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دمحم على صاحل٣٥٦٨١ مستجدابراهيم حسن 

مستجدابراهيم رجب حسني مرسى٣٥٦٨٢

دمحم على٣٥٦٨٣ مستجدابراهيم شريف عبدالعزيز 

مستجدابراهيم صبحى ابراهيم عبداملقصود عبده٣٥٦٨٤

مستجدابراهيم عبدالباسط حسن السيد حسن٣٥٦٨٥

دمحم الزيين٣٥٦٨٦ دمحم امحد  مستجدابراهيم 

دمحم شعبان ابراهيم بالل٣٥٦٨٧ مستجدابراهيم 

دمحم بكر٣٥٦٨٨ مستجدامحد ابو الوفا 

مستجدامحد ايهاب كيالىن كيالىن عليوه٣٥٦٨٩

دمحم خليل٣٥٦٩٠ مستجدامحد مجال امحد 

مستجدامحد مجعه حامد خبيت٣٥٦٩١

دمحم السيد٣٥٦٩٢ مستجدامحد محوده 

مستجدامحد خليل ابوزيد عبدالرمحن٣٥٦٩٣

دمحم على٣٥٦٩٤ مستجدامحد رمضان 

مستجدامحد سعيد عبدالبارى حسن الفضاىل٣٥٦٩٥

مستجدامحد مسري مندور سامل٣٥٦٩٦

مستجدامحد سيد حسين حسني٣٥٦٩٧

دمحم٣٥٦٩٨ مستجدامحد صبحى عبدالوهاب 

مستجدامحد صربى منصور عبدالعزيز راجح٣٥٦٩٩

دمحم سليمان٣٥٧٠٠ مستجدامحد عادل عياده 

مستجدامحد عبدهللا على سالمه٣٥٧٠١

دمحم منصور٣٥٧٠٢ مستجدامحد عصام عيد 

دمحم حسن٣٥٧٠٣ مستجدامحد على عبداجلواد 

مستجدامحد عوض هليل ابو زيد الدامى٣٥٧٠٤

دمحم رفاعى فرج هللا٣٥٧٠٥ مستجدامحد حمسن 
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دمحم دبركى الشافعى٣٥٧٠٦ مستجدامحد 

دمحم٣٥٧٠٧ دمحم رمضان  مستجدامحد 

دمحم عبدالستار عيسى قاسم٣٥٧٠٨ مستجدامحد 

دمحم عبدالفتاح امحد عبدالفتاح٣٥٧٠٩ مستجدامحد 

دمحم عبداهلادى٣٥٧١٠ مستجدامحد gجى 

مستجدامحد هاىن عبدالرمحن بدوى٣٥٧١١

مستجدامحد وليد خالد السيد سعفان٣٥٧١٢

دمحمشعري٣٥٧١٣ دمحم  مستجداروى hمر 

مستجداسراء امحد فتحى حسن اخلوىل٣٥٧١٤

مستجداسراء على عزب السيد٣٥٧١٥

مستجداسالم مخيس سعيد عبدالسالم كرمي٣٥٧١٦

مستجداسالم سعيد صادق امحد٣٥٧١٧

دمحم سيد٣٥٧١٨ مستجدامساء السيد 

مستجدامساء مصطفى هاشم سامل مجعة٣٥٧١٩

مستجدامساعيل رجب متخطرى عمر حسني٣٥٧٢٠

مستجدامساعيل على امساعيل رزق سالمه٣٥٧٢١

مستجداالء وىل الدين ابراهيم فهمى٣٥٧٢٢

مستجدامال ماهر سيد سنوسي٣٥٧٢٣

مستجداماىن صبحى عادل عبداملالك٣٥٧٢٤

مستجدامري qسر عبداملنعم عبداجلليل٣٥٧٢٥

مستجدايه امحد عفت qقوت٣٥٧٢٦

مستجدمجال نزيه سعيد سيد٣٥٧٢٧

دمحم ابوسامله٣٥٧٢٨ مستجدجنه عبداهلادى امحد 

مستجدحبيبه عادل على سيد على٣٥٧٢٩

مستجدحسن حسني شعبان حسن٣٥٧٣٠
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دمحم٣٥٧٣١ دمحم حسن  مستجدحسن 

مستجدحسني محاده حسيىن عبداحلليم٣٥٧٣٢

مستجدحنان خالد رمضان امحد٣٥٧٣٣

مستجدخلود عبدالسالم حممود عبدالسالم٣٥٧٣٤

مستجدخليل عبدالعظيم خليل على الكيناىن٣٥٧٣٥

مستجددنيا جمدى السيد الغايش٣٥٧٣٦

مستجددينا عوىن يوسف سعيد٣٥٧٣٧

مستجددينا مصطفى مجال الليثى٣٥٧٣٨

دمحم عبدالرمحن٣٥٧٣٩ مستجدراg مجال 

دمحم٣٥٧٤٠ دمحمى  مستجدرجب امحد 

مستجدرحاب امساعيل مصطفي امساعيل٣٥٧٤١

مستجدرحاب نصر مغازى شحات٣٥٧٤٢

دمحم شحاته ابوعوف٣٥٧٤٣ مستجدرمحه سعيد 

مستجدرمحه شعبان عبداملنعم حممود٣٥٧٤٤

مستجدرمحه عباس سليمان الزرقاىن٣٥٧٤٥

مستجدرحيم سامى نصر خالد يونس٣٥٧٤٦

دمحم عبدالونيس على سواح٣٥٧٤٧ مستجدرغد 

مستجدرقيه ابوالقاسم عالم مهام٣٥٧٤٨

مستجدرg السيد امحد السيد الشيخ٣٥٧٤٩

مستجدرg رمضان درويش عبداملقصود٣٥٧٥٠

مستجدرمي ربيع عيد مجعه٣٥٧٥١

مستجدزqد امين حممود عبيد٣٥٧٥٢

دمحم عبدالكرمي٣٥٧٥٣ مستجدزqد طارق 

مستجدزqد عبدالناصر بريك يونس٣٥٧٥٤

دمحم ابراهيم عيد جابر٣٥٧٥٥ مستجدزqد 
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مستجدزqد حممود عبدالاله امحد عبدالقادر٣٥٧٥٦

مستجدسامح حسني حسني حسن٣٥٧٥٧

مستجدسندس اشرف ابراهيم حسني٣٥٧٥٨

مستجدسهيله فؤاد عبدالوارث عبدالغىن٣٥٧٥٩

مستجدشادى ابراهيم عبدالعزيز العمى٣٥٧٦٠

مستجدشروق خالد كمال عبدالكرمي٣٥٧٦١

دمحم صاحل٣٥٧٦٢ مستجدشروق حممود على 

دمحم امساعيل٣٥٧٦٣ مستجدشعبان ابراهيم 

مستجدشيماء gصر مصطفي حمروس٣٥٧٦٤

دمحم متوىل٣٥٧٦٥ مستجدصربى جابر عبدالعظيم 

دمحم سالم٣٥٧٦٦ مستجدصالح السيد سليمان 

مستجدعاطف على عبدا�يد على٣٥٧٦٧

دمحم٣٥٧٦٨ مستجدعبدالرمحن حسن فتح هللا 

مستجدعبدالرمحن رجب امحد قرىن٣٥٧٦٩

دمحم سامل٣٥٧٧٠ مستجدعبدالرمحن سعيد ابراهيم 

مستجدعبدالرمحن عصام على عزت٣٥٧٧١

مستجدعبدالستار حسني عبدالستار عبدهللا عاصى٣٥٧٧٢

مستجدعبدالغفار مصطفى امحد عبدالعزيز٣٥٧٧٣

مستجدعبدالكرمي امحد عبدالسميع ابراهيم٣٥٧٧٤

دمحم خطاب٣٥٧٧٥ مستجدعبدهللا صبحى امحد 

مستجدعبدهللا صالح صاحل شريف٣٥٧٧٦

مستجدعبدهللا منصور كامل عبدالقادر منصور٣٥٧٧٧

مستجدعبداحملسن اشرف عبداحملسن زكى السيد٣٥٧٧٨

مستجدعثمان مجعه عثمان عباس حسني٣٥٧٧٩

دمحم على الشرقاوى٣٥٧٨٠ مستجدعلى 
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دمحم فتحي عبداحلفيظ٣٥٧٨١ مستجدعلياء 

مستجدعمر محدى عيد عبداحلافظ٣٥٧٨٢

دمحم٣٥٧٨٣ دمحم موسى  مستجدعمرو 

مستجدفارس عادل عبدالرمحن امحد شلىب٣٥٧٨٤

دمحم٣٥٧٨٥ مستجدفاطمه شحاته كمال الدين 

مستجدفرج امين السعيد ابو حليمه٣٥٧٨٦

مستجدكامل سعيد كامل درويش٣٥٧٨٧

دمحم رجب الشال٣٥٧٨٨ مستجدكرمي 

دمحم كرمي عبدهللا مرمي٣٥٧٨٩ مستجدكرمي 

مستجدكنزى عالء رأفت مصطفى٣٥٧٩٠

مستجدمؤمن على حممود على٣٥٧٩١

دمحم٣٥٧٩٢ مستجدمازن امحد حامد 

دمحم ابراهيم نصري٣٥٧٩٣ مستجددمحم ابراهيم 

مستجددمحم امساعيل عطيه موسى املليح٣٥٧٩٤

مستجددمحم السيد امحد عبدالنعيم٣٥٧٩٥

دمحم احلادى٣٥٧٩٦ دمحم  مستجددمحم امري حسن 

دمحم سرور٣٥٧٩٧ مستجددمحم مجعه 

مستجددمحم خلف عبدهللا عرفان عبدالصاحلني٣٥٧٩٨

دمحم فرج٣٥٧٩٩ مستجددمحم ربيع فرج 

دمحم عبدالعزيز ابراهيم٣٥٨٠٠ مستجددمحم رمضان 

مستجددمحم سعيد على املرىل٣٥٨٠١

مستجددمحم مسري بسيوين مصطفي علوان٣٥٨٠٢

مستجددمحم سيد فهمى امساعيل عبدا�يد٣٥٨٠٣

دمحم حسن٣٥٨٠٤ مستجددمحم سيد 

مستجددمحم شاكر عبدالقوى عطيه عثمان٣٥٨٠٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجددمحم شعبان عبداحلليم شعبان٣٥٨٠٦

مستجددمحم صاحل عبدالوكيل عبده٣٥٨٠٧

دمحم٣٥٨٠٨ مستجددمحم صبحى دqب 

دمحم على٣٥٨٠٩ مستجددمحم عبدالرحيم 

دمحم السيد٣٥٨١٠ مستجددمحم على عبدالفتاح 

دمحم عبدالقادر٣٥٨١١ مستجددمحم على عبدهللا 

دمحم٣٥٨١٢ دمحم حممود  مستجددمحم فتحى 

مستجددمحم فوزى عبداملقصود حممود اجلنادى٣٥٨١٣

مستجددمحم قذاىف صدقى عبدالوهاب٣٥٨١٤

دمحم عبداحلميد زايد٣٥٨١٥ مستجددمحم ماهر 

مستجددمحم جمدى مسعود عوض السوسى٣٥٨١٦

دمحم حسن بكر٣٥٨١٧ مستجددمحم حممود 

دمحم عبدهللا٣٥٨١٨ مستجددمحم حممود 

دمحم امحد٣٥٨١٩ مستجددمحم مدحت 

مستجددمحم منصور عبدالوهاب حممود٣٥٨٢٠

دمحم امحد٣٥٨٢١ مستجددمحم منري منصور 

دمحم شلىب٣٥٨٢٢ مستجددمحم نبيل 

دمحم عفش٣٥٨٢٣ مستجددمحم هشام شحاته 

دمحم٣٥٨٢٤ مستجددمحم وائل توفيق عبد القادر 

مستجددمحم وليد سالمه عبدالتواب٣٥٨٢٥

دمحم البكرى عبدالعليم٣٥٨٢٦ مستجدحممود امحد 

مستجدحممود امين حممود امام السيد٣٥٨٢٧

مستجدحممود مجيل عبدالتواب مربوك gصر٣٥٨٢٨

دمحم ابراهيم ابراهيم٣٥٨٢٩ مستجدحممود حامد 

دمحم حممود٣٥٨٣٠ دمحم  مستجدحممود خريى 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدحممود سيد امحد حافظ شيحه٣٥٨٣١

دمحم٣٥٨٣٢ مستجدحممود عرفه السيد 

مستجدحممود قطب علي سامل٣٥٨٣٣

دمحم مربوك صقر٣٥٨٣٤ مستجدحممود 

دمحم٣٥٨٣٥ دمحم  مستجدحممود gصر 

مستجدحممود وليد عبدالفتاح عبداملؤمن مزروع٣٥٨٣٦

مستجدحممود qسر عبدالعظيم الصياد٣٥٨٣٧

مستجدحممود qسر حممود عبدالبارى٣٥٨٣٨

دمحم٣٥٨٣٩ مستجدمرمي اجلندي سيد 

مستجدمرمي خري كامل نصر٣٥٨٤٠

مستجدمرمي عبدالسميع فاروق عبدالسميع٣٥٨٤١

مستجدمرمي حمى بشري على شاطر٣٥٨٤٢

مستجدمصطفى رمضان مصطفى عبدالصبور٣٥٨٤٣

مستجدمصطفى سيد امحد عبدالرحيم٣٥٨٤٤

مستجدمصطفى عاطف عبداملنعم عبدالسالم٣٥٨٤٥

مستجدمصطفى عبداملقصود حممود عبداملقصود شويته٣٥٨٤٦

دمحم٣٥٨٤٧ دمحم امحد  مستجدمصطفى 

دمحم مجعه عبدربه درويش٣٥٨٤٨ مستجدمصطفى 

مستجدمصطفى ممدوح ابراهيم امام٣٥٨٤٩

مستجدمصطفى هاشم فوزى هاشم حسب هللا٣٥٨٥٠

دمحم الشرقاوى٣٥٨٥١ مستجدمصطفى وليد 

مستجدملك عبدالعزيز �جت عبدالعزيز٣٥٨٥٢

دمحم فرج دqب خليفه٣٥٨٥٣ مستجدملك 

مستجدمنار اشرف السيد على حافظ٣٥٨٥٤

مستجدمنة هللا عاطف فتحى الفيومى٣٥٨٥٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدمنه هللا سالمه سليمان موسى٣٥٨٥٦

مستجدمهدى عماد مهدى حامد امني٣٥٨٥٧

مستجدميار اشرف عبدالعزيز الصاوى٣٥٨٥٨

مستجدgنسى ابراهيم مربوك خليل غطاس٣٥٨٥٩

مستجدنبيل اسامه نبيل رشاد٣٥٨٦٠

دمحم عبدالرمحن٣٥٨٦١ مستجدندى عادل 

دمحم٣٥٨٦٢ مستجدندى موسى حممود موسى 

دمحم حممود عقرب٣٥٨٦٣ مستجدنرمني gصر 

مستجدنسمه السيد علي عرايب٣٥٨٦٤

دمحم مصطفى٣٥٨٦٥ مستجدنورهان سعيد امحد 

دمحم٣٥٨٦٦ دمحم  مستجدهاجر حسن 

مستجدهشام خالد عبدالقادر الشيخ٣٥٨٦٧

دمحم سيد٣٥٨٦٨ مستجدهشام عبداهلادى 

دمحم اجلمل٣٥٨٦٩ مستجدوفاء سعيدامحد 

مستجدqرا اسامه عبدالبارى عبداحلميد٣٥٨٧٠

مستجدqمسني عبدهللا ابورواش مصطفى٣٥٨٧١

مستجديوسف عبداحلميد السيد عبداجلواد مراجع٣٥٨٧٢

دمحم حممود٣٥٨٧٣ مستجديوسف حممود 

مستجديونس رضا عبداملرضى غزال٣٥٨٧٤

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 

فرصة واحدةاالء مجعه ابراهيم عبدالعظيم مرسى٣٦٥٠٦

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

فرصة واحدة

صفحة   ٩

التقديرحالة القيد

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 gجح 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 

فرصة واحدةندا السيد فرج السيد غذى٣٦٥٣١
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فرصة واحدة
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التقديرحالة القيد

دمحم امحد٣٦٥٣٢ فرصة واحدةندى فؤاد 

فرصة واحدةوالء حمسن ابراهيم مصطفى سليمان٣٦٥٣٣

دمحم عبداملبدى عرفه ابراهيم٣٦٥٣٤ فرصة واحدةيوسف 

دمحم امحد سعفان٣٦٥٣٥ فرصة واحدةامحد السيد 

دمحم زكرq حنفى املسريى٣٦٥٣٦ فرصة واحدةامحد 

دمحم٣٦٥٣٧ دمحم عبدالسيد  فرصة واحدةامنيه 

فرصة واحدةايه سعيد عبدالعزيز مصطفى٣٦٥٣٨

دمحم عبدالغىن مبارك٣٦٥٣٩ فرصة واحدة�اء مسري 

دمحم شلتوت٣٦٥٤٠ فرصة واحدةحسن شحاته عبداجلليل 

فرصة واحدةشهاب الدين على حسن على على٣٦٥٤١

دمحم عالم السيد٣٦٥٤٢ فرصة واحدةشوقى خالد 

فرصة واحدةشيماء عبدالتواب مبارك فرغلى٣٦٥٤٣

فرصة واحدةعبداحلليم رمضان عبداحلليم على٣٦٥٤٤

دمحم املغرىب٣٦٥٤٥ فرصة واحدةدمحم اشرف مغرىب 

فرصة واحدةدمحم امين سعد رزق٣٦٥٤٦

دمحم حامد امني٣٦٥٤٧ فرصة واحدةدمحم وحيد 

دمحم القناوى٣٦٥٤٨ فرصة واحدةنرمني مجال بدوى 

فرصة واحدةنورهان امساعيل السيد على٣٦٥٤٩

فرصة واحدةهاجر امحد امساعيل بيومى عبدالسميع٣٦٥٥٠

دمحم على٣٦٥٥١  qفرصة واحدةهدير امين زكر

فرصة واحدةابراهيم خالد ابراهيم عبدالفتاح٣٦٥٥٢

فرصة واحدةابراهيم gجى ابراهيم مجعه٣٦٥٥٣

دمحم امحد مبارك٣٦٥٥٤ فرصة واحدةامحد امين 

فرصة واحدةامحد عبدالقادر الصاىف عبدهللا بصيص٣٦٥٥٥

دمحم٣٦٥٥٦ دمحم امساعيل  فرصة واحدةامحد 
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دمحم السيد عبدالعال٣٦٥٥٧ فرصة واحدةامحد 

دمحم مربوك على محدان٣٦٥٥٨ فرصة واحدةامحد 

فرصة واحدةامحد ممدوح عبدالواحد ابراهيم عفيفى٣٦٥٥٩

فرصة واحدةامحد هاىن شعبان مجعه هليل٣٦٥٦٠

دمحم ابراهيم٣٦٥٦١ فرصة واحدةادهم ابراهيم 

دمحم٣٦٥٦٢ فرصة واحدةاسامه عبدالسالم حمروس 

فرصة واحدةاسراء شعبان امحد فرحات٣٦٥٦٣

دمحم امام٣٦٥٦٤ فرصة واحدةاسالم امحد 

فرصة واحدةاسالم سيد حسىن دسوقى٣٦٥٦٥

فرصة واحدةالسيد اجلراحيى على hيه على٣٦٥٦٦

فرصة واحدةالسيد مجال صربى ابراهيم رزق٣٦٥٦٧

فرصة واحدةالسيد محيده السيد عطا هللا٣٦٥٦٨

فرصة واحدةامينه امحد مصطفى عبداخلالق٣٦٥٦٩

فرصة واحدة�سم عادل رجب عبده حشو٣٦٥٧٠

فرصة واحدةحبيبه امحد سعيد ابراهيم عبدالرمحن٣٦٥٧١

فرصة واحدةحلمى مسعد حلمى سالم٣٦٥٧٢

فرصة واحدةحنان عزمى سعيد عبدالعظيم٣٦٥٧٣

فرصة واحدةرمحه عاشور راشد حسن٣٦٥٧٤

فرصة واحدةرمضان عيد السيد ابوامحد٣٦٥٧٥

فرصة واحدةروان حممود السيد خطاب٣٦٥٧٦

دمحم منصور مرعى٣٦٥٧٧ فرصة واحدةزqد 

دمحم موسى حسن٣٦٥٧٨ فرصة واحدةزqد 

فرصة واحدةسفيان ابراهيم حمروس عبداحلليم ابوالروس٣٦٥٧٩

دمحم على عنرت٣٦٥٨٠ دمحم  فرصة واحدةشعبان 

دمحم٣٦٥٨١ فرصة واحدةشهد طاهر مهام طاهر 
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التقديرحالة القيد

فرصة واحدةعبدالرمحن خالد ظريف سيد٣٦٥٨٢

فرصة واحدةعبدالرمحن سعيد مصطفى ابوعيد٣٦٥٨٣

فرصة واحدةعبدالفتاح مجال عبدالفتاح السيد٣٦٥٨٤

دمحم عبداحلميد ابوزيد٣٦٥٨٥ فرصة واحدةعبدهللا سعد 

دمحم امحد ابراهيم٣٦٥٨٦ فرصة واحدةعبدهللا 

فرصة واحدةعثمان عبداخلالق متوىل عبدالعظيم٣٦٥٨٧

دمحم سليمان٣٦٥٨٨ فرصة واحدةعالء عمرو 

فرصة واحدةعلى حممود سعيد على٣٦٥٨٩

فرصة واحدةعماد كرم نزيه عبداملهيمن٣٦٥٩٠

دمحم مهران٣٦٥٩١ دمحم  دمحم  فرصة واحدةعمرو امحد 

دمحم عيد امحد٣٦٥٩٢ فرصة واحدةعيد 

فرصة واحدةفاطمه سعيد حسن عالم٣٦٥٩٣

فرصة واحدةفتحى صالح امحد صالح صاحل٣٦٥٩٤

فرصة واحدةكرمي ضياء الدين مسري سيد٣٦٥٩٥

فرصة واحدةدمحم ابوا�د رجب عبداحلليم٣٦٥٩٦

دمحم كيالىن٣٦٥٩٧ فرصة واحدةدمحم امحد عبدالرمحن 

فرصة واحدةدمحم امحد حممود عبدالصمد٣٦٥٩٨

فرصة واحدةدمحم السيد فتحى مدكور٣٦٥٩٩

فرصة واحدةدمحم حامت زكرq عباس٣٦٦٠٠

فرصة واحدةدمحم خالد امحد بربرى٣٦٦٠١

فرصة واحدةدمحم عاطف سامل عامر hيه٣٦٦٠٢

دمحم عبداحلميد٣٦٦٠٣ فرصة واحدةدمحم عالء 

دمحم مليحه٣٦٦٠٤ فرصة واحدةدمحم كمال على 

دمحم٣٦٦٠٥ فرصة واحدةحممود عبداملنعم فهمى 

فرصة واحدةحممود جمدى امحد امساعيل٣٦٦٠٦
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دمحم دسوقى طه عبداحلميد٣٦٦٠٧ فرصة واحدةحممود 

دمحم حسانني الشيوى٣٦٦٠٨ دمحم  فرصة واحدةمصطفى رزق 

فرصة واحدةمصطفى حممود مشحوت عبدالشكور٣٦٦٠٩

فرصة واحدةمى جناح حممود حسن عماره٣٦٦١٠

فرصة واحدةندى عايد مصطفى مهدى الشيمى٣٦٦١١

فرصة واحدةنورهان امحد عبدالفتاح امحد٣٦٦١٢

فرصة واحدةيوسف امحد دqب عبدالرشيد٣٦٦١٣

دمحم امليهى٣٦٦١٤ فرصة واحدةيوسف اسامه 

دمحم٣٦٦١٥ فرصة واحدةيونس سعيد عبداملنعم 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة


