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دمحم شاهني٣٥٣٢١ مستجدابتسام السيد 

دمحم٣٥٣٢٢ مستجدابراهيم امحد امحد ابراهيم 

مستجدابراهيم سالمه عالم عبدالغىن٣٥٣٢٣

مستجدابراهيم سيد خليل الطاهر٣٥٣٢٤

مستجدابراهيم طارق عبداحلميد عوض على٣٥٣٢٥

دمحم عتمان٣٥٣٢٦ دمحم  مستجدابراهيم 

دمحم عبدالكرمي٣٥٣٢٧ مستجدابراهيم حممود مجعه 

مستجدابراهيم مدثر عبده جابر قطب٣٥٣٢٨

دمحم العطار٣٥٣٢٩ مستجدابوبكر خالد عطيه 

مستجداحالم جمدى حنفى يوسف٣٥٣٣٠

مستجدامحد ابراهيم مجعه حسن مجعه٣٥٣٣١

مستجدامحد ابراهيم رمضان السيد٣٥٣٣٢

مستجدامحد امساعيل Zدى Yبت٣٥٣٣٣

دمحم٣٥٣٣٤ مستجدامحد اشرف عبدالرمحن 

دمحم امحد عبدالرمحن٣٥٣٣٥ مستجدامحد السيد 

مستجدامحد بدر فؤاد عبدالسيد٣٥٣٣٦

مستجدامحد توفيق عبدالعزيز السيد العطار٣٥٣٣٧

دمحم على٣٥٣٣٨ مستجدامحد حسام الدين حامد 

مستجدامحد حسن على توفيق٣٥٣٣٩

مستجدامحد محد هللا فؤاد عبداحلليم ماضى٣٥٣٤٠

مستجدامحد خالد قطب عبدالعظيم٣٥٣٤١

مستجدامحد رأفت عبدالصمد فتح هللا الزعويلى٣٥٣٤٢

دمحم حسىن بريك٣٥٣٤٣ مستجدامحد رامى 

مستجدامحد سيد عوض شريف٣٥٣٤٤

مستجدامحد طارق السيد عباس٣٥٣٤٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدامحد عبداkيد حممود شحاته٣٥٣٤٦

مستجدامحد عبداحملسن هنداوى عبداحملسن٣٥٣٤٧

مستجدامحد علواىن امحد علواىن الصبحى٣٥٣٤٨

مستجدامحد على فوزى على سامل٣٥٣٤٩

دمحم qامي٣٥٣٥٠ مستجدامحد عيد 

مستجدامحد فائق امحد ابراهيم اخلباز٣٥٣٥١

مستجدامحد ماهر مصطفى مدبويل٣٥٣٥٢

دمحم امحد علي٣٥٣٥٣ مستجدامحد 

دمحم حسام الدين عبدالعظيم رمضان٣٥٣٥٤ مستجدامحد 

دمحم رسالن مرسى٣٥٣٥٥ مستجدامحد 

دمحم شحات زايد٣٥٣٥٦ مستجدامحد 

دمحم عبداحلميد سعد٣٥٣٥٧ مستجدامحد 

دمحم عبدالعزيزعبداملقصود٣٥٣٥٨ مستجدامحد 

مستجدامحد مغرىب كحول مهام٣٥٣٥٩

مستجدامحد yسر على عبدالسالم٣٥٣٦٠

مستجداسامه صربى عبداللطيف حممود٣٥٣٦١

دمحم٣٥٣٦٢ دمحم حممود  مستجداسامه 

دمحم حممودعيسى٣٥٣٦٣ مستجداسراء امحد حيىي 

دمحم ندا٣٥٣٦٤ مستجداسراء السيد ندا 

مستجداسالم أسامه سيد سيد امحد٣٥٣٦٥

دمحم سليمان٣٥٣٦٦ مستجداسالم ربيع سليمان 

مستجداسالم فرج سعيد مصطفى٣٥٣٦٧

دمحم ابراهيم حسن٣٥٣٦٨ مستجداسالم 

مستجداسالم مصطفى عبداkيد غازى٣٥٣٦٩

مستجدامساء محدى عبداحلميد غزيه٣٥٣٧٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم الدZصورى٣٥٣٧١ مستجدامساء سامى 

مستجدامساء صالح توفيق امحد٣٥٣٧٢

مستجدامساء هشام سعد عباس٣٥٣٧٣

مستجدامساعيل حممود امساعيل حممود٣٥٣٧٤

دمحم املدىن٣٥٣٧٥ مستجداكرم راضى عناىن 

مستجداالء بيومى عبدالنىب راشد Zصف٣٥٣٧٦

مستجداالء شلىب عطا هللا شلىب٣٥٣٧٧

دمحم٣٥٣٧٨ مستجداالء كارم فتحي 

دمحم بدير٣٥٣٧٩ دمحم على  مستجداالء 

مستجدالسعيد السيد السعيد زايد زايد٣٥٣٨٠

دمحم السيد النقيطى٣٥٣٨١ مستجدامام سامى 

دمحم عبداملقصود دمهيس٣٥٣٨٢ مستجدامنية yسر 

مستجدامنيه خالد عبدالصبور عبدالاله٣٥٣٨٣

مستجدامنيه شريف شعبان حممود غنيم٣٥٣٨٤

مستجدامنيه صابر داود االزهرى٣٥٣٨٥

مستجدامنيه نبيل كمال عبداحلكيم٣٥٣٨٦

دمحم٣٥٣٨٧ مستجدامريه محدى صالح الدين 

دمحم٣٥٣٨٨ مستجدامريه صربى صبحى 

مستجدامريه فكرى امحد الدسوقى٣٥٣٨٩

مستجدانس رمضان ابراهيم عبدالسيد بركه٣٥٣٩٠

مستجدايالرy اشرف مغرىب عوض٣٥٣٩١

دمحم عبداملنعم الزyت٣٥٣٩٢ مستجداميان امحد 

دمحم٣٥٣٩٣ دمحم حداد  مستجداميان حسام 

دمحم اجلدوى٣٥٣٩٤ دمحم  دمحم رمضان  مستجداميان 

مستجدايه راشد مصطفى امحد٣٥٣٩٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدايه شعبان ذكي علي٣٥٣٩٦

مستجدايه طارق السيد ابراهيم خالد٣٥٣٩٧

مستجدايه على سيد على حسانني٣٥٣٩٨

دمحم السيد امحد٣٥٣٩٩ مستجدايه 

دمحم٣٥٤٠٠ دمحم عبدالرمحن  مستجدايه 

دمحم عبدهللا امساعيل٣٥٤٠١ مستجدايه 

دمحم خمتار امحد الرفاعي٣٥٤٠٢ مستجدايه 

دمحم حسن٣٥٤٠٣ مستجدايه مصطفى 

دمحم عبدهللا حسني٣٥٤٠٤ مستجدبسمله 

دمحم النعماىن٣٥٤٠٥ مستجدبسمه رضوان 

مستجدبسمه وليد ربيع صدقه٣٥٤٠٦

مستجدبسنت خالد سيد عبدالعال٣٥٤٠٧

دمحم السيد السيد الطناحى٣٥٤٠٨ مستجدبسنت 

دمحم حسني٣٥٤٠٩ مستجدبالل امحد 

مستجدبالل عبدالتواب شعبان عبدالتواب عبداللطيف٣٥٤١٠

مستجدبالل عصام مصطفى ابراهيم عراىب٣٥٤١١

مستجدبالل مصطفى توفيق حممود على٣٥٤١٢

مستجدتسنيم السيد عبدالقادر حسيىن٣٥٤١٣

دمحم٣٥٤١٤ مستجدتيىن عادل ابراهيم حسن 

مستجدمجعه امحد مجعه عبداحلميد حممود٣٥٤١٥

مستجدحبيبه عبده ابراهيم عبده٣٥٤١٦

مستجدحسن على ابراهيم يونس٣٥٤١٧

مستجدحسني هادى حسنني السيد حسنني كسرب٣٥٤١٨

مستجدمحدى امحد عبداللطيف السيد املالح٣٥٤١٩

دمحم٣٥٤٢٠ مستجدمحزه عباس جاسر 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم سيد امحد٣٥٤٢١ مستجدخالد امحد امحد 

دمحم رضوان٣٥٤٢٢ مستجدخالد اسامه فتحى الشحات 

مستجدخالد عمرو مسعود قنديل٣٥٤٢٣

دمحم حامد السيد عبداحلميد٣٥٤٢٤ مستجدخالد 

دمحم فؤاد خليل٣٥٤٢٥ مستجدخالد 

مستجددنيا حسانني رشوان حسانني٣٥٤٢٦

دمحم االمام عبداخلالق غامن٣٥٤٢٧ مستجددنيا 

دمحم مصطفى٣٥٤٢٨ مستجددنيا يوسف حممود 

مستجدراZ هشام ابراهيم عبدالعزيز٣٥٤٢٩

مستجدرجاء سيد مصطفى يوسف عز الدين٣٥٤٣٠

مستجدرمحه حممود السعيد على٣٥٤٣١

مستجدرمحه نبيل عمر صاحل عناره٣٥٤٣٢

دمحم شهاب٣٥٤٣٣ مستجدرحيم نبيل على 

مستجدرفيده على عبدالعظيم امحد٣٥٤٣٤

مستجدرقيه وليد ابراهيم الدسوقى عبدالرمحن٣٥٤٣٥

دمحم سيد سيد٣٥٤٣٦ مستجدرZ عبدهللا 

مستجدروضه امحد حسن رشوان٣٥٤٣٧

دمحم٣٥٤٣٨ مستجدرمي وائل مصطفي 

مستجدزyد ربيع رجب ساملان٣٥٤٣٩

مستجدزyد عادل على عبداجلواد على٣٥٤٤٠

مستجدسارة اشرف سيد يوسف٣٥٤٤١

مستجدساره عالء حممود عبدالدامي٣٥٤٤٢

دمحم عبدهللا عبدالغىن البنا٣٥٤٤٣ مستجدسامل 

مستجدساىل سامح عزت فريد٣٥٤٤٤

دمحم٣٥٤٤٥ مستجدسعيد ربيعى سيد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدسعيد مسري الفضاىل عطيه ابو اkد٣٥٤٤٦

مستجدسالمه رجب شحاته حسن شحاته٣٥٤٤٧

دمحم٣٥٤٤٨ مستجدسلمى امحد حسن 

مستجدسليمان حرىب سليمان حسن السيد٣٥٤٤٩

مستجدمسري �سم يعقوب اسكندر٣٥٤٥٠

دمحم٣٥٤٥١ مستجدسندس اشرف حامد 

دمحم منصور شاهني٣٥٤٥٢ مستجدسهري 

مستجدسهيلة عبدالسالم كامل عبدالسالم٣٥٤٥٣

مستجدسوهيله سيد مجال عبداهلادى٣٥٤٥٤

دمحم عبدالعزيز فرج٣٥٤٥٥ مستجدسيف 

مستجدشامى سعيد شامى عبداحلميد٣٥٤٥٦

مستجدشاهنده عالء الدين امحد عبده٣٥٤٥٧

مستجدشدوة عماد صابر عبدالصمد٣٥٤٥٨

مستجدشروق اشرف عديل فتح هللا٣٥٤٥٩

مستجدشروق حسن عبدالسالم مصطفى٣٥٤٦٠

دمحم ابومسلم٣٥٤٦١ مستجدشريف اشرف 

دمحم أمحد حسني٣٥٤٦٢ مستجدشعبان 

دمحم شفيق عبداحلكم طه٣٥٤٦٣ مستجدشفيق 

مستجدشهد امحد حسن ابواحلسن٣٥٤٦٤

مستجدشهد امحد دسوقى عبداحلليم٣٥٤٦٥

دمحم٣٥٤٦٦ مستجدشهد صالح العطا 

دمحم٣٥٤٦٧ مستجدشهد ممدوح حارس صالح 

مستجدشهد هاىن يونس السيد٣٥٤٦٨

دمحم٣٥٤٦٩ دمحم مصطفى  مستجدشيماء 

مستجدصاحل السيد حممود السيد٣٥٤٧٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدصالح الدين رجب يوسف عبدالعظيم٣٥٤٧١

دمحم ربيع شبل عبدالغفار٣٥٤٧٢ مستجدصالح الدين 

دمحم٣٥٤٧٣ مستجدضياء حممود رمضان 

دمحم عوض الزعويلى٣٥٤٧٤ دمحم محود  مستجدطارق 

مستجدعايده فريج ابوالفتوح على٣٥٤٧٥

مستجدعبدالرمحن أشرف عبدالوهاب العيساوى٣٥٤٧٦

مستجدعبدالرمحن اسامه سالمه خليل بلبول٣٥٤٧٧

مستجدعبدالرمحن مجال عبداحملسن واىف٣٥٤٧٨

مستجدعبدالرمحن مسري ابراهيم راشد٣٥٤٧٩

مستجدعبدالرمحن سيد امحد ابراهيم٣٥٤٨٠

مستجدعبدالرمحن ضياء عبدالعظيم عطيه صاحل٣٥٤٨١

مستجدعبدالرمحن عبداحلكيم حممود الصغري عبداملوجود٣٥٤٨٢

مستجدعبدالرمحن عدZن شعيب ابراهيم٣٥٤٨٣

دمحم٣٥٤٨٤ دمحم عبدالقادر  مستجدعبدالرمحن 

دمحم عيد السيد عيد٣٥٤٨٥ مستجدعبدالرمحن 

دمحم حممود٣٥٤٨٦ دمحم فرج  مستجدعبدالرمحن 

مستجدعبدالرمحن حممود جندى حممود٣٥٤٨٧

مستجدعبدالرمحن نصر عبدهللا محيده٣٥٤٨٨

مستجدعبدالرمحن هشام عبدالسميع يوسف٣٥٤٨٩

مستجدعبدالرمحن هشام عبدالعليم محزه السيد٣٥٤٩٠

مستجدعبدالفتاح على على عبدالوهاب عيد٣٥٤٩١

مستجدعبدهللا ابراهيم قنديل قنديل٣٥٤٩٢

دمحم٣٥٤٩٣ مستجدعبدهللا السيد عزوز 

مستجدعبدهللا رمضان بيومى ابو اخلري ابراهيم٣٥٤٩٤

مستجدعبدهللا صاحل عبدهللا عبداجلليل على٣٥٤٩٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم عبداجلواد٣٥٤٩٦ مستجدعبدهللا عبدالناصر حمروس 

مستجدعبدهللا حمروس عبدهللا ابراهيم٣٥٤٩٧

دمحم عبدالعال٣٥٤٩٨ مستجدعبدامللك دسوقى 

مستجدعزيزه امحد فوزى ابو زيد٣٥٤٩٩

مستجدعصام جوده حسب هللا عبداملوجود الباز٣٥٥٠٠

مستجدعطاء عصام عاصم عبدالسالم٣٥٥٠١

مستجدعطيه عبده حممود عبده سامل٣٥٥٠٢

مستجدعالء محدى سعد عبداحلميد ابراهيم٣٥٥٠٣

دمحم مربوك٣٥٥٠٤ مستجدعالء عبد احلليم عبد احلليم 

دمحم رمضان مهدى٣٥٥٠٥ مستجدعالء 

مستجدعلى اشرف امحد النحال٣٥٥٠٦

مستجدعلى صالح مجعه امحد٣٥٥٠٧

مستجدعلى عبداملنعم سيد امحد عاشور٣٥٥٠٨

دمحم٣٥٥٠٩ دمحم ابراهيم  مستجدعلى 

مستجدعلياء هشام حمىي سالمه٣٥٥١٠

مستجدعماد عبداهلادى عبدالقادر عبداkيد٣٥٥١١

مستجدعمرو ابراهيم عبداحلليم عبداللطيف٣٥٥١٢

مستجدعمرو خالد سعدالدين حسني٣٥٥١٣

دمحم السعيد ابو اليزيد العريىن٣٥٥١٤ مستجدعمرو 

دمحم حسىن على٣٥٥١٥ مستجدفاتن اشرف 

مستجدفادى عبدالعليم عبدالقادر حالوه٣٥٥١٦

دمحم ابراهيم عبداملنعم٣٥٥١٧ مستجدفاديه خالد 

مستجدفارس حسىن حسانني ابوزيد االعمى٣٥٥١٨

مستجدفاطمه امحد درديري بدوي٣٥٥١٩

مستجدفاطمه امحد عبده يوسف٣٥٥٢٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم فتحى على عمر٣٥٥٢١ مستجدفاطمه فتحى 

مستجدفاطمه حممود عبداملنعم خليفه٣٥٥٢٢

مستجدفاطمه حممود فارس سليم٣٥٥٢٣

دمحم فتحى حسب هللا٣٥٥٢٤ مستجدفتحى 

مستجدفرح ابراهيم عبداحلميد حممود ابراهيم٣٥٥٢٥

مستجدفرح سامى السيد جماهد٣٥٥٢٦

دمحم٣٥٥٢٧ مستجدفرح حممود عبدهللا 

مستجدفريده خالد امني سيد بكرى٣٥٥٢٨

مستجدكارين صالح يوسف اسكندر٣٥٥٢٩

مستجدكرمي صالح السيد عليوه الفحل٣٥٥٣٠

مستجدكريلس خليل ابراهيم فهمى٣٥٥٣١

دمحم٣٥٥٣٢ دمحم صبحى  مستجدمؤمن 

مستجدمارينا ميالد ابراهيم منصور٣٥٥٣٣

مستجدمازن هاىن رجب حامد امحد٣٥٥٣٤

مستجددمحم ابواحلديد السيد امحد خليل٣٥٥٣٥

مستجددمحم امحد امحد فرغل٣٥٥٣٦

مستجددمحم امحد درغام امحد ابوهالىل٣٥٥٣٧

مستجددمحم امحد حممود عبدهللا ابومسامح٣٥٥٣٨

دمحم ابو عمر٣٥٥٣٩ مستجددمحم اشرف 

مستجددمحم االمني السيد السيد عبيد٣٥٥٤٠

مستجددمحم البكرى مجعه البكرى غاىل٣٥٥٤١

مستجددمحم السيد عبد السالم مخيس راضى٣٥٥٤٢

مستجددمحم السيد عبداحلميد السيد مرسى٣٥٥٤٣

مستجددمحم امين عبدالقادر امحد٣٥٥٤٤

مستجددمحم مجال عبدالرمحن عبدالعزيز قنديل٣٥٥٤٥

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   ١٠

التقديرحالة القيد

مستجددمحم جوده رجب طلبه اجلزار٣٥٥٤٦

مستجددمحم حسن سيد حسن٣٥٥٤٧

مستجددمحم حسىن عبدالوهاب حشاد٣٥٥٤٨

مستجددمحم محدى فتحى سعدون عطيه٣٥٥٤٩

دمحم٣٥٥٥٠ دمحم عبداحلليم  مستجددمحم خالد 

دمحم حممود٣٥٥٥١ مستجددمحم خالد 

مستجددمحم مخيس عبدالصادق علواىن الشيمى٣٥٥٥٢

مستجددمحم رجب عبدالفتاح امحد شاهني٣٥٥٥٣

مستجددمحم رزق شعبان على جعفر٣٥٥٥٤

مستجددمحم رضا عبده عبدالعاطى٣٥٥٥٥

مستجددمحم رمضان عيد عبداحلميد٣٥٥٥٦

مستجددمحم رمضان يوسف امحد شرخ٣٥٥٥٧

دمحم رزق٣٥٥٥٨ مستجددمحم سامى رمضان 

دمحم٣٥٥٥٩ مستجددمحم سعد عبداجلواد 

دمحم يونس٣٥٥٦٠ مستجددمحم سعد 

دمحم٣٥٥٦١ مستجددمحم سعيد سعد 

دمحم حسين صاحل٣٥٥٦٢ مستجددمحم سعيد 

مستجددمحم صالح مسري مليجى مرسى٣٥٥٦٣

دمحم شحاته الصعيدى٣٥٥٦٤ مستجددمحم طلعت 

دمحم٣٥٥٦٥ دمحم  مستجددمحم عادل 

مستجددمحم عاطف بشبيشى عبدالسالم٣٥٥٦٦

مستجددمحم عبداحلميد صربى درويش٣٥٥٦٧

مستجددمحم عبدالرؤف حسن مجيله٣٥٥٦٨

دمحم سيد امحد٣٥٥٦٩ مستجددمحم عبدالعظيم 

مستجددمحم عبدهللا توفيق عبدالعزيز٣٥٥٧٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم على٣٥٥٧١ مستجددمحم عبدهللا 

مستجددمحم عبداملنعم سليمان عطيه٣٥٥٧٢

دمحم سليمان٣٥٥٧٣ مستجددمحم عبدالناصر حممود 

دمحم حسني حسن٣٥٥٧٤ مستجددمحم عزالدين 

مستجددمحم عطيه خضرى عواد اخلياط٣٥٥٧٥

مستجددمحم على حسن على النحاس٣٥٥٧٦

مستجددمحم على رyض على عبداkيد٣٥٥٧٧

مستجددمحم على عبدهللا عبدالعزيز٣٥٥٧٨

مستجددمحم على عطيه على الطامى٣٥٥٧٩

مستجددمحم علي مسعود مهين٣٥٥٨٠

مستجددمحم على واعر على٣٥٥٨١

دمحم غنيم٣٥٥٨٢ مستجددمحم عماد 

مستجددمحم عيد حسنني فرغلى٣٥٥٨٣

مستجددمحم فتحى مصيلحى عزب حسني٣٥٥٨٤

مستجددمحم فرج يونس مسعود احلرفه٣٥٥٨٥

دمحم عبدالنعيم٣٥٥٨٦ مستجددمحم ماجد 

دمحم سليم٣٥٥٨٧ مستجددمحم جمدى ابراهيم 

مستجددمحم جمدى حمسن شبانه٣٥٥٨٨

مستجددمحم حممود حممود حممود عبداجلواد٣٥٥٨٩

مستجددمحم مصطفى السيد نصر٣٥٥٩٠

مستجددمحم ممدوح فتحى عبدالعزيز محد٣٥٥٩١

مستجددمحم هاىن كمال عبداللة خاطر٣٥٥٩٢

مستجددمحم هليل عبدالواحد ابراهيم هلل٣٥٥٩٣

مستجددمحم وائل على يوسف عبدالوهاب٣٥٥٩٤

مستجددمحم وجيه زكي حسن٣٥٥٩٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجددمحم وحيد على مسعود٣٥٥٩٦

مستجددمحم yسر حامد حامد السيد٣٥٥٩٧

مستجددمحم يوسف امحد عبدالعال٣٥٥٩٨

دمحم عطيه الشديده٣٥٥٩٩ مستجدحممود امحد 

مستجدحممود اشرف سيد خليفه٣٥٦٠٠

دمحم على الشاعر٣٥٦٠١ مستجدحممود مجعه مصطفى 

مستجدحممود خالد ابراهيم رحيم٣٥٦٠٢

مستجدحممود زكرy عبدالسميع يوسف حممود٣٥٦٠٣

دمحم الدمليجى٣٥٦٠٤ مستجدحممود سعد 

مستجدحممود سعيد عبدالعزيز ابراهيم قاسم٣٥٦٠٥

مستجدحممود صبحى فهيم ندا٣٥٦٠٦

مستجدحممود عبدالغىن عبدالرمحن مجعه عوض هللا٣٥٦٠٧

مستجدحممود عالء صالح خمتار الشيمى٣٥٦٠٨

مستجدحممود فتحى مربوك على عمران٣٥٦٠٩

مستجدحممود مربوك السيد جالل٣٥٦١٠

مستجدحممود مربوك عبدالرمحن شريف٣٥٦١١

دمحم عبداحلليم عوض عماره٣٥٦١٢ مستجدحممود 

دمحم على احلفناوى٣٥٦١٣ مستجدحممود 

دمحم حممود اجلنايىن٣٥٦١٤ مستجدحممود 

دمحم مصطفى عبداkيد٣٥٦١٥ مستجدحممود 

دمحم مهنا عبداملنعم٣٥٦١٦ مستجدحممود 

مستجدحممود Zجى سعد عبدهللا موسى٣٥٦١٧

مستجدحممود هالل فتحى عبدالصادق سالمه٣٥٦١٨

مستجدمرZ اشرف وليم عزيز٣٥٦١٩

دمحم النبوي العروي٣٥٦٢٠ مستجدمرمي مجال 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدمرمي عماد رشاد سليمان٣٥٦٢١

دمحم امحد اخلطيب٣٥٦٢٢ مستجدمرمي حممود 

مستجدمرمي مسعد ساملان هاشم٣٥٦٢٣

مستجدمرمي مصطفي ابراهيم عديل ابراهيم٣٥٦٢٤

مستجدمرمي نبيل كامل سليمان٣٥٦٢٥

مستجدمصطفى امحد رأفت السيد السيد٣٥٦٢٦

مستجدمصطفى اسامه العرىب عبدهللا على بيومى٣٥٦٢٧

مستجدمصطفى امساعيل عبداحلليم صابر تو�ل٣٥٦٢٨

دمحم٣٥٦٢٩ مستجدمصطفى خالد عبدهللا 

مستجدمصطفى عبداحلليم طلب القاسى٣٥٦٣٠

دمحم فريد على٣٥٦٣١ مستجدمصطفى فريد 

دمحم خليل الصاىف٣٥٦٣٢ مستجدمصطفى 

دمحم الشيمى٣٥٦٣٣ مستجدمصطفى حيىي عبدالنىب 

مستجدمعاذ محدى رمضان عبداحلميد٣٥٦٣٤

مستجدمعاذ حممود على محزه٣٥٦٣٥

دمحم٣٥٦٣٦ مستجدملك ابوغنيمه السيد 

دمحم٣٥٦٣٧ مستجدمنة حممود رمضان 

مستجدمنصور مسعد منصور العزاىل٣٥٦٣٨

مستجدمنه هللا محدى عبدالستار مفتاح٣٥٦٣٩

دمحم حممود العارف٣٥٦٤٠ مستجدمنه هللا صاحل 

دمحم سعيد علي٣٥٦٤١ مستجدمنه هللا 

دمحم سالمة ادم٣٥٦٤٢ مستجدمنه هللا 

مستجدمنه هللا هشام قرىن فرحان سالمه٣٥٦٤٣

دمحم شحاتة٣٥٦٤٤ دمحم  مستجدمنه حممود 

دمحم امحد٣٥٦٤٥ مستجدمى ابوالعال السيد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدZدرة وليد حسني امساعيل حسني٣٥٦٤٦

دمحم عبدالسالم عبدالرازق٣٥٦٤٧ مستجدZظم سلطان 

مستجدحنمده يوسف عبدالعظيم يوسف الفقى٣٥٦٤٨

مستجدندى فؤاد ابراهيم السيد الربى٣٥٦٤٩

دمحم حلمي توين٣٥٦٥٠ مستجدندي 

دمحم رجب عبدالرؤوف٣٥٦٥١ مستجدنصر 

دمحم مصطفى٣٥٦٥٢ مستجدنور �اءالدين 

دمحم عبداملرضى امني٣٥٦٥٣ مستجدنور 

دمحم عبداهلادى ابراهيم العراقى٣٥٦٥٤ مستجدنورا 

مستجدنورهان امحد عبدالكرمي سيد٣٥٦٥٥

دمحم امحد٣٥٦٥٦ مستجدنورهان حسام 

دمحم رفاعى٣٥٦٥٧ مستجدنورهان رفاعى 

مستجدنورهان عبداملنعم عبداحلميد مرشدى عليمى٣٥٦٥٨

دمحم ابوسريع فرج٣٥٦٥٩ مستجدنورهان 

دمحم امحد حافظ عبدالقادر٣٥٦٦٠ مستجدنورهان 

مستجدنورهان وائل عبداللطيف متويل٣٥٦٦١

دمحم٣٥٦٦٢ مستجدنريه Zصر عبدالوكيل 

مستجدهاجر رأفت عبدالواحد سيف النصر٣٥٦٦٣

مستجدهاجر كمال صاحل امحد٣٥٦٦٤

مستجدهاجر حممود رشوان حنفى٣٥٦٦٥

مستجدهاجر هشام عبداملرضى جابر٣٥٦٦٦

دمحمين٣٥٦٦٧ مستجدهايدي علي امحد على 

مستجدوفاء مرسى عبداحملسن لطفى٣٥٦٦٨

مستجدوالء عمر على ابراهيم عوض٣٥٦٦٩

دمحم العرىب٣٥٦٧٠ مستجدyرا مصطفى 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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مستجدyمسني عبداللطيف عطيه جاد٣٥٦٧١

مستجديوسف الوصيفى املتوىل الوصيفى ابو املعاطى٣٥٦٧٢

مستجديوسف مجعه ابو سيف على٣٥٦٧٣

مستجديوسف حامت مسعد بدر غنيم٣٥٦٧٤

مستجديوسف صاحل صاحل شحاته٣٥٦٧٥

مستجديوسف عبدالتواب شعبان عبدالتواب عبداللطيف٣٥٦٧٦

دمحم٣٥٦٧٧ دمحم عبدالعزيز  مستجديوسف جمدى 

دمحم حسن٣٥٦٧٨ دمحم ابراهيم  مستجديوسف 

دمحم يوسف رزق٣٥٦٧٩ مستجديوسف 

مستجديوسف هاين عباس امساعيل٣٥٦٨٠

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

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 Yبت 

فرصة واحدةصالح عبدالعزيز صالح الدين عبدالعزيز٣٦٥١٥
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فرصة واحدةعبدالرمحن Zجح 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

دمحم امحد٣٦٥٣٢ فرصة واحدةندى فؤاد 

فرصة واحدةوالء حمسن ابراهيم مصطفى سليمان٣٦٥٣٣

دمحم عبداملبدى عرفه ابراهيم٣٦٥٣٤ فرصة واحدةيوسف 

دمحم امحد سعفان٣٦٥٣٥ فرصة واحدةامحد السيد 

دمحم زكرy 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 
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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  yفرصة واحدةهدير امين زكر
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