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 12من  1                                                                                 

   

 
 رقـن

 الجلوس

 

 االســــــــــــــــن

 ابراهٌم فرج محمد طنطاوى  5001

 احالم احمد عبد الظاهر على  5002

 احمد ابراهٌم محمد صالح  5003

  عبد الوواداحمد السٌد عبد هللا  5004

 احمد اٌهاب احمد محمد احمد  5005

 احمد ومال حافظ حافظ  5006

 احمد ومال رمضان سٌد  5005

 احمد ومال عبد الناصر عبد العاطً  5005

 احمد ومعة عبد الفتاح عبد الباقى  5005

 احمد حسن خمٌس حسن  5010

 حسٌن مدٌن على احمد  5011

 احمد خالد احمد كامل  5012

 احمد رافت محمد احمد  5013

 احمد ربٌع سٌد محمد  5014

 احمد رمضان السٌد فرج  5015

 احمد رمضان محمود فرج هللا  5016

 احمد صالح فتحى عبد الفتاح  5015

 لحمٌد مخٌمراحمد طه عطٌه عبد ا  5015

 احمد عبدالرحمن احمد احمد البرد  5015

 احمد عرفه ناوى عبد الرحمن  5020

 احمد على مسعود حمٌده  5021

 احمد محمد احمد عبد العزٌزاحمد  5022

 احمد محمد السٌد عبد الهادى  5023

 احمد محمد شمس الدٌن بٌومً  5024

 احمد محمد عبد التواب مرسى  5025

 احمد محمد على السٌد  5026

 احمد محمدعبد المنعم شعبان محمد  5025

 احمد مصطفى محمد دسوقى  5025

 احمد ناصر قرنى السٌد  5025

 اسامه حامد محمد كمال  5030

 اسامه عادل رمضان ابراهٌم  5031

 اسامه محمد عبد الصمد محمد  5032
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 12من  2                                                                                 

 
 رقـن

 الجلوس

 

 االســــــــــــــــن

 اسراء ابراهٌم رمضان ونٌدى  5033

 اسراء احمد توفٌق ٌاسٌن  5034

 اسراء خالد احمد عبد القوى  5035

 اسراء روب عبد الحمٌد عبد الحمٌد  5036

 اسراء سعٌد خلٌفه عبد الهادي  5035

 بان حلمى حافظاسراء شع  5035

 اسراء شعبان سٌد معتوق  5035

 اسراء طارق طلعت محمد عبد الوواد  5040

 اسراء عمر عبد التواب عبد القادر  5041

 اسراء ماهر احمد نصر  5042

 اسراء محمد امام عثمان  5043

 اسراء محمد كوردى عوض  5044

 راء نوضى عبد الحكم علىاس  5045

 اسراء هاشم عبد العظٌم عبد النبى محمد  5046

 اسالم السٌد علً عبد الموٌد  5045

 اسالم خالد هاشم محمد  5045

 اسالم على عبدالتواب على  5045

 اسماء احمد محمود عبد الوواد  5050

 اللطٌف محمد اسماء خمٌس على عبد  5051

 اسماء صالح محمد محمود عٌسى  5052

 اسماء عاطف دسوقى زاٌد  5053

 اسماء محمد عبد الحمٌد محمد  5054

 اسماء محمد عبد السالم دسوقى  5055

 اشرف ممدوح احمد قطب  5056

 االء بدر فرغلى احمد على  5055

 م مدحت عبد المنعم توفٌقالها  5055

 امل نبٌل عبد السمٌع حسن  5055

 امنٌه ربٌع عبدالستار مبروك  5060

 امٌره حسٌن محمد العفٌفى  5061

 امٌره سمٌر صالح محمد  5062

 امٌره شرٌف حسٌن محمد  5063

 امٌره شعبان فضل الصاٌم  5064
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 12من  3                                                                                 

 
 رقـن

 الجلوس

 

 االســــــــــــــــن

 مٌره مصطفى السٌد مرسىا  5065

 امٌمه سعد عبد الهادي هلٌل  5066

 امٌمه عادل حمٌدة معتوق  5065

 امٌمه كامل عٌد محمود  5065

 امٌمه مهدي عبد السالم راف هللا  5065

 انس ومال محمود حامد  5050

 اٌات حلمى سالم خطاب  5051

 مان احمد عرابً عبدالحمٌداٌ  5052

 اٌمان عبد الرحمن فتح الباب على  5053

 اٌمان عبد هللا سعٌد السٌد  5054

 اٌمان محمد سٌد احمد  5055

 اٌمان محمود على مصباح  5056

 اٌه حسن احمد احمد  5055

 اٌه زغلول حسٌن محمود سعد  5055

 اٌه محمد محمد احمد  5055

 بثٌنه مهران عبد العظٌم ابراهٌم  5050

 بسمه محمود ٌوسف احمد  5051

 بسنت حامد معروف حامد شلبى  5052

 تحٌه سالمه عبد الونٌس عبد الحمٌد  5053

 تغرٌد رائد صالح هاشم  5054

 تقى ابو النصر زكى احمد  5055

 وهاد ربٌع احمد محمد  5056

 وهاد صالح احمد السٌد  5055

 وهاد عبد الغنى محمود عبد الغنى  5055

 حسام احمد عوٌس احمد  5055

 حسام حسن عبد هللا محمد  5050

 حسام محمد سالم توفٌق  5051

 حسن ابراهٌم محمود ابراهٌم  5052

 حسناء ربٌع محمد الصغٌر محمد  5053

 حسناء قرنى عبد العزٌز على  5054

 حسٌن ابوالفتوح السٌد حسٌن  5055

 حسٌن فرج محمد رٌاض  5056
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 رقـن

 الجلوس

 

 االســــــــــــــــن

 خالد صبحى عمران محمد  5055

 خالد ممدوح محمد الوبالى  5055

 فراجدعاء وبٌلى ابوالحارث احمد   5055

 دعاء عمرو سٌد امٌن  5100

 دعاء كمال مصطفى عبد الحلٌم شرقاوى  5101

 دعاء محمود احمد نوفل  5102

 دنٌا احمد عبد العزٌز محمد راشد  5103

 دنٌا عفت على حافظ  5104

 دٌنا صالح عزمى تمام  5105

 اللطٌفدٌنا فؤاد طه عبد   5106

 رحاب عبد التواب محمد حسٌن  5105

 رحمه احمد روب عثمان  5105

 رضا محمد مهدي محفوظ  5105

 رغده فتحى محمد عبد المووود  5110

 رمضان محمود ومعه متولى  5111

 روان محمد حسٌن قطب  5112

 رٌم ابراهٌم محمد على  5113

 رٌهام نواح عبدالعظٌم محمد  5114

 ساره صالح عبد الحافظ محمد  5115

 ساره محمد السٌد احمد  5116

 ساره ووٌه سعد محمود  5115

 سلوى ممدوح شوقى محمد  5115

 سمر محمد شرٌف على  5115

 سهٌله رمضان عبد هللا احمد  5120

 سهٌله ناصر مصطفى ابراهٌم  5121

 سوسن احمد محمد فاضل  5122

 سٌد على ملٌوى ابراهٌم  5123

 سٌد مفتاح سٌد محمود  5124

 شروق محمود مسعود واد  5125

 شمعه باهً خالد محمد  5126

 شهرت احمد عبد القوى زٌدان  5125

 ت شحاته اسحقشٌري عز  5125
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 رقـن

 الجلوس

 

 االســــــــــــــــن

 شٌماء عبد التواب محمد حسانٌن  5125

 شٌماء عبد الموٌد محمد عبد الموٌد  5130

  حسن محمد توفٌق شٌماء  5131

 صابر نبٌل صابر محمود  5132

 صموئٌل عبد التواب صموئٌل شفٌق  5133

 طارق دسوقً ابراهٌم عبد الحمٌد  5134

 عامر فتحى ربٌع على  5135

 عبد الباقى حسن عبد الباقى طرخان  5136

 عبد الرحمن ثروت صالح على  5135

 عبد الرحمن ومال محمد حسن  5135

 عبد الرحمن حمدى عبد الرازق عبد الرازق  5135

 عبد الرحمن حمدى محمد عبدالفتاح  5140

 عبد الرحمن شعبان السٌد محمد  5141

 عبد الرحمن صبحى لملوم عبد الكرٌم  5142

 عبد الرحمن صالح محمد محمد  5143

 عبد الرحمن عبد هللا محمد حسن  5144

 عبد الرحمن عزت عبد التواب عبدالحى  5145

 عبد الرحمن محمد سٌد محمد  5146

 عبد الرحمن محمود سٌد مراد  5145

 عبد هللا احمد صالح قرنى  5145

 عبد هللا احمد موسى عٌد  5145

 عبد هللا عبدالحفٌظ توفٌق عبدالحفٌظ  5150

 عبد الوهاب محمد سٌد والل  5151

 عبدالكرٌم محمد محمد فرج  5152

 عبدربه عبدالمنعمعبدالناصر احمد حسن   5153

 عثمان ومعه محمد واد  5154

 عال احمد سٌد احمد  5155

 عالء محمد محمود محمد  5156

 على خالد على عبده عبد الوواد  5155

 على سٌد محمود محمد  5155

 على عبد الحفٌظ على فهمً عبد الباقى  5155

 اشرف محمد سعدعلٌاء   5160
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 رقـن

 الجلوس

 

 االســــــــــــــــن

 عمر ابو بكر مهدى السعد  5161

 عمر اشرف هاشم صاٌر  5162

 عمر شعبان حسٌن عبدالغنى  5163

 عمر عبد الواحد عطٌه ابراهٌم  5164

 عمر مكرم مرسى حسن صقر  5165

 عمرو احمد بهنس السٌد  5166

 احمد علىعمرو صبرى سٌد   5165

 عمرو محمد عبدهللا حسن  5165

 غاده عبد الرازق محمد عبد العزٌز  5165

 فاطمه اٌمن حسٌن عبدالغنى  5150

 فاطمه عمر كامل حمٌده  5151

 فبرونٌا اشرف ٌوسف صمؤئٌل  5152

 قمر ناصر عبد الباقى محمد  5153

 حمد عبدالغنً عبدالحلٌمكرٌم ا  5154

 كرٌم اسماعٌل فؤاد احمد  5155

 كرٌم اٌمن رمضان عبدالمقصود  5156

 كرٌم والل ثابت عبد الحمٌد حسنٌن  5155

 كرٌم عاطف السٌد روب  5155

 كٌرلس عٌد فارس ناشد  5155

 لؤي وهاد محمدالعرٌان عبدالشكور  5150

 مارٌو نبٌل تادرس مولى  5151

 محمد ابراهٌم توفٌق ابراهٌم  5152

 محمد ابوسٌف ابوزٌد ابوسٌف  5153

 محمد احمد حسن امام  5154

 محمد احمد صالح هاشم  5155

 محمد احمد عبد الحلٌم محمد  5156

 محمد اشرف محمد محمود  5155

 محمد اٌمن السٌد احمد  5155

 محمد اٌمن سٌد ابراهٌم حسن  5155

 محمد بكرى فراج عبد العزٌز  5150

 محمد والل محمد محمد السٌد  5151

 محمد ومال مرزوق محمد  5152



 

 
   

                                                                                                  ـومـــــــــة الفيــــــــجبهعــــ
                                                                                                                       ةــة االجتوبعيــــكلية الخذ   

                                                                                               ـــالةطإدارة شئوى ال     

 انتسبة األولي جلوس الفرقةارقبم                                                             

 م 1029/  1028 ولاألللفصل الذراسي 
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 رقـن

 الجلوس

 

 االســــــــــــــــن

 محمد وهاد محمود محمد  5153

 د حسن احمد عبد العالمحم  5154

 محمد خالد محمد محمود زهران  5155

 محمد سعد امام سعد  5156

 محمد سلٌمان محمد شاكر  5155

 محمد سمٌر محمد رزق  5155

 محمد سٌد سعد  ابراهٌم  5155

 محمد شافعى سعد عبد الحلٌم  5200

 محمود محمدمحمد صالح   5201

 محمد عاشور حسن سٌداحمد  5202

 محمد عبد الرحمن محمد عبد العزٌز  5203

 محمد عبدهللا فرج عبدالمطلب  5204

 محمد عٌد احمد معتوق  5205

 محمد مودى محمود ٌسرى صوفى  5206

 محمد محمود عبدالحمٌد احمد  5205

 محمد مختار مصطفى عبدالقادر  5205

 محمد ناصر محمد محمد  5205

 محمد نصر احمد عبد الوواد  5210

 محمود ثابت محمد عبد الشافى  5211

 محمود ربٌع السٌد عبدالحمٌد  5212

 محمود عاطف محمد حسن  5213

 محمود مودى كمال محمد لطفى  5214

 محمود محمد عبد الونٌس خلف  5215

 محمود ٌحٌى محمود محمد  5216

 مروة ابراهٌم سٌد ابراهٌم  5215

 مروه احمد ومعه على  5215

 مروه اسماعٌل رزق اسماعٌل  5215

 مرٌم سٌد عبدالحمٌد ابوالمود  5220

 مرٌم محمد رشاد اسماعٌل  5221

 مسعود بدوى عبد التواب بدوى  5222

 مصطفى صابر على عبد الحلٌم  5223

 مصطفى محمد ٌوسف ٌوسف  5224
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 رقـن

 الجلوس

 

 االســــــــــــــــن

 مصطفً مغربً حسٌن الروبً  5225

 منار الشحات متولى المغربى  5226

 منار ومال عبدالرازق كامل  5225

 مه سالممنار صبحى رمضان سال  5225

 منار طارق باهى عباس  5225

 منار فرج محمد عبدالعزٌز مرسً  5230

 منار محمد ربٌع فهٌم  5231

 منار محمد عبدالرحمن على ٌحٌى  5232

 منار مختار عبد الستار عبد الباري  5233

 منال سٌد عبدالعزٌز احمد  5234

 ه هللا ابراهٌم والل ابراهٌممن  5235

 منه هللا بدوى زغلول بدوى  5236

 منى فتحى احمد محمود  5235

 مؤمن سٌد عبد الموٌد محمد  5235

 مى سامح مصطفى كامل  5235

 مى محمود مٌزار مغربى  5240

 نادى عبد التواب عبدالولٌل سلٌمان  5241

 ندا ٌاسر احمد محمود هندى  5242

 ندى سعد امام همام  5243

 ندى محمد ابراهٌم على  5244

 نشوى طارق ربٌع عبد القادر  5245

 نها محمد اسماعٌل سعٌد  5246

 نهاد سعٌد سٌد عبدالموٌد  5245

 نور ربٌع بركات محمد  5245

 ا صالح معوض مهدىنور  5245

 نورا ماود مٌالد عطا هللا  5250

 نورالدٌن محمد سٌف الدٌن حسٌن  5251

 نورهان احمد روب محمد  5252

 نورهان خالد حمٌده شكل  5253

 نورهان صالح محمود محمد  5254

 نورهان محمد عبدالفتاح عباس  5255

 ورهان محمد على سٌدن  5256
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 12من  5                                                                                 

 
 رقـن

 الجلوس

 

 االســــــــــــــــن

 نٌره عثمان عطٌه عثمان  5255

 نٌره مودى ٌوسف عبد التواب  5255

 هاور عبده احمد احمد  5255

 هبة هللا هاشم موسى احمد  5260

 هبه ومال سٌد عبدالقوى  5261

 هبه محمد عبدالمووود محمد  5262

 ود عٌسى وهبههبه محم  5263

 هدى مصطفى محمود عبدالعزٌز  5264

 هدٌر سلطان عبد الفتاح امٌن  5265

 هدٌر طرفاٌه صوفى عبد المعز  5266

 هدٌر محمود السٌد هدٌب  5265

 هشام احمد عبد العال محمد  5265

 هشام ومال طه عبد الحفٌظ  5265

 شام خمٌس علً احمده  5250

 هشام عبدالفتاح احمد حشمت  5251

 هاللى احمد على معوض الهاللى  5252

 وسام عمر عبدالمهٌمن امام  5253

 والء حمدى عبدالتواب حسنٌن  5254

 ولٌد اشرف سٌد محمد  5255

 ٌارا محمد عبد هللا محمد  5256

 ٌاسر عبد السالم عبد الحلٌم صمٌده  5255

 ٌاسمٌن راضى على عبدالمقصود  5255

 ٌاسمٌن عبدهللا شعبان عبدالرحمن  5255

 ٌاسمٌن محمد ربٌع عبد العظٌم  5250

 ٌاسمٌن محمد على سٌد احمد  5251

 ٌاسمٌن محمد مدحت احمد  5252

 اٌوب لطٌف ٌاسمٌن محمود  5253

 ٌاسمٌن مصطفى محمود عبد العال  5254

 ٌسرا حمدي عبدالرسول عوض  5255

 ٌمنى رفعت سعٌد اسماعٌل  5256

 ٌوسف شعبان عبد المنعم عبد الوهاب  5255

 ٌوسف شعبان قطب ابراهٌم قطب  5255
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 12من  10                                                                                 

 
 رقـن

 الجلوس

 

 االســــــــــــــــن

 لىابراهٌم صالح عبد الحمٌد رزق مهد  5255

 احمد اشرف حامد زكى  5250

 احمد روب احمد عبد الحلٌم  5251

 احمد عاشور زٌان محمد  5252

 احمد عامر سٌد سٌد محمد  5253

 احمد عبد العلٌم كشار عبد العلٌم  5254

 احمد فتحى على عبد العال خطٌب  5255

 احمد كرم محمد محمد  5256

 احمد مصطفى صبحى قرنى  5255

 ارزاق روب احمد خمٌس  5255

 اسامة سمٌر صالح محمد  5255

 اسالم احمد محمد محفوظ محووب  5300

 اسالم عاطف انور عبد القوى السٌد  5301

 اسماء عبد الهادى حمد محمود  5302

 د احمداسماعٌل عبد هللا احمد سٌ  5303

 امام احمد امام محمد  5304

 امل محمد حمٌده عبد هللا  5305

 انوى مرقص شاكر عطٌه  5306

 براء مصطفى عبد التواب سعداوى  5305

 بٌشوي اسحق نصٌف فرٌج  5305

 واسر احمد عبد الحلٌم نعٌمى  5305

 دحامد نبٌل قرنى عبد الووا  5310

 حسن محمد حسن على المالح  5311

 حسن محمد عبد الستار عبد الفتاح  5312

 خلود محمد رشدى رضوان دوٌدار  5313

 رٌهام محمود محمد صفوت محمود  5314

 ساره والل محمد محمد  5315

 شعبان حسٌن عبد العظٌم ابو زٌد  5316

 شٌماء على ابراهٌم محمد مشرف  5315

 عبد الرحمن سٌد صبرى على  5315

 عبد الرحمن على احمد عبد المنعم  5315

 عبد الرحمن فرج عبد السالم محمود  5320
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 12من  11                                                                                 

 
 رقـن

 الجلوس

 

 االســــــــــــــــن

 عبد الرحمن محمد ابو القاسم حسان  5321

 عبد الرحمن مصطفى كامل عبده محمد دٌاب  5322

 عبد المنعم محمود عبد المنعم طه روب  5323

 عبد المنعم نبٌل شعبان محمد السٌد  5324

 عال ابراهٌم دسوقً ابراهٌم  5325

 عماد عزت وروس خلٌل  5326

 عمر ربٌع ابراهٌم محمد  5325

 فادى وروس خلٌفه قلٌنى  5325

 نفاطمه عادل على حسٌ  5325

 لقاء حمد محمد حسنى محمد حسان  5330

 مارٌنا بشرى فوزى عبد هللا  5331

 محمد ابراهٌم السٌد سعٌد  5332

 محمد ابوبكر متولى محمد  5333

 محمد احمد فتحى احمد  5334

 محمد وابر عبد الستار على  5335

 محمد حسنى رمضان صابر  5336

 محمد سٌد  محمد صالح الدٌن محمد  5335

 محمد عاشور عبد الظاهر علً  5335

 محمد مصطفى كامل احمد  5335

 محمود ابراهٌم محمد مصباح  5340

 محمود روب سلومه شحات  5341

 محمود روب على عبد السالم  5342

 مضان محمد عبد القادرمحمود ر  5343

 محمود عبد الحمٌد عدلً عبد المهدي  5344

 محمود على محمد على  5345

 محمود ٌوسف عبد السالم على  5346

 مصطفى محمد محمد مصطفى  5345

 مصطفى محمد مولى طه  5345

 منه هللا ممدوح مختار محمد ابراهٌم  5345

 مهند ناصر عبد التواب صالح  5350

 مؤمن محمد ربٌع السٌد  5351

 ندى حسام طلبه على  5352
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 12من  12                                                                                 

 
 رقـن

 الجلوس

 

 االســــــــــــــــن

 ندى عبد الحكٌم عبد الهادب احمد  5353

 ٌوسف سمٌر السٌد حسان  5354

 ٌوسف عثمان معوض عبدالحى  5355

 
 دٌنا محسن عوٌس عبد القادر  5356

 ٌد ومال عبد الستار علً س  5355

 نوالء ربٌع محمد عبد الكرٌم  5355

 


