
 الفرقة الثالثة () أرقام جلوس

   الثاني الفصل الدراسي9191 /9102للعام الجاهعي  

 

 عميد الكلية         اعضاء اللجنة  

 

 االسن أرقام الجلوس
 

 الوالحظات

  إبتهال اشرف الشربٌنى محمد الشربٌنً  1110

  إسراء احمد عبدالجواد احمد  1119

  إسراء احمد محمود ابراهٌم حامد  1111

  إسراء السٌد السٌد المزٌن  1113

  اوسامه حلمً عبد المؤمنإسراء   1113

  إسراء سعد عبد الفتاح ٌوسف ابو منصوره  1113

  إسراء سمٌر فتوح متولً عبدالهادى  1113

  إسراء شعبان حسٌن الفقى  1113

  إسراء شوقى محمد عبدالمجٌد مصطفى  1112

  إسراء طاهر احمد اسماعٌل عطاهللا  1101

  اسراء عبد الرازق صابر مسعود  1100

  محمد رمضان شامهإسراء غرٌب   1109

  إسراء فتحى دروٌش محمد عشٌبه  1101

  إسراء كامل حسن محمد ٌوسف  1103

  إسراء محمد فتحى عماره  1103

  إسراء نبٌل صالح الجزار  1103

  اسماء ابو بكر سعدى ابوبكر   1103

  اسماء السٌد عبدالمنعم ابراهٌم سٌد احمد  1103

  اسماء المصٌلحى المتولى المصٌلحً عوض  1102

  اسماء جالل محمد جالل حسٌن الشلقانى  1191

  اسماء حسٌن جابر على اسماعٌل  1190

  اسماء رجب احمد ٌوسف سالم  1199

  اسماء رضا عبدالعزٌز السٌد  1191

  اسماء رضا كامل محمد محمد الحٌطاوى  1193

  اسماء رمضان احمد سالم  1193

  اسماء رمضان محمد حسن راضً  1193

  السٌد كرٌماسماء سامً عبد الحلٌم   1193

  اسماء صبرى نور الدٌن محمد ٌوسف  1193

  اسماء عبدالقوى ابراهٌم طعواش  1192

  اسماء عبدالناصر عبدالمعتمد ابراهٌم  1111

  اسماء فتحى احمد  مصطفى ابوفاطمه  1110

  اسماء فتحى فتح هللا حافظ جاب هللا  1119

  اسماء محمد عبدالفتاح على عٌد  1111

  الشاعراسماء مصطفى قطب   1113

  اسماء ٌاسر عبدالسالم عبدالسالم عبدالعال  1113

  االء اٌمن عبدالمنعم عبدالحمٌد  1113

  االء صفوت ٌوسف زمزم  1113

  االء عبد المنعم محمد عٌسى حماد  1113

  االء عبدالحلٌم احمد عبدالحلٌم شحاته  1112

  االء عبدالاله محمد على ابوالعال  1131
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 االسن أرقام الجلوس
 

 الوالحظات

  عبدالسالماالء قدرى عبدالهادى   1130

  االء ماهر عبد الجواد عبد العال  1139

  االء مختار عبد المقصود حجازى  1131

  االء نادر على جاسر حموده  1133

  االء نبٌل مصطفى محمد ادرٌس  1133

  االء هشام محمد بٌومى محمد  1133

  الشٌماء ابراهٌم عبد الستار ابراهٌم  الزٌات  1133

  عاصًالشٌماء عبد الغنً فتحً ابو   1133

  الهام صبحً عبدالسالم مسعود  1132

  امانً صبحً محمد عبدالمجٌد زاٌد  1131

  امل سامً السٌد السٌد  1130

  امل سمٌر عبد اللطٌف بٌومى مقلد  1139

  امنٌه محمد سعٌد السٌد عٌد  1131

  امٌرة ابراهٌم على القاصد  1133

  امٌرة اٌمن شبل عبٌد  1133

  امٌرة سالم على عٌسى  1133

  شعبان حافظ عبداللطٌف الشرقاوى امٌرة  1133

  امٌرة محمد محمد عبد الفتاح سعٌد  1133

  انجى فرحات عٌد دسوقى عوض  1132

  انوار محمد على السٌد الزٌات  1131

  اٌات طارق محمد الهنداوى  1130

  الطٌب نصراٌة احمد السٌد   1139

  اٌة احمد رمضان محمود  1131

  اٌة حمدان مندوه الجارحى الحٌصى  1133

  اٌة رجب عبدالاله محمود االحول  1133

  اٌة عبدالستار حامد عبدالعاطى عفٌفً  1133

  اٌة عبدالونٌس علً عبدالونٌس  1133

  اٌة عالء الدٌن عبد العزٌز السٌد عالء الدٌن  1133

  اٌة عماد ابو الفتوح محمد حسنٌن  1132

  اٌة محمد فتحى ابراهٌم بالل  1131

  اٌة مصطفى عبد السالم فهمى مكى  1130

  اٌة نصر عبدالسالم رضوان  1139

  اٌمان ابراهٌم محمد مرسى عطوى شاهٌن  1131

  اٌمان احمد عبدالرحمن عبدالعزٌز جامع  1133

  اٌمان احمد محمود الٌمانى  1133

  اٌمان حمدى خلٌل محمد الدٌب  1133

  اٌمان زكى حسن القللى  1133

  اٌمان سالمه محمود احمد سالمه  1133

  زقزوق اٌمان عرفه عبدالعظٌم  1132

  اٌمان محمد حسن محمد شقٌطة  1131

  اٌمان ممدوح محمود اسماعٌل المراكبى  1130
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  اٌمان نبٌل ابراهٌم محمد  1139

  بسمه صابر السٌد سلٌمان  1131

  بشرى عزت اسماعٌل صٌام  1133

  تسنٌم  أسعد محمد السعٌد عقدة  1133

  تسنٌم عادل عبدهللا محمد عبدهللا  1133

  محمد تسنٌم محمد اسماعٌل  1133

  تهانى راشد عبدالحلٌم سلٌمان طنش  1133

  جاكلٌن شنودة منصور حنا  1132

  جهاد خمٌس عبدالحمٌد السٌد المنزالوى  1121

  جهاد محمد مرسى السٌد القصبى  1120

  جهاد ٌاسر قطب ابو الٌزٌد على حٌدر  1129

  حبٌبه هللا طه عبد الوهاب سلٌمان ماضى  1121

  منصور احمدحبٌبه فهمى عبٌد مصطفى   1123

  خلود رضا امام ابراهٌم همام  1123

  خلود محمد عبدالحلٌم عبدالتواب سالم  1123

  خلود محمود محمد محمد نجا  1123

  خٌرٌة شوقى محمود على ابو حسن  1123

  دالٌا عبد الحلٌم عبدالمنعم ابوالفضل  1122

  دعاء سامى محمود محمد الساعدى  1011

  السودانىدنٌا امٌن السٌد عبدالعظٌم   1010

  دٌانا اشرف حسنً امٌن  1019

  دٌنا جمال فتحى على على  1011

  دٌنا على فتحى ٌوسف جوٌده  1013

  دٌنا محمد عبداللطٌف صدقه  1013

  ا مصطفً السٌد عبدالقادر خلٌلندٌ  1013

  دٌنا منٌر محمد محمد عالء الدٌن  1013

  رانٌا ابراهٌم حسن حسن داود  1013

  عبدالحمٌد ابوعسلرانٌا عبد العزٌز   1012

  رانٌا عوض السٌد عبد السالم روتان  1001

  رحاب شوقى عبدالجلٌل حسن عبدالجلٌل  1000

  رحاب عبدالمجٌد شاكر زاٌد  1009

  رحاب عبدالنبى عبدالعزٌز محمد ابوجودة  1001

  رحاب ماهر عطا عبدالناصف حماده  1003

  رحمه عصام محمود مطاوع  1003

  رحمه مبروك فرج حسن لطفى  1003

  رشا سالم على عٌسً  1003

  رضوه محمد مصطفى محمد مصطفى  1003

  رغد محمد عبدربه عبد الجواد  1002

  رنا اشرف عبدهللا ابوشعره  1091

  رواء سعٌد عبد الحمٌد مصطفى النجار  1090

  روان على مصطفى نصار  1099
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 الوالحظات

  روان محمد امٌن على السعدنى  1091

  روضه رجب عبدالجواد ٌونس  1093

  محمود فتحى محمد جمعهرٌهام   1093

  زٌنب عبدالحلٌم انور عبد اللطٌف جمده  1093

  ساره السٌد محمد محمد مصباح  1093

  ساره رضا فتحى على على  1093

  ساره عبدالناصر خلٌفه محمد خلٌفه  1092

  ساره محمد ابراهٌم محمد كوٌله  1011

  سالمه شعبان محمد مقلد  1010

  سلمى ٌاسر كمال جابر  1019

  عصام علً السٌدسلوان   1011

  سلوان مبروك سلٌمان مرعى  1013

  سماء صبرى عبدهللا عامر ابوورده  1013

  سمر جمال محمود ابوحمره  1013

  سمرابراهٌم عبدالونٌس موسى عبدالمجٌد  1013

  سمٌحه مسعود عاطف مسعود ابو شبكه  1013

  سهر مجاهد سلطان عبدالفضٌل  1012

  سهٌلة محمد مرسى الرٌفى  1031

  محمود عبدالفتاح الحفناوىشذى   1030

  شروق محمد عبدهللا حسن الجٌزاوى  1039

  شرٌن رمضان محمد جابر  1031

  شٌماء ابراهٌم عبدالعظٌم الصابر علً  1033

  شٌماء السعٌد محمد ٌوسف الصٌحى  1033

  شٌماء  جمال عبدالمنعم بسٌونى ابراهٌم  1033

  شٌماء زكرٌا سٌداحمد حمودة  1033

  ابوالٌزٌد شعالنشٌماء سعٌد   1033

  شٌماء سالمه عبدالهادى سالمه عبدالهادى  1032

  شٌماء عادل محمود ابراهٌم فهمى  1031

  شٌماء على حبشى على غنٌم  1030

  شٌماء عمر عمر عبد هللا خطاب  1039

  شٌماء محمد مصطفى محمد ابو بكر  1031

  صفاء عبدالباسط ابراهٌم حسن شهاوي  1033

  مصطفىصفاء مبروك محمد مبروك   1033

  ضحى احمد عبد الرحٌم فتح هللا عبده  1033

  عبٌر عصام شعبان محمد سرحان  1033

  عزٌزه محمد على عبدالسالم عبدهللا  1033

  علٌاء رضا على داود  1032

  عواطف اشرف محمد بدر مصطفى  1031

  غاده احمد عبد الحفٌظ ابراهٌم جنٌدي  1030

  غاده محمد السٌد محمد عٌد  1039

  السٌد السٌد البكساويفاتن فرٌد   1031
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  فاطمة الزهراء امٌن مصطفى عبد ربه طٌب  1033

  فاطمة الزهراء محمد محمود احمد شاهٌن  1033

  فاطمه ابراهٌم عبد الفتاح السٌد عالم  1033

  فاطمه الزهراء احمد محمد احمد عماره  1033

  فاطمه صبحى عبدالفتاح رسالن ابوحمد  1033

  الصعٌدىفاطمه محمد عبداللطٌف   1032

  فاطمه مهدى مصطفى قطب الحداد  1031

  فٌبً ٌوسف مورٌس ٌوسف  1030

  لقاء محمد حنفً المصري  1039

  لمٌاء ٌسرى احمد فصاد  1031

  لٌلى نجاح رجب عبدالمقصود الكاشف  1033

  مادلٌن نبٌل حبٌب حنس بشاى  1033

  مارى نادر رمزى جوده سعد  1033

  مارٌان غطاس ودٌع منصور  1033

  حسن محمد السٌد عطٌةماهً   1033

  مروة ابراهٌم محمد ابراهٌم  1032

  مروه اٌمن سعٌد الحمامى  1031

  مروه عمار محمد متولى عمار  1030

  مرٌم ابراهٌم عبدالعلٌم ٌوسف مصطفى  1039

  مرٌم رزق وهبه عبدالمجٌد وهبه  1031

  مرٌم على عبدالفتاح زامل  1033

  منال حمدان محمد دروٌش الجندى  1033

  فوزى محمد القزازمنه   1033

  منى ابراهٌم عبده عبد الجٌد نصر  1033

  منى محمد محمد فرٌك  1033

  مها رضا ابراهٌم محمدهبٌله  1032

  مها محمد محمود عبدالمقصود  1021

  مى محمد هدٌوة محمد مرسى  1020

  مً مسعد سالم سٌد احمد نوار  1029

  زٌد الالهمٌادة بدراوي عبد  1021

  عبدالجوادمٌاده اشرف ابراهٌم   1023

  مٌاده خمٌس عبدربه غازى جاب هللا  1023

  نادٌن عبد السالم على عبد السالم  1023

  نانسى سعد عبد اللطٌف عبده ٌونس  1023

  ناهد عالء عبد السالم ٌونس  1023

  ندى حمدى محمود درباله  1022

  ندى رافت جمعه محمد ابوهاشم  1911

  ندى رشدى توفٌق حجازى  1910

  عبدالعاطى حسٌن الخولىندى سمٌر   1919

  ندى مدٌح احمد احمد الفقى  1911

  نرمٌن محمد زٌن العابدٌن كبكاب  1913
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  نشوى محمد عبدالجواد احمد الهابط  1913

  نغم عصام عبدالرحٌم الزاغ  1913

  نهله دٌاب احمد احمد شحاته  1913

  نهى جمال محمد محمد حشٌش  1913

  البستاوي نهى عوض فاروق  1912

  نورا عٌسى جابر عٌسى شكر  1901

  نوران اسماعٌل اسماعٌل عبدالغنى الجهادى  1900

  نورهان شبل محمد علً عفٌفً  1909

  نورهان عبدالعلٌم دسوقى عبدهللا  1901

  نورهان محمد عبدهللا عبدالعزٌزالساعدي  1903

  نورهان محمد محمد حامد الحنطور  1903

  ابوخضرهنٌرمٌن محمود حسن محمد   1903

  نٌره محمد السٌد محمد كامل  1903

  هاجر اسامة مسعد ابراهٌم شلبً  1903

  هاجر حسنً محمد السٌد موسى  1902

  هاجر سعٌد على محمد شبور  1991

  هاجر شفٌق عبدالحمٌد حسن هٌبه  1990

  هاجر عصام رجب رضوان  1999

  هاجر ماهر محمود طاٌل  1991

  ابراهٌم حمودة الشباسً هاجر محمد  1993

  هاجر محمود محمد جرادة  1993

  هدى سعٌد محمد عبداللطٌف الصعٌدى  1993

  هدى عالء عبده احمد ابوهالل  1993

  هدٌر الشحات محمد داود  1993

  هدٌر عبد الحمٌد عبد العزٌز مقٌدم  1992

  هند عادل على ونس على  1911

  هند فضل هللا عبد الفتاح ابو شارب  1910

  وفاء شلبى عبد العزٌز محمود شلبً  1919

  وفاء محمد السعٌد امٌن جنٌدى  1911

  والء احمد محمود السٌد ابو حطب  1913

  والء على فتح هللا احمد فتح هللا  1913

  ٌارا عزت مبروك عبد الصادق داود  1913

  ٌاسمٌن امٌن ابراهٌم عطا هللا  1913

  ٌاسمٌن سعٌد محمد سعد الفحل  1913

  حسانٌن عبد الحمٌد بٌوضهٌاسمٌن محمد   1912

  ٌاسمٌن محمد محمد ابوالعنٌن  1931

  ٌوستٌنا مٌنا رفله عجاٌبً شنوده  1930

 


