
ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١صفحة رقم 

٤٠٠١ابتسام منصور ناجى محمد١٨٠٣٠١١١٩١

٤٠٠٢ابراهیم اسماعیل سعد اهللا اسماعیل حنفى١٨٠١٠١٠٠٠٤

٤٠٠٣ابراهیم محمد احمد محمد١٨٠١٠١٠٠١٦

٤٠٠٤احسان احمد عوض محمد عبد اهللا - د١٨٠١٠١١٣٨٤

٤٠٠٥احسان سامى كمال محمد البحیرى١٨٠٣٠١٠٩٤٧

٤٠٠٦احسان محمود همام عبدالرحیم١٨٠١٠١٠٠١٧

٤٠٠٧احمد السید ابراهیم سید احمد بلتاجي١٨٠٣٠١٠٠٢٥

٤٠٠٨احمد السید محمود ناجي١٧٠١٠١٠٠٣٥

٤٠٠٩احمد حامد سعد رزق٣١٥٠١٠١٢٠٦١

٤٠١٠احمد حامد سالمة الحفنى١٧٠١٠١٠٠٤٣

٤٠١١احمد حسام عبد الفتاح عبد الحلیم القزاز١٧٠١٠١٠٠٤٨

٤٠١٢احمد حسن على حسن مرتضى١٨٠١٠١٠٠٤٤

٤٠١٣احمد حسین عبد الفتاح سالم١٨٠١٠١٠٠٤٧

٤٠١٤احمد حمدى على مبروك بكر١٨٠١٠١٠٠٥٠

٤٠١٥احمد رجب السید محمد البسومى١٨٠١٠١٠٠٥٨

٤٠١٦احمد رشاد مصیلحى حسین رمضان١٨٠٣٠١٠٠٥٤

٤٠١٧احمد رمضان محمد قاسم حمیده١٨٠١٠١٠٠٦٣

٤٠١٨احمد صالح عبد النبى عوض١٨٠١٠١٠٠٧٧

٤٠١٩احمد طه محمود طه البرماوى١٧٠١٠١٠٠٩٤

٤٠٢٠احمد عبد العزیز حسن البرادعى١٧٠١٠١٠١٠٦

٤٠٢١احمد عالء زغلول عبد اللطیف المحالوي١٨٠١٠١٠٠٩٨

٤٠٢٢احمد على حسن یوسف طلبة٣١٥٠١٠١٢١٥٠

٤٠٢٣احمد عید عبد الغفار الرماح١٧٠١٠١٠١٢٣

٤٠٢٤احمد فرید محمد عبد الحمید السمبختى١٨٠١٠١٠١٠٨

٤٠٢٥احمد كمال حسنى مرسى رزق١٧٠١٠١٠١٢٨

٤٠٢٦احمد مجدى عبد العزیز منیسى١٧٠١٠١٠١٣١

٤٠٢٧احمد محب مأمون محمد  االعصر١٨٠١٠١٠١٢٠

٤٠٢٨احمد محمد احمد ابو زیتحار١٨٠١٠١٠١٢٣

٤٠٢٩احمد محمد ریاض حسنین الصعیدى١٨٠١٠١٠١٣٦

٤٠٣٠احمد محمد سعد عبد الغنى١٧٠١٠١٠١٤٦

٤٠٣١احمد محمد عبد اهللا عبد اهللا هیكل١٨٠١٠١٠١٣٩

٤٠٣٢احمد محمد على دعبیس١٨٠١٠١٠١٤١
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٤٠٣٣احمد محمد قطب عبد المجید شاهین١٧٠١٠١٠١٥٧

٤٠٣٤احمد محمد محمد یوسف الطوخى١٨٠١٠١٠١٤٦

٤٠٣٥احمد محمد مصطفى عبد المقصود١٨٠١٠١٠١٤٧

٤٠٣٦احمد مدیح السید موسى بریقع١٨٠١٠١٠١٥٤

٤٠٣٧احمد مصطفى ابراهیم عید١٧٠١٠١٠١٧١

٤٠٣٨احمد نبوى فكرى منشاوى الحناوي١٧٠١٠١٠١٧٦

٤٠٣٩اسراء احمد على السید عوكل١٨٠١٠١٠١٨٤

٤٠٤٠اسراء رضا محمد صقر١٨٠١٠١٠١٩٣

e٤٠٤١اسراء عبد الهادى مصطفى - ٣١٥٠١٠١٢٢٠٠

٤٠٤٢اسراء على السید محارب مطرود١٨٠٣٠١٠١٤٠

٤٠٤٣اسالم جابر جالل حسن١٨٠١٠١٠٢٠٧

٤٠٤٤اسالم جمعه عبد الحفیظ مسعود١٨٠١٠١٠٢١١

٤٠٤٥اسالم صالح مسعود مرزوق التورغى١٨٠١٠١٠٢١٥

٤٠٤٦اسالم عبد الحكیم احمد غنیم١٧٠١٠١٠٢٣٨

٤٠٤٧اسالم عبد المجید عبد المجید حسن الخویسكى١٨٠١٠١٠٢١٦

٤٠٤٨اسماء اشرف محمد عبد المنعم مصطفى جراده١٨٠٣٠١٠١٦٦

٤٠٤٩اسماء حسین على محمد عوض١٨٠٣٠١٠١٦٧

٤٠٥٠اسماء حمدى الحسینى محمد سلیمان١٨٠٣٠١٠٩٥٦

٤٠٥١اسماء سلطان عبد الباعث موسى حویج١٨٠١٠١٠٢٣٤

٤٠٥٢اسماء فتح اهللا محمد عثمان الجندى١٨٠٣٠١٠١٧١

٤٠٥٣اسماء كامل ذكى عبد العزیز خضراوى١٨٠١٠١٠٢٣٦

٤٠٥٤اسماء مبروك على الشرنوبى االجرب١٨٠٣٠١٠٩٥٨

٤٠٥٥اسماء محمد یوسف غریب حمزه١٨٠١٠١٠٢٣٩

٤٠٥٦اسماء مرتضى سعد السید الشرقاوى١٨٠١٠١٠٢٤٠

٤٠٥٧اسماء یوسف نصر حسن عوض١٨٠١٠١٠٢٤١

٤٠٥٨اسماعیل سعید حسن طلبه ابو عیشه١٨٠١٠١٠٢٤٣

٤٠٥٩اسماعیل سلیمان عبد الرحمن محمد١٨٠١٠١٠٢٤٤

٤٠٦٠االء احمد على هویدى محمد١٨٠١٠١٠٢٥٥

٤٠٦١السید نصر منصور ناجى١٨٠١٠١٠٢٨١

٤٠٦٢امامه السید السید رزق١٨٠١٠١٠٢٨٣

٤٠٦٣امانى سعید عبد الفتاح محمد البدوى١٨٠١٠١٠٢٨٧

٤٠٦٤امانى یاسر امین محمد ابو حطب١٧٠١٠١٠٣٠١
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٤٠٦٥امل جمعه عبد السالم بسیونى النهر١٨٠١٠١٠٢٩٤

٤٠٦٦امل محمد عبدالحمید صالح هنیدي١٨٠٣٠١٠٢١٠

٤٠٦٧امنیة اشرف محمد الزفتاوى١٨٠١٠١٠٢٩٦

٤٠٦٨امنیة حلمى محمد الحوشى١٨٠٣٠١٠٢١٤

٤٠٦٩امیرة جمعه محمد حسن محمد  بیومى١٨٠١٠١٠٣٠٨

٤٠٧٠امیرة خالد عبده حسن البراوى١٨٠٣٠١٠٢٢٢

٤٠٧١امیرة خیرى محمد محمود العلیوى١٨٠١٠١٠٣١١

٤٠٧٢امیرة صابر عبد المولى ابراهیم خلیفه١٨٠١٠١٠٣١٤

٤٠٧٣امیرة صبرى كامل یوسف الطباخ١٨٠١٠١٠٣١٥

٤٠٧٤امینة السید محمود محمد محمود قناوى١٨٠١٠١٠٣١٩

٤٠٧٥انتصار على العربى السید سعد اهللا١٨٠١٠١٠٣٢٠

٤٠٧٦انجى عید طه على شلبى١٨٠١٠١٠٣٢٥

٤٠٧٧انوار شحات سعید قطب١٨٠١٠١٠٣٣١

e٤٠٧٨ایات احمد محمد حسین شبانه -٣١٥٠١٠١٢١٩٤

٤٠٧٩ایة احمد شعبان مرسى١٨٠٣٠١٠٢٣٦

٤٠٨٠ایة ایمن قاسم عبد الحلیم١٨٠١٠١٠٣٤٠

٤٠٨١ایة حسنى محمد محمود عبد الفتاح١٨٠١٠١٠٣٤٣

٤٠٨٢ایة عبد السالم حسن جبریل١٨٠١٠١٠٣٥٠

٤٠٨٣ایة عماد عبد العظیم قطب١٨٠١٠١٠٣٥٤

٤٠٨٤ایة محمد السید شحاته سعد اهللا١٨٠١٠١٠٣٥٥

٤٠٨٥ایمان ابراهیم محمد بیومى ابو الخیر١٨٠١٠١٠٣٦٦

٤٠٨٦ایمان زاید عبد العزیز زاید١٨٠١٠١١٤٢٠

٤٠٨٧ایمان سالمة سعد محمد ابو اسماعیل١٨٠٣٠١٠٢٥٨

٤٠٨٨ایمان محمد عوض عبد الجواد الفرارجى١٨٠٣٠١٠٢٦٩

٤٠٨٩ایمان محمود اسماعیل محمد الشرقاوى١٨٠١٠١١٤٢٥

٤٠٩٠ایناس فرج ریاض عطیه١٨٠١٠١٠٣٩٣

٤٠٩١بدر محمد عبده مندور١٨٠١٠١٠٣٩٧

٤٠٩٢بسام اشرف محمد سلیمان محمد١٨٠١٠١٠٣٩٨

٤٠٩٣بسمة حمدى محمد عبد الدایم - ورقى٣١٥٠١٠١٢٢٥٧

٤٠٩٤بهاء الدین اشرف محمد عبد العظیم الحویط١٨٠١٠١٠٤٠٥

٤٠٩٥بوال میخائیل حلمي ابو سیفین١٨٠١٠١٠٤٠٨

٤٠٩٦بیشوى رمزى فهیم غبلایر١٨٠١٠١٠٤١٠
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٤٠٩٧تقى جمال عبد الفتاح ابراهیم زامل١٨٠٣٠١٠٢٨٦

٤٠٩٨ثائر محمد محمد حسن صومع١٨٠١٠١٠٤١٥

٤٠٩٩جمال عبد المحسن سعد محمد مصطفى١٨٠١٠١٠٤١٩

٤١٠٠جودة رمسیس جودة جوهر منصور١٧٠١٠١٠٤٠٦

٤١٠١حبیبة شحاته عبد المجید خالد جبریل١٨٠١٠١٠٤٣٤

٤١٠٢حسام الدین احمد حامد ناصف١٧٠١٠١٠٤٢٤

٤١٠٣حسام الدین مجدى ابراهیم بكر١٧٠١٠١٠٤٢٥

٤١٠٤حسام سعد احمد سعد١٨٠١٠١٠٤٣٧

٤١٠٥حسام محمد فهیم عبد السالم شریف١٧٠١٠١٠٤٣٢

٤١٠٦حسن حاتم حسن حامد١٨٠١٠١٠٤٤٢

٤١٠٧حسناء ابراهیم سعید محمد الجمال١٨٠١٠١٠٤٤٧

٤١٠٨حسین فوزى حسین حسن حسین١٨٠١٠١٠٤٥٠

٤١٠٩حسین یسرى محمد عبد المجید الشناوى١٨٠١٠١٠٤٥٢

٤١١٠حمادة احمد عبد اهللا محمد على١٨٠١٠١٠٤٥٥

٤١١١حمدى عبد العزیز عبده الشریف١٨٠١٠١٠٤٥٧

٤١١٢حمدى فضل احمد محمد االعصر١٨٠٣٠١٠٣١٦

٤١١٣حمدى محمد اسماعیل خلیل عبد المنعم غراب١٨٠١٠١٠٤٥٨

٤١١٤خالد محمد فتیحه الفخرانى١٧٠١٠١٠٤٥٩

٤١١٥دارین فوزي محمد عبد العزیز١٨٠٣٠١٠٣٢٥

٤١١٦دعاء ابراهیم سید احمد شحات حماد -د١٧٠١٠١١٤٦٧

٤١١٧دعاء احمد علي حافظ١٨٠٣٠١٠٣٣٣

٤١١٨دینا محمد عبد المنعم محمد ابراهیم ابو نعیم١٨٠١٠١٠٤٩١

٤١١٩رانیا خلیل محمد الحسینى خلیل١٨٠١٠١١٤٤٧

٤١٢٠رانیا عبد القادر اسماعیل محمد حسن١٨٠١٠١٠٥٠٢

٤١٢١رحمة رمضان صبحى عبد الرؤف سلطح١٨٠١٠١٠٥٠٩

٤١٢٢رحمة محمد احمد مهني على عامر١٨٠٣٠١٠٣٥٨

٤١٢٣رضا محمد على االسكندرانى١٨٠١٠١٠٥١٣

٤١٢٤رمضان جمعه رمضان عبده حمیده١٨٠١٠١٠٥١٦

٤١٢٥رنا محمد السعید محمد البیاعه١٨٠١٠١٠٥١٩

٤١٢٦روان أشرف صبحى عبد النبى شبور١٨٠١٠١٠٥٢٤

٤١٢٧روان حمدي محمد الوكیل١٨٠١٠١٠٥٢٥

٤١٢٨روان فایز محمد زكریا السمدیسى١٨٠١٠١٠٥٣٢
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٤١٢٩ریهام خالد محمد عبد الغنى النجار١٨٠١٠١٠٥٤٤

٤١٣٠ریوان سمیر احمد السید ابو زهرة٣١٥٠١٠١٢١٥١

٤١٣١زهراء ابراهیم محمود جمعه١٨٠١٠١٠٥٤٧

٤١٣٢زهراء سعد سعداوى ضیف بریك١٨٠١٠١٠٥٤٨

٤١٣٣زیاد احمد یمنى احمد الحكیم١٨٠١٠١٠٥٥٣

٤١٣٤سارة على محمد مصطفى عبد السالم١٨٠١٠١٠٥٦٧

٤١٣٥سارة محمد عبد اللطیف محمد المنوفى١٨٠١٠١٠٥٧١

٤١٣٦سامى عبد الغنى عبد اهللا عبد الغنى ماضى١٨٠٣٠١٠٣٩٩

٤١٣٧سحر السید طلبه عباده قمح١٨٠٣٠١٠٤٠٢

٤١٣٨سماح السید محمد عبد الحلیم١٨٠١٠١٠٥٩٢

٤١٣٩سماح ایمن فتحى رمضان ابو المجد الننى١٨٠١٠١٠٥٩٣

٤١٤٠سمیة رضا طایل على ابوجاد١٨٠١٠١٠٥٩٧

٤١٤١سمیر سامى عبدالعزیز الجزیرى١٨٠١٠١٠٥٩٩

٤١٤٢سندس محمد رجب محمد الشنى١٨٠٣٠١٠٤٢٠

٤١٤٣سهیر بكر فؤاد محمود خمیس١٨٠١٠١٠٦٠٤

٤١٤٤سیف عبد الرحمن محمدى ابراهیم ذكى١٨٠١٠١٠٦١٣

٤١٤٥سیف عصام الدین محمود محمود حمبوطه١٨٠١٠١٠٦١٤

٤١٤٦شاهندا عزت عبد الجید یاسین خلف اهللا١٨٠١٠١٠٦١٧

٤١٤٧شروق سعید احمد السید مطر١٨٠١٠١٠٦١٩

٤١٤٨شروق عبد الشافى عبد الرازق محمد القاضى١٨٠١٠١٠٦٢٢

٤١٤٩شروق فاروق فتحى عبد الحكیم غیث١٨٠١٠١٠٦٢٣

٤١٥٠شیماء محمد عبد الصادق علي١٨٠١٠١٠٦٣٦

٤١٥١ضحى السید متولى عاشور١٨٠١٠١٠٦٤٧

٤١٥٢ضیاء حسن ابراهیم محمد ابراهیم حجازى١٧٠١٠١٠٦٣٠

٤١٥٣طارق اشرف محمد زیدان١٨٠١٠١٠٦٥٠

٤١٥٤طارق جابر ابراهیم محمد الوكیل١٨٠١٠١٠٦٥١

٤١٥٥طارق مصطفى محمد ابو الحسن٣١٥٠١٠١٢١٦١

٤١٥٦عادل جمال حسن جاد الباجورى١٨٠٣٠١٠٤٥٢

٤١٥٧عادل فایز عبد العزیز جاب اهللا١٨٠١٠١٠٦٥٥

٤١٥٨عادل ناصر ابراهیم ابراهیم منصور١٨٠١٠١٠٦٥٧

٤١٥٩عبد الجلیل عبد الرحمن عبد الجلیل خلیل العربى١٨٠٣٠١٠٤٥٥

٤١٦٠عبد الحلیم حافظ عبد المنعم واعر١٨٠١٠١٠٦٦١



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٦صفحة رقم 

٤١٦١عبد الحمید فرج جبریل عبد العاطى١٨٠١٠١٠٦٦٢

٤١٦٢عبد الرحمن جمال عبد الناصر محمد مراد على جاویش١٧٠١٠١٠٦٥٠

٤١٦٣عبد الرحمن حسن محمد السید جمعه١٨٠١٠١٠٦٧٠

٤١٦٤عبد الرحمن رفیق احمد  ابو المجد الجلده١٨٠١٠١٠٦٧٣

٤١٦٥عبد الرحمن طارق عبد الرحمن محمود عبدربه١٨٠١٠١٠٦٧٩

٤١٦٦عبد الرحمن طلعت محمد عبد الحمید عبد الجواد١٧٠١٠١٠٦٥٦

٤١٦٧عبد الرحمن كمال على حلبى١٨٠١٠١٠٦٨٤

٤١٦٨عبد القادر محمد عبد القادر حواس - د٣١٥٠١٠١٢٠٧١

٤١٦٩عبد الكریم حمدي عبد الكریم سلیمان قشقوش١٨٠٣٠١٠٤٧٨

٤١٧٠عبد اهللا رجب محمد حسین رزق١٨٠١٠١٠٧٠٦

٤١٧١عبد اهللا شعیب محمد عبد الستار زقزوق١٧٠١٠١٠٦٨٢

٤١٧٢عبد اهللا نادى إبراهیم العنانى١٨٠١٠١٠٧١٣

٤١٧٣عبد اهللا نصر على نصر مصطفى١٨٠١٠١٠٧١٥

٤١٧٤عبد المنعم عصام حمدى السید خطاب١٧٠١٠١٠٦٩٦

٤١٧٥عبده توفیق عبد الفتاح حسین١٨٠١٠١٠٧١٩

٤١٧٦عبلة عزت محمد بخاطره حموده١٨٠١٠١٠٧٢٠

٤١٧٧عزت محمد احمد زغلول١٨٠١٠١٠٧٢٢

٤١٧٨عالء عاشور عبد المجید محمد حسن القرنشاوي١٨٠١٠١٠٧٣١

٤١٧٩على رمضان على العوضى محمد كریم١٨٠١٠١٠٧٣٩

٤١٨٠على مسعد محمد حسن على نوار١٨٠١٠١٠٧٤٧

٤١٨١علیاء احمد شحاته احمد محمود١٨٠١٠١٠٧٥٠

٤١٨٢عماد احمد السید نصر الفیومي١٨٠١٠١٠٧٥٣

٤١٨٣عمار حبشى ابراهیم عبد الباقى بلتاجى١٨٠١٠١٠٧٥٧

٤١٨٤عمرو اشرف احمد احمد طعمیه١٨٠١٠١٠٧٨٢

٤١٨٥عمرو السید عمرو حسن ابوغزالة١٨٠١٠١٠٧٨٤

٤١٨٦عمرو حسین على محمد حامد١٧٠١٠١٠٧٦٨

٤١٨٧عمرو رضا السید الشربینى - ن٣١٥٠١٠١٢١٧٣

٤١٨٨عمرو عادل جاد جمعه١٨٠١٠١٠٧٨٨

٤١٨٩عوض كرم عوض عطا اهللا١٨٠١٠١٠٧٩٤

٤١٩٠عوض محمد عوض ابومحمد١٨٠١٠١٠٧٩٥

٤١٩١غادة الصافى على محمد السید١٨٠٣٠١٠٥٣٣

٤١٩٢غادة حبشي عبد اهللا كیالني المر١٨٠٣٠١٠٥٣٤



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٧صفحة رقم 

٤١٩٣غادة فتحى حافظ اسماعیل٣١٥٠١٠١٢١٦٦

٤١٩٤فادى ایمن عوض البسومى٣١٥٠١٠١٢١٥٧

٤١٩٥فادى فؤاد صلیب عطیه البراوى١٨٠١٠١٠٨٠٠

٤١٩٦فاطمة امین ابراهیم نصار١٨٠٣٠١٠٥٤٤

٤١٩٧فاطمة صبري قطب فرج محمد حبور١٨٠١٠١٠٨١١

٤١٩٨فاطمة عبد المقصود عبد المنعم فراج احمد١٨٠٣٠١٠٥٤٨

٤١٩٩فرحة رضا محمد عبد الخالق سمك١٨٠٣٠١٠٥٥٣

٤٢٠٠فهد شكرى واعر محمد - ن٣١٥٠١٠١٢١٨١

٤٢٠١كرستین یسرى فهیم سالمة -د٣١٥٠١٠١٢٠٧٣

٤٢٠٢كرم احمد كرم شاور١٧٠١٠١٠٨١٥

٤٢٠٣كریم صبحى محمد حسن١٨٠١٠١٠٨٣٨

٤٢٠٤كریم محمد رفعت عبد الفتاح النمر١٨٠١٠١٠٨٤٣

٤٢٠٦مؤمن محمود احمد عبده شحاته١٧٠١٠١٠٨٣٤

٤٢٠٧مؤمن مصطفى فتحى عبد الحمید١٨٠١٠١١١٨٩

٤٢٠٨مارى مجدى عطیة یوسف عوض١٨٠١٠١٠٨٥٧

٤٢٠٩مارینا میخائیل عزیز میخائیل فانوس١٧٠١٠١٠٨٤٣

٤٢١٠مجدي حمدي عطیه الحناوي١٨٠١٠١٠٨٦٤

٤٢١٢محمد ابو زید عبد الباعث ابو زید حماده١٨٠١٠١٠٨٧٤

٤٢١٣محمد احمد عبد الفتاح حسین سالم١٨٠١٠١٠٨٨١

٤٢١٤محمد احمد فتحى حافظ السقا٣١٥٠١٠١٢٠٥٥

٤٢١٥محمد احمد فرج فتح اهللا فرج١٨٠١٠١٠٨٨٥

٤٢١٦محمد احمد محمد جنیدى١٧٠١٠١٠٨٧٦

٤٢١٧محمد احمد مصطفى احمد١٨٠١٠١٠٨٩٠

٤٢١٨محمد اشرف شحاتة ابراهیم١٧٠١٠١٠٨٩٠

٤٢١٩محمد السید فؤاد االبیض١٧٠١٠١٠٨٩٧

٤٢٢٠محمد الصافى عبد الهادى على محمد١٨٠١٠١٠٩٠٢

٤٢٢١محمد امین حجازى عبد الرحمن عتمان١٨٠١٠١٠٩٠٣

٤٢٢٣محمد حسین السید ابراهیم النجار١٧٠١٠١٠٩١٩

٤٢٢٤محمد حمدي السید كامل المستكاوي١٧٠١٠١٠٩٢٢

٤٢٢٥محمد رضا حسین طبلیة١٧٠١٠١٠٩٣٦

٤٢٢٦محمد سامى ابراهیم منصور١٨٠١٠١٠٩٣٨

٤٢٢٧محمد سامى عبد اهللا سالم شریف١٧٠١٠١٠٩٤٤



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٨صفحة رقم 

٤٢٢٨محمد سعد عبد العزیز عبد القادر١٨٠١٠١٠٩٤٠

٤٢٢٩محمد شعبان سعد رفاعى١٨٠١٠١٠٩٤٩

٤٢٣٠محمد شوقى زكریا سعد قمح١٨٠١٠١٠٩٥١

e٤٢٣١محمد عادل راشد عیسى-٣١٥٠١٠١٢١٩٢

٤٢٣٢محمد عادل عبده عبد المعطى١٨٠١٠١٠٩٦٢

٤٢٣٣محمد عادل على واصل١٨٠١٠١٠٩٦٣

٤٢٣٤محمد عبد الدایم محمود عوض رجب١٨٠١٠١٠٩٧٧

٤٢٣٥محمد عبد المنعم عبد الهادى خلیفه١٨٠١٠١٠٩٨١

٤٢٣٦محمد عالء السید العربى مرسى ولى الدین١٧٠١٠١١٠٠٦

٤٢٣٧محمد على محمود السمرى١٧٠١٠١١٠١١

٤٢٣٨محمد عماد الدین محمود رجب١٧٠١٠١١٠١٣

٤٢٣٩محمد عمرو عبد الهادى الحصاوى١٨٠١٠١٠٩٩٥

٤٢٤٠محمد فؤاد عبد الجید غالب١٨٠١٠١١٠٠٤

٤٢٤١محمد فرج مسعود ابراهیم١٨٠١٠١١٠٠١

٤٢٤٢محمد فهمى سعد حسین غانم١٨٠١٠١١٠٠٢

٤٢٤٣محمد فوزى محمد  محمد لكلوك١٨٠١٠١١٠٠٣

٤٢٤٤محمد ماهر كامل عوض عبد المجید١٨٠١٠١١٠١١

٤٢٤٥محمد متولى احمد احمد جاویش١٨٠١٠١١٠١٢

٤٢٤٦محمد محمد حسن على الدیب١٨٠١٠١١٠١٦

٤٢٤٧محمد محمد صالح الدین امین ایوب١٨٠١٠١١٠١٨

٤٢٤٨محمد محمود محمد عبد اهللا١٨٠١٠١١٠٢٥

٤٢٤٩محمد ناجى عبد الستار عبد السالم١٧٠١٠١١٠٥٥

٤٢٥٠محمد ناصر محمد عوض شلبى١٧٠١٠١١٠٥٦

٤٢٥١محمد هشام عباس على السعودي١٨٠١٠١١٠٤٠

٤٢٥٢محمد وجیة السید عبد الجواد على١٨٠١٠١١٠٤٢

٤٢٥٣محمد یاسین صالح السعودي١٨٠١٠١١٠٤٦

٤٢٥٤محمد یحى عبد المحسن الشریف قریطم١٧٠١٠١١٠٦٨

٤٢٥٥محمد یحى محمد زكى المغربى - ن٣١٥٠١٠١٢١٨٠

٤٢٥٦محمود احمد محمود الحوشي١٨٠١٠١١٠٥٧

٤٢٥٧محمود احمد یسرى محمد محمد السعودى١٨٠١٠١١٠٥٨

٤٢٥٨محمود حسن جبر حسن١٧٠١٠١١٠٨٣

٤٢٥٩محمود حمدى یوسف عبد العزیز غنیم١٨٠١٠١١٠٦٤



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٩صفحة رقم 

٤٢٦٠محمود خضر محمود ابراهیم خضر١٨٠١٠١١٠٦٦

٤٢٦١محمود سعید رمضان ابو طور١٨٠١٠١١٠٧٣

٤٢٦٢محمود عبد اللطیف محمود احمد محجوب١٧٠١٠١١٠٩٨

٤٢٦٣محمود عماد مبروك عبد المالك١٨٠١٠١١٠٩٢

٤٢٦٤محمود فایز مبروك عید داود١٨٠١٠١١٠٩٥

٤٢٦٥محمود كمال ممدوح إبراهیم - معادلة١٨٠١٠١١٥٤٩

٤٢٦٦محمود محب مأمون محمد االعصر١٨٠١٠١١٠٩٧

٤٢٦٧محمود محفوظ جمعه عید١٨٠١٠١١٠٩٩

٤٢٦٨محمود محمد ابراهیم سالم ابراهیم١٨٠١٠١١١٠٠

٤٢٦٩محمود محمد احمد عبد المعطى المسلمانى١٨٠١٠١١١٠١

٤٢٧٠محمود محمد عبد اهللا حسن عبد اهللا الحناوى١٧٠١٠١١١١٨

٤٢٧١محمود ناجى عبد الحمید محمد ابو وافیة١٧٠١٠١١١٢٥

٤٢٧٢مریم احمد سامى محمد امین مالك١٨٠١٠١١١١٩

٤٢٧٣مصطفى ابراهیم محمد وهبه١٨٠١٠١١١٣٢

٤٢٧٤مصطفى خمیس صالح مبروك صقر١٨٠١٠١١١٣٨

٤٢٧٥مصطفى عاشور قاسم احمد ماضي١٧٠١٠١١١٨٠

٤٢٧٦مصطفى محمد محمود الشامى١٧٠١٠١١١٧١

٤٢٧٧معاذ احمد محمود حلمي خلیل برغش١٨٠١٠١١١٦٣

٤٢٧٨منار احمد زكریا امین عامر١٨٠٣٠١٠٧٦٧

٤٢٧٩منال زكى السید عباس سلیم١٨٠٣٠١٠٧٧٣

٤٢٨٠منة اهللا احمد السعید االعرج١٧٠١٠١١١٩٧

٤٢٨١منى حسن على القطرى - ن٣١٥٠١٠١٢١٨٣

٤٢٨٢مى عبد الحافظ محمود عبد الحمید حجازى١٨٠١٠١١١٩٤

٤٢٨٣نازى فخرى شعبان منصور عتمان١٨٠١٠١١٢٢٠

٤٢٨٤نانیس عبد الحمید اسماعیل الخولي١٨٠١٠١١٢٢١

٤٢٨٥نبیل سامى عبد الحلیم حسانین١٨٠١٠١١٢٢٤

٤٢٨٦نجوى عبد المنعم عبد السمیع فهیم١٨٠١٠١١٢٢٧

٤٢٨٧نجیب محمد نجیب ابو جالل السماك١٨٠١٠١١٢٢٨

٤٢٨٨ندى السید نصر ابو قرن١٨٠١٠١١٢٣٥

٤٢٨٩ندى عصام عبد الرازق السید مرسال١٨٠١٠١١٢٤٣

٤٢٩٠ندى عالء سید احمد احمد غالى١٨٠١٠١١٢٤٤

٤٢٩١ندى محمد رفیق محمد محمد عیاد١٨٠١٠١١٢٤٩



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٠صفحة رقم 

٤٢٩٢ندى محمد عبد اللطیف الصباغ١٨٠٣٠١٠٨١٩

٤٢٩٣نسمة جابر السید ابراهیم محمد - ن٣١٥٠١٠١٢١٧٨

٤٢٩٤نسمة محمد عبد الحمید عبد العظیم١٨٠١٠١١٢٦٠

٤٢٩٥نها رمضان احمد الغرباوي١٨٠١٠١١٢٦٢

٤٢٩٦نهاد عبدالواحد عبد الرازق محمد محسن١٨٠٣٠١٠٨٣٢

٤٢٩٧نهاد محمود احمد عیاد١٨٠١٠١١٢٦٤

٤٢٩٨نهال سلیمان عبد الفتاح محسن١٨٠٣٠١٠٨٣٣

٤٢٩٩نور الهدى عبد الحمید بدوى عبد اهللا١٨٠١٠١١٢٧٢

٤٣٠٠نورا سامى ابراهیم عبد الفتاح كشكى١٨٠١٠١١٢٧٤

٤٣٠١نورهان البدري عبد الحمید حجاج١٨٠١٠١١٢٨١

٤٣٠٢نورهان یوسف محمود مبارك محجوب١٨٠١٠١١٢٩٩

٤٣٠٣نیرة على انور االنصارى شلبى١٨٠١٠١١٣٠٠

٤٣٠٤هاجر سامى عثمان محمد - د٣١٥٠١٠١٢٠٧٥

٤٣٠٥هاجر مجدى عبد الرحمن على عزام١٧٠١٠١١٣١٧

٤٣٠٦هالة یاسر عبد الفضیل یونس - معادلة١٧٠١٠١١٤٥٩

٤٣٠٧هایدى منصور محمد سعد زاید١٨٠١٠١١٣١٨

٤٣٠٨هبة اهللا عمر عبد الكریم عبد السالم بلتاجى١٧٠١٠١١٣٢٨

٤٣٠٩هبة سعد محمد حسن نعیم١٨٠١٠١١٣٢٥

٤٣١٠هدى علوانى بالل علوانى١٨٠٣٠١٠٨٨١

٤٣١١هدیر حلمى سعید عبد اهللا النحاس - د١٧٠١٠١١٤٧٨

٤٣١٢هدیر كامل انور على محمد منصور - د١٧٠١٠١١٤٧٩

٤٣١٣هشام محمد ابراهیم عودة١٧٠١٠١١٣٤٨

٤٣١٤وجیهه ابو الخیر عبد السمیع الحبال١٨٠١٠١١٣٤٦

٤٣١٥وفاء رمضان احمد ابراهیم رضوان١٨٠١٠١١٣٤٩

٤٣١٦یاسمین جمال معوض تمام حسین١٨٠١٠١١٣٦٢

٤٣١٧یاسمین متولى عبده متولى البنا١٧٠١٠١١٣٩٢

٤٣١٨كریم تامر خمیس الصافى على٢٠١٢١٠٠٧٥٧٢٢

٤٤٠١ابراهیم ریاض لبیب محفوظ محمد١٧٠١٠١٠٠٠٧

٤٤٠٢ابراهیم عبد المنعم ابراهیم السید حسونه١٨٠١٠١٠٠١٠

٤٤٠٣ابراهیم عبوده محمد مؤمن مفتاح١٨٠١٠١٠٠١١

٤٤٠٤ابراهیم عثمان محمود محمد الصاوي١٨٠١٠١٠٠١٢

٤٤٠٥ابراهیم علي ابراهیم محمد شهاوي١٧٠١٠١٠٠١٠



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١١صفحة رقم 

٤٤٠٦ابراهیم مصطفى محمود حسن رضوان١٧٠١٠١٠٠١٦

٤٤٠٧احمد ابراهیم عباس هالل١٧٠١٠١٠٠١٩

٤٤٠٨احمد اشرف ابوالحسن سیداحمد المشهور١٧٠١٠١٠٠٢٨

٤٤٠٩احمد اشرف احمد السمان١٨٠١٠١٠٠٢٧

٤٤١٠احمد السید ابراهیم اسماعیل الناغیه١٧٠١٠١٠٠٣١

٤٤١١احمد ایمن عبد العزیز السید زیدان١٧٠١٠١٠٠٣٧

٤٤١٢احمد بدوى محمد سعد بدوى١٧٠١٠١٠٠٣٨

٤٤١٣احمد حجاج عباس كشك١٧٠١٠١٠٠٤٦

٤٤١٤احمد حسن سعید حسن١٨٠١٠١٠٠٤٢

٤٤١٥احمد حسن كمال كحله١٨٠١٠١٠٠٤٥

٤٤١٦احمد حسین السید محمود ناجى١٨٠١٠١٠٠٤٦

٤٤١٧احمد حمدى عبد المنعم ناجى١٧٠١٠١٠٠٥١

٤٤٢٠احمد سامى شعبان مبروك١٧٠١٠١٠٠٧٩

٤٤٢١احمد سامى عبد الحمید حسین قناوى١٨٠١٠١٠٠٦٤

٤٤٢٢احمد سعید ابراهیم ابراهیم فرحانة١٨٠١٠١٠٠٦٦

٤٤٢٣احمد سعید عبد المولى سعد١٨٠١٠١٠٠٧٠

٤٤٢٤احمد ضیف اهللا عبد الجواد عبد الحلیم -د٣١٥٠١٠١٢١٤٦

٤٤٢٥احمد عاشور مختار على حجازى١٧٠١٠١٠٠٩٦

٤٤٢٦احمد عبد الراضى اسماعیل عبد المجید١٧٠١٠١٠١٠٤

٤٤٢٧احمد عصام ابراهیم قطب یعقوب١٨٠١٠١٠٠٩٦

٤٤٢٨احمد عوض حسن عبده حسان١٨٠١٠١٠٠٩٩

٤٤٢٩احمد فتحى محمد خلف١٨٠١٠١٠١٠٤

٤٤٣٠احمد فرید على محمد سالمه١٨٠١٠١٠١٠٧

٤٤٣١احمد فوزى صدقي جاداهللا قویدر١٧٠١٠١٠١٢٦

٤٤٣٢احمد كامل عبد اللطیف على ناجى١٨٠١٠١٠١١٢

٤٤٣٣احمد محسن محمد السباعى١٨٠١٠١٠١٢٢

٤٤٣٤احمد محمد توفیق نصر١٨٠١٠١٠١٣٠

٤٤٣٥احمد محمد محمد خضر١٨٠١٠١٠١٤٤

٤٤٣٦احمد محمد محمود عطیة١٧٠١٠١٠١٦٢

٤٤٣٧احمد محمد مهنا حمیده حمد١٨٠١٠١٠١٤٩

٤٤٣٩احمد مسعد نعیم ندا١٨٠١٠١٠١٥٧

٤٤٤٠احمد مصطفى خلیل شرف الدین١٧٠١٠١٠١٧٢



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٢صفحة رقم 

٤٤٤١احمد مصطفى محمد ابو العنین شعبان٣١٥٠١٠١٢١٤٨

٤٤٤٢احمد ناصر محمود عواد١٨٠١٠١٠١٦٥

٤٤٤٣احمد نبیل شحاته بسیونى الشبراوي١٨٠١٠١٠١٦٧

٤٤٤٤احمد وجیه جاد عبد اهللا١٧٠١٠١٠١٨٦

٤٤٤٥اسامة محمد سعد عزالدین١٨٠١٠١٠١٨٠

٤٤٤٦اسامة یوسف حسن الصاوى١٨٠١٠١٠١٨٢

٤٤٤٧اسراء الخلعى محمد السمبختى١٧٠١٠١٠٢٠٣

٤٤٤٨اسراء شعبان احمد اسماعیل محمد١٨٠١٠١٠١٩٤

٤٤٤٩اسالم السید على عبد العلیم بدوى غراب١٧٠١٠١٠٢٢٨

٤٤٥٠اسالم رافت سعد خلیل محمد١٨٠١٠١٠٢١٣

٤٤٥١اسالم على حسن ابو جبل١٨٠١٠١٠٢١٧

٤٤٥٢اسالم علي أحمد ذكي شعیب١٨٠١٠١٠٢١٨

٤٤٥٣اسلم عصام محمد عمر مكرم١٧٠١٠١٠٢٥٠

٤٤٥٤اسماء الصاوى محمد الصاوى طلب الصیرفى١٨٠١٠١٠٢٢٧

٤٤٥٥اسماء رمضان حلمى عبد العزیز جاد١٨٠١٠١٠٢٣٣

٤٤٥٦اسماء فریج اسماعیل عبد اهللا ابو یوسف - د١٨٠١٠١١٤٠٥

٤٤٥٧اسماء محمد خیرى عربان١٨٠١٠١٠٢٣٧

٤٤٥٨اسماعیل صالح سامي حسین الغول - معادلة١٨٠١٠١١٥٢٤

٤٤٥٩اشرقت انور ناجى محمد١٨٠١٠١٠٢٥٠

٤٤٦٠اكرام مجدى لطفى عبد اهللا السجینى١٨٠١٠١٠٢٥١

٤٤٦١السید ابراهیم السید ابراهیم سلیم١٨٠١٠١٠٢٧٥

٤٤٦٢السید رامى السید محمد الدیب١٨٠١٠١٠٢٧٧

٤٤٦٣السید سمیر عبد الواحد ابراهیم الكرساوى١٨٠١٠١٠٢٧٨

٤٤٦٤السید محمد قناوى رشیدى عثمان٣١٥٠١٠١٢١٦٢

٤٤٦٥السید نصر محمود نورالدین١٨٠١٠١٠٢٨٠

٤٤٦٦امانى سعید احمد احمد كشاف١٨٠١٠١٠٢٨٦

٤٤٦٧امل مصطفى السعید درباله١٧٠١٠١١٤٣٠

٤٤٦٨امیرة خلیفة حسني یوسف١٨٠١٠١٠٣١٠

٤٤٦٩ایة حمدى محمد عبد اهللا موسى١٨٠١٠١٠٣٤٦

٤٤٧٠ایة ربیع محمود زین العابدین١٨٠١٠١٠٣٤٧

٤٤٧١ایة رشاد عبده مصطفى الشهاوى١٨٠١٠١٠٣٤٨

٤٤٧٢ایة عبد المجید محمد محمود مشالي١٨٠١٠١٠٣٥٣



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٣صفحة رقم 

٤٤٧٣ایة محمد ابراهیم حبیب - د٣١٥٠١٠١٢١٤٧

٤٤٧٤ایة محمد جمعة اسماعیل الكومى١٨٠١٠١٠٣٥٦

٤٤٧٥ایة محمد حافظ الشهاوى١٨٠١٠١٠٣٥٧

٤٤٧٦ایمان اسامه عبد المعطى على الخراشى١٨٠١٠١٠٣٦٨

٤٤٧٧ایمان عون خیر اهللا بسیونى واعر١٧٠١٠١٠٣٦٧

٤٤٧٨ایمان هالل نصر عبد السالم القادوسى١٨٠١٠١٠٣٨٥

٤٤٧٩ایهاب حامد فاضل محمد غالي١٨٠١٠١٠٣٩٤

٤٤٨٠ایهاب عماد محمود احمد قلقیلة١٧٠١٠١٠٣٧٥

٤٤٨١بسمة حمدى محمد محمد الفار٣١٥٠١٠١٢٢٩١

٤٤٨٢بالل ابراهیم یاقوت عبد النبى - ن٣١٥٠١٠١٢١٧٦

٤٤٨٣بالل احمد مختارمحمد اللقانى١٨٠١٠١٠٤٠٤

٤٤٨٤بوسى مجدى محمد قاسم عبد الال١٨٠١٠١٠٤٠٧

٤٤٨٥توفیق عبد الجلیل توفیق عبد الجلیل لطیف١٧٠١٠١٠٣٩٨

٤٤٨٦جهاد السید نصر ابو قرن١٨٠١٠١٠٤٢٥

٤٤٨٧جیهان احمد مصطفى الصاوى١٨٠١٠١١٤٣٥

٤٤٨٨حازم مجدي محمد توتو١٧٠١٠١٠٤١٥

٤٤٨٩حسام رضا عبد اهللا فتح اهللا٣١٥٠١٠١٢١٥٣

٤٤٩٠حسام عبد اللطیف محمد قضیب١٧٠١٠١٠٤٣٠

٤٤٩١حسام محمد على عید الحنش١٨٠١٠١٠٤٤٠

٤٤٩٢حسام نزیه احمد حماد١٨٠١٠١٠٤٤١

٤٤٩٣حسن محمد حسن احمد فاید١٧٠١٠١٠٤٣٧

٤٤٩٤حسن محمد حسن حسین شكرى١٨٠١٠١٠٤٤٤

٤٤٩٥حسن محمد حسن عبد العزیز الناقة١٨٠١٠١٠٤٤٥

٤٤٩٦حسن مكرم خطاب دغیش١٨٠١٠١٠٤٤٦

٤٤٩٧خالد رمضان احمد ابراهیم رضوان١٨٠١٠١٠٤٦٣

٤٤٩٨خالد محمد رمضان راشد١٨٠١٠١٠٤٦٩

٤٤٩٩خلود سرور محمد اسماعیل العسكري١٨٠١٠١٠٤٧٦

٤٥٠٠رجب محمد عبد العاطى على محمد١٧٠١٠١٠٤٩٧

٤٥٠١رحاب فضل عبد السید محمد١٨٠١٠١٠٥٠٦

٤٥٠٢رضا السید علوانى هنداوى١٧٠١٠١٠٥٠٦

٤٥٠٣رمزى عبد الحلیم على العریان - ن٣١٥٠١٠١٢١٧٥

٤٥٠٤روفیدا سعد على ابو سعید١٨٠١٠١٠٥٣٧



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٤صفحة رقم 

٤٥٠٥ریهام حماده عبد الحمید عبد العزیز طایل١٨٠١٠١٠٥٤٣

e٤٥٠٦زیاد احمد حافظ ابو وافیة -٣١٥٠١٠١٢١٩٥

٤٥٠٧زیاد محمود فؤاد محمود١٨٠١٠١٠٥٥٩

٤٥٠٨زین العابدین احمد زین العابدین محمد سیف١٧٠١٠١٠٥٥٢

٤٥٠٩زینب عبد العاطى محمد عوض١٧٠١٠١٠٥٥٦

٤٥١٠سعد خمیس عبد العزیز حجاج١٨٠١٠١٠٥٧٩

٤٥١١سعید السید احمد محمد عبد الجید - ن٣١٥٠١٠١٢١٧٢

٤٥١٢سالمة محمد مرسى عبد الحلیم متولى١٨٠١٠١٠٥٨٢

٤٥١٣سمر احمد عبده  شعبان النجار١٨٠١٠١٠٥٩٤

٤٥١٤سمر سعد ابراهیم اسماعیل١٧٠١٠١٠٥٨٩

٤٥١٥سمیر مجدى محمود العبد - ن٣١٥٠١٠١٢١٦٩

٤٥١٦سیف ایهاب السید العشرى١٨٠١٠١٠٦١٢

٤٥١٧شریف مصطفى عبد المولى فتیح٣١٥٠١٠١٢١٥٢

٤٥١٨شهاب الدین قندیل محمد ابراهیم عبد العاطى١٨٠١٠١٠٦٢٨

٤٥١٩شوقى مجدى محمد محمود عشرى١٨٠١٠١٠٦٣٢

٤٥٢٠صفاء محمد حسن عبد العاطى شرابیه١٨٠١٠١٠٦٤١

٤٥٢١صفوت محمد سعید محمد عبده صومع١٨٠١٠١٠٦٤٢

٤٥٢٢عابد محمد كمال السید البانوبي١٧٠١٠١٠٦٣٥

٤٥٢٣عابدین عیسى عابدین یونس٣١٥٠١٠١٢١٥٤

٤٥٢٤عادل محمد خالد ابراهیم عماره١٨٠١٠١٠٦٥٦

٤٥٢٥عاصم احمد عبد المجید الدیب١٧٠١٠١٠٦٣٧

٤٥٢٦عبد الرحمن اشرف ناجى موسى صالح١٨٠١٠١٠٦٦٦

٤٥٢٧عبد الرحمن جالل حسین سلیمان ابوحسین١٧٠١٠١٠٦٤٩

٤٥٢٨عبد الرحمن محمد فتحى یوسف عبد الدایم٣١٥٠١٠١٢١٥٥

٤٥٢٩عبد العزیز محمد السید محمد یونس١٨٠١٠١٠٦٩٧

٤٥٣٠عبد اهللا ایمن احمد ابوشادى١٨٠١٠١٠٧٠٥

٤٥٣١عبد اهللا یاسر حامد محمود عشرى١٧٠١٠١٠٦٩٣

٤٥٣٢عبد المجید على عبد المجید األفندى١٨٠١٠١٠٧١٦

٤٥٣٣عبد المنعم ایمن شوقى عبد الحمید محمد١٧٠١٠١٠٦٩٥

٤٥٣٤عزالدین عمر عزالدین محمد رجب١٨٠١٠١٠٧٢١

٤٥٣٥عزیزة انور شتا ابو العطا بیومى - د١٨٠١٠١١٤٧٤

٤٥٣٦عزیزة حسن عبد الفتاح السعید عواد -د١٨٠١٠١١٤٧٥



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٥صفحة رقم 

٤٥٣٧عال احمد احمد حسن الكومى١٧٠١٠١٠٧١١

٤٥٣٨عالء احمد محمد عبد الرزاق شرف الدین١٨٠١٠١٠٧٢٨

٤٥٣٩عالء الدین مصطفى فرج سالم١٧٠١٠١٠٧١٦

٤٥٤٠عالء رجب عبد الحمید العمرى٣١٥٠١٠١٢١٦٤

٤٥٤١عالء سعید محمد عبد المنعم المسلماني١٨٠١٠١٠٧٣٠

٤٥٤٢عالء عزت فهمي محمد شهاوي١٨٠١٠١٠٧٣٢

٤٥٤٣على إبراهیم علي ابراهیم عبد الال١٨٠١٠١٠٧٣٨

٤٥٤٤على سعید عبد الفتاح محمود غریب١٨٠١٠١٠٧٤٠

٤٥٤٥على محمد فتحى سالم البنا١٨٠١٠١٠٧٤٣

٤٥٤٦عمار السید حسنى المزین١٨٠١٠١٠٧٥٦

٤٥٤٧عمر اشرف السید احمد نصر٣١٥٠١٠١٢١٦٥

٤٥٤٨عمر عبد الجید شحاتة عبد الجید بحیرى١٧٠١٠١٠٧٥١

٤٥٤٩عمرو خالد ابراهیم احمد سویدان١٧٠١٠١٠٧٧٠

٤٥٥٠عمرو محمد محمد جاداهللا عاشور١٧٠١٠١٠٧٨١

٤٥٥١عون صبرى عبد المعطى عبد الخالق عون١٧٠١٠١٠٧٨٣

٤٥٥٢فادى یسرى عبد اهللا ناجى سعد١٧٠١٠١٠٧٩٣

٤٥٥٣فارس اشرف ذكى محمد١٨٠١٠١٠٨٠١

٤٥٥٤فارس حسن توفیق حسن السیوفى١٨٠١٠١٠٨٠٣

٤٥٥٥فتحى ماهر فتحى عبد الجواد عویضة١٧٠١٠١٠٨٠٦

٤٥٥٦فضل ابراهیم عبد المطلب محمد١٨٠١٠١٠٨٢٦

٤٥٥٧كامیلیا محمود محمود محمد عبد الرحمن١٨٠١٠١٠٨٣٠

٤٥٥٨كریم صالح عبد الاله مصطفى سالم محمد١٨٠١٠١٠٨٣٩

٤٥٥٩كریم عماد محمد متولي سلطان١٧٠١٠١٠٨٢١

e٤٥٦٠مازن اسامة رجب الصول - ٣١٥٠١٠١٢١٩٩

٤٥٦١محمد ابراهیم محمود ابراهیم عبید١٨٠١٠١٠٨٧٢

٤٥٦٢محمد احمد احمد السنانكلى - ن٣١٥٠١٠١٢١٧٩

٤٥٦٣محمد احمد عبد الصمد عیسى١٧٠١٠١٠٨٦٧

٤٥٦٤محمد احمد عالء الدین الشین١٨٠١٠١٠٨٨٢

٤٥٦٥محمد احمد فوزي ابو عجور١٧٠١٠١٠٨٧٠

٤٥٦٦محمد احمد محمد عبد الفتاح١٨٠١٠١٠٨٨٨

٤٥٦٧محمد احمد محمد محمد عباس الركایبى١٧٠١٠١٠٨٧٩

٤٥٦٨محمد ادریس احمد ادریس الشیمى١٧٠١٠١٠٨٨١



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٦صفحة رقم 

٤٥٦٩محمد اسماعیل محمد عبد اهللا سعفان١٧٠١٠١٠٨٨٧

٤٥٧٠محمد اشرف محمد مصطفى عبد اهللا١٨٠١٠١٠٨٩٥

٤٥٧١محمد الحسینى محمد محمود صبرى١٧٠١٠١٠٨٩٤

٤٥٧٢محمد السعید عطیه احمد الزواوى١٨٠١٠١٠٨٩٦

٤٥٧٣محمد السید محمد خلف اهللا١٨٠١٠١٠٨٩٨

٤٥٧٤محمد ایمن محمد رضا الباجورى١٨٠١٠١٠٩٠٤

٤٥٧٥محمد ایهاب ابراهیم احمد عبد البارى سلیمان١٨٠١٠١٠٩٠٦

٤٥٧٦محمد بركات محروس عبد الحمید  العساوى١٧٠١٠١٠٨٩٩

٤٥٧٧محمد بسیونى خیر اهللا عبدالغنى١٨٠١٠١٠٩٠٩

٤٥٧٨محمد بهاء محمد عبد الحمید الیمني١٧٠١٠١٠٩٠١

٤٥٧٩محمد جمال على محمد السید١٨٠١٠١٠٩١٠

٤٥٨٠محمد حسن ادهم مصطفى البیومى١٨٠١٠١٠٩١٦

٤٥٨١محمد حسن الحصافى ابو طور١٨٠١٠١٠٩١٧

٤٥٨٢محمد حسن عید على عامر١٧٠١٠١٠٩١٤

٤٥٨٣محمد حسن نصر الدین حسن األسود١٨٠١٠١٠٩٢١

٤٥٨٤محمد خلیل حسن محمد صالح١٨٠١٠١٠٩٣٤

٤٥٨٥محمد ربیع عبد الحمید محمد الجزار١٧٠١٠١٠٩٣٣

٤٥٨٦محمد رمضان محمد الضوى١٨٠١٠١٠٩٣٧

٤٥٨٧محمد سامي علي مصباح محمد سالم١٧٠١٠١٠٩٤٥

٤٥٨٨محمد سعید ابراهیم عبد الباسط - معادلة١٧٠١٠١١٤٤٩

٤٥٨٩محمد سعید سعد حسین شریدح١٧٠١٠١٠٩٤٨

e٤٥٩٠محمد سعید عبد الجواد حزیمة -٣١٥٠١٠١٢١٩١

٤٥٩١محمد سعید عبد الحلیم سالم١٨٠١٠١٠٩٤٣

٤٥٩٢محمد سعید فتحى على خلیل الخطیب١٨٠١٠١٠٩٤٥

٤٥٩٣محمد سعید فوزى الدیب١٧٠١٠١٠٩٥١

٤٥٩٤محمد شریف محمد رمضان نوار١٧٠١٠١٠٩٥٦

٤٥٩٥محمد طارق جابر طه١٨٠١٠١٠٩٥٧

٤٥٩٦محمد طارق على شریف١٧٠١٠١٠٩٧٢

٤٥٩٧محمد عادل عبد الجلیل محمد الشیخ٢٠١٢١٠٠٧٥٦٣٣

٤٥٩٨محمد عادل محمد محمد السماك١٨٠١٠١٠٩٦٧

٤٥٩٩محمد عبد الجواد عبد المجید عبد العزیز١٨٠١٠١٠٩٧٢

٤٦٠٠محمد عبد الجواد مبروك رزق - ن٣١٥٠١٠١٢١٧١



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٧صفحة رقم 

٤٦٠١محمد عبد الحمید محمد عبد الحمید ابراهیم یحي١٨٠١٠١٠٩٧٤

٤٦٠٢محمد عبد السالم درویش مصطفى زیان١٧٠١٠١٠٩٨٩

٤٦٠٣محمد عبد المطلب عبد الجلیل حسین فرحات١٧٠١٠١٠٩٩١

٤٦٠٤محمد عبد المنعم محمد ابراهیم غزال١٧٠١٠١٠٩٩٣

e٤٦٠٥محمد عبد النبى حفظى - ٣١٥٠١٠١٢١٩٨

٤٦٠٦محمد عبد الوهاب ماهر سرور١٧٠١٠١٠٩٩٧

٤٦٠٧محمد عصام مبروك عبد الخالق النجار١٨٠١٠١٠٩٩٠

٤٦٠٨محمد عصام محمد ملیجى علي١٧٠١٠١١٠٠٢

٤٦٠٩محمد عالء صمیدة محمد دیاب١٧٠١٠١١٠٠٧

٤٦١٠محمد على حامد جوده جاد١٧٠١٠١١٠٠٩

٤٦١١محمد فؤاد عبد العزیز حسن السید١٨٠١٠١١٠٠٥

٤٦١٢محمد فتحى حسن عبده شمسیه١٨٠١٠١١٠٠٠

٤٦١٣محمد فرحات مصطفى محمد الحیلة٣١٥٠١٠١٢١٥٩

٤٦١٤محمد ماهر احمد خلیل عیسى١٨٠١٠١١٠٠٩

٤٦١٥محمد ماهر صابر محمد العزالى١٨٠١٠١١٠١٠

٤٦١٦محمد مجدى على محمد عبد المجید١٧٠١٠١١٠٣١

٤٦١٧محمد محمد سعد ابراهیم عطیان١٨٠١٠١١٠١٧

٤٦١٨محمد محمود محمد عوض١٨٠١٠١١٠٢٦

٤٦١٩محمد مهنا الصافى مفتاح١٨٠١٠١١٠٣١

٤٦٢٠محمد نشأت حامد محمود عشري١٨٠١٠١١٠٣٤

٤٦٢١محمد وجیة رزق المسارع١٨٠١٠١١٠٤٣

٤٦٢٢محمد یاسر محمود احمد هلیل١٧٠١٠١١٠٦٦

٤٦٢٣محمود احمد فهیم السید قنطوش١٨٠١٠١١٠٥٤

٤٦٢٤محمود احمد محمد ابراهیم فرغلى - ن٣١٥٠١٠١٢١٤٠

٤٦٢٥محمود اقسم محمد محمد حسانین١٨٠١٠١١٠٥٩

٤٦٢٦محمود السباعى موسى محمد الفراش١٨٠١٠١١٠٦٠

٤٦٢٧محمود انور على جمعه الدریف١٨٠١٠١١٠٦١

٤٦٢٨محمود سعد ابراهیم بسیونى عمارة٣١٥٠١٠١٢١٦٠

٤٦٢٩محمود سعید محجوب عطا اهللا١٧٠١٠١١٠٨٦

٤٦٣٠محمود سمیر محمود عاشور محمد جوده١٧٠١٠١١٠٨٨

e٤٦٣١محمود صبرى محمد خضر -٣١٥٠١٠١٢١٩٣

٤٦٣٢محمود صالح على الهریدى١٨٠١٠١١٠٧٦



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٨صفحة رقم 

٤٦٣٣محمود عبد الفتاح محمد قنا١٨٠١٠١١٠٨٧

٤٦٣٤محمود عبد اهللا محمود اسماعیل١٧٠١٠١١١٠١

٤٦٣٥محمود علوانى ابراهیم رمضان١٧٠١٠١١١٠٤

٤٦٣٦محمود على محمد خیرى على الجوهرى١٧٠١٠١١١٠٦

٤٦٣٧محمود محمد حامد عیسي سلمان١٧٠١٠١١١١٧

٤٦٣٨محمود محمد فتحى عبد النبى برانى١٧٠١٠١١١٢٠

٤٦٣٩محمود محمد لطفى االبیض١٨٠١٠١١١٠٨

٤٦٤٠محمود محمد محمود المغربي١٧٠١٠١١١٢١

٤٦٤١مروان فؤاد محمد محمد شعبان١٧٠١٠١١١٣٥

٤٦٤٢مروة حسن حسن احمد -د١٧٠١٠١١٤٧٢

٤٦٤٣مصطفى اسماعیل عبد الحمید محمود مالح١٧٠١٠١١١٤٨

٤٦٤٤مصطفى حمدى عباس كامل السعداوى١٨٠١٠١١١٣٥

٤٦٤٥مصطفى خمیس سعید دسوقى الشاعر١٨٠١٠١١١٣٧

٤٦٤٦مصطفى سعد عبدالسید سعد عبدالسید١٨٠١٠١١١٤٠

٤٦٤٧مصطفى شاهر الدین كامل سیف النصر١٨٠١٠١١١٤١

٤٦٤٨مصطفى عادل محمد حسنین١٨٠١٠١١١٤٣

٤٦٤٩مصطفى عبد الفتاح یوسف الهیتمى١٧٠١٠١١١٦١

٤٦٥٠مصطفى مبروك ابراهیم محمد االنصارى١٨٠١٠١١١٤٦

٤٦٥١مصطفى محمد شوقى ابو الحمد عبد اللطیف١٨٠١٠١١١٤٩

٤٦٥٢مصطفى محمد على عبد الجلیل - وافد٣١٥٠١٠١٢٢٥٩

٤٦٥٣مصطفى محمود مصطفى محمود الهنداوى١٨٠١٠١١١٥٩

٤٦٥٤منار ناصر محمد السید الكریوني١٨٠١٠١١١٧٣

٤٦٥٥منال سعید عبد اللطیف اسماعیل عبد اهللا١٨٠١٠١١١٧٥

٤٦٥٦مى سعد نصر حبیب القلب مسامیر١٨٠١٠١١١٩٢

٤٦٥٧میار محمد عبد النبى سید احمد١٧٠١٠١١٢٣٠

٤٦٥٨نادر عبد الاله سالم مصطفى معیه١٨٠١٠١١٢١٣

٤٦٥٩نادر عالء محمد محمد اسماعیل١٨٠١٠١١٢١٤

٤٦٦٠ندا محمد اسامه عبد القادر ناصر١٨٠١٠١١٢٣٢

٤٦٦١ندى فتحى على فطیم١٨٠١٠١١٢٤٧

٤٦٦٢نورا صبحى كامل امین جرجس١٨٠١٠١١٢٧٥

٤٦٦٣نورهان سمیرالسید مرسى الشیخ١٨٠١٠١١٢٨٦

٤٦٦٤نورهان صبرى جالل السید ابراهیم١٨٠١٠١١٢٨٨



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٩صفحة رقم 

٤٦٦٥نورهان عادل غریب شحاتة - د١٧٠١٠١١٤٧٥

٤٦٦٦نورهان عبد المحسن عبد العظیم عبد ربه١٨٠١٠١١٢٩٠

٤٦٦٧هاجر ابراهیم على شعیر١٨٠١٠١١٣٠٢

٤٦٦٨هبة مراد محمد احمد الخرادلى١٨٠١٠١١٣٢٨

٤٦٦٩هدیر محمد عبد الرازق فصاد١٧٠١٠١١٣٤٣

٤٦٧٠هشام مجدى عبد اهللا محمد ابو شعره١٨٠١٠١١٣٣٦

٤٦٧١هند محمد محمد عوض الحوفي١٨٠١٠١١٣٤٣

٤٦٧٢ولید خالد محمد المتولى ابراهیم١٨٠١٠١١٣٥١

e٤٦٧٣یارا محمد احمد السعدنى - ٣١٥٠١٠١٢١٩٠

٤٦٧٤یاسمین اشرف حسن محمد الختام١٨٠١٠١١٣٦٠

٤٦٧٥یوسف ادریس عمر محمود سلطان١٧٠١٠١١٤٠٦

٤٦٧٦یوسف شعبان السید مرسى السحیمى١٨٠١٠١١٣٧٧

٤٦٧٧یوسف شوكت یوسف امیر٣١٥٠١٠١٢١٦٨

٤٦٧٨یوسف عادل عبد الحفیظ محمد القلجة١٨٠١٠١١٣٧٨

٤٦٧٩یوسف نبیل محمد عبد الواحد - ن٣١٥٠١٠١٢١٧٠

٤٧٠١ابانوب صالح بقطر عطا اهللا١٧٠١٠١٠٠٠٢

٤٧٠٢ابراهیم على ابراهیم عبد المعطى نجا١٦٠١٠١٠٠١٠

٤٧٠٣احمد ابراهیم محمد بهنسى١٥٠١٠١٠٠٦٠

٤٧٠٤احمد حسین محمد احمد قندیل١٧٠١٠١٠٠٥٠

٤٧٠٥احمد حمدى محمد محمود الزرقا١٦٠١٠١٠٣٤٩

٤٧٠٦احمد ربیع غنیم ابراهیم عبد الباعث١٧٠١٠١٠٠٦٧

٤٧٠٧احمد عبد العزیز زین ابراهیم غنیم١٧٠١٠١٠١٠٧

٤٧٠٨احمد عبد المقصود كامل عبد الحمید شلبى١٧٠١٠١٠١١٠

٤٧٠٩احمد عماد مبروك عبد المالك١٧٠١٠١٠١٢٢

٤٧١٠احمد محمد سعد عبد الرحمن الصفتى١٦٠١٠١٠١٣٢

٤٧١١احمد محمد نبیل محمد احمد١٧٠١٠١٠١٦٤

٤٧١٢احمد نبیل محمد محمود شرف١٦٠١٠١٠١٦٠

٤٧١٣احمد وجیه محمد الحلیوى- معادلة٣١٥٠١٠١٢٠٠٦

٤٧١٤ارمیا عزت توماس شنوده١٧٠١٠١٠١٩٢

٤٧١٥اسراء رجب محمود محمد الشیخ١٧٠١٠١٠٢٠٨

٤٧١٦اسراء على محمد محمد مقاوى١٦٠١٠١٠٣٤٠

٤٧١٧اسراء كرم محمد ابو المعاطي عبد اللطیف١٦٠١٠١٠١٩٢



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢٠صفحة رقم 

٤٧١٨اشرف محمد عبد النبى كامل رشوان١٧٠١٠١٠٢٦٩

E٤٧١٩اكرم نجاح شعبان بیومى - ٣١٥٠١٠١٢١٢٥

٤٧٢٠االء عبد الكریم فرج الزعیقى١٧٠١٠١٠٢٨٣

٤٧٢١الدسوقي محمد الدسوقي علي على غالیه١٧٠١٠١٠٢٩٢

E٤٧٢٢امجد محمد عمر الضریر - ٣١٥٠١٠١٢١٢٦

٤٧٢٣امیرة یاسر هارون ابراهیم  -د٣١٥٠١٠١٢٠٦٨

٤٧٢٤ایة شعبان حامد -د٣١٥٠١٠١٢٠٤٣

٤٧٢٥ایة ظالل علي العریان١٦٠١٠١٠٣٢٨

٤٧٢٦ایهاب عبد الونیس كامل عبد الوهاب القطرى١٧٠١٠١٠٣٧٤

٤٧٢٧بالل محمود حسن الشحات برغش٣١٥٠١٠١٢١١٩

٤٧٢٨جمال سعید عبد الفتاح ابراهیم نافع١٧٠١٠١٠٣٩٩

٤٧٢٩حسام محمد على محمد السید١٧٠١٠١٠٤٣١

٤٧٣٠حماده خالد عبد الخالق یوسف حسن١٦٠١٠١٠٤٩٠

٤٧٣١خالد عنتر عباس عنتر - ن٣١٥٠١٠١٢٠٩١

٤٧٣٢خالد محمد جبر محمد رشوان١٦٠١٠١٠٤٩٧

٤٧٣٣رغدة وجیه عبد الحلیم حسن الشایب١٧٠١٠١٠٥٠٩

٤٧٣٤سعد محمود سعد عبد المقصود خلیف١٧٠١٠١٠٥٧٥

٤٧٣٥سعید احمد الصافى عید عكاشه١٧٠١٠١٠٥٧٦

٤٧٣٦سمعان مجدى سمعان حبشى١٦٠١٠١٠٦٣٥

٤٧٣٧صابر زاید احمد شریف١٧٠١٠١٠٦١٧

٤٧٣٨صالح شحات خمیس السید فضل اهللا١٧٠١٠١٠٦٢١

٣٤٧٣٩طه على عبد الفتاح الطنبارى  -٣١٥٠١٠١١٩٤٧

٤٧٤٠عبد الرحمن محمد عبد الرحمن اسماعیل العشرى١٦٠١٠١٠٧٢٨

٤٧٤١عبد الرحمن یوسف محمد عبد العزیز سلیمان١٧٠١٠١٠٦٦٩

٤٧٤٢عبد السالم ناصر عبد السالم خالد شعیب١٦٠١٠١٠٧٣٠

٤٧٤٣عبد الكریم رضا عبد الكریم على ابو طالب١٦٠١٠١٠٧٠٨

٤٧٤٤عسران جمال عسران محمد ابراهیم١٧٠١٠١٠٧٠٣

٤٧٤٥غادة جمال ابراهیم الدیشى -د٣١٥٠١٠١٢٠٧٢

٤٧٤٦مارتن ناروز منشد جرجس موسى١٦٠١٠١٠٨٧٧

٤٧٤٧محمد احمد بركات عبد العال بركات١٧٠١٠١٠٨٦١

٤٧٤٨محمد اسامة المطیع محمود اسماعیل جوید١٧٠١٠١٠٨٨٣

٤٧٤٩محمد جمال الدین حسین محمد بلتاجى١٧٠١٠١٠٩٠٤



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢١صفحة رقم 

٤٧٥١محمد رضا محمد عبد المجید الشناوي١٧٠١٠١٠٩٣٧

٤٧٥٢محمد رمضان ابراهیم ابوزید١٦٠١٠١٠٩٦٣

٤٧٥٣محمد صالح فتحي هارون١٧٠١٠١٠٩٦٠

٤٧٥٤محمد صالح محمود ابراهیم١٧٠١٠١٠٩٦٨

٤٧٥٥محمد طلعت عبد المطلب جاداهللا كشك١٧٠١٠١٠٩٧٥

٤٧٥٦محمد عادل عبد اهللا محمد ابو زید١٦٠١٠١٠٩٩٧

٤٧٥٧محمد عبد الناصر محمد احمد عقدة١٦٠١٠١١٠٠٥

٤٧٥٨محمد عبد الواحد محمد عبد الواحد الشرنوبى١٦٠١٠١١٠١٦

٤٧٥٩محمد فوزى عبده الدیواني١٧٠١٠١١٠٢١

٤٧٦٠محمد محسن محمد حسن السوسى٣١٥٠١٠١٢٠٠٨

٤٧٦١محمد نصر محمد رشوان هارون١٧٠١٠١١٠٥٨

٤٧٦٢محمود احمد احمد الدمیاطى١٦٠١٠١١٠٨٧

٤٧٦٣محمود السید حطاوى محمد١٦٠١٠١١٠٩١

٤٧٦٤محمود الشالمونى عبد القوى جاد اهللا قویدر١٦٠١٠١١٠٩٢

٤٧٦٥محمود شعبان حسن حسن بهایم١٧٠١٠١١٠٨٩

٤٧٦٦محمود عبد الرؤف عید عبد الرؤف١٧٠١٠١١٠٩٦

٤٧٦٧محمود مبروك موسى مسعود محمد١٦٠١٠١١١٢٣

٤٧٦٨محمود محمد جالل الحلواني١٧٠١٠١١١١٦

٤٧٦٩محمود محمد محمود نصر حسین١٧٠١٠١١١٢٢

٤٧٧٠محمود مصطفى محمود مصطفى   المعناوى١٧٠١٠١١١٢٤

E٤٧٧١محمود یاسر عبد الحمید احمد السید - ٣١٥٠١٠١٢١٢٨

٤٧٧٢مصطفى زین العابدین رغیب عبد الهادى خالد١٧٠١٠١١١٥٧

٤٧٧٣مصطفى سعید عرفه محمد النجار١٧٠١٠١١١٥٨

٤٧٧٤مصطفى محمد احمد زبادى١٦٠١٠١١١٨٩

٤٧٧٥مصطفى محمد الشحات محمد عبد المجید١٧٠١٠١١١٦٧

٤٧٧٦مصطفي نشات محمد احمد سعد المال١٦٠١٠١١٢٠٣

٤٧٧٧معتز محمود سلیم عبد الصمد١٧٠١٠١١١٨٩

٤٧٧٨میرنا محمد احمد عبد اهللا المغربى١٧٠١٠١١٢٣٧

٤٧٧٩نورهان احمد مصطفى احمد الحملى١٧٠١٠١١٢٩٥

٤٧٨٠هانى شكرى مشرقى اسكندروس١٦٠١٠١١٣٤٧

٤٧٨١هشام مسعد عبد الفتاح خلیل - السادات٢٠١٢١٠٠٧٥٥٩٢

٤٧٨٢یاسمین السید عبد الجید مرعي١٧٠١٠١١٣٨٣
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٤٧٨٣یاسمین محمد مبروك عبد الموجود١٧٠١٠١١٣٩٤

٤٧٨٤یاسمین یوسف محمد عبد اهللا خطاب١٧٠١٠١١٣٩٧

٤٧٨٥یحي حسن محمد مبروك السید١٦٠١٠١١٣٨٩

٤٧٨٦یسرى حامد محمد محمود الخولى١٧٠١٠١١٤٠٢

٤٨٠١احمد جابر سعد على ابراهیم٣١٥٠١٠١١٧٧٤

٤٨٠٢احمد شحاتة دمین عشیبة١٥٠١٠١٠٢٩٨

٤٨٠٣احمد ماهر احمد خلیل عیسى١٥٠١٠١٠٤٠٥

٤٨٠٤اسامه محمد رمضان محمد عمیره١٦٠١٠١٠١٧٨

٤٨٠٥اسراء عبد الرازق عبد المقصود عبد القادر١٦٠١٠١٠١٩٠

٤٨٠٦اسراء محمد ابو زید هاللى١٦٠١٠١٠١٩٣

٤٨٠٧الحسین سعد بسیونى عبد الغنى سعد١٥٠١٠١٠٤٧١

٤٨٠٨امیرة على محجوب -د٣١٥٠١٠١٢٠٤٤

٤٨٠٩بسمة سعید محمود غضابي شرارة١٦٠١٠١٠٤١٢

٤٨١٠ - عذرeحسن محمد درویش حسن - ٢٠١٢١٠٠٧٥٣٨٤

٤٨١١دنیا عبد السالم عوض عمر - د١٥٠١٠١١٧١٧

٤٨١٢رویدا عالء حسین خلیل حسین١٥٠١٠١١١١٦

٤٨١٣سارة كامل ابراهیم كامل١٦٠١٠١٠٦٠١

٤٨١٤سعید محمد سعید ابو الغیط سعید -د٣١٥٠١٠١١٩٥٥

٤٨١٥شیماء الشحات محمد الحوفى -د١٥٠١٠١١٧١٩

٤٨١٦صالح شحات محمد محمد ابوالفتوح١٥٠١٠١٠٥٦٣

٤٨١٧عبد الحلیم صبحى نصیرى عبد الحلیم ابراهیم١٦٠١٠١٠٦٨٥

٤٨١٨عبد الرحمن اسامه حمدى محمد السقا١٥٠١٠١٠٨٢٦

٤٨١٩عمار یاسر عبد الرحمن راغب محمد١٥٠١٠١٠٤٦١

٤٨٢٠عمر عثمان على احمد خطاب١٦٠١٠١٠٧٩٤

٤٨٢١فادى عادل ابراهیم كیرلس جرجاوى١٥٠١٠١٠٢٣٠

E٤٨٢٢كامل جالل ابراهیم ابراهیم ٣١٥٠١٠١١٩٩٣

٤٨٢٣محروس على محروس على فضل اهللا١٦٠١٠١٠٨٩١

٤٨٢٤محمد ابراهیم محمود الحریف٣١٥٠١٠١١٧٨٧

٤٨٢٥محمد سعد عبد المقصود ابو عامر١٥٠١٠١٠٤١١

٤٨٢٦محمد هشام عبد المجید محمد١٥٠١٠١٠٦٥٢

٤٨٢٧محمود سامى محمد توفیق الحوفى - د١٥٠١٠١١٦٩٣

٤٨٢٨محمود عوض محمود عبد الغني١٥٠١٠١٠٦٥٣
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٤٨٢٩نبیل احمد موسى سالم ربیع١٥٠١٠١٠٦٣٧

٤٨٣٠هالة فتحى صقر عبد المنعم - د- عذر١٥٠١٠١١٧٢٨

٤٨٣١یوسف سعید زكى نعیم٢٠١٢١٠٠٧٥٤٨٨

٤٨٣٢احمد مجدى احمد الشریف١٤٠١٠١١٢٢٣


