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 جامعة دمنهور
 كمية اآلداب

 قسم الجغرافيا
 0202-0202مجموع درجات طالب الفرلة الثانٌة للعام الجامعً 

 االنتظام -أوال
 الحالة التمدٌر المجموع االسم ورلم الجلوس

       ابراهٌم السٌد مكى ابراهٌم السٌد

   (ناجح) ج ج 2221 مستجد 00822

       عبدهللا ابراهٌم حسن نظٌر

   (ناجح) ج ج 2222 مستجد 00820

       عبدالمنعم ابراهٌم ندا ابراهٌم

   (ناجح) ج 533 مستجد 00821

       ابراهٌم على عٌد ابراهٌم على

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00822

       شعبان عبد الحمٌد ابراهٌم غازى

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00823

       إبراهٌم زٌدان إبراهٌم دمحم

   (ناجح) ج 888 مستجد 00824

       دسولً ابراهٌم علً ابراهٌم دمحم
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   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00828

       عبدالسالم دمحم دروٌش ابراهٌم دمحم

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00828

       عبدالمجٌد لطب الصباغ ابراهٌم دمحم

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00825

       عبدالهادى دمحم حجاج ابراهٌم دمحم

   (ناجح) ج ج 544 مستجد 00822

       فتحً عبدالغنً ابراهٌم دمحم

   (ناجح) ج 528 مستجد 00822

المرررولى إبرررراهٌم  إبرررراهٌم نبٌررر  عبرررد
 بحٌرى

      

   (ناجح) ج ج 588 مستجد 00820

       ابراهٌم موسى ابراهٌم ٌحى دمحم

   (ناجح) ج 522 مستجد 00821

الرحمن أبو الحسن عبد  أبو الماسم عبد
 الرحمن

      

   (ناجح) ج 508 مستجد 00822

       احمد سلٌم احمد اشرف دمحم

   (ناجح) ج 502 مستجد 00823

       عبدالحمٌد هاللى أحمد السٌد حمدى

   (ناجح) ج 823 مستجد 00824

       عاشور احمد اٌمن دمحم

   (ناجح) مك 828 مستجد 00828

       خمٌس احمد إٌهاب دمحم
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   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00828

       حسن أحمد حسن جمعة

   (ناجح) ج 518 مستجد 00825

       الصفتً احمد حمدي عٌد

   (باق) (باق)   مستجد 00802

       حسنٌن احمد حمدى محمود

   (ناجح) ج 822 مستجد 00802

       عبدالمجٌد احمد خالد دمحم

   (باق) (باق)   مستجد 00800

       ابراهٌم احمد خضر محمود

   (ناجح) ج 831 مستجد 00801

       خلٌ  احمد رزق رمضان

   (ناجح) مك 825 مستجد 00802

       السٌد العادلى احمد رزق منصور

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00803

       دمحم ابوخطوة احمد رشاد حامد

   (ناجح) ج ج 585 مستجد 00804

       المنعم دمحم احمد رضا عبد

   (ناجح) ج 854 مستجد 00808

       عبدالحلٌم عطا احمد رمضان

   (ناجح) مك 840 مستجد 00808
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عبدالسرررالم منصرررور  أحمرررد رمضررران
 عبدالداٌم

      

   (ناجح) مك 888 مستجد 00805

       شرٌف احمد رمضان دمحم

   (ناجح) ج 888 مستجد 00812

       نبٌ  عبدالحفٌظ احمد سامى دمحم

   (ناجح) ج 838 مستجد 00812

       عبدالنبى تركى احمد سعد خلٌ 

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00810

       خلب  النمٌب احمد صبري أحمد

   (ناجح) ج 855 مستجد 00811

       عطاهلل احمد طه السٌد

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00812

       محمود إبراهٌم أحمد عاشور زاهر

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00813

       عبدالمعطى هٌبة احمد عاطف

   (ناجح) ج 880 مستجد 00814

       ابراهٌم المصاص احمد عباس

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00818

       احمد دمحم احمد عبد المعز

   (ناجح) ج 524 مستجد 00818

ٌوسررف   خلٌفرره احمررد عبررد المنصررف
 ناصر
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   (ناجح) ج 818 مستجد 00815

       بسٌونى خلٌف احمد عبدالمنعم

   (ناجح) ج 833 مستجد 00822

       حسن علً عبد الخالك احمد عبدالنبً

   (ناجح) ج 800 مستجد 00822

       عبدالصمد الجم  احمد عبدالوهاب

   (ناجح) ج ج 548 مستجد 00820

       دمحم حسانٌن احمد عرفه السٌد

   (بمواد) ج 534 مستجد 00821

       عبدالجواد رٌاض احمد عرٌف

   (ناجح) ج 501 مستجد 00822

الرردٌن مبرررون خٌررر  احمررد عصررام خٌررر
 الدٌن

      

   (ناجح) ج 848 مستجد 00823

       على هاشم احمد على احمد

   (بمواد) ج 888 مستجد 00824

       عبداللطٌف هواري ابراهٌم أحمد فاٌد

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00828

       احمد الدمٌاطى احمد فهمى احمد

   (ناجح) ج 802 مستجد 00828

       غنٌم احمد كام  دمحم

   (ناجح) مك 845 مستجد 00825
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       ابراهٌم أحمد ماهر عثمان

   (ناجح) ج 812 مستجد 00832

       ٌوسف مصطفً احمد دمحم احمد

   (ناجح) ج 828 مستجد 00832

       شمسٌة احمد دمحم حسن

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00830

       السعٌد حراز احمد دمحم خمٌس

   (ناجح) ج 882 مستجد 00831

       الغفار ثابت دمحم عبداحمد 

   (ناجح) ج 848 مستجد 00832

       (0عبدهللا بشر )ت د احمد دمحم

   (ناجح) ج 522 مستجد 00833

       ابراهٌم مصطفى احمد دمحم عوض

   (ناجح) ج 528 مستجد 00834

       الفضلى عطوه احمد دمحم فرج

   (ناجح) ج 525 مستجد 00838

       سلٌمان محموداحمد دمحم 

   (ناجح) ج 505 مستجد 00838

       فتح هللا حسٌن احمد مصطفى حسن

   (ناجح) ج 838 مستجد 00835

       السعداوى على خلٌ  أحمد ممدوح

   (ناجح) ج 823 مستجد 00842
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       امٌن محمود احمد نصر سالم

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00842

       دخٌ  احمد هشام فتحى

   (ناجح) ج 852 مستجد 00840

       عبدالجلٌ  احمد ٌاسر محمود

   (ناجح) مك 802 مستجد 00841

       حسن الدٌب احمد ٌموت حسٌن

   (ناجح) ج 833 مستجد 00842

       صالح بكور اسامة عبد السالم

   (ناجح) ج ج 2200 مستجد 00843

       ابراهٌم خالش اسامه سمٌر شحاته

   (ناجح) ج ج 2208 مستجد 00844

       عبد الفتاح احمد اسراء احمد دمحم

   (ناجح) ج 888 مستجد 00848

       احمد اسماعٌ  الجندى اسراء اسماعٌ 

   (ناجح) ج ج 582 مستجد 00848

       عبد السالم اسراء رزق صالح

   (ناجح) ج 844 مستجد 00845

       دمحم ابو شرٌف اسراء رضا رمضان

   (ناجح) مك 848 مستجد 00882

       علً مرعً إسراء رمضان سعد
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   (ناجح) مك 842 مستجد 00882

عبرررردالحلٌم حسررررٌن  اسررررراء سررررمٌر
 اسماعٌ 

      

   (ناجح) ج 802 مستجد 00880

       ابو المكارم هجرس اسراء دمحم احمد

   (ناجح) ج 815 مستجد 00881

       عبدالعزٌز عشري لندٌ  دمحماسراء 

   (ناجح) ج 832 مستجد 00882

       دمحم عبدالعا  أسراء هوارى دمحم

   (ناجح) ج 828 مستجد 00883

       مصطفى بدران إسالم السٌد سعد

   (ناجح) ج 828 مستجد 00884

       المصاص اسالم بكر دمحم

   (ناجح) ج 884 مستجد 00888

       الوهاب دمحم المرسى حسام عبداسالم 

   (ناجح) ج 528 مستجد 00888

       إبراهٌم عبد الممصود على إسالم حسن

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00885

       حسٌن جاب هللا اسالم حسن حامد

   (ناجح) ج 522 مستجد 00882

       عبدالسالم داود  على إسالم رمضان

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00882

       عبد الفضٌ  اسالم سعٌد عامر
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   (ناجح) ج 821 مستجد 00880

       عبدالفتاح عبدالغنً ن ق اسالم شعبان

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00881

       عبدالخالك دمحم عبدهللا اسالم عبدالحفٌظ

   (ناجح) ج 840 مستجد 00882

       البٌومًعبد المحسن  اسالم عبدهللا

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00883

       صدٌك جمده اسالم فتٌانى

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00884

       (2ابو العنٌن ) ت د اسالم كرم جودة

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00888

       مازن ت.و اسالم دمحم فوزى

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00888

       شحاتة مسعود فراجإسالم 

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00885

       اسماعٌ  اسماء سرور كام 

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00852

       عبد الغنى اسماء لبٌب رجب

   (ناجح) ج 524 مستجد 00852

       عبد الرحمن اسماء دمحم احمد

   (ناجح) ج 832 مستجد 00850
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       اسماعٌ  ٌوسف راضً اسماعٌ  دمحم

   (ناجح) ج 528 مستجد 00851

       السٌد الطوخى اشجان السٌد احمد

   (ناجح) مك 835 مستجد 00852

       خلٌ  المصرى اشرف طارق على

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00853

       الحمٌد معوض خمٌس إكرامً عبد

   (ناجح) مك 820 مستجد 00854

       دمحم الفٌ  دمحم ٌسٌناكرم 

   (ناجح) ج 811 مستجد 00858

عبررداللطٌف ابررراهٌم  االء جررابر حامررد
 كوس

      

   (ناجح) ج 833 مستجد 00858

       دمحم طمٌشم االء سعبد دمحم

   (ناجح) ج 520 مستجد 00855

       عبدالجواد ابراهٌم االء دمحم

   (باق) (باق)   مستجد 00522

       الهادي السٌد دروٌش أالء وجٌه عبد

   (ناجح) ج 521 مستجد 00522

       على الفال  السٌد سعد دمحم

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00520

       سٌداحمد ابووزان السٌد عاد 
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   (باق) (باق)   مستجد 00521

       مصطفى الغنام امانى احمد دمحم

   (ناجح) ج ج 584 مستجد 00522

       حسن عاشور امانى موسى جابر

   (ناجح) ج 823 مستجد 00523

       على ام  على محمود

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00524

       عبدالعزٌز دمحم عامر ام  مختار

   (ناجح) ج 842 مستجد 00528

       عٌد أمنٌة رضا على

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00528

       دمحم حواش عامر حامد امنٌه

   (ناجح) مك 828 مستجد 00525

       البدرى امنٌه عمر مبرون

   (ناجح) ج 842 مستجد 00522

       دمحم عٌسى امنٌه دمحم مصطفى

   (ناجح) ج 852 مستجد 00522

       ابراهٌم امٌر شعبان نعٌم

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00520

       ابراهٌم عٌد مختارأمٌرة أٌمن 

   (ناجح) ج 833 مستجد 00521

       كام  بٌومً امٌرة رضا محمود
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   (ناجح) مك 803 مستجد 00522

       عبد العا  امٌرة سٌد على

   (ناجح) ج 830 مستجد 00523

       دمحم سالم امٌرة موسً احمد

   (ناجح) ج 834 مستجد 00524

       جعفرعبدهللا  امٌره ٌونس

   (ناجح) ج 500 مستجد 00528

       انور ن.ق انور دمحم اسامة

   (ناجح) ج 838 مستجد 00528

       المجٌد السٌد احمد آٌة رمضان عبد

   (ناجح) ج 520 مستجد 00525

       ت و  سعٌد معوض المغربً  اٌة

   (ناجح) مك 821 مستجد 00502

       الشاذلً ت.وعبدالنبى  اٌة عبدالسالم

   (ناجح) مك 838 مستجد 00502

       معروف سعد اٌة عطٌه عرفة

   (ناجح) ج 823 مستجد 00500

       عبدالغنى عبدالممصود اٌة دمحم

   (ناجح) مك 832 مستجد 00501

       دمحم حامد عبدهللا حربى  اٌمان سامى

   (ناجح) ج 525 مستجد 00502



13 
 

عبرد العزٌرز محمرود  الحمٌردإٌمران عبرد 
 أبو زور

      

   (ناجح) ج 881 مستجد 00503

       دمحم جمٌز اٌمان فهمى دمحم

   (ناجح) ج 800 مستجد 00504

       شلتوت اٌمان دمحم على

   (ناجح) ج 822 مستجد 00508

       ابراهٌم احمد شتا اٌمان محمود

   (ناجح) ج 822 مستجد 00508

       حسٌن عاد  محموداٌمن 

   (ناجح) مك 823 مستجد 00505

       حسن ابو النور اٌمن دمحم ٌوسف

   (ناجح) ج 882 مستجد 00512

       عبد الحمٌد عبد هللا اٌناس صالح دمحم

   (باق) (باق)   مستجد 00512

احمرررد عبرررد الحمٌرررد  اٌرره عبرررد الحمٌرررد
 زعزوع

      

   (ناجح) ج ج 585 مستجد 00510

       لطفى احمد اسماعٌ  اٌه عماد الدٌن

   (ناجح) ج 522 مستجد 00511

       عوض منصور إٌهاب عماد فتحً

   (ناجح) ج 842 مستجد 00512

       أحمد دمحم إٌهاب ممدوح عطٌة

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00513
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       الحمٌد المنشاوى باسم سعٌد عبد

   (ناجح) ج 842 مستجد 00514

       ابراهٌم عطا بدور شولى على

   (ناجح) ج 510 مستجد 00518

       خاطر جابر السٌد دمحم

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00518

       دروٌش جما  رضا جبٌ 

   (ناجح) ج 820 مستجد 00515

       الصمولى جهاد رمضان متولى

   (ناجح) ج ج 2225 مستجد 00522

       عبد العزٌز للماس حازم رمضان جال 

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00522

       دمحم لطامش حسام حسن السٌد

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00520

عبرردالرحٌم مبررارن عبررد  حسررام خمررٌس
 ربه

      

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00521

       حسن حسام رزق حسن على

   (ناجح) ج 884 مستجد 00522

       دمحم زاٌد حسام شولى حسن

   (ناجح) ج 821 مستجد 00523

       سالمه حسام طارق جابر
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   (ناجح) ج 848 مستجد 00524

       شرف الدٌن حسام علً فرج علً

   (ناجح) مك 841 مستجد 00528

       ابوعلو حسام دمحم دمحم

   (ناجح) مك 840 مستجد 00528

       دمحم ابو شوشه دمحم احمدحسٌن 

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00525

       دمحم حسن حمادة فراج حسن

   (ناجح) ج 828 مستجد 00532

       عبدالحلٌم حمدون اٌمن ممدوح

   (ناجح) ج 828 مستجد 00532

       دمٌن عوض رزق حمدى عبد المنعم

   (ناجح) ج 821 مستجد 00530

       عوض زٌاده شعبان شحاتهحنان 

   (ناجح) ج 815 مستجد 00531

       الدٌب  احمد خالد أحمد السعٌد

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00532

       عوض منشاوى سرور خالد بهاءالدٌن

   (ناجح) مك 844 مستجد 00533

       سالم حبٌبة خلود شعبان سعد

   (ناجح) ج 822 مستجد 00534
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       دمحم ابونعمة خلود دمحم توفٌك

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00538

       محمود المحرولى دالٌا لملوم احمد

   (ناجح) ج 822 مستجد 00538

       فرج تركى دعاء دمحم الشحات

   (ناجح) ج 525 مستجد 00535

       عبد الحمٌد دٌنا حلمى زهران

   (ناجح) ج 825 مستجد 00542

       حسن سٌداحمد دٌنا عاد  بسٌونى

   (ناجح) مك 815 مستجد 00542

       الستار احمد ٌوسف رائد رمضان عبد

   (ناجح) ج ج 2214 مستجد 00540

       هارون حامد الشاعر رانٌا شتورى

   (ناجح) ج 881 مستجد 00541

       موسى سوٌلم رباب منصور سوٌلم

   (ناجح) ج 515 مستجد 00542

       أحمد حسن عوض ربٌع أٌمن حسن

   (ناجح) ج 850 مستجد 00543

عبرردالمادر عبررداللطٌف  رحرراب ابررراهٌم
 بحٌري

      

   (ناجح) ج 530 مستجد 00544

       دمحم كوزو رحمة عصام عباس

   (ناجح) ج 884 مستجد 00548
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       احمد عبد هللا رحمة دمحم زكى

   (ناجح) ج 822 مستجد 00548

       انور العطار رحمة محمود دمحم

   (ناجح) ج ج 2222 مستجد 00545

       حسن رحمه احمد محمود

   (ناجح) ج 828 مستجد 00582

       حجازى رحمه خمٌس دمحم

   (ناجح) مك 485 مستجد 00582

       دمحم صبره رحمه عاد  دمحم

   (ناجح) ج 813 مستجد 00580

       موسى سوٌلم رحمه منصور سوٌلم

   (ناجح) ج ج 2222 مستجد 00581

       ابراهٌم مصطفى ابو النجاه رشاد عماد

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00582

       الطاٌفى رضا جابر سعد

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00583

       الحمٌد حمادة رفٌده حمادة عبد

   (ناجح) مك 840 مستجد 00584

دمحم ٌوسرف )ت  رلٌرة محمرود مصرطفى
 (2د

      

   (باق) (باق)   مستجد 00588

       ابراهٌم بٌوض رنا إبراهٌم دمحم
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   (ناجح) ج 882 مستجد 00588

       حافظ الحوت رنا اشرف احمد

   (ناجح) ج 802 مستجد 00585

       شاهٌن روان كرم عوض

   (ناجح) ج 821 مستجد 00582

       مصطفى محمود ابو سعد رواندا فتحى

   (ناجح) مك 812 مستجد 00582

       ابراهٌم خطاب روٌدا ناصر

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00580

       عبد الونٌس الشافعى زكرى أٌمن دمحم

   (ناجح) مك 825 مستجد 00581

       دمحم شلش زكى صالح الدٌن

   (ناجح) ج 522 مستجد 00582

       احمد الكٌالنى زٌاد خالد علً

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00583

       العظٌم أحمد السٌد زٌاد سمٌر عبد

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00584

       صالح زٌاد صالح مراجع

   (ناجح) ج 822 مستجد 00588

       الفخرانً زٌاد صبري بسٌونً

   (ناجح) مك 818 مستجد 00588

       عبده مٌالد زٌاد عبده سعد
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   (ناجح) مك 881 مستجد 00585

       الدماطى زٌاد ماهر خلٌ 

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00552

       الحمٌد دمحم ابو النور زٌاد دمحم عبد

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00552

       حسن حماد زٌاد دمحم عدلى

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00550

       حامد ساره ناجح شحاته

   (ناجح) ج 822 مستجد 00551

       حنفً  دمحم سعد خٌري سعد

   (ناجح) ج 503 مستجد 00552

       الفتاح حٌدر سعد دمحم سعد عبد

   (ناجح) ج 500 مستجد 00553

       البنا سعٌد السٌد سعٌد

   (ناجح) مك 881 مستجد 00554

       عبد الفتاح سعٌد جمعه سعٌد

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00558

       عبد الرازق موافً سعٌد عصام سعٌد

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 00558

       عبدالعلٌم عبدالجلٌ  سلمى سعد

   (ناجح) مك 454 مستجد 00555
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الرررردمرداش السررررٌد  سررررماح فررررتح هللا
 أبوشمعه

      

   (ناجح) ج ج 588 مستجد 01222

       المادر عثمان سهام دمحم عبد

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01222

       علً بحات دمحم سهٌلة عبدالمنعم

   (ناجح) ج ج 582 مستجد 01220

       مساعد عبدالجلٌ  سهٌله دمحم على

   (ناجح) ج 845 مستجد 01221

عبررد النبررً عبررد  سررٌف االسررالم عصررام
 السالم خطٌب

      

   (باق) (باق)   مستجد 01222

       عبد العظٌم دمحم احمد سٌف الدٌن اٌهاب

   (ناجح) مك 840 مستجد 01223

       دمحم الساٌس سٌف الدٌن عالء

   (ناجح) ج 858 مستجد 01224

لبٌب ابوزرٌرده ) ت د  شرٌن عبدالفتاح
2 ) 

      

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01228

       على ابوشعره شعبان رمضان دمحم

   (ناجح) ج 828 مستجد 01228

       الاله شمس وحٌد نصر عبد

   (ناجح) ج 822 مستجد 01225

       حسن هندى شولى حسن جابر
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   (ناجح) مك 883 مستجد 01222

إسرماعٌ  فرررج  شرٌماء حمردي دسرولً
 بكر

      

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01222

       عمر شٌماء رحٌم ٌحى

   (ناجح) ج 880 مستجد 01220

       الخولى صابرٌن ثروت على

   (ناجح) ج 842 مستجد 01221

       لطٌف ق.ع صالح سعٌد صالح

   (ناجح) ج 808 مستجد 01222

       عطٌه صبحى فض  كرٌم

   (ناجح) ج 503 مستجد 01223

       حتتٌه غالبزٌد  صفٌة ممدوح أبو

   (ناجح) ج 842 مستجد 01224

       عٌاد ضحى ماجد فتحى

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01228

       فض  هللا طارق دسولً محمود

   (ناجح) ج 528 مستجد 01228

       لطوش طارق مصطفى فؤاد

   (ناجح) ج 508 مستجد 01225

       مبرونابراهٌم عبد اللطٌف  عبد الحمٌد

   (ناجح) ج 520 مستجد 01202

       محمود عبد السالم عبد الرحمن سعد
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   (بمواد) ج 812 مستجد 01202

       السٌد حسٌن طعٌمه عبد الرحمن عٌد

   (ناجح) ج 808 مستجد 01200

       فهمً علً ضٌف عبد الرحمن فهمى

   (ناجح) ج 824 مستجد 01201

       ابراهٌم حسن على عبد الرحمن دمحم

   (ناجح) ج 818 مستجد 01202

       السعٌد دمحم دوٌره عبد الرحمن نجٌب

   (ناجح) ج 822 مستجد 01203

عبررد الوهرراب عبررد  عبررد العرراطى حامررد
 السالم

      

   (ناجح) ج ج 2282 مستجد 01204

ابررراهٌم عبررد العظررٌم دمحم  عبررد العظررٌم
 عوض

      

   (ناجح) ج ج 540 مستجد 01208

عبرد الفتراح عبرد هللا  عبرد الفتراح صرابر
 شرشٌره

      

   (ناجح) ج 822 مستجد 01208

       دمحم زٌدان عبد هللا إبراهٌم

   (باق) (باق)   مستجد 01205

عبرد العزٌرز عبرد الجٌرد  عبد هللا اشررف
 صمر

      

   (ناجح) ج 504 مستجد 01212

الحلرررٌم حسرررن  عبرررد هللا حسرررن عبرررد
 الحمراوى

      

   (ناجح) ج ج 584 مستجد 01212
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       حجازى مسعود عبد هللا مسعود

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01210

       عبد الحمٌد دمحم الخٌاط عبد هللا نبٌ 

   (ناجح) ج 821 مستجد 01211

دسررولً عبررد الممصررود  عبررد الممصررود
 بكر الزلم

      

   (ناجح) ج 522 مستجد 01212

عبررد المررنعم عبرررد  عبررد المررنعم فترروح
 الرؤف جعفر

      

   (ناجح) ج 812 مستجد 01213

       حكٌم صالح عوض عبد المنعم دمحم

   (ناجح) ج 822 مستجد 01214

       دمحم ابراهٌم عتش عبدالرحمن صبحى

   (ناجح) ج 822 مستجد 01218

عبرردالفتاح عطٌررره  عبرردالرحمن عرراد 
 لبراهٌم

      

 ناجح ج 881 مستجد 01218

       ابراهٌم ابو بكر ابراهٌم عبدالسالم

   (ناجح) ج 502 مستجد 01215

       بدوى دمحم على الجما  عبدالعزٌز احمد

   (ناجح) ج 842 مستجد 01222

       عبدالعزٌز عبدالحافظ عبدالعزٌز جما 

   (ناجح) ج 824 مستجد 01222

       شكرى موسً ن.ق احمد عبدهللا

   (ناجح) ج 880 مستجد 01220
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       دمحم علً ابوزٌد عبدهللا سامح

   (ناجح) ج 803 مستجد 01221

       الزناتى عٌسى عبدهللا سالمه

   (باق) (باق)   مستجد 01222

شررركرى بخررراطرة عرررواد  عبررردهللا دمحم
 عبدالعا 

      

   (ناجح) ج 834 مستجد 01223

       عبدالمنعم الحوشى عبدالمنعم سامى

   (ناجح) ج 520 مستجد 01224

عبررردالوهاب عبررردهللا  عبررردالوهاب دمحم
 جاوٌش

      

   (ناجح) مك 840 مستجد 01228

       عبدالمادر داود عبٌر محمود دمحم

   (ناجح) ج ج 585 مستجد 01228

       فاروق نجا عز الدٌن دمحم

   (ناجح) ج 822 مستجد 01225

       حسن زعزوع عزت محمود عزت

   (ناجح) ج 882 مستجد 01232

       دمحم عرجان عصمت ٌاسر عٌد

   (ناجح) ج 842 مستجد 01232

       حجازى عطٌة شعبان عطٌة

   (ناجح) ج 800 مستجد 01230

       عبد هللا دمحم شحاته عال ابراهٌم دمحم
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   (ناجح) ج 824 مستجد 01231

       احمد االشمر عال ٌاسر محمود

   (ناجح) ج ج 585 مستجد 01232

       بشٌر ضٌف مطراوي عالء ابراهٌم

   (بمواد) ج 825 مستجد 01233

       عبدالمادر ابراهٌم عالء خمٌس على

   (ناجح) ج 882 مستجد 01234

       الرابط عالء سعٌد حسن

   (ناجح) ج 524 مستجد 01238

       خلٌفه مصطفى على جما  على

   (ناجح) ج 851 مستجد 01238

علررً عبررد الصررمد  علررً عبررد العزٌررز
 التمساحً

      

   (ناجح) ج 803 مستجد 01235

       دمحم عبدالموى الصباغ على عبدالموى

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01242

       الخطٌب على مجدى حسن على

   (ناجح) ج 880 مستجد 01242

       عبدالعاطى سالم على دمحم على

   (ناجح) ج 881 مستجد 01240

       دمحم الدٌب على دمحم على

   (ناجح) ج ج 582 مستجد 01241
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       الجارحى جفالن على دمحم ٌونس

   (ناجح) مك 888 مستجد 01242

الظرراهر الحسررانٌن  علٌرراء أحمررد عبررد
 حسن

      

   (ناجح) ج 842 مستجد 01243

       ابراهٌم دمحم مجاور علٌاء مصطفى

   (ناجح) ج 513 مستجد 01244

محمررود عبدالممصررود  عمرراد عبرردالحلٌم
 ( 2صالح ) ت د 

      

   (ناجح) ج 822 مستجد 01248

       احمد فهمً ن.ق  عماد على

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01248

       بطٌشة عمر رضا حسن

   (ناجح) ج 811 مستجد 01245

       المادر رٌه عمر مختار عبد

   (ناجح) ج 822 مستجد 01282

       الرحمن ربٌع عمرو اشرف عبد

   (ناجح) ج 884 مستجد 01282

       عبدالفضٌ  سعٌد عمرو محمود دمحم

   (ناجح) ج ج 2220 مستجد 01280

       السٌد الصعٌدى عنبر السٌد احمد

   (ناجح) ج 842 مستجد 01281

       الغفار جاد عواطف احمد عبد
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   (ناجح) ج 838 مستجد 01282

       نعٌم فواز غادة السٌد جابر

   (ناجح) ج 821 مستجد 01283

       عبدالسالم الفمى غاده رجب اسماعٌ 

   (ناجح) ج 512 مستجد 01284

       اسماعٌ  دمحم غز  مصطفً جال 

   (ناجح) ج 831 مستجد 01288

       عوض فاٌد فارس احمد سعد

   (ناجح) مك 888 مستجد 01288

       احمد صمر فارس سامى بسٌونى

 ناجح ج 883 مستجد 01285

       حسن السما فاطمة حسن احمد

   (ناجح) ج 888 مستجد 01282

  الجرواد سرٌد احمرد فاطمة شعبان عبرد
 سدٌنه

      

   (ناجح) ج 801 مستجد 01282

       عبدالرازق احمد فاطمة عمر

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01280

       علً ابوبارى فاطمه رجب ربٌع

   (ناجح) ج 823 مستجد 01281

       علً فرحة عمر احمد

   (ناجح) مك 800 مستجد 01282

       سٌداحمد سٌداحمد دمحم فرحه محمود
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   (ناجح) ج 828 مستجد 01283

       الممصود صابر كرم صابر عبد

   (ناجح) ج 854 مستجد 01284

عبدالباسررط ابررراهٌم  كرررم عبرردالعاطى
 مراد

      

   (ناجح) ج 520 مستجد 01288

       ن.ق  عبدالكرٌم احمد كرٌم بشٌر

   (ناجح) ج ج 2228 مستجد 01288

       فرج ابراهٌم كرٌم عبد النبى

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01285

       كام  الشرلاوى كرٌم كام  محمود

   (ناجح) ج 888 مستجد 01252

       ابراهٌم دمحم هجرس كرٌم دمحم

   (ناجح) ج 858 مستجد 01252

       (2جاب هللا )ت د لمٌاء بدر جمعه

   (ناجح) ج ج 545 مستجد 01250

       دمحم النجار لمٌاء مصطفً كما 

   (ناجح) ج 528 مستجد 01251

       هللا رشوان عبد الرحمن لؤى كما  فتح

   (ناجح) ج 885 مستجد 01252

       نموال ندا ماري جرجس ٌوسف

   (ناجح) ج 858 مستجد 01253

       (2عزٌز )ت د مارٌنا ناجً عازر
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   (ناجح) ج 882 مستجد 01254

       احمد سلٌمان دمحم ابراهٌم

   (ناجح) ج 513 مستجد 01258

       حسن مصطفى حسن  ابراهٌم دمحم

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01258

  عبرردالحفٌظ ابررراهٌم دمحم ابررراهٌم
 الطنطاوى

      

   (ناجح) ج 802 مستجد 01255

       عبدالغنى ابراهٌم راضى دمحم ابراهٌم

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01222

       مبرون الشرلاوى السٌد دمحم احمد

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01222

       موسى الغو  دمحم احمد السٌد

   (باق) (باق)   مستجد 01220

       دمحم خطاب دمحم احمد حسن

   (ناجح) ج 825 مستجد 01221

       المحسن المسلمانى دمحم احمد عبد

   (ناجح) ج 818 مستجد 01222

       دمحم الجوٌلى احمد علىدمحم 

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01223

       عبدالمنعم عبده دمحم أحمد دمحم

   (ناجح) ج 883 مستجد 01224

       فرغلى مصطفى دمحم احمد دمحم



31 
 

   (ناجح) ج 841 مستجد 01228

       عبدهللا عبدالواحد دمحم اشرف جابر

   (ناجح) ج 884 مستجد 01228

       على دمحم اشرف محمود

   (ناجح) ج 500 مستجد 01225

       كام  خطاب دمحم أشرف مصطفى

   (ناجح) ج 888 مستجد 01222

       عبدالبدٌع خطاب دمحم السٌد

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01222

       دمحم عبد العلٌم دمحم أنور سعد

   (ناجح) مك 883 مستجد 01220

       الحمٌد عبد اللطٌف أنور عبددمحم 

   (ناجح) ج 848 مستجد 01221

       زٌد مصطفً الفٌومً دمحم اٌمن ابو

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01222

       بسٌونى احمد مبرون دمحم اٌهاب

   (ناجح) ج 821 مستجد 01223

       إسماعٌ  دمحم بال  بسٌونً

   (ناجح) ج 804 مستجد 01224

       سعد إبراهٌم أبو خضره دمحم بهاء الدٌن

   (ناجح) ج ج 2232 مستجد 01228

       عبدالعا  دمحم جابر السٌد
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   (ناجح) ج 503 مستجد 01228

       ونس دمحم جما  دمحم

   (ناجح) مك 843 مستجد 01225

       عبدهللا مبرون النكالوى دمحم جمعه

   (ناجح) ج 800 مستجد 01202

       حجاج  ابراهٌم دمحم جمعه دمحم

   (ناجح) مك 828 مستجد 01202

       الجواد زٌتون دمحم جودة عبد

   (ناجح) ج 888 مستجد 01200

       سلٌمان ٌونس دمحم حامد محمود

   (ناجح) ج 528 مستجد 01201

       عٌد الجندى دمحم حسنٌن دمحم

   (ناجح) مك 885 مستجد 01202

       عمر دمحم خالد الخامس

   (ناجح) ج 803 مستجد 01203

       (2السٌد)ت د دمحم خالد عٌسوى

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01204

       البٌومى دمحم خالد دمحم

   (ناجح) مك 825 مستجد 01208

       (2المسٌرى )ت د دمحم خلٌفه دمحم

   (ناجح) مك 883 مستجد 01208

       دمحم فراج ربٌع محمود دمحم



32 
 

   (ناجح) ج 822 مستجد 01205

       السٌد دمحم دمحم رشاد السٌد

   (ناجح) ج 831 مستجد 01212

       بدر دمحم رضا محمود

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01212

       ابراهٌم عبدالخالك حسن دمحم رمضان

   (ناجح) ج 825 مستجد 01210

       احمد على دمحم دمحم رمضان

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01211

       الفخرانى دمحم سامى دمحم

   (ناجح) ج 821 مستجد 01212

       عبدالبالً ن.ق دمحم سعد مبرون

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01213

       الحمٌد عطٌه عثمان دمحم سعٌد عبد

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01214

       عبدربة عبدالجواد دمحم سالمة

   (ناجح) ج 823 مستجد 01218

       سعد دمحم شرٌف فتحً

   (ناجح) ج 880 مستجد 01218

       أبوالٌزٌد الحوشى دمحم شعبان

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01215

       حسٌن الشرلاوي دمحم شولً دمحم
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   (ناجح) ج 833 مستجد 01222

       عبد العظٌم سرحان صبحً دمحمدمحم 

   (ناجح) مك 828 مستجد 01222

       عبدالعزٌز دمحم صبري دمحم

   (ناجح) ج 882 مستجد 01220

       (2احمد ت و )ت د دمحم صدلً حمدى

   (ناجح) ج 885 مستجد 01221

       عاشور حرحش دمحم صالح احمد

   (ناجح) ج 528 مستجد 01222

       عبدالسالم عاشور طارقدمحم 

   (ناجح) ج 852 مستجد 01223

       ابراهٌم النجار دمحم طارق دمحم

   (ناجح) مك 848 مستجد 01224

الكرررٌم عبررد المنصررف  دمحم طلعررت عبررد
 النمٌب

      

   (باق) (باق)   مستجد 01228

       الدور دمحم عاد  محمود

   (ناجح) ج 520 مستجد 01228

       الصعٌدى دمحم عباس صبحى

   (ناجح) ج 882 مستجد 01225

       ٌوسف عزالدٌن ختعن دمحم عبد الرحمن

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01232

عبراس عبرد العزٌرز)ت  دمحم عبرد العزٌرز
 (0د
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   (ناجح) ج 880 مستجد 01232

       كما  عبدالغنى السٌد دمحم عبد الغنى

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01230

ابوالٌزٌرررد عبررردالمادر  دمحم عبررردالمادر
 الهمشرى

      

   (ناجح) ج 835 مستجد 01231

       (2ابوالنجا )ت د دمحم عبده رجب

   (ناجح) ج 832 مستجد 01232

       السٌد بسٌونى شتا دمحم عبٌد دمحم

   (ناجح) ج ج 588 مستجد 01233

       الجواد اسماعٌ  دمحم عرفان عبد

   (ناجح) ج 848 مستجد 01234

       دمحم علً دمحم علً السٌد

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01238

       العزٌز على الفح  دمحم على عبد

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01238

       عبد الفتاح صالح دمحم فاٌز كام 

   (ناجح) ج 824 مستجد 01235

       احمد فهمى خلٌ دمحم 

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01242

       محمود مصباح دمحم كام  حبشى

   (ناجح) ج 854 مستجد 01242

       دمحم دمحم كام  خمٌس
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   (ناجح) ج 823 مستجد 01240

       كام  خضر دمحم كام  فتحى

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01241

       احمد ابومضاوي دمحم كرم ابراهٌم

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01242

       عبدالسالم ن.ق دمحم ماهر محمود

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01243

       العزٌز عثمان جاد دمحم دمحم عبد

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01244

       الصاوي دمحم محمود السٌد

   (باق) (باق)   مستجد 01248

       الحمٌد سعفان المدنى دمحم محمود عبد

   (ناجح) مك 884 مستجد 01248

       دمحم سالم دمحم محمود على

   (بمواد) ج 881 مستجد 01245

       دمحم كام  النجار دمحم محمود كام 

   (ناجح) ج 820 مستجد 01282

       درباله دمحم مصطفً دمحم

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01282

       حشٌش دمحم نجٌب دمحم

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01280

       عبد المالن دمحم ٌاسر دمحم
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   (ناجح) مك 882 مستجد 01281

       غازى عاشور دمحم ٌحٌى سعد

   (ناجح) ج 802 مستجد 01282

       دمحم حسٌن محمود احمد رمضان

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01283

       سعد مازن محمود احمد زكرٌا

   (ناجح) ج 524 مستجد 01284

       كام  جمعة حنفً محمود إسماعٌ 

   (ناجح) ج 845 مستجد 01288

       الدسولى محمود اشرف دمحم

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01288

       ابراهٌم الكومى محمود اشرف محمود

   (ناجح) ج 822 مستجد 01285

دمحم عبردالحافظ )ت  محمود جما  الردٌن
 (0د

      

   (ناجح) ج 852 مستجد 01282

       عوض حمٌده محمود حمدي فرج

   (ناجح) مك 848 مستجد 01282

       السباعى سعد على محمود خالد

   (ناجح) ج 828 مستجد 01280

       عبدالحلٌم عبدهللا محمود خالد

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01281

العزٌرز احمرد جعبروب  محمود خلٌ  عبد
 (2)ت د
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   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01282

       ابراهٌم دمحم فرحات محمود رجب فتحى

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01283

       احمد بلح محمود رشاد دمحم

   (ناجح) ج 888 مستجد 01284

       عبدالعاطىالنبى  محمود رضا عبد

   (ناجح) ج 802 مستجد 01288

عبدالسررالم منصررور  محمررود رمضرران
 عبدالداٌم

      

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01288

       عمٌله احمد ابو حمص محمود رمضان

   (باق) (باق)   مستجد 01285

عبدالممصود عبدالفضرٌ   محمود سامى
 ابوعلفه

      

   (ناجح) ج 502 مستجد 01252

       دمحم عشوش محمود صبحً دمحم

   (ناجح) ج 883 مستجد 01252

       غازي محمود صبري مشهود

   (ناجح) ج 880 مستجد 01250

       علٌوه محمود طلعت عمر

   (ناجح) ج 858 مستجد 01251

       دمحم علً شامون محمود عبد العزٌز

   (ناجح) مك 840 مستجد 01252

       ابراهٌم شرٌف عبد الوهاب محمود
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   (ناجح) ج 858 مستجد 01253

فهمرى عبردالرحمن  محمرود عبردالرحمن
 خلٌف

      

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01254

       عبدهللا عطٌه شعٌب محمود عطٌه

   (ناجح) ج 820 مستجد 01258

       احمد دمحم نصار محمود عالء محمود

   (باق) (باق)   مستجد 01258

       على دمحم عمر محمود على نبٌ 

   (ناجح) ج 528 مستجد 01255

عبررردالكرٌم سرررلطان  محمرررود فخررررى
 ابراهٌم

      

   (ناجح) ج 804 مستجد 01022

       الحلٌم محمود محمود فرج عبد

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01022

       دمحم النمٌب محمود دمحم حسن

   (ناجح) مك 883 مستجد 01020

       عٌسى عٌسى محمود دمحم حمد

   (ناجح) ج 833 مستجد 01021

       دمحم حبٌب محمود دمحم رضوان

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01022

       سلٌمان عبد الحمٌد سلٌمان محمود دمحم

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01023

       الزنملًالعزٌز حسن  محمود دمحم عبد
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   (ناجح) ج 808 مستجد 01024

عبدالصرمد)ت  محمرود مصرطفى ٌوسرف
 (0د

      

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01028

       عبدهللا محمود ناجى شعبان

   (ناجح) مك 888 مستجد 01028

       دمحم دمحم عبداللطٌف مروان دمحم سٌد

   (ناجح) مك 831 مستجد 01025

       ن ق   عبدالنبى عبدالعاطى دمحممروان 

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01022

       عبدالحمٌد سعدهللا المصرى مرٌم السٌد

   (ناجح) ج 810 مستجد 01022

       عبدالسالم محمود مرٌم جهاد عوض

   (ناجح) ج 818 مستجد 01020

       على للمٌله مرٌم عمر دمحم

   (ناجح) مك 482 مستجد 01021

       ابراهٌم محروس مسعد مسعد مصطفى

   (ناجح) ج ج 581 مستجد 01022

       العزٌز النجار مصطفى رفعت عبد

   (ناجح) ج 882 مستجد 01023

       عبد النعٌم مصطفى سمٌر شعبان

   (باق) (باق)   مستجد 01024

       مصطفى على زعلون مصطفى شعبان



41 
 

   (ناجح) ج ج 552 مستجد 01028

       عبدالجواد رٌاض دمحم مصطفى صابر

   (ناجح) ج ج 540 مستجد 01028

       ابراهٌم علً مصطفً صبري

   (باق) (باق)   مستجد 01025

       عبدالمادر ابراهٌم مصطفى عاد  على

   (ناجح) ج 840 مستجد 01002

       السٌد سعٌد مصطفى عباس احمد

   (ناجح) ج 852 مستجد 01002

مصررطفى عبرردالعلٌم  مصررطفى فرحررات
 النحراوى

      

   (باق) (باق)   مستجد 01000

الحمٌرد عبرد الحمٌرد  مصطفً ماهر عبد
 شهاوى

      

   (ناجح) ج 842 مستجد 01001

المنصرررف دمحم  مصرررطفً مجررردي عبرررد
 البربرى

      

   (ناجح) ج 808 مستجد 01002

       مصطفىاحمد  مصطفى مجدي لباري

   (ناجح) مك 814 مستجد 01003

       السٌد مصطفً دمحم أحمد

   (ناجح) مك 822 مستجد 01004

       عٌسى سلمان مصطفى دمحم حامد

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01008

       جمعه مصطفى نصر جوده
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   (ناجح) ج 880 مستجد 01008

       الهادي عبد المنجً معاذ سعٌد عبد

   (ناجح) مك 804 مستجد 01005

عبررد الرررؤوف  ممرردوح مصررطفى رجررب
 طاٌ 

      

   (باق) (باق)   مستجد 01012

       العزٌز غٌث منار جمعه عبد

   (ناجح) ج 522 مستجد 01012

       ابراهٌم دمحم منار خالد سعٌد

   (ناجح) ج ج 2224 مستجد 01010

       عبدالفتاح احمد منار سامى عٌد

   (ناجح) ج 882 مستجد 01011

       دمحم عثمان منار صالح عثمان

   (ناجح) ج 824 مستجد 01012

       فض  الحربى منار مدحت دمحم

   (ناجح) ج 518 مستجد 01013

       عبدهللا سٌداحمد مطر منار وحٌد

   (ناجح) ج 828 مستجد 01014

       المغنىدمحم اسماعٌ   منه هللا السٌد

   (ناجح) ج 821 مستجد 01018

       عبدالسالم عجٌنه منه هللا محسن

   (ناجح) ج 801 مستجد 01018

       عبداللطٌف جوٌده منى مسعد دمحم
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   (ناجح) ج 888 مستجد 01015

       ابراهٌم مها رمضان محمود

   (ناجح) ج 812 مستجد 01022

       عبدالتوابعبدالعزٌز  مها شعبان

   (ناجح) ج ج 2222 مستجد 01022

       احمد الحبا  مها صبرى السٌد

   (ناجح) ج 528 مستجد 01020

الروارث عبرد الجٌرد  مهراب مرروان عبرد
 رحٌم

      

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01021

دمحم عبرررد الحلرررٌم  مهررردى عبرررد الحلرررٌم
 عبدالال

      

   (ناجح) ج 812 مستجد 01022

       الغفور سلٌمان غنٌم مهند اشرف عبد

   (ناجح) ج 520 مستجد 01023

       شلبً مهند باسم السٌد

   (ناجح) ج 822 مستجد 01024

       احمد بدر  سعداوى موسى  موسى

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01028

       دمحم الوكٌ  موسى كما  موسى

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01028

       أحمد عماره مى أٌمن السٌد

   (ناجح) مك 824 مستجد 01025

       المزٌن مً مصطفً على على
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   (ناجح) ج 882 مستجد 01032

       عبد السالم الفران مٌاده عمر خمٌس

   (ناجح) ج 823 مستجد 01032

       عبدالفتاح لاسم مٌرفت نبٌ  احمد

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01030

       صموئٌ  جوده مٌنا اسحاق

   (ناجح) ج 512 مستجد 01031

       مرتجى مٌنا طارق ثابت

   (باق) (باق)   مستجد 01032

       هندى مٌنا مٌالد جمٌ 

   (باق) (باق)   مستجد 01033

       ابراهٌم نادر خمٌس عوضى

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01034

       على اسماعٌ  نادر سمٌر سعد

   (ناجح) ج 820 مستجد 01038

خمرٌس عبرد الراله عبرد  نادٌة عبرد الراله
 الحمٌد

      

   (ناجح) ج 882 مستجد 01038

       المصاص ناصر خمٌس جابر

   (ناجح) ج 821 مستجد 01035

       مساعد صالح ناهد ماهر فتحً

   (ناجح) ج 823 مستجد 01042

       ابراهٌم عوض نجوى فاٌز
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   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01042

       دمحم االلطش ندا خالد ٌوسف

   (ناجح) ج 813 مستجد 01040

       الروبى ندى اٌمن ابراهٌم

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01041

       احمد دٌاب ندي صابر سمٌح

   (ناجح) ج 508 مستجد 01042

       الدمنهوري امٌنندى صبري 

   (ناجح) ج ج 540 مستجد 01043

       حسٌن صالح ندى صالح فؤاد

   (ناجح) ج 850 مستجد 01044

       اسماعٌ  احمد رزق ندي محروس

   (ناجح) مك 888 مستجد 01048

       درغام نرفانا دمحم فهمى

   (ناجح) ج 522 مستجد 01048

       مهدي نسمه سمٌر شغمٌم

   (ناجح) ج 882 مستجد 01045

       حمزة بكري نور السٌد مصطفى

   (ناجح) ج 880 مستجد 01082

       ابراهٌم عبد السالم نورا طارق

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01082

       محمود على امام نورا عماد دمحم
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   (ناجح) ج 822 مستجد 01080

       حسن نوران هانً دمحم

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01081

       (2محمود هانً )ت د نورهان احمد

   (ناجح) مك 885 مستجد 01082

       محمود المط نورهان خمٌس

   (ناجح) ج 882 مستجد 01083

       الدٌن عطٌه سلٌمان نورهان عالء

   (ناجح) ج 882 مستجد 01084

       ٌوسف دمحم نورهان عوض شعبان

   (ناجح) مك 882 مستجد 01088

       سلٌمان هاجر اٌمن حسٌن

   (ناجح) ج 822 مستجد 01088

       بخٌت حجاج هاله صابر دمحم

   (ناجح) ج 855 مستجد 01085

       احمد االعرج هانى ابراهٌم

   (ناجح) ج ج 2222 مستجد 01082

       احمد مرسى هدٌر حلمى مرضى

   (ناجح) ج 858 مستجد 01082

       احمد ٌوسف هدٌر حمدي راتب

   (ناجح) ج 850 مستجد 01080

       نصر ابو رٌه هشام خمٌس دمحم
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   (باق) (باق)   مستجد 01081

       عفٌفى هشام دمحم حسٌن

   (ناجح) ج 822 مستجد 01082

       دمحم على هشام دمحم رمضان

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01083

       رجب دهشان هناء عبد الفتاح

   (ناجح) مك 803 مستجد 01084

       اسماعٌ  دسولى الفران هند عبدالحى

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01088

       عابدٌن هند دمحم علً

   (ناجح) مك 888 مستجد 01088

       على سالمه هند هشام دمحم

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01085

       دمحم وردة دمحم فهمى

   (ناجح) ج 813 مستجد 01052

       عبدهللا متولى وفاء دمحم

   (ناجح) ج 505 مستجد 01052

       دمحم مرجان والء جما  دمحم

   (ناجح) ج 501 مستجد 01050

       عبٌد عبٌد والء صادق أحمد

   (ناجح) ج 888 مستجد 01051

       عمار ٌارا مسعد زكرٌا
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   (ناجح) ج 852 مستجد 01052

       سلٌمان عبدالرحمن شهاوي ٌاره زكرٌا

   (ناجح) مك 844 مستجد 01053

       على سلٌمان ابوزٌد ٌاسمٌن سلٌمان

   (ناجح) ج 512 مستجد 01054

       ابوخشم ٌاسمٌن طه صبرى

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01058

       دمحم عتمان محمود ٌاسمٌن عبدالعزٌز

   (ناجح) ج 850 مستجد 01058

       سلٌمان خضر ٌاسمٌن على

   (ناجح) ج ج 588 مستجد 01055

       أحمد عمار ٌحى زكرٌا محمود

   (ناجح) مك 848 مستجد 01122

       احمد شهاوى ٌسرى خالد سٌد

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01122

       السعودىالسٌد  ٌوسف احمد على

   (ناجح) ج 528 مستجد 01120

       اسماعٌ  عٌسى ٌوسف صالح عبده

   (ناجح) مك 845 مستجد 01121

       دمحم الغرباوى ٌوسف عالء الدٌن

   (ناجح) مك 802 مستجد 01122

       عبدالحمٌد ابوهٌف ٌوسف محمود
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   (ناجح) ج 818 مستجد 01123

       دمحم حسن فاٌد احمد ابراهٌم حسن

   (مفصو ) (مفصو )   بالى 01124

       توفٌك محمود احمد ابراهٌم على

 ناجح مك 105 بالى 01128

       (عبدالفتاح دمحم )ن ق احمد السٌد

   (مفصو ) (مفصو )   بالى 01128

       سلٌم عاشور احمد صالح السٌد

   (مفصو ) (مفصو )   بالى 01125

       العاطى غراب احمد عبداشرف 

   (مفصو ) (مفصو )   بالى 01122

       احمد ابو سعده اشرف دمحم فتحى

   (بمواد) مك 138 بالى 01122

       مسعود عالم ام  ٌاسر دمحم

   (بمواد) مك 120 بالى 01120

       ابراهٌم عطٌه ابراهٌم دالٌا دمحم

   (مفصو ) (مفصو )   بالى 01121

       عبٌد حسن سارة حمادة شعبان

   (بمواد) (بمواد)   بالى 01122

       توفٌك الالفى سعٌد عبدالعلٌم

   (بمواد) مك 188 بالى 01123

       عبد العزٌز ن ق سعٌد دمحم سعٌد
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   (ناجح) مك 142 بالى 01124

       محمود شرابٌة عبٌـد احمد عبٌد

   (ناجح) مك 122 بالى 01128

       راشد عبد النعٌم على عبد النعٌم

   (مفصو ) (مفصو )   بالى 01128

       (ابوبكر محمود حجازى )معادله  عمر

   بمواد   بالى 01125

       عبدالرؤف لطب عمرو حمدى دمحم

   (ناجح) مك 120 بالى 01102

       معوض عٌد دمحم السٌد دمحم

   (بمواد) (بمواد)   بالى 01102

       ذكى عمدة دمحم ذكى دمحم

   (بمواد) (بمواد)   بالى 01100

       فوزي دمحم دمحم عماد دمحم

   (مفصو ) (مفصو )   بالى 01101

       سرور دمحم عوض دمحم

   (بمواد) (بمواد)   بالى 01102

       مسعود دمحم محسن السٌد

   (مفصو ) (مفصو )   بالى 01103

       مجٌد عمر دمحم محمود دمحم

 ناجح مك 120 بالى 01104

       حسن الشٌخ محمود دمحم حسن
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   (مفصو ) (مفصو )   بالى 01108

       اسماعٌ  الحمامى محمود دمحم شعبان

   (مفصو ) (مفصو )   بالى 01108

       موسى دمحم غراب مصطفى دمحم مختار

 بمواد بمواد بمواد بالى 01105

       (دمحم ابوجه )ن ق منً جمعه حماده

   (مفصو ) (مفصو )   بالى 01112

       عبدالمعطى ابراهٌم رزق مٌار محمود

   (مفصو ) (مفصو )   بالى 01112

نورالرردٌن عبرردالجواد  هشررام عبرردالمنعم
 عاشور

      

   (مفصو ) (مفصو )   بالى 01110

       السٌد زٌدان فارس احمد دمحم

   (نهائً) (نهائً)   2من الخارج 01111

       خطاب الحصرى محمود شعبان حلمى

   (نهائً) (نهائً)   2من الخارج 01112

       غٌث معاذ نصر خٌرهللا

   (ناجح) مك 822 2من الخارج 01113

       عبدالغنً عبدهللا ن.ق زٌاد حمدى

   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01114
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 االنتساب -ثانٌا
               
   الحالة التمدٌر المجموع االسم ورلم الجلوس   

   
       رمضان غٌث حامد ابتسام اٌمن

  

   
   (باق) (باق)   مستجد 01422

  

   
       منصور حسن ابراهٌم حسن

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01420

  

   
       الرحٌم جاددمحم على عبد  ابراهٌم عاد 

  

   
   (ناجح) مك 804 مستجد 01421

  

   
       احمد ٌوسف ابو طاجن احالم على ٌوسف

  

   
   (ناجح) مك 823 مستجد 01422

  

   
       دمحم عبدالصمد الخوٌسكى احالم منٌر

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01423

  

   
       على مصطفى البٌلى احمد ابراهٌم

  

   
   (بمواد) ج 588.3 مستجد 01424

  

   
       صالح دمحم أبو السعود أحمد السٌد

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01428

  

   
       حمٌده بدر احمد بدر دمحم

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01428

  

   
       (2صدلى بسٌونى زٌد )ت د احمد بسٌونى

  

   
   (ناجح) ج 882 مستجد 01425

  

   
       جابرمنصور احمد حمدى نونو

  

   
   (ناجح) مك 800.3 مستجد 01422
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       ٌوسف المصرى احمد صابر دمحم

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01422

  

   
       عبدالفتاح على حجاج احمد عبدالرحمن

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01420

  

   
       منصور عبد ربه ابراهٌم احمد عبدالفتاح

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01421

  

   
       دمحم عمورة أحمد عٌد حسن

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01422

  

   
       على الجم  احمد مجدي دمحم

  

   
   (باق) (باق)   مستجد 01423

  

   
       السٌد البرعى احمد دمحم احمد

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01424

  

   
       محمود احمد احمد دمحم رزق

  

   
   (ناجح) ج 521.3 مستجد 01428

  

   
       شتا احمد دمحم رشاد

  

   
   (ناجح) مك 822.3 مستجد 01428

  

   
       عبدالستار سلٌمان احمد دمحم

  

   
   (ناجح) ج 522.3 مستجد 01425

  

   
       مصطفً عبد الحمٌد مبرون احمد دمحم

  

   
   (باق) (باق)   مستجد 01402

  

   
       صالح احمد خلٌفه احمد محمود

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01402

  

   
       على حمام احمد نبٌ  احمد

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01400

  

   
       ن.ق  دمحم احمد هانى عطٌة
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   (ناجح) ج 883.3 مستجد 01401

  

   
       احمد رمضان احمد ٌحى زكرٌا

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01402

  

   
       ٌونس على دمحم صلٌع اسامة عباس

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01403

  

   
       الحناوىاحمد خلٌ   اسامة محروس

  

   
   (باق) (باق)   مستجد 01404

  

   
       عبدالموى عٌد منشاوى اسراء جابر

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01408

  

   
       حمزة باشا اسراء حمادة

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01408

  

   
       عوض اسماعٌ  حسن اسالم اسماعٌ 

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01405

  

   
       سعد عبدهللا اسالم سعد سعد

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01412

  

   
       دمحم جبر شاهٌن اسالم عاطف

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01412

  

   
       دمحم اسماعٌ  على اسالم ممدوح

  

   
   (ناجح) ج 885 مستجد 01410

  

   
       مصطفً الصعٌدي اسماء اشرف

  

   
   (ناجح) مك 851 مستجد 01411

  

   
       الرزاق الكفراوي أسماء حمدي عبد

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01412

  

   
       حمٌده عبداللطٌف أسماء صابر سعد

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01413
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       عمرتاٌب  اسماء صالح على

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01414

  

   
       رومٌة أسماء علً كام 

  

   
   (ناجح) مك 801.3 مستجد 01418

  

   
       صالح دمحم عبدالاله اشرف محمود

  

   
   (باق) (باق)   مستجد 01418

  

   
       دمحم العٌسوى االء سمٌر خمٌس

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01415

  

   
       موسى الصبحى االء موسى احمد

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01422

  

   
       احمد شربٌله ام  على السٌد

  

   
   (ناجح) مك 853 مستجد 01422

  

   
       عبدالحمٌد محمود البنا ام  دمحم

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01420

  

   
       علً أمٌر دمحم دمحم

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01421

  

   
       امٌن محمود امٌن محمود

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01422

  

   
       (2دمحم )ت د أنس هادى لطفى

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01423

  

   
       منصور الدٌب آٌات إبراهٌم

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01424

  

   
       عبدالرؤف أحمد الصاوى إٌمان إسماعٌ 

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01428

  

   
       احمد اسماعٌ  عبد اللـه اٌمان السباعى
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   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01428

  

   
       عدلى ابراهٌم السواحلى اٌمان الشحات

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01425

  

   
       عباس عبد الحمٌد جاب اللـه اٌمان نبٌ 

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01432

  

   
       احمد ابراهٌم اٌناس ناصر

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01432

  

   
       محمود ابوجه  اٌه حسن السٌد

  

   
   (ناجح) مك 852.3 مستجد 01430

  

   
       الممصود دمحم شوشة اٌه رجب عبد

  

   
   (ناجح) مك 828 مستجد 01431

  

   
       (2دمحم احمد )ت د اٌه سامح على

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01432

  

   
       الرحمن عبدالحمٌد سدٌنه اٌه مسعود عبد

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01433

  

   
       دمحم الصاوى الجما  بثٌنة مجدى

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01434

  

   
       دمحم حسن الشٌخ حسن احمد حسن

  

   
   (باق) (باق)   مستجد 01438

  

   
       احمد الدعبوسى حسن دمحم حسن

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01438

  

   
       زاٌد زهٌربسٌونى  حسٌن دمحم

  

   
   (ناجح) ج 542.3 مستجد 01435

  

   
       رمضان عوض رزق حمادة اسماعٌ 

  

   
   (ناجح) ج 888.3 مستجد 01442
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       ق.م  اسماعٌ  دمٌس حمدى رفعت

  

   
   (ناجح) مك 838.3 مستجد 01442

  

   
       دمحم مصطفً صالح خالد سامح فؤاد

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01440

  

   
       عبدالمولً حمزة خلود ممدوح

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01441

  

   
       عبدالغفار فكرى عبدالغفار متولى دالٌا

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01442

  

   
       عبدالسمٌع احمد دعاء حمدى حامد

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01443

  

   
       احمد حسن دٌنا احمد سعد

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01444

  

   
       السٌد ابراهٌم محارم دٌنا حمدى

  

   
   (ناجح) مك 822.3 مستجد 01448

  

   
       شحاته ابوعامر رانٌا خمٌس زكى

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01448

  

   
       احمد سلٌمان رانٌا ربٌع رجب

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01445

  

   
       توفٌك محمود رانٌا رضا منٌر

  

   
   (باق) (باق)   مستجد 01482

  

   
       عبد الرازق رحمة مجدي انور

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01482

  

   
       ابراهٌم رضا سعٌد جال 

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01480

  

   
       (2كام  ق م ) ت د رمضان محمود
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   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01481

  

   
       محمود السٌد  سعٌد رنا رافت

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01482

  

   
       الجالس روان رمضان على

  

   
   (ناجح) ج 844 مستجد 01483

  

   
       مراد سامون روان ناجح كما 

  

   
   (ناجح) مك 808.3 مستجد 01484

  

   
       دمحم ابراهٌم غانم رٌم عماد دمحم

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01488

  

   
       فتحً عبدالرحٌم رٌهام عصام

  

   
   (باق) (باق)   مستجد 01488

  

   
       رفاعًغانم  رٌهام مصطفً

  

   
   (باق) (باق)   مستجد 01485

  

   
       ابراهٌم عبد الجواد زٌاد عاد  دمحم

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01482

  

   
       الرازق رمضان زٌاد محمود عبد

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01482

  

   
       عبدالنافع دمحم حسن زٌاد محمود

  

   
   (باق) (باق)   مستجد 01480

  

   
       غازى داود زٌنب خالد حسن

  

   
   (ناجح) ج 880.3 مستجد 01481

  

   
       سالمه مونس سارة دمحم دمحم

  

   
   (ناجح) ج 852.3 مستجد 01482

  

   
       دمحم مصرى سامح دمحم على

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01483
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       رجب على سالم سلسبٌ  احمد

  

   
   (ناجح) مك 822 مستجد 01484

  

   
       ن.ق  مصطفى عبدالمنعم سمر عبدالمنعم

  

   
   (باق) (باق)   مستجد 01488

  

   
       شلتوت  على عبدالفتاح سهام عبدالفتاح

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01488

  

   
       عمرانحسٌن  سهٌلة ممدوح

  

   
   (ناجح) ج 514 مستجد 01485

  

   
       دمحم عبد العزٌز عامر شادي شعبان

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01452

  

   
       عباس عبدالفضٌ  شمس عبدالنبى

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01452

  

   
       الغفار مبرون الشٌخ شمس دمحم عبد

  

   
   (ناجح) مك 882 مستجد 01450

  

   
       أبوعجور شهاب شعبان عوض

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01451

  

   
       السٌد محمود سلٌمان شولً سلٌمان

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01452

  

   
       فؤاد ابراهٌم شٌماء جما 

  

   
   (ناجح) مك 882 مستجد 01453

  

   
       صبرى عبد المنعم ابوعوف صابرٌن نصر

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01454

  

   
       عبد العزٌز مسعود صالح فاٌز صالح

  

   
   (ناجح) ج 528 مستجد 01458

  

   
       حامد ابوعلٌوه طارق خالد صبري
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   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01458

  

   
عررراطف علرررى ابرررو العنرررٌن  عبرررد الررررحمن

 عبدالداٌم
      

  

   
   (باق) (باق)   مستجد 01455

  

   
       دمحم دمحم الصعٌدي عبد الرحمن

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01822

  

   
       دمحم نصر كام  دمحم عبدالعا  عبد الرحمن

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01822

  

   
       ٌسرى عبد السالم دمحم السٌد عبد الرحمن

  

   
   (ناجح) ج 522 مستجد 01820

  

   
عبررد العظررٌم عبررد المرروى  عبرد العظررٌم سررعد

 الملوى
      

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01821

  

   
       عبدالهادي سالم عبد الهادي رجب

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01822

  

   
       ق.م  منصور السٌد الموافً عبدالرحمن

  

   
   (ناجح) ج 583.3 مستجد 01823

  

   
       دمحم مبرون ابوعلى عبدالعزٌز احمد

  

   
   (ناجح) ج 832.3 مستجد 01824

  

   
عبدالوكٌ  سلٌمان مغٌب ق  عبدهللا سلٌمان

 م
      

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01828

  

   
       طه حموده عبٌر طه جمعة

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01828

  

   
       ق.م  احمد عزة دمحم دمحم

  

   
   (ناجح) ج 505 مستجد 01825

  

   
       عطٌة ابراهٌم غنٌم عطٌه السٌد

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01822
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       برٌن حمد علٌاء أنور

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01822

  

   
       دمحم على محمود خلٌ  علٌاء عالء

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01820

  

   
       ن.ق  العلبدٌن مهنا عمر غازى زٌن

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01821

  

   
       بخاطرة عبٌد عبد المجٌد عمرو عبٌد

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01822

  

   
       عبد هللا مرعى عمرو ماهر بشٌر

  

   
   (ناجح) ج 882.3 مستجد 01823

  

   
       (عبدالفتاح االعرج )ق م عمرو دمحم

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01824

  

   
       شعبان خلٌ  دمحم الدفراوى غاده خلٌ 

  

   
   (باق) (باق)   مستجد 01828

  

   
       فاروق دمحم خضر فاروق دمحم

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01828

  

   
       الدٌن ٌحٌى الصباغ فاطمة عالء

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01825

  

   
       على عباس فاطمه السٌد

  

   
   (ناجح) ج 825 مستجد 01802

  

   
       حسن خفاجً فتحً حسن فتحً

  

   
   (ناجح) ج 853 مستجد 01802

  

   
       عاشور محمود كرٌم نصر الدٌن

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01800

  

   
       غالى ناشدعبده كٌرلس اشرف
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   (ناجح) ج 832.3 مستجد 01801

  

   
       احمد على مازن طارق كما 

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01802

  

   
       ثابت ن ق ماٌك  ماجد

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01803

  

   
       ن.ق  خلٌ  عبدالفارس دمحم ابراهٌم

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01804

  

   
       على دمحم البولٌنى دمحم ابراهٌم

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01808

  

   
       الحبرون دمحم احمد دمحم

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01808

  

   
       ق.م  الفار دمحم احمد دمحم

  

   
   (ناجح) مك 802.3 مستجد 01805

  

   
       عبد الموى شعت دمحم احمد دمحم

  

   
   (ناجح) مك 880 مستجد 01812

  

   
       احمد دمحم خلٌ  دمحم الحسٌنى

  

   
   (ناجح) ج 888.3 مستجد 01812

  

   
       احمد حبلٌزة دمحم السٌد

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01810

  

   
       ق.م  دمحم حسن دمحم السٌد

  

   
   (ناجح) مك 810.3 مستجد 01811

  

   
       عبدالعزٌز الهنداوى دمحم جما  سالم

  

   
   (ناجح) مك 855 مستجد 01812

  

   
       محمود رمضان دمحم حسن أحمد

  

   
   (باق) (باق)   مستجد 01813

  



62 
 

   
       عبدالمجٌد ن.ق دمحم حسن لطب

  

   
   (ناجح) مك 885 مستجد 01814

  

   
       السٌد على عبدالنبى دمحم حمٌد

  

   
   (ناجح) مك 808 مستجد 01818

  

   
       عبدالواحد دمحم دمحم خمٌس

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01818

  

   
       عبدالعاطً عبدالعزٌز دمحم رضا

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01815

  

   
       عبدالفتاح عثمان دمحم سعٌد

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01822

  

   
       عبدالحمٌد دمحم رمضان دمحم سمٌر

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01822

  

   
       المنشاوى دمحم صبرى دمحم

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01820

  

   
       حسن المحالوى دمحم صالح دمحم

  

   
   (ناجح) ج 824 مستجد 01821

  

   
       مسعود ابراهٌم دمحم عدلى سعد

  

   
   (باق) (باق)   مستجد 01822

  

   
       الذهبى دمحمدمحم عالء 

  

   
   (ناجح) ج 888 مستجد 01823

  

   
       أبوحنٌة دمحم على السٌد

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01824

  

   
       برغش دمحم علً بال 

  

   
   (ناجح) مك 822 مستجد 01828

  

   
       ق.م  السٌد عوض دمحم فتحى
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   (باق) (باق)   مستجد 01828

  

   
       شعبان منصور دمحم فخرى

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01825

  

   
       المجد ابو مٌرة دمحم فرج ابو

  

   
   (ناجح) مك 888.3 مستجد 01832

  

   
       عبد الونٌس على دمحم كرم دمحم

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01832

  

   
       ق.م  السٌد حسن دمحم دمحم

  

   
   (ناجح) مك 852.3 مستجد 01830

  

   
       محمود عطه الشرلاوى دمحم دمحم

  

   
   (ناجح) مك 858 مستجد 01831

  

   
       عبدالحمٌد عبدالمنعم دمحم محمود

  

   
   (باق) (باق)   مستجد 01832

  

   
       دمحم جمعه غضبان دمحم محمود

  

   
   (ناجح) مك 831.3 مستجد 01833

  

   
       احمد شلتوت دمحم ٌاسر كام 

  

   
   (باق) (باق)   مستجد 01834

  

   
       ق.م  داود محمود احمد علً

  

   
   (ناجح) مك 852 مستجد 01838

  

   
       محمود الحبان محمود اسامه

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01838

  

   
       عبد الحلٌم الحالج رجبمحمود جمعة 

  

   
   (ناجح) ج 880.3 مستجد 01835

  

   
       محمود على حسن محمود صالح

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01842
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       الحمٌد دمحم عبد السمٌع محمود عبد

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01842

  

   
عمٌلررة الناصررر عبررد الحمٌررد  محمررود عبررد

 زٌدان
      

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01840

  

   
       دمحم الحناوي محمود عصام

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01841

  

   
       (2محمود رجب )ت د محمود فرج

  

   
   (باق) (باق)   مستجد 01842

  

   
       دمحم الهادى عبد العزٌز محمود مجدى

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01843

  

   
       عبدالصادق دمحم فرج محمود دمحم

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01844

  

   
       مسعد زكى زعٌتر مصطفى توفٌك

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01848

  

   
       ( 2دمحم ) ت د  مصطفى جما  على

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01848

  

   
       شعٌر مصطفى دمحم على

  

   
   (باق) (باق)   مستجد 01845

  

   
       ٌوسف بدر معاذ دمحم خلٌ 

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01882

  

   
       الفتاح على عٌسى ممدوح دمحم عبد

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01882

  

   
       ابراهٌم أحمد الدٌباوى منار احمد

  

   
   (ناجح) ج 838.3 مستجد 01880

  

   
       عبد الفتاح سعٌد منار حسن محمود
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   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01881

  

   
       محمود دمحم النجار منار سمٌر

  

   
   (ناجح) مك 808.3 مستجد 01882

  

   
       دمحم حمادة منار عطٌه لطب

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01883

  

   
       ابوالمعاطى بحٌلمة منه حسن عطٌه

  

   
   (ناجح) ج 834 مستجد 01884

  

   
       دمحم التونى مؤمن السٌد

  

   
   (ناجح) مك 888.3 مستجد 01888

  

   
       دمحم خلٌفه مى رفعت مصطفى

  

   
   (ناجح) مك 821 مستجد 01888

  

   
       عمر محمود مً عوض أحمد

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01885

  

   
       رحومه عرٌبى ناصف اسماعٌ 

  

   
   (ناجح) ج 505 مستجد 01882

  

   
       دمحم مرزوق ندا محمود أحمد

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01882

  

   
       عبدالحمٌد دمحم السدٌمى نداء عوض

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01880

  

   
       ابراهٌم هاشم رجب ندى حسنى

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01881

  

   
       حلمى عبد العلٌم ندى عبد الحمٌد

  

   
   (ناجح) مك 812.3 مستجد 01882

  

   
       صمر ابونعٌجه نرمٌن على رزق

  

   
   (باق) (باق)   مستجد 01883
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       نصر عبدالواحد المرضاوى نصر عبدالواحد

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01884

  

   
       مبرون نور جمعه حسن

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01888

  

   
       عبدالعزٌز دمحم علً نورهان ابراهٌم

  

   
   (ناجح) مك 828 مستجد 01888

  

   
       احمد عفٌفى نٌرة خالد رجب

  

   
   (ناجح) مك 820.3 مستجد 01885

  

   
       محمود صمرعبد التواب هاله جمعه

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01852

  

   
       السٌد دمحم الدٌب هدى رزق احمد

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01852

  

   
       (0فالح )ت د شعبان هدٌر حلمى احمد

  

   
   (ناجح) ج 518 مستجد 01850

  

   
       مجاهد عبد هللا هند سعٌد دمحم

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01851

  

   
       محمود عبدالرحمن هند ناصر السٌد

  

   
   (ناجح) ج 824.3 مستجد 01852

  

   
       العظٌم علوش والء السٌد عبد

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01853

  

   
       عزات الدسولى ٌاسر عزت عبده

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01854

  

   
       دمحم رمضان محمود ٌاسمٌن خالد

  

   
   (ناجح) مك 818 مستجد 01858

  

   
       سعٌد دمحم فرج هللا ٌاسمٌن دمحم
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   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01858

  

   
       عبدهللا عمره ٌسرٌة أشرف

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01855

  

   
       مطاوع ٌوسف احمد دمحم

  

   
   (باق) (باق)   مستجد 01822

  

   
       إبراهٌم عرفة ٌوسف خمٌس فتحى

  

   
   (ناجح) مك 852 مستجد 01822

  

   
       مرسىعبدالشافى  ٌوسف عالء انور

  

   
   (ناجح) مك 821.3 مستجد 01820

  

   
عبدالمجٌرد عبدالمجٌرد نمٌرر )ت  ٌوسف دمحم

 (0د
      

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01821

  

   
       أحمد شاكر علٌوه ٌوسف ممدوح

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01822

  

   
       السمٌع مجاهد ندا ٌوسف ٌحٌى عبد

  

   
   (بمواد) (بمواد)   مستجد 01823

  

   
       على رمضان حجازى ابراهٌم ربٌع

  

   
   بالى 01824

مفصو )
) 

   (مفصو )
  

   
       عبدالعاطً محمود غانم إبراهٌم

  

   
   بالى 01828

مفصو )
) 

   (مفصو )
  

   
       لطفً احمد دمحم دمحم

  

   
   (بمواد) مك 110 بالى 01828

  

   
       (عبدهللا عبداللطٌف )ق م اسالم سعٌد

  

   
   بالى 01825

مفصو )
) 

   (مفصو )
  

   
       فوزى عبد الفتاح حسن الهادى ناجى

  

   
 ناجح مك 100 بالى 01822
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       بسٌونى الهنداوي اٌه دمحم سعد

  

   
   (بمواد) (بمواد)   بالى 01822

  

   
عبدالمجٌرد)ق   عبدالرحمن  خمٌس   حسن

 (م
      

  

   
   بالى 01820

مفصو )
) 

   (مفصو )
  

   
       دمحم عتمان خالد محمود

  

   
 ناجح مك 110 بالى 01821

  

   
       حسن لطرى شروق فهمى على

  

   
 ناجح مك 121 بالى 01822

  

   
       على ابوزٌد صالح دمحم سعد

  

   
 ناجح مك 103 بالى 01823

  

   
       ( 2امام البرماوي ) ت د  عاد  امام احمد

  

   
   بالى 01824

مفصو )
) 

   (مفصو )
  

   
       جبرٌ  مراجى عطٌه دمحم فهٌم

  

   
   (بمواد) (بمواد)   بالى 01828

  

   
       (عوض )ن ق على شحاته سعد

  

   
   بالى 01828

مفصو )
) 

   (مفصو )
  

   
       (سعٌد الضٌف احمد)ق م عمر عز الدٌن

  

   
 ناجح مك 122 بالى 01825

  

   
       سلٌمان دمحم  بٌومى  سلٌمان  عمرو

  

   
   بالى 01802

مفصو )
) 

   (مفصو )
  

   
       عبدالمنعم عبدالمحسن ن ق عمرو عصام

  

   
 ناجح مك 142 بالى 01802

  

   
       ()ق م احمد حسٌن كرٌم احمد فتحى

  

   
 ناجح مك 112 بالى 01800

  

   
       (ابراهٌم )ن ق  شفٌك مازن حسام
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   بالى 01801

مفصو )
) 

   (مفصو )
  

   
       سعد عبدالمالن ماهر عبدالشافى

  

   
   بالى 01802

مفصو )
) 

   (مفصو )
  

   
عبردالعاطى مسرعود   فرتح هللا  ابرراهٌم  دمحم

 ( )ق م
      

  

   
 ناجح مك 110 بالى 01803

  

   
       مصطفى عبدالمالن دمحم جال 

  

   
   (بمواد) (بمواد)   بالى 01804

  

   
       (السٌد)ن ق دمحم خمٌس دمحم

  

   
   (بمواد) (بمواد)   بالى 01808

  

   
       جال  عبد العزٌز دمحم رمضان

  

   
 ناجح مك 122 بالى 01808

  

   
       عبدالعلٌم خلٌفة دمحم سامى دمحم

  

   
   (بمواد) (بمواد)   بالى 01805

  

   
       جبر ٌوسف دمحم عٌسً كام 

  

   
 ناجح مك 182 بالى 01812

  

   
       محمود منصور دمحم محمود طلعت

  

   
   بالى 01812

مفصو )
) 

   (مفصو )
  

   
       (طارق دمحم)ن ق محمود دمحم

  

   
   بالى 01810

مفصو )
) 

   (مفصو )
  

   
       محمود عبدالفتاح ابو العنٌن مروان احمد

  

   
   (ناجح) مك 123 بالى 01811

  

   
       (2خلٌ  ابراهٌم )ت د مصطفى دمحم

  

   
 ناجح مك 128 بالى 01812

  

   
       احمد دمحم حسن ممدوح صالح

  

   
   (بمواد) (بمواد)   بالى 01813
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منصور احمد منصرور ) ت د  منصور عالء

2 ) 
      

  

   
   (بمواد) (بمواد)   بالى 01814

  

   
       هللا على برج  هاٌدى رمزى عبد

  

   
   (بمواد) (بمواد)   بالى 01818

  

   
       الفتاح ابراهٌم النحاس احمد رضا عبد

  

   
   (نهائً) (نهائً)   2من الخارج 01818

  

   
       (ابراهٌم حسن ابوعٌشه )ق م دمحم سعٌد

  

   
   (ناجح) مك 808 2من الخارج 01815

  

   
       (المنعم شراكً عبد الواحد )ق.م دمحم عبد

  

   
   (نهائً) (نهائً)   2من الخارج 01822

  

   
       (دمحم عبدالرحمن )ن ق ٌوسف اسامة

  

   
   (نهائً) (نهائً)   2من الخارج 01822
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