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مستجدابراهيم امساعيل عبدالستار امساعيل٢٧٠٣٩

مستجدابراهيم محيد عبدالراضى امحد٢٧٠٤٠

مستجدابراهيم سعيد ابواحلديد اجلندى٢٧٠٤١

مستجدابراهيم على سعد على على٢٧٠٤٢

مستجدامحد أبو سيف مجعة أبو سيف٢٧٠٤٣

دمحم على٢٧٠٤٤ مستجدامحد اسامه 

دمحم ابواليزيد٢٧٠٤٥ مستجدامحد حسني 

مستجدامحد خالد عبداحلميد حممود الغرIوى٢٧٠٤٦

مستجدامحد سامح امساعيل حامد٢٧٠٤٧

مستجدامحد عبداملنعم معوض عبداملنعم مرعى٢٧٠٤٨

دمحم٢٧٠٤٩ دمحم فهمى  مستجدامحد 

مستجداسراء مجعه ديب عبدالسميع٢٧٠٥٠

مستجداسالم حامت صالح عبدالشاىف٢٧٠٥١

مستجدامساء صابر السيد مصطفى العراقي٢٧٠٥٢

مستجداالء عبدالعاطى عمر عبدالعاطى٢٧٠٥٣

دمحم السداوى٢٧٠٥٤ مستجداالء عبدالفتاح 

مستجدامام ابراهيم امام ابراهيم٢٧٠٥٥

مستجدامنيه سيد عز الرجال عبدالعظيم٢٧٠٥٦

مستجدامنيه صابر عبداحلليم عبدالونيس قاسم٢٧٠٥٧

دمحم٢٧٠٥٨ مستجداميمه كامل فهمى 

مستجدامينه عبدالفتاح الغباشى عبدالفتاح٢٧٠٥٩

دمحم سعد٢٧٠٦٠ دمحم انور  مستجدانور 

مستجداميان اشرف عبدالفتاح امساعيل مرزوق٢٧٠٦١

مستجدايناس عبداجلواد الشبيىن عبداجلواد٢٧٠٦٢

دمحم٢٧٠٦٣ مستجدايه خالد امحد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم٢٧٠٦٤ مستجدايه صالح الدين امحد 

دمحم عبدالفتاح سيدامحد شلىب٢٧٠٦٥ مستجدايه 

مستجدايه حممود سيد امام٢٧٠٦٦

مستجدبسمه امحد سيد جاد٢٧٠٦٧

مستجدبسمه هاىن عبدالرمحن عبدالعال٢٧٠٦٨

مستجدتوفيق فتح توفيق مربوك عبداحلافظ٢٧٠٦٩

دمحم رمضان٢٧٠٧٠ دمحم توفيق  مستجدتوفيق 

دمحم علي عبدالاله٢٧٠٧١ مستجدمجال 

دمحم بيومى٢٧٠٧٢ مستجدجنات طارق 

مستجدجهاد ضاحي دسوقي ابوسريع٢٧٠٧٣

دمحم ابو حسني٢٧٠٧٤ مستجدجهاد مصطفى سليمان 

مستجدحسام عاصم عبداللطيف عطيه٢٧٠٧٥

دمحم عبدالغين عبداجلليل مكتوب٢٧٠٧٦ مستجدحسام 

دمحم٢٧٠٧٧ دمحم سعيد  مستجدخالد 

مستجددعاء امحد بكري عثمان٢٧٠٧٨

مستجددعاء هاىن ابراهيم صبح٢٧٠٧٩

دمحم عبدهللا٢٧٠٨٠ مستجددينا عبدهللا 

مستجدراضى عزالدين عبدالفتاح عبداخلالق٢٧٠٨١

مستجدرجاء هاين شاكر فريد٢٧٠٨٢

مستجدرمحة امحد عبدالستار عبدالقادر٢٧٠٨٣

مستجدرضوى عبدالغىن مطر عبدالغىن٢٧٠٨٤

مستجدريهام zسر حسني زكى٢٧٠٨٥

مستجدزzد عبدالرازق عطية اجلارحى٢٧٠٨٦

دمحم عبدالفتاح حفىن شاهني٢٧٠٨٧ مستجدزzد 

دمحم سليمان العزب٢٧٠٨٨ مستجدساره 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدسلمى اشرف عبداحملسن حممود امساعيل٢٧٠٨٩

دمحم عبدهللا زايد٢٧٠٩٠ مستجدسلمى 

مستجدمساء حازم صادق سامل٢٧٠٩١

مستجدشروق حممود امحد الديب٢٧٠٩٢

مستجدشهد ابراهيم مصطفى عثمان على٢٧٠٩٣

مستجدشهد عليم عبداحلسيب طه٢٧٠٩٤

دمحم٢٧٠٩٥ مستجدشهد عماد السيد عبدهللا 

دمحم٢٧٠٩٦ مستجدشيماء مجال عبدالرحيم 

دمحم٢٧٠٩٧ دمحم سيد  مستجدصهيب 

مستجدعبدالرمحن امحد حسن عبدالسالم عبدالوهاب٢٧٠٩٨

مستجدعبدالرمحن مجيل مخيس عبداجلليل٢٧٠٩٩

دمحم مرسي٢٧١٠٠ مستجدعبدالرمحن خضر امحد 

مستجدعبدالرمحن سعيد عبدالرمحن السيد٢٧١٠١

دمحم عماره٢٧١٠٢ مستجدعبدالرمحن شعبان 

مستجدعبدالرمحن على عبدالغىن على حسن٢٧١٠٣

مستجدعبدالرمحن جمدى صادق امحد٢٧١٠٤

دمحم فرج عبدالواحد٢٧١٠٥ مستجدعبدالرمحن 

مستجدعبدالرمحن حيىي عبدالغىن عبدالقوى عبدالغىن٢٧١٠٦

دمحم عبدالرحيم حسني٢٧١٠٧ مستجدعبدالرحيم 

دمحم عبدالغفور دره٢٧١٠٨ مستجدعبدالغفور 

مستجدعبدهللا عمرو ابراهيم خليل٢٧١٠٩

دمحم السيد٢٧١١٠ مستجدعصام عنرت 

مستجدعال سعيد شعبان عباس٢٧١١١

مستجدعالء عماد عطيه عبدالرؤف٢٧١١٢

مستجدعلى امحد على امحد٢٧١١٣

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدعمار عاطف سعدالدين سعيد٢٧١١٤

مستجدعمر امحد عبدالعزيز دzب٢٧١١٥

مستجدعمر هاين سعيد خليل٢٧١١٦

مستجدعمرو طارق عمر السداوى٢٧١١٧

مستجدفادى نبيل جاد الكرمي ميخائيل حنا٢٧١١٨

مستجدفاطمة هاين شاكر فريد٢٧١١٩

مستجدفاطمه عبدهللا حامد ابراهيم٢٧١٢٠

دمحم ابراهيم عبدالغىن٢٧١٢١ مستجدفاطمه 

دمحم ابراهيم عبدالرمحن٢٧١٢٢ مستجدفرح حمسن 

مستجدمارzن عوىن لظيم ارسانيوس٢٧١٢٣

دمحم قطب حمسن٢٧١٢٤ مستجدمازن امحد 

مستجددمحم امحد رجب امساعيل ابوعلفه٢٧١٢٥

مستجددمحم امحد عبدالقوي عبداهلادي٢٧١٢٦

مستجددمحم امحد عكاشة سيد٢٧١٢٧

دمحم عبدا�يد٢٧١٢٨ مستجددمحم امحد 

دمحم حسن٢٧١٢٩ مستجددمحم اسامه 

دمحم طنطاوى٢٧١٣٠ مستجددمحم اشرف ابراهيم مسلم 

مستجددمحم انور عبداملنعم حبيب٢٧١٣١

مستجددمحم حجازى ابوعجيله مجعه٢٧١٣٢

دمحم٢٧١٣٣ مستجددمحم حسن سليم 

دمحم٢٧١٣٤ مستجددمحم حسىن حممود 

مستجددمحم حفيظ يونس عبداحلليم مكاوى٢٧١٣٥

مستجددمحم رضا حمروس عبده مربوك٢٧١٣٦

مستجددمحم سعد موسى ندا٢٧١٣٧

مستجددمحم سعدون حممود سعدون٢٧١٣٨

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجددمحم مسري سعد مهىن اجلوخى٢٧١٣٩

دمحم ابو عمر٢٧١٤٠ مستجددمحم شعبان 

دمحم٢٧١٤١ مستجددمحم شوقى الشني 

دمحم٢٧١٤٢ مستجددمحم عادل فتحى 

مستجددمحم عبدهللا رضا عبدهللا٢٧١٤٣

مستجددمحم فرج عبدهللا فرج٢٧١٤٤

دمحم قرىن٢٧١٤٥ مستجددمحم حمسن 

دمحم عبداحلميد عزام٢٧١٤٦ مستجددمحم 

دمحم عطاهللا٢٧١٤٧ مستجدحممود ابراهيم راشد 

دمحم٢٧١٤٨ مستجدحممود �مر كمال 

مستجدحممود خالد عبدالستار حممود٢٧١٤٩

مستجدحممود شريف عبدالشايف شريف٢٧١٥٠

مستجدحممود عبدالناصر عطا هارون٢٧١٥١

مستجدحممود على حسن مجال٢٧١٥٢

مستجدحممود على سليم عبدربه٢٧١٥٣

مستجدحممود ماهر فرج عبداللطيف٢٧١٥٤

دمحم يوسف عبدالواحد٢٧١٥٥ مستجدمرام جمدي 

مستجدمرمي غريب عبدالصادق العرىب٢٧١٥٦

دمحم درديري٢٧١٥٧ مستجدمرمي فرغلى 

دمحم عبدالرازق٢٧١٥٨ مستجدمصطفي شوقي 

مستجدمصطفى صباح راغب عبدالواحد رشوان٢٧١٥٩

مستجدملك توفيق فتحى توفيق٢٧١٦٠

دمحم٢٧١٦١ دمحم عبدهللا عبدالوهاب  مستجدمنة هللا 

مستجدمنه هللا عماد مصطفى على فارس٢٧١٦٢

دمحم ابو زيد٢٧١٦٣ مستجدمري� ماهر الزهرى 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم صالح الدين زين العابدين٢٧١٦٤ مستجد�هد 

مستجدندا جالل امحد ابوبكر٢٧١٦٥

مستجدندا خالد البكرى عبدالعليم جعفر٢٧١٦٦

مستجدندي اشرف عبدهللا عوض٢٧١٦٧

مستجدنرمني امحد عثمان عبده٢٧١٦٨

مستجدنورهان اشرف فتحي عطية٢٧١٦٩

دمحم حسين مصيلحي٢٧١٧٠ مستجدنورهان 

دمحم محدى فرج حجاج٢٧١٧١ مستجدهاجر 

دمحم فوزى �صف مصباح٢٧١٧٢ مستجدهشام 

مستجدهنا طاهر عمر مصطفى٢٧١٧٣

مستجدهيالنه عادل بدرى موسى٢٧١٧٤

دمحم بيومى٢٧١٧٥ مستجدzمسني انور عبيد 

دمحم يس امحد امحد٢٧١٧٦ مستجديس امحد 

مستجديوسف محزه سيد حسن٢٧١٧٧

مستجديوسف عاطف عبداملنعم عبدالعزيز٢٧١٧٨

مستجديوسف قاسم عبدالغفار حسني٢٧١٧٩

دمحم على السيد٢٧١٨٠ دمحم  مستجديوسف 

مستجديوسف حممود هاليل عيد٢٧١٨١

مستجديونس رأفت يونس عبدالباقي٢٧١٨٢

فرصة واحدةامحد رضا فتحى عبدالونيس شنينه٢٧٥٠١

فرصة واحدةامحد عبدالعزيز عبداملنعم نصر٢٧٥٠٢

فرصة واحدةامحد حيى خريى حممود٢٧٥٠٣

فرصة واحدةامحد يسرى عبداملنعم دzب٢٧٥٠٤

دمحم الديب٢٧٥٠٥ فرصة واحدةبسمه حممود 

دمحم على عبدالرحيم٢٧٥٠٦ فرصة واحدةبسنت عادل 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم عبدالفتاح جاد٢٧٥٠٧ فرصة واحدةر� 

فرصة واحدةريهام بيومى بيومى عبداحلميد٢٧٥٠٨

فرصة واحدةزzد شريف امحد السيد امحد٢٧٥٠٩

دمحم٢٧٥١٠ فرصة واحدةعبدالرمحن امحد على 

فرصة واحدةعالء عادل سامى دومه٢٧٥١١

فرصة واحدةعلياء عبدالشاىف عبداخلالق حجازى٢٧٥١٢

فرصة واحدةعهد عصام عنرت عباس قطب٢٧٥١٣

فرصة واحدةغاده خريى صابر الفيشاوى٢٧٥١٤

دمحم نصر٢٧٥١٥ فرصة واحدةدمحم عالء 

دمحم حممود رمضان٢٧٥١٦ فرصة واحدةحممود 

فرصة واحدةمصطفى عابدين امحد سعيد٢٧٥١٧

دمحم خلف هللا٢٧٥١٨ فرصة واحدة�در وحيد 

فرصة واحدةنورهان كاظم عبدالوهاب محاد٢٧٥١٩

دمحم عبدالوهاب عبدا�يد٢٧٥٢٠ فرصة واحدةzرا 

دمحم٢٧٥٢١ دمحم طه  فرصة واحدةيوسف 

دمحم عبدالباقى٢٧٥٢٢ فرصة واحدةامحد رجب حممود 

فرصة واحدةامحد كمال مربوك عبدهللا٢٧٥٢٣

دمحم٢٧٥٢٤ دمحم سيد امحد  فرصة واحدةاسالم 

فرصة واحدةامساء امساعيل عبدالغفار سالم٢٧٥٢٥

فرصة واحدةمجال عماد عبدالغىن عويضه٢٧٥٢٦

دمحم٢٧٥٢٧ دمحم  فرصة واحدةخلود خالد 

فرصة واحدةشيماء عاطف فوزى امبارك٢٧٥٢٨

فرصة واحدةعبدالعزيز عوض سعد عبدالعزيز٢٧٥٢٩

فرصة واحدةعال رزق سليمان بدوى٢٧٥٣٠

فرصة واحدةفاطمه عالء فتحى حجاج٢٧٥٣١

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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