
حلمى السيد عبد العزيز ابراهيم 1026 24

حنان السعيد ابراهيم عمر الحصرى 1027 25

جنة حسن زايد فوزى زايد صباحى 1023 22

حسن عاطف حسن ابو مايله 1025 23

اياد احمد دمحم امام خضر 1021 20

ايه دمحم شبل دمحم 1022 21

السيد عصام السيد ابراهيم الجرف 1019 18

السيد على السيد على 1020 19

اسامه يوسف حسن حسن 1017 16

االء احمد فهمى حجازى 1018 17

احمد دمحم دمحم السيد 1015 14

اسامة عبد الرحمن حسين ناجى 1016 15

احمد دمحم احمد دمحم عالم 1013 12

احمد دمحم رجب دمحم البنى 1014 13

احمد عوض شولى عباس 1011 10

احمد دمحم احمد شوادى شعبان 1012 11

احمد صالح سعيد عبد السالم ابو حسين 1009 8

احمد عبد النبى محمود فاضل 1010 9

احمد جميل دمحم غمرى عبد المادر 1007 6

احمد رمضان ابراهيم شعبان 1008 7

احمد اشرف المتولى ابراهيم عثمان 1005 4

احمد اشرف زيدان مبرون 1006 5

ابراهيم محمود احمد ابراهيم النجار 1002 2

احمد اشرف احمد الضوينى

انصراف حضور اسم الطالب رلم الجلوس م

1004 3

ابراهيم اسماعيل ابراهيم الشناوى الروينى 1001 1




رقم اللجنـة (1)

 

:اسم المرالب 

:توليع المرالب 

 

: اسم المالحظ     

:     توليع المالحظ 
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على ياسر على دمحم الفرة 1052 50

على خالد حسن ابو ريه 1050 48

على دمحم الغريب دمحم بركات 1051 49

عبدالرحمن حماده يوسف بدير يوسف العطار 1048 46

عالء عوض دمحم عوض دمحم خليفه 1049 47

عبد الودود دمحم عادل شاكر نتشه 1046 44

عبدالحميد دمحم عبدالحميد الجابرى 1047 45

عبد الرحمن يوسف ابراهيم الرفاعى 1044 42

عبد هللا دمحم حلمى ابو الفتوح 1045 43

عبد الرحمن دمحم صبرى لبطان 1042 40

عبد الرحمن ياسر حمدى اسماعيل البنا 1043 41

عبد الرحمن رضا عبد الاله حسين حسنين 1040 38

عبد الرحمن ماهر لطفى السيد اسماعيل 1041 39

عبد الرحمن احمد دمحم محسوب 1038 36

عبد الرحمن بسيونى شحاته شاهين احمد 1039 37

شهد عبدالمادر السعيد عبدالمادر عيد 1036 34

طارق مصطفى دمحم مرشدى كاشف 1037 35

سعد عزت سعد دمحم على شلبى 1034 32

شروق عبده اسماعيل عمران الدنف 1035 33

رنا امين احمد ابراهيم بشر 1032 30

ساميه سليمان سليمان الصعيدى 1033 31

خالد دمحم خميس احمد دمحم شكم 1030 28

رزق عصام دمحم دمحم اللبودى 1031 29

خالد عادل عنتر عمل 1028 26

خالد فارس حسن فهمى عبيد 1029 27
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دمحم حسن سليمان عبد هللا 1072 70

دمحم السيد عبد اللطيف عبد الحليم العشرى 1070 68

دمحم جابر عبد العليم عبد الوهاب منسى 1071 69

دمحم اسعد النبوى عبدالكريم 1068 66

دمحم اشرف دمحم عبد المطلب احمد 1069 67

دمحم احمد السيد عبده مرسى 1066 64

دمحم اسامه احمد احمد النهرى 1067 65

مجتبى معاوية عبدالدائم دمحم طه 1064 62

دمحم ابو الوفا السيد ابو الوفا 1065 63

ماجد احمد السيد دمحم 1062 60

مازن رشدى ماهر ثابت محمود 1063 61

كنزى بهاء الدين عبد الفتاح غنيم 1060 58

ماب بابكر عبدهللا نعمان 1061 59

كريم دمحم حسن محمود 1058 56

كريم وليد فتحى دمحم عيسى 1059 57

عمر محمود منصور دمحم دمحم النجار 1056 54

كريم دمحم احمد على العريان 1057 55

عمر عادل عبد السالم دمحم الشيخ 1054 52

عمر دمحم ابراهيم خليل التفاهنى 1055 53

عمار ابراهيم دمحم ابوسن 1053 51
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مصطفى صالح مصطفى دمحم موسى 1093 90

مصطفى اسماعيل مصطفى الحداد 1091 88

مصطفى اشرف عبد الباسط السيد على 1092 89

مريم وليد متولى سعد دمحم 1089 86

مصطفى احمد دمحم السيد عبدالدايم 1090 87

مريم احمد على احمد عنز 1087 84

مريم جمال السعيد المامونى 1088 85

محمود ايمن حسن مصطفى عبدالواحد ابو النجاه 1085 82

محمود عيد عبد الرازق عيد عبد المعطى عبد ربه 1086 83

دمحم محمود دمحم دمحم موافى 1082 80

دمحم هانى دمحم عبد المنعم العيسوى 1084 81

دمحم عالء دمحم حسين ابراهيم 1080 78

دمحم مجدى على سالمه هيكل 1081 79

دمحم عبد هللا دمحم عبد المعطى شهاب 1078 76

دمحم عزالدين داود زكريا ابوطبل 1079 77

دمحم زين السيد ابو شعيشع متولى 1076 74

دمحم عبد الفتاح دمحم عبدالوهاب عطاهلل 1077 75

دمحم خالد دمحم على خالد 1074 72

دمحم رزق دمحم رزق متولى 1075 73

دمحم حسنى عبد المجيد الشاذلى 1073 71
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يوسف ايهاب كمال طه والى 1113 110

يحيى دمحم عبدالمادر عطية النوسانى 1111 108

يوسف احمد يوسف دمحم بركات 1112 109

وفاء رفيك شولى ابراهيم عطيه 1109 106

يارا عادل حسنين زين العابدين الشاملى 1110 107

هشام عبدالرازق ابوالمكارم عبدالرازق فريج 1107 104

همس تامر عبد هللا يوسف احمد 1108 105

نورهان ابراهيم السعيد عبد الفتاح 1105 102

هاله ايمن دمحم على عطيه 1106 103

ندى خالد ابراهيم العايشه 1103 100

ندى عصام دمحم امين سعيد 1104 101

نادر السيد يونس الهلوتى 1101 98

نادر مصطفى مصطفى ابراهيم االديب 1102 99

موده احمد محمود ذكى عبدالحميد 1099 96

ميروال جورج وديع جرجس منمريوس 1100 97

منة هللا دمحم محروس هاشم امين 1097 94

منه رمضان فوزى محيرب عبدالمجيد 1098 95

مصطفى دمحم دمحم اسماعيل البرهامى 1095 92

مصطفى محمود على ابو زيد المتولى 1096 93

مصطفى عبده فتحى عبدة الجوهرى 1094 91
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عمران عبدالرحمن ابيض الطيب 1124 117

يوسف وائل دمحم عبد الوهاب 1119 116

يوسف دمحم عبد الجواد حسين سالم 1117 114

يوسف محمود دمحم حسن الشربينى 1118 115

يوسف حسن منصور حسن ابراهيم هيكل 1115 112

يوسف دمحم سمير عباس زهيرى 1116 113

يوسف بهجت احمد سيد احمد برارى 1114 111

والء عبدالرازق جمال الدين خضر 1129 119

دمحم اسعد مصباح دمحم دمحم لدره 1125 118
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