
ارقام الجلوس ٠

القید:-انتظام    المرحلة:- الفرقة األولي    القسم:- عام   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١صفحة رقم 

١٠١ابانوب ایمن رمزي فهمى بطرس١٩٠١٠١٠٠٠١

١٠٢ابراهیم رمضان ابراهیم بله١٩٠١٠١٠٠٠٤

١٠٣ابراهیم عبده شحاته على الصعیدى١٩٠١٠١٠٠٠٦

١٠٤ابراهیم عطیه ابراهیم الدیشى١٩٠١٠١٠٠٠٧

١٠٥ابراهیم عمر راضي ابراهیم راضي١٩٠١٠١٠٠٠٩

١٠٦ابراهیم محمد احمد قرنه١٩٠١٠١٠٠١٠

١٠٧ابراهیم محمد محمد ابراهیم العقده١٩٠١٠١٠٠١١

١٠٨ابراهیم محمد محمد عباس١٩٠١٠١٠٠١٢

١٠٩ابراهیم محمود ابراهیم محمود١٩٠١٠١٠٠١٣

١١٠ابو بكر بدر عبدالحمید حسن الشباسى١٩٠١٠١٠٠١٤

١١١احمد ابراهیم عبدالفتاح عبدالمعبود محمد١٩٠١٠١٠٠٢٠

١١٢احمد اشرف الصاوى موسى الشرقاوى١٩٠١٠١٠٠٢٤

١١٣احمد اشرف على فاید١٩٠١٠١٠٠٢٥

١١٤احمد السید عمر احمد١٩٠١٠١٠٠٢٧

١١٦احمد انور زغلول عبدالونیس بالل١٩٠١٠١٠٠٢٩

١١٧احمد بسیونى على محمد عثمان١٩٠١٠١٠٠٣٣

١١٨احمد جمال ابراهیم مصطفى ابوعیشه١٩٠١٠١٠٠٣٦

١١٩احمد حسین حسن عبدالحمید محمود١٩٠١٠١٠٠٤٢

١٢٠احمد حمدى محمد النقیب٣١٥٠١٠١٢٣٠٠

١٢١احمد خلیفه عبدالباسط محمد الكومى١٩٠١٠١٠٠٤٤

١٢٢احمد خمیس محمد محمد مغازى١٩٠١٠١٠٠٤٥

١٢٣احمد رجب محمدعبدالسالم الصغیر١٩٠١٠١٠٠٥٠

١٢٤احمد رضا عبدالعظیم محمد التراس١٩٠١٠١٠٠٥١

١٢٥احمد رضا محمود عباس عبدالبارى٣١٥٠١٠١٢٣٠١

١٢٦احمد رمضان عبدالحكیم المرازقي١٩٠١٠١٠٠٥٤

١٢٧احمد سامى احمد عبدالفتاح قطب النجار١٩٠١٠١٠٠٥٧

١٢٨احمد سعد محمود الشاعر١٩٠١٠١٠٠٥٩

١٢٩احمد سعد مسعد مصطفى العرجاوى١٩٠١٠١٠٠٦٠

١٣٠احمد سعید محمود كردى١٩٠١٠١٠٠٦١

١٣١احمد سمیر محمد سعد الشكعه٣١٥٠١٠١٢٣٠٢

١٣٢احمد شاكر محمد محمد١٩٠١٠١٠٠٦٥

١٣٣احمد شحاته صبحى عبدالرحمن١٩٠١٠١٠٠٦٦
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١٣٤احمد صبرى محمد امین حسن١٩٠١٠١٠٠٦٨

١٣٥احمد صالح عبدالفتاح محمد عطیه١٩٠١٠١٠٠٦٩

١٣٦احمد طارق محمد احمد عطیه١٩٠١٠١٠٠٧٠

١٣٧احمد عادل عبدالحمید احمد التالوى١٩٠١٠١٠٠٧٢

١٣٨احمد عاطف محمد محمد القلفاط١٩٠١٠١٠٠٧٥

١٣٩احمد عبدالجواد عوض خلیفه١٩٠١٠١٠٠٧٦

١٤٠احمد عبدالستار محمد زین نوار١٩٠١٠١٠٠٧٨

١٤١احمد عبداللطیف محمد الخطیب٣١٥٠١٠١٢٣٠٣

١٤٢احمد عبداهللا محمد عبداهللا زغلول١٩٠١٠١٠٠٨٤

١٤٣احمد عبدالمنعم محمود محمد عبدالسالم١٩٠١٠١٠٠٨٥

١٤٤احمد عبدالهادى عبدالسالم عبدالبارى٣١٥٠١٠١٢٣٠٤

١٤٥احمد عوض فؤاد عبدربه محمود١٩٠١٠١٠٠٩٢

١٤٦احمد فوزى محمد رزق ابو عید١٩٠١٠١٠٠٩٥

١٤٧احمد كامل جابر فرج١٩٠١٠١٠٠٩٦

١٤٨احمد كمال ابراهیم محمود١٩٠١٠١٠٠٩٧

١٤٩احمد ماجد عبدالعاطى حسن محمود١٩٠١٠١٠٠٩٨

١٥٠احمد ماهر عبدالمنعم مسعود هندى١٩٠١٠١٠٠٩٩

١٥١احمد مجدي السید الجمل١٩٠١٠١٠١٠١

١٥٢احمد محمد ابراهیم السید حبیب١٩٠١٠١٠١٠٢

١٥٣احمد محمد ابراهیم عبدالرحیم١٩٠١٠١٠١٠٣

١٥٤احمد محمد ابراهیم محمد طایل١٩٠١٠١٠١٠٤

١٥٥احمد محمد ابراهیم محمد معجنه١٩٠١٠١٠١٠٥

١٥٦احمد محمد السید حسن عبدالرؤف١٩٠١٠١٠١٠٧

١٥٧احمد محمد السید محمد احمد البنا١٩٠١٠١٠١٠٨

١٥٨احمد محمد امین ابوطالب١٩٠١٠١٠١٠٩

١٥٩احمد محمد بیومى حامد١٩٠١٠١٠١١٠

١٦٠احمد محمد توفیق عبدالحمید صالح١٩٠١٠١٠١١١

١٦١احمد محمد حسن ابو الغیط الجزار١٩٠١٠١٠١١٣

١٦٣احمد محمد عبدالغنى السید٣١٥٠١٠١٢٣٠٦

١٦٤احمد محمد عبداهللا حسن المزین١٩٠١٠١٠١١٩

١٦٥احمد محمد عبدالمنعم امین حجاج١٩٠١٠١٠١٢١

١٦٦احمد محمد محمود محمد عبدالمجید١٩٠١٠١٠١٢٦
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١٦٧احمد محمد مصطفى الحدیني١٩٠١٠١٠١٢٧

١٦٨احمد مدحت عبدالمنعم ناصر١٩٠١٠١٠١٣٠

١٦٩احمد مصطفى رمضان الطنیخى١٩٠١٠١٠١٣٤

١٧٠احمد مصطفى عبدالقادر مصطفى عبدالقادر١٩٠١٠١٠١٣٦

١٧١احمد مصطفى محمد كریم١٩٠١٠١٠١٣٨

١٧٢احمد ممدوح یونس عبدالسالم١٩٠١٠١٠١٤٠

١٧٣احمد ناصر احمد فؤاد كامل١٩٠١٠١٠١٤١

١٧٤احمد هانى عطیه محمد عطیه عجاج١٩٠١٠١٠١٤٤

١٧٥احمد وجیه مصطفى عباس نوح١٩٠١٠١٠١٤٨

١٧٦احمد وحید محمود محمود الجرف١٩٠١٠١٠١٥٠

١٧٧احمد یاسر حسین جاب اهللا شعیب١٩٠١٠١٠١٥٢

١٧٨احمد یاسر على ابراهیم المصري١٩٠١٠١٠١٥٣

١٧٩احمد یوسف محمود یوسف المدبولي١٩٠١٠١٠١٥٥

١٨٠ادهم ماهر زكي محمود خلیل١٩٠١٠١٠١٦٠

١٨١اسامه حسین عبدالعزیز على بحیرى١٩٠١٠١٠١٦٣

١٨٢اسامه محمد عوض مبروك١٩٠١٠١٠١٦٦

١٨٣اسراء احمد مرسي ابو المجد زیدان١٩٠١٠١٠١٦٩

١٨٤اسراء حسن حسن عبدالمطلب١٩٠١٠١٠١٧١

١٨٥اسراء سعد محمد عامر حسن١٩٠١٠١٠١٧٥

١٨٦اسراء شعبان برهان البنا١٩٠١٠١٠١٨١

١٨٧اسراء عبدالحمید خلیفه الرمیحي١٩٠١٠١٠١٨٣

١٨٨اسراء عطیه السید عبدالوكیل١٩٠١٠١٠١٨٦

١٨٩اسالم سمیر عید سلیمان١٩٠١٠١٠١٩٩

١٩٠اسالم عادل قطب ابراهیم١٩٠١٠١٠٢٠٠

١٩١اسالم محمد سعید احمد محمد التداوي١٩٠١٠١٠٢٠٣

١٩٢اسالم محمد عبدالوهاب خلیل البشتامى١٩٠١٠١٠٢٠٤

١٩٣اسالم محمد محمود الفیومى١٩٠١٠١٠٢٠٥

١٩٤اسماء جمال السعید السید الشرنوبى١٩٠١٠١٠٢٠٨

١٩٥اسماء عصام عبدالستار طاهر الصافى١٩٠١٠١٠٢١٥

١٩٦اسماء محمد احمد مرشدى١٩٠١٠١٠٢١٦

١٩٨اشرف اسماعیل محمد ابو غنیم١٩٠١٠١٠٢٢٠

١٩٩اشرف عوض عبدالعزیز بسیونى حجازي١٩٠١٠١٠٢٢١
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٢٠٠اكرم حمیدو احمد الحبال١٩٠١٠١٠٢٢٢

٢٠١االء عبدالهادى محمد محمد الدرس١٩٠١٠١٠٢٣٦

٢٠٢االء محمد عبدالمقصود  بحیرى١٩٠١٠١٠٢٤١

٢٠٣الحسن السید محمد احمد كوزو١٩٠١٠١٠٢٤٤

٢٠٤الحسن عبدالراضي فرج عید١٩٠١٠١٠٢٤٥

٢٠٥السید السید عوض الكومى الصیحى١٩٠١٠١٠٢٤٦

٢٠٦السید حسین السید حسین جاداهللا١٩٠١٠١٠٢٤٨

٢٠٧السید خمیس السید عبدالسالم جوده١٩٠١٠١٠٢٤٩

٢٠٨السید عبدالغني سعد محمود عبداهللا١٩٠١٠١٠٢٥٠

٢٠٩السید محمد السید تعلب١٩٠١٠١٠٢٥١

٢١٠الشیماء محمود محمد محمد الذویكى١٩٠١٠١٠٢٥٥

٢١١الطاهر محمد عوض خلیل الخولي١٩٠١٠١٠٢٥٦

٢١٢امانى طه عبدالعظیم عبدالواحد٣١٥٠١٠١٢٣٠٨

٢١٣امانى یوسف انور یوسف علوانى١٩٠١٠١٠٢٦١

٢١٤امل احمد محمد امین الفحار١٩٠١٠١٠٢٦٣

٢١٥امل محمد السید محمد ابوحبیب١٩٠١٠١٠٢٦٤

٢١٦امنیه على حسن عبدالغنى بلتاجى١٩٠١٠١٠٢٧٢

٢١٧امیره ابراهیم جاد ابراهیم الغالله١٩٠١٠١٠٢٧٦

٢١٨امیره السید ناجى عبدالحمید ابو سیف١٩٠١٠١٠٢٧٩

٢١٩امیره عالء محمد عبدالفتاح الجداوى١٩٠١٠١٠٢٨٦

٢٢٠امیره قطب عثمان قطب زعیتر١٩٠١٠١٠٢٨٩

٢٢١امیره مصطفى عبدالعزیز الطباخ١٩٠١٠١٠٢٩٢

٢٢٢امینه ذكرى سعید احمد١٩٠١٠١٠٢٩٤

٢٢٣اندرو ماجد عطا جبره زاید٣١٥٠١٠١٢٣٠٩

٢٢٤انس ابراهیم ناجى محمد عوض١٩٠١٠١٠٢٩٦

٢٢٥انس عمر على عمر خطاب١٩٠١٠١٠٢٩٨

٢٢٦انس محمد سید احمد عبدالجواد ابوالسعود١٩٠١٠١٠٢٩٩

٢٢٧انور محمد اسامه انور دغش١٩٠١٠١٠٣٠٢

٢٢٨ایمان السید رزق رزق قوره١٩٠١٠١٠٣٠٥

٢٢٩ایمان بدر محمد محمد حلیس١٩٠١٠١٠٣٠٨

٢٣٠ایمان جابر مصطفى عطا١٩٠١٠١٠٣١٠

٢٣١ایمان عبدالاله راتب عبدالرازق العطار١٩٠١٠١٠٣١٧
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٢٣٢ایمان فتحى عبدالغنى عیاد١٩٠١٠١٠٣٢٠

٢٣٣ایمان محمد عبدالفتاح محمد ناصف١٩٠١٠١٠٣٢٧

٢٣٤ایمن ابوبكر على الجویلى١٩٠١٠١٠٣٣٢

٢٣٥ایمن عبداهللا عبدالحلیم عبدالنبى واعر١٩٠١٠١٠٣٣٥

٢٣٦ایمن على ابراهیم على ماجد١٩٠١٠١٠٣٣٦

٢٣٧ایناس عبدالحى شعبان عبدالحى١٩٠١٠١٠٣٣٨

٢٣٨ایه اهللا محمود عبدالقادر الدمرداش احمد١٩٠١٠١٠٣٤٣

٢٣٩ایه جمال السید محمود زوبع١٩٠١٠١٠٣٤٥

٢٤٠ایه حلمى عبدالمقصود  حسن على٣١٥٠١٠١٢٣١٠

٢٤١ایه سید احمد احمد الفجرى١٩٠١٠١٠٣٥٢

٢٤٢ایه عبدالناصر عبدالعظیم على عبدالرازق١٩٠١٠١٠٣٥٥

٢٤٣ایه فتحى عبداللطیف فتحى الجابرى١٩٠١٠١٠٣٥٩

٢٤٤ایه محمد ابراهیم عبدالرؤف الشرقاوى١٩٠١٠١٠٣٦٢

٢٤٥ایه محمد محمد حمادى١٩٠١٠١٠٣٦٨

٢٤٦ایه مسعد كمال عبدالعاطى مرجان١٩٠١٠١٠٣٧٠

٢٤٧ایهاب حمدان احمد نعمه اهللا١٩٠١٠١٠٣٧٢

٢٤٨بثینه مصطفى محمد محمد١٩٠١٠١٠٣٧٦

٢٤٩بدر محمد احمد ابراهیم القلیوبى١٩٠١٠١٠٣٧٧

٢٥٠بسمه سعید محمد حامد البحیري١٩٠١٠١٠٣٨١

٢٥١بسنت  سمیر  على ابراهیم  مصباح١٩٠١٠١٠٣٨٦

٢٥٢بسنت اشرف خلیل الخوالقه١٩٠١٠١٠٣٨٨

٢٥٣بسنت سمیر  على ابراهیم  مصباح٣١٥٠١٠١٢٣١١

٢٥٤تغرید صباح محمود محمود عقل١٩٠١٠١٠٤٠١

٢٥٥تقى رجب عطیه عبدالعزیز ابوزید١٩٠١٠١٠٤٠٢

٢٥٦تقى ناصر عبدالمحسن عبدالعال١٩٠١٠١٠٤٠٤

٢٥٧توماس منیر نجیب تكال١٩٠١٠١٠٤٠٦

٢٥٨جابر جمال هاشم ابوزید١٩٠١٠١٠٤٠٧

٢٥٩جاسر خالد محمد السید حسام الدین١٩٠١٠١٠٤٠٨

٢٦٠جبریل جمعه محمد هلیل الزقنى١٩٠١٠١٠٤٠٩

٢٦١جمال شعبان محمد ابوزید١٩٠١٠١٠٤١٠

٢٦٢جهاد حسن عبدالعظیم بدوى الشاذلى١٩٠١٠١٠٤١١

٢٦٣جیهان طه حسین طه١٩٠١٠١٠٤١٥
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رقم الجلوساالسمالكود

٦صفحة رقم 

٢٦٤حازم خیري حامد محمد القرش١٩٠١٠١٠٤١٨

٢٦٥حازم رضا حسن حسن عطیه١٩٠١٠١٠٤١٩

٢٦٦حازم محمد حسن الفخراني١٩٠١٠١٠٤٢٢

٢٦٧حازم محمود ابراهیم محمود محمد١٩٠١٠١٠٤٢٣

٢٦٨حامد محمد حامد احمد شعبان١٩٠١٠١٠٤٢٧

٢٦٩حسام الدین فایز محمد شعبان مصطفى٣١٥٠١٠١٢٣١٢

٢٧٠حسام حسن رضوان الحنطور١٩٠١٠١٠٤٣٩

٢٧١حسام حسنى محمد بیومى المغربى١٩٠١٠١٠٤٤٠

٢٧٢حسام خمیس یوسف عبدالحمید ابو كبشه١٩٠١٠١٠٤٤١

٢٧٣حسام رزق محمد محمد شعبان١٩٠١٠١٠٤٤٢

٢٧٤حسام فیصل شعبان عبدالموجود٣١٥٠١٠١٢٣١٣

٢٧٥حسن ابراهیم حسن عبدالفتاح١٩٠١٠١٠٤٤٥

٢٧٦حسن السعید محمد احمد نعیم١٩٠١٠١٠٤٤٦

٢٧٧حسن محمد محمد الشریف١٩٠١٠١٠٤٤٨

٢٧٨حسن محمود نعیم یوسف١٩٠١٠١٠٤٤٩

٢٧٩حسناء حلمى رمضان على عمیش١٩٠١٠١٠٤٥٠

٢٨٠حسنى ایمن محسن عبدالحمید١٩٠١٠١٠٤٥١

٢٨١حمدى محمد صالح محمد١٩٠١٠١٠٤٥٣

٢٨٢حنین هاشم عبدالرحیم برهامى١٩٠١٠١٠٤٥٨

٢٨٣خالد رضوان عبدالمالك عبدالفضیل١٩٠١٠١٠٤٦٢

٢٨٤خالد سعید محمد الخویسكى١٩٠١٠١٠٤٦٣

٢٨٥خالد على محمد الغریب١٩٠١٠١٠٤٦٥

٢٨٦خالد مجدى عطیه المرسى زعرب١٩٠١٠١٠٤٦٦

٢٨٧خلود ابراهیم محجوب محمد محجوب١٩٠١٠١٠٤٦٨

٢٨٨خیرى محمد محمود الباز١٩٠١٠١٠٤٧٥

٢٩١دعاء السید ابراهیم على سالم٣١٥٠١٠١٢٣١٦

٢٩٢دنیا محمد احمد رجب٣١٥٠١٠١٢٣١٧

٢٩٣دینا عبداهللا محمود عبداهللا االصور١٩٠١٠١٠٤٨٩

٢٩٤رابح رافت عبدالتواب عبدالحمید٣١٥٠١٠١٢٣١٨

٢٩٥رامى احمد احمد محمد المسدى١٩٠١٠١٠٤٩٣

٢٩٧رانیا رضا محمد عبدالاله ادریس١٩٠١٠١٠٥٠٠

٢٩٨رانیا عادل صابر محمد العسكرى١٩٠١٠١٠٥٠٣
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٢٩٩رانیا محمد اسماعیل عبدالفضیل ابوعلفه١٩٠١٠١٠٥٠٧

٣٠٠رباب حسن كمال المصرى١٩٠١٠١٠٥٠٩

٣٠١رباب محمود جمال حسانین التوني١٩٠١٠١٠٥١١

٣٠٢رجب عبدالمعبود غیث احمد على١٩٠١٠١٠٥١٢

٣٠٣رحاب حمدى السید عبدالسمیع١٩٠١٠١٠٥١٧

٣٠٤رحمه خیري هلیل عید الحوفي١٩٠١٠١٠٥٢١

٣٠٥رحمه سعد یونس صالح١٩٠١٠١٠٥٢٤

٣٠٦رحمه عنتر فرحات ابوالفضل٣١٥٠١٠١٢٣٢٠

٣٠٨رفیق على السید دسوقي جمعه١٩٠١٠١٠٥٣١

٣٠٩رنا رافت احمد السید الخیاط١٩٠١٠١٠٥٣٦

٣١٠رنین عادل حامد ابوحطب١٩٠١٠١٠٥٤٢

٣١١روان هشام محمد محمد موسى الغزالى١٩٠١٠١٠٥٥٣

٣١٢ریاض صبحي ریاض عبدالهادي١٩٠١٠١٠٥٥٦

٣١٣ریاض كامل عبدالحمید موسي١٩٠١٠١٠٥٥٧

٣١٤ریهام محمد عبدالقصود ابراهیم١٩٠١٠١٠٥٦٤

٣١٥زكى نبیل زكي شنوده عبدالنور١٩٠١٠١٠٥٦٦

٣١٦زیاد احمد محمد محمد عبدالعزیز١٩٠١٠١٠٥٦٨

٣١٧زیاد اشرف محمود صبرى الطنیخى١٩٠١٠١٠٥٦٩

٣١٨زیاد طارق خمیس بسیونى٣١٥٠١٠١٢٣٢١

٣١٩زیاد نبیل عبدالحفیظ السید شلبى١٩٠١٠١٠٥٧٩

٣٢٠زیاد هاني رجب جمعه١٩٠١٠١٠٥٨١

٣٢١زینب عنتر عبدالمنعم احمد محمد عنتر١٩٠١٠١٠٥٨٤

٣٢٢ساره بدوى عبداهللا عبداهللا العتر١٩٠١٠١٠٥٨٩

٣٢٣ساره حمدى محمود البنا١٩٠١٠١٠٥٩١

٣٢٤ساره سعید فضل قاصد١٩٠١٠١٠٥٩٥

٣٢٥ساره صالح عبدالحكیم عبدالرحیم٣١٥٠١٠١٢٣٢٢

٣٢٦ساره عبدالمنجى عبدالمنعم عبده جنیدى١٩٠١٠١٠٥٩٨

٣٢٧ساره یاسر خلیل خمیس١٩٠١٠١٠٦٠٧

٣٢٨سامح السید محمد حسن الدسوقى١٩٠١٠١٠٦٠٩

٣٢٩سامى عبدالصادق سعد مفتاح١٩٠١٠١٠٦١٠

٣٣٠سامي محمد سامي محمد ابو طاحون١٩٠١٠١٠٦١١

٣٣١سعاد عبدالشافى ابو الفتوح بخیت١٩٠١٠١٠٦١٦
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٣٣٢سعد احمد محمد كمال الدین١٩٠١٠١٠٦١٨

٣٣٣سعد محمد سعد محمد خلیل١٩٠١٠١٠٦٢٠

٣٣٤سعید مبروك عبدالفتاح عبداهللا االقرع١٩٠١٠١٠٦٢٢

٣٣٥سعیده محمد صبحي القطري١٩٠١٠١٠٦٢٣

٣٣٦سلفانا مجدى سمیر معوض١٩٠١٠١٠٦٢٤

٣٣٧سلمى حسنى سعد عبدالقادر سلیمان١٩٠١٠١٠٦٢٦

٣٣٨سلمى عادل عطیه الحنطور١٩٠١٠١٠٦٢٨

٣٣٩سماء نصر عطیه حسین علبه١٩٠١٠١٠٦٣٢

٣٤٠سمر عاطف عبدالفتاح محمد١٩٠١٠١٠٦٣٥

٣٤١سمر عبداهللا السید السید اللبودى١٩٠١٠١٠٦٣٦

٣٤٢سمر عوض سلومه عبدالحمید١٩٠١٠١٠٦٣٧

٣٤٣سمر هشام حمدى برغش١٩٠١٠١٠٦٣٩

٣٤٤سهیله عرفه عبدالعاطي اسماعیل خلیفه١٩٠١٠١٠٦٤٣

٣٤٥سهیله محمد كامل محمد موصلى١٩٠١٠١٠٦٤٥

٣٤٦سوهیله ناصر احمد فؤاد كامل١٩٠١٠١٠٦٤٧

٣٤٧سیف الدین یاسر مصطفى فرید٣١٥٠١٠١٢٣٢٣

٣٤٨سیف اهللا ماهر رفعت ابو یوسف١٩٠١٠١٠٦٤٨

٣٤٩شهاب ابراهیم محمد الدرشاوى٣١٥٠١٠١٢٣٦٦

٣٥٠شیرین خالد ابراهیم على الطیر١٩٠١٠١٠٦٦٣

٣٥١شیماء ابراهیم سعد عطیه القزاز١٩٠١٠١٠٦٦٤

٣٥٢شیماء رمضان انور عطیه ابونعمه١٩٠١٠١٠٦٦٧

٣٥٣شیماء سمیر محمد حماده السعدنى١٩٠١٠١٠٦٦٩

٣٥٤صالح جمعه عبید نویجى سعد١٩٠١٠١٠٦٧٩

٣٥٦صالح رجب محمد عمر على١٩٠١٠١٠٦٨٤

٣٥٧ضحى احمد عبدالغنى عنبر١٩٠١٠١٠٦٨٧

٣٥٨ضیاء وجیه عبدالحمید عمر١٩٠١٠١٠٦٨٨

٣٥٩طارق صبحى محمد السید عتمان١٩٠١٠١٠٦٨٩

٣٦٠طارق یحي عبداهللا محمد عبدالاله١٩٠١٠١٠٦٩٠

٣٦١طه الوردانى السید عباس٣١٥٠١٠١٢٣٢٥

٣٦٢عادل محمد السید عبدالمجید سلیم١٩٠١٠١٠٦٩٣

٣٦٣عادل محمد حامد حامد الركایبى١٩٠١٠١٠٦٩٤

٣٦٤عادل محمد معاذ محمد شعبان١٩٠١٠١٠٦٩٦
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٣٦٥عایده جابر ضیف موسى ابوعیشه١٩٠١٠١٠٦٩٧

٣٦٦عبدالحكیم اسالم عبدالحكیم االفندى١٩٠١٠١٠٧٠١

٣٦٧عبدالحلیم سعید عبدالحلیم محمد سعید١٩٠١٠١٠٧٠٣

٣٦٨عبدالرحمن احمد اسماعیل عزام٣١٥٠١٠١٢٣٢٦

٣٦٩عبدالرحمن اسامه سعد داود١٩٠١٠١٠٧١١

٣٧٠عبدالرحمن اسماعیل فوزى السمان١٩٠١٠١٠٧١٢

٣٧١عبدالرحمن السید عبدالصمد عبدالجلیل سالم٣١٥٠١٠١٢٣٢٧

٣٧٢عبدالرحمن ایمن احمد حسن بركات١٩٠١٠١٠٧١٤

٣٧٣عبدالرحمن مجاهد عبدالواحد مجاهد١٩٠١٠١٠٧٣١

٣٧٤عبدالرحمن محسن سالم الحنطور١٩٠١٠١٠٧٣٢

٣٧٥عبدالرحمن محمد سعد فهمى الشعیره١٩٠١٠١٠٧٣٤

٣٧٦عبدالرحمن محمد عبدالحمید مسعود١٩٠١٠١٠٧٣٦

٣٧٧عبدالرحمن محمد عطیه ابراهیم الجناینى١٩٠١٠١٠٧٣٩

٣٧٨عبدالرحمن منتصر فتحى السفیرى١٩٠١٠١٠٧٤٢

٣٨٠عبدالعزیز محمد عبدالعزیز عبدالغني حسن١٩٠١٠١٠٧٤٨

٣٨١عبداهللا عمر السید محمد جاویش١٩٠١٠١٠٧٥٩

٣٨٢عبداهللا عید شحاته جوده١٩٠١٠١٠٧٦٠

٣٨٣عبداهللا محمد محمود غزاله١٩٠١٠١٠٧٦٣

٣٨٤عبداهللا مسعد سعد الصاوي١٩٠١٠١٠٧٦٤

٣٨٥عبداهللا نزیه ابراهیم شعبان ابراهیم١٩٠١٠١٠٧٦٧

٣٨٦عبداهللا یوسف محمد صالح محمد١٩٠١٠١٠٧٦٨

٣٨٧عبدالمحسن عبدالعزیز محمد شرف٣١٥٠١٠١٢٣٢٨

٣٨٨عبدالمنعم عبدالمنعم محمد الشرقاوى١٩٠١٠١٠٧٦٩

٣٨٩عبیر خیرى عبدالمنعم محمد سلیمان١٩٠١٠١٠٧٧١

٣٩٠عبیر عبدالاله عبدالحفیظ حمد١٩٠١٠١٠٧٧٣

٣٩١عز الدین هانى محمد عبدالرحمن مطاوع٣١٥٠١٠١٢٣٢٩

٣٩٢عزه محمد محمد عطا عمران١٩٠١٠١٠٧٨٠

٣٩٣عزیزه محمد سعد محمد حبیب١٩٠١٠١٠٧٨١

٣٩٤عال حسان عبدالنبى سلیمان عبوده١٩٠١٠١٠٧٨٣

٣٩٥عالء ابراهیم احمد عبدالحلیم عرفة٣١٥٠١٠١٢٣٣٠

٣٩٦عالء ابراهیم دسوقى دیاب محمد نوار١٩٠١٠١٠٧٨٤

٣٩٧عالء السید سعد شلضم١٩٠١٠١٠٧٨٥
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٣٩٨عالء عبدالخالق سعد رجب سالم١٩٠١٠١٠٧٨٨

٣٩٩عالء عبدالمنعم محمد الشحات عبداهللا٣١٥٠١٠١٢٣٣١

٤٠٠على بدران محمود احمد ندا١٩٠١٠١٠٧٩١

٤٠١على حسن على غراب١٩٠١٠١٠٧٩٢

٤٠٢على خمیس على ابراهیم١٩٠١٠١٠٧٩٣

٤٠٣على عبدالرحمن عبدالزین على حموده١٩٠١٠١٠٧٩٥

٤٠٤على محمد على محمود ابراهیم١٩٠١٠١٠٧٩٨

٤٠٥على محمود طاهر عبدالمالك٣١٥٠١٠١٢٣٣٢

٤٠٦علیاء أحمد جبر حامد أبوعید١٩٠١٠١٠٨٠٤

٤٠٧علیاء اسامه خلیل احمد الدرشابى٣١٥٠١٠١٢٣٦٣

٤٠٨عماد على احمد فهمى حسن١٩٠١٠١٠٨٠٥

٤٠٩عماد على محمد على عبدربه١٩٠١٠١٠٨٠٦

٤١٠عمار جالل على عبدالمقصود درهاب١٩٠١٠١٠٨٠٨

٤١١عمار خمیس سعد سیداحمد مرسى٣١٥٠١٠١٢٣٣٣

٤١٢عمر احمد سعید زكى عقدة٣١٥٠١٠١٢٣٣٤

٤١٣عمر احمد عمر محمد سیف النصر١٩٠١٠١٠٨١٠

٤١٤عمر السید على شلبى عبدالسالم١٩٠١٠١٠٨١٣

٤١٥عمر سعد عطیه عبدالحفیظ١٩٠١٠١٠٨١٦

٤١٦عمر عبدالرحمن محمد عبداهللا القصاص١٩٠١٠١٠٨١٨

٤١٧عمر عبدالعزیز احمد محمد صالح١٩٠١٠١٠٨١٩

٤١٨عمر عبدالفتاح احمد الغزولى٣١٥٠١٠١٢٣٣٥

٤١٩عمرو خمیس محمود نورالدین١٩٠١٠١٠٨٣١

٤٢٠عمرو على محمد محمد صفار١٩٠١٠١٠٨٣٣

٤٢١عمرو محروس فتحى سامى١٩٠١٠١٠٨٣٤

٤٢٢عمرو محمد ابراهیم حسن حجاج١٩٠١٠١٠٨٣٥

٤٢٣عمرو محمد انور عباس رسالن١٩٠١٠١٠٨٣٧

٤٢٤عمرو محمد رفیق محمد١٩٠١٠١٠٨٣٨

٤٢٥عوض عبدالعزیز بسیونى عبدالعزیز الدماطى١٩٠١٠١٠٨٤٤

٤٢٦غاده حسام الدین محمد على١٩٠١٠١٠٨٤٦

٤٢٧غاده عماد محمد محمد احمد اللقاني١٩٠١٠١٠٨٤٨

٤٢٨فاطمه ابراهیم عبداللطیف حسانین عبده١٩٠١٠١٠٨٥٢

٤٢٩فاطمه الزهراء احمد حسین جمعه١٩٠١٠١٠٨٥٣



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتظام    المرحلة:- الفرقة األولي    القسم:- عام   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١١صفحة رقم 

٤٣٠فاطمه السید سید احمد ابراهیم سید احمد١٩٠١٠١٠٨٥٥

٤٣١فاطمه السید محمد محمد خلیف١٩٠١٠١٠٨٥٦

٤٣٢فاطمه جمال بلتاجي حشیش١٩٠١٠١٠٨٥٨

٤٣٣فاطمه مدحت السید عبدالسالم١٩٠١٠١٠٨٦٢

٤٣٤فاطمه منیر رمضان مراد١٩٠١٠١٠٨٦٣

٤٣٥فتحى بهجت سعد الحوفي١٩٠١٠١٠٨٦٨

٤٣٧فتحى شریف عبدالفتاح عبدالجواد١٩٠١٠١٠٨٦٧

٤٣٨فتحى على فتحي مراد١٩٠١٠١٠٨٦٩

٤٣٩فرحه عاشور مراجع محمد١٩٠١٠١٠٨٧١

٤٤١قدرى ابراهیم عبدالقادر جبر١٩٠١٠١٠٨٧٧

٤٤٢كامل عبدالهادى كامل عبدالصادق حسین١٩٠١٠١٠٨٧٨

٤٤٣كرستینا نجیب صبحى جورجى١٩٠١٠١٠٨٧٩

٤٤٤كریم ابراهیم احمد عبده خاطر١٩٠١٠١٠٨٨٠

٤٤٥كریم احمد سعید السید یاقوت١٩٠١٠١٠٨٨٢

٤٤٦كریم بشیر عبدالكریم احمد السقا١٩٠١٠١٠٨٨٣

٤٤٧كریم صبري عبدالعزیز محمد نصیر١٩٠١٠١٠٨٨٥

٤٤٨كریم على احمد انیس١٩٠١٠١٠٨٨٨

٤٤٩كریم محمود مصطفى ابراهیم١٩٠١٠١٠٨٩٣

٤٥٠كمال محمد كمال عطیه اسماعیل١٩٠١٠١٠٨٩٧

٤٥١لمیاء محمد عبداللطیف رمضان منصور١٩٠١٠١٠٩٠٢

٤٥٢مؤمن السید خطابى شحاته١٩٠١٠١١٢٤٥

٤٥٣مؤمن ایمن مرشدى وهبان١٩٠١٠١١٢٤٦

٤٥٤مؤمن جمال سعد السید سعد١٩٠١٠١١٢٤٧

٤٥٥مؤمن عبداهللا السید محمد درویش١٩٠١٠١١٢٤٩

٤٥٦محمد ابراهیم مصطفى محمد فاید١٩٠١٠١٠٩١٥

٤٥٧محمد احمد جابر ابراهیم محمد١٩٠١٠١٠٩١٨

٤٥٨محمد احمد صالح الدین محمد عبدالسمیع غیث١٩٠١٠١٠٩٢١

٤٥٩محمد احمد عبدالرازق احمد قندیل١٩٠١٠١٠٩٢٣

٤٦٠محمد احمد عبداللطیف احمد الصوفانى١٩٠١٠١٠٩٢٥

٤٦١محمد احمد عنتر محمد مصطفى١٩٠١٠١٠٩٢٨

٤٦٢محمد احمد كامل صالح١٩٠١٠١٠٩٣٠

٤٦٣محمد احمد محمود احمد عبدالغفار١٩٠١٠١٠٩٣٦



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتظام    المرحلة:- الفرقة األولي    القسم:- عام   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٢صفحة رقم 

٤٦٤محمد اشرف سعید عطیه رجب١٩٠١٠١٠٩٤٠

٤٦٥محمد اشرف عبدالمنعم السید شعبان١٩٠١٠١٠٩٤١

٤٦٦محمد السید كامل السید قنبر١٩٠١٠١٠٩٤٤

٤٦٧محمد انور بریك حمد٣١٥٠١٠١٢٣٣٧

٤٦٨محمد ایمن محمد حمیده الصفطى١٩٠١٠١٠٩٤٨

٤٦٩محمد بدر مفرح اسماعیل زكى١٩٠١٠١٠٩٥٠

٤٧٠محمد بهاء محمد عبدالفتاح عبدالحمید الجوى١٩٠١٠١٠٩٥٣

٤٧١محمد ثروت عبدالفتاح عوض الحمراوى٣١٥٠١٠١٢٣٣٨

٤٧٢محمد حامد عبدالجواد ابوبكر عثمان١٩٠١٠١٠٩٦٠

٤٧٣محمد حسام فوزى محمود قندیل١٩٠١٠١٠٩٦١

٤٧٤محمد حسن غنیم محمد غنیم١٩٠١٠١٠٩٦٢

٤٧٥محمد حسن محمد الصاوى١٩٠١٠١٠٩٦٣

٤٧٦محمد حمدى سعید مصطفى صالح١٩٠١٠١٠٩٦٨

٤٧٧محمد حمدي عبدالستار على١٩٠١٠١٠٩٧٠

٤٧٨محمد خالد حسن عبدالعزیز١٩٠١٠١٠٩٧١

٤٧٩محمد خلیل عبدالحمید محمد١٩٠١٠١٠٩٧٣

٤٨٠محمد رمضان احمد السمان١٩٠١٠١٠٩٧٧

٤٨١محمد رمضان سعد على١٩٠١٠١٠٩٧٨

٤٨٢محمد رمضان فاروق رمضان سعد١٩٠١٠١٠٩٧٩

٤٨٣محمد رمضان كمال عبدالخالق اللمسى١٩٠١٠١٠٩٨٠

٤٨٤محمد زكریا محمود حسنى بطیشه١٩٠١٠١٠٩٨١

٤٨٥محمد سعد عبداهللا السید ابوابراهیم١٩٠١٠١٠٩٨٥

٤٨٦محمد سالمه حمزه كیالنى حمزه١٩٠١٠١٠٩٨٨

٤٨٧محمد شریف عبدالنبى على حسن الكونت١٩٠١٠١٠٩٩١

٤٨٨محمد شعبان عبد الحمید عبد اللطیف الشریف١٦٠١٠١٠٩٧٥

٤٨٩محمد شعبان محمد سید هاشم١٩٠١٠١٠٩٩٣

٤٩٠محمد صابر محمد مدبولى عبدالمجید٣١٥٠١٠١٢٣٣٩

٤٩١محمد صالح حسین المنزالوى١٩٠١٠١٠٩٩٧

٤٩٣محمد طارق طه على حلمى١٩٠١٠١٠٩٩٩

٤٩٤محمد عاطف انور بسیونى٣١٥٠١٠١٢٣٦٤

٤٩٥محمد عبدالحى محمود محمد عبدالرحیم٣١٥٠١٠١٢٣٤١

٤٩٦محمد عبدالرحمن محمد احمد الشیخ١٩٠١٠١١٠٠٦



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتظام    المرحلة:- الفرقة األولي    القسم:- عام   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٣صفحة رقم 

٤٩٧محمد عبدالرحیم طه طه٣١٥٠١٠١٢٣٤٢

٤٩٨محمد عبداهللا علي علي هالل١٩٠١٠١١٠٠٩

٤٩٩محمد عبدالمنعم صباح عبدالمنعم حبیب٣١٥٠١٠١٢٣٤٣

٥٠٠محمد عبدالمنعم محمد محمود بكر١٩٠١٠١١٠١١

٥٠١محمد عزیز عبدالغنى الشیمى١٩٠١٠١١٠١٤

٥٠٢محمد عصام درهان العلقامى١٩٠١٠١١٠١٥

٥٠٣محمد عصام راضى عبدالجواد١٩٠١٠١١٠١٦

٥٠٤محمد عصام عبده محمد رسالن١٩٠١٠١١٠١٨

٥٠٥محمد على محمد االعور١٩٠١٠١١٠٢٤

٥٠٦محمد على محمد عبدالمنعم١٩٠١٠١١٠٢٣

٥٠٧محمد عوض حمزه محمد جاب اهللا١٩٠١٠١١٠٢٦

٥٠٨محمد عوض رمضان حسن١٩٠١٠١١٠٢٧

٥٠٩محمد عید محمد سلطان١٩٠١٠١١٠٣٢

٥١٠محمد فرج السید محمد التداوى١٩٠١٠١١٠٣٤

٥١١محمد فرید على احمد خضیر١٩٠١٠١١٠٣٥

٥١٢محمد كمال فرج سعداوى١٩٠١٠١١٠٤٠

٥١٣محمد محمد ابراهیم سعید١٩٠١٠١١٠٤١

٥١٤محمد محمد احمد نعمه اهللا١٩٠١٠١١٠٤٣

٥١٥محمد محمود عبدالمنعم محمود١٩٠١٠١١٠٤٨

٥١٦محمد محمود فرج فرج سعودى١٩٠١٠١١٠٥٠

٥١٧محمد محمود محمد عبدربه١٩٠١٠١١٠٥١

٥١٨محمد محمود محمود الشرقاوي١٩٠١٠١١٠٥٣

٥١٩محمد مصطفى عبدالرازق عبدالرحیم١٩٠١٠١١٠٥٥

٥٢٠محمد مصطفى عبدالفتاح ابراهیم العاصى١٩٠١٠١١٠٥٦

٥٢١محمد مصطفى على االبحر١٩٠١٠١١٠٥٧

٥٢٢محمد نبیل عباس السید١٩٠١٠١١٠٦٥

٥٢٣محمد هشام محمد معوض عمارة٣١٥٠١٠١٢٣٤٤

٥٢٤محمد هشام محمود القضابي١٩٠١٠١١٠٦٩

٥٢٥محمد هیثم فتحى فاید محمد١٩٠١٠١١٠٧٠

٥٢٦محمد یاسر صبحى القاضى١٩٠١٠١١٠٧٦

٥٢٧محمد یسرى خیرى عبدالجید حوشى ابو العید١٩٠١٠١١٠٧٨

٥٢٨محمد یوسف عبدالقادر الشبكشى١٩٠١٠١١٠٧٩



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتظام    المرحلة:- الفرقة األولي    القسم:- عام   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٤صفحة رقم 

٥٢٩محمد یوسف محمد یوسف حسب اهللا١٩٠١٠١١٠٨٠

٥٣٠محمود ابراهیم فنجرى حازم السید٣١٥٠١٠١٢٣٤٥

٥٣١محمود احمد على حسین رمضان١٩٠١٠١١٠٨٤

٥٣٢محمود احمد محمد احمد جاب اهللا١٩٠١٠١١٠٨٦

٥٣٣محمود احمد محمود البطاط١٩٠١٠١١٠٨٨

٥٣٤محمود اشرف محمد توفیق التحفه١٩٠١٠١١٠٨٩

٥٣٥محمود امین عبدالسالم سید احمد بدیر١٩٠١٠١١٠٩٢

٥٣٦محمود ربیع عبدالحلیم ضیف اهللا التهامي١٩٠١٠١١٠٩٥

٥٣٧محمود رجب السید محمد محمد حشیش١٩٠١٠١١٠٩٦

٥٣٨محمود رمضان خمیس زكي عبدالخالق١٩٠١٠١١١٠١

٥٣٩محمود سعید ابوالعطا دراز١٩٠١٠١١١٠٢

٥٤٠محمود شعبان عبدالموجود السید مصطفى١٩٠١٠١١١٠٣

٥٤١محمود عادل عبدالعزیز محمد عبدالعزیز١٩٠١٠١١١٠٦

٥٤٢محمود عادل محمود السید البیلى١٩٠١٠١١١٠٧

٥٤٣محمود عادل محمود عبداهللا عطااهللا١٩٠١٠١١١٠٨

٥٤٤محمود عاطف انور رحومه٣١٥٠١٠١٢٣٤٦

٥٤٥محمود عاطف على حسین١٩٠١٠١١١٠٩

٥٤٦محمود عبدالحفیظ عبدالوهاب محمد١٩٠١٠١١١١٠

٥٤٧محمود عبدالحكیم محمد عبدالسالم ابو احمد١٩٠١٠١١١١١

٥٤٨محمود عبدالسالم عبدالواحد محمد سعد١٩٠١٠١١١١٢

٥٤٩محمود عبدالعزیز شوقي رجب سالمه١٩٠١٠١١١١٣

٥٥٠محمود عبدالمحسن كامل محمد جادو١٩٠١٠١١١١٤

٥٥١محمود عبدالمنصف مغازى عمر١٩٠١٠١١١١٥

٥٥٢محمود عید محمد عبدالعزیزعسل١٩٠١٠١١١١٨

٥٥٣محمود كارم عبدالجواد عصر١٩٠١٠١١١١٩

٥٥٤محمود مجدى محمد محمدغباشى١٩٠١٠١١١٢٠

٥٥٥محمود محمد حسن محمد٣١٥٠١٠١٢٣٤٧

٥٥٦محمود محمد محمود انور مغازي١٩٠١٠١١١٢٤

٥٥٧محمود محمد محمود كامل یوسف١٩٠١٠١١١٢٥

٥٥٨محمود محمدعابد محمد الشحات فرج حسن١٩٠١٠١١١٢٦

٥٥٩محمود ناصر محمد رمضان١٩٠١٠١١١٢٧

٥٦٠محمود نبیل عبدالحمید عیسوى١٩٠١٠١١١٢٨



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتظام    المرحلة:- الفرقة األولي    القسم:- عام   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٥صفحة رقم 

٥٦١مرشدى محمد ابراهیم محمد سالمه١٩٠١٠١١١٣٢

٥٦٢مروان محمد عبدالنبى عبدالعاطى٣١٥٠١٠١٢٣٤٨

٥٦٣مروه محمد عبدالجواد على موسى١٩٠١٠١١١٤٣

٥٦٤مریم طارق عبدالمولى محمد شهاب١٩٠١٠١١١٥٠

٥٦٥مریم عبدالمحسن محمود محمد خطاب١٩٠١٠١١١٥٣

٥٦٦مریم مؤمن مصطفى محمد كشك١٩٠١٠١١١٦٠

٥٦٧مریم محمود حسن الشحات محمود برغش١٩٠١٠١١١٥٨

٥٦٨مریم مالك اسعد عیسى١٩٠١٠١١١٥٩

٥٦٩مسعود رضا مسعود عبد العاطى احمد٣١٥٠١٠١٢٣٤٩

٥٧٠مصطفى ابراهیم مصطفى خطاب١٩٠١٠١١١٦١

٥٧١مصطفى احمد زكریا حارس١٩٠١٠١١١٦٢

٥٧٢مصطفى اشرف مصطفى محمد سلیمان هجرس١٩٠١٠١١١٦٣

٥٧٣مصطفى المرازقى عبدالباقى المرازقى١٩٠١٠١١١٦٥

٥٧٤مصطفى امین اسماعیل حسن محمد١٩٠١٠١١١٦٦

٥٧٥مصطفى سعید صباح محمد احمد حنفى١٩٠١٠١١١٧٢

٥٧٧مصطفى سمیر شعبان الحملى١٩٠١٠١١١٧٣

٥٧٨مصطفى عاطف مصطفى القزق١٩٠١٠١١١٧٦

٥٧٩مصطفى عبدالحافظ مصطفى عبدالحافظ١٩٠١٠١١١٧٨

٥٨٠مصطفى عبدالحمید السید عبداهللا تعلب١٩٠١٠١١١٧٩

٥٨١مصطفى عزیز عبدالغنى الشیمى١٩٠١٠١١١٨١

٥٨٢مصطفى على مصطفى على الغزالى٣١٥٠١٠١٢٣٥١

٥٨٣مصطفى كامل ابراهیم البطاط١٩٠١٠١١١٨٥

٥٨٤مصطفى كمال محمد رضوان١٩٠١٠١١١٨٦

٥٨٥مصطفى محمد اسماعیل ابراهیم عبدالنبى١٩٠١٠١١١٨٧

٥٨٧مصطفى محمد صقر عبدالرازق١٩٠١٠١١١٨٨

٥٨٨مصطفى محمد عبدالعزیز عبدالعزیز الدقماق٣١٥٠١٠١٢٣٥٣

٥٨٩مصطفى محمد على اسماعیل عبداهللا١٩٠١٠١١١٨٩

٥٩٠مصطفى محمود عبدالغنى محمد صابون١٩٠١٠١١١٩٢

٥٩١معاذ فوزى كامل محمد ابو جبل١٩٠١٠١١١٩٥

٥٩٢منار شریف احمد عبید١٩٠١٠١١٢٠٥

٥٩٣منار عبداهللا فاروق عبدالجلیل بلتاجى١٩٠١٠١١٢٠٩

٥٩٤منار محمد كامل عبدالبارى ابراهیم دراز١٩٠١٠١١٢١٠



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتظام    المرحلة:- الفرقة األولي    القسم:- عام   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٦صفحة رقم 

٥٩٥منار مصطفى صالح بدوى١٩٠١٠١١٢١٢

٥٩٦منصور محمد اسماعیل احمد الطباخ١٩٠١٠١١٢١٦

٥٩٧منه اهللا حلمى محمد عبدالمنعم ضیف اهللا١٩٠١٠١١٢١٩

٥٩٨منه عصام فتحى سلیمان١٩٠١٠١١٢٢٧

٥٩٩منه محمد بدیر فتوح١٩٠١٠١١٢٢٨

٦٠٠منى حلمى صدیق عجمى١٩٠١٠١١٢٢٩

٦٠١منى سامي احمد قطب ابراهیم١٩٠١٠١١٢٣٢

٦٠٢منى سعید ابراهیم عبدالعزیز سالم١٩٠١٠١١٢٣٣

٦٠٣منى فوزى محمد عبدالحفیظ ابو السعود١٩٠١٠١١٢٣٥

٦٠٤منى محمود عبدالغنى عمران١٩٠١٠١١٢٣٦

٦٠٥مها خمیس محمود محمد على حامد١٩٠١٠١١٢٣٧

٦٠٦مهدى سعید سعد حسین مكي١٩٠١٠١١٢٣٩

٦٠٧مى احمد عبدالسالم ضیف اهللا قنبر١٩٠١٠١١٢٥١

٦٠٨مى عبداللطیف حسین عبداللطیف١٩٠١٠١١٢٥٢

٦٠٩مى كامل محمد محمد تاج الدین١٩٠١٠١١٢٥٥

٦١٠مى ماجد محمد عبده محمد خلیف١٩٠١٠١١٢٥٦

٦١١میار احمد احمد محمد غزالن١٩٠١٠١١٢٦١

٦١٢مینا جورج شفیق واصف١٩٠١٠١١٢٧١

٦١٣نادین مصطفى عبدالسالم مصطفى الرامى١٩٠١٠١١٢٧٥

٦١٤نانسى على عبدالمنعم على النجار١٩٠١٠١١٢٧٨

٦١٥نبا یحیى محمد عبدالوهاب غزالن١٩٠١٠١١٢٧٩

٦١٦نجالء حمدي عبدالعزیز راضي١٩٠١٠١١٢٨٠

٦١٧نجالء محمد مصطفى الجویلى١٩٠١٠١١٢٨١

٦١٨ندا مصطفى على حسن٣١٥٠١٠١٢٣٥٤

٦١٩ندى اشرف انور على دویدار٣١٥٠١٠١٢٣٥٥

٦٢٠ندى حمدى السید محمد الصعیدى١٩٠١٠١١٢٩١

٦٢١ندى خمیس محمود احمد جبریل١٩٠١٠١١٢٩٢

٦٢٢ندى على طه بسیوني الطوبجى١٩٠١٠١١٢٩٥

٦٢٣ندى محمد یوسف محمد محمد سلیم١٩٠١٠١١٣٠٠

٦٢٤نرمین حسین محمد  حسین ابراهیم١٩٠١٠١١٣٠٥

٦٢٥نرمین مصطفى عبدالمنعم حسن١٩٠١٠١١٣٠٧

٦٢٦نسمه صالح حسن محمد١٩٠١٠١١٣١٠



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتظام    المرحلة:- الفرقة األولي    القسم:- عام   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٧صفحة رقم 

٦٢٨نهله عبدالحمید احمد عبدالحمید النیدانى١٩٠١٠١١٣١٨

٦٢٩نهله محمد احمد توفیق عبدربه١٩٠١٠١١٣١٩

٦٣١نور الدین محمد على حسنین مهدي١٩٠١٠١١٣٢٥

٦٣٢نور الدین محمود عبدالخالق محمد عیاد١٩٠١٠١١٣٢٦

٦٣٣نور محمد احمد منصور نصر صالح١٩٠١٠١١٣٢٨

٦٣٤نور محمد صبري على یوسف١٩٠١٠١١٣٢٩

٦٣٥نورهان انور عبدالرحمن على١٩٠١٠١١٣٣٧

٦٣٦نورهان عبدالحلیم توفیق غیث١٩٠١٠١١٣٤١

٦٣٧نورهان عبدربه سمیر عبدربه صباح١٩٠١٠١١٣٤٣

٦٣٨نورهان مصباح ابراهیم غریب١٩٠١٠١١٣٤٨

٦٣٩هاجر السعید محمد القزاز١٩٠١٠١١٣٥٧

٦٤٠هاجر السعید محمد عبدالمجید عبداللطیف١٩٠١٠١١٣٥٨

٦٤١هاجر سامى السید محمد الغرباوى٣١٥٠١٠١٢٣٥٧

٦٤٢هاجر محمود نجیب محمد سید احمد حماده١٩٠١٠١١٣٦١

٦٤٣هاجر ناجى محمد االبیض٣١٥٠١٠١٢٣٥٨

٦٤٤هاجر نصر عبدالبارى مطاوع١٩٠١٠١١٣٦٢

٦٤٥هاله سعید عبدالسالم عبدالحمید١٩٠١٠١١٣٦٦

٦٤٦هایدى اسامه حسین عثمان١٩٠١٠١١٣٧١

٦٤٧هایدى سامح عبدالغنى احمد العسیلي١٩٠١٠١١٣٧٢

٦٤٨هایدى محمد ابو شوشه البیاع١٩٠١٠١١٣٧٤

٦٤٩هدایا رضا عبدالرؤف محمد دراز١٩٠١٠١١٣٧٩

٦٥٠هدیه صبحى اسماعیل محمد الزناتى١٩٠١٠١١٣٨٤

٦٥١هشام اشرف اسماعیل ابراهیم حماده١٩٠١٠١١٣٨٥

٦٥٢هشام حسن محمد حسن محمد١٩٠١٠١١٣٨٧

٦٥٣هشام حسین محمود غنیم السكنیدى١٩٠١٠١١٣٨٨

٦٥٤هشام عبدالفتاح محمد على كویله حماد١٩٠١٠١١٣٩٠

٦٥٥هشام كمال نعیم بلیحه١٩٠١٠١١٣٩٣

٦٥٦هند سعید السید خمیس جغالن١٩٠١٠١١٤٠٠

٦٥٧هند مسعد سلیمان خلیل١٩٠١٠١١٤٠٥

٦٥٨هند نبیل السنوسى موسى الشرقاوى٣١٥٠١٠١٢٣٦٥

٦٥٩هند هشام سعید حزین١٩٠١٠١١٤٠٧

٦٦٠وفاء سعد عبدالفتاح ابراهیم عثمان١٩٠١٠١١٤١١



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتظام    المرحلة:- الفرقة األولي    القسم:- عام   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٨صفحة رقم 

٦٦٢ولیم موریس یوسف بدران٣١٥٠١٠١٢٣٦٠

٦٦٣یارا على سعد سلیمان بكر١٩٠١٠١١٤١٨

٦٦٤یاسمین ابراهیم عباس ابراهیم شكر١٩٠١٠١١٤٢٠

٦٦٥یاسمین احمد محمد احمد شهاب١٩٠١٠١١٤٢٣

٦٦٦یاسمین احمد محمد على عبداهللا على١٩٠١٠١١٤٢٤

٦٦٧یاسمین محمد ابراهیم عبدالجواد١٩٠١٠١١٤٢٨

٦٦٨یحى احمد یحى عبدالمعطى عالم١٩٠١٠١١٤٣٥

٦٧١یسرى خمیس یسرى عبدالونیس القونى٣١٥٠١٠١٢٣٦٢

٦٧٢یمنى محمد نبیه متولى على١٩٠١٠١١٤٤٤

٦٧٣یوسف احمد شوقى عبدالباقى مصطفى١٩٠١٠١١٤٤٦

٦٧٤یوسف تامر خمیس یوسف البستاوى١٩٠١٠١١٤٤٩

٦٧٥یوسف شعبان عبدالجید محمد تحسونه١٩٠١٠١١٤٥١

٦٧٦یوسف مجدى محمد فؤاد كامل سلیمان١٩٠١٠١١٤٥٧

٦٧٧یوسف محمد فتحي عبدالحي مصطفى١٩٠١٠١١٤٥٨

٨٠١ابراهیم حمدي حسن عبد الرازق١٨٠١٠١٠٠٠٥

٨٠٢ابراهیم سعد نجیب حافظ١٨٠١٠١٠٠٠٦

٨٠٣ابراهیم محمد ابراهیم ماجد١٨٠١٠١٠٠١٤

٨٠٤ابراهیم محمد احمد احمد نصار١٨٠١٠١٠٠١٥

٨٠٥احمد ابراهیم حسن احمد سالمه١٨٠١٠١٠٠١٨

٨٠٦احمد ابراهیم عبد السمیع حمدابراهیم١٨٠١٠١٠٠١٩

٨٠٧احمد ابراهیم عبد العظیم ابراهیم سید احمد١٨٠١٠١٠٠٢٠

٨٠٨احمد ابراهیم كمال محمد الشرقاوى١٨٠١٠١٠٠٢١

٨٠٩احمد ابراهیم محمد محمود بدر١٨٠١٠١٠٠٢٣

٨١٠احمد ابراهیم محمد یوسف شوش١٨٠١٠١٠٠٢٤

٨١١احمد اشرف حسنى ابراهیم إسماعیل١٨٠١٠١٠٠٢٨

٨١٢احمد اشرف سالم محمد١٨٠١٠١٠٠٣٠

٨١٣احمد السید ابراهیم السید محمد النجار١٨٠١٠١٠٠٣٢

٨١٤احمد جمال الدین حسین محمد بلتاجى١٨٠١٠١٠٠٣٦

٨١٥احمد جمال محمود حسین الوردیانى١٨٠١٠١٠٠٣٩

٨١٦احمد حامد حسن حامد الرشیدى١٨٠١٠١٠٠٤٠

٨١٧احمد حسن سلیمان هریدي حسنین١٨٠١٠١٠٠٤٣

٨١٨احمد خالد شعبان المحروقى١٨٠١٠١٠٠٥١



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتظام    المرحلة:- الفرقة األولي    القسم:- عام   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٩صفحة رقم 

٨١٩احمد خلیفه شعبان خلیفه حرحش١٨٠١٠١٠٠٥٣

٨٢٠احمد خمیس عبد العزیز ابراهیم رزق١٨٠١٠١٠٠٥٥

٨٢١احمد رضا احمد  طلبه قطب خضر١٨٠١٠١٠٠٦١

٨٢٢احمد رضوان عبد العال احمد١٨٠١٠١٠٠٦٢

٨٢٣احمد رمضان احمد عبد العزیز ابراهیم٣١٥٠١٠١٢٢٩٥

٨٢٤احمد صابر محمد اسماعیل العسكرى٣١٥٠١٠١٢٢٩٦

٨٢٥احمد صبحى حسنین محمود حسنین١٨٠١٠١٠٠٧٥

٨٢٦احمد صبرى فتحى عیسى١٨٠١٠١٠٠٧٦

٨٢٧احمد عبد الرازق السید محمد الطویل١٨٠١٠١٠٠٨٤

٨٢٨احمد عبد السالم محمد عبد السالم١٨٠١٠١٠٠٨٦

٨٢٩احمد عبد اللطیف احمد محمد الروینى١٨٠١٠١٠٠٨٩

٨٣٠احمد عبد الناصر بهى الدین العبد١٨٠١٠١٠٠٩١

٨٣١احمد عطا اسماعیل كیالنى١٨٠١٠١٠٠٩٧

٨٣٢احمد عوض حسن مصطفى العسال١٨٠١٠١٠١٠٠

٨٣٣احمد كامل على مصطفى االبحر١٨٠١٠١٠١١٤

٨٣٤احمد ماهر عطیه محمد نوح١٨٠١٠١٠١١٧

٨٣٥احمد ماهر كامل حامد الطحان١٨٠١٠١٠١١٨

٨٣٦احمد محروس ابراهیم  حسنین عالم١٨٠١٠١٠١٢١

٨٣٧احمد محمد حسن توفیق عبد اهللا١٨٠١٠١٠١٣١

٨٣٨احمد محمد فرج عبد الغنى الحناوي١٨٠١٠١٠١٤٢

٨٣٩احمد محمود فاروق محمود - د١٨٠١٠١١٣٨٩

٨٤٠احمد مختار احمد محمد الروینى١٨٠١٠١٠١٥٢

٨٤١احمد مختار موسى رسالن١٨٠١٠١٠١٥٣

٨٤٢احمد مرضى عبد الرءوف عبدالسالم١٨٠١٠١٠١٥٥

٨٤٣احمد نبیل عبد الهادى محمد الربیعى١٨٠١٠١٠١٦٩

٨٤٤احمد یاسر محمد عرفات١٨٠١٠١٠١٧٣

٨٤٥ادم ابراهیم عبد الرازق متولى الشعراوى١٨٠١٠١٠١٧٥

٨٤٦اسامة سعید اسماعیل علي عیسي١٨٠١٠١٠١٧٩

٨٤٧اسراء جمال هالل هالل اسماعیل١٨٠١٠١١٣٩٢

٨٤٨اسراء جمیل فتحى بكر١٨٠١٠١٠١٩٠

٨٤٩اسراء عادل السید بسیونى ابوعرب١٨٠١٠١٠١٩٥

٨٥٠اسالم جمیل فتحى بكر١٨٠١٠١٠٢١٢



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتظام    المرحلة:- الفرقة األولي    القسم:- عام   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢٠صفحة رقم 

٨٥١اسالم رضا بسیونى عبد الحلیم سالم١٨٠١٠١١٣٩٦

٨٥٢اسالم سعد مصطفى على ابو العینین١٨٠١٠١٠٢١٤

٨٥٣اسالم لطفى محمد محمد الدیب١٨٠١٠١٠٢١٩

٨٥٤اسماء الرفاعي حسن رزق١٨٠١٠١٠٢٢٦

٨٥٥اشرف محمد سعید محمد - ن٣١٥٠١٠١٢١٧٤

٨٥٦اكرم محمد مجدى غریب الجاریه١٨٠١٠١٠٢٥٤

٨٥٧االء سعد عبد المعطى ندا٣١٥٠١٠١٢١٦٣

٨٥٨االء محمد محمد ابراهیم السباعى١٨٠١٠١٠٢٧٠

٨٥٩امل محمد سعد القویعى١٨٠١٠١٠٢٩٥

٨٦٠امنیة جابر حسین محمد الدیب١٨٠١٠١٠٢٩٩

٨٦١امیرة محمد حسام الدین لطفي الجمال -معادلة١٨٠١٠١١٥٢٦

e٨٦٢امین اسماعیل مرسى احمد ٣١٥٠١٠١٢٢٩٤

٨٦٣ایة السعید حسن یوسف١٨٠١٠١٠٣٣٦

٨٦٤ایة سعید قندیل االخرس - معادلة١٨٠١٠١١٥٢٩

٨٦٥ایة عبد العاطى عبد الصادق عالم - د١٨٠١٠١١٤١٣

٨٦٦ایمان عبد اهللا محمود مرسى - د١٨٠١٠١١٤٢١

٨٦٧ایمان محمد عبدالرحمن محمد ابراهیم - معادلة١٨٠١٠١١٥٣١

٨٦٨ایمن جابر حسین محمد الدیب١٨٠١٠١٠٣٨٧

٨٦٩ایمن ماهر لطفى بخیت صلیب١٨٠١٠١٠٣٨٨

٨٧٠ایمن مجدى احمد ابو شعرة٣١٥٠١٠١٢٢٩٧

٨٧١ایمن محمد عطیه جمعه١٨٠١٠١٠٣٩٠

٨٧٢باسم بشري محمد محمد عبد اهللا١٨٠١٠١٠٣٩٥

٨٧٣بدر ابراهیم بهنسى عبد العزیزالمنار١٨٠١٠١٠٣٩٦

٨٧٤بدر مصلط حسین المطیرى - وافد٣١٥٠١٠١٢٢٦٢

٨٧٥بسام محمد حسن عباس حسن١٨٠١٠١٠٣٩٩

٨٧٦بهاء سعد خلیل سعد الفجال١٨٠١٠١٠٤٠٦

٨٧٧جالل علي إبراهیم محمد على١٨٠١٠١٠٤١٧

٨٧٨جمال خالد حمدى عبد الرازق عطیه١٨٠١٠١٠٤١٨

٨٧٩حازم هشام صابر عبد الرحمن حماده١٨٠١٠١٠٤٣٢

٨٨٠حبیبة سعد محمود الحملى -د١٨٠١٠١١٤٣٧

٨٨١خالد سمیر حامد محمد بدر١٨٠١٠١٠٤٦٤

٨٨٢خالد عادل عبد المنعم قطب مرعى الفران١٨٠١٠١٠٤٦٦



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتظام    المرحلة:- الفرقة األولي    القسم:- عام   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢١صفحة رقم 

٨٨٣خالد مامون محمد الشرقاوى١٨٠١٠١٠٤٦٨

٨٨٤دعاء نبیل السید خلیل شتیوى١٨٠١٠١٠٤٨٤

٨٨٥رامى بكر عوض الحلفاوى١٨٠١٠١٠٤٩٥

٨٨٦رانیا عبد الحمید محمد عبد الفتاح دحروج١٨٠١٠١٠٥٠١

٨٨٧رباب على محمد على محمد١٨٠١٠١١٤٤٩

٨٨٨رضوى مصطفى محمد عبد الحمید عبد العال١٨٠١٠١٠٥١٤

٨٨٩روان سالمه بسیونى شرف الدین١٨٠١٠١٠٥٢٧

٨٩٠زیاد عصام عبدالعزیز عاصى١٨٠١٠١٠٥٥٥

٨٩١زیاد فوزي سالم الفیومي١٨٠١٠١٠٥٥٦

٨٩٢زیاد محمود السید صالح١٨٠١٠١٠٥٥٧

٨٩٣زینب عبد الوهاب موسى االشوك - وافد٣١٥٠١٠١٢٢٥٨

٨٩٤سارة عبد الحمید محمد عید١٨٠١٠١٠٥٦٥

٨٩٥سارة محمود عبد الجلیل عبد اهللا١٨٠١٠١٠٥٧٥

٨٩٦سعید محمد عبد الغنى محمد زكریا قمیحه١٨٠١٠١٠٥٨١

٨٩٧سماح محمد رجب مطر - معادلة١٨٠١٠١١٥٣٨

٨٩٨سهیل محمد ابراهیم شرف الدین١٨٠١٠١٠٦٠٥

٨٩٩سوهندا خالد السید كامل١٨٠١٠١٠٦٠٩

٩٠٠سیف منصور فتحى ابو یوسف١٨٠١٠١٠٦١٥

٩٠١شریف صالح السعید درباله١٨٠١٠١٠٦٢٦

٩٠٢شهاب عبد الموجود محمد ابراهیم خلیفه١٨٠١٠١٠٦٢٩

٩٠٣شوقیة الشحات احمد خطاب١٨٠١٠١٠٦٣٤

٩٠٤طالل صالح مبارك سیف الهدب - وافد٣١٥٠١٠١٢٢٦٥

٩٠٥طه رضا عبد الحلیم محمد السلماوى١٨٠١٠١٠٦٥٤

٩٠٦عبد الباسط عبد الصمد عبد المنعم منصور٣١٥٠١٠١٢١٥٦

٩٠٧عبد الرحمن احمد محمود رحومه١٨٠١٠١٠٦٦٥

٩٠٨عبد الرحمن السید ذكى السید١٨٠١٠١٠٦٦٨

٩٠٩عبد الرحمن شكرى محمود ابو العیش١٨٠١٠١٠٦٧٦

٩١٠عبد الرحمن ماهر بیومي محمد عبد اهللا١٨٠١٠١٠٦٨٥

٩١١عبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمد١٨٠١٠١٠٦٨٩

٩١٢عبد الرحمن مصطفى حمدى على الخولى١٨٠١٠١٠٦٩٣

٩١٣عبد اهللا اشرف محمد انور بدر١٨٠١٠١٠٧٠٢

٩١٤عبد اهللا السید محمد عبد اهللا القرنشاوى١٨٠١٠١٠٧٠٤



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتظام    المرحلة:- الفرقة األولي    القسم:- عام   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢٢صفحة رقم 

٩١٥عبد اهللا خالد صابر محمد عبد الواحد١٨٠١٠١١٥٤١

٩١٦عبد اهللا سعید احمد الشوادفى امام١٨٠١٠١٠٧٠٧

٩١٧عبد اهللا سلیمان عبد الوكیل سلیمان - معادلة١٨٠١٠١١٥٤٢

٩١٨عبد اهللا محمد محمد عبد العظیم الشریف١٨٠١٠١٠٧١٠

٩١٩عبد اهللا مصطفى على محمد ایوب١٨٠١٠١٠٧١٢

٩٢٠عصام سبوت احمد اسماعیل١٨٠١٠١٠٧٢٥

٩٢١عالء محمد صفاء سعید اباظه١٨٠١٠١٠٧٣٥

٩٢٢على اشرف علي الدریني١٨٠١٠١٠٧٣٧

٩٢٣على محمود على السعید القط١٨٠١٠١٠٧٤٥

٩٢٤على محمود علي محمد عطا١٨٠١٠١٠٧٤٦

٩٢٥عماد احمد بسیونى عبد العزیز ابوشو١٨٠١٠١٠٧٥٤

٩٢٦عمار فهمي حسین جاد اهللا١٨٠١٠١٠٧٥٨

٩٢٧عمر فؤاد نعیم خطاب١٨٠١٠١٠٧٧٥

٩٢٨عمر فوزى عبدالجلیل فرج١٨٠١٠١٠٧٧٤

٩٢٩عمر محمود ابراهیم حسنین السید - ورقى٣١٥٠١٠١٢٢٥٦

٩٣٠عمر مصطفى محمد عثمان - ن٣١٥٠١٠١٢١٨٢

٩٣١عمر هشام عبد الحمید الرحمانى١٨٠١٠١٠٧٧٩

٩٣٢عمرو ابوهریرة متولى حسن البیاع-عذر٣١٥٠١٠١٢٢٩٣

٩٣٣عمرو اشرف محمد ختعن١٨٠١٠١٠٧٨٣

٩٣٤عوض عماد الدین عوض مجاور عوض١٨٠١٠١٠٧٩٣

٩٣٥فارس عبد الهادى محمد خلیفه١٨٠١٠١٠٨٠٤

٩٣٦فارس متعب منیف ناهس خلف المطیرى - وافد٣١٥٠١٠١٢٢٦٣

٩٣٧فاطمة الزهراء ایمن ابراهیم كامل محمد البستاوى١٨٠١٠١٠٨٠٧

٩٣٨فاطمة على حسن محمد الجدع١٨٠١٠١٠٨١٣

٩٣٩فرح اشرف محمد زهرة - معادلة٣١٥٠١٠١٢٢٤٨

٩٤٠فكرى محرم فكرى كامل الحاطى١٨٠١٠١٠٨٢٧

٩٤١كریم اشرف محمد عبد العظیم عبد الرؤف القصاص١٨٠١٠١٠٨٣٤

٩٤٢كیرلس جرجس ودید نظیر الیاس١٨٠١٠١٠٨٤٧

٩٤٣مؤمن جمال الدین مؤمن احمد رفاعى١٨٠١٠١١١٨٧

٩٤٤مارینا رأفت جرجس جبران١٨٠١٠١٠٨٥٨

٩٤٥ماضى محمد هادى المرى - وافد٣١٥٠١٠١٢٢٦١

٩٤٦محمد احمد توفیق ابراهیم التحفه١٨٠١٠١٠٨٧٧



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتظام    المرحلة:- الفرقة األولي    القسم:- عام   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢٣صفحة رقم 

٩٤٧محمد احمد سعد ابراهیم حسن جاب اهللا١٨٠١٠١٠٨٧٨

٩٤٨محمد احمد محمد عامر عید١٨٠١٠١٠٨٨٧

٩٤٩محمد اسماعیل سعد محمد محیى الدین١٨٠١٠١٠٨٩١

٩٥٠محمد اشرف فهمى صبرة محمد - ن٣١٥٠١٠١٢١٨٤

٩٥١محمد السید زكى محمد البربرى١٨٠١٠١٠٨٩٧

٩٥٢محمد بدیع السید حسانین الشهالي١٨٠١٠١٠٩٠٨

٩٥٣محمد حسن محمد ابراهیم غازى١٨٠١٠١٠٩١٨

٩٥٤محمد حسن مصطفى عبد اهللا النقیطى١٨٠١٠١٠٩٢٠

٩٥٥محمد خالد السید طلبة النمكى١٨٠١٠١٠٩٢٩

٩٥٦محمد رافت فتحى محمد عمر٣١٥٠١٠١٢٢٩٨

٩٥٧محمد رمضان فایز حمد١٨٠١٠١٠٩٣٦

٩٥٨محمد سامى محمد رجب١٨٠١٠١٠٩٣٩

٩٥٩محمد عادل ابراهیم السید النجار١٧٠١٠١٠٩٧٧

٩٦٠محمد عادل محمد احمد اللقانى١٨٠١٠١٠٩٦٤

٩٦١محمد عادل محمد جاد حوطر١٨٠١٠١٠٩٦٥

٩٦٢محمد عادل محمد محمد إبراهیم١٨٠١٠١٠٩٦٨

٩٦٣محمد عاطف محمد احمد توفیق١٨٠١٠١٠٩٧٠

٩٦٤محمد عبد الحمید محمود أبو العال١٨٠١٠١٠٩٧٥

٩٦٥محمد عبد اللطیف عبد المجید عبد اللطیف زعلوك١٨٠١٠١٠٩٧٩

٩٦٦محمد عطیة جودة عطیة مرسى٣١٥٠١٠١٢١٥٨

٩٦٧محمد عید عبد الفتاح السید العشرى١٨٠١٠١٠٩٩٧

٩٦٨محمد فؤاد محمد على عبد الرحیم١٨٠١٠١١٠٠٦

٩٦٩محمد فارس محمد المطیرى - وافد٣١٥٠١٠١٢٢٦٤

٩٧٠محمد كامل عبد الحلیم محمود عمر١٨٠١٠١١٠٠٧

٩٧١محمد مامون محمود محمد االعصر١٨٠١٠١١٠٠٨

٩٧٢محمد محمد عبد القادر جمعه ابو الروس١٨٠١٠١١٠٢٠

٩٧٣محمد محمد مصطفى عبده فرج الصبروتى - معادلة١٨٠١٠١١٥٤٥

٩٧٤محمد مدحت ابراهیم عبده عیسى١٨٠١٠١١٠٢٩

٩٧٥محمد مصطفى عبد الغفور محمود قیده١٨٠١٠١١٠٣٠

٩٧٦محمد نعمان سعد الجمال - معادلة١٨٠١٠١١٥٤٧

٩٧٧محمد نور احمد ابراهیم١٨٠١٠١١٠٣٦

٩٧٨محمد هشام حسین القباني١٨٠١٠١١٠٣٩



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتظام    المرحلة:- الفرقة األولي    القسم:- عام   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢٤صفحة رقم 

٩٧٩محمد ولید السید حسن١٨٠١٠١١٠٤٤

٩٨٠محمود احمد السید ابو الیزید١٨٠١٠١١٠٥١

٩٨١محمود رمضان عبد الرسول احمد حسب اهللا١٨٠١٠١١٠٧١

٩٨٢محمود صبحى قدرى مهدى١٨٠١٠١١٠٧٥

٩٨٣محمود عادل على عبد الرازق١٨٠١٠١١٠٨٣

٩٨٤محمود على محمد مصطفى السیسى - د١٨٠١٠١١٤٩٣

٩٨٥محمود فیصل على بیبرس١٨٠١٠١١٠٩٦

٩٨٦محمود محمد احمد محمد نعیم١٨٠١٠١١١٠٢

٩٨٧محمود محمد عبد الكریم محمد عبد الكریم١٨٠١٠١١١٠٥

٩٨٨محمود محمد محمد امین الفقى١٨٠١٠١١١٠٩

٩٨٩مرسى عابدین مرسى الشرقاوى١٨٠١٠١١١١١

٩٩٠مریم اسامة یوسف محمد - معادلة٣١٥٠١٠١٢٢٥٠

٩٩١مریم عونى فوزى زخارى١٨٠١٠١١١٢٧

٩٩٢مصطفى خالد احمد ابو الهیثم عجیز١٨٠١٠١١١٣٦

٩٩٣مصطفى شكرى احمد محمد عباده١٨٠١٠١١١٤٢

٩٩٤مصطفى محمد عبد العلیم بركات١٨٠١٠١١١٥٠

٩٩٥مصطفى محمد علي مصطفي سعیده١٨٠١٠١١١٥٥

٩٩٦مصطفى محمود یاسین زینه١٨٠١٠١١١٦١

٩٩٧معاذ ایمن ذكرى جاد سعید١٨٠١٠١١١٦٤

٩٩٨معاذ عبد الفتاح مصطفى موسى البدیوى١٨٠١٠١١١٦٥

٩٩٩معتز اسامة حسن منصور عالم - معادلة٣١٥٠١٠١٢٢٤٧

١٠٠٠مفتاح محمد مفتاح ابوسیف١٨٠١٠١١١٦٧

١٠٠١منة اهللا عادل سعد شیحه١٨٠١٠١١١٧٧

١٠٠٢مى خمیس مصطفى عبد الرحیم شرف الدین١٨٠١٠١١١٩٠

١٠٠٣میرنا هشام احمد محمد الشرقاوى١٨٠١٠١١٢٠٢

١٠٠٤میالد صبحى بشرى عبد الصادق١٨٠١٠١١٢٠٣

١٠٠٥ناجى احمد ناجى متولى ناصف عباس١٨٠١٠١١٢٠٩

١٠٠٦نادر سعید محمد فاید١٨٠١٠١١٢١٢

١٠٠٧نادین احمد صبرى مصطفى الحداد - معادلة٣١٥٠١٠١٢٢٤٩

١٠٠٨نبیل سعید نبیل احمد سالم عالم١٨٠١٠١١٢٢٥

١٠٠٩نور الدین عبد اهللا محمد عبد الهادى١٨٠١٠١١٢٧١

١٠١٠نور حسن اسماعیل محمد١٨٠١٠١١٢٧٣



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتظام    المرحلة:- الفرقة األولي    القسم:- عام   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢٥صفحة رقم 

١٠١١نورهان حافظ حافظ محمد ابو زهو٣١٥٠١٠١٢١٨٩

١٠١٢نورهان محمد مصطفى محمد الشاذلى١٨٠١٠١١٢٩٦

١٠١٣نورین مجدى مصطفى حماده - معادلة٣١٥٠١٠١٢١٨٧

١٠١٤هاجر محمود احمد كسبه-عذر٣١٥٠١٠١٢٢٩٢

١٠١٥هانى ادریس عبد العاطى جهمى١٨٠١٠١١٣١٤

١٠١٦هبة اهللا محمود زكریا محمد الخلفى١٨٠١٠١١٣٢١

١٠١٧هشام على سمیر على عبد الرحمن١٨٠١٠١١٣٣٥

١٠١٨هشام محمد عباس عبد الغنى طه١٨٠١٠١١٣٣٧

١٠١٩هشام مصطفى محمد فریشح١٨٠١٠١١٣٣٩

١٠٢٠همام محمد عبد النبي بخیت احمد١٧٠١٠١١٣٥٠

١٠٢١وجیه شریف صالح الدین ابو زیتحار١٨٠١٠١١٣٤٥

١٠٢٢یحیى احمد حسن محمد حسن١٨٠١٠١١٣٧٠

١٠٢٣یوسف احمد محمد على حسنین١٨٠١٠١١٣٧٢

١٠٢٤یوسف ایمن عبدالحمید سلمان١٨٠١٠١١٣٧٣

١٠٢٥یوسف سعید یوسف محمد ابو جالله١٨٠١٠١١٣٧٥

١٠٢٦یوسف سلیمان عبد الجید طلبه القزاز١٨٠١٠١١٣٧٦

١٠٢٧یوسف منجى دسوقى عطیه السید١٨٠١٠١١٣٨١




