٩٤ مستجدسناء مرسى 

مستجدسها عبدالفتاح عبدالباسط حممود فوده٢٣٤٩٥

مستجدسهام ابراهيم عبدالنىب ابراهيم٢٣٤٩٦

مستجدسهيله اسامه امحد على حبريى٢٣٤٩٧

دمحم حامد٢٣٤٩٨ مستجدسهيله _مر 

مستجدسهيله سعيد سعدالدين مكى٢٣٤٩٩

مستجدسهيله عايد عواد سالمه عواد٢٣٥٠٠

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

نظم املعلوماتشعبة

الفرقة األوىل

مستجد

صفحة   ٢١

التقديرحالة القيد

دمحم٢٣٥٠١ دمحم محدان علي  مستجدسهيله 

دمحم فرج امام٢٣٥٠٢ مستجدسهيله هاين 

مستجدسيد حسني سيد منصور٢٣٥٠٣

مستجدسيد �صر سيد ابراهيم امحد٢٣٥٠٤

دمحم٢٣٥٠٥ مستجدسيد نزيه السيد 

مستجدسيده طلعت ماهر ابواخلري٢٣٥٠٦

مستجدسيف اسامه عبدهللا ابراهيم٢٣٥٠٧

مستجدسيف اكرم امحد ابراهيم٢٣٥٠٨

مستجدسيف الدين حممود مرسى امحد امام٢٣٥٠٩

مستجدسيف حسن حسن مصطفى امحد٢٣٥١٠

دمحم على٢٣٥١١ مستجدسيف على 

مستجدشاهنده خالد امحد الصياد٢٣٥١٢

مستجدشاهني مهدى عبدالغىن السعدى٢٣٥١٣

مستجدشروق ابراهيم توفيق عبدالوهاب متوىل٢٣٥١٤

مستجدشروق اسالم عبدالشاىف حسني الشرقاوى٢٣٥١٥

مستجدشروق رأفت زكى معوض٢٣٥١٦

مستجدشروق رزق سليمان عبداجلواد٢٣٥١٧

مستجدشروق رضا على مصطفى٢٣٥١٨

مستجدشروق عبدالواحد كمال عبدالواحد٢٣٥١٩

مستجدشروق عماد عطيه سليمان حسني٢٣٥٢٠

دمحم٢٣٥٢١ دمحم ابراهيم  مستجدشروق 

دمحم الزيىن٢٣٥٢٢ مستجدشروق حممود رشاد عبداحلميد 

مستجدشريف السيد شوقى السيد اخلوىل٢٣٥٢٣

دمحم عبدالغين عكال٢٣٥٢٤ مستجدشريف 

مستجدشعبان ربيع بشري عبداحلى٢٣٥٢٥

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

نظم املعلوماتشعبة

الفرقة األوىل

مستجد

صفحة   ٢٢

التقديرحالة القيد

دمحم مسري عبدالقوى على٢٣٥٢٦ مستجدمشس 

دمحم شر;ش٢٣٥٢٧ دمحم  مستجدشهد ابراهيم على 

دمحم رجب السيد٢٣٥٢٨ مستجدشهد امحد 

مستجدشهد مجال حممود عبدالعليم٢٣٥٢٩

مستجدشهد حامد ابوالسعود عبداخلالق٢٣٥٣٠

مستجدشهد حسني امني حممود٢٣٥٣١

مستجدشهد رشاد طه امام٢٣٥٣٢

مستجدشهد رضا ابراهيم عبداtيد حرزواى٢٣٥٣٣

دمحم٢٣٥٣٤ مستجدشهد رضا عاشور 

مستجدشهد سعيد سليمان سليمان متويل٢٣٥٣٥

دمحم صادق٢٣٥٣٦ مستجدشهد صاحل 

مستجدشهد علي فتحي علي٢٣٥٣٧

مستجدشهد عماد الدين عرفه حسن مجعه٢٣٥٣٨

مستجدشهد جمدي امحد سيد٢٣٥٣٩

دمحم عبداحلميد عبدالغىن٢٣٥٤٠ مستجدشهد 

دمحم عبدهللا حسني٢٣٥٤١ مستجدشهد 

دمحم على عبداحلفيظ٢٣٥٤٢ مستجدشهد 

دمحم امحد٢٣٥٤٣ دمحم  مستجدشهد 

مستجدشهد مصطفى فاروق حسن٢٣٥٤٤

دمحم احلسيىن عبداtيد على٢٣٥٤٥ مستجدشهد مصطفى 

مستجدشهد هاىن عبدالنىب حسن٢٣٥٤٦

دمحم السعيد البطاوى٢٣٥٤٧ مستجدشهد وائل 

مستجدشريين عبدالنىب عبداحلميد يونس غامن٢٣٥٤٨

مستجدشرييهان مجيل عمر قرين٢٣٥٤٩

مستجدشيماء ابراهيم عبدالفتاح رستم٢٣٥٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم جابرعلى سامل٢٣٥٥١ مستجدشيماء جابر 

دمحم سامل٢٣٥٥٢ مستجدشيماء مجال حممود 

مستجدشيماء رمزى حسني البيومى٢٣٥٥٣

مستجدشيماء عبدالرازق حلمي سامل٢٣٥٥٤

مستجدشيماء فؤاد حسني الديب٢٣٥٥٥

دمحم عبدهللا عبدهللا٢٣٥٥٦ مستجدشيماء 

مستجدشيماء حممود امحد حممود٢٣٥٥٧

دمحم٢٣٥٥٨ دمحم صادق  مستجدصادق 

دمحم ابراهيم٢٣٥٥٩ مستجدصفاء سامى 

دمحم مصطفى علي مصطفى٢٣٥٦٠ مستجدصفاء 

مستجدصفوه هاىن رمسى عبدالعزيز٢٣٥٦١

مستجدصفيه حممود عبدالرمحن السيد النجار٢٣٥٦٢

مستجدصالح امحد ابراهيم مرسى٢٣٥٦٣

مستجدصالح عاطف امساعيل السيد٢٣٥٦٤

مستجدصالح عماد امحد امام قدح٢٣٥٦٥

دمحم سعيد الشرقاوى٢٣٥٦٦ مستجدصالح 

مستجدضحى امحد فرج هللا رغىب٢٣٥٦٧

مستجدضحى امين عبدالكرمي عبداحلميد٢٣٥٦٨

دمحم جالل٢٣٥٦٩ مستجدضحى مجيل 

مستجدضحى رضا السيد عبدالوهاب٢٣٥٧٠

مستجدطارق سيد فريد سالمه٢٣٥٧١

دمحم عطيه ابراهيم٢٣٥٧٢ مستجدطارق 

دمحم حسني٢٣٥٧٣ دمحم حممود  مستجدطارق 

مستجدطاهر جناح عمر علي٢٣٥٧٤

دمحم جعفر٢٣٥٧٥ مستجدطه منري طه 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم عبداملؤمن احلفناوى٢٣٥٧٦ مستجدعائشه هشام 

دمحم سعد صقر٢٣٥٧٧ مستجدعادل وائل عادل 

دمحم الشوره٢٣٥٧٨ مستجدعاطف مصطفى عاطف 

دمحم عبدالعزيز السباعي٢٣٥٧٩ مستجدعايده 

مستجدعبدالتواب ابوالعال عبدالتواب حممود٢٣٥٨٠

مستجدعبداحلميد فارس عبداحلميد فارس٢٣٥٨١

دمحم سعيد عليوه٢٣٥٨٢ مستجدعبداحلميد ماهر 

مستجدعبدالرمحن امحد جاد امحد٢٣٥٨٣

دمحم٢٣٥٨٤ دمحم  مستجدعبدالرمحن امحد 

ض٢٣٥٨٥ مستجدعبدالرمحن السعيد فتحى عبدالعاطى ̀ر

مستجدعبدالرمحن السيد الدسوقى الغازى٢٣٥٨٦

دمحم٢٣٥٨٧ مستجدعبدالرمحن انس امحد 

دمحم٢٣٥٨٨ مستجدعبدالرمحن ثروت رشدى 

مستجدعبدالرمحن مجال امحد حممود عبدالفتاح٢٣٥٨٩

مستجدعبدالرمحن حجازي عثمان عبدالعليم٢٣٥٩٠

مستجدعبدالرمحن خليل هدى خليل٢٣٥٩١

مستجدعبدالرمحن مخيس دوكه طاهر٢٣٥٩٢

مستجدعبدالرمحن رجب عبدالرمحن على٢٣٥٩٣

مستجدعبدالرمحن رزق حممود جابر٢٣٥٩٤

مستجدعبدالرمحن سقاو منصور ابراهيم٢٣٥٩٥

مستجدعبدالرمحن صاحل امحد على٢٣٥٩٦

مستجدعبدالرمحن طارق خبطره عبدالفتاح٢٣٥٩٧

دمحم٢٣٥٩٨ مستجدعبدالرمحن عصام حسني 

مستجدعبدالرمحن عصام عبدالفتاح عبدالرمحن٢٣٥٩٩

مستجدعبدالرمحن عالء �جى السيد محد٢٣٦٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدعبدالرمحن على سيد سيد سيد موسى٢٣٦٠١

مستجدعبدالرمحن عماد عبداخلالق خبورى حسن٢٣٦٠٢

دمحمعبود٢٣٦٠٣ دمحم  مستجدعبدالرمحن عيد 

مستجدعبدالرمحن حمروس عبدالعظيم سالمه٢٣٦٠٤

دمحم امحيد عايد٢٣٦٠٥ مستجدعبدالرمحن 

دمحم السيد بيومى٢٣٦٠٦ مستجدعبدالرمحن 

دمحم مجال عبده زكى فتح هللا٢٣٦٠٧ مستجدعبدالرمحن 

دمحم٢٣٦٠٨ دمحم حسن  مستجدعبدالرمحن 

دمحم على٢٣٦٠٩ دمحم سعيد  مستجدعبدالرمحن 

دمحم٢٣٦١٠ دمحم عبداملعز  مستجدعبدالرمحن 

دمحم فؤاد عبداtيد٢٣٦١١ مستجدعبدالرمحن 

دمحم اخلوىل٢٣٦١٢ دمحم  دمحم  مستجدعبدالرمحن 

مستجدعبدالرمحن حممود عبدالفتاح امحد امحد٢٣٦١٣

مستجدعبدالرمحن حممود عزيزالدين ابراهيم ابراهيم٢٣٦١٤

دمحم سامي حممود٢٣٦١٥ مستجدعبدالرمحن حممود 

مستجدعبدالرمحن �صر سيد عاشور بدوي٢٣٦١٦

مستجدعبدالرمحن هاشم عبداحلميد السيد٢٣٦١٧

مستجدعبدالرمحن هاىن السيد صميده رحيم٢٣٦١٨

مستجدعبدالرمحن هاىن عبداحملسن عبداهلادى خالف٢٣٦١٩

دمحم سيد امحد ستني٢٣٦٢٠ مستجدعبدالرمحن هاىن 

مستجدعبدالرمحن `سر محزه جوهر٢٣٦٢١

دمحم سامل٢٣٦٢٢ مستجدعبدالرمحن `سر 

دمحم٢٣٦٢٣ دمحم عبدالستار  مستجدعبدالستار 

دمحم عبيد٢٣٦٢٤ مستجدعبدالعزيز مخيس عبدالعزيز 

مستجدعبدالعزيز صربى خنيزى الزعيقى٢٣٦٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدعبدالعزيز `سر عبدالعزيز سليمان٢٣٦٢٦

مستجدعبدالعظيم السيد عبدالعظيم السيد عبداحلميد٢٣٦٢٧

مستجدعبدالعظيم كمال السيد ابراهيم الدقاق٢٣٦٢٨

مستجدعبدالغين ابراهيم عبدالغين ابراهيم٢٣٦٢٩

دمحم عبدالفتاح برجيس٢٣٦٣٠ دمحم  مستجدعبدالفتاح 

مستجدعبداللطيف حيى عبداللطيف عبدالرمحن رمضان٢٣٦٣١

مستجدعبدهللا امحد العماري امحد٢٣٦٣٢

مستجدعبدهللا امحد دقه ابو زيد٢٣٦٣٣

دمحم حسن٢٣٦٣٤ مستجدعبدهللا امحد 

دمحم رمضان٢٣٦٣٥ مستجدعبدهللا اشرف رشاد 

دمحم امحد٢٣٦٣٦ مستجدعبدهللا اشرف 

مستجدعبدهللا السيد امحد حجاب٢٣٦٣٧

دمحم مقطف٢٣٦٣٨ مستجدعبدهللا الغباشى 

مستجدعبدهللا الورداىن عبداملعز عبداحلليم منصور٢٣٦٣٩

دمحم٢٣٦٤٠ مستجدعبدهللا امين عبدهللا 

مستجدعبدهللا جابر عبداحلليم امحد٢٣٦٤١

مستجدعبدهللا مجال سيد ز�تى٢٣٦٤٢

مستجدعبدهللا مجعه عيد برعى٢٣٦٤٣

مستجدعبدهللا رأفت عبدهللا عبدالصادق٢٣٦٤٤

مستجدعبدهللا رجب زينهم حسن٢٣٦٤٥

دمحم مرسى٢٣٦٤٦ دمحم  مستجدعبدهللا رجب 

مستجدعبدهللا سيد سعد عبدالتواب٢٣٦٤٧

مستجدعبدهللا سيد عبده سيد٢٣٦٤٨

مستجدعبدهللا عادل عبداملنعم الشتله٢٣٦٤٩

مستجدعبدهللا على ربيع على٢٣٦٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدعبدهللا على عزام عبدالرب٢٣٦٥١

مستجدعبدهللا عمرو عبدهللا اجلنزورى٢٣٦٥٢

دمحم عبدالغين٢٣٦٥٣ مستجدعبدهللا فاحل ظريف 

دمحم٢٣٦٥٤ مستجدعبدهللا جمدى امحد 

مستجدعبدهللا جمدى بدير العبد٢٣٦٥٥

دمحم سيد عبدالفتاح عبدالسالم٢٣٦٥٦ مستجدعبدهللا 

دمحم عبداحلميد امام٢٣٦٥٧ مستجدعبدهللا 

دمحم عبدهللا ابراهيم٢٣٦٥٨ مستجدعبدهللا 

دمحم عبدهللا عبدالفتاح٢٣٦٥٩ مستجدعبدهللا 

دمحم عثمان امحد٢٣٦٦٠ مستجدعبدهللا 

مستجدعبدهللا حممود حسن حممود٢٣٦٦١

مستجدعبدهللا مراد عبدالسالم قادومه٢٣٦٦٢

مستجدعبدهللا هشام ابراهيم عباس٢٣٦٦٣

مستجدعبدهللا والء عبدهللا عبدالفتاح٢٣٦٦٤

مستجدعبدهللا `سر ابراهيم فوده قدح٢٣٦٦٥

مستجدعبدهللا `سر مجعه عبدالصبور٢٣٦٦٦

مستجدعبدالناصر اسامه صالح على٢٣٦٦٧

مستجدعبدالناصرالسيد امساعيل ابواخلري الغمراوى٢٣٦٦٨

دمحم٢٣٦٦٩ مستجدعبدالوهاب امحد مجعه 

مستجدعبري السيد عزت حسني٢٣٦٧٠

دمحم٢٣٦٧١ مستجدعبري علي عبدالعزيز 

مستجدعزت عبدالناصر مر_ح سامل٢٣٦٧٢

مستجدعزيز نشأت عزيز فارس٢٣٦٧٣

دمحم عبدالتواب امحد٢٣٦٧٤ مستجدعال 

مستجدعالء الدين عيد سيد عبداحلليم٢٣٦٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدعالء عمر على حامد٢٣٦٧٦

دمحم عبداحلافظ جدام٢٣٦٧٧ مستجدعالء 

مستجدعلى امحد على امحد غزال٢٣٦٧٨

دمحم٢٣٦٧٩ مستجدعلى الدين امحد صالح الدين امحد 

مستجدعلي خلف عبداملغين ابوالفتح٢٣٦٨٠

مستجدعلي سعيد عبداحلكم كامل٢٣٦٨١

مستجدعلى صربى على خليل٢٣٦٨٢

دمحم على محيده٢٣٦٨٣ دمحم صابر  مستجدعلى ماهر 

دمحم عارف امحد٢٣٦٨٤ مستجدعلي 

دمحم علي عبدالفتاح الششتاوي٢٣٦٨٥ مستجدعلي 

دمحم على عبداحملسن٢٣٦٨٦ مستجدعلى 

دمحم على عبداملقصود٢٣٦٨٧ مستجدعلى 

مستجدعلى حممود السيد عثمان٢٣٦٨٨

دمحم الز�قريى٢٣٦٨٩ مستجدعلى حممود عبدالعظيم 

مستجدعلى حممود على مياىن عبدالدامي٢٣٦٩٠

مستجدعليا رضا بيومي مصطفي٢٣٦٩١

دمحم عبداحلميد٢٣٦٩٢ مستجدعلياء امحد 

مستجدعلياء سعد حمروص عبدربه٢٣٦٩٣

مستجدعلياء سعد نعيم سيد امحد٢٣٦٩٤

دمحم سليمان٢٣٦٩٥ مستجدعلياء صاحل علي 

مستجدعلياء على حممود على على فضل٢٣٦٩٦

دمحم ابراهيم٢٣٦٩٧ مستجدعلياء حممود على 

مستجدعماد جمدى عبداحلميد ابو اtد٢٣٦٩٨

مستجدعماد مسعد عبدالنىب حسني علي بكر٢٣٦٩٩

دمحم ;لغ٢٣٧٠٠ مستجدعمار انيس صبحى 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدعمار سعيد شحاته مخيس٢٣٧٠١

مستجدعمار عبدالتواب عبداللطيف غازي البلتاجى٢٣٧٠٢

مستجدعمار `سر ابراهيم غنيمي٢٣٧٠٣

مستجدعمار `سر خليفه عبداحلكيم٢٣٧٠٤

دمحم٢٣٧٠٥ دمحم جويده  مستجدعمار `سر 

دمحم دومه٢٣٧٠٦ مستجدعمر السيد رمضان 

مستجدعمر مجال د`ب عبدالعال٢٣٧٠٧

مستجدعمر حسن عبدهللا عبدالرمحن٢٣٧٠٨

دمحم عبداجلواد٢٣٧٠٩ مستجدعمر خالد 

دمحم٢٣٧١٠ مستجدعمر سعد حممود قطب 

مستجدعمر شريف حسن فهمي٢٣٧١١

مستجدعمر صالح عبدالستار عبدالرمحن٢٣٧١٢

مستجدعمر عادل عبدالرحيم حسن مدبوىل٢٣٧١٣

مستجدعمر عادل على ابراهيم سالم٢٣٧١٤

مستجدعمر علي كليب عبداحلميد٢٣٧١٥

دمحم فرغل٢٣٧١٦ مستجدعمر فرج طه 

دمحم ابو اخلري٢٣٧١٧ دمحم ابو مسلم حلمى  مستجدعمر 

دمحم شكرى عبداللطيف٢٣٧١٨ مستجدعمر 

دمحم عبدالفتاح٢٣٧١٩ دمحم  مستجدعمر 

دمحم مصطفى حلمى٢٣٧٢٠ مستجدعمر 

مستجدعمر مصطفى عبده عبدالرمحن٢٣٧٢١

مستجدعمرو ابراهيم عبدالغفار جوده٢٣٧٢٢

مستجدعمرو مجيل ابراهيم عبداحلميد خليل٢٣٧٢٣

دمحم دسوقي٢٣٧٢٤ مستجدعمرو خالد 

مستجدعمرو مسري السيد متوىل حافظ٢٣٧٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدعمرو عبده جبايل صميده ابراهيم٢٣٧٢٦

دمحم على حسانني٢٣٧٢٧ مستجدعمرو عصام 

دمحم احلميدى٢٣٧٢٨ دمحم  دمحم  مستجدعمرو 

دمحم٢٣٧٢٩ مستجدعمرى صبحي عمرى 

دمحم حممود السحلي٢٣٧٣٠ مستجدعهدهللا حممود 

مستجدعيسى عبدالناصر امساعيل نسيم٢٣٧٣١

مستجدغاده عبدالنىب طوخى امام منطاوي٢٣٧٣٢

مستجدفادى اسعد سعد ميخائيل٢٣٧٣٣

مستجدفادى عماد فهيم منصور خليل٢٣٧٣٤

مستجدفارس عبدالرحيم فرج عبداهلادى سامل٢٣٧٣٥

مستجدفارس عطيتو فواز امحد٢٣٧٣٦

دمحم امحد حممود امحد٢٣٧٣٧ مستجدفارس 

مستجدفاروق سيد فاروق عبداملقصود٢٣٧٣٨

مستجدفاطمه الزهراء وائل على سعد٢٣٧٣٩

دمحم صبيحه٢٣٧٤٠ مستجدفاطمه مجال عبدالونيس 

دمحم٢٣٧٤١ مستجدفاطمه حسني سيد 

مستجدفاطمه سامى حسن السحلى٢٣٧٤٢

مستجدفاطمه عبدالرؤف عبدالظاهر السيد محود٢٣٧٤٣

مستجدفاطمه عبدالغفار كمال عطيه٢٣٧٤٤

دمحم شوقي على حسانني٢٣٧٤٥ مستجدفاطمه 

دمحم فاروق اجللبه٢٣٧٤٦ مستجدفاطمه 

مستجدفاطمه حممود بيومى امحد٢٣٧٤٧

مستجدفاطمه وليد موسى حسن٢٣٧٤٨

دمحم فتح هللا زيدان٢٣٧٤٩ دمحم  مستجدفتحى سعيد فتحى 

مستجدفرح محدي عبدالقادر الصيفى٢٣٧٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم على عبدالدامي٢٣٧٥١ مستجدفرح 

مستجدفرح نبيل خليل مدبويل٢٣٧٥٢

مستجدفرح حيى خريى حممود امحد٢٣٧٥٣

ل `سر تركى سليمان ابراهيم٢٣٧٥٤ مستجدف̀ر

مستجدفريده اشرف فتحى السيد٢٣٧٥٥

دمحم امحد عبداملنعم٢٣٧٥٦ مستجدفريده 

مستجدفهد عاطف سراج الدين عاطف٢٣٧٥٧

مستجدفوزى امني فوزى امني٢٣٧٥٨

دمحم كامل٢٣٧٥٩ مستجدفريوز وحيد 

مستجدفريينا صفوت امني عازر عبدالشهيد٢٣٧٦٠

مستجدقاسم شريف امني موسي٢٣٧٦١

مستجدقمر خالد رمضان حفىن٢٣٧٦٢

مستجدقمر عاطف الربقى ابومسلم٢٣٧٦٣

مستجدكارين شريف خمتار ذكى٢٣٧٦٤

دمحم٢٣٧٦٥ مستجدكرمي امحد السعيد امحد 

مستجدكرمي امحد عبداحملسن فتيح٢٣٧٦٦

دمحم٢٣٧٦٧ مستجدكرمي صالح صبحي 

ن٢٣٧٦٨ دمحم ̀ر مستجدكرمي عبدالعظيم سعيد 

دمحم٢٣٧٦٩ مستجدكرمي جمدى على جوده 

دمحم شبل متوىل اجلعبريى٢٣٧٧٠ مستجدكرمي 

دمحم عبدالدامي فرج٢٣٧٧١ مستجدكرمي 

مستجدكرمي خمتار عبدالشهيد العباسى٢٣٧٧٢

مستجدكريلس رضا فهمى فرج٢٣٧٧٣

مستجدكريلس سامى صبحى عبده٢٣٧٧٤

مستجدكريلس حمب عوض عطيه٢٣٧٧٥

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

نظم املعلوماتشعبة

الفرقة األوىل

مستجد

صفحة   ٣٢

التقديرحالة القيد

دمحم٢٣٧٧٦ دمحم عبدهللا  مستجدملياء امحد 

مستجدملياء هشام عبدالعاطي حممود سليمان٢٣٧٧٧

مستجدلوجينا امين عبدالفتاح امحد٢٣٧٧٨

مستجدليلى وائل عبدالسميع بيومي٢٣٧٧٩

مستجدمؤمن امين مجعه عبدالشكور٢٣٧٨٠

مستجدمؤمن فتحي ربيع حسني حسنني٢٣٧٨١

دمحم دكروىن وهب هللا٢٣٧٨٢ مستجدمؤمن 

دمحم عبدهللا امساعيل٢٣٧٨٣ مستجدمؤمن 

مستجدمؤمن نبيل عرفه عبداملطلب٢٣٧٨٤

مستجدمؤمن وليد مجال الدين عبدالعزيز٢٣٧٨٥

مستجدماجد شعبان امحد على عيشه٢٣٧٨٦

مستجدمارتينا ;شا عياد يوسف٢٣٧٨٧

مستجدمارتينا كرم بدرى شهده٢٣٧٨٨

مستجدمارتينا ميالد ممدوح سامى٢٣٧٨٩

مستجدمارفن ماجد ميخائيل كامل٢٣٧٩٠

مستجدمارى وجيه منر جرجس٢٣٧٩١

ن فهمى٢٣٧٩٢ مستجدما̀ر عاطف ع̀ر

مستجدمارينا اجمد اسحق حنا٢٣٧٩٣

مستجدماريو سامى راغب خيله٢٣٧٩٤

مستجدمازن خالد فرج ابراهيم٢٣٧٩٥

دمحم٢٣٧٩٦ دمحم عبدالسالم  مستجدمازن 

دمحم مهدى جويلى٢٣٧٩٧ مستجدمازن 

دمحم رضوان٢٣٧٩٨ مستجددمحم ابراهيم حسن 

مستجددمحم ابراهيم سامل اسبتان٢٣٧٩٩

مستجددمحم ابراهيم سعد عبداملؤمن٢٣٨٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجددمحم ابراهيم عبداملنعم حممود٢٣٨٠١

مستجددمحم ابراهيم عبدالوهاب علي منسي٢٣٨٠٢

دمحم السيد حبر٢٣٨٠٣ مستجددمحم ابراهيم 

دمحم عمار٢٣٨٠٤ مستجددمحم ابراهيم 

مستجددمحم ابوالعيون فرغل فرج٢٣٨٠٥

مستجددمحم امحد السيد حسانني٢٣٨٠٦

مستجددمحم امحد عبدالسميع شلىب٢٣٨٠٧

دمحم الشرنوىب٢٣٨٠٨ مستجددمحم امحد عبداملنعم 

مستجددمحم امحد علي `سني٢٣٨٠٩

دمحم شفيق٢٣٨١٠ مستجددمحم امحد 

دمحم على امحد٢٣٨١١ مستجددمحم امحد 

مستجددمحم امحد حممود ابراهيم ابو حيى٢٣٨١٢

مستجددمحم امحد حممود على عاشور٢٣٨١٣

مستجددمحم امحد منصور حممود٢٣٨١٤

دمحم حسن٢٣٨١٥ مستجددمحم ادريس صادق 

دمحم مصطفى٢٣٨١٦ مستجددمحم اسامه 

مستجددمحم اشرف امحد عبدالرازق٢٣٨١٧

مستجددمحم اشرف حسن حسانني يوسف٢٣٨١٨

دمحم امحد٢٣٨١٩ مستجددمحم اشرف حسني 

مستجددمحم اشرف مخيس جالل٢٣٨٢٠

مستجددمحم اشرف سيد حسن٢٣٨٢١

مستجددمحم اشرف صبحى انور٢٣٨٢٢

دمحم٢٣٨٢٣ مستجددمحم اشرف عبدالفتاح 

مستجددمحم اشرف فؤاد عبدالرازق٢٣٨٢٤

مستجددمحم السعيد السيد مصطفى الوكيل٢٣٨٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجددمحم السيد امحد حسن حسبو٢٣٨٢٦

مستجددمحم امين امحد بكرى سليمان٢٣٨٢٧

مستجددمحم امين مسري عبدالعزيز٢٣٨٢٨

مستجددمحم امين عبدالعزيز العبد٢٣٨٢٩

مستجددمحم امين فتحي فرحات٢٣٨٣٠

دمحم٢٣٨٣١ دمحم عبدالظاهر  مستجددمحم امين 

دمحم عبدالفتاح٢٣٨٣٢ مستجددمحم امين 

مستجددمحم بدرى شعبان ادريس٢٣٨٣٣

دمحم٢٣٨٣٤ مستجددمحم بدوي فتحي 

مستجددمحم �اء ابواtد علي٢٣٨٣٥

مستجددمحم مجال امساعيل على شهيد٢٣٨٣٦

دمحم سيد٢٣٨٣٧ مستجددمحم مجعه 

مستجددمحم مجيل مصطفى عبدالعليم٢٣٨٣٨

مستجددمحم حسن توىن حسن٢٣٨٣٩

مستجددمحم حسن طلبه الطنطاوى٢٣٨٤٠

دمحم٢٣٨٤١ مستجددمحم حسن عامر 

مستجددمحم حسن عبداحلليم عبدالفضيل٢٣٨٤٢

دمحم عبدالرمحن صوان٢٣٨٤٣ مستجددمحم حسني 

مستجددمحم محدى عبدهللا جربيل زيدان٢٣٨٤٤

مستجددمحم محدى على ابراهيم عبيد٢٣٨٤٥

مستجددمحم خالد حسن سيد٢٣٨٤٦

مستجددمحم خالد عبدالعزيز السيد٢٣٨٤٧

دمحم سعد السيد الكشحت٢٣٨٤٨ مستجددمحم خالد 

مستجددمحم راضي عرفه الفقي٢٣٨٤٩

مستجددمحم ربيع الضوى حسن٢٣٨٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجددمحم رجب عبدالعزيز عبدالغفار٢٣٨٥١

مستجددمحم رزق رمضان عثمان٢٣٨٥٢

دمحم٢٣٨٥٣ مستجددمحم رشاد خالف 

مستجددمحم رضا ابراهيم عبداحلليم اجلندى٢٣٨٥٤

مستجددمحم رضا امحد على حمروس٢٣٨٥٥

مستجددمحم رضا عبدهللا على خريهللا٢٣٨٥٦

مستجددمحم رضوان حسنني بسطاوى٢٣٨٥٧

مستجددمحم رمضان عبدهللا اtراوى٢٣٨٥٨

مستجددمحم زهجر زهرى عثمان٢٣٨٥٩

مستجددمحم سعيد دسوقي حممود عمريه٢٣٨٦٠

مستجددمحم سعيد فوزى عثمان٢٣٨٦١

دمحم امحد العاصي٢٣٨٦٢ مستجددمحم سعيد 

دمحم على٢٣٨٦٣ مستجددمحم سعيد 

دمحم٢٣٨٦٤ مستجددمحم سالمه عبداحلفيظ علي 

دمحم سيد٢٣٨٦٥ مستجددمحم سيد 

دمحم عباس٢٣٨٦٦ مستجددمحم سيد 

مستجددمحم شحاته عبداحلميد الدسوقى٢٣٨٦٧

مستجددمحم شريف جابر حممود٢٣٨٦٨

مستجددمحم شوقى امحد عمران٢٣٨٦٩

مستجددمحم صاحل ابراهيم سامل قريطم٢٣٨٧٠

دمحم سعد الزعويىن٢٣٨٧١ مستجددمحم صربى 

ض٢٣٨٧٢ مستجددمحم صربي منصور ̀ر

مستجددمحم ضى عيد أبوفراج٢٣٨٧٣

دمحم٢٣٨٧٤ مستجددمحم طارق علي 

دمحم خليفه امحد٢٣٨٧٥ مستجددمحم طارق 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم صربي الصباغ٢٣٨٧٦ مستجددمحم طارق 

مستجددمحم طه ابراهيم عبداملعطى٢٣٨٧٧

مستجددمحم عادل صاحل السيسى٢٣٨٧٨

دمحم٢٣٨٧٩ مستجددمحم عادل صبحى 

مستجددمحم عاطف صبحى على هالل٢٣٨٨٠

دمحم عبدالفتاح زنون٢٣٨٨١ مستجددمحم عبداحلكيم 

مستجددمحم عبداحلميد شحات محيده٢٣٨٨٢

مستجددمحم عبدالرمحن انور جماور٢٣٨٨٣

دمحم٢٣٨٨٤ دمحم  مستجددمحم عبدالرمحن 

مستجددمحم عبدالعال سعيد سراج الدين٢٣٨٨٥

مستجددمحم عبدالعزيز عبدالسالم عبدهللا قانوش٢٣٨٨٦

دمحم عبدالفتاح٢٣٨٨٧ مستجددمحم عبدالفتاح 

مستجددمحم عبدالقادر شوقى عبدالقادر شلىب٢٣٨٨٨

مستجددمحم عبدالقادر عبدهللا فتوح ابو صاحل٢٣٨٨٩

مستجددمحم عبدهللا السيد السيد بنداري٢٣٨٩٠

مستجددمحم عبداtيد مشس عبداtيد الكومي٢٣٨٩١

مستجددمحم عبداملنعم سعداوى على٢٣٨٩٢

مستجددمحم عبداهلادي محاد عطيه امحد٢٣٨٩٣

مستجددمحم عديل عبداحلميد مفتاح٢٣٨٩٤

دمحم سامل٢٣٨٩٥ مستجددمحم عصام 

مستجددمحم عالء رشاد عبدالسالم٢٣٨٩٦

مستجددمحم على حسن عبدالباسط بلبول٢٣٨٩٧

مستجددمحم على مصطفى على امحد٢٣٨٩٨

دمحم امحد عنرت٢٣٨٩٩ مستجددمحم عماد 

دمحم عبدالفتاح قطوش٢٣٩٠٠ مستجددمحم عماد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم عبدالقادر البسيوىن٢٣٩٠١ مستجددمحم عمرو 

مستجددمحم فؤاد لطفى امحد املصرى٢٣٩٠٢

دمحم عبدالفتاح٢٣٩٠٣ مستجددمحم فوزى 

مستجددمحم كرم قرين جنيدي٢٣٩٠٤

مستجددمحم كمال فرج كمال٢٣٩٠٥

مستجددمحم ماجد صالح عبدالفتاح٢٣٩٠٦

مستجددمحم مربوك عبدالرمحن مقيدم٢٣٩٠٧

مستجددمحم جمدي طلعت عبداحلليم٢٣٩٠٨

مستجددمحم جمدي مصطفى عبداحلميد٢٣٩٠٩

دمحم ابراهيم متوىل٢٣٩١٠ مستجددمحم 

دمحم عبدالعاطى العباسى٢٣٩١١ مستجددمحم 

دمحم على ابو العنني رضوان٢٣٩١٢ مستجددمحم 

دمحم حممود الطناىن٢٣٩١٣ مستجددمحم 

دمحم حممود حمروس خالف٢٣٩١٤ مستجددمحم 

دمحم منصور رمضان٢٣٩١٥ مستجددمحم 

مستجددمحم حممود ابراهيم حممود٢٣٩١٦

مستجددمحم حممود حامد سيد٢٣٩١٧

مستجددمحم حممود زكى عبدالصادق٢٣٩١٨

مستجددمحم حممود عطيه رجب رمضان٢٣٩١٩

مستجددمحم خمتار رجب امني٢٣٩٢٠

مستجددمحم مصطفى عبدالعزيز يوسف الطباخ٢٣٩٢١

مستجددمحم ممتاز سليم سعودي٢٣٩٢٢

مستجددمحم ممدوح امساعيل عباس٢٣٩٢٣

مستجددمحم ممدوح سليمان امحد نوح٢٣٩٢٤

مستجددمحم �جح عبداحلميد بشري٢٣٩٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم٢٣٩٢٦ مستجددمحم �در عبداملنصف 

مستجددمحم �صر امحد موسى بدر٢٣٩٢٧

دمحم حممود٢٣٩٢٨ مستجددمحم �صر 

مستجددمحم نبيل ابراهيم الدسوقى السيد٢٣٩٢٩

دمحم٢٣٩٣٠ مستجددمحم نبيل زهران 

مستجددمحم نبيل عبدالستار داود٢٣٩٣١

مستجددمحم نبيل موسى على حسني٢٣٩٣٢

مستجددمحم هاين سعيد عطيه٢٣٩٣٣

دمحم عبدالوهاب رزق٢٣٩٣٤ مستجددمحم هاىن 

مستجددمحم هاىن حممود عبدهللا٢٣٩٣٥

مستجددمحم هدايه جوده كامل مدىن٢٣٩٣٦

مستجددمحم هنداوي مربوك السيد أبو خشبه٢٣٩٣٧

مستجددمحم وائل سعيد عبدالوهاب٢٣٩٣٨

مستجددمحم وائل فتحي عرفه٢٣٩٣٩

مستجددمحم وليد فرج خالد٢٣٩٤٠

مستجددمحم وليد قطب عبداملتجلي٢٣٩٤١

مستجددمحم `سر عرفه سامل درويش٢٣٩٤٢

دمحم صقر٢٣٩٤٣ دمحم عبدالسالم  مستجددمحم حيىي 

مستجددمحم يسرى عطيه حسني٢٣٩٤٤

مستجدحممود امحد دهشان عبدالوهاب٢٣٩٤٥

مستجدحممود امحد عطيه امحد عبدالغفار٢٣٩٤٦

مستجدحممود امحد حممود عبدالرمحن مصطفى٢٣٩٤٧

دمحم هريدى٢٣٩٤٨ مستجدحممود امحد حممود 

مستجدحممود امحد مرسى عبداحلافظ٢٣٩٤٩

مستجدحممود اسامه سليمان موسى٢٣٩٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم٢٣٩٥١ مستجدحممود امساعيل السيد 

مستجدحممود اشرف حممود عبدالنعيم جعفر٢٣٩٥٢

دمحم فريد حشيش٢٣٩٥٣ مستجدحممود اكمل حسىن 

دمحم٢٣٩٥٤ مستجدحممود السيد حسن 

مستجدحممود السيد حمروس مرزوق بديوي٢٣٩٥٥

مستجدحممود امين حممود عبداهلادى ابوبكر٢٣٩٥٦

مستجدحممود حسني ابراهيم الديب٢٣٩٥٧

مستجدحممود حسني سيد شليب٢٣٩٥٨

مستجدحممود حسني حممود محيد٢٣٩٥٩

مستجدحممود محاده عبداtيد عبداحلميد٢٣٩٦٠

مستجدحممود محاده حممود جنم٢٣٩٦١

مستجدحممود محدى حممود امحد٢٣٩٦٢

مستجدحممود سعيد حممود امحد شامه٢٣٩٦٣

مستجدحممود سعيد حممود على على برغش٢٣٩٦٤

مستجدحممود مسري عطيه حسني٢٣٩٦٥

مستجدحممود طارق حممود على خلف هللا٢٣٩٦٦

دمحم٢٣٩٦٧ مستجدحممود عادل حممود 

دمحم عبدالواحد٢٣٩٦٨ مستجدحممود عبدالقادر فرحات 

مستجدحممود عبداtيد جماهد خلف هللا٢٣٩٦٩

مستجدحممود عبداملعبود فتحى عبداملعبود٢٣٩٧٠

دمحم امحد٢٣٩٧١ مستجدحممود عمرو 

دمحم امحد حممود٢٣٩٧٢ مستجدحممود 

دمحم رمضان ابراهيم٢٣٩٧٣ مستجدحممود 

دمحم عبدالفضيل محيده٢٣٩٧٤ مستجدحممود 

دمحم على على٢٣٩٧٥ مستجدحممود 

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

نظم املعلوماتشعبة

الفرقة األوىل

مستجد

صفحة   ٤٠

التقديرحالة القيد

دمحم٢٣٩٧٦ دمحم فايز  مستجدحممود 

دمحم حممود امحد٢٣٩٧٧ مستجدحممود 

دمحم٢٣٩٧٨ دمحم حممود  مستجدحممود 

دمحم مرسى صقر٢٣٩٧٩ دمحم حممود  مستجدحممود 

دمحم امحد٢٣٩٨٠ مستجدحممود مصطفى امحد 

مستجدحممود ممدوح عسران امساعيل٢٣٩٨١

مستجدحممود هاىن خليل عواد ابراهيم٢٣٩٨٢

دمحم رشاد٢٣٩٨٣ دمحم امساعيل  مستجدحمى الدين 

مستجدحمى الدين حييا عبداجلواد مهام٢٣٩٨٤

دمحم عبداملقصود٢٣٩٨٥ مستجدمدبوىل خالد 

مستجدمراد جمدى سيد بيومى٢٣٩٨٦

دمحم حسني عثمان٢٣٩٨٧ مستجدمروان حسني 

دمحم حسني٢٣٩٨٨ مستجدمروان طارق علي 

مستجدمروان عادل معوض حممود٢٣٩٨٩

مستجدمروه ربيع كامل ابراهيم عيسى٢٣٩٩٠

مستجدمروه عادل عبده بيومى محاد٢٣٩٩١

مستجدمروه عبدالعظيم عبدالرؤف شعبان٢٣٩٩٢

دمحم حنفي٢٣٩٩٣ مستجدمرمي ابراهيم 

مستجدمرمي امحد خليل عامر٢٣٩٩٤

مستجدمرمي اشرف سعيد يوسف٢٣٩٩٥

مستجدمرمي �اء مجال حفىن٢٣٩٩٦

مستجدمرمي �اء حلمى ابراهيم٢٣٩٩٧

ل٢٣٩٩٨ مستجدمرمي جرجس كمال صليب غ̀رب

مستجدمرمي محيده عبداحلميد رشوان٢٣٩٩٩

دمحم عيد٢٤٠٠٠ مستجدمرمي رجب 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدمرمي سامى ابوالعنني الشال٢٤٠٠١

مستجدمرمي شعبان امحد امساعيل٢٤٠٠٢

مستجدمرمي عبداملؤمن السيد عبداملؤمن٢٤٠٠٣

مستجدمرمي عزب عزب الدسوقى٢٤٠٠٤

مستجدمرمي عزيز عطيه فانوس٢٤٠٠٥

مستجدمرمي عماد حسن عليوه عبدالرمحن٢٤٠٠٦

مستجدمرمي عماد عبداملرضى عيسى٢٤٠٠٧

مستجدمرمي عماد كامل زاخر٢٤٠٠٨

مستجدمرمي عمرو عبداملرتضى عبدالغىن٢٤٠٠٩

مستجدمرمي جمدي عزيز جورجي٢٤٠١٠

دمحم ابراهيم عبدالوهاب العرايشى٢٤٠١١ مستجدمرمي 

دمحم امحد حسام الدين٢٤٠١٢ مستجدمرمي 

دمحم فرغلى سيد حممود٢٤٠١٣ مستجدمرمي 

مستجدمرمي حممود امحد حممود حرحش٢٤٠١٤

دمحم٢٤٠١٥ مستجدمرمي مسعد على 

مستجدمرمي منري حنا عطاهللا٢٤٠١٦

مستجدمرمي وجيه شحاته فهيم٢٤٠١٧

مستجدمسعد السيد مسعد حممود مرسى٢٤٠١٨

دمحم هندى٢٤٠١٩ دمحم  مستجدمصطفى ابراهيم شحته 

مستجدمصطفى امحد على امحد٢٤٠٢٠

مستجدمصطفى امحد حمروس عبداجليد خليل٢٤٠٢١

مستجدمصطفي امحد منصور د`ب٢٤٠٢٢

مستجدمصطفي امحد حييي زكي٢٤٠٢٣

مستجدمصطفى اشرف مصطفى عمر٢٤٠٢٤

مستجدمصطفى ايهاب صبحي عبداملنعم٢٤٠٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدمصطفى حسنني عبدالعال امحد٢٤٠٢٦

دمحم شحاته٢٤٠٢٧ مستجدمصطفى حسني سيد امحد 

مستجدمصطفى محيدو موسى عبداملنعم موسى٢٤٠٢٨

مستجدمصطفى خالد مصطفى امحد٢٤٠٢٩

دمحم عبداللطيف٢٤٠٣٠ مستجدمصطفي رمضان 

مستجدمصطفى سعد مصطفى عبدالعال٢٤٠٣١

دمحم ابراهيم٢٤٠٣٢ مستجدمصطفي مسري 

مستجدمصطفي صاحل حامد عبدالفتاح ابراهيم٢٤٠٣٣

مستجدمصطفى صباحى رجب صباحى مندور٢٤٠٣٤

دمحم٢٤٠٣٥ مستجدمصطفى صفوت سعد الدين 

مستجدمصطفى ظريف بدري فرج٢٤٠٣٦

مستجدمصطفى عبدالعاطى فتحى جماهد احلاوى٢٤٠٣٧

مستجدمصطفي عبدهللا فرج عبداجلواد٢٤٠٣٨

مستجدمصطفى على عبدالعزيز على اجلدي٢٤٠٣٩

دمحم عبدالرحيم٢٤٠٤٠ مستجدمصطفي علي 

مستجدمصطفى فارس امساعيل  خليل٢٤٠٤١

مستجدمصطفى لطفى سعد ابوالنور٢٤٠٤٢

مستجدمصطفى جمدى حسن السيد٢٤٠٤٣

دمحم فرغلى عوض٢٤٠٤٤ مستجدمصطفى 

مستجدمصطفى حممود عبداحملسن عاشور٢٤٠٤٥

دمحم بدوي٢٤٠٤٦ مستجدمصطفي مدحت 

مستجدمصطفى `سر مصطفى امحد٢٤٠٤٧

دمحم عبداملنعم٢٤٠٤٨ مستجدمعاذ ابراهيم 

ن٢٤٠٤٩ دمحم ابوزيد ̀ز مستجدمعاذ حممود 

دمحم٢٤٠٥٠ مستجدملك اكرامي رجب 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدملك ايهاب السيد عبدالغىن٢٤٠٥١

دمحم٢٤٠٥٢ مستجدملك عادل على 

مستجدملك عالء الدين حممود امحد٢٤٠٥٣

مستجدملك عيد عبدهللا توفيق عبداهلادى٢٤٠٥٤

دمحم٢٤٠٥٥ مستجدملك فايز امحد 

مستجدملك فيصل امساعيل حممود على تبع٢٤٠٥٦

دمحم رشاد عبدهللا٢٤٠٥٧ مستجدملك 

دمحم عبداحملسن حسن قاسم٢٤٠٥٨ مستجدملك 

دمحم٢٤٠٥٩ دمحم على  مستجدملك 

دمحم عبدالعال٢٤٠٦٠ مستجدملك حممود 

مستجدملك مصطفى رضوان عبدالفتاح٢٤٠٦١

مستجدملك منصور رمضان كامل٢٤٠٦٢

دمحم امحد٢٤٠٦٣ مستجدملك هاشم على 

مستجدملك هاين رمضان كرمي٢٤٠٦٤

مستجدممدوح ;سم ممدوح عبدالكرمي شلىب٢٤٠٦٥

مستجدمنار ابوسريع سامل ابوسريع٢٤٠٦٦

دمحم ابوعمر٢٤٠٦٧ مستجدمنار السيد 

دمحم صالح امحد زين٢٤٠٦٨ مستجدمنار امين 

مستجدمنار حسن حممود عواد حسن٢٤٠٦٩

دمحم عبدالوهاب٢٤٠٧٠ مستجدمنار مسري 

مستجدمنار عبدالعزيز حسن عبدالعزيز امحد٢٤٠٧١

دمحم٢٤٠٧٢ دمحم عيد  مستجدمنار 

دمحم قنديل كامل٢٤٠٧٣ مستجدمنار 

دمحم مربوك امحد غنيم٢٤٠٧٤ مستجدمنار 

مستجدمنار خمتار حسن خليل٢٤٠٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم سعد حسني٢٤٠٧٦ مستجدمنال 

دمحم٢٤٠٧٧ مستجدمنه هللا اسامه فوزي 

مستجدمنه هللا اشرف حسني عرايب٢٤٠٧٨

دمحم عبداجلواد٢٤٠٧٩ مستجدمنه هللا حسام الدين 

مستجدمنه هللا زك̀ر امني على٢٤٠٨٠

مستجدمنه هللا سعيد حمروس زكى٢٤٠٨١

دمحم اtدي زكى غنيه٢٤٠٨٢ مستجدمنه هللا صابر 

مستجدمنه هللا طارق عزب السيد عماره٢٤٠٨٣

دمحم بكر العماوي٢٤٠٨٤ مستجدمنه هللا طلعت 

مستجدمنه هللا عادل حمروس امحد محاد٢٤٠٨٥

دمحم فواز العماوى٢٤٠٨٦ مستجدمنه هللا عادل 

دمحم عبداملعبود٢٤٠٨٧ مستجدمنه هللا عبداملعبود 

مستجدمنه هللا عبدالوهاب ابو الفتوح قنديل٢٤٠٨٨

مستجدمنه هللا عالء امساعيل سيد امحد٢٤٠٨٩

دمحم حسانني٢٤٠٩٠ مستجدمنه هللا على مصطفى 

مستجدمنه هللا فويل ربيع نظري٢٤٠٩١

مستجدمنه هللا ماجد سعيد امحد عبداملقصود٢٤٠٩٢

دمحم جابر٢٤٠٩٣ دمحم امحد  مستجدمنه هللا 

دمحم يوسف حجاج٢٤٠٩٤ مستجدمنه هللا 

مستجدمنه هللا حممود سيد عبدالباقى جماهد٢٤٠٩٥

مستجدمنه هللا حممود عبدالسميع السيد عفيفى٢٤٠٩٦

مستجدمنه هللا جنم عبدالعزيز عبداملطلب٢٤٠٩٧

مستجدمنه هللا `سر عبده ابراهيم ابوزيد٢٤٠٩٨

مستجدمنه عادل شفيق الكردى٢٤٠٩٩

دمحم عبداملقصود الفقى٢٤١٠٠ مستجدمنه عاطف 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدمنه حممود حسن جالل٢٤١٠١

مستجدمنه ممدوح ابراهيم متوىل عوض٢٤١٠٢

مستجدمنه هشام فتحى عبدالفتاح٢٤١٠٣

دمحم بيومى٢٤١٠٤ مستجدمنها² حممود 

دمحم٢٤١٠٥ مستجدمىن امحد عبداهلادى 

مستجدمىن سيد بدر الدين ابراهيم٢٤١٠٦

مستجدمىن كمال رشاد كمال٢٤١٠٧

دمحم علي٢٤١٠٨ دمحم السيد  مستجدمىن 

مستجدمنريه حسن عليوه جرحي طعيمه٢٤١٠٩

دمحم شاكر٢٤١١٠ مستجدمهاب جمدي 

مستجدمى ايهاب ابراهيم السيد٢٤١١١

مستجدمى مجال عبدالناصف عطيه سرور٢٤١١٢

مستجدمى صالح منصور فضل٢٤١١٣

مستجدمى عبدالنىب نياظ متوىل٢٤١١٤

دمحم امحد عبداحلميد٢٤١١٥ مستجدمى 

مستجدمى هاىن دسوقى مجعه صادق٢٤١١٦

مستجدميار خالد سيد فراج عواد٢٤١١٧

مستجدميار طه نصر الدين عبدالغىن٢٤١١٨

دمحم عبدالنيب عبدالقادر٢٤١١٩ مستجدميار 

مستجدمرياى وائل موريس اسحق رزق٢٤١٢٠

مستجدمري� حرىب �بت يوسف٢٤١٢١

مستجدميسون عواد فرج فرج٢٤١٢٢

مستجدمينا القس مقار ;مليالد خليل فاروق خليل٢٤١٢٣

ن فاروق مقار٢٤١٢٤ مستجدمينا ع̀ر

مستجدمينا نيقوال صربي نيقوال٢٤١٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم زراق٢٤١٢٦ مستجد�جى مصطفى عبدالعزيز 

دمحم٢٤١٢٧ دمحم بيومى  مستجد�دين 

مستجد�ديه حسن عبدالظاهر حممود كرواىن٢٤١٢٨

دمحم كرمي٢٤١٢٩ مستجد�ديه عماد الدين 

مستجد�رميان عادل حامد امحد عامر٢٤١٣٠

مستجد�نسى امحد راشد شرف٢٤١٣١

مستجد�نسى امحد سالمه امحد حسان٢٤١٣٢

مستجد�نسي امحد كامل حسني٢٤١٣٣

مستجد�نسي اسامه ادريس جاد هللا٢٤١٣٤

مستجد�نسى مجعه سالمه عطا هللا حممود٢٤١٣٥

مستجد�نسى عبدالستار على كامل النجار٢٤١٣٦

مستجد�نسى غايس صموئيل شحاته _وضروس٢٤١٣٧

مستجد�نسى مصطفى عبدالعليم البحراوى٢٤١٣٨

دمحم ابوالعنني٢٤١٣٩ مستجد�هد عز الدين 

دمحم ابو العال مدبوىل٢٤١٤٠ مستجدنبيهه 

مستجدندا عبده زهدى عبده٢٤١٤١

دمحم سليمان حامد٢٤١٤٢ مستجدنداء عادل 

دمحم٢٤١٤٣ مستجدندى امحد رجب الباز 

مستجدندى امحد رضا عبدالعزيز سامل٢٤١٤٤

دمحم عماره٢٤١٤٥ مستجدندى امحد 

دمحم عبداحلميد٢٤١٤٦ مستجدندي اسامه 

مستجدندى مجعه سالمه عطاهللا حممود٢٤١٤٧

دمحم٢٤١٤٨ مستجدندي حلمي قطب 

مستجدندى سيد على امحد٢٤١٤٩

مستجدندى عاطف حممود هاشم حممود٢٤١٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدندى عفيفى عفيفى عبداخلالق٢٤١٥١

دمحم فاروق عبدالفتاح٢٤١٥٢ مستجدندى فؤاد 

مستجدندى كارم عبداملنعم يونس سفوح٢٤١٥٣

دمحم صربى عبداحلليم٢٤١٥٤ مستجدندى 

دمحم عبداحلميد عبداtيد٢٤١٥٥ مستجدندى 

دمحم٢٤١٥٦ دمحم عبدالرمحن صالح  مستجدندى 

دمحم مقبول حجازى٢٤١٥٧ مستجدندى 

مستجدندى حممود حسن حممود٢٤١٥٨

دمحم سيد القزاز٢٤١٥٩ مستجدندى �صر 

مستجدنرمني سعيد سيف النصر امحد٢٤١٦٠

مستجدنرمني هاين منري وديع٢٤١٦١

مستجدنسرين عاشور فرج امحد فرج٢٤١٦٢

مستجدنعيمه عثمان عثمان امحد٢٤١٦٣

دمحم عوض علي٢٤١٦٤ مستجد´ال 

دمحم محد الصعيدى٢٤١٦٥ مستجد´ى محد 

دمحم التهامى٢٤١٦٦ مستجد´ى سعيد 

دمحم٢٤١٦٧ مستجد´ى عصام املغاورى عبداملنعم 

مستجدنور هاين رمضان عبداخلالق٢٤١٦٨

مستجدنورا ابراهيم حسيىن دسوقى محاده٢٤١٦٩

دمحم فران عبداجلليل٢٤١٧٠ مستجدنورا 

دمحم عبدالعزيز موسى٢٤١٧١ مستجدنورا موسى 

دمحم رجب٢٤١٧٢ دمحم  مستجدنورالدين اشرف 

مستجدنوران امين امحد عرفات٢٤١٧٣

مستجدنوران سيد ابراهيم سيد٢٤١٧٤

دمحم عبدالوهاب عبده٢٤١٧٥ مستجدنوران عبدالوهاب 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم حامد على حجاب٢٤١٧٦ مستجدنوران عصام 

مستجدنوره حسن خريى ابوالعنني٢٤١٧٧

دمحم ابوصاحل٢٤١٧٨ مستجدنورهان ابراهيم السعيد 

دمحم٢٤١٧٩ مستجدنورهان ابراهيم عبدالعليم 

مستجدنورهان امحد عدىل عبدالعزيز٢٤١٨٠

مستجدنورهان امحد عوض ابراهيم الرببرى٢٤١٨١

مستجدنورهان امساعيل عبدهللا امساعيل٢٤١٨٢

مستجدنورهان مجال امحد الدح٢٤١٨٣

مستجدنورهان حسن امحد حسني٢٤١٨٤

دمحم عرفه٢٤١٨٥ مستجدنورهان حسني امحد طوخى 

دمحم عمر٢٤١٨٦ مستجدنورهان حسني 

دمحم٢٤١٨٧ مستجدنورهان طلعت سيف 

مستجدنورهان ماهر فكرى الشورجبى٢٤١٨٨

دمحم٢٤١٨٩ دمحم امحد  مستجدنورهان 

مستجدنورهان ممدوح كامل على٢٤١٩٠

مستجدنورهان هاين وحيد علي٢٤١٩١

دمحم امحد٢٤١٩٢ مستجدنورين رمضان 

مستجدنريه سالمه سعد صقر٢٤١٩٣

دمحم مجيل عرش عبداخلالق٢٤١٩٤ مستجدنريه 

مستجدنريه �صر مصطفي عبدالعزيز البحريي٢٤١٩٥

دمحم٢٤١٩٦ مستجدهاجر ابراهيم ابوالعال ابراهيم 

مستجدهاجر ابراهيم معروف مرسى٢٤١٩٧

دمحم عليوه٢٤١٩٨ مستجدهاجر امحد السيد 

مستجدهاجر اشرف مجعه متوىل٢٤١٩٩

دمحم٢٤٢٠٠ دمحم امحد  مستجدهاجر حجاج 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم امساعيل٢٤٢٠١ مستجدهاجر خالد 

مستجدهاجر رمضان امحد سيد٢٤٢٠٢

مستجدهاجر سعيد عبداملقصود عبدهللا٢٤٢٠٣

مستجدهاجر صربى حامد عبداحلى٢٤٢٠٤

مستجدهاجر عصام مرسى ابراهيم٢٤٢٠٥

مستجدهاجر عفيفى حسن عفيفى الزراب٢٤٢٠٦

مستجدهاجر على عبداحملسن حبلق٢٤٢٠٧

مستجدهاجر عماد عبداحملسن املشالوي٢٤٢٠٨

دمحم حسن سعفان٢٤٢٠٩ دمحم السيد  مستجدهاجر 

دمحم فوزى عبداخلالق اجلزار٢٤٢١٠ مستجدهاجر 

مستجدهاجر هاشم عوض امحد٢٤٢١١

دمحم رزق٢٤٢١٢ مستجدهادى رزق 

مستجدهارون اشرف هارون يوسف الرتكى٢٤٢١٣

مستجدهاىن صابر شحاته عبداهلادى الليثي٢٤٢١٤

دمحم يوسف االبيض٢٤٢١٥ مستجدهايدى عبدالرمحن 

دمحم على٢٤٢١٦ مستجدهايدي على 

دمحم خليل٢٤٢١٧ مستجدهايدى مدحت صالح 

دمحم٢٤٢١٨ مستجدهبه ابراهيم عاصم 

دمحم٢٤٢١٩ مستجدهبه رجب مخيس 

مستجدهبه سيد ابراهيم طه حسن٢٤٢٢٠

دمحم فوزى حافظ٢٤٢٢١ مستجدهبه 

دمحم الطوخى٢٤٢٢٢ دمحم مصطفى  مستجدهبه 

مستجدهبه حممود ضيف امحد٢٤٢٢٣

مستجدهدايه الليثى هاشم مرسى شريف٢٤٢٢٤

مستجدهدير عادل فايز مصطفى٢٤٢٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم حممود السيد٢٤٢٢٦ مستجدهدير 

مستجدهشام امحد سعد الدين امحد٢٤٢٢٧

مستجدهشام حامت عبدالعزيز يونس٢٤٢٢٨

مستجدهشام محاده امحد عبدالسالم٢٤٢٢٩

مستجدهشام ربيع فتحي عبداحلميد٢٤٢٣٠

دمحم ابوطالب٢٤٢٣١ مستجدهشام سيد 

مستجدهشام ليثي عطا هللا عبدهللا عطا هللا٢٤٢٣٢

مستجدهشام �جي راضي علي٢٤٢٣٣

مستجدهالل رجب عبدالعزيز مرعى يوسف٢٤٢٣٤

دمحم بدوى٢٤٢٣٥ دمحم بدوى  مستجدمهس 

دمحم عبداملنعم عبداملنعم٢٤٢٣٦ مستجدمهسه 

مستجدهنا امحد عراىب فتحى٢٤٢٣٧

دمحم عبداtيد٢٤٢٣٨ مستجدهنا مجال شعبان 

دمحم٢٤٢٣٩ دمحم حسن  مستجدهنا 

دمحم هاىن عبدالسالم زعرت٢٤٢٤٠ مستجدهنا 

دمحم عبداللطيف البشبيشى٢٤٢٤١ دمحم  مستجدهناء 

دمحم حنفى٢٤٢٤٢ مستجدهنادى عادل 

دمحم امساعيل علي٢٤٢٤٣ مستجدهند 

مستجدهند مسعد عبداحلميد عبدالفتاح٢٤٢٤٤

دمحم٢٤٢٤٥ مستجدهند هاىن جابر 

مستجدهيثم سعد صاحل عبداملوىل٢٤٢٤٦

دمحم عثمان عبدالعال٢٤٢٤٧ مستجدهيثم 

دمحم عبدالباقى٢٤٢٤٨ دمحم عبداملنعم  مستجدو·م 

دمحم عبدالرحيم٢٤٢٤٩ مستجدوائل فرج فرج 

مستجدوسام سعيد حممود عوض٢٤٢٥٠

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

نظم املعلوماتشعبة

الفرقة األوىل

مستجد

صفحة   ٥١

التقديرحالة القيد

مستجدوسام وليد عبدهللا امني عبداملنعم٢٤٢٥١

مستجدوصال امحد حممود امحد ;طه٢٤٢٥٢

مستجدوفاء سيد حسن امحد٢٤٢٥٣

دمحم٢٤٢٥٤ مستجدوالء امحد شوقى 

دمحم٢٤٢٥٥ مستجدوالء عاطف عبدهللا 

دمحم ابوالعنني٢٤٢٥٦ دمحم  مستجدوالء 

مستجدوالء وجدى شلىب على٢٤٢٥٧

مستجدوليد انور عزمى يسى٢٤٢٥٨

مستجدوليد قنعان عبداللطيف عابد٢٤٢٥٩

دمحم العدس٢٤٢٦٠ مستجدوليد `سر مصطفي 

مستجد`را ابراهيم مصطفى عبدالرمحن الرتيمى٢٤٢٦١

دمحم٢٤٢٦٢ مستجد`را حسام صالح الطوخى على 

دمحم خليفه٢٤٢٦٣ مستجد`را خالد حسن 

مستجد`را `سر حممود عبداحلميد٢٤٢٦٤

ض٢٤٢٦٥ مستجد`سر رشاد صديق ̀ر

دمحم٢٤٢٦٦ مستجد`مسني محدى عبدالرحيم عبداحلفيظ 

مستجد`مسني عاطف عبداملنعم سليمان٢٤٢٦٧

دمحم نصر الدين٢٤٢٦٨ مستجد`مسني عزام 

دمحم صاحل٢٤٢٦٩ دمحم  مستجدحيىي حسام الدين 

دمحم٢٤٢٧٠ مستجدميىن امحد امحد 

مستجديوستينا سعيد يوسف اندراوس يوسف٢٤٢٧١

مستجديوستينا ماهر منري توفيق اسكندر٢٤٢٧٢

مستجديوسف أنور سعد واىف قويدر٢٤٢٧٣

مستجديوسف امحد ابراهيم بسيوين الفضلي٢٤٢٧٤

مستجديوسف امحد سعيد طه٢٤٢٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم الزيىن مجعه٢٤٢٧٦ مستجديوسف امحد 

مستجديوسف امحد حممود امحد٢٤٢٧٧

مستجديوسف اشرف حسان عجمى٢٤٢٧٨

مستجديوسف امام عبدالعزيز شعبان٢٤٢٧٩

مستجديوسف محدي عبدالرمحن كامل ابراهيم٢٤٢٨٠

مستجديوسف خالد عبداملنعم عبدالتواب٢٤٢٨١

مستجديوسف رضا خمتار مهدى خطاب٢٤٢٨٢

مستجديوسف سعيد عبداهلادي يوسف٢٤٢٨٣

مستجديوسف صديق عبداحلق عبداحلق٢٤٢٨٤

مستجديوسف صالح مهران سويد٢٤٢٨٥

مستجديوسف عاطف عبداحلى يسن٢٤٢٨٦

دمحم سلومه٢٤٢٨٧ مستجديوسف عبداملنعم عبداجلواد 

مستجديوسف جمدى عبداحلليم نورالدين٢٤٢٨٨

دمحم ابوالفضل خبيت٢٤٢٨٩ مستجديوسف 

دمحم امحد عبداحلميد٢٤٢٩٠ مستجديوسف 

دمحم حسنني٢٤٢٩١ دمحم امحد  مستجديوسف 

دمحم حسني عطوه٢٤٢٩٢ مستجديوسف 

دمحم طلبه خفاجى٢٤٢٩٣ مستجديوسف 

دمحم عبدالغىن عبداملنعم عفيفى٢٤٢٩٤ مستجديوسف 

دمحم حسني٢٤٢٩٥ دمحم عبداملعبود  مستجديوسف 

مستجديوسف حممود صادق سليمان٢٤٢٩٦

مستجديوسف حممود عبداخلري سليمان٢٤٢٩٧

مستجديوسف مصطفى يوسف عبدالعزيز االسود٢٤٢٩٨

مستجديوسف هاىن السيد عوض٢٤٢٩٩

مستجديوليا� فتحى شكرى امني٢٤٣٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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فرصة واحدة
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التقديرحالة القيد

فرصة واحدةابراهيم سامح ابراهيم مرسى٢٥٠٠١

فرصة واحدةابراهيم شعبان عبداجلواد عبداللطيف٢٥٠٠٢

فرصة واحدةاسراء صربى حممود هاشم يوسف٢٥٠٠٣

فرصة واحدةامساء حسن سيد مهران٢٥٠٠٤

فرصة واحدةامريه �جح عبدالفضيل عبدهللا٢٥٠٠٥

فرصة واحدةحازم امام هاشم مرسى٢٥٠٠٦

فرصة واحدةحسن حممود حسن على قوقه٢٥٠٠٧

دمحم حسن عفيفى٢٥٠٠٨ فرصة واحدةرضوى 

د امحد عبدالاله السيد٢٥٠٠٩ فرصة واحدة̀ز

دمحم ابوالسعود٢٥٠١٠ فرصة واحدةطه حسام 

فرصة واحدةعبدالرمحن هاىن مهنا جويده٢٥٠١١

دمحم سليم٢٥٠١٢ فرصة واحدةعبدالرمحن وليد 

فرصة واحدةعلى اسامه عبدالباقى حجاب٢٥٠١٣

فرصة واحدةحممود انيس عبداحلكيم سامل٢٥٠١٤

فرصة واحدةحممود يسن عبدالكرمي العظمه٢٥٠١٥

فرصة واحدةنور امحد سعيد سيد٢٥٠١٦

دمحم ابراهيم كامل٢٥٠١٧ فرصة واحدةهدى 

دمحم عيد رضا٢٥٢٠١ ق;قي لإلعادةابو بكر عبدهللا 

دمحم اهلادى السيد خليل٢٥٢٠٢ غـ;قي لإلعادةامحد السيد 

دمحم عيد٢٥٢٠٣ ق;قي لإلعادةامحد ذكى 

ق;قي لإلعادةامحد سامل سليم سامل امساعيل٢٥٢٠٤

ق;قي لإلعادةامحد عايد امني السيد عطاهللا٢٥٢٠٥

ق;قي لإلعادةامحد عبدالرازق صابر مسعود٢٥٢٠٦

دمحم هاشم عنيطر٢٥٢٠٧ ق;قي لإلعادةامحد 

غـ;قي لإلعادةايه ابراهيم حيىي ابراهيم سعودى٢٥٢٠٨

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم على٢٥٢٠٩ دمحم حسني  ق;قي لإلعادةبسمله 

دمحم ابراهيم حسانني٢٥٢١٠ غـ;قي لإلعادةدعاء  

دمحم٢٥٢١١ دمحم موسى  ق;قي لإلعادةرمي 

ق;قي لإلعادةساره خليل كمال محوده٢٥٢١٢

ق;قي لإلعادةمازن امحد فضل زكى٢٥٢١٣

دمحم فتح هللا٢٥٢١٤ ق;قي لإلعادةحممود السيد فتح هللا 

دمحم بدرالدين٢٥٢١٥ ق;قي لإلعادةحممود شديد عبدالسالم 

ق;قي لإلعادةحممود مهام حجاج خريى٢٥٢١٦

ق;قي لإلعادةمصطفى امحد السيد حسني مسعود٢٥٢١٧

دمحم مهىن سعد صاحل٢٥٢١٨ ق;قي لإلعادةمعاذ 

دمحم موسى املالكى٢٥٢١٩ ق;قي لإلعادةموسى 

ق;قي لإلعادة�صر صاىف سليمان �جى٢٥٢٢٠

ق;قي لإلعادةندى عبدالنىب د`ب غراب٢٥٢٢١

دمحم عبدالسيد٢٥٢٢٢ ق;قي لإلعادةنورهان ماهر عبدالسيد 

ق;قي لإلعادةهبه عمر حامد عبدالاله٢٥٢٢٣

ق;قي لإلعادةهشام اشرف معروف على حسني٢٥٢٢٤

ق;قي لإلعادةهشام مسري عبداملنعم عبداللطيف سيد٢٥٢٢٥

دمحم ابواtد حسني٢٥٢٢٦ ق;قي لإلعادةهنا 

دمحم سامل٢٥٢٢٧ دمحم السيد  ق;قي لإلعادةوالء صبحى 

دمحم ابراهيم٢٥٢٢٨ ق;قي لإلعادةيوسف سعيد حسن 

دمحم شعبان لطفى السيد٢٥٢٢٩ ق;قي لإلعادةيوسف 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة


