كشف بارقام جلوس طالب الفرقة الثالثة
الفرقة :الثالثة (نسا وتوليد) لجنة ()12

رقم
الجلوس

االســـــــــــــــــــم

3219

سماح شوقى رجب طلبة عالم

3220

بسمه محمد عبدالمطلب عبدالحى عبدالكريم

3221

سمر احمد السعيد خليفة

3222

سمر احمد محمد البسيوني

3223

سمر ربيع عبدالحميد القبراوى

3224

سمر عبد السالم عيد االسود

3225

سمر محمد ابراهيم حسن خليفة

3226

سميره عبد الغنى عطية خليل حسن موسى

3227

سميه رضا بسيونى أبو سيف سبيتة

3228

سناء أتهم سعد عبد العزيز عمر

3229

سناء احمد محمد عبدالحميد ابراهيم

3230

سهام مصطفى عبدالعزيز المخزنجى

3231

سوزان محمد حامد عبدالعزيز الفخرانى

3232

سوسن عبدالغنى مغازى ابوعاصى

3233

شروق محمد عبدالرحمن البيلى

3234

شرين صالح سالم على ابو جبل

3235

شيرين دسوقي محمود البغدادي

3236

شيرين رفعت عبدالعزيز بسيونى عوض

3237

شيماء جمال سعد ابوحلو

3238

شيماء شلبى بسيونى شلبى مبروك

كشف بارقام جلوس طالب الفرقة الثالثة
الفرقة :الثالثة(نسا وتوليد)

رقم
الجلوس

لجنة ()13

االســـــــــــــــــــم

3239

شيماء احمد عصران احمد عامر

3240

شيماء أحمد محمد محمد موسى

3241

شيماء السيد شحات حسنين

3242

شيماء خالد منصور عبدالحميد

3243

شيماء خميس احمد عبدالخالق

3244

شيماء عبدالسالم نصر الشامخ

3245

شيماء عطية صابر ابوزيد

3246

شيماء منصور المحمدى محمود

3247

الشيماء احمد كامل الديب

3248

الشيماء جالل محمد احمد السيد الكفافى

3249

الشيماء حلمي محمد محمد زوين

3250

صابرين محمد عبدالمحسن نافع

3251

صباح السيد محمد السيد منجد

3252

صباح خميس محمد جنيدى

3253

صفا محمد شندى بدوى

3254

صفاء سمير على اسماعيل خليل

3255

صفاء عبدالمنعم رجب محمد حسن

3256

ضحي صبحي محمد عبدالرحمن

3257

ضياء الدين محمد راغب المنشاوي

3258

طارق قصدالكريم السيد ابو اسماعيل

كشف بارقام جلوس طالب الفرقة الثالثة
الفرقة :الثالثة (نسا وتوليد)

رقم
الجلوس

لجنة ()14

االســـــــــــــــــــم

3259

طمان عبد الحليم ابراهيم العزب

3260

طه سعد مصباح عبدالرازق

3261

عادل صبرى فتح هللا محمد عبد النبى

3262

عبد الرحمن ابراهيم احمد سالم

3263

عبد الرحمن عبيد نعيم عبد البارى راشد

3264

عبد الرحمن محمد حافظ علي دومه

3265

عبدالرحمن جمال عبدالرحمن عليوة

3266

عبدهللا عادل عبدهللا مرعى

3267

عبير أشرف حامد محمود سيف الدين

3268

عبير عادل رضوان على احمد

3269

عبير عبدالرحمن كمال عبدالفتاح

3270

عبير فتحى السيد فرحات دخيل

3271

عزة السيد محمد السيد النوني

3272

عزة حسين السيد ابراهيم خضر

3273

عزه عصام حسن عبدالغنى الصياد

3274

عزه ناصر عبدالعاطى عبدهللا

3275

عزيزة عبدالحميد بسيونى السيوى..

3276

عزيزه محمد خميس محمد

3277

على عنتر على احمد يونس

3278

علي دسوقي علي عسران العمري

كشف بارقام جلوس طالب الفرقة الثالثة
الفرقة :الثالثة (نسا وتوليد) لجنة ()15

رقم
الجلوس

االســـــــــــــــــــم

3279

علياء جالل سعد السيد سليم

3280

عمر محمد إبراهيم أحمد سالم

3281

عواطف نعمه على ابوقصيبه

3282

غادة السيد عبدالحميدعبد القادر قرقر

3283

غاده السيد على عبدالعزيز

3284

غاده شعبان عبد الرازق الحوفي

3285

غاده يحى ذكى ابراهيم الصباغ

3286

فاطمة احمد عبدهللا محمود عبد الدايم

3287

فاطمة جاب هللا عبد اللطيف سالم

3288

فاطمة سعد ابراهيم عبد الغفار مبارك

3289

فاطمة عبدالعزيز احمد رضوان

3290

فاطمة عصام محمد حسن على

3291

فاطمة محمد محمود عرفة بسيونى

3292

فاطمة يحيي محمود على الجنبيهى

3293

فايزة أحمد محمد هريدي حمدان

3294

فايزه شعبان عبدالكريم عبدالقادر

3295

فرحانة شعبان قطب عبد الحميد

3296

فريدة خميس محمد رشاد أبو فاطمة

3297

كريمان عبدهللا حسن عبد المقصود

3298

لمياء رجب محمد ابراهيم البنا

كشف بارقام جلوس طالب الفرقة الثالثة
الفرقة :الثالثة (نسا وتوليد) لجنة ()16

رقم
الجلوس

االســـــــــــــــــــم

3299

لمياء محمد صبرى عبدالنبى

3300

محمد اسماعيل محمد عبدالرؤوف الحيص

3301

محمد السعيد محمد عبدالعاطى

3302

محمد حامد سعد سالم

3303

محمد حمدى احمد رمضان غنيم

3304

محمد حمدى محمود على ملوك

3305

محمد خالد ابراهيم عبد الباقى

3306

محمد رمضان عبدالرسول احمد حسب هللا

3307

محمد رمضان فتحي حزيمه

3308

محمد سعيد محمد عباس التحفة

3309

محمد شعبان فتح هللا محمد شرف

3310

محمد صبحى ابو الفتوح عبد المقصود الشاعر

3311

محمد صبحي محمد على نصير

3312

محمد صبري محمد زكي ناجي الدقله

3313

محمد ضيف هللا خالد ضيف هللا جبريل

3314

محمد عادل ابراهيم محمد صوابى

3315

محمد عادل عبدربه ابوغزالة

3316

محمد عادل كامل ابو راس

3317

محمد عادل محمد سيف الدين

3318

محمد عبد الحكيم محمود علي جبرونى

كشف بارقام جلوس طالب الفرقة الثالثة
الفرقة :الثالثة (نسا وتوليد) لجنة ()17

رقم
الجلوس

االســـــــــــــــــــم

3319

محمد عبد الناصر علي محمد مبروك

3320

محمد على عبدهللا عبدهللا غنيم

3321

محمد فتحى محمد مندور

3322

محمد فواد عبد الهادى مرعى

3323

محمد مجدى احمد باز

3324

محمد مسعد عبده الشعراوى

3325

محمد مصطفى محمود البرادعى

3326

محمد ناجى طايل مصرى

3327

محمد ناصر عبدالعزيز ابراهيم عمر

3327

محمد يحي كمال السيد الحوفى

3329

محمود ابراهيم محمد الدليل

3330

محمود رجب عطيه صابر

3331

محمود سعيد محمود عبد العليم عبد الجواد

3332

محمود شعبان ابراهيم خير هللا

3333

محمود عبدالرؤوف عبدالهادى حماده

3334

محمود عبدالناصر عبدالجيد قوية

3335

محمود محمد محمود عبد المقصود بدوي

3336

محمود ياسر كمال خليل

3337

مرفت محمد نبوى محمد البسومى

3338

مرفت محمد عطية محمد عبد ربة

كشف بارقام جلوس طالب الفرقة الثالثة
الفرقة :الثالثة (نسا وتوليد) لجنة ()18

رقم
الجلوس

االســـــــــــــــــــم

3339

مرفت محمود بدر السيد بدر

3340

مروة سامي محمد محمد سالمة

3341

مروة محمد سعيد يوسف العسكرى

3342

مروه محمد محى الدين محمد

3343

مروه مرسى حسين مرسى سعد

3344

مريم أشرف عبدة اسكندر سعد

3345

مريم محمد معوض على القصاص

3346

مصطفى أحمد عبد السالم ابراهيم لطيف

3347

مصطفى حمدى حسن الحوفى

3348

مصطفى عادل مصطفى العدروسى

3349

مصطفى محمود جاد هللا راشد

3350

منال عبدهللا سعد يوسف عبدالقادر

3351

منال على محمد الجندى

3352

منه هللا محمود عبدالقادر الدمرداش احمد

3353

مهند جمال ابراهيم الرصد

3354

مى ابراهيم عبدالعزيز محمد

3355

ميادة عادل رمضان ابراهيم ابوالشقاف

3356

ميار طارق رجب كامل رجب

3357

ميرال سمير خليل محمد سالم

3358

نادية بسيونى محمد السيد ابوحطب

كشف بارقام جلوس طالب الفرقة الثالثة
الفرقة :الثالثة(نسا وتوليد) لجنة ()19

رقم
الجلوس

االســـــــــــــــــــم

3359

نادية على حمودة محمود عبد الالة

3360

نادية مصطفى عطية عبدالرازق

3361

نارمين سعيد شوقى رجب عبدالحميد

3362

نانسي علي عبدالقوي زقزوق

3363

ناهد اسماعيل عبدالمقصود خليل الخويسكى

3364

ندا ابراهيم السعيد ابراهيم النشار

3365

ندا صبحى محمد زهران

3366

ندا على احمد خليفة نافع

3367

ندى صبحى احمد محمد نحيلة

3368

ندى محمد احمد عبد الجوادالمغربى

3369

نرمين رمضان أحمد حماد

3370

نرمين عقبة طنطاوى الحداد

3371

نرمين كمال عبدالعزيز محمد ابوعجيله

3372

نسرين رضا فؤاد هريدي

3373

نسرين رمضان محمد رمضان أبو شديدة

3374

نسرين على أبو بكر الحملى

3375

نسمة محمد صبحي محمود على شقرف

3376

نهال محمد حسن حسن الديب

3377

نهال وليد عبدالرحمن حسن زايد

3378

نور الهدى جمعه رمضان عطيه الشحات

كشف بارقام جلوس طالب الفرقة الثالثة
الفرقة :الثالثة (نسا وتوليد) لجنة ()20

رقم
الجلوس

االســـــــــــــــــــم

3379

نورا جمعه محمود على ترابيس

3380

نورا رزق خليل محمد الشيخة

3381

نورا عبد المحسن عبد العزيز محمد

3382

نورا محمد زكريا عبدالخالق زيدان

3383

نورا محمد عبدالعظيم موسى الشرقاوى

3384

نورة كامل السيد عبد الصمد التراسى

3385

نوره عادل كامل مصطفي كرم الدين

3386

نورهان جاد محمد عبدالرشيد الحداد

3387

نورهان جمال عبدالوهاب محمد ونس

3388

نورهان سعيد السيد عبد العزيز العقده

3389

نورهان صبحي حارس محمد سالم

3390

نورهان عبد الهادى محمود صبحي فرج

3391

نورهان محمد سالم النجار

3392

نورهان محمد عبد هللا عبدالرؤف خضير

3393

نورهان محمد محمد طلب

3394

هاجر حسن على جاد السبكى

3395

هالة عماد خليفة سعد الطباخ

3396

هالة محمد عبيد عبده عبيد

3397

هاله على سليم عبد ربه أبو خزام

3398

هبه صالح محمد ابوخضرة

كشف بارقام جلوس طالب الفرقة الثالثة
الفرقة :الثالثة (نسا وتوليد) لجنة ()21

رقم الجلوس

االســـــــــــــــــــم

3399

هبه محمد مصطفى محمد بوادى

3400

هدير ابراهيم موسى محمد

3401

هدير حمدى عبد الحميد حامد

3402

هدير عبد الوهاب فريد عبد الوهاب الشافعى

3403

هدير عبدالغنى عبدهللا عبدالغنى ماضى

3404

هدير محمد عطية حسين زبادي

3405

هدير مصطفى قطب السيد

3406

هديل محمد صبحى عشرى زايد

3407

هناء جمال محمد كسبر

3408

هناء محمود عبدالمقصود محمود البندارى

3409

هند ربيع حسن معوض الجزار

3410

هند سعد عبدالكريم عبدالصمد مكرم

3411

هند عاى السيد فايد

3412

هند فيصل محمد عبد القادر عبد الرحمن

3413

هند محمد الدسوقى عبدالعزيز الدسوقى

3414

هند محمد على خفاجي

3415

هويدا مهدى محمد بهنسى

3416

هيا عطية السيد محمد الكريونى

3417

هيام سمير محمد محمودعشماوى

3418

وائل عبدالناصر عبدالمولى عبدالرازق السعدى

كشف بارقام جلوس طالب الفرقة الثالثة
الفرقة :الثالثة (نسا وتوليد) لجنة ()22

رقم
الجلوس

االســـــــــــــــــــم

3419

وفاء ابوعلم احمد عبدالمطلب

3420

وفاء صبحى خليل حسن الشيخ

3421

وفاء عزت احمد محمد الجارحى

3422

وفاء محمد محمد عبد البصير ناصر

3423

والء صبرى كمال عبدالرؤف الغنام

3424

والء عصام الدين عبد الفتاح عبد المجيد

3425

والء على عبدالجواد محمد ابراهيم

3426

والء محمود حمادة اسماعيل

3427

والء يسرى عثمان شرف

3428

ياسمين ابراهيم عبدالنبى حبور

3429

ياسمين ابراهيم على بسيونى

3430

ياسمين جمعه ابراهيم محمد مدكور

3431

ياسمين شعبان محمد محمود الهنداوى

3432

ياسمين صبحى عبدالفتاح مفتاح عمرو

3433

ياسمين محمود محمد علي قدح

3434

ياسمين محمود نصر المزين

3435

ياسمين نبيل على البردان

3437

فاطمه الزهراء مختار علي أحمد البحيري

