
احمد دمحم صابر دمحم ابراهيم 3024 24

احمد دمحم عبد السالم مطاوع 3025 25

احمد دمحم المتولى احمد شاهين 3022 22

احمد دمحم جابر على الشافعى 3023 23

احمد الهم خلف سالمه فراج 3020 20

احمد دمحم احمد دمحم عثمان 3021 21

احمد على احمد سعيد حافظ 3018 18

احمد عماد عبد السالم عطيه 3019 19

احمد عصام عبد الفتاح دمحم عبد هللا 3016 16

احمد عالء مصطفى دمحم سالم 3017 17

احمد عبدالناصر اسماعيل عثمان ابوزيد 3014 14

احمد عصام شولى عبده مطاوع 3015 15

احمد صالح سالم على وزه 3012 12

احمد عبدالغنى دمحم حسن خالف متولى 3013 13

احمد زايد دمحم حسنين زايد 3010 10

احمد صبرى احمد مصطفى زريدة 3011 11

احمد خالد عزت محمود المنياوى 3008 8

احمد رمضان منصور دمحم حبيب 3009 9

احمد السيد احمد موسى بيومى غالى 3006 6

احمد جابر دمحم عبد المنعم الدغيدى 3007 7

ابراهيم على ابراهيم سرحان 3002 2

انصراف حضور اسم الطالب رلم الجلوس م

ابراهيم دمحم ابراهيم محمود عبدالبارى 3003 3

ابراهيم سعيد عامر عمرخالد 3001 1

ابراهيم دمحم كمال البارودى 3004 4

احمد اشرف دمحم مغازى عبد البر 3005 5




رقم اللجنـة (1)

 

:اسم المرالب 

:توليع المرالب 

 

: اسم المالحظ     

:     توليع المالحظ 



انصراف حضور اسم الطالب رلم الجلوس م

االء وحيد فاروق دمحم كامل 3050 50

االء حسين فتحى حسانين 3048 48

االء طارق فتحى ابراهيم 3049 49

اسالم دمحم مسعود غريب لاسم 3046 46

االء ايمن كمال دمحم الماضى 3047 47

اسالم رفعت دمحم عبد الدايم عرب 3044 44

اسالم عماد شولى السيداحمد بدر 3045 45

اسراء جبر بسيونى السيد غلوش 3042 42

اسراء دمحم السيد فرج احمد 3043 43

اسامه دمحم عبدالحليم المغازى 3040 40

اسراء ابراهيم متولى دمحم ابو حسن 3041 41

ادهم مجدى ابراهيم عباس النجار 3038 38

ادهم دمحم عبدالروف ابراهيم دمحم 3039 39

احمد ياسر عبد الحميد احمد على مرعى 3036 36

ادهم ايهاب عبد العزيز جابر مصطفى 3037 37

احمد ناجى احمد ابو اليزيد فره 3034 34

احمد وجدى على الطويله 3035 35

احمد محمود حسن عثمان ابو العال 3032 32

احمد ممدوح احمد دمحم حسن 3033 33

احمد دمحم محمود اسماعيل حماده 3030 30

احمد دمحم مماوى ابراهيم مماوى 3031 31

احمد دمحم عفت ابراهيم احمد بلطه 3028 28

احمد دمحم دمحم كامل ابوالرجال 3029 29

احمد دمحم عبد العزيز ابراهيم 3026 26

احمد دمحم عبده مرسى 3027 27




رقم اللجنـة (2)

 

:اسم المرالب 

:توليع المرالب 

 

: اسم المالحظ     

:     توليع المالحظ 



انصراف حضور اسم الطالب رلم الجلوس م

زياد اشرف دمحم محمود المزين 3074 74

سارة وليد مصطفى حسن احمد 3075 75

رحمه دمحم عبد المجيد دمحم 3072 72

رنيم صبر عبدالرحيم داود 3073 73

رامى احمد صادق دمحم عباس 3070 70

رحاب خالد فتحى حامد العيسوى 3071 71

حسن ناصر دمحم حسن عوض هللا 3068 68

خالد ابراهيم احمد محمود جاد الرب 3069 69

حسام دمحم على دمحم يوسف 3066 66

حسن على حسن احمد عبدهللا 3067 67

حبيبه عبد المعطى مصطفى احمد السيد 3064 64

حسام احمد عبدالعزيز احمد الليثى 3065 65

جهاد رشاد رجب يحيى 3062 62

جهاد صفوت السيد المندوه دمحم 3063 63

تغريد دمحم عبد المادر ابراهيم 3060 60

جنى دمحم احمد السيد النمر 3061 61

ايه ابراهيم دمحم ابراهيم شهاوى 3058 58

بالل مرسى خميس مرسى الفولى 3059 59

انس دمحم محمود دمحم حسنين 3056 56

انور خميس عبدالحك عبدالممصود هواش 3057 57

انس صالح الدين عبد الحميد بشير 3054 54

انس طارق طة دمحم حسين 3055 55

السيد اشرف السيد عبدالعزيز حسانين 3052 52

انس ابراهيم دمحم دمحم على االلفى 3053 53

البراء عبد الحليم عبد الممصود الحرايرى 3051 51




رقم اللجنـة (3)

 

:اسم المرالب 

:توليع المرالب 

 

: اسم المالحظ     

:     توليع المالحظ 



انصراف حضور اسم الطالب رلم الجلوس م

طارق السعيد دمحم الرفاعى دمحم المزاز 3094 94

طارق عبدالمادر مصطفى عصران السما 3095 95

شريف شعبان خليفه ابراهيم زيان 3092 92

ضحى طارق اسماعيل نصر دمحم 3093 93

شادى حمامة فتح هللا عبدالعزيز غانم 3090 90

شادى دمحم احمد دمحم السطيحه 3091 91

سيف الدين ايمن سعد ابو سريع ربيع 3088 88

سيف دمحم ممدوح شعبان شريدح 3089 89

سميه كامل على دمحم احمد 3086 86

سيد محمود دمحم محمود دمحم 3087 87

سما دمحم احمد اسماعيل لرع 3084 84

سمير يونس هنداوى سعد 3085 85

سفيان بدير بدير على دمحم سليمان 3082 82

سلمى صالح سعدى عباس احمد عطيه 3083 83

ساره جميل دمحم على دمحم 3080 80

ساره دمحم محمود بنه 3081 81

ساره جمال السيد دمحم عمر 3078 78

ساره جمعه عبد العاطى عبد الحميد المدنى 3079 79

ساره احمد سنى الدين دمحم صادق 3076 76

ساره السيد زكريا السيد ابو زيد 3077 77




رقم اللجنـة (4)

 

:اسم المرالب 

:توليع المرالب 

 

: اسم المالحظ     

:     توليع المالحظ 



انصراف حضور اسم الطالب رلم الجلوس م

عبدالرحمن فهمى فهمى عوض فرج 3114 114

عبدهللا جمال الشربينى عطيه 3115 115

عبدالرحمن خميس حسين كامل 3112 112

عبدالرحمن عبد الحميد محمود دمحم الجمسى 3113 113

عبدالرحمن احمد عبدالرحمن موسى 3110 110

عبدالرحمن اشرف شفيك جويلى 3111 111

عبد هللا دمحم دمحم سعد الحداد 3108 108

عبدالرحمن ابوستيت حسن صبره ابو رحاب 3109 109

عبد هللا السيد عبد المادر صالح 3106 106

عبد هللا دمحم عبد هللا اسحاق 3107 107

عبد الرحمن يوسف السيد على يوسف عمر 3104 104

عبد الكريم جاب هللا حامد دمحم الخطيب 3105 105

عبد الرحمن سعد على احمد 3102 102

عبد الرحمن عبد المعز انور محمود 3103 103

عبد الرحمن السيد دمحم رزق يس 3100 100

عبد الرحمن خالد رمضان رمضان سليمان 3101 101

عاطف ياسر واصف فتحى 3098 98

عبد الرحمن السيد دمحم ابراهيم 3099 99

عادل محمود بالل محمود 3096 96

عاصم يسن عمر احمد 3097 97




رقم اللجنـة (5)

 

:اسم المرالب 

:توليع المرالب 

 

: اسم المالحظ     

:     توليع المالحظ 



انصراف حضور اسم الطالب رلم الجلوس م

عمر رافت احمد عبد هللا يوسف 3134 134

عمر سعيد حسن جوهر 3135 135

عمر خالد رجب محمود غازى 3132 132

عمر خالد زكريا سيداحمد 3133 133

عمار ياسر احمد دمحم 3130 130

عمر السيد عبدالعظيم محمود 3131 131

عمار اسامى السيد احمد الشربينى 3128 128

عمار عبد الواحد على عبد الواحد 3129 129

على عاطف ابو اليزيد عبد الجواد 3126 126

علياء ياسر دمحم دمحم الشاذلى 3127 127

على العرابى عبد الرحيم العرابى السمعان 3124 124

على عاشور على حافظ عمر 3125 125

على اشرف انور احمد على 3122 122

على السيد على ابراهيم عبد المادر 3123 123

عالء طارق على حافظ يالوت 3120 120

عالء دمحم ابراهيم دمحم شريف 3121 121

عبدالمنعم يسرى عبدالمنعم بخيت دمحم 3118 118

عبير دمحم فتحى عبد الوهاب المرشدى 3119 119

عبدهللا على دمحم رفاعى دمحم دمحم 3116 116

عبدهللا دمحم دمحم متولى عياد 3117 117




رقم اللجنـة (6)

 

:اسم المرالب 

:توليع المرالب 

 

: اسم المالحظ     

:     توليع المالحظ 



انصراف حضور اسم الطالب رلم الجلوس م

دمحم السيد دمحم السيد سمره 3155 155

دمحم اسامه دمحم دمحم المتولى 3153 153

دمحم اشرف ابراهيم دمحم داود 3154 154

دمحم احمد دمحم السيد دمحم 3152 152

لوى اسامه عبد العال بسيونى 3150 150

دمحم احمد شحاته ابوحلى 3151 151

فرح اسامه الدمرداش عبد العاطى غزاله 3148 148

فيروز دمحم جالل محمود حمدى 3149 149

فاطمه على خالد ابراهيم ابراهيم الوكيل 3146 146

فتحى احمد فتحى ابراهيم راجح 3147 147

فارس عباس غازى عباس 3144 144

فاطمة طارق دمحم حسن 3145 145

فادى صبحى صابر تامر ميخائيل 3142 142

فادى طارق فتحى ابراهيم 3143 143

عمر معروف زكى عشيبة 3140 140

عمرو عبد الحميد على دمحمعيد 3141 141

عمر دمحم دمحم المصاص 3138 138

عمر مصطفى ابراهيم مصطفى مصطفى 3139 139

عمر عماد دمحم منصور عبدالدايم 3136 136

عمر دمحم سيد دمحم حسن 3137 137




رقم اللجنـة (7)

 

:اسم المرالب 

:توليع المرالب 

 

: اسم المالحظ     

:     توليع المالحظ 



انصراف حضور اسم الطالب رلم الجلوس م

دمحم مجدى ابوزيد دمحم موسى 3179 179

دمحم مجدى غازى دمحم فرج 3180 180

دمحم فوزى خليل ابراهيم عمار 3177 177

دمحم ماهر السيد دمحم بالل 3178 178

دمحم عبده عبد الحميد سليمان لنبير 3175 175

دمحم عبده محمود سالمه السيد 3176 176

دمحم عبد الرحمن عبد الرحمن غانم احمد خليفة 3173 173

دمحم عبد هللا دمحم الفزارى 3174 174

دمحم عاطف دمحم ابراهيم حسن 3171 171

دمحم عبد الحليم صالح درويش شلتح 3172 172

دمحم طاهر عبد المادر اسماعيل على 3169 169

دمحم عاطف عبد النبى عبد هللا المفاص 3170 170

دمحم شحات ممدوح حلمى خميس 3167 167

دمحم صالح الدين سعد احمد 3168 168

دمحم سامى عبدالفتاح دمحم وزة 3165 165

دمحم سالمه دمحم يس سلمان 3166 166

دمحم خيرى احمد دمحم فياض 3163 163

دمحم رشاد سعيد ابو خضره 3164 164

دمحم حسن احمد دمحم المزين 3161 161

دمحم حماده عبد الموجود مصطفى حسن 3162 162

دمحم جمال على صالح عرب 3159 159

دمحم حامد السيد احمد حسن كنانى 3160 160

دمحم باسم دمحم عبد الفتاح 3157 157

دمحم تاج الدين احمد دمحم متولى 3158 158

دمحم ايهاب طلعت عبد المجيد محمود 3156 156




رقم اللجنـة (8)

 

:اسم المرالب 

:توليع المرالب 

 

: اسم المالحظ     

:     توليع المالحظ 



انصراف حضور اسم الطالب رلم الجلوس م

مريم دمحم توفيك عبد الدايم 3206 205

مريم عبد العزيز فتحى عبد الوهاب المرشدى 3204 203

مريم فوزى احمد جاد عثمان 3205 204

مريم احمد كمال عبد العليم الفار 3202 201

مريم صالح حسن سيد احمد 3203 202

مروان اسامه خلف منصور 3199 199

مروان حسنى السيد احمد 3200 200

محمود مختار ابراهيم عبد النبى ابراهيم 3197 197

محمود مدحت زكى حامد منصور 3198 198

محمود سامح عبد الرازق امين العتربى 3195 195

محمود دمحم عبد الحى السيد مغازى 3196 196

محمود رفعت وحيد العليوى 3193 193

محمود رمضان عزت نجيب دمحم 3194 194

محمود بكر حسين ابو صفيه 3191 191

محمود درويش عبدالحميد حسين دمحم 3192 192

دمحم وجيه على عمر فايد 3189 189

محمود البدراوى محمود دمحم ابو الفرج 3190 190

دمحم نعيم فوزى عطيه السيد 3187 187

دمحم هانى فوزى دمحم الجناينى 3188 188

دمحم منتصر جابر دمحم عبد الخالك 3185 185

دمحم نصر دمحم محمود حامد 3186 186

دمحم مختار احمد حسن على 3183 183

دمحم مختار خميس عبد الجليل 3184 184

دمحم محمود اسماعيل محمود زايد 3181 181

دمحم محى الدين لطفى على حسن 3182 182




رقم اللجنـة (9)

 

:اسم المرالب 

:توليع المرالب 

 

: اسم المالحظ     

:     توليع المالحظ 



انصراف حضور اسم الطالب رلم الجلوس م

نفيسه عبدالعزيز فرج الماضى 3230 229

نهال شريف ابراهيم مرسى دمحم الصفتى 3231 230

ندى ناصر بدوى احمد الشافعى 3228 227

نسيم راغب نسيم امين بخيت 3229 228

ندى عبد السالم عبد السالم دمحم الهنداوى 3226 225

ندى مصطفى محى الدين جابر خليل خليفه 3227 226

ندى ايمن عبدالعزيز حسن نصر 3224 223

ندى سعيد دمحم شعبان 3225 224

مى دمحم على احمد عبدالرحمن 3222 221

ندا عمادالدين نيازى المطان 3223 222

مهند عمرو احمد عيد 3220 219

مى سعيد سعيد احمد منيسى 3221 220

منه محمود عبدالرحمن الخياط 3218 217

مهاب احمد دمحم وفائى عبد المجيد وفائى 3219 218

منار انس دمحم حسين حسان 3216 215

منال جميل حسن دمحم عالء الدين 3217 216

معتز نبيل منصور السيد حماد 3214 213

منار اشرف محمود دمحم عاشور 3215 214

معاذ عبد الغنى دمحم عبدالغنى يوسف 3212 211

معاذ عبدالفتاح ابراهيم مرعى 3213 212

مصطفى حمدهللا محمود عبدالرحيم دمحم 3210 209

مصطفى عبد العزيز مصطفى احمد الهاشمى 3211 210

مريم مصطفى عبدالواحد دمحم الشونى 3208 207

مصطفى جالل جمعة عبد الحميد لريطم 3209 208

مريم دمحم محمود على دمحم جبر 3207 206




رقم اللجنـة (10)

 

:اسم المرالب 

:توليع المرالب 

 

: اسم المالحظ     

:     توليع المالحظ 



انصراف حضور اسم الطالب رلم الجلوس م

242

3244 243

يوسف عبدالرحمن عبداللطيف حسان 3245

والء السيد صالح الدين دمحم الخولى 3241 240

يوسف هشام حامد عبد الرحمن 3247 246

وئام دمحم السيد دمحم عبد الواحد 3238 237

يوسف دمحم عادل دمحم موسى 3246 245

وسيم بسام دمحم االسطل 3239 238

يوسف حسن على دمحم حسنين

244

يحيى ايمن ابراهيم عبد الخالك دمحم 3242 241

وسيم دمحم مرسى دمحم مرسى 3240 239

يمنى عبد المنعم حسنى الغنام 3243

هبه عبد العزيز عطاهللا بدوى دمحم 3236 235

هنا هشام زكى جاد 3237 236

هاجر اشرف دمحم السيد الشمافى 3234 233

هاجر السيد طه حامد البحيرى 3235 234

نورالدين شعبان مصطفى ابراهيم 3232 231

نورهان هنيدى عبد العزيز صمر 3233 232




رقم اللجنـة (11)

 

:اسم المرالب 

:توليع المرالب 

 

: اسم المالحظ     

:     توليع المالحظ 


