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 م2022/2023كشف بأسماء طال ب الفرقة  الثالثة للعام الجامعي**          \
 )قبل نتيجه دور سبتمبر( األولىالمجموعة  

ــــم رقم الجلوس المسلسل  االســـ
 ابادیر عبد المقصود ابراھیم میخائیل 2021101  .1
 )دور سبتمبر(  ابرام نبیل غبلایر معوض 2021103  .2
 بده روبيابراھیم حسن ع 2021104  .3
 ابراھیم حسن محفوظ عبد الحق 2021105  .4
 ابراھیم خلیل ابراھیم زیدان 2021106  .5
 احمد ابوالحسن شوقى كامل العلواني 2021108  .6
 احمد ادھم یوسف عیسى 2021109  .7
 احمد اشرف دمحم محمود 2021110  .8
 احمد السید دمحم دمحم 2021111  .9

 لقطاحمد جابر عبد السالم عیسوى ا 2021112 .10
 احمد جمال دمحم عبد الوھاب 2021113 .11
 احمد جمعة عبد الفتاح دمحم 2021114 .12
 احمد خمیس یادم عبد السالم 2021115 .13
 )دور سبتمبر( احمد رشاد احمد صادق 2021116 .14
 احمد رشاد عبد العاطى ضیف هللا 2021117 .15
 احمد رمضان احمد عبد الرازق 2021118 .16
 )دور سبتمبر( العال الدایخاحمد روبى عبد  2021119 .17
 احمد سالم رمضان عبد ربھ 2021120 .18
 احمد سید احمد شعبان االبشانى 2021122 .19
 احمد صابر فكرى عبدالحلیم 2021124 .20
 احمد عادل دمحم عفیفى ابو سلیم 2021126 .21
 احمد عامر حامد دمحم 2021127 .22
 احمد عبد الغفار عبد العظیم عثمان 2021128 .23
 احمد على احمد عبد المنعم 2021129 .24
 احمد على العشرى دمحم العشرى 2021130 .25
 احمد عمر على عبد الفتاح 2021131 .26
 احمد عید صادق عبد المولى 2021132 .27
 احمد دمحم احمد بكر سید احمد 2021134 .28
 احمد دمحم احمد دسوقى 2021135 .29
 احمد دمحم السید دمحم میھوب 2021136 .30
  حسن ابوزیداحمد دمحم 2021137 .31
 احمد دمحم رمضان دمحم 2021138 .32
 احمد دمحم منصور على 2021140 .33
 احمد مسعد عبدالسالم عبدالمعطى 2021144 .34
 )دور سبتمبر( احمد مغربى عبد العزیز عبد الرحمن 2021145 .35
 ارزاق محروس رمضان عبد المحسن 2021146 .36
 ارشد دمحم حمدى دمحم الجیزاوى 2021147 .37
  اریج ممدوح ابوبكر على 2021148 .38
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  م 2022/2023كشف بأسماء طال ب الفرقة  الثالثة للعام الجامعي كشف
  )قبل نتیجھ دور سبتمبر(  المجموعة األولى

 االســـــــم رقم الجلوس المسلسل
 )دور سبتمبر( اسامھ عبد الجواد احمد دمحم 2021149 .39
  )دور سبتمبر( اسامھ عوض على حسان 2021151 .40
 اسامھ فاضل احمد فاضل 2021152 .41
 اسامھ محروس دمحم ابوبكر 2021153 .42
 اسامھ مصطفى كمال على 2021154 .43
 اسراء حسن دمحم شعیب 2021155 .44
 اسراء رجب عطیھ محمود احمد 2021156 .45
 اسراء سعید امین محمود 2021157 .46
 اسراء عبد العزیز صدیق عبد العزیز 2021158 .47
 حسین عوض بھنسىاسراء كمال  2021159 .48
 اسعد جاد دمحم السید على 2021160 .49
 اسماء شریف صابر عیسى 2021165 .50
 اسماء عادل ھاشم على رزق 2021166 .51
 اسماء على حامد جمعھ 2021167 .52
 اسماء فؤاد رمضان احمد 2021168 .53
 اسماء دمحم عبد العظیم ابراھیم 2021169 .54
 اسماعیل احمد دمحم ابراھیم 2021170 .55
 االء احمد شحاتة عبد هللا 2021171 .56
 االء جمال احمد دمحم 2021172 .57
 االء دمحم عبدالمجید البھى 2021174 .58
 الشیماء ابوبكر دمحم صالح 2021176 .59
 امال جالل سید فتح الباب 2021177 .60
 امانى رجب دسوقى دسوقى 2021178 .61
 )دور سبتمبر( ایھ جمعة عبد التواب عبد العزیز  2021179 .62
 امل دمحم سعید سمرة 2021180 .63
 امنیة دمحم زكي جودة 2021182 .64
 امنیة مصطفى امین ابراھیم 2021184 .65
 )دور سبتمبر( امیرة ابراھیم السید عبد التواب 2021186 .66
 امیرة تیسیر شعبان عبد الغني 2021187 .67
 امیرة عادل صالح احمد 2021188 .68
 امیرة دمحم زكریا دمحم رمضان 2021191 .69
 ایمان صفوت فرج عوض 2021195 .70
 ایمان عالء حمدى دمحم ابوالعال 2021197 .71
 ایمان عمر عبد العزیز میھوب 2021198 .72
 ایناس عبد هللا عبد العلیم عبد الرازق 2021200 .73
 ایھ احمد شوقى عثمان 2021201 .74
 ایھ احمد فھمي احمد 2021202 .75
 ایھ ادرى فتحى دمحم 2021203 .76
 میزار محمودایھ جمال  2021204 .77
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 م 2022/2023كشف كشف بأسماء طال ب الفرقة  الثالثة للعام الجامعي
  )قبل نتیجھ دور سبتمبر( المجموعة األولى 

 االســـــــم رقم الجلوس المسلسل
 ایھ حسین صالح دمحم 2021205 .78
 ایھ شعبان السید عبد الخالق 2021206 .79
 ایھ عزالدین عبد هللا عبد الحافظ 2021207 .80
 ایھ فؤاد احمد عامر 2021208 .81
 ایھ مجدى عبد العزیز على شعیب 2021209 .82
 ایھ دمحم احمد الرفاعى الشیخ 2021210 .83
 ایھ مصطفى السباعى عبد الدایم عنتر 2021211 .84
 احمد مفرح عبد الفتاح بیبرس 2021213 .85
 )دور سبتمبر( بثینھ دمحم عبد الونیس حسین 2021217 .86
 مان عبد العزیز السیدبسملھ سلی 2021219 .87
 بسنت انور دیاب حسین 2021220 .88
 بسنت على السید دمحم 2021222 .89
 بسنت عماد عز الدین عباس دمحم 2021223 .90
 بسنت ناصر محمود محفوظ 2021225 .91
 تسنیم الحسینى العشیرى صالح 2021226 .92
 تغرید مجدي رشاد عبد الغني السید 2021227 .93
 حمد ابراھیمتقى عماد محسن ا 2021228 .94
 )دور سبتمبر( جلیانا الشجیع فوزى توفیق 2021229 .95
 جھاد جمعھ دمحم دمحم الجمل 2021230 .96
 جھاد عبد الباسط ابراھیم یوسف 2021232 .97
 حازم سید دمحم عبد العزیز 2021233 .98
 )دور سبتمبر( حازم ناصر كمال محمود 2021234 .99

 حذیفھ حسام ابراھیم دمحم حسین 2021236 .100
 حسام دمحم محمود دمحم 2021237 .101
 حسناء صالح جمعھ عبد التواب 2021239 .102
 حسناء طھ محمود على 2021240 .103
 )دور سبتمبر( حسین اسماعیل عبد اللطیف عبد الفتاح ناصف 2021241 .104
 حنان عبدالرازق عبدالسالم سالم 2021243 .105
 )دور سبتمبر( خالد عوض عوض دمحم شوكھ 2021244 .106
 د احمد زكریا امینخلو 2021245 .107
 خلود دمحم محمود دمحم مصطفى 2021247 .108
 دالیا سیف محمود عبد الرازق 2021249 .109
 دعاء احمد دمحم على رضوان 2021250 .110
 دعاء السید رفاهللا عبد الرازق 2021251 .111
 دعاء السید دمحم احمد 2021252 .112
 )دور سبتمبر( دعاء حسن مرسى على 2021253 .113
 ى عبد الحلیم دعاء عل 2021254 .114
 )دور سبتمبر( دعاء عید رمضان احمد 2021255 .115
 دعاء دمحم عبد ربھ ابراھیم عبد البر 2021256 .116
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 م 2022/2023كشف كشف بأسماء طال ب الفرقة  الثالثة للعام الجامعي
  )قبل نتیجھ دور سبتمبر( المجموعة األولى 

 االســـــــم رقم الجلوس المسلسل
 ر سعد عبد البردعاء ناص 2021257 .117
 دنیا ثروت السید احمد على 2021258 .118
 دینا عبد هللا سلیمان دمحم 2021259 .119
 )دور سبتمبر( دینا عالء مصطفي عبد القادر 2021260 .120
 دینا دمحم عبدالمنعم سعد الدین 2021261 .121
 رغده عبد الوھاب رحیل عبد العلیم 2021265 .122
 رفعت عزمى عبد الحمید یوسف 2021266 .123
 )دور سبتمبر( رقیھ سالمھ احمد عبد التواب 2021267 .124
 رنا رجب عبد المعبود عبد الغفار 2021270 .125
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 م 2022/2023الفرقة  الثالثة للعام الجامعيكشف بأسماء طال ب  **
 )قبل نتيجه دور سبتمبر( الثانيةموعة  المج

ــــم رقم الجلوس المسلسل  االســـ
 رنا عبد هللا سید سلیمان 2021271  .1
  رنا نبیل سعد دمحم 2021273  .2
 روان ایمن عبده ھالل 2021274  .3
 روان دمحم محمود دمحم 2021277  .4
 روان محمود فوزى ادریس حسن 2021278  .5
 )دور سبتمبر( جودة رؤى دمحم عبد العظیم 2021280  .6
 ریم عادل احمد عشري 2021281  .7
 )دور سبتمبر( ریم نادر دمحم جمعھ الغرباوى 2021282  .8
 ریناد احمد عبد التواب علي 2021283  .9

 ریھام  احمد دمحم عبد هللا 2021284 .10
 ریھام ابراھیم عبد الرؤف صوفان 2021285 .11
 ریھام دمحم ابراھیم رمضان 2021286 .12
 )دور سبتمبر( زیاد احمد مصطفي احمد 2021287 .13
 زیاد عادل ابراھیم عبد التواب 2021288 .14
 )دور سبتمبر( زینب سالمھ احمد عبد التواب 2021291 .15
 سارة سامح مجدي داود 2021293 .16
 سارة ابراھیم عبد الرحمن سلطان 2021296 .17
 سارة السعید ابراھیم دمحم الشھابى 2021297 .18
 )دور سبتمبر( طب زیدانسارة سید ق 2021298 .19
 سارة دمحم رجب محمود 2021300 .20
 سارة محمود عبد العزیز دمحم عبد الجلیل 2021301 .21
 سارة یوسف عبد الحلیم یوسف 2021302 .22
 )دور سبتمبر( ساندى ایمن حمزه عبد الفتاح 2021303 .23
 سجود عبد الرحمن شلبى عبد التواب 2021304 .24
  عم السعید دمحمسلمى أیمن عبد المن 2021306 .25
 سلمى ھانىء عبد المؤمن دمحم طھ 2021307 .26
 سلمي احمد عبد الرازق عبد الفتاح 2021308 .27
 سلمي احمد مسعود عبد الواحد 2021309 .28
 سلمي مجدي علي سالم 2021310 .29
 سمیرة حسین عبد السالم السید دمحم 2021312 .30
 سھیلة عبد الحكیم فاروق عبد الحكیم 2021314 .31
 سھیلھ احمد حمزه عبدهللا 2021315 .32
 سھیلھ طالل فھیم عبدالعلیم 2021316 .33
 سید ناصر السید طلبھ 2021317 .34
 سیف دمحم عبد العزیز خمیس 2021318 .35
 شروق احمد صبري عبد المنعم 2021320 .36
 )دور سبتمبر( شروق عبد الناصر حسین عبد السالم 2021321 .37
 شروق یحیى ربیع احمد 2021322 .38
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  م 2022/2023ف بأسماء طال ب الفرقة  الثالثة للعام الجامعيكش**

  )قبل نتیجة دور سبتمبر(  المجموعة الثانیة
 االســـــــم رقم الجلوس المسلسل

 )دور سبتمبر( شریف نبیل عبد هللا عبداللطیف زاید 2021324 .39
 شریف یحیى احمد جوده 2021325 .40
 )بردور سبتم( شمس الخطیب كمال سید 2021326 .41
 شھاب طارق عبد الحمید عوض 2021328 .42
 شھد حسن ابراھیم بیومي 2021329 .43
 شھد مصطفى عثمان دمحم 2021330 .44
 شیماء احمد احمد دمحم 2021331 .45
 شیماء احمد صدقى قاسم 2021332 .46
 )دور سبتمبر( شیماء إسالم فتحى على السیسى 2021333 .47
 شیماء دمحم حسین دمحم 2021336 .48
 صفا ممدوح احمد عبد القادر 2021338 .49
 صفاء جمال شریف حسین 2021339 .50
 صوفیا صبرى نجیب فرج 2021340 .51
 ضحى عاطف عید عبد المعطى 2021341 .52
 طارق شعبان عویس عبد هللا 2021342 .53
 عائشھ ایمن حسن حسن ابراھیم 2021343 .54
 )دور سبتمبر( عبد الرحمن احمد السید اسماعیل 2021344 .55
 بد الرحمن السعید ابراھیم زاید ابراھیمع 2021346 .56
 عبد الرحمن حسین سید رمضان 2021348 .57
 عبد الرحمن شعبان الصافى دمحم 2021350 .58
  عبد الرحمن عادل احمد موسي 2021351 .59
 عبد الرحمن عصام عبد الفتاح ریاض 2021352 .60
 عبد الرحمن عماد صالح دمحم 2021353 .61
 )دور سبتمبر( محفوظ عبد هللا عبد الرحمن فیصل علي 2021354 .62
 )دور سبتمبر( عبد الرحمن كامل عبد التواب كامل 2021355 .63
 عبد الرحمن دمحم فتحي مصطفي 2021356 .64
 )دور سبتمبر( عبد الرحمن محمود رمضان عبد التواب 2021358 .65
 عبد الرحمن منتصر دمحم عمران 2021359 .66
 عبد الرحمن ولید سید احمد 2021360 .67
 عبد الستار سعد شبیب عبد الستار 2021361 .68
 عبد هللا احمد النبوى الشویمى 2021362 .69
 عبد هللا خالد یوسف سید 2021363 .70
 عبد هللا دمحم عباس مرسي 2021364 .71
 عبد هللا دمحم دمحم عبد هللا 2021365 .72
 عبد هللا ناصر رجب دمحم روبي 2021366 .73
 عبد المجید عبد هللا نشأت احمد یوسف دمحم 2021367 .74
 عبدالحمید دمحم عبدالحمید السید ھمام 2021368 .75
 عبدالرحمن نبیل عریف ابوزید جویلى 2021369 .76
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  م 2022/2023كشف بأسماء طال ب الفرقة  الثالثة للعام الجامعي**
  )قبل نتیجھ دور سبتمبر(  المجموعة الثانیة

 االســـــــم رقم الجلوس المسلسل
 سیف النصر منصورعبیر حمدى  2021370 .77
 عبیر صبرى بشیر ھاشم محمود 2021371 .78
 عال على دمحم احمد 2021375 .79
 عالء احمد سعد على 2021376 .80
 عالء رمضان محمود مساعد 2021377 .81
 على احمد على جمعھ 2021378 .82
 علیاء عالء محمود احمد 2021380 .83
 علیاء دمحم عاصم عبد الحكیم حسن 2021381 .84
 رمضان احمد دمحم عماد 2021382 .85
 عمار دمحم دمحم عبد العزیز 2021383 .86
 عمار یاسر السید دمحم معوض 2021384 .87
 عمر اسماعیل عبد الحكیم احمد اسماعیل 2021385 .88
 عمر كمال دمحم رسالن 2021386 .89
 عمرو طاھر احمد مسعود 2021389 .90
 عمرو محمود حافظ حافظ 2021390 .91
 مد عبد القويغیداء عالء الدین اح 2021391 .92
 فاتن شعبان دمحم عبد هللا 2021392 .93
 فاتن عبد الرحمن جابر  عبد الرحمن 2021393 .94
 فاطمة اشرف عبد الخالق الحماقي 2021395 .95
 فاطمھ السید دمحم دمحم رخا 2021397 .96
 فاطمھ حسنى السید حسن 2021398 .97
 فاطمھ خالد سید عبد المجید 2021399 .98
  حسانینفاطمھ رضا دمحم 2021400 .99

 فاطمھ دمحم عبد الستار عبد الباقى 2021401 .100
 فاطمھ دمحم عبد هللا ابراھیم 2021402 .101
 فرح السید دمحم السید السحیتى 2021403 .102
 فطیم دمحم امان عیسى 2021405 .103
 فیصل صبحى دمحم قندیل 2021406 .104
 كریم عبد الحلیم دمحم ابراھیم جعفر 2021408 .105
 تحى سعدكریم فوزي ف 2021409 .106
 كریم دمحم حسین حسین دمحم عبد هللا 2021410 .107
 كمال ھشام كمال طھ طعیمھ 2021411 .108
 لیندا ابراھیم عبدالحمید ابوعامر 2021412 .109
 مادونا نادى سلیمان سعد 2021413 .110
 مارك ماجد موریس فھیم 2021414 .111
 ماركو توبھ جابر ابراھیم 2021415 .112
 ماریان عماد جرجس حنا 2021416 .113
 مارینا عماد عبد السید عبد هللا 2021417 .114
 مازن اشرف ابو زید السید 2021418 .115
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  م 2022/2023كشف بأسماء طال ب الفرقة  الثالثة للعام الجامعي**
  )قبل نتیجھ دور سبتمبر(  المجموعة الثانیة

 االســـــــم رقم الجلوس المسلسل
 )دور سبتمبر( ماوى دمحم عبد الرحمن 2021420 .116
 مایر ھاني عیاد غالي 2021421 .117
 مایكل رفعت ایلیا عبد المالك 2021422 .118
 دمحم احمد عبد العظیم احمد 2021426 .119
 )دور سبتمبر( دمحم احمد عشرى دمحم 2021427 .120
 دمحم احمد دمحم ابراھیم معوض 2021428 .121
 دمحم احمد یونس عبد الحمید 2021429 .122
 الفتاح دمحم اسامھ مصطفى شعبان عبد 2021430 .123
 دمحم اشرف صالح عطیھ 2021431 .124
 دمحم السید احمد السید الطنطاوى 2021432 .125
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 م2022/2023كشف بأسماء طال ب الفرقة  الثالثة للعام الجامعي**
 )قبل نتيجه دور سبتمبر  ( المجموعة الثالثة

 االســـــــم رقم الجلوس المسلسل
 )دور سبتمبر( دمحم جمال حسین مصطفى 2021434  .1
 دمحم جمیل نشات عبد القوي 2021435  .2
 دمحم حجازي سید رمضان 2021437  .3
 دمحم حسن احمد ابراھیم 2021439  .4
 دمحم حسین صابر حسین 2021440  .5
  حسین دمحم عبد المقصوددمحم 2021441  .6
 دمحم حسین دمحم مأمون 2021442  .7
 دمحم حمدي حمودة اسماعیل 2021443  .8
 دمحم رأفت زكى ابراھیم عبدالجلیل 2021444  .9

 )دور سبتمبر( دمحم سید راغب على 2021445 .10
 دمحم صبحى عاطف عبد الحفیظ بدوى 2021446 .11
 دمحم صبرى شحاتھ دمحم صالح 2021447 .12
 دمحم طھ امین عبد العزیز السید 2021450 .13
 )دور سبتمبر( دمحم عادل عبد التواب كساب 2021451 .14
 دمحم عادل عبد الحق على حسین 2021452 .15
 دمحم عادل عبدالسمیع عبدالمجید 2021453 .16
 دمحم على صابر مصطفى السیسى 2021456 .17
 دمحم على عبد الفتاح عبد الجید 2021457 .18
 )دور سبتمبر( ى على عبد القوىدمحم عل 2021458 .19
 دمحم علي دمحم ابوزھره 2021459 .20
 دمحم عماد الدین محمود دمحم 2021460 .21
 دمحم عید دمحم عطیة 2021461 .22
 دمحم ماھر محمود جوده 2021462 .23
 دمحم مجدى حسان بحیرى 2021463 .24
 دمحم دمحم احمد عثمان مصطفى 2021464 .25
 علىدمحم مصطفى عبد هللا  2021467 .26
  دمحم نادى دمحم كامل 2021469 .27
 دمحم نبیل عبد الحكیم اسماعیل 2021470 .28
 )دور سبتمبر( دمحم نبیل دمحم عبد المھدي 2021471 .29
 دمحم نجم الدین عبد العلیم دمحم 2021472 .30
 دمحم ھشام مصطفى حسن 2021473 .31
 دمحم یاسر سعد الدین على احمد 2021474 .32
 یوسف دمحم یسرى دمحم 2021475 .33
 دمحم یوسف موسى بطران 2021476 .34
 محمود السید احمد ابراھیم 2021477 .35
 محمود السید رزق السید 2021478 .36
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  م2022/2023كشف بأسماء طال ب الفرقة  الثالثة للعام الجامعي**

  )دور سبتمبر  نتیجھقبل (  المجموعة الثالثة
 االســـــــم رقم الجلوس المسلسل

 حمدي السید عبد الرحمنمحمود  2021479 .37
 محمود عبد العزیز احمد عبد الحمید 2021482 .38
 محمود عید محمود عبد البر 2021483 .39
 محمود دمحم العوضى مصطفى العوضى  2021485 .40
 محمود دمحم جمال سعید 2021486 .41
 )دور سبتمبر( محمود دمحم عویس سید 2021487 .42
 محمود دمحم فایز عبد القادر 2021488 .43
 محمود محى الدین كمال الدین عبد الحلیم 2021489 .44
 مروان احمد نصر احمد 2021491 .45
 مروان سامى دمحم عبد المرضى  2021492 .46
 مروة مھدى احمد قرنى  2021493 .47
 مریم احمد عبد الحكیم دمحم 2021494 .48
 مریم السید محمود السید البدیوى 2021495 .49
  مریم جورج یوسف حنین 2021497 .50
 مریم رجب عبد العزیز ابو المجد 2021498 .51
 )دور سبتمبر( مریم طاھر ابراھیم الصایم 2021499 .52
 مریم على احمد امین 2021500 .53
 مریم على حسن جاد 2021501 .54
 مریم عماد فایز كامل 2021502 .55
 )دور سبتمبر( مریم فتحى عبد الفتاح جاد الرب 2021503 .56
 مریم دمحم السید اسماعیل 2021504 .57
 مریم دمحم فاروق عبد الحمید 2021505 .58
 مریم مصطفى عبد التواب عبد الحمید 2021506 .59
 مصطفى شعبان احمد عبد الجواد 2021507 .60
 )دور سبتمبر( مصطفي ابراھیم صالح دمحم 2021508 .61
 مصعب رمضان عبد العزیز عبد الجلیل 2021509 .62
 منار ناصر كمال دمحم 2021511 .63
 ساوي دمحم سمیرمنال بھن 2021512 .64
 )دور سبتمبر( منال جمال دمحم محمود عبد المقصود 2021513 .65
 منة هللا عصام عبدالحلیم الصواف 2021515 .66
 منة هللا دمحم عبد اللطیف دمحم 2021516 .67
 منھ هللا ربیع شعبان عبد الجواد 2021518 .68
 منھ هللا ربیع دمحم عبد هللا 2021519 .69
 یع دمحممنھ هللا كرم رب 2021521 .70
 منھ هللا مصطفى دمحم رضا مصطفى الزیات 2021522 .71
 مھا عبدالعزیز مصطفى عبدالعزیز 2021525 .72
 مھا محمود عبد العزیز  2021526 .73
 موده ناصر مفتاح فرج 2021527 .74
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  م2022/2023كشف بأسماء طال ب الفرقة  الثالثة للعام الجامعي**
  )ر دور سبتمب نتیجھقبل (   المجموعة الثالثة

 االســـــــم رقم الجلوس المسلسل
 مؤمن عبد الباسط محمود على 2021528 .75
 )دور سبتمبر( مؤمن دمحم احمد امین الخولى 2021529 .76
 )دور سبتمبر( مى اشرف بھاء الدین محمود 2021530 .77
  میار صالح الدین دمحم عبد الباسط 2021531 .78
 مینا امیل عزیز حنین 2021532 .79
 السید قاسم على ندا 2021533 .80
 ندا حمدى عبد التواب دمحم 2021534 .81
 ندا عاطف طلعات سلیمان 2021535 .82
 ندا عبد العزیز سیف النصر عبد العزیز 2021536 .83
 )دور سبتمبر( ندى احمد محمود عبد التواب 2021539 .84
 ندى عصام الدین دمحم الجمیعى الدموھى 2021542 .85
 ھابندى مروان دمحم مروان ش 2021544 .86
 ندي الشرنوبي ابراھیم علي العربي 2021545 .87
  ندي جمعھ عطیة علي 2021546 .88
 ندي محمود دمحم معوض 2021547 .89
 نسرین ثروت دمحم عزمى عوض 2021548 .90
 نشوي دمحم صوفي دمحم 2021549 .91
 )دور سبتمبر( نھا عصام عبد المقصود عبد السالم 2021551 .92
 بد هللانھلھ یاسر حسن كیالنى ع 2021553 .93
 نھى رجب محمود زیدان 2021554 .94
 نور عبد هللا سعد فرج 2021556 .95
 نور مالك ارمانیوس بخیت 2021557 .96
 )دور سبتمبر( نوران رضا علي اسماعیل عبدالفتاح 2021558 .97
 نوران نبیل احمد عوض هللا 2021559 .98
 نورھان السید دمحم دمحم 2021560 .99

 نورھان حسن یحیى رمضان 2021561 .100
 نورھان دمحم كامل عبدالھادى 2021562 .101
 نیره جمعھ على جمعھ 2021563 .102
 نیره شعبان نصر السید 2021564 .103
 نیفین ایمن وفقى ریاض 2021565 .104
 ھادى اشرف دمحم ابراھیم عبد الوھاب 2021567 .105
 ھاشم دمحم عبد العزیز عبد الحمید 2021568 .106
 ھبھ دمحم محمود احمد 2021571 .107
 بھ منصور دمحم ذكى سالمھھ 2021572 .108
 ھدى عمار سلیمان عبد القوي 2021573 .109
 ھدیر دمحم عبد هللا دمحم السید 2021574 .110
 ھنا احمد دمحم عبدالمعطي دمحم ابوالنور 2021575 .111
 ھنا دمحم رفعت احمد مراد 2021576 .112
 ھنا مراد احمد عبد التواب 2021577 .113
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  م2022/2023ام الجامعيكشف بأسماء طال ب الفرقة  الثالثة للع**
  )دور سبتمبر  نتیجة  قبل( المجموعة الثالثة

 االســـــــم رقم الجلوس المسلسل
 ھنا ھانى دمحم یوسف عبد العال 2021578 .114
 ھیالنة محسن جرجس غبلایر 2021579 .115
 )دور سبتمبر( وسام عالء ریان علي 2021580 .116
 والء عبد الجواد عبد النبى ابراھیم 2021582 .117
 والء یوسف رمضان عبد الحلیم 2021583 .118
 یارا احمد حسنى مصطفى 2021585 .119
 یارا عزت عبد الرحمن عبد الرحمن 2021586 .120
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 م2022/2023كشف بأسماء طال ب الفرقة  الثالثة للعام الجامعي**          
 )قبل نتيجه دور سبتمبر(  المجموعة الرابعة

 االســـــــم رقم الجلوس المسلسل
 یاسمین امیر معوض ابراھیم 2021587  .1
 یاسمین حمدي دمحم دمحم 2021588  .2
 یاسمین سعد عبد الحلیم عبد الكریم 2021589  .3
 یاسمین شریف عبد الحلیم عبد الحكیم 2021590  .4
 )دور سبتمبر( یاسمین دمحم عویس القرنى ابراھیم 2021591  .5
 )دور سبتمبر( یاسمین وعد احمد دمحم 2021592  .6
 یحیى اسامھ نادي دمحم 2021594  .7
 )دور سبتمبر( یسرا بكرى صابر حسین 2021595  .8
 یمنى ابراھیم عبد هللا ابراھیم رزق الشھاوى 2021596  .9

 یمنى محمود كمال دمحم زاید 2021597 .10
 یوستینا زكریا شحاتة عدلى 2021598 .11
 یوسف خالد محمود دمحم تاج 2021599 .12
 سعداوى یوسف فرج عبد الحمید 2021600 .13
  یوسف دمحم طھ دمحم 2021601 .14
 یوسف یحى على عبد الرحمن 2021602 .15
 احمد اشرف عبد المنعم رشاد  2021603 .16
 مریم مختار سید صدیق  2021605 .17
 دمحم أدھم دمحم قروانى  2021606 .18
 اسراء عبد الناصر أحمد سعداوى 2021607 .19
 مصطفى محمود أحمد عثمان  2021608 .20
 سون مجدى أحمد عبد الرحمن می 2021609 .21
 سلمى ولید محمود أحمد  2021611 .22
 محمود سعید عبد الفتاح  2021613 .23
 دمحم تامر دمحم شوقى  2021632 .24
 نورھان شاھین كامل محمود 2021635 .25
 حسین عمر دمحم صالح الدین  2021636 .26
 حنفى حسین دمحم 2021640 .27
 مریم حامد عبد الخالق عامر  2021643 .28
 احمد دمحم سید سعید 2021646 .29
 )دور سبتمبر( ماذن خالد محمود عبد المطلب 2021648 .30
 دمحم عید سید كامل 2021649 .31
 )دور سبتمبر( فتحي یاسر فتحي دمحم 2021650 .32
 )دور سبتمبر( دمحم عید دمحم امین 2021652 .33
 ندي مجدي شعبان دمحم 2021654 .34
 منار احمد سید عویس 2021655 .35
 مروة طارق طھ عثمان 2021660 .36
 امنیة دمحم زكى عبد الواحد 2021661 .37
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  م2022/2023كشف بأسماء طال ب الفرقة  الثالثة للعام الجامعي**
  )قبل نتیجھ دور سبتمبر( المجموعة الرابعة

 االســـــــم رقم الجلوس المسلسل
 سلمى خالد فتحى محمود 2021663 .38
 الزھراء ولید عزمى احمد 2021664 .39
 حنین دمحم سعد صادق 2021665 .40
 )دور سبتمبر( شھد خالد عبد الفتاح 2021678 .41
 )دور سبتمبر(  )وافد (كور ملواك نیال دنیق   2021680 .42
 )وافد (حمزة عماد عبدهللا حمدان  2021681 .43
 )وافد (احمد كمال عبدالعزیز العویصات  2021682 .44
 ھاجر عبدالوھاب أحمد  2021683 .45
 )دور سبتمبر(  رضا عبدهللا دمحم تقى الدین دمحم 2021685 .46
 امانى أشرف غزال عبد الحافظ  2021686 .47
 امیر أمجد مكرم فھم  2021688 .48
 سارة عادل عبد السالم أحمد  2021689 .49
 اسالم امیر عبد المنعم 2021690 .50
 فراس أحمد أبو المجد  2021691 .51
 یوسف دمحم عبد الظاھر 2021692 .52
 )دور سبتمبر( احمد عبد الفتاح علي ریم 2021693 .53
 )دور سبتمبر( خلود شوقي عشري كامل 2021694 .54
 شروق وصفي عطیة حسن 2021696 .55
 )دور سبتمبر(  )وافد (شھد شریف عبد الحلیم سلیمان   2021697 .56
 )وافد (لیث وصفى عمر نصار  2021698 .57
 )دور سبتمبر( نیرة احمد المبارك دمحم 2021699 .58
 عمر عبد الوھاب رمضان عبیھ 2021701 .59
 احمد دمحم عبد الفتاح ابراھیم 2021702 .60
 اسراء عید دمحم احمد 2021703 .61
 زینب عزت عبد المنجى والى 2021704 .62
 دعاء رمضان على معوض 2021706 .63
 )دور سبتمبر( ردینة السعید محمود صالح 2021707 .64
 امیرة السید عبد القوى بلتاجى 2021708 .65
 دمحم عادل السید دسوقى  2021714 .66
 )دور سبتمبر(  )وافد (عبد الرحمن دمحم الحاج على  2021719 .67
 شروق مجدى عبد العزیز عبد المجید  2021720 .68
 عبد هللا احمد مصطفى عرابى  2021721 .69
 احمد خالد صابر 2021726 .70
 شیماء محمود مھلھل على  2021727 .71
 منى رمضان عباس یوسف  2021728 .72

  عادهاقون لإلالب
 )دور سبتمبر( اماني توبھ معوض دمحم  2016352 .73
 )دور سبتمبر( احمد زغلول علي عوض 2018110 .74
 )دور سبتمبر( معاذ عبدالكریم مسعد دمحم 2018334 .75
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  م2022/2023كشف بأسماء طال ب الفرقة  الثالثة للعام الجامعي
  )قبل نتیجھ دور سبتمبر( المجموعة الرابعة

 االســـــــم قم الجلوسر المسلسل
 )دور سبتمبر( دمحم صبحي دمحم 2019353 .76
 )دور سبتمبر( ھدیر عادل عفیفى امین 2019414 .77
 )دور سبتمبر( محمود عالء حسن دمحم 2019435 .78
 عبد الرحمن دمحم توفیق یاسین 2019437 .79
 )دور سبتمبر(  )وافد ( سارة ساندي سانتینو  2019451 .80
 )دور سبتمبر( د ابو القاسم دمحم ھشاماحمد احم 2020308 .81
 )دور سبتمبر( احمد نافع رجب نافع 2020335 .82
 )دور سبتمبر( ایة دمحم ربیع دمحم 2020377 .83
 )دور سبتمبر( ایة محمود اسماعیل احمد فاید 2020379 .84
 )دور سبتمبر( سھام عبدربھ عبد الكریم عبد العزیز 2020455 .85
 )دور سبتمبر( مودشیماء ماھر فتحى مح 2020471 .86
 )دور سبتمبر( عبد الرحمن احمد محمود عشري 2020482 .87
 )دور سبتمبر( عبد الرحمن جمال سید شعبان 2020484 .88
 )دور سبتمبر( دمحم رمزى سعد دمحم 2020530 .89
 محمود برعي عبد المعز دسوقي 2020545 .90
 )دور سبتمبر( محمود فتحى قرنى عبد العزیز 2020548 .91
 منار دمحم عبد العزیز دمحم "2020570" .92
 )دور سبتمبر( ھشام دمحم توفیق دمحم "2020622" .93
 )دور سبتمبر( رانیا عزام رمضان دمحم "2020662" .94
 )دور سبتمبر( اسالم مصطفى دمحم دمحم "2020679" .95
 )دور سبتمبر( دمحم عاطف حلمي راشد 2020683 .96
 احمد محمود دمحم خمیس 2020684 .97
 )دور سبتمبر( اللطیف جمال عبداللطیف مصلحعبد "2020686" .98
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