
ارقام الجلوس ٠

القید:-انتساب موجه    المرحلة:- الفرقة األولي    القسم:- عام   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١صفحة رقم 

١٥٥١ابتسام حمدى شعبان الجوهرى١٨٠٣٠١١٢٠١

١٥٥٢ابراهیم اشرف ابراهیم الشایب - م١٨٠٣٠١١٢٠٢

١٥٥٣ابراهیم الحصافى محمد على قندیل١٨٠٣٠١١٨٩٤

١٥٥٤ابراهیم حسن مصطفى السید ابوبكر١٨٠٣٠١١٢٠٣

١٥٥٥ابراهیم حمىده محمود ابراهیم ترابیس١٨٠٣٠١١٢٠٤

١٥٥٦ابراهیم رشاد شلبى ابراهیم قمح - م١٨٠٣٠١١٢٠٥

١٥٥٧ابراهیم محمود حامد بحیرى١٨٠٣٠١١٢٠٦

١٥٥٨ابراهیم یاسر ابراهیم عبداهللا١٨٠٣٠١١٢٠٧

١٥٥٩ابوالمجد محمد عبدالعلیم عبدالقادر خمىس١٨٠٣٠١١٢٠٨

١٥٦٠ابوبكر بندارى رفعت البندارى سید احمد١٨٠٣٠١١٢٠٩

١٥٦١احالم على اسماعیل حسن١٨٠٣٠١١٢١٠

١٥٦٢احمد ابراهیم السید عرب١٨٠٣٠١١٢١١

١٥٦٤احمد اسامه حسنى احمدعبدالمطلب ونس - م١٨٠٣٠١١٨٤٤

١٥٦٥احمد اسامه زكى محمد عباس -م١٨٠٣٠١١٢١٢

١٥٦٦احمد اسامه محروس سالم الحنطور١٨٠٣٠١١٨٩٥

١٥٦٨احمد اشرف السید السید العزقالنى - م١٨٠٣٠١١٢١٣

١٥٦٩احمد اشرف سعد عبدالكریم على مناع١٨٠٣٠١١٢١٤

١٥٧٠احمد اشرف صالح احمد مصطفى١٨٠٣٠١١٢١٥

١٥٧٢احمد السید یوسف السید ابراهیم١٨٠٣٠١٢٠٥٣

١٥٧٣احمد ایمن عبدالسالم محمد عبدالرازق١٨٠٣٠١١٢١٦

١٥٧٤احمد بسیونى ابو زید محمد ابراهیم ابو زید١٨٠٣٠١١٢١٧

١٥٧٧احمد جمال احمد حسین سعد١٨٠٣٠١١٢١٨

١٥٧٨احمد جمال عوض رضوان النجار١٨٠٣٠١١٢١٩

١٥٧٩احمد جمعه فتحى حسین١٨٠٣٠١١٢٢٠

١٥٨٠احمد حسن ابراهیم حسن رمضان١٨٠٣٠١١٢٢١

١٥٨١احمد حسین رمضان الشریف - م١٨٠٣٠١١٢٢٢

١٥٨٢احمد حمدى محمد قطب فتح اهللا كشك - م١٨٠٣٠١١٢٢٣

١٥٨٣احمد حمیده عیسى موسى الالفى١٨٠٣٠١١٢٢٤

١٥٨٥احمد خالد حسن محمد سالمه١٨٠٣٠١١٢٢٥

١٥٨٦احمد خالد عطیه سلطان حمد١٨٠٣٠١١٢٢٦

١٥٨٧احمد خلف اهللا جابر فخرى شیخون١٨٠٣٠١١٢٢٧

١٥٨٩احمد سالم محمود عبدالمجید الكومى١٨٠٣٠١١٨٩٩
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١٥٩٠احمد سعید عبدالجواد ابراهیم محمد١٨٠٣٠١١٢٢٩

١٥٩١احمد سعید محمد عبداهللا القرنشاوى١٨٠٣٠١١٢٣٠

١٥٩٣احمد شوقى محمد السید طباخ١٨٠٣٠١١٩٠٠

١٥٩٤احمد صبحى شحاته الغندور -م١٨٠٣٠١١٢٣١

١٥٩٥احمد صبرى محمد مبروك١٨٠٣٠١٢٠٥٨

١٥٩٦احمد ضیاء الدین عبدالعزیز جمعه١٨٠٣٠١١٢٣٢

١٥٩٧احمد عادل رمضان احمد ابوعسل١٨٠٣٠١١٢٣٣

١٥٩٨احمد عاطف عبدالفتاح احمد عبده١٨٠٣٠١١٢٣٤

١٥٩٩احمد عبدالحكیم احمد الخالع١٨٠٣٠١١٢٣٥

١٦٠٠احمد عبدالحمید ابوالعینین احمد السید١٨٠٣٠١١٢٣٦

١٦٠١احمد عبدالستار صابر غباشى العشماوى١٨٠٣٠١١٢٣٧

١٦٠٢احمد عبدالسالم نصر اهللا عبدالكریم الجار١٨٠٣٠١١٢٣٨

١٦٠٣احمد عبدالصادق محمد محمود مطاوع١٨٠٣٠١١٢٣٩

١٦٠٤احمد عبدالعاطى احمد عبدالعاطى١٨٠٣٠١١٢٤٠

١٦٠٥احمد عبدالعزیز عبدالجید احمد١٨٠٣٠١١٢٤١

١٦٠٦احمد عبدالفتاح عبد القادر جاب اهللا١٨٠٣٠١١٢٤٢

١٦٠٧احمد عبدالمجید محمد محمد الحایس١٨٠٣٠١١٢٤٣

١٦٠٨احمد عبدالهادى عبدالمجید عبدالهادى الصعیدى -م١٨٠٣٠١١٢٤٤

١٦٠٩احمد عبده سعد عبده محمود القاضى١٨٠٣٠١١٢٤٥

١٦١٠احمد عبده محمود عبدالحفیظ احمد١٨٠٣٠١١٢٤٦

١٦١١احمد عصام الدین حسن مصطفى ابراهیم١٨٠٣٠١١٢٤٧

١٦١٢احمد عطا هاشم سعدون١٨٠٣٠١١٢٤٨

١٦١٣احمد فتحى حامد حامد المنسى١٨٠٣٠١١٢٤٩

١٦١٥احمد متولى محمد السید فرج١٨٠٣٠١١٢٥٠

١٦١٦احمد محمد ابراهیم زكى شقیدف١٨٠٣٠١١٢٥١

١٦١٧احمد محمد احمد احمد عبدالرازق١٨٠٣٠١١٢٥٢

١٦١٨احمد محمد السید محمد حبیبه١٨٠٣٠١١٢٥٣

١٦٢٠احمد محمد سعد احمد ابراهیم الدیباوى١٨٠٣٠١١٢٥٤

١٦٢١احمد محمد شكرى نبوى ابو النور١٨٠٣٠١١٩٠٢

١٦٢٢احمد محمد عبدالمعطى الخدرجى١٨٠٣٠١١٢٥٥

١٦٢٣احمد محمد عبدالمقصود صدقه١٨٠٣٠١١٢٥٦

١٦٢٤احمد محمد على على سالم١٨٠٣٠١١٢٥٧
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١٦٢٦احمد محمد محمد محمود جمیعى١٨٠٣٠١١٢٥٨

١٦٢٧احمد محمد محمود الجمل١٨٠٣٠١٢٠٥٩

١٦٢٨احمد محمود احمد طلحه١٨٠٣٠١١٢٥٩

١٦٢٩احمد محمود سعد محمود الصباغ١٨٠٣٠١١٢٦٠

١٦٣٠احمد محمود شحاته محمود١٨٠٣٠١١٢٦١

١٦٣١احمد محمود عبدالمعطى قطب حسین الرجال١٨٠٣٠١١٢٦٢

١٦٣٢احمد محمود مبروك محمود عقل١٨٠٣٠١١٢٦٣

١٦٣٣احمد مكرم عباس ابو تیفال١٨٠٣٠١٢٠٥٤

١٦٣٤احمد منتصر مسعود حسنین صالح١٨٠٣٠١١٢٦٤

١٦٣٥احمد نشات عبدالستار الشناوى١٨٠٣٠١٢٠٥٦

١٦٣٧احمد هالل شوقى مصباح خیر اهللا١٨٠٣٠١١٩٠٥

١٦٣٨احمد وجدى ابراهیم السید الرفاعى١٨٠٣٠١١٢٦٥

١٦٣٩احمد ولید شعبان محمد١٨٠٣٠١١٢٦٦

١٦٤٠احمد یاسر حسین عمر جمعه١٨٠٣٠١١٨٥٠

١٦٤١احمد یاسر محمد فتحي محمد بهنسي١٨٠٣٠١١٢٦٧

١٦٤٢احمد یحیى عبد الغنى ابراهیم١٨٠٣٠١١٩٠٦

١٦٤٣ادهم ماهر نصر حشیش١٨٠٣٠١١٢٦٨

١٦٤٤ادهم هانى السنوسى محمد بلبع١٨٠٣٠١٢٠٤٢

١٦٤٥ارساني سامى حلمى عوض اهللا سعد١٨٠٣٠١١٢٦٩

١٦٤٦اسامه صالح السید عبدالمقصود١٨٠٣٠١١٢٧٠

١٦٤٧اسامه طارق نصر الدین خلیفه١٨٠٣٠١١٢٧١

١٦٤٨اسامه محمد عبدالحلیم احمد البصیلى١٨٠٣٠١١٢٧٢

١٦٤٩اسراء احمد محمدین محمد على١٨٠٣٠١١٨٥١

١٦٥٠اسراء احمد محمود العطار١٨٠٣٠١١٢٧٣

١٦٥١اسراء جمال محمد ابراهیم خلف اهللا١٨٠٣٠١١٢٧٤

١٦٥٢اسراء جمال یوسف احمد یونس١٨٠٣٠١١٢٧٥

١٦٥٣اسراء حسن بشیر حسن خضر١٨٠٣٠١١٢٧٦

١٦٥٤اسراء خالد منصور عبدالعظیم عوض١٨٠٣٠١١٢٧٧

١٦٥٥اسراء عبدالعزیز جابر حسن١٨٠٣٠١١٢٧٨

١٦٥٦اسراء عبدالمنعم احمد السید الصباغ١٨٠٣٠١١٢٧٩

١٦٥٧اسراء عبدالناصر محمود االطرش١٨٠٣٠١١٢٨٠

١٦٥٨اسراء عصام حربى احمد محمد١٨٠٣٠١١٢٨١
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١٦٥٩اسراء محمد ابراهیم محمد منیسى١٨٠٣٠١١٢٨٢

١٦٦٠اسراء محمد سعد شحاته جاب اهللا١٨٠٣٠١١٢٨٣

١٦٦١اسراء محمد عبداهللا محمد السید شتا١٨٠٣٠١١٢٨٤

١٦٦٢اسراء محمد عبدالونیس خلیل١٨٠٣٠١١٢٨٥

١٦٦٣اسراء محمد ندیم محمد رعد فاضل - وافد١٨٠٣٠١٢٠٤٣

١٦٦٤اسراء محمود احمد سعد ابراهیم عطوان١٨٠٣٠١١٢٨٦

١٦٦٥اسراء مدحت یوسف یوسف بسیونى١٨٠٣٠١١٢٨٧

١٦٦٦اسراء نبیل محمد عبدالمنعم حافظ الدمیاطى١٨٠٣٠١١٢٨٨

١٦٦٧اسالم اسماعیل حامد اسماعیل سالم -م١٨٠٣٠١١٢٨٩

١٦٦٨اسالم رزق صبرى عبدالرؤف محمد١٨٠٣٠١١٢٩٠

١٦٦٩اسالم سعید احمد محمد الیمنى١٨٠٣٠١١٢٩١

١٦٧٠اسالم سعید عبدالحمىد محمد شرف١٨٠٣٠١١٢٩٢

١٦٧١اسالم صبحى ممدوح عبدالعزیز عبدربه١٨٠٣٠١١٩٠٧

١٦٧٢اسالم طاهر حسن ابراهیم عطااهللا١٨٠٣٠١١٢٩٣

١٦٧٣اسالم عبدالشفیع عبدالسالم حواش محمد - م١٨٠٣٠١١٢٩٤

١٦٧٤اسماء ربیع جابر محمد درویش١٨٠٣٠١١٢٩٥

١٦٧٥اسماء سلومه سعد سلومه محمود١٨٠٣٠١١٢٩٦

١٦٧٦اسماء صبحى محمد حسن الكفراوى١٨٠٣٠١١٢٩٧

١٦٧٧اسماء طلعت وردانى محمد شاهین١٨٠٣٠١١٢٩٨

١٦٧٨اسماء عبده عبدالمجید حسن الشلح١٨٠٣٠١١٣٠٠

١٦٧٩اسماء على محمود السید نصار - م١٨٠٣٠١١٣٠١

١٦٨٠اسماء فاضل وهبى بیومى الفار١٨٠٣٠١١٣٠٢

١٦٨١اسماء فرج صاوى عثمان١٨٠٣٠١١٣٠٣

١٦٨٢اسماء محمود انور محمود خلیل١٨٠٣٠١١٣٠٤

١٦٨٣اسماء محمود محمود احمد عرابي١٨٠٣٠١١٣٠٥

١٦٨٤اسماء مسعد عبدالمنعم الشاعر١٨٠٣٠١١٣٠٦

١٦٨٥اشرف زكریا ابراهیم زكریا حمام١٨٠٣٠١١٣٠٧

١٦٨٦اشرقت هشام عبدالحكیم القویعى١٨٠٣٠١١٣٠٨

١٦٨٧االء ابراهیم عبدالحمىد محمد دسوقى١٨٠٣٠١١٣٠٩

١٦٨٨االء احمد صالح محمود سالم قریطم١٨٠٣٠١١٣١٠

١٦٨٩االء احمد عبده قاسم١٨٠٣٠١١٣١١

١٦٩٠االء خالد احمد عبدالعزیز غنیم البربرى١٨٠٣٠١١٣١٢
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١٦٩١االء خمىس محمد الشرقاوى١٨٠٣٠١١٣١٣

١٦٩٢االء سعید عبدالغني دغیش١٨٠٣٠١١٣١٤

١٦٩٣االء شحاته عبدربه شحاته عزام١٨٠٣٠١١٣١٥

١٦٩٤االء طارق عبدالحمىد شحاته سكران١٨٠٣٠١١٣١٦

١٦٩٥االء عبده ممدوح محمد القماح١٨٠٣٠١١٣١٨

١٦٩٦االء كمال محمد احمد االمام١٨٠٣٠١١٣١٩

١٦٩٧االء محمد عطا اهللا ابو السعود١٨٠٣٠١١٣٢٠

١٦٩٩االء محمود حامد عبدالعال١٨٠٣٠١١٣٢١

١٧٠٠االء مسعد احمد عبدالواحد مصطفى المغنى١٨٠٣٠١١٣٢٢

١٧٠١السید صبحى السید حسن١٨٠٣٠١١٣٢٣

١٧٠٢السید مسعد رجب عثمان عبدون١٨٠٣٠١١٣٢٤

١٧٠٣الشیماء الشحات محمد عبد الودود عریبى١٨٠٣٠١١٩٠٩

١٧٠٤الشیماء صبحى سیداحمد محمد سلطان١٨٠٣٠١١٣٢٥

١٧٠٥امجد خالد عبداللطیف خمىس١٨٠٣٠١١٣٢٧

١٧٠٦امره خیرى محمد الحداد١٨٠٣٠١١٩١٠

١٧٠٧امل رجب حسن بسیونى الدنشالي١٨٠٣٠١١٣٢٨

١٧٠٨امل عبدالحفیظ محمد البنا١٨٠٣٠١١٩١١

١٧٠٩امل محمد عبدالحمىد عتمان١٨٠٣٠١١٣٢٩

١٧١٠امنیه حسن محمد محمد حمید١٨٠٣٠١١٣٣٠

١٧١١امنیه سعد محمد سعد یسن١٨٠٣٠١١٣٣١

١٧١٢امنیه عادل حسن مصطفى ماضى١٨٠٣٠١١٣٣٢

١٧١٣امنیه عبدالرحمن حامد السیدعفیفى١٨٠٣٠١١٣٣٣

١٧١٤امنیه على شحاته الطایفي١٨٠٣٠١١٣٣٤

١٧١٥امنیه كامل یوسف دسوقى قرواش١٨٠٣٠١١٣٣٥

١٧١٦امنیه محمد بسیونى عبدالحلیم سالم١٨٠٣٠١١٣٣٦

١٧١٧امنیه محمد عبید ابوزید١٨٠٣٠١١٣٣٧

١٧١٩امیره احمد عبدالعزیز نصر ندا١٨٠٣٠١١٣٣٨

١٧٢٠امیره خالد على محمد الغنام١٨٠٣٠١١٣٤٤

١٧٢١امیره شریف سعد مصطفى بحیرى١٨٠٣٠١١٣٣٩

١٧٢٢امیره عادل عبدالمجید عبدالرحمن١٨٠٣٠١١٣٤٥

١٧٢٣امیره عطیه شحاته ابراهیم - م١٨٠٣٠١١٣٤٦

١٧٢٤امیره فتیان محمد امین خضر١٨٠٣٠١١٣٤٠
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١٧٢٥امیره محمد مرسى سلیم زیتون١٨٠٣٠١١٣٤١

١٧٢٦امیمه شعبان محمود دغیدى١٨٠٣٠١١٣٤٢

١٧٢٧امینه محمد عبدالباقى عباس السقیلى١٨٠٣٠١١٣٤٣

١٧٢٨انس اسماعیل محمود محمدمصطفى١٨٠٣٠١١٣٤٧

١٧٢٩انس ایمن عبدالمنعم محمد فوده١٨٠٣٠١١٣٤٨

١٧٣٠ایاد محمد محمد احمد عثمان١٨٠٣٠١١٣٤٩

١٧٣١ایة محمد عبدالجابر محمد الصعیدى١٨٠٣٠١١٨٥٢

١٧٣٢ایمان خیرى عبدالمحسن الجندى١٨٠٣٠١١٣٥٠

١٧٣٣ایمان رضا محمد عبدالباسط محمد صدیق١٨٠٣٠١١٣٥١

١٧٣٤ایمان رمضان احمد محمد غالب١٨٠٣٠١١٣٥٢

١٧٣٥ایمان زین العابدین عبدالمنعم عبیده زین العابدین١٨٠٣٠١١٣٥٣

١٧٣٦ایمان سعید سعد حسن عجوه١٨٠٣٠١١٣٥٤

١٧٣٧ایمان عبد الحلیم مصطفى محمد ابو حسین١٨٠٣٠١١٩١٣

١٧٣٨ایمان عبدالمنعم احمد مبروك حجاج١٨٠٣٠١١٣٥٥

١٧٣٩ایمان علي محمد الزعفراني١٨٠٣٠١١٣٥٦

١٧٤٠ایمان محمد احمد اسماعیل رفاعى١٨٠٣٠١١٣٥٧

١٧٤١ایمان محمد عبدالمجید محمد ابو احمد١٨٠٣٠١١٣٥٨

١٧٤٢ایمن ابراهیم عبدالمقصود سعد هارون١٨٠٣٠١١٣٦٠

١٧٤٣ایمن منصور خمیس عبد اللطیف ابراهیم - م١٨٠٣٠١١٩١٤

١٧٤٤ایه السید عبدالخالق الحلوجى١٨٠٣٠١١٣٦١

١٧٤٥ایه ایمن انور محمد االقرع١٨٠٣٠١١٣٦٢

١٧٤٦ایه جابر عطیه عید١٨٠٣٠١١٣٦٣

١٧٤٧ایه رابح عبدالرؤف ابراهیم الدكر١٨٠٣٠١١٣٦٤

١٧٤٨ایه راضى ابو العزم عطاخلیفه١٨٠٣٠١١٣٦٥

١٧٤٩ایه سامى محمد الحملى١٨٠٣٠١١٣٦٦

١٧٥٠ایه سعد فتح اهللا احمد فتح اهللا١٨٠٣٠١١٣٦٧

١٧٥١ایه سلیمان عرفه غیث١٨٠٣٠١١٣٦٨

١٧٥٢ایه شعبان السید بخیت١٨٠٣٠١١٣٦٩

١٧٥٣ایه عصام سالم عبدالمقصود١٨٠٣٠١١٣٧٠

١٧٥٤ایه على ابراهیم على ابوعوف١٨٠٣٠١١٣٧١

١٧٥٥ایه على خمیس على الشندیدى١٨٠٣٠١١٣٧٢

١٧٥٦ایه فتح اهللا محمد فتح اهللا زاید١٨٠٣٠١١٣٧٣
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١٧٥٧ایه محمد عبدالحمید احمد١٨٠٣٠١١٣٧٤

١٧٥٨ایه محمود بیومى محمود غنیم١٨٠٣٠١١٣٧٥

١٧٥٩ایه محمود شلبى محمد حبیبه١٨٠٣٠١١٣٧٦

١٧٦٠ایه محمود صالح الدین السید عیسي١٨٠٣٠١١٣٧٧

١٧٦١ایهاب طارق محمد عالء الدین١٨٠٣٠١١٣٧٨

١٧٦٢ایهاب فرحات عثمان محمد ابو ابراهیم١٨٠٣٠١١٣٧٩

١٧٦٣ایهاب محمد فوزي محمد المنوفي١٨٠٣٠١١٣٨٠

١٧٦٤بدیعه صبرى جابر عطیة - م١٨٠٣٠١١٩١٥

١٧٦٥بسام محمد رمضان رمضان الطاروطي١٨٠٣٠١١٣٨١

١٧٦٦بسمه رجب ابوالیزید خالف١٨٠٣٠١١٣٨٢

١٧٦٧بسمه عبدالمحسن عبدالعزیز مسعود١٨٠٣٠١١٣٨٣

١٧٦٨بسمه عید فؤاد سلیمان عمران١٨٠٣٠١١٩١٦

١٧٦٩بسنت حربى عبدالمنعم ابراهیم عاشور١٨٠٣٠١١٣٨٤

١٧٧٢بیشوى جرجس محمى حافظ بخیت١٨٠٣٠١١٣٨٥

١٧٧٣تسنیم رجب محمود محمود غنیم المالح١٨٠٣٠١١٣٨٦

١٧٧٤تقى محمد كمال فتیانى١٨٠٣٠١١٣٨٧

١٧٧٥تقى ولید السید االبیض١٨٠٣٠١١٣٨٨

١٧٧٦جرجس رضا نصیف منصور١٨٠٣٠١١٣٨٩

١٧٧٨جمیله مصطفى جاد الرب محمد حامد١٨٠٣٠١١٣٩١

١٧٧٩جهاد جمعه علي ابراهیم على١٨٠٣٠١١٣٩٢

١٧٨٠حازم احمد محمود كامل محمد رحومه١٨٠٣٠١١٣٩٣

١٧٨١حازم رشاد محمد مدكور١٨٠٣٠١١٨٥٥

١٧٨٢حازم صبحى فتحى السعدي١٨٠٣٠١١٣٩٤

١٧٨٣حازم محمود عبدالمجید محمود مصطفى١٨٠٣٠١١٣٩٥

١٧٨٤حامد امیر حامد ابراهیم١٨٠٣٠١١٣٩٦

١٧٨٥حامد عبدالعاطى عبدالسالم عبدالعزیز عطیة١٨٠٣٠١١٩١٨

١٧٨٦حامد محمد محمد حامد دسوقي١٨٠٣٠١١٣٩٧

١٧٨٧حبیبه عبدالعزیز محمود بدوي١٨٠٣٠١١٣٩٨

١٧٨٨حبیبه محمد محمود بدوي١٨٠٣٠١١٣٩٩

١٧٨٩حبیبه محمد یوسف محمد مرجان١٨٠٣٠١٢٠٥٢

١٧٩٠حبیبه یاسر عبدالمنعم الشاعر١٨٠٣٠١١٤٠٠

١٧٩٣حسام حلمى عبدالمجید عبدالمقصود١٨٠٣٠١١٤٠١
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١٧٩٤حسام محمد عطیه الحنطور١٨٠٣٠١١٤٠٢

١٧٩٥حسام موسى كامل كامل١٨٠٣٠١١٤٠٣

١٧٩٦حسن اشرف حسن محمد منصور١٨٠٣٠١١٤٠٤

١٧٩٧حسن عادل حسن احمد - م١٨٠٣٠١١٤٠٥

١٧٩٨حسن محمد ابراهیم محمد خفاجى١٨٠٣٠١١٤٠٦

١٧٩٩حسناء محمد بسیونى سویلم١٨٠٣٠١١٤٠٧

١٨٠٠حسین جمعه طلبه محمد مجاهد - م١٨٠٣٠١١٤٠٨

١٨٠١حسین محمود حسین تعیلب - م١٨٠٣٠١١٨٥٨

١٨٠٢حماده احمد عبدالجواد رجب العریني١٨٠٣٠١١٤٠٩

١٨٠٣حمدي ابراهیم حمدي عبداهللا على المالح١٨٠٣٠١١٤١٠

١٨٠٤حمدي احمد ابراهیم محمدمنصور١٨٠٣٠١١٤١١

١٨٠٥حنان رمضان عوض فرج١٨٠٣٠١١٤١٢

١٨٠٦حنین احمد عبدالمنعم محمدالرجال١٨٠٣٠١١٤١٣

١٨٠٧حنین احمد كمال حمادي١٨٠٣٠١١٤١٤

١٨٠٨حنین محمد حسن ابوعیطه١٨٠٣٠١١٤١٥

١٨٠٩خالد جالل محمد محیسن١٨٠٣٠١١٤١٦

١٨١٠خالد خمىس منصور على العسكرى١٨٠٣٠١١٤١٧

١٨١٢خالد عصام محروس الزیات١٨٠٣٠١١٤١٨

١٨١٣خالد محمد عبداهللا عبد الغفار -م١٨٠٣٠١١٤١٩

١٨١٤خالد هشام مبروك زیدان١٨٠٣٠١١٤٢٠

١٨١٥خلود سامى محمد عبد المنعم الغنام١٨٠٣٠١١٩٢٠

١٨١٦دالیا كامل مبروك محمد الحصاوى١٨٠٣٠١١٤٢١

١٨١٧دالیا محمد احمد السید فوده١٨٠٣٠١١٤٢٢

١٨١٨دعاء جمیل فهمى زیدان موسى١٨٠٣٠١١٤٢٣

١٨١٩دعاء طلعت محمد على عبدالال١٨٠٣٠١١٤٢٤

١٨٢٠دعاء عادل محمد احمد سعد١٨٠٣٠١١٤٢٥

١٨٢١دعاء محمد حسن عبد ربه الشرقاوى - م١٨٠٣٠١١٩٢١

١٨٢٢دعاء محمود ابراهیم عبدالحمید١٨٠٣٠١١٤٢٦

١٨٢٣دنیا رمزى حامد عبدالرحیم١٨٠٣٠١١٩٢٢

١٨٢٤دنیا عاطف عرفه محروس الفقى١٨٠٣٠١١٤٢٧

١٨٢٥دنیا عبداهللا عبدالمنعم عبدالفتاح الحوشى١٨٠٣٠١١٤٢٨

١٨٢٦دنیا على محمد محمد داوود١٨٠٣٠١١٤٢٩
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١٨٢٧دنیا محمد عادل الشاعر١٨٠٣٠١١٤٣٠

١٨٢٨دنیا محمد فتحي عبدالغني ابو عاصي١٨٠٣٠١١٤٣١

١٨٢٩دولت عادل  راغب مسعود بسیونى١٨٠٣٠١١٤٣٢

١٨٣٠دینا عبدالمنعم محمد حسن الفقى١٨٠٣٠١١٤٣٣

١٨٣١دینا محمد عبدالعزیز احمد الخولى١٨٠٣٠١١٤٣٤

١٨٣٢رائد ربیع عبدالستار عبداهللا١٨٠٣٠١١٤٣٨

١٨٣٣رانیا احمد رفعت عبدالسالم عبدالعال١٨٠٣٠١١٤٣٥

١٨٣٤رانیا رجب طه شحاته خضر١٨٠٣٠١١٤٣٦

١٨٣٥رانیا مسعود حمىده عبدالعزیز یونس١٨٠٣٠١١٤٣٧

١٨٣٦ربه معتز خالد البدوى - وافد١٨٠٣٠١٢٠٤٥

١٨٣٧ربیع محمد ربیع توفیق١٨٠٣٠١١٤٣٩

١٨٣٨رجب ابراهیم سعد ابراهیم عوض١٨٠٣٠١١٤٤٠

١٨٣٩رجب محمد رجب مرسى١٨٠٣٠١١٤٤١

١٨٤٠رحاب بالل محمد محمد عبدالمجید١٨٠٣٠١١٤٤٢

١٨٤١رحمه جالل سعد فتح اهللا االشمونى١٨٠٣٠١١٤٤٣

١٨٤٢رحمه على السید قاسم١٨٠٣٠١١٤٤٤

١٨٤٣رحیل محمد على على الكومى١٨٠٣٠١١٤٤٥

١٨٤٤رشا رمضان محمد سلیمان رمضان - م١٨٠٣٠١١٨٥٩

١٨٤٥رشا عبدالعزیز عید محمد اسماعیل١٨٠٣٠١١٤٤٦

١٨٤٦رضا سعید حافظ عبدالفتاح عیسى١٨٠٣٠١١٤٤٧

١٨٤٧رضوى ربیع السید عثمان موسى١٨٠٣٠١١٤٤٨

١٨٤٨رقیه احمد محمود قاقا١٨٠٣٠١١٤٤٩

١٨٤٩رنا احمد محمد عبدالوهاب القاضى١٨٠٣٠١١٤٥٠

١٨٥٠رنا محمد السید البشالوي١٨٠٣٠١١٤٥١

١٨٥١رنا مدحت عبدالفتاح الصعیدى١٨٠٣٠١١٤٥٢

١٨٥٢روان اشرف عبدالفضیل عبدالمجید١٨٠٣٠١٢٠٥٥

١٨٥٣روان رجب فؤاد عبدالمجید شاهین١٨٠٣٠١١٤٥٣

١٨٥٤روان رمضان عبدالجواد كریم اسماعیل١٨٠٣٠١١٤٥٤

١٨٥٥روان عصام محمد عبد الغنى قاسم١٨٠٣٠١١٩٢٣

١٨٥٦روان مرعى یوسف احمد مرعى١٨٠٣٠١١٤٥٥

١٨٥٧روان منیر سعد ابراهیم النكالوى١٨٠٣٠١١٤٥٦

١٨٥٨روضه عبدالحمىد محمد محمد ابو السعود١٨٠٣٠١١٤٥٧
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١٨٥٩رویدا حمدي عبدالعزیز الشویعر١٨٠٣٠١١٤٥٨

١٨٦٠ریم محمد عبد الفتاح محمد نصیر١٨٠٣٠١١٨٦٠

١٨٦١ریهام احمد محمد خضر١٨٠٣٠١١٤٥٩

١٨٦٢ریهام خیرى محمود قرطام١٨٠٣٠١١٤٦٠

١٨٦٣ریهام عبده عبدالفتاح على مسعود١٨٠٣٠١١٤٦١

١٨٦٤ریهام مجدى السید الشناوى عمار١٨٠٣٠١١٤٦٢

١٨٦٥ریهام منصور منصور محمد قشیوط١٨٠٣٠١١٤٦٣

١٨٦٦زیاد امىن ابراهیم بعیص١٨٠٣٠١١٤٦٤

١٨٦٧زیاد عبدالكریم خواص عبدالكریم١٨٠٣٠١١٩٢٤

١٨٦٨زیاد عكرمه محمد عبدالرحمن زیتون١٨٠٣٠١١٤٦٥

١٨٦٩زیاد عماد محمد بلبع١٨٠٣٠١١٤٦٦

١٨٧٠زیاد فتحى امىن على الفحل١٨٠٣٠١١٤٦٧

١٨٧١زیاد محمد السعید عبدالمعطى السكرى١٨٠٣٠١١٤٦٨

١٨٧٢زیاد محمد محمد رجب كردي١٨٠٣٠١١٤٦٩

١٨٧٣زینب السید محمد السید ابراهیم١٨٠٣٠١١٤٧٠

١٨٧٤زینب سالمه عباس عبیده الصعیدى١٨٠٣٠١١٤٧١

١٨٧٥ساره السید محمد على عباده١٨٠٣٠١١٤٧٢

١٨٧٦ساره سعید السید بلبع١٨٠٣٠١١٤٧٣

١٨٧٧ساره فتحى عبدالفتاح سالمه١٨٠٣٠١١٤٧٤

١٨٧٨سالم محمد اسماعیل محمد عالم -م١٨٠٣٠١١٤٧٥

١٨٧٩سامیه محى الدین محمد فاضلى عبداهللا١٨٠٣٠١١٤٧٦

١٨٨٠سحر عالء البدري احمد عكاشه١٨٠٣٠١١٤٧٧

١٨٨١سعاد عماره جالل محمد حسن ابو الحاج١٨٠٣٠١١٤٧٨

١٨٨٢سعاد محمد عبداللطیف على ابوالعیش١٨٠٣٠١١٤٧٩

١٨٨٣سعد اسماعیل مرسي شلبي١٨٠٣٠١١٤٨٠

١٨٨٤سعد فتحى سالم عبدالحمید - م١٨٠٣٠١١٨٦١

١٨٨٥سعد محمد سعد هویدى محمد١٨٠٣٠١١٤٨١

١٨٨٦سعید الشرنوبى قطب الشرنوبى الحلو١٨٠٣٠١١٤٨٢

١٨٨٧سعید محمد سعید الصافى ابراهیم١٨٠٣٠١١٤٨٣

١٨٨٨سعید محمد صالح صالح یدوى -م١٨٠٣٠١١٤٨٤

١٨٨٩سعید محمد علي محمد شابور١٨٠٣٠١١٤٨٥

١٨٩٠سعید ناجى سعید ملیكه عوض١٨٠٣٠١١٤٨٦
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١٨٩١سالمه سالمه محمد السید خلیف١٨٠٣٠١١٤٨٧

١٨٩٢سلمى طارق محمد البشبیشى١٨٠٣٠١١٤٨٨

١٨٩٣سلمى مجدى ابراهیم السید قطب١٨٠٣٠١١٤٨٩

١٨٩٤سلمى مرزوق زكریا محمد الشریف١٨٠٣٠١١٩٢٥

١٨٩٥سلوان صالح عباس عبداهللا١٨٠٣٠١١٤٩٠

١٨٩٦سلوى عبدالرؤف محمد سالمه١٨٠٣٠١١٤٩١

١٨٩٧سماح انور مصطفى الشربینى١٨٠٣٠١١٤٩٢

١٨٩٨سماح عادل ابو الیزید عبدالمقصود العمروسي١٨٠٣٠١١٤٩٣

١٨٩٩سمر خمیس محمد مسعد١٨٠٣٠١١٤٩٤

١٩٠٠سمر سعید عبدالمنعم محمود بصل١٨٠٣٠١١٤٩٥

١٩٠١سمیه مرسى عبدالعاطى محمد١٨٠٣٠١١٤٩٦

١٩٠٢سنا جمال على الفیل١٨٠٣٠١١٤٩٧

١٩٠٣سهر احمد طاهر جمعه خلیل١٨٠٣٠١١٤٩٨

١٩٠٤سهیله اسامه محمد صبرى عبدالحمید١٨٠٣٠١١٤٩٩

١٩٠٥سهیله حماده صبحى السواحلى١٨٠٣٠١١٥٠٠

١٩٠٦سهیله محمد عصام محمد فهمى اللقاني١٨٠٣٠١١٥٠١

١٩٠٧سیف الدین هشام اسماعیل صنیدق١٨٠٣٠١١٩٢٦

١٩٠٨سیف محمد عبدالغفار السعدى محمد١٨٠٣٠١١٥٠٢

١٩٠٩شادي محمد احمد محمد یونس١٨٠٣٠١١٥٠٣

١٩١٠شروق احمد محمد البنا١٨٠٣٠١١٥٠٤

١٩١١شروق السید ابراهیم عرفان١٨٠٣٠١١٥٠٥

١٩١٢شروق رمضان شعبان ابراهیم قطب١٨٠٣٠١١٥٠٦

١٩١٣شروق سعید نایف سالم الشیخ١٨٠٣٠١١٥٠٧

١٩١٤شریف سامى سعید سلیمان عبدالجواد١٨٠٣٠١١٥٠٨

١٩١٥شریف عادل احمد ادریس١٨٠٣٠١١٥٠٩

١٩١٦شریف منیر الصافى طلب على١٨٠٣٠١١٥١٠

١٩١٨شهاب خمیس السید غریب١٨٠٣٠١١٥١١

١٩١٩شهاب محمد عبدالسالم شحاته سرور١٨٠٣٠١١٥١٢

١٩٢٠شیماء احمد عزت محمد اسماعیل١٨٠٣٠١١٥١٣

١٩٢١شیماء السعید محمد الفحام١٨٠٣٠١١٥١٤

١٩٢٢شیماء حسین عبدالرحمن بیومى سالم١٨٠٣٠١٢٠٥١

١٩٢٣شیماء حماده احمد حماده سعداهللا١٨٠٣٠١١٥١٥
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١٩٢٤شیماء محمد محمد الشونى١٨٠٣٠١١٥١٦

١٩٢٥شیماء محمود محمد یونس١٨٠٣٠١١٥١٧

١٩٢٦شیماء مدحت فتح اهللا محمد المعناوى١٨٠٣٠١١٥١٨

١٩٢٧شیماء مصطفى ابراهیم حسین الجمال - م١٨٠٣٠١١٥١٩

١٩٢٨صبا هشام احمد سالم ماضى١٨٠٣٠١١٥٢٠

١٩٢٩صبحى صبرى السید عبداللطیف١٨٠٣٠١١٥٢١

١٩٣٠صفوت حمزه حامد محمد عباس١٨٠٣٠١١٥٢٢

١٩٣١صالح ماهر صالح حسن محمد الهیشه١٨٠٣٠١١٥٢٣

١٩٣٢ضحى السید محمد غیث محمد١٨٠٣٠١١٥٢٤

١٩٣٤طالل ابراهیم محمد احمد عبدالجلیل - م١٨٠٣٠١١٨٦٣

١٩٣٥عادل فوزى ابراهیم عطیه١٨٠٣٠١١٥٢٥

١٩٣٦عادل نبیل فاروق ابراهیم محمد - م١٨٠٣٠١١٥٢٦

١٩٣٧عاصم عبدالمنعم عبدالحمىد عبدالمجید الخویسكى١٨٠٣٠١١٥٢٧

١٩٣٨عبدالباسط محمود سعد محمد الحمزاوى١٨٠٣٠١١٥٢٨

١٩٣٩عبدالحلیم علي اسماعیل عبده البدري١٨٠٣٠١١٥٢٩

١٩٤٠عبدالحلیم محمود رمضان عبدالغفار١٨٠٣٠١١٥٣٠

١٩٤١عبدالحمید احمد عبدالحمید بخیت١٨٠٣٠١١٥٣١

١٩٤٢عبدالرازق اشرف عبدالرازق مبارك محمد -م١٨٠٣٠١١٥٣٢

١٩٤٣عبدالرازق عزمى عبدالرازق سعید العرجاوي١٨٠٣٠١١٥٣٣

١٩٤٤عبدالرحمن ابراهیم بشارى حسن١٨٠٣٠١١٥٣٤

١٩٤٥عبدالرحمن السعید احمد سمىح محمد السعید١٨٠٣٠١١٥٣٥

١٩٤٦عبدالرحمن السید ابراهیم السید ابراهیم١٨٠٣٠١١٥٣٦

١٩٤٧عبدالرحمن جمال حامد عبدالشافي١٨٠٣٠١١٥٣٧

١٩٤٨عبدالرحمن حامد عوض سلیمان١٨٠٣٠١١٥٣٨

١٩٤٩عبدالرحمن خمىس حسن على ابوهاشم١٨٠٣٠١١٥٣٩

١٩٥٠عبدالرحمن خمیس اسماعیل ابراهیم الریدى١٨٠٣٠١٢٠٣٩

١٩٥١عبدالرحمن رجب محمد عطیه رصد١٨٠٣٠١١٥٤٠

١٩٥٢عبدالرحمن عبدالصادق عبداللطیف شعبان محمد١٨٠٣٠١١٥٤١

١٩٥٣عبدالرحمن محمد احمد محمود ابراهیم١٨٠٣٠١١٥٤٢

١٩٥٥عبدالرحمن محمد محمد رجب١٨٠٣٠١١٩٢٨

١٩٥٦عبدالرحمن محمد یسرى عبدالسالم زیدان - م١٨٠٣٠١١٥٤٣

١٩٥٧عبدالعزیز حسن على غراب١٨٠٣٠١١٥٤٥
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١٩٥٨عبدالعزیز مسعد عبدالسالم خضر١٨٠٣٠١١٥٤٦

١٩٥٩عبدالعظیم عالء عبدالعظیم السید طوبا١٨٠٣٠١١٥٤٧

١٩٦٠عبدالغنى رجب عبدالغنى عرفه محمد١٨٠٣٠١١٥٤٨

١٩٦١عبدالفتاح عاطف عبدالفتاح محمد زیادة١٨٠٣٠١١٥٤٩

١٩٦٢عبداللطیف عبدالكریم عبداللطیف فرج جاداهللا١٨٠٣٠١١٥٥٠

١٩٦٣عبداهللا ابراهیم عبدالرؤف سعید السید١٨٠٣٠١١٥٥١

١٩٦٤عبداهللا رافت عبداهللا حسین حسن١٨٠٣٠١١٩٢٩

١٩٦٥عبداهللا ریاض عبداللطیف على منصور١٨٠٣٠١١٥٥٣

١٩٦٦عبداهللا عادل شوقى مصطفى١٨٠٣٠١١٥٥٤

١٩٦٧عبداهللا عبدالصادق عبداللطیف شعبان محمد١٨٠٣٠١١٥٥٥

١٩٦٨عبداهللا عبدالعزیز احمد جاد حجازى١٨٠٣٠١١٥٥٦

١٩٦٩عبداهللا محمد السید سلیم ماضى١٨٠٣٠١١٥٦٠

١٩٧٠عبداهللا مصطفى ابراهیم مصطفى البنا١٨٠٣٠١١٥٦١

١٩٧١عبدالمعز احمد محمد السید رشید١٨٠٣٠١١٥٦٢

١٩٧٢عبدالوهاب السید عبدالوهاب عبدالمعطى١٨٠٣٠١١٥٦٤

١٩٧٣عبدالوهاب عادل انور عبداللطیف١٨٠٣٠١١٥٦٥

١٩٧٤عبده عمر عبده عمر على١٨٠٣٠١١٨٦٤

١٩٧٥عبیر عبداللطیف عبدالجلیل حسان١٨٠٣٠١١٥٦٨

١٩٧٦عبیر محمد ملیجى وهبه الشبینى١٨٠٣٠١١٥٧٤

١٩٧٧عرفه عبدالمنصف محمد احمد زكى١٨٠٣٠١١٥٧٥

١٩٧٨عزه محمود محمد شحاته شلبي١٨٠٣٠١١٥٧٧

١٩٧٩عال صبحى محمد راشد١٨٠٣٠١١٥٧٨

١٩٨٠عالء حامد رجب السید كرم١٨٠٣٠١١٥٨٠

١٩٨١عالء عبدالحمىد احمد محمد سید١٨٠٣٠١١٥٨١

١٩٨٢عالء محمد صالح شندوح١٨٠٣٠١١٨٦٥

١٩٨٣عالء محمد فوزى عبداهللا محمد١٨٠٣٠١١٥٨٤

١٩٨٤عالءالدین مصباح كیالنى عبدالغنى الجداوى١٨٠٣٠١١٥٨٦

١٩٨٥على اشرف سعد احمد محمود١٨٠٣٠١١٥٧٠

١٩٨٦على جمعه انور جمعه١٨٠٣٠١١٥٨٧

١٩٩٠على محمد على السید سیداحمد هیكل١٨٠٣٠١١٥٧١

١٩٩٢علیاء صالح عبدالعزیز  عبدربه بدوي١٨٠٣٠١١٥٨٨

١٩٩٣علیاء عبدالناصر محمد محمود عمران١٨٠٣٠١١٩٣٢
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١٩٩٤عماد حمدى منشاوى عبدالمولى شامخ١٨٠٣٠١١٥٩٠

١٩٩٥عمر ابراهیم عامر عبدالرازق علي١٨٠٣٠١١٥٩٢

١٩٩٦عمر اسماعیل رجب بسیونى متولى١٨٠٣٠١١٩٣٣

١٩٩٧عمر حسن محمد كامل عبدالحمىد١٨٠٣٠١١٥٩٤

١٩٩٨عمر حسین جمال حسین الجمل١٨٠٣٠١١٨٦٨

١٩٩٩عمر خطاب احمد عبدالمطلب احمد مبارك١٨٠٣٠١١٥٩٥

٢٠٠٠عمر خمیس عبدالحفیظ عارف صحصاح١٨٠٣٠١١٨٦٩

٢٠٠١عمر طارق عبدالستار عبدالباقى هالل١٨٠٣٠١١٥٧٣

٢٠٠٢عمر عادل عبدالمنعم محمد الشافعى١٨٠٣٠١١٥٩٦

٢٠٠٣عمر عبدالكریم فهمى محمد احمد١٨٠٣٠١٢٠٤٩

٢٠٠٤عمر محمد عمر مصطفى صابر١٨٠٣٠١١٥٩٨

٢٠٠٥عمر محمد فتح اهللا عباس البنا١٨٠٣٠١١٦٠٥

٢٠٠٦عمرو الدسوقى ابراهیم موسى نصیر١٨٠٣٠١١٦٠٠

٢٠٠٧عمرو جمعه عبدالعزیز السید غالي١٨٠٣٠١١٦٠٨

٢٠٠٩عمرو سالم مصطفى عبدالدایم١٨٠٣٠١١٨٧١

٢٠١٠عمرو سمیر محمد علوانى الشاذلي١٨٠٣٠١١٦١١

٢٠١١عمرو عماد محمد شاهین١٨٠٣٠١١٦١٣

٢٠١٢عمرو فخرى حسن اسماعیل بالل١٨٠٣٠١١٦١٤

٢٠١٤عمرو منصور حمىده عطیه١٨٠٣٠١١٦١٧

٢٠١٥عواطف منیر فتحى االمام التراوى١٨٠٣٠١١٨٧٣

٢٠١٦عوض مصطفى عوض غزالن١٨٠٣٠١١٦١٨

٢٠١٧عیسى هالل عبدالرؤف خلیل١٨٠٣٠١١٨٧٤

٢٠١٨غاده رجب حمىده عوض عیسى١٨٠٣٠١١٦٢٠

٢٠١٩غاده رجب عبدالعظیم عبد العزیز١٨٠٣٠١١٨٢٣

٢٠٢٠غاده عبدالعاطى عبدالجواد عبدالرازق١٨٠٣٠١١٦٢٢

٢٠٢١فاطمه حمدى سعید حسن على١٨٠٣٠١١٨٧٥

٢٠٢٢فاطمه حیضرعبدالهادى رمضان١٨٠٣٠١١٦٢٦

٢٠٢٣فاطمه سعد عبدالسالم مكى١٨٠٣٠١١٦٢٨

٢٠٢٤فاطیما محمد فتحى على المصرى١٨٠٣٠١١٦٣١

٢٠٢٥فایق بدر احمد احمد غباشى١٨٠٣٠١١٦٣٢

٢٠٢٦فتحى محمد فتحى سعد عبدالونیس١٨٠٣٠١١٦٣٣

٢٠٢٧فرحه سعد یوسف شلبى فاید١٨٠٣٠١١٦٣٥



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتساب موجه    المرحلة:- الفرقة األولي    القسم:- عام   الحاله:- الكل
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رقم الجلوساالسمالكود

١٥صفحة رقم 

٢٠٢٨فهد یاسر احمد البشیر محمد الشرنوبى١٨٠٣٠١١٦٣٩

٢٠٢٩كارم جالل نسیم محمد شریف - م١٨٠٣٠١١٦٤١

٢٠٣٠كرم عاطف عبده الیاس رزق١٨٠٣٠١١٦٤٣

٢٠٣١كریستین یونان عطا اهللا منصور١٨٠٣٠١١٦٤٤

٢٠٣٢كریستینا فرج فهیم معوض١٨٠٣٠١١٦٤٥

٢٠٣٣كریم ربیع عطیه محمد مصطفى١٨٠٣٠١١٦٤٦

٢٠٣٤كریم عطیه ابراهیم غازى ابو خشیم١٨٠٣٠١١٦٤٧

٢٠٣٥كریم لطفى جالل عبدالخالق١٨٠٣٠١١٦٤٨

٢٠٣٦كریم محمد عبدالعظیم احمد الخولى - م١٨٠٣٠١١٩٣٤

٢٠٣٧كمال احمد كمال الحوشى١٨٠٣٠١١٦٥١

٢٠٣٨لبنى ابراهیم عبدالعظیم محمد ابراهیم١٨٠٣٠١١٦٥٣

٢٠٣٩لبني عزوز عبدالنبى خلیفه١٨٠٣٠١١٦٥٩

٢٠٤٠مؤمن جمال محمود السید على١٨٠٣٠١١٨١١

٢٠٤١مؤمن حسن قطب السید سعد١٨٠٣٠١٢٠٣٨

٢٠٤٢مؤمن عادل محمد محمود١٨٠٣٠١١٧٣٠

٢٠٤٣مؤمن محمد جالل غازي١٨٠٣٠١١٨١٢

٢٠٤٤مؤمن محمود محمد حامد١٨٠٣٠١١٨١٣

٢٠٤٥مؤمن مصطفى رجب هنداوي فریج١٨٠٣٠١١٨١٤

٢٠٤٦ماجده خمیس حلمى العیسوى١٨٠٣٠١١٦٦٠

٢٠٤٧مادونا ماهر كامل عبدالمسیح١٨٠٣٠١١٦٦١

٢٠٤٨مارك هاني سعد صبرى راغب١٨٠٣٠١١٦٦٢

٢٠٤٩مارینا عادل نصر انیس١٨٠٣٠١١٦٦٣

٢٠٥٠مارینا مالك یوسف داود١٨٠٣٠١١٦٦٤

٢٠٥١ماهیتاب عبدالعزیز على سنیور١٨٠٣٠١٢٠٤٠

٢٠٥٢مایا على عبدالفضیل سید احمد الشافعى١٨٠٣٠١١٦٦٥

٢٠٥٣مجدي مدحت محمد مسعود١٨٠٣٠١١٦٦٦

٢٠٥٤محمد ابراهیم احمد ابراهیم سالم١٨٠٣٠١١٦٦٧

٢٠٥٥محمد ابراهیم سالم الخولي١٨٠٣٠١١٦٦٨

٢٠٥٦محمد ابراهیم علي خالد حجازى١٨٠٣٠١١٦٦٩

٢٠٥٧محمد ابراهیم محمد فیصل میرزا- وافد١٨٠٣٠١١٨٧٦

٢٠٥٨محمد ابراهیم محمود المقنى١٨٠٣٠١١٦٧٠

٢٠٥٩محمد احمد ابراهیم صالح شرشر١٨٠٣٠١١٦٧١
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القید:-انتساب موجه    المرحلة:- الفرقة األولي    القسم:- عام   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٦صفحة رقم 

٢٠٦٠محمد احمد رجب محمود١٨٠٣٠١١٦٧٢

٢٠٦١محمد احمد رزق محمد سلیمان١٨٠٣٠١١٦٧٣

٢٠٦٢محمد احمد شعبان احمد عفیفى١٨٠٣٠١١٦٧٤

٢٠٦٣محمد احمد عبدالعزیز محمد شلبى١٨٠٣٠١٢٠٥٠

٢٠٦٤محمد احمد عبدالعظیم حسن القرمه١٨٠٣٠١١٦٧٥

٢٠٦٥محمد احمد على محمد دسوقى١٨٠٣٠١١٦٧٦

٢٠٦٦محمد احمد محمد ابراهیم جوهر١٨٠٣٠١١٦٧٧

٢٠٦٧محمد احمد محمد احمد١٨٠٣٠١١٨٧٧

٢٠٦٨محمد احمد محمد احمد بسیونى الجمل١٨٠٣٠١١٦٧٨

٢٠٦٩محمد احمد محمد سعید ضباب - وافد١٨٠٣٠١٢٠٤٦

٢٠٧٠محمد احمد مسعد احمد عطیه١٨٠٣٠١١٦٧٩

٢٠٧٢محمد اسماعیل عبدالمحسن محمد غیث١٨٠٣٠١١٦٨٠

٢٠٧٣محمد اشرف اسماعیل على عثمان١٨٠٣٠١١٦٨١

٢٠٧٤محمد اشرف توفیق شاكر١٨٠٣٠١١٦٨٢

٢٠٧٥محمد اشرف حسن عبدالحكیم١٨٠٣٠١١٦٨٣

٢٠٧٦محمد اشرف فتحى دعبس -م١٨٠٣٠١١٦٨٤

٢٠٧٧محمد السید احمد على حسن عبدالنبى١٨٠٣٠١١٦٨٥

٢٠٧٨محمد السید سعد مصطفى عبده١٨٠٣٠١١٦٨٦

٢٠٧٩محمد ایمن محمد االلفى١٨٠٣٠١١٦٨٧

٢٠٨٠محمد جالل علوانى عبدالعزیز -م١٨٠٣٠١١٦٨٨

٢٠٨١محمد جمال عبدالهادي عبدالدایم المزین١٨٠٣٠١١٦٨٩

٢٠٨٢محمد جمال محمد غنیم شرف١٨٠٣٠١١٩٣٥

٢٠٨٣محمد جمال محمدعبدالنبى الحاوى١٨٠٣٠١١٦٩٠

٢٠٨٤محمد حمدى عبدالعزیز حسن الناقة١٨٠٣٠١٢٠٤١

٢٠٨٥محمد خالد عبدالرحمن حسین١٨٠٣٠١١٦٩١

٢٠٨٦محمد خالد محمد نجا١٨٠٣٠١١٦٩٢

٢٠٨٧محمد خمیس منبى محمد كریم١٨٠٣٠١١٦٩٣

٢٠٨٨محمد راضى شاهین عوض١٨٠٣٠١١٦٩٤

٢٠٨٩محمد ربیع السعید امام١٨٠٣٠١١٦٩٥

٢٠٩٠محمد رزق خمىس سلیمان١٨٠٣٠١١٦٩٦

٢٠٩١محمد رمضان صالح ابراهیم عیسى١٨٠٣٠١١٦٩٧

٢٠٩٢محمد رمضان متولى السید١٨٠٣٠١١٦٩٨



ارقام الجلوس ٠
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رقم الجلوساالسمالكود

١٧صفحة رقم 

٢٠٩٣محمد زكریا خیرت على بركات١٨٠٣٠١١٦٩٩

٢٠٩٤محمد زكریا عبدالخالق الحلوجى١٨٠٣٠١١٧٠٠

٢٠٩٥محمد سالم محمد عید شقیدف١٨٠٣٠١١٧٠١

٢٠٩٦محمد سامى محمد عبدالرازق صقر١٨٠٣٠١١٧٠٢

٢٠٩٧محمد سعد احمد عبدالحمید الجمسى١٨٠٣٠١١٧٠٣

٢٠٩٨محمد سعد عبداهللا محمود١٨٠٣٠١١٧٠٤

٢٠٩٩محمد سعد محمود على حسن مسوده١٨٠٣٠١١٧٠٥

٢١٠١محمد سالمه عبدالوارث محمد عبدالحلیم١٨٠٣٠١١٧٠٦

٢١٠٢محمد سالمه مرسى عبدالحلیم متولى١٨٠٣٠١١٧٠٧

٢١٠٣محمد سمیر انور عبدالفتاح عبدالال١٨٠٣٠١١٧٠٨

٢١٠٤محمد سمیر على احمد عمار١٨٠٣٠١١٧٠٩

٢١٠٥محمد سید احمد ابراهیم عشیبة١٨٠٣٠١١٩٣٦

٢١٠٦محمد شعبان عبدالمجید منصور -م١٨٠٣٠١١٧٢٢

٢١٠٧محمد صابر محمد الشركسى١٨٠٣٠١١٧١١

٢١٠٨محمد صبرى قاسم محمد قاقا -م١٨٠٣٠١١٧١٢

٢١٠٩محمد صبرى محمد مبروك١٨٠٣٠١٢٠٦٢

٢١١٠محمد صالح عبداهللا على ابوقوطه١٨٠٣٠١١٧١٣

٢١١١محمد صالح محمد عبدالرحیم النجار١٨٠٣٠١١٧١٤

٢١١٢محمد عادل عبده محمد النمكى١٨٠٣٠١١٧١٥

٢١١٥محمد عبدالحمید محمد عبدالحمید الخویسكى١٨٠٣٠١١٧١٦

٢١١٦محمد عبدالرازق عبدالواحد صالح١٨٠٣٠١١٧١٧

٢١١٧محمد عبدالررازق رمضان عبدالرازق- م١٨٠٣٠١١٩٣٨

٢١١٨محمد عبدالسالم صالح الدین الشریف١٨٠٣٠١١٩٣٩

٢١١٩محمد عبدالعزیز احمد حسب اهللا١٨٠٣٠١١٧١٨

٢١٢٠محمد عبدالكریم عبدالمنعم على الجندى١٨٠٣٠١١٧١٩

٢١٢١محمد عبدالناصر محمد مصطفى عالم١٨٠٣٠١١٧٢٠

٢١٢٢محمد عالء محمد فریج ناصف١٨٠٣٠١٢٠٦١

٢١٢٣محمد على السید محمد السقا - م١٨٠٣٠١١٧٢١

٢١٢٤محمد على السید محمد السقا - م١٨٠٣٠١١٧٢٤

٢١٢٥محمد على یوسف عباس وزیر١٨٠٣٠١١٧٢٥

٢١٢٦محمد عماد عبدالرازق رمضان رمضان١٨٠٣٠١١٨٨١

٢١٢٧محمد عید عبدالسالم عبدالغنى١٨٠٣٠١١٧٢٦
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رقم الجلوساالسمالكود
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٢١٢٨محمد محمد شبل محمد القفاص١٨٠٣٠١١٧٣٣

٢١٢٩محمد محمد محمد السعید الجمل١٨٠٣٠١١٧٣٤

٢١٣٠محمد محمود ابراهیم محمود عاصى١٨٠٣٠١١٧٣٥

٢١٣١محمد محمود بشیر محمود منسى - م١٨٠٣٠١١٧٢٧

٢١٣٤محمد محمود محمد عبدالوهاب عبداهللا١٨٠٣٠١١٧٣٦

٢١٣٥محمد مرضى عبداهللا ضیف اهللا نواطیر١٨٠٣٠١١٧٣٧

٢١٣٦محمد معوض محمد عبدالسالم نوار١٨٠٣٠١١٧٣٨

٢١٣٧محمد ممدوح مختار محمد جاهین١٨٠٣٠١١٧٣٩

٢١٣٨محمد منصور سعد محمد عشیبه١٨٠٣٠١١٧٤٠

٢١٣٩محمد ناجح كمال مراد سامون١٨٠٣٠١٢٠٥٧

٢١٤٢محمد وجدى محمد السید محمد١٨٠٣٠١١٧٤١

٢١٤٣محمد یوسف رمضان یوسف ابو احمد١٨٠٣٠١١٧٤٢

٢١٤٤محمد یوسف محمد الفیومى١٨٠٣٠١١٧٤٣

٢١٤٦محمود اسامه محمود ابراهیم البطراوى١٨٠٣٠١١٧٤٤

٢١٤٧محمود جمال ناجى على احمد النجار١٨٠٣٠١١٧٤٥

٢١٤٨محمود شعبان محمد الخبیري١٨٠٣٠١١٧٤٦

٢١٤٩محمود صبحى عبدالجلیل باشا دیاب١٨٠٣٠١١٧٤٧

٢١٥٠محمود عادل على على ابوالوفا١٨٠٣٠١٢٠٦٠

٢١٥٢محمود عبدالرحمن محمد احمد الشیخ١٨٠٣٠١١٧٤٨

٢١٥٣محمود عبداهللا ابراهیم عباس صالح١٨٠٣٠١١٧٤٩

٢١٥٤محمود عزمى محمد محمد قریطم١٨٠٣٠١١٧٥٠

٢١٥٥محمود عطا اسماعیل كیالنى١٨٠٣٠١١٧٥١

٢١٥٦محمود على عبدالفتاح زامل  - م١٨٠٣٠١١٩٤٦

٢١٥٧محمود علي محمد علي محلیس١٨٠٣٠١١٧٥٢

٢١٥٨محمود فتحى ابراهیم محمد ابو العال١٨٠٣٠١١٧٥٣

٢١٥٩محمود كمال علي عبدالعظیم بیومى١٨٠٣٠١١٧٥٤

٢١٦١محمود مجدى فؤاد محمود مصطفى - م١٨٠٣٠١٢٠٤٧

٢١٦٣محمود محمد السید الصاوى الطباخ١٨٠٣٠١١٧٥٥

٢١٦٤محمود محمد رمضان ابراهیم عتعوت١٨٠٣٠١١٧٥٦

٢١٦٥محمود محمد محمد المزیودى١٨٠٣٠١١٧٥٧

٢١٦٦محمود محمد یوسف احمد عرجان١٨٠٣٠١١٧٥٨

٢١٦٧محمود مصطفى محمود خطاب برمو١٨٠٣٠١١٧٥٩
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٢١٦٨محمود وجیه محمد مرشدى - م١٨٠٣٠١١٧٦٠

٢١٦٩محمود یاسر رشوان الحوفي١٨٠٣٠١١٧٦١

٢١٧٠محیى الدین محمد احمد برهامى١٨٠٣٠١١٧٦٢

٢١٧١مروان عادل جمعه حسن جالل١٨٠٣٠١١٧٦٣

٢١٧٢مروان عبدالمجید احمد تركي١٨٠٣٠١١٧٦٤

٢١٧٣مروان محمد محمود حسن القاضى١٨٠٣٠١١٧٦٥

٢١٧٤مروان محى عبدالعزیز فرج عفیفى١٨٠٣٠١١٧٦٦

٢١٧٥مروه احمد سعد محمد الشیخ١٨٠٣٠١١٧٦٧

٢١٧٦مروه نبیل احمد عبدالمعطي النوال١٨٠٣٠١١٧٦٨

٢١٧٧مریم احمد محمد محمود البروه١٨٠٣٠١١٧٦٩

٢١٧٨مریم عبدالفتاح محمد الغندور١٨٠٣٠١١٧٧٠

٢١٧٩مریم محمد محمد ملوك١٨٠٣٠١١٧٧١

٢١٨٠مریم یاسر شعبان عبدالفتاح ابو سته١٨٠٣٠١١٧٧٢

٢١٨١مصطفى اسامه محمد محمد زیتون١٨٠٣٠١١٧٧٣

٢١٨٢مصطفى السید عبداللطیف السید١٨٠٣٠١١٧٧٤

٢١٨٣مصطفى ایمن صالح ناجى موسى١٨٠٣٠١١٧٧٥

٢١٨٤مصطفى جمال فتحى غریب١٨٠٣٠١١٧٧٦

٢١٨٥مصطفى حسین محمد اباظه١٨٠٣٠١١٧٧٧

٢١٨٦مصطفى خمىس عبدالحكیم ابراهیم حسان١٨٠٣٠١١٧٧٨

٢١٨٨مصطفى عبدالعزیز محمود الهلب١٨٠٣٠١١٧٧٩

٢١٨٩مصطفى عبدالواحد مصطفى عبدالواحد مصطفى١٨٠٣٠١١٧٨٠

٢١٩٠مصطفى عالء سعید نبیه شحاته١٨٠٣٠١١٧٨١

٢١٩١مصطفى متولى بسیونى محمد المناخلى١٨٠٣٠١١٧٨٢

٢١٩٢مصطفى محمد احمد سعد الحطاب١٨٠٣٠١١٧٨٣

٢١٩٣مصطفى محمد بسیونى جمعه ابراهیم١٨٠٣٠١١٧٨٤

٢١٩٤مصطفى محمد حامد ابو شرق١٨٠٣٠١٢٠٤٨

٢١٩٥مصطفى محمد حسن سنجر١٨٠٣٠١١٩٤٨

٢١٩٧مصطفى محمد عباس غریب١٨٠٣٠١١٧٨٥

٢٢٠٠مصطفى محمود حسن على حنیش١٨٠٣٠١١٧٨٦

٢٢٠١مصطفى محمود كامل زالبیة زالبیة١٨٠٣٠١١٨٨٥

٢٢٠٢مصطفى مدحت محمد قتحى العیسوى١٨٠٣٠١١٧٨٨

٢٢٠٣مصطفى ناجى عبدالواحد حموده١٨٠٣٠١١٧٨٩



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتساب موجه    المرحلة:- الفرقة األولي    القسم:- عام   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢٠صفحة رقم 

٢٢٠٤مصطفى ناصر محمد زین الدین١٨٠٣٠١١٩٥١

٢٢٠٥مصطفى یحیى زكریا على عبدالعاطى١٨٠٣٠١١٩٥٢

٢٢٠٦مصطفى یسرى محمد عبدالسالم عبده - م١٨٠٣٠١١٧٩٠

٢٢٠٨مالك شفیق قندیل ابراهیم١٨٠٣٠١١٧٩١

٢٢٠٩منار احمد سعید على الصباغ١٨٠٣٠١١٧٩٢

٢٢١٠منار اسماعیل احمد اسماعیل١٨٠٣٠١١٧٩٣

٢٢١١منار السید محمد الدیب١٨٠٣٠١١٧٩٤

٢٢١٢منار بكر محمد غراب١٨٠٣٠١١٧٩٥

٢٢١٣منار جمال محمد عبدالبارى١٨٠٣٠١١٧٩٦

٢٢١٤منار سعد عبید بسیونى١٨٠٣٠١١٧٩٧

٢٢١٥منار صبري ابراهیم عبدالمولى١٨٠٣٠١١٧٩٨

٢٢١٦منار فضل نصراهللا موسى١٨٠٣٠١١٨٠٠

٢٢١٧منار محمد عبدالستار موسى الالفى١٨٠٣٠١١٨٠١

٢٢١٨منار محمد محمد محمد ابو خلعه١٨٠٣٠١١٨٠٢

٢٢١٩منار محمود السید محمد ابو المكارم١٨٠٣٠١١٨٠٣

٢٢٢٠منال ولید عرفه سلیمان السید١٨٠٣٠١١٧٢٨

٢٢٢١منه اهللا محمد محمود الترعاوى١٨٠٣٠١١٨٠٤

٢٢٢٢منه اهللا مصطفى درویش عوده١٨٠٣٠١١٨٠٥

٢٢٢٣منه اهللا نصر عبدالعزیز شمیس١٨٠٣٠١١٨٠٦

٢٢٢٤منى صالح احمد غنیم١٨٠٣٠١١٩٥٣

٢٢٢٥منى عبدالغنى ابو المجد اسماعیل ابراهیم١٨٠٣٠١١٧٢٩

٢٢٢٦منى منصور رجب عبدالوهاب١٨٠٣٠١١٨٠٧

٢٢٢٧مها احمد شوقي حمیده حسانین١٨٠٣٠١١٨٠٨

٢٢٢٨مها السید عوض السید حمد١٨٠٣٠١١٨٠٩

٢٢٢٩مهند طارق محمد كمال محمد كامل الرجال١٨٠٣٠١١٨١٠

٢٢٣٠مى صالح السید مصطفى محمد١٨٠٣٠١١٨٨٧

٢٢٣١مى مجدى على السید قطب١٨٠٣٠١١٨١٥

٢٢٣٢مى محمد یاسین محمود غازى١٨٠٣٠١١٨١٦

٢٢٣٣میار عادل عبدالعزیز موسى عطااهللا١٨٠٣٠١١٨١٧

٢٢٣٤میار عصام محمد سعد بدر١٨٠٣٠١١٨١٨

٢٢٣٥میار محمد فتحي شحاته محمود١٨٠٣٠١١٨١٩

٢٢٣٦میرنا محروس احمد محمد جمعه١٨٠٣٠١١٨٢٠



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتساب موجه    المرحلة:- الفرقة األولي    القسم:- عام   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢١صفحة رقم 

٢٢٣٧میسره محمد هیبه ابراهیم عاصى - م١٨٠٣٠١١٧٣١

٢٢٣٨مینا عماد فوزى عزمى حكیم شحاته١٨٠٣٠١١٨٢١

٢٢٣٩مینا ودیع ولیم عیسى تادرس١٨٠٣٠١١٨٢٢

٢٢٤٠ناجى احمد عبد اهللا الخرادلى١٨٠٣٠١١٩٥٤

٢٢٤١نادر السید احمد ابو المعاطى احمد١٨٠٣٠١١٨٢٤

٢٢٤٢نادر السید عبدالمقصود الحویطى١٨٠٣٠١١٨٢٥

٢٢٤٣نادر سعد عبدالمنعم حسن الحلوانى١٨٠٣٠١١٨٢٦

٢٢٤٤نادیه محمد عطیه الشامى١٨٠٣٠١١٨٢٧

٢٢٤٥نانسي تامر عوض بانوب رزق١٨٠٣٠١١٨٢٨

٢٢٤٧نجاه سعید عبدالعاطى عطیة١٨٠٣٠١١٩٥٦

٢٢٤٨ندا احمد ابوزید رمضان حجى١٨٠٣٠١١٨٢٩

٢٢٤٩ندا جمال عبداهللا عبدالرازق منصور١٨٠٣٠١١٨٣٠

٢٢٥٠ندا محمد على احمد طایل١٨٠٣٠١١٨٣١

٢٢٥١ندا مصطفى عبداللطیف محمد فرج١٨٠٣٠١١٨٣٢

٢٢٥٢ندى ابراهیم محمد عبدالحمىد بسیونى١٨٠٣٠١١٨٣٣

٢٢٥٣ندى حسن محمود احمد كامل١٨٠٣٠١١٨٣٤

٢٢٥٤ندى حلمى محمد السید الشربینى١٨٠٣٠١١٨٣٥

٢٢٥٥ندى حمدى محمد رمضان االخرس١٨٠٣٠١١٨٣٦

٢٢٥٦ندى خالد محمد عبدالنبى بكر١٨٠٣٠١١٨٣٧

٢٢٥٧ندى عالء ابراهیم بسیونى سنبل١٨٠٣٠١١٨٣٨

٢٢٥٨ندى محمد فوزى محمد جمال الدین١٨٠٣٠١١٨٤٠

٢٢٥٩ندى محمد كمال محمد زعرب١٨٠٣٠١١٨٤١

٢٢٦٠ندي عمر فرغلي عبداهللا١٨٠٣٠١١٨٤٢

٢٢٦١نرمین عزت مهدى فتح اهللا سمك١٨٠٣٠١١٨٤٣

٢٢٦٢نرمین محمد عبدالرازق جاد١٨٠٣٠١١٩٥٧

٢٢٦٣نسمه طارق مبروك حسن مندور١٨٠٣٠١١٩٥٨

٢٢٦٤نشوى سالمه محمد سعد عید ریشه١٨٠٣٠١١٩٥٩

٢٢٦٥نصر احمد على السملیجى١٨٠٣٠١١٨٨٨

٢٢٦٦نعمه نبیه مهدى عبدالمقصود عطیه١٨٠٣٠١١٩٦٠

٢٢٦٧نهاد حسنى محمد محمد دیغم١٨٠٣٠١١٩٦١

٢٢٦٨نهاد عبدالمنعم محمد الرشیدى١٨٠٣٠١١٩٦٢

٢٢٦٩نهاد یوسف یحیي عبدالحمید العالم١٨٠٣٠١١٩٦٣



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتساب موجه    المرحلة:- الفرقة األولي    القسم:- عام   الحاله:- الكل
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رقم الجلوساالسمالكود

٢٢صفحة رقم 

٢٢٧٠نهال سمیر عبدالمولى عبدالرؤف ندا١٨٠٣٠١١٩٦٤

٢٢٧١نهى عمرو السید عبده ابو غنیمه١٨٠٣٠١١٩٦٥

٢٢٧٢نوال احمد جابر عبدالحلیم یوسف١٨٠٣٠١١٩٦٦

٢٢٧٣نوال خالد حسب النبى ابراهیم عامر١٨٠٣٠١١٩٦٧

٢٢٧٤نور الدین رجب محمود محمد علي١٨٠٣٠١١٩٦٨

٢٢٧٥نور الدین عبدالوكیل عبدالغفار البربرى١٨٠٣٠١١٩٦٩

٢٢٧٦نورا عید طه محمد ابراهیم١٨٠٣٠١١٩٧١

٢٢٧٧نورالدین تیسیر سلیمان الزاواوى - م١٨٠٣٠١١٩٧٢

٢٢٧٨نورالهدى رضا محمد سعدعبداهللا١٨٠٣٠١١٩٧٠

٢٢٧٩نوران علي محمد محمد ابو احمد١٨٠٣٠١١٩٧٣

٢٢٨٠نورهان احمد محمد محمد ابراهیم غزل١٨٠٣٠١١٩٧٤

٢٢٨٢نورهان السید محمد عبدالعزیز ابوالریش١٨٠٣٠١١٩٧٦

٢٢٨٣نورهان رمضان محمد عیاد جمعه١٨٠٣٠١١٩٧٧

٢٢٨٥نورهان طلعت االنصارى غزاله١٨٠٣٠١١٩٧٩

٢٢٨٦نورهان عبدالفتاح محمود محمد سالم١٨٠٣٠١١٩٨٠

٢٢٨٧نورهان عبدالهادى السید سیف الدین١٨٠٣٠١١٧٣٢

٢٢٨٨نورهان عالء سیداحمد الرامى١٨٠٣٠١١٩٨١

٢٢٨٩نورهان على عبداهللا محمد الشرقاوى١٨٠٣٠١١٩٨٢

٢٢٩٠نورهان مدحت عبدالحلیم محمد بكر١٨٠٣٠١١٩٨٣

٢٢٩١نورهان منصور سالم فرج النجار١٨٠٣٠١١٩٨٤

٢٢٩٢نورهان ناجى عبید محمد ناجى١٨٠٣٠١١٩٨٥

٢٢٩٣نورین محمد السید الدیبانى١٨٠٣٠١١٩٨٦

٢٢٩٤نورین مدحت محمد القاضى١٨٠٣٠١١٩٨٧

٢٢٩٥نیره جمال عبدالعزیز السید١٨٠٣٠١١٩٨٨

٢٢٩٦نیره طارق محمد السعید هاشم١٨٠٣٠١١٩٨٩

٢٢٩٧نیره عبدالعزیز عبدالحمید على دراز١٨٠٣٠١١٩٩٠

٢٢٩٨نیفین سعید عبدالعلیم عبدالواحد١٨٠٣٠١١٩٩١

٢٢٩٩نیفین عطیه كامل عبدالعال١٨٠٣٠١١٨٨٩

٢٣٠٠هاجر احمد احمد السنتریسى١٨٠٣٠١١٩٩٢

٢٣٠١هاجر احمد العیسوى ابوزید الجیالنى١٨٠٣٠١١٩٩٣

٢٣٠٢هاجر صبرى حسن احمد١٨٠٣٠١١٨٩٠

٢٣٠٣هاله رجب محمد ابو عجور١٨٠٣٠١١٩٩٤
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٢٣٠٤هاله سمیر عبدالمولى عبدالرؤف ندا١٨٠٣٠١١٩٩٥

٢٣٠٥هانى محمود ابراهیم شفیق عماره١٨٠٣٠١١٩٩٦

٢٣٠٦هایدى احمد محمد ابوریه١٨٠٣٠١١٩٩٧

٢٣٠٧هایدى انور احمد جمیل ختعن١٨٠٣٠١١٩٩٨

٢٣٠٨هایدى صالح خمیس محمد عبدالجلیل١٨٠٣٠١١٩٩٩

٢٣٠٩هایدى عصام محمد عبدالعزیز على١٨٠٣٠١٢٠٠٠

٢٣١٠هایدى محمد السید ابو یوسف١٨٠٣٠١٢٠٠١

٢٣١١هایدى مصطفى علي السید١٨٠٣٠١٢٠٠٢

٢٣١٢هبه اهللا اشرف محمد الكاتب١٨٠٣٠١٢٠٠٣

٢٣١٣هدیر ایمن محمد كامل حسن١٨٠٣٠١١٨٩١

٢٣١٤هدیر محمود عبدالمنعم عیاد١٨٠٣٠١٢٠٠٤

٢٣١٥هدیر محمود محمد محمود شهاوى١٨٠٣٠١٢٠٠٥

٢٣١٦هدیر نعیم عبدالمنعم عبدالسالم عوض١٨٠٣٠١٢٠٠٦

٢٣١٧هشام السعید عبدالرحمن بیومى بلح١٨٠٣٠١٢٠٠٧

٢٣١٨هنا سعید محمد علي قمره١٨٠٣٠١٢٠٠٨

٢٣١٩هناء الشحات عبدالعزیز ابوراضى١٨٠٣٠١٢٠٠٩

٢٣٢٠هند محمود محمد السعید احمد مجاهد١٨٠٣٠١٢٠١٠

٢٣٢١ورده جمیل على ابراهیم بدوى١٨٠٣٠١٢٠١١

٢٣٢٢وفاء حماده فراج على عبدالجواد١٨٠٣٠١٢٠١٢

٢٣٢٣والء السید سعید ریاض النوام١٨٠٣٠١٢٠١٣

٢٣٢٤والء عبدالرحمن خمیس محمد زیتون١٨٠٣٠١٢٠١٤

٢٣٢٥والء عبدالناصر على ابوالخیر١٨٠٣٠١٢٠١٥

٢٣٢٦والء فتحي ابراهیم الشرقاوي١٨٠٣٠١٢٠١٦

٢٣٢٧ولید سمیر سعد مسعد احمد شحاته١٨٠٣٠١٢٠١٧

٢٣٢٩یارا ایمن حسن محمود الغزالى١٨٠٣٠١٢٠١٩

٢٣٣٠یارا عبدالسالم شعبان المحروقي١٨٠٣٠١٢٠٢١

٢٣٣١یارا محمد شعبان عبدالعزیز ابو علو١٨٠٣٠١٢٠٢٢

٢٣٣٢یاسمین احمد حسن على حسن١٨٠٣٠١٢٠٢٣

٢٣٣٣یاسمین شعبان انور احمد١٨٠٣٠١٢٠٢٤

٢٣٣٤یاسمین صفر جمیل محمد مصطفى عیسى١٨٠٣٠١٢٠٢٥

٢٣٣٥یاسمین عشرى سالم على١٨٠٣٠١٢٠٢٦

٢٣٣٦یاسمین هشام حسن حسن طوسون١٨٠٣٠١٢٠٢٧



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتساب موجه    المرحلة:- الفرقة األولي    القسم:- عام   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢٤صفحة رقم 

٢٣٣٧یمنى صبحى السید كامل الخلیعى١٨٠٣٠١٢٠٢٨

٢٣٣٨یوسف السید سعید السید١٨٠٣٠١٢٠٢٩

٢٣٣٩یوسف حنین صابر حنین١٨٠٣٠١٢٠٣٠

٢٣٤٠یوسف خالد عبدالرازق ابوقرن١٨٠٣٠١٢٠٣١

٢٣٤١یوسف سعید السید ابراهیم١٨٠٣٠١٢٠٣٢

٢٣٤٢یوسف عادل عبدالحمید بكرى الشاذلى١٨٠٣٠١١٨٩٢

٢٣٤٣یوسف عطیة خمیس محمد١٨٠٣٠١٢٠٣٣

٢٣٤٤یوسف عالء محمد ابو العنین١٨٠٣٠١٢٠٣٤

٢٣٤٥یوسف محمد قاسم كمال محمد١٨٠٣٠١١٨٩٣

٢٣٤٦یوسف محمد یوسف احمد محمد١٨٠٣٠١٢٠٣٥

٢٣٤٧یوسف محمود عاشور محمود مرسى١٨٠٣٠١٢٠٣٦

٢٣٤٨یوسف مسعد ابراهیم الوكیل١٨٠٣٠١٢٠٣٧

٢٥٠١ابراهیم احمد ابراهیم بسیونى طبق١٨٠٣٠١٠٠٠٢

٢٥٠٢ابراهیم السید احمد محمد - م١٨٠٣٠١١١٤٥

٢٥٠٣ابراهیم رافت ابراهیم عبد الحلیم الكومى١٨٠٣٠١٠٠٠٥

٢٥٠٤ابراهیم محمد ابراهیم جابر محمد - م١٨٠٣٠١١٠٩٧

٢٥٠٥ابراهیم محمد محمد سلیمان فلیب- م١٨٠٣٠١١١١١

٢٥٠٦ابراهیم مدحت ابراهیم احمد الحناوي١٨٠٣٠١٠٠٠٩

٢٥٠٧ابوبكر یوسف محمد یوسف سلیمان١٨٠٣٠١٠٠١٢

٢٥٠٨احمد ابراهیم عبد الجواد محمد عثمان١٨٠٣٠١١١٩٥

٢٥٠٩احمد اسامة مصطفى على الملیجي١٨٠٣٠١٠٠١٩

٢٥١٠احمد اشرف ابراهیم محمد صوابى١٨٠٣٠١٠٠٢٠

٢٥١١احمد السعید احمد على الصاوى١٨٠٣٠١٠٠٢٣

٢٥١٢احمد السعید خفاجى على عامر١٨٠٣٠١٠٠٢٤

٢٥١٣احمد السید محمد عبد المنعم العزازي١٨٠٣٠١٠٠٢٩

٢٥١٤احمد جمال محمد سعد الصباغ١٨٠٣٠١٠٠٣٤

٢٥١٥احمد حسن حسن عبد الحمید الماحى١٨٠٣٠١٠٠٣٨

٢٥١٦احمد حسن محمد الحوفى - م١٨٠٣٠١١٠٨٩

٢٥١٧احمد حسن محمد فرید ابو النور - م١٨٠٣٠١١١٤٦

٢٥١٨احمد حسین عبد العاطى منصور١٨٠٣٠١٠٠٤٣

٢٥١٩احمد حمدى عبد الحمید الشراكى١٨٠٣٠١٠٠٤٧

٢٥٢٠احمد خالد احمد احمد ابو النجاه١٨٠٣٠١٠٠٤٨



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتساب موجه    المرحلة:- الفرقة األولي    القسم:- عام   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢٥صفحة رقم 

٢٥٢١احمد خلیل السید السوسانى١٨٠٣٠١٠٠٤٩

٢٥٢٢احمد درویش احمد السید عبد الباقى١٨٠٣٠١٠٠٥١

٢٥٢٣احمد رفیق عبد المقصود محمد الخولى١٨٠٣٠١٠٠٥٨

٢٥٢٤احمد رمضان معروف عباس١٨٠٣٠١٠٠٥٩

٢٥٢٥احمد سامى شعبان محمود١٨٠٣٠١٠٠٦١

٢٥٢٦احمد سامى یوسف محمد برغوت١٨٠٣٠١٠٠٦٢

٢٥٢٧احمد سعد احمد خلیل بهنسى - م١٨٠٣٠١١١٤٧

٢٥٢٨احمد سعد مصطفى علي١٨٠٣٠١٠٠٦٣

٢٥٢٩احمد سعداوى محمد السعداوى١٨٠٣٠١٠٠٦٤

٢٥٣٠احمد شحاته محمود شحاته١٨٠٣٠١٠٠٦٦

٢٥٣١احمد شریف بركات محمد الجندى١٨٠٣٠١٠٠٦٧

٢٥٣٢احمد طارق قندیل عبد اهللا قندیل١٨٠٣٠١٠٠٧١

٢٥٣٣احمد طه السعید عبد اهللا عالم١٨٠٣٠١٠٠٧٣

٢٥٣٤احمد عابد كامل محمود امین١٨٠٣٠١٠٠٧٤

٢٥٣٥احمد عادل عبد الفتاح عبد الحمید١٨٠٣٠١٠٠٧٥

٢٥٣٦احمد عبد الرؤف عبد العزیز عبد الرحمن١٨٠٣٠١٠٠٧٨

٢٥٣٧احمد عبد اهللا محمد محمد الصوبارى١٨٠٣٠١٠٠٨٣

٢٥٣٨احمد عبد الهادى احمد عبد الهادى١٨٠٣٠١٠٠٨٤

٢٥٣٩احمد عبده محمد ابراهیم عبده - ن١٨٠٣٠١١١٤٣

٢٥٤٠احمد عربى عبد العزیز احمدعیسى١٨٠٣٠١٠٠٨٦

٢٥٤١احمد عزت محمود عبد الحفیظ نوفل١٧٠٣٠١٠٠٥٨

٢٥٤٢احمد عطیة على عطیة عبد الرازق - ن١٨٠٣٠١١٠٨٣

٢٥٤٣احمد على محمد احمد محمود١٨٠٣٠١٠٠٨٨

٢٥٤٤احمد على محمد عبد المقصود عتلم - ن١٨٠٣٠١١١٢١

٢٥٤٥احمد محمد صالح الدین النوحى١٨٠٣٠١٠١٠٠

٢٥٤٦احمد محمد متولى علي الفولى١٨٠٣٠١٠١٠٩

٢٥٤٧احمد محمد محمد برغش١٨٠٣٠١٠١١٠

٢٥٤٨احمد محمد محمود العسال١٨٠٣٠١٠١١١

٢٥٤٩احمد محمود حافظ الخیارى١٨٠٣٠١٠١١٤

٢٥٥٠احمد محمود خلیل حامد البدرى١٨٠٣٠١٠١١٥

٢٥٥١احمد ممدوح فهمي على قاسم١٨٠٣٠١٠١١٩

٢٥٥٢احمد نبیل احمد سالم ابراهیم - م١٨٠٣٠١١٠٩٦



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتساب موجه    المرحلة:- الفرقة األولي    القسم:- عام   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢٦صفحة رقم 

٢٥٥٣احمد یسرى على طه طه١٨٠٣٠١٠١٢٣

٢٥٥٤ادهم مصطفى محمد عبد الرحمن١٨٠٣٠١٠١٢٥

٢٥٥٥اسراء ابراهیم حسن مصطفي حسن١٨٠٣٠١٠١٢٩

٢٥٥٦اسراء احمد احمد بركات١٨٠٣٠١٠١٣١

٢٥٥٧اسراء احمد محمد حكیم١٨٠٣٠١٠١٣٣

٢٥٥٨اسراء عصام ایوب عبد الحلیم حموده١٨٠٣٠١٠١٣٩

٢٥٥٩اسراء محمد كامل محمد النوال١٨٠٣٠١٠١٤٣

٢٥٦٠اسالم ابراهیم ابو المكارم نعیم طایع١٨٠٣٠١٠١٤٨

٢٥٦١اسالم احمد مصباح درباله١٨٠٣٠١٠١٥٠

٢٥٦٢اسالم سعید احمد مطر - م١٨٠٣٠١١٠٩٤

٢٥٦٣اسالم سعید محمد عبد العزیز زعیتر١٨٠٣٠١٠١٥٥

٢٥٦٤اسالم شندى دیاب زیدان سعد١٨٠٣٠١٠١٥٦

٢٥٦٥اسالم فتحى عبده مرسى - م١٨٠٣٠١١١١٦

٢٥٦٦اسالم محروس حامد ابراهیم خضر١٨٠٣٠١٠١٥٨

٢٥٦٧اسالم محمد عثمان السید عبد اهللا - وافد١٨٠٣٠١١٠١٩

٢٥٦٨اسالم نبیل قطب صروه١٨٠٣٠١٠١٦١

٢٥٦٩اسماء احمد دسوقى رحال١٨٠٣٠١٠١٦٣

٢٥٧٠اسماء عبد المولي عبد المقصود عبد النبي١٨٠٣٠١٠١٦٩

٢٥٧١اسماء على نعیم البسیونى - م١٨٠٣٠١١١٥٠

٢٥٧٢اسماء مجدى صابر على محمود محسن١٨٠٣٠١٠١٧٤

٢٥٧٣اسماء محمد سعد السید النجار- ن١٨٠٣٠١١٠٨٦

٢٥٧٤اشرف عادل حسن السمبختى١٨٠٣٠١٠١٧٨

٢٥٧٥اشرف عاطف عبد الرحمن دیاب١٨٠٣٠١٠١٧٩

٢٥٧٦اشرف فتحى احمد على التلبانى١٨٠٣٠١٠١٨٠

٢٥٧٧االء ابراهیم شحاتة فرفور١٨٠٣٠١٠١٨٢

٢٥٧٨االء عبدالستار سعد حسن بسیوني١٨٠٣٠١١٣١٧

٢٥٧٩الحسین عالء محمود الشاذلي١٨٠٣٠١٠١٩٥

٢٥٨٠الرومیساء سعید محمد هارون١٨٠٣٠١٠١٩٦

٢٥٨١ام كلثوم حسن عبد المجید عبد الجواد زبادى١٨٠٣٠١٠١٩٩

٢٥٨٢امال عبد الحمید بركات عبد الحمید عطیه١٨٠٣٠١٠٢٠٠

٢٥٨٣امنیة ابراهیم حبشى ابراهیم النجار١٨٠٣٠١٠٢١١

٢٥٨٤امنیة ابراهیم حسن محمود عبد الرحیم١٨٠٣٠١٠٢١٢



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتساب موجه    المرحلة:- الفرقة األولي    القسم:- عام   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢٧صفحة رقم 

٢٥٨٥امنیة رضا محمود حسن هلوت١٨٠٣٠١٠٢١٥

٢٥٨٦امیر احمد محمد عشیبه١٨٠٣٠١٠٢١٨

٢٥٨٧امیر سعید منیر لبیب خلیفه١٨٠٣٠١٠٢١٩

٢٥٨٨امیرة اكرم محمود حسن النحال١٨٠٣٠١٠٢٢١

٢٥٨٩امیرة عادل عبد المجید عبد الرحمن١٨٠٣٠١١٠٧٩

٢٥٩٠امیرة محمود السید عبد ربه كراویه١٨٠٣٠١٠٢٢٩

٢٥٩١امیمة عبد الجواد عبد العاطى عبد الحلیم١٨٠٣٠١٠٢٣٠

٢٥٩٢انس صابر عبد المنعم محمد محمد حسن المدخوم١٨٠٣٠١٠٢٣٤

٢٥٩٣انغام اشرف محمد احمد شراقى - م١٨٠٣٠١١١٥١

٢٥٩٤ایة خالد عوض خالد عبد اهللا١٨٠٣٠١٠٢٣٩

٢٥٩٥ایة محمد رشاد عبد اللطیف مراد - م١٨٠٣٠١١١٥٣

٢٥٩٦ایة محمد طه عامر محمد١٨٠٣٠١٠٢٤٧

٢٥٩٧ایة محمد علي حسن الكونت١٨٠٣٠١٠٢٤٨

٢٥٩٨ایمان سعید عبد السالم على١٨٠٣٠١٠٢٥٧

٢٥٩٩ایمان عبد المنعم ابراهیم  محمد الجداوى١٨٠٣٠١٠٢٦١

٢٦٠٠ایمن محمد احمد محمد محمود الحصرى١٨٠٣٠١٠٢٧٢

٢٦٠١ایمن محمد جابر على البحیرى١٨٠٣٠١٠٢٧٣

٢٦٠٢ایه یحیى عبد الوهاب احمد الفقى١٨٠٣٠١١٢٠٠

٢٦٠٣ایهاب عبد السید عوض عبد السید١٨٠٣٠١٠٢٧٧

٢٦٠٤ایهاب عصام عبد اللطیف درویش١٨٠٣٠١٠٢٧٨

٢٦٠٥باسم یوسف السید یوسف١٨٠٣٠١١٠٤٣

٢٦٠٦بسنت بسیونى عبد الستار محمود نصرالدین١٨٠٣٠١٠٢٨٢

٢٦٠٧بسنت محمود فارس محمد عبادة - ن١٨٠٣٠١١٠٨٥

٢٦٠٨بهاء ایمن فاروق عبد الرحمن حسنین - م١٨٠٣٠١١١٥٥

٢٦٠٩توفیق عبد الصمد محى الدین عون - م١٨٠٣٠١١١٠٨

٢٦١٠جمال احمد عبد العظیم عطیه صالح١٨٠٣٠١٠٢٨٧

٢٦١١جمعه عطا جمعه محمد سلیمان١٨٠٣٠١٠٢٨٩

٢٦١٢جهاد محمد السید الطودى١٨٠٣٠١٠٢٩١

٢٦١٣حازم فكرى عبد اهللا محمد١٨٠٣٠١٠٢٩٣

٢٦١٤حازم محمود فتحي عبد الجواد مرزوق١٨٠٣٠١٠٢٩٤

٢٦١٥حسام حسن محمد ابو الخیر١٨٠٣٠١٠٣٠٠

٢٦١٦حسام خالد عبد الصمد عبد الصمد البهیتى١٨٠٣٠١٠٣٠٣



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتساب موجه    المرحلة:- الفرقة األولي    القسم:- عام   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢٨صفحة رقم 

٢٦١٧حسام رجب عبد العزیز سالم سلیم١٨٠٣٠١٠٣٠٥

٢٦١٨حسن محمد على محمد مدره١٨٠٣٠١٠٣٠٩

٢٦١٩حسن محمود السید محمد محیلبة - ن١٨٠٣٠١١١٣٨

٢٦٢٠حسن مسعد حسن كتانة منصور - م١٨٠٣٠١١١٥٦

٢٦٢١حمدى احمد محمد محمود امین١٨٠٣٠١٠٣١٥

٢٦٢٢دالیا  عادل  سعید  حسن شحاته١٨٠٣٠١٠٣٢٦

٢٦٢٣دالیا رفعت محمد عبد الحمید فوده١٨٠٣٠١٠٣٢٩

٢٦٢٤دالیا محمد سعد عبد اللطیف جغالن١٨٠٣٠١٠٣٣١

٢٦٢٥دالیا مكرم یوسف على احمد١٨٠٣٠١٠٣٣٢

٢٦٢٦دعاء اسماعیل رمضان على عمیش١٨٠٣٠١٠٣٣٤

٢٦٢٧دعاء حسنى سالم عبد العاطى١٨٠٣٠١٠٣٣٦

٢٦٢٨دینا احمد محمد كمال خلیل الجراحى١٨٠٣٠١٠٣٤٦

٢٦٢٩راجى رجائى نصیف شنوده١٨٠٣٠١٠٣٥٠

٢٦٣٠رانیا احمد السید احمد على الغندور١٨٠٣٠١٠٣٥٣

٢٦٣١رشا ابراهیم مرسى محمد١٨٠٣٠١٠٣٦٢

٢٦٣٢رفیدة محمد محمود سیف عبد المقصود١٨٠٣٠١٠٣٦٥

٢٦٣٣رفیق رمضان الصابر النقراشى١٨٠٣٠١٠٣٦٦

٢٦٣٤رنا رمضان على عبد اهللا مشافى١٨٠٣٠١٠٣٦٨

٢٦٣٥ریم احمد سید احمد محمود خلیل١٨٠٣٠١١٠٢١

٢٦٣٦ریم السید خضرى حسن١٨٠٣٠١٠٣٧٩

٢٦٣٧ریهام السید عبدالرؤف غزي١٨٠٣٠١١٠٢٢

٢٦٣٨زیاد رضا محمد السید یونس١٨٠٣٠١٠٣٨٧

٢٦٣٩زینب ماجد مهنا عبدالعزیز١٨٠٣٠١١٠٧٧

٢٦٤٠سارة حمدى عبد الحمید عبد الزین١٨٠٣٠١١٠٩١

٢٦٤١سارة عزت عبد الحلیم محمد قریطم١٨٠٣٠١٠٣٩٣

٢٦٤٢سارة محمد رشاد عاشور١٨٠٣٠١٠٣٩٤

٢٦٤٣سالم محمود سالم بعیص-ن١٨٠٣٠١١٠٨٢

٢٦٤٤سعد محمد سعد كامل بدر١٨٠٣٠١٠٤٠٦

٢٦٤٥سعد محمد سعد مصطفى قلقاس١٨٠٣٠١٠٤٠٧

٢٦٤٦سلوى مجدى مختار الدبسورى١٨٠٣٠١٠٤١٢

٢٦٤٧سوسن عالء عبد الفتاح حزیمه١٨٠٣٠١٠٤٢٣

٢٦٤٨شادي محمد عطیه ابراهیم١٨٠٣٠١٠٤٢٦
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٢٦٤٩شروق عادل عبد اهللا مصطفي عبد اهللا١٨٠٣٠١٠٤٢٩

٢٦٥٠شریف السید فاروق االمام - م١٨٠٣٠١١١٥٨

٢٦٥١شوقى احمد شوقى محمد قرعلى١٨٠٣٠١٠٤٣٧

٢٦٥٢شیماء رافت ذكى المغربى١٨٠٣٠١٠٤٤١

٢٦٥٣شیماء عبد السمیع ابو سیف خیر اهللا١٨٠٣٠١٠٤٤٤

٢٦٥٤صالح نعمان صالح احمد العطار١٨٠٣٠١٠٤٤٨

٢٦٥٥عامر صبحى عامر الوردانى - م١٨٠٣٠١١٠٩٩

٢٦٥٦عبد الحمید ابراهیم عبد الحمید ابو الفتوح١٨٠٣٠١٠٤٥٧

٢٦٥٧عبد الحمید علي عبد الحمید عبد الهادي سالمه١٨٠٣٠١٠٤٥٨

٢٦٥٨عبد الخالق ابراهیم عبد الخالق الجبرتى١٨٠٣٠١٠٤٦٠

٢٦٥٩عبد الرحمن السید زكریا العشماوى - ن١٨٠٣٠١١١٣٠

٢٦٦٠عبد الرحمن السید سعد محمود شریدح١٤٠٣٠١٠٦٣٤

٢٦٦١عبد الرحمن السید عبد النبى الحریرى١٨٠٣٠١٠٤٦٢

٢٦٦٢عبد الرحمن سید سعید عبد الحمید الرملى١٨٠٣٠١٠٤٦٣

٢٦٦٣عبد الرحمن عادل السید عبد العزیز مصطفى الجبالى١٨٠٣٠١٠٤٦٤

٢٦٦٤عبد الرحمن محمد حمدى إبراهیم عبده١٨٠٣٠١٠٤٦٧

٢٦٦٥عبد الرحمن یاسر كمال محمد الشرقاوى١٨٠٣٠١٠٤٧٢

٢٦٦٦عبد العزیز احمد عبد العزیز محمد مصطفى١٨٠٣٠١٠٤٧٤

٢٦٦٧عبد العزیز عطیة عبد العزیزعطیه شلبى١٨٠٣٠١٠٤٧٦

٢٦٦٨عبد اهللا احمد سعید النقیب- م١٨٠٣٠١١١٦٣

٢٦٦٩عبد اهللا خالد حسن درویش كونه١٨٠٣٠١٠٤٨٠

٢٦٧٠عبد اهللا عصام محمود عبد اهللا زباره١٨٠٣٠١٠٤٨٤

٢٦٧١عبد اهللا عالء عبد الفتاح عبد اهللا١٨٠٣٠١٠٤٨٥

٢٦٧٢عبد اهللا محمود محمد احمد اللقانى١٨٠٣٠١٠٤٨٧

٢٦٧٣عبد اهللا وجدى عبد اهللا على حسان١٨٠٣٠١٠٤٨٩

٢٦٧٤عبد اهللا یحیى عبد اهللا احمد خضر١٨٠٣٠١٠٤٩٠

٢٦٧٥عبد الملك ماجد مالك عبد اهللا - م١٨٠٣٠١١١٦٤

٢٦٧٦عز الدین بالل محمد یوسف سعد اهللا١٨٠٣٠١٠٤٩٥

٢٦٧٧عزیزة حسن على ابراهیم عمر١٨٠٣٠١٠٤٩٧

٢٦٧٨عصام محمد احمد عبد القادر١٨٠٣٠١٠٤٩٨

٢٦٧٩عالء هشام فوزى بشاره١٨٠٣٠١٠٥٠٢

٢٦٨٠علیاء حلمى سعید عبدالحمید الغرباوى١٨٠٣٠١٠٥١١
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٢٦٨١علیاء مجدى السید كامل عبد الودود١٨٠٣٠١٠٥١٢

٢٦٨٢عمر مدحت صدقى عبد العزیز - م١٨٠٣٠١١٠٩٣

٢٦٨٣عمرو احمد على محمد عمر١٨٠٣٠١٠٥٢٠

٢٦٨٤عمرو جابر فتحى على معروف - م١٨٠٣٠١١١٦٥

٢٦٨٥عمرو شحاتة علي خاطر١٨٠٣٠١٠٥٢٦

٢٦٨٦عمرو عباس فتح اهللا فتح اهللا الجمال١٨٠٣٠١٠٥٢٧

٢٦٨٧عمرو فوزى نبیل احمد سالم عالم١٨٠٣٠١٠٥٢٨

٢٦٨٨عمرو محمد درویش مصطفى مونس١٨٠٣٠١٠٥٣٠

٢٦٨٩عمرو موسى كامل محمد شلبى١٨٠٣٠١٠٥٣١

٢٦٩٠عوض احمد عوض اسماعیل یوسف١٨٠٣٠١٠٥٣٢

٢٦٩١غادة راضى الدیهى عبدالحلیم١٨٠٣٠١٠٥٣٥

٢٦٩٢فادى غطاس منیر خلیل١٨٠٣٠١٠٥٤٠

٢٦٩٣فاطمة عاطف محمد ناصف الجندى١٨٠٣٠١٠٥٤٦

٢٦٩٤فاطمة محمود رمضان محمود١٨٠٣٠١٠٥٥٠

٢٦٩٥فتحى على فتحى على قرواش١٨٠٣٠١٠٥٥٢

٢٦٩٦فرحة علي عبد الحمید محمود الحفناوى١٨٠٣٠١٠٥٥٥

٢٦٩٧فریدة السید محمد محمد یوسف١٨٠٣٠١٠٥٥٦

٢٦٩٨فهمى رضا فهمى مسعود١٨٠٣٠١٠٥٥٧

٢٦٩٩كریستینا صفوت صلیب شنوده١٨٠٣٠١١٠٨٠

٢٧٠٠كریم احمد ابو الوفا محمد الحداد١٨٠٣٠١٠٥٦٢

٢٧٠١كریم احمد احمد سلیم١٨٠٣٠١٠٥٦٤

٢٧٠٢كریم محمد خلیل ابوقرن١٨٠٣٠١٠٥٦٧

٢٧٠٣كریم هاني جالل عبد العاطي سلومه١٨٠٣٠١٠٥٦٨

٢٧٠٤كریم وجیه عطیة األشمونى١٨٠٣٠١٠٥٦٩

٢٧٠٥كمال احمد كامل فتح اهللا الرحماني١٨٠٣٠١٠٥٧٠

٢٧٠٦لؤى احمد السید ابراهیم الطنانى١٨٠٣٠١٠٥٧٥

٢٧٠٧لمیاء حسن السید سلطان١٨٠٣٠١٠٥٧٤

٢٧٠٨لیلى ادهم محمد عبد الحمید محمد١٨٠٣٠١٠٥٧٦

٢٧٠٩لینه ابراهیم محمد الحداد١٨٠٣٠١١٠٢٦

٢٧١٠مؤمن جمعة محمد ابراهیم سید - م١٨٠٣٠١١١٦٧

٢٧١١ماجد عادل السید على١٨٠٣٠١١٠٢٧

٢٧١٢مجدى محمد بسیونى القسار - م١٨٠٣٠١١١٠٠
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٢٧١٣محمد ابراهیم محمد ابراهیم عفیفى١٨٠٣٠١٠٥٨٦

٢٧١٤محمد احمد السید احمد فلفل١٨٠٣٠١٠٥٩٢

٢٧١٥محمد احمد عبد السالم محمد عبد السالم١٨٠٣٠١٠٥٩٤

٢٧١٦محمد احمد عبد اهللا عبد اهللا عمار١٨٠٣٠١٠٥٩٦

٢٧١٧محمد احمد محمود احمد طلبه١٨٠٣٠١٠٦٠١

٢٧١٨محمد اشرف السعید عبدربه١٨٠٣٠١٠٦٠٤

٢٧١٩محمد اشرف محمد امام خضر١٨٠٣٠١٠٦٠٥

٢٧٢٠محمد اشرف محمد زكى الرجال١٨٠٣٠١٠٦٠٦

٢٧٢١محمد السید سرور سرور فرج١٨٠٣٠١٠٦٠٧

٢٧٢٢محمد السید عبد العظیم محمد محمود١٨٠٣٠١٠٦٠٨

٢٧٢٣محمد السید عبده عبد المطلب الفقى - م١٨٠٣٠١١١٦٨

٢٧٢٤محمد السید متولى محمد السید١٨٠٣٠١٠٦٠٩

٢٧٢٥محمد حسن فؤاد عطیه خضر١٨٠٣٠١٠٦٢١

٢٧٢٦محمد حسنین محمد حسین الشلقانى١٨٠٣٠١٠٦٢٣

٢٧٢٧محمد حلمى السعید السید شلبى١٨٠٣٠١٠٦٢٤

٢٧٢٨محمد خالد احمد محمد البسومى - م١٨٠٣٠١١١٧٠

٢٧٢٩محمد خمیس السید هیكل١٨٠٣٠١٠٦٢٧

٢٧٣٠محمد رأفت محمد السید السكرى١٨٠٣٠١٠٦٣٠

٢٧٣١محمد سامى جمیل عزوز عبده١٨٠٣٠١٠٦٣٥

٢٧٣٢محمد صالح خیرى محجوب - م١٨٠٣٠١١١٧١

٢٧٣٣محمد صالح طلبه عثمان الدمیاطى١٨٠٣٠١٠٦٤١

٢٧٣٤محمد عادل الضوى حسنین منصور - م١٨٠٣٠١١١٠٧

٢٧٣٥محمد عادل محمد عبدالرسول١٨٠٣٠١٠٦٤٧

٢٧٣٦محمد عاطف علي تركى١٨٠٣٠١٠٦٤٨

٢٧٣٧محمد عامر احمد عبد العاطى - ن١٨٠٣٠١١١٢٢

٢٧٣٨محمد عبد الرازق محمد عبد الحمید مصطفى١٨٠٣٠١٠٦٥٠

٢٧٣٩محمد عبد اهللا محمد عبده العش١٨٠٣٠١٠٦٥٣

٢٧٤٠محمد عبد الناصر عبد الجواد محمد - م١٨٠٣٠١١١٧٢

٢٧٤١محمد عبد الوهاب فتحى شحاته١٨٠٣٠١٠٦٥٥

٢٧٤٢محمد عطیه محمد عبد الحمید السید١٨٠٣٠١٠٦٥٨

٢٧٤٣محمد علوانى خمیس علوانى حفلش١٨٠٣٠١٠٦٦٠

٢٧٤٤محمد على السید على الجندى - م١٨٠٣٠١١٠٩٠
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٢٧٤٥محمد على السید محمد القطب١٨٠٣٠١١١٧٩

٢٧٤٦محمد عمرو حامد عمرو١٨٠٣٠١٠٦٦٣

٢٧٤٧محمد عید عبد الجواد الصاحى١٨٠٣٠١٠٦٦٤

٢٧٤٨محمد فتحى عبد المجید عطیة - ن١٨٠٣٠١١١٤٠

٢٧٤٩محمد كامل محمد كامل عبد الرازق١٨٠٣٠١٠٦٦٧

٢٧٥٠محمد مجاهد محمد فتح اهللا زیتون١٨٠٣٠١٠٦٧٠

٢٧٥١محمد مجدى رمضان شعبان١٨٠٣٠١٠٦٧١

٣٢٧٥٢محمد محمود عبد العزیز عبد القادر -١٦٠٣٠١٠٣٨٨

٢٧٥٣محمد محمود محمد عبد الجواد حسین عبد المنعم١٨٠٣٠١٠٦٧٥

٢٧٥٤محمد مروان حموده عبد الرحمن عبود١٨٠٣٠١٠٦٧٧

٢٧٥٥محمد مصطفى محمد عبد الجواد خلیفة - ن١٨٠٣٠١١١٩٠

٢٧٥٦محمد منصور محمد ابراهیم عبد الرازق١٨٠٣٠١٠٦٨٢

٢٧٥٧محمد ناجى محمد ابراهیم عبید١٨٠٣٠١٠٦٨٥

٢٧٥٨محمد نبیل سعد عبد القادر عالم١٧٠٣٠١٠٥٩١

٢٧٥٩محمد هانى فتحى عبد الحى مصطفى١٨٠٣٠١٠٦٨٧

٢٧٦٠محمد هشام محمد رشاد ابو جالل١٨٠٣٠١٠٦٨٩

٢٧٦١محمد وجیه عبد اهللا محمد النشار١٨٠٣٠١٠٦٩٠

٢٧٦٢محمود احمد شاكر السید عرفات١٨٠٣٠١٠٦٩٣

٢٧٦٣محمود احمد محمد جاد ابراهیم - م١٨٠٣٠١١١٧٤

٢٧٦٤محمود اشرف حسانین سید احمد١٨٠٣٠١٠٦٩٥

٢٧٦٥محمود اشرف حسن على الملط - ن١٨٠٣٠١١١٢٥

٢٧٦٦محمود السید محمود روفة - م١٨٠٣٠١١١٧٥

٢٧٦٧محمود ایمن عبد الستار عبد القوى لبده١٨٠٣٠١٠٦٩٦

٢٧٦٨محمود سعید احمد عبدالمجید١٨٠٣٠١٠٧٠١

٢٧٦٩محمود عادل انور ابو شعره١٨٠٣٠١١٠٣٨

٢٧٧٠محمود عبد السالم سعد احمد عالم -م١٨٠٣٠١١٠٩٥

٢٧٧١محمود عبد السالم عبد الجواد عبد الجلیل١٨٠٣٠١٠٧٠٤

٢٧٧٢محمود عبد المجید عبد الهادي الشریف١٨٠٣٠١٠٧٠٧

٢٧٧٣محمود كامل محمود عبد العزیز حرفوش١٨٠٣٠١٠٧١٠

٢٧٧٤محمود محمد سلیمان عمر سلیمان حسان١٨٠٣٠١٠٧١١

٢٧٧٥محمود محمد محمود سعفان - ن١٨٠٣٠١١١٣١

٢٧٧٦محمود محمد محمود عبد المجید مشالى١٨٠٣٠١٠٧١٥



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتساب موجه    المرحلة:- الفرقة األولي    القسم:- عام   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٣٣صفحة رقم 

٢٧٧٧محمود محمد محمود محمد احمد - م١٨٠٣٠١١١١٥

٢٧٧٨محمود مصطفى عبد السمیع محمد١٨٠٣٠١٠٧١٧

٢٧٧٩محمود ممدوح عبد الموجود موسى١٨٠٣٠١٠٧١٨

٢٧٨٠مروان عادل محمد الطباخ١٨٠٣٠١١٠٣٠

٢٧٨١مروان مجدى ابراهیم المنصورى - ن١٨٠٣٠١١١٣٣

٢٧٨٢مروة محمد احمد مصطفى ابراهیم١٨٠٣٠١٠٧٢٥

٢٧٨٣مروى محمد هیبه اهللا احمد مالح١٨٠٣٠١٠٧٢٨

٢٧٨٤مریم عبد الرحمن عبد الحمید النحراوى١٨٠٣٠١٠٧٣٢

٢٧٨٥مصطفى احمد محمد كامل حسن اغا - م١٨٠٣٠١١١٨٨

٢٧٨٦مصطفى احمد مصطفى احمد١٨٠٣٠١٠٧٤٣

٢٧٨٧مصطفى انور محمد محمود حسنین١٨٠٣٠١٠٧٤٥

٢٧٨٨مصطفى ثروت صالح عتمان١٨٠٣٠١٠٧٤٧

٢٧٨٩مصطفى راضي عبدالحمید محمد ابو وافیة١٨٠٣٠١٠٧٤٩

٢٧٩٠مصطفى سعید زكى قطب١٨٠٣٠١٠٧٥٠

٢٧٩١مصطفى فتحي سیف النصر اسماعیل١٨٠٣٠١٠٧٥٥

٢٧٩٢مصطفى محمد ابراهیم قاسم المصرى١٨٠٣٠١٠٧٥٦

٢٧٩٣مصطفى محمود ابراهیم متولي سعد١٨٠٣٠١٠٧٥٨

٢٧٩٤مصطفى محمود محمود محمد الشرقاوى١٨٠٣٠١٠٧٦٠

٢٧٩٥مصطفى وجدى ابراهیم مصطفى حافظ١٨٠٣٠١٠٧٦٥

٢٧٩٦معاذ مصطفى ابراهیم على ملیحة١٨٠٣٠١٠٧٦٦

٢٧٩٧منال فتحى عباس علي الصیاد١٨٠٣٠١١٠٠١

٢٧٩٨مها جالل عبد الفتاح القفاص١٨٠٣٠١٠٧٨٥

٢٧٩٩مهند محمود ابراهیم محمود١٨٠٣٠١٠٧٨٨

٢٨٠٠مى جمعه ابراهیم اسماعیل سلیم١٨٠٣٠١٠٧٩٢

٢٨٠١مى مصطفى خلیل شرف الدین - م١٨٠٣٠١١١٠٢

٢٨٠٢میمى جمال فتحى عبدالقوى١٨٠٣٠١١٠٠٤

٢٨٠٣نبیل عبد الحكیم وهبى النجار١٤٠٣٠١٠١٤٠

٢٨٠٤نجاه یحیى زكریا السمدیسى١٨٠٣٠١٠٨٠٦

٢٨٠٥ندى ایمن محمد طعیمة١٨٠٣٠١٠٨١٠

٢٨٠٦ندى دسوقى إبراهیم دسوقى١٨٠٣٠١٠٨١٤

٢٨٠٧ندى على احمد ابراهیم صالح١٨٠٣٠١٠٨١٦

٢٨٠٨ندى على عبد الرحمن عنانى - م١٨٠٣٠١١١١٧



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتساب موجه    المرحلة:- الفرقة األولي    القسم:- عام   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٣٤صفحة رقم 

٢٨٠٩ندى نبیل شعبان رمضان نعمه اهللا١٨٠٣٠١٠٨٢٣

٢٨١٠نهى عاطف على عبد المطلب منصور١٨٠٣٠١٠٨٣٥

٢٨١١نهى نبیل اسماعیل السید منتصر١٨٠٣٠١٠٨٣٦

٢٨١٢نور مصطفى نور الدین سلیمان - ن١٨٠٣٠١١١٢٨

٢٨١٣نورالدین وائل عبد اللطیف حتاته١٨٠٣٠١٠٨٤٣

٢٨١٤نورس ابراهیم بسیونى الحداد١٨٠٣٠١٠٨٤٦

٢٨١٥نورهان حسنى محمد عبد الحافظ محمد١٨٠٣٠١٠٨٤٨

٢٨١٦نورهان عبد الحمید عبد اهللا عبدالغنى١٨٠٣٠١٠٨٥١

٢٨١٧نورهان محمد عبد الوهاب حسن - ن١٨٠٣٠١١١٣٦

٢٨١٨هادى سعد حسن احمد برمو١٨٠٣٠١٠٨٦٧

٢٨١٩هادى محمد شحاته محمد١٨٠٣٠١٠٨٦٨

٢٨٢٠هانى ماهر عطا محمد الشافعى١٨٠٣٠١٠٨٧٣

٢٨٢١هایدى فؤاد ابراهیم محمد صالح١٨٠٣٠١٠٨٧٥

٢٨٢٢هبة سالم حسن حسن صفار١٨٠٣٠١٠٨٧٦

٢٨٢٣هبة محمود عبد الخالق مسعود عبد القوى١٨٠٣٠١٠٨٨٠

٢٨٢٤هدى محمد عبد الحى محمد المناخلى١٨٠٣٠١٠٨٨٣

٢٨٢٥هدیر صبرى عبد العاطى احمد سالمه١٨٠٣٠١٠٨٨٤

٢٨٢٦هشام حسنى احمد شلبى١٨٠٣٠١٠٨٨٨

٢٨٢٧هشام عبد الحلیم عبد العزیز الفقى١٨٠٣٠١٠٨٨٩

٢٨٢٨هشام عبد الوهاب ابراهیم زاهرسید احمد١٨٠٣٠١٠٨٩٠

٢٨٢٩هشام عصمت محمد محمد محارم١٨٠٣٠١٠٨٩١

٢٨٣٠هشام محمد حسین عطیه محمد١٨٠٣٠١٠٨٩٤

٢٨٣١وفاء خمیس محمد خمیس١٨٠٣٠١٠٨٩٩

٢٨٣٢یوسف احمد احمد جعفر١٨٠٣٠١٠٩٣٢

٢٨٣٣یوسف احمد محمد بركات جابر١٨٠٣٠١٠٩٣٣

٢٨٣٤یوسف السید محمود كامل الدیب١٨٠٣٠١٠٩٣٥

٢٨٣٥یوسف جمال جابر حسین بركات١٨٠٣٠١٠٩٣٦

٢٨٣٦یوسف جمال محمد صبحى نونو منصور١٨٠٣٠١٠٩٣٧

٢٨٣٧یوسف صبرى عبد الكریم محمد محى الدین١٨٠٣٠١٠٩٣٩

٢٨٣٨یوسف عباس عدلى عباس محجوب١٨٠٣٠١٠٩٤٠

٢٨٣٩یوسف محمد عبد الجواد محمد القمحاوى١٨٠٣٠١٠٩٤٣

٢٨٤٠یوسف محمد محمود جمعه١٨٠٣٠١٠٩٤٤




