
اسماعيل السيد اسماعيل احمد الطنجه 4024 24

اكرم ابراهيم السيد ابراهيم 4025 25

اسالم عادل حسن عبداللطيف 4022 22

اسلم فوزى عبد المادر احمد حسين 4023 23

اسراء دمحم يوسف غريب حمزة 4020 20

اسالم صالح دمحم دمحم حسين 4021 21

اسامة دمحم نجيب عبد العزيز 4018 18

اسامه مصطفى عطيه وفا سليمان الجعب 4019 19

احمد دمحم دمحم السيد شعبان 4016 16

احمد ياسر احمد عبد العزيز 4017 17

احمد دمحم السيد اسماعيل طاحون 4014 14

احمد دمحم عبد العزيز مصطفى البراشى 4015 15

احمد على الشحات عبد المطلب احمد صابر 4012 12

احمد على عبد الحليم عمر جميل 4013 13

احمد عبد العزيز فتحى عبد العزيز حسن 4010 10

احمد عبده عبدالحليم شاهين سيداحمد 4011 11

احمد رضا دمحم عبد النعيم السيد 4008 8

احمد عادل السعيد عثمان عوف 4009 9

احمد ذكى سيد احمد حامد معوض 4006 6

احمد رجب ابراهيم عبد الفتاح الشناوى 4007 7

احمد حسين دمحم حسين فواد 4004 4

احمد خالد فوزى منصور عبد الفتاح 4005 5

احمد السيد عبداللطيف محمود بسطويسى 4002 2

احمد السيد عبدالمنعم لورة 4003 3

انصراف حضور اسم الطالب رقم الجلوس م

ابراهيم جابر ابراهيم على سالم 4001 1




رقم اللجنـة (1)

 

:اسم المراقب 

:توقيع المراقب 

 

: اسم المالحظ     

:     توقيع المالحظ 



انصراف حضور اسم الطالب رقم الجلوس م

خالد سامى السيد عبدالهادى زبادى 4050 50

حنين دمحم كمال دمحم احمد 4048 48

خالد احمد عبد العزيز حامد عشوش 4049 49

حسين دمحم حسين دمحم احمد 4046 46

حماده سعد السيد فتح هللا على 4047 47

حسن سعد حسن عبداللطيف محمود 4044 44

حسين جالل دمحم حسين عويس 4045 45

حسام حسن عبد الحليم على 4042 42

حسام عمادالدين عبدالمادر دمحم 4043 43

جمال احمد احمد ابو مصطفى حجاب 4040 40

حسام الدين رزق عبدالمومن رزق اسماعيل 4041 41

بشار جمال عبد الحليم دمحم على ودن 4038 38

بالل ضياء كمال السيد ابراهيم 4039 39

ايه سامى يوسف اسماعيل 4036 36

ايه عبد الفتاح عبد الحليم عبد الرحمن 4037 37

ايمان الباتع اسماعيل االذلى 4034 34

ايمان المرسى دمحم رشاد على المرسى 4035 35

اية جمال محمود احمد خلف محمود 4032 32

ايفانكى مجدى جالل يوسف 4033 33

انس على عبدالعظيم شاهين 4030 30

انور صافى رجب طلبة 4031 31

السعيد دمحم عدنان الشوادفى السيد 4028 28

انس احمد سعد ابو العزب 4029 29

االء طه دمحم عثمان الماريه 4026 26

الحسن على عبدالفتاح عبدالفتاح مرشدى 4027 27




رقم اللجنـة (2)

 

:اسم المراقب 

:توقيع المراقب 

 

: اسم المالحظ     

:     توقيع المالحظ 



انصراف حضور اسم الطالب رقم الجلوس م

طه اسامه سالمه جاد سالمه 4074 74

عاطف عاطف على موسى مصطفى 4075 75

ضياء دمحم طارق دمحم احمد زيان 4072 72

طارق احمد سيد احمد يوسف جاهين 4073 73

شيماء همام محمود عبد اللطيف 4070 70

صهيب ابراهيم دمحم منصور 4071 71

شعبان سعد شعبان دمحم خميس 4068 68

شهاب احمد دمحم الحاج عبدالرحمن 4069 69

شادى دمحم عبد المولى دمحم 4066 66

شريف دمحم دمحم ابو الفتوح شريف 4067 67

سامح محسن فهمى دمحم الصباغ 4064 64

سعد سالمة فتحى غازى مرزوق 4065 65

سارة محمود دمحم دمحم بعجر 4062 62

ساره دمحم عبدالمنعم الغبارى 4063 63

زياد هشام ناجى مرسى الخولى 4060 60

زياد هيثم حنفى محمود دمحم ابراهيم 4061 61

زياد ابراهيم عبد البارى يوسف على 4058 58

زياد عبد المادر السيد زكى على 4059 59

رنيم عمادالدين دمحم مصرى 4056 56

روان احمد دمحم شطا سرايه 4057 57

دعاء عبد هللا عبد الباسط عمر الغرباوى 4054 54

رفيك دمحم زكى دمحم على 4055 55

خالد دمحم عبد العزيز اسماعيل يحى 4052 52

خالد وليد دمحم نصر الدين 4053 53

خالد دمحم حنفى شرف 4051 51




رقم اللجنـة (3)

 

:اسم المراقب 

:توقيع المراقب 

 

: اسم المالحظ     

:     توقيع المالحظ 



انصراف حضور اسم الطالب رقم الجلوس م

عالء مصطفى عبدالممصود ابو المجد شرابى 4094 94

على ابراهيم على محمود 4095 95

عالء الدين جمال عباس عبد الحميد غانم 4092 92

عالء جاد محمود عالء الدين 4093 93

عبدهللا دمحم صبرى عبدالنبى الكخيا 4090 90

عال عماد نسيم دمحم بسيونى زهران 4091 91

عبدالرحمن دمحم محمود ابراهيم 4088 88

عبدالرحمن مسعود ابراهيم بسيونى 4089 89

عبدالرحمن سمير عبدالرحمن عبدالراضى 4086 86

عبدالرحمن دمحم عيد حسن كامل 4087 87

عبدالرءوف عبدالمنعم عبدالحكيم عبدالمعبود 4084 84

عبدالرحمن ابراهيم كمال الدين ابراهيم 4085 85

عبد الرحمن هانى بدر هانى 4082 82

عبد العزيز دمحم عبدالعزيز دمحمالخبيرى 4083 83

عبد الرحمن لاسم دمحم على يونس 4080 80

عبد الرحمن دمحم دمحم دمحم خليل 4081 81

عبد الرحمن سمير كامل دمحم الطواجنى 4078 78

عبد الرحمن شكرى ابراهيم عطيه 4079 79

عبد الرحمن السعيد دمحم مصطفى رمضان 4076 76

عبد الرحمن حسن احمد دمحم مهنا 4077 77




رقم اللجنـة (4)

 

:اسم المراقب 

:توقيع المراقب 

 

: اسم المالحظ     

:     توقيع المالحظ 



انصراف حضور اسم الطالب رقم الجلوس م

مالن عزت مسعد السعيد الفرماوى 4115 114

ماهر عبد العليم جابر جمعه عيد 4116 115

ماجى موريس برتى راشد 4113 112

مارى عاطف زكى بشاى بطرس 4114 113

لجين مدحت دمحم دمحم احمد 4111 110

ليلى سامى السيد جاد طه 4112 111

كريم دمحم سعد الصاوى بالل 4109 108

كريم دمحم عبدالرازق بسطويسى مكى 4110 109

كريم احمد دمحم السيد حسن 4106 106

كريم ايمن فتحى دمحم عبد الفتاح عبد الال 4107 107

فاطمة سامى دمحم عبد الجيد 4104 104

فاطمه الزهراء دمحم عبد الرازق على 4105 105

عمر دمحم دمحم السطوحى حسن هانى 4102 102

عمرو رضا سعدى ابورحاب 4103 103

عمر عبد الحميد دمحم ابراهيم خاطر 4100 100

عمر دمحم ابراهيم الدسولى احمد السيد 4101 101

عمار عبد الهادى رافت عبد الهادى زين الدين 4098 98

عمر جمال احمد دمحم سليمان 4099 99

على طارق على دمحم عبد المجيد 4096 96

عماد السعيد دمحم زامل 4097 97




رقم اللجنـة (5)

 

:اسم المراقب 

:توقيع المراقب 

 

: اسم المالحظ     

:     توقيع المالحظ 



انصراف حضور اسم الطالب رقم الجلوس م

دمحم عبد النبى بسيونى عبد العزيز 4137 134

دمحم عبدالسالم مصطفى الخيش 4138 135

دمحم عادل محمود دمحم جوده 4135 132

دمحم عبد التواب دمحم احمد الغبارى 4136 133

دمحم شريف ابراهيم دمحم علوان 4133 130

دمحم طارق السيد السيد احمد شاهين 4134 131

دمحم رضا حامد عبد الفتاح الموافى 4131 128

دمحم سعيد امين حسن الجمال 4132 129

دمحم خطاب دمحم عبد الهادى السيد 4129 126

دمحم خميس سليمان عبده حميده 4130 127

دمحم جمعه عبد الفتاح عبدالفتاح زايد 4127 124

دمحم جمعه دمحم موسى سويلم 4128 125

دمحم السيد دمحم عبد المادر عبدالعال 4123 122

دمحم امين نجيب مرعى 4125 123

دمحم اشرف شعبان دمحم متولى رضوان 4121 120

دمحم السيد العربى بخيت ابراهيم 4122 121

دمحم احمد دمحم عبد الغنى بصل 4119 118

دمحم احمد نجم بسيونى نجم 4120 119

دمحم ابراهيم جابر دمحم جابر 4117 116

دمحم ابراهيم سعد دمحم البحيرى 4118 117




رقم اللجنـة (6)

 

:اسم المراقب 

:توقيع المراقب 

 

: اسم المالحظ     

:     توقيع المالحظ 



انصراف حضور اسم الطالب رقم الجلوس م

محمود عاطف عبدالحميد متولى عبد العاطى 4157 154

محمود عبد الرازق حنفى عبد الرازق 4158 155

محمود حلمى السيد ابوزيد 4155 152

محمود حمزة دمحم ابراهيم عبدالال 4156 153

محمود اشرف محمود حسن دمحم عامر 4153 150

محمود حسن محمود السيد المط 4154 151

دمحم ياسر احمد فتح هللا احمد 4151 148

محمود احمد الشحات عبد المطلب صابر 4152 149

دمحم وائل امام بسيونى الحيطى 4149 146

دمحم والء غازى ابراهيم زين 4150 147

دمحم مرعى السيد احمد حسين 4147 144

دمحم مسعد شبل عبد الفتاح عبدهللا 4148 145

دمحم دمحم عبدالعاطى ابراهيم حسن 4145 142

دمحم مدحت سعد دمحم حجازى 4146 143

دمحم مبرون حافظ لنديل 4143 140

دمحم دمحم خليفه يونس حميده 4144 141

دمحم عمرو مندور المتولى مندور 4141 138

دمحم ماهر عبد الروف الزهار 4142 139

دمحم عبدالغنى عبدالمعطى ابراهيم 4139 136

دمحم عماد بسيونى الشامى 4140 137




رقم اللجنـة (7)

 

:اسم المراقب 

:توقيع المراقب 

 

: اسم المالحظ     

:     توقيع المالحظ 



انصراف حضور اسم الطالب رقم الجلوس م

نور الدين على دمحم حامد حسنين 4183 180

نعمه عيسى على سالمه عماشة 4181 178

نور الدين عبد الحميد دمحم عبد الحليم على 4182 179

ندى طارق حسين نصر على 4179 176

نصر فتحى خضر اسماعيل يوسف 4180 177

ندى سمير السيد دمحم على 4177 174

ندى طارق حسنى ابراهيم زهران 4178 175

نادر احمد طلعت فريد جادهللا 4175 172

ندا صالح السعيد السعدنى 4176 173

ميار دمحم عبد العاطى عبد الحليم 4173 170

ميرنا نشات دمحم طه خليل 4174 171

مى مصباح محمود عبد العزيز عبد الدايم 4171 168

ميار حسين دمحم حسين احمد 4172 169

مصطفى نعمان احمد دمحم خليل 4169 166

مى عطا هللا دمحم دمحم الجريدى 4170 167

مصطفى عيد مصطفى دمحم احمد غازى 4167 164

مصطفى كامل على دمحم 4168 165

مصطفى احمد ابراهيم خليل ابو الخير 4165 162

مصطفى احمد مصطفى احمد ابراهيم 4166 163

محمود مصطفى على دمحم الزواوى 4163 160

محمود مصطفى مصباح اسماعيل 4164 161

محمود فتحى اسماعيل دمحم امين 4161 158

محمود دمحم سيد احمد دمحم عبدالتواب 4162 159

محمود عبد الروف دمحم ابراهيم المزين 4159 156

محمود عبدالبارى السيد عبدالبارى ماضى 4160 157




رقم اللجنـة (8)

 

:اسم المراقب 

:توقيع المراقب 

 

: اسم المالحظ     

:     توقيع المالحظ 



انصراف حضور اسم الطالب رقم الجلوس م

يوسف دمحم السيد دمحم حسن جودة 4199 196

يوسف شعبان صالح ابراهيم النجار 4197 194

يوسف مجدى دمحم ابراهيم عبد هللا 4198 195

يحيى احمد عبد الفتاح على السرحى 4195 192

يوسف خالد عبدالفتاح خليفه 4196 193

يحى اسامة فارس موسى احمد 4193 190

يحى بسيونى يحى على لنديل 4194 191

يارا عصام دمحم عبدالجواد اللمانى 4191 188

ياسمين ممدوح حامد شرف 4192 189

هشام الحسينى دمحم عبد الرحمن الشوربجى 4189 186

والء محمود دمحم راشد على 4190 187

هاجر اشرف عبدهللا دمحم عبداللطيف 4187 184

هاجر عماد الدين عبد الرحمن دمحم صالح 4188 185

نورهان جمال عابدين مصطفى سعدالدين 4185 182

نيرة دمحم فورزى عبد الغنى 4186 183

نورا ياسر حلمى عبدالحميد دمحم 4184 181
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