
 

 
   

                                                                                                ـومــة الفيـــــــــــــــــــــجبهعــــ
                                                                                                                       ـة االجتوبعيــــةكلية الخذه   

                                                                                               ـــالةإدارة شئوى الط     

 جلوسارقبم                                                              

 م 1029/ 1028 انتظبم الرابعةالفرقة 

 

 14من  1                                                                                 

 رقـن

 االســــــــــــــــن الجلوس

 ابانوب سمير ايليا عوض فانوس  .1004
 ابتسام احمد كمال دانيال  .1004
 ابراهٌم احمد سعٌد عبد الكرٌم  .4003

 ابراهٌم ماجد سٌد راشد  .4004

 ابراهٌم محمد محمد ابراهٌم محمد  .4005

 ابو بكر محمد عبد التواب محمود  .1004

 احمد ابراهٌم عبد الرازق محمود  .4004

 احمد امام على محروس  .4004

 احمد جمال عبد العزٌز على  .4004

 احمد حامد صابر جاد هللا  .4010

 طارق عبدالعظٌم محمد احمد احمد  .4011

 احمد عبد هللا احمد عبد العال  .1044
 احمد عبد هللا حسين صفيان  .1044

 احمد عبد المنعم شعبان عبدالفتاح  .4014

 احمد علوانً محمد علوانً  .4015

 أحمد علً أحمد محمد  ) س (  .4016
 بوغنٌمهاحمد محسن محمد ا  .4014

 احمد محمد السعٌد توفٌق  .4014

 احمد محمد عاشور محمد  .4014

 احمد محمد على محمود  .4020

 احمد محمد فتحى شحاته  .4021

 احمد ممدوح عرابى سعداوى  .4022

 اسراء احمد احمد محمد  .4023

 اسراء احمد محمد عبد الرحمن  .4024

 اسراء جمال احمد محمد فرج هللا  .4025

 اسراء جمعه عبد التواب عبد الحفٌظ  .4026

 اسراء حمادة صدٌق محمد حسن   ) س (  .4024

 اسراء خالد سالمه سالم  .4024

 اسراء خالد فتحى عبد الصمد  .4024

 اسراء زكرٌا سعد زكرٌا  .4030

 اسراء سٌد شعبان شحات  .4031

 اسراء عابد محمد على  .4032

 اسراء عادل عبد المجٌد محمد  .4033

 اسراء عبد الباسط محمود سلٌمان  .4034

 اسراء عبد السالم قرنى عبد السالم  .4035

 اسراء لطفى حسنى عٌسى  .4036

 اسراء محسن على محمد حسن  .1044
 اسراء محسن قرني عبد المجيد  .1044
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 14من  2                                                                                 

 رقـن

 االســــــــــــــــن الجلوس

 ) س (اسراء محمد أحمد أحمد الحنبلي   .1044
 اسراء محمد رمضان احمد  .4040

 اسراء محمد سٌد عٌد  .4041

 اسراء محمد عوٌس ابراهٌم  .4042

 اسراء محمد محمد عمار  .4043

 صبرةاسراء محمد محمود   .4044

 اسراء محمود على جاد هللا  .4045

 اسراء مصطفى محمد قطب  .4046

 اسراء ناجح رضوان عبد القادر  .4044

 اسالم حسام فتحً ابوالقاسم  .4044

 اسالم عبد الحكٌم عبد العظٌم عبد الواحد  .4044

 اسالم عبدهللا محمد عبدهللا  .1000
 اسماء ابراهٌم حسٌن على  .4051

 اسماء توبه عوض هللا حسن  .4052

 اسماء حسٌن عامر سلٌمان  .4053

 اسماء سعٌد رٌان على  .4054

 اسماء سٌد عوٌس عبد التواب  .4055

 اسماء شهاب محمد عبد الرازق  .4056

 اسماء عادل محمد العبد  .4054

 اسماء عبد هللا خلف عبد هللا  .4054

 اسماء فضل حٌدر على  .4054

 اسماء فوزى بٌومى الشرٌف  .4060

 اسماء محمد احمد محمد  .4061

 اسماء محمد عبد الباقً سعد  .4062

 اسماء محمد عوض علً  .4063

 اسماء محمد محمد على عاشور  .4064

 اسماء ناصر محمد حسن  .4065

 امال احمد محمد شلبى  .4066

 امانى امٌن احمد على  .4064

 امانى خلٌفه رحٌل مهٌدى  .4064

 امانى محمد احمد جلول  .4064

 امانى محمد عبد القادر اسعد  .4040

 امجد ٌسرى احمد فؤاد طلٌس  .4041

 مضان عبد العال السعدىامل ر  .4042

 امل شعبان سٌد احمد  .4043

 امل فتحى ابوزٌد جوٌدة  .4044

 امل محمد خلف عبدالمقصود  .4045

 امل مورٌس فرٌد ٌونان  .4046

 امنٌه السٌد حافظ جمعه  .4044
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 14من  3                                                                                 

 رقـن

 االســــــــــــــــن الجلوس

 امنٌه توبه محمود محمد  .4044

 ٌم محمدامنٌه ربٌع فه  .4044

 امنٌه رمضان رجب عبد المجٌد عٌد  .4040

 امنٌه محمد رضا عبدالغنى  .4041

 امنٌه ممدوح احمد فرٌح  .4042

 امٌره اسحق فانوس اسحق  .4043

 امٌره اٌوب مفرح محمد  .4044

 امٌره حافظ احمد حافظ  .4045

 محمدامٌره ربٌع ٌوسف   .4046

 امٌره شعبان فتحى احمد  .4044

 امٌره عبد العظٌم عبد المجٌد طلبه  .4044

 أمٌرة فهمً زاٌد محمد  .4044
 امٌره مصطفى عبد الفتاح عبده الصالحً  .4040

 اميره ميزار سليمان محمد  .1044

 امٌره ناصر احمد حسن  .4042

 منسى القس جرجس ابراهٌم انجى  .4043

 اٌمان خالد حسٌن رٌاض  .4044

 اٌمان سٌد عبدالهادى محمود ابراهٌم  .4045

 اٌمان عادل عبدالعال سالمة  .4046

 اٌمان عبد الحكم احمد سٌد  .4044

 اٌمن سند محفوظ محمد محمد  .4044

 واداٌناس جمال احمد عبد الج  .4044

 اٌه ابراهٌم رمضان جنٌدى  .4100

 اٌه احمد محمد مٌزار  .4101

 اٌه اسامه بكر مرسى حسن  .4102

 اٌه جابر السٌد عبد النبى  .4103

 اٌه حسن ابراهٌم حسن  .4104

 اٌه خالد عٌد عبد الجواد  .4105

 ايه سراج موسى كيشار  .1404

 اٌه سٌد ربٌع سعٌد  .4104

 اٌه صالح جاب هللا نصر  .4104

 اٌه عبد التواب محمد سٌد  .4104

 اٌه عٌد رمضان فرج  .4110

 اٌه قرنى فاروق رمضان  .4111

 اٌه ماهر زغلول مختار  .4112

 اٌه محمد صالح طه  .4113

 مدايه محمد فتحى مح  .1441

 اٌه محمد قطب حسانٌن  .4115
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 14من  4                                                                                 

 رقـن

 االســــــــــــــــن الجلوس

 اٌه ناصر ثابت احمد  .4116

 اٌه ناصر على عبد الجواد  .4114

 اٌه هشام حسن محمد  .4114

 باسم حسٌن فتحى حسٌن  .4114

 باسم عربى عبد الحمٌد ابراهٌم  .4120

 بدار صالح عبد الحفٌظ محمد  .4121

 بدر عوٌس خٌرهللا عطٌه  .4122

 بسام فتحً عبد الجواد محمود  .4123
 بسمه بسٌونً ابراهٌم سالم  .4124

 بسمه عبدالعلٌم عبدالعظٌم عبدالعلٌم  .4125

 بسمه عشرى طه احمد  .4126

 بسمه عوٌس شعبان فضل  .4124

 بسمه ٌحى عبد  الصادق  .4124

 بطه ناصر عبد الهادى عبد الفتاح  .4124

 تغرٌد شرٌف حسن احمد حسن  .4130

 تقوى صالح رمضان مجاهد  .4131

 جاكلٌن سمٌر عبد التواب حنا  .4132

 جالل قرنى معوض خلف ابراهٌم  .4133

 جمال عبد الناصر حسٌن عبد القادر ) س (  .4134

 جهاد احمد طه عبد الرؤوف  .1440

 جهاد جمال خٌر هللا كامل  .4136

 جهاد حسٌن جمعه حسٌن  .4134

 جهاد رجب مصطفى محمد  .4134

 جهاد سمٌر عبد العظٌم محمد  .4134

 جهاد محمود ٌوسف جوده  .4140

 جورج عماد كمال سلٌمان  .4141

 ال رشٌد عبد المالكجون كم  .4142

 حاتم رمضان محمد عبدالنبً ) س (  .4143
 حسام عبد السالم سٌد ابراهٌم  .4144

 حسن محمد السٌد صمٌده  .4145

 حسناء على محمد عباس  .4146

 حسٌن راضى امبارك عبد الحمٌد  .4144

 حسٌن سٌد حسٌن سلمان  .4144

 حسٌن شعبان عبد الواحد كامل  .4144

 حسٌن طه عبد الصمد محمد  .4150

 حنان عادل عبد القادر عبد العلٌم  .4151

 حنان محمد علً السٌد  .4152

 حنان محمد ٌس عبد القوى  .4153

 حنان نادي دسوقً عطٌه  .4154
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 14من  5                                                                                 

 رقـن

 االســــــــــــــــن الجلوس

 حنٌن على عٌسى محمود  .4155

 خالد جمال عبد السالم محمد  .1404

 خالد شعبان دسوقى توفٌق  .4154

 خدٌجة سامً عزوز ابو سرٌع  .4154

 خلود عبد هللا خمٌس عبد العظٌم  .4154

 خلود عبدالعزٌز محمد عبدالعزٌز  .4160

 خلود ممدوح عبد هللا سالمه  .4161

 اسماعٌل حسٌن خلٌل عبد الناصر  .4162

 خٌرى جمعة خٌرى محمد  .4163

 دعاء اٌمن رمضان عبد الفتاح  .4164

 دعاء جمال عبد الحلٌم ابراهٌم  .4165

 دعاء ربٌع سٌد محمود  .4166

 دعاء سٌد جمعة ٌوسف  .4164

 دعاء سٌد عوٌس احمد  .4164

 ٌددعاء محمد عٌد الس  .4164

 دعاء مصطفى عبد الفتاح على  .4140

 دمٌانة نادى حنا مجلى  .4141

 دنٌا محمد سٌد على  .4142

 دٌنا احمد السٌد عبد الجواد  .4143

 دٌنا احمد سٌد محمد  .4144

 دٌنا ذكرٌا على عثمان  .4145

 دٌنا رضا السٌد محمد ابوالعال  .4146

 دٌنا صابر رمضان محمد  .4144

 دٌنا على هاشم محمود  .4144

 دٌنا مصطفى محمود عبد اللطٌف  .4144

 دٌنا ٌاسر محمد محمد  .4140

 رأفت طه سٌف النصر عبد العزٌز  .4141

 راندا حجاج سٌد عبد الحلٌم  .4142
 رانٌا احمد محمد احمد  .4143

 رانٌا جمٌل جبرائٌل مقار  .4144

 رانٌا سمعان حبٌب ابراهٌم  .4145

 رانٌا محمد جلٌل محمود  .4146

 رانٌا محمد محمد حسن  .4144

 رحاب احمد حسان احمد  .4144

 رضا شحاته محمود شحاته  .4144

 رضا مهدى عبد الشفٌع مهدى  .4140

 رضوان السٌد عباس على  .4141

 رضوى محمد عبدالشافى الجمل  .4142

 رٌم راجح عبد المنعم عبد العزٌز  .4143
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 14من  6                                                                                 

 رقـن

 االســــــــــــــــن الجلوس

 رٌم عاطف محمد برٌك  .4144

 رٌهام جمال محمود عبد الجواد  .4145

 رٌهام عدلً عبد المنعم علً  .4146

 لىرٌهام محمد نبٌل محمد ع  .4144

 زهره مدكور محمد احمد  .4144

 زٌنب ابوالخٌر عبد الحمٌد عبد الحمٌد  .4144

 زٌنب السٌد عبدهللا جوده  .4200

 زٌنب راضى عبد الحلٌم رمضان  .4201

 زٌنب رمضان رضوان شعبان  .4202

 زٌنب صابر ابراهٌم محمد عزام  .4203

 ب محمد احمد عبد هللازٌن  .4204

 ساره ابراهٌم واصف ابراهٌم  .4205

 ساره احمد محمد محمد  .4206

 ساره جمال محمد عبدالرحمن  .4204

 ساره جورج سعد جرجس  .4204

 ساره حسٌن محمد حسٌن  .4204

 ساره رمضان راغب معبد  .4210

 د محمدساره محمد احم  .4211

 ساره محمد محمد عٌد  .4212

 ساره مراد عٌاد ٌوسف  .4213

 ساره نادي عبد الحلٌم محمد  .4214

 رقـم

 الجلوس
 االســــــــــــــــم

  

 سالً سٌد حسٌن محجوب  .4215
 سامٌه جمال سٌد سلطان  .4216
 ساندى اٌمن عازر اسحق  .4214
 سحر محمد شرٌف على  .4214

 عبد الحلٌم محمد سماح احمد  .4214
 سماح محفوظ حمدى ابراهٌم  .4220
 سمٌه احمد محمد عوض  .4221

 سهٌر حمدي محمد احمد  .4222
 سوتى اٌمن عازر اسحق  .4223
 شروق سٌد محمد المهدى  .4224
 شرٌف محمد السعٌد احمد  .4225
 بد الغنًشرٌن اشرف عبد الهادي ع  .4226
 شهد جمال على السٌد  .4224

 شٌري مالك مٌخائٌل ٌوسف  .4224
 شٌرٌن جمال محمود محمد  .4224
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 14من  4                                                                                 

 رقـن

 االســــــــــــــــن الجلوس

 شٌماء اشرف غزال محمد دٌاب  .4230
 شٌماء جمال سعد عبد اللطٌف  .4231
 شٌماء جمال سٌد عبد السالم  .4232
 علوانً شٌماء جمال علً  .4233

 شٌماء  شعبان عبد الفتاح احمد  .4234
 شٌماء عبد التواب محمود عبدربه  .4235
 شٌماء عبد اللطٌف خلٌفه عبد اللطٌف  .4236
 شٌماء فرٌد امٌن ابوحدٌدة  .4234
 شٌماء نادى احمد صابر  .4234
 صالح على حسانٌن امٌن  .4234
 صبري شعبان عبد العال  عبد الرحمن  .4240

 صموئٌل محروس شفٌق صالح  .4241
 ضحى على زٌن العابدٌن على  .4242
 ضٌاء سعٌد نصر عبد الجواد  .4243
 طه محمود على محمد  .4244
 عاطف سامى راغب محمد عاشور  .4245
 مد المرسىعبد الرازق مصباح السٌد مح  .4246

 عبد الرحمن حمدى سٌد عبد الحمٌد  .4244
 عبد الرحمن معوض عبدالفتاح السٌد  .4244
 عبد الرحٌم حمدان محمد عبد العزٌز  .4244
 عبدهللا سٌد محمد حسن  .4250
 عبد هللا محمد بكرى رزق  .4251
 عبله احمد سٌد عبد هللا  .4252

 عبٌر سٌد محمد حامد  .4253
 عال حسنى عبدالعزٌز موسى  .4254
 عال عبد التواب السٌد حوٌحً  .4255
 عال مجدي محمود محمد  .4256
 عال نبٌل جابر محمود رمضان  .4254

 عالء خمٌس شعبان سٌد  .4254
 عالء رمضان محمد هٌبه  .4254

 عالء عبد الصادق على على  .4260
 عالء عطٌه عبد المحسن عطٌه  .4261
 علٌاء ربٌع محمود عبد العزٌز  .4262
 عمرو دٌاب عبد الونٌس مساعد  .4263
 عٌشه ناصر محمد محمود  .4264
 فادى ٌسرى عبد هللا منصور  .4265

 فاطمه احمد مصطفى عٌد  .4266
 فاطمه الزهراء سٌد فاٌد  .4264
 فاطمه جمال جودة محمد  .4264



 

 
   

                                                                                                ـومــة الفيـــــــــــــــــــــجبهعــــ
                                                                                                                       ـة االجتوبعيــــةكلية الخذه   

                                                                                               ـــالةإدارة شئوى الط     

 جلوسارقبم                                                              

 م 1029/ 1028 انتظبم الرابعةالفرقة 

 

 14من  4                                                                                 

 رقـن

 االســــــــــــــــن الجلوس

 فاطمه جمعه سعد ابراهٌم  .4264
 فاطمه خالد عبد العلٌم مقرب  .4240
 فاطمه سعد انور السٌد  .4241
 فاطمه محمد ابراهٌم عبد المنعم  .4242

 الظاهرفاطمه محمد عبد المهدى عبد   .4243
 فاطمه محمود فرج محمد  .4244
 فاطمه مصطفً حسن محمد  .4245
 فاٌزه محمود عبد الرحمن عبد الجٌد  .4246
 فٌوال فؤاد نادى سمعان  .4244
 كارولٌن مشمش لوٌز معوض  .4244
 كرٌم اسماعٌل احمد اسماعٌل  .4244

 د التواب رمضانكرٌم خالد عب  .4240
 كرٌم عبد الناصر سٌد احمدالسواح  .4241
 كرٌم على خضر محمد  .4242
 لمٌاء حسٌن محمود خلٌفه  .4243
 لمٌاء عاشور محمد رجب  .4244
 ماجدة احمد موسى محمود  .4245

 مادونا ماجد رمزى سعد ابراهٌم  .4246
 مجدي ثابت بطرس مادونا  .4244
 مارتٌنا كمال موسى خلٌل  .4244
 مارك ولٌم ٌوسف سلٌمان  .4244
 مارى عطا حبٌب اسكندر  .4240
 مارٌنا سمٌر اسحق فانوس  .4241

 مارٌنا مالك عٌاد ابراهٌم  .4242
 مارٌهان جمٌل عطٌه ابراهٌم  .4243
 ابراهٌم صالحماهر رضا   .4244
 متى سٌدهم تلمٌذ سٌدهم  .4245
 محمد احمد حجازي سرحان  .4246

 محمد احمد عبد هللا عبد التواب  .4244
 محمد احمد قرنى احمد  .4244

 محمد اسماعٌل رجب محمد  .4244
 محمد حمزه عبد الستار عبد الحمٌد  .4300
 ) س (خالد أبوغنٌمة مقٌدم  محمد  .4301
 محمد خالد محمد حسن  .4302
 محمد خٌرهللا صالح عبد النبً  .4303
 محمد رزق عبد النبى عبٌد  .4304

 محمد رمضان عبد العزٌز محمود  .4305
 محمد سٌد طه محمود  .4306
 محمد طارق محمد اسماعٌل  .4304



 

 
   

                                                                                                ـومــة الفيـــــــــــــــــــــجبهعــــ
                                                                                                                       ـة االجتوبعيــــةكلية الخذه   

                                                                                               ـــالةإدارة شئوى الط     

 جلوسارقبم                                                              

 م 1029/ 1028 انتظبم الرابعةالفرقة 

 

 14من  4                                                                                 

 رقـن

 االســــــــــــــــن الجلوس

 محمد عادل زكً عبد الغنً  .4304
 محمد عبد اللطٌف عبد الحمٌد عبد العزٌز  .4304
 محمد عبدهللا محمد عبدهللا  .4310
 محمد عبدهللا محمد عقاب  .4311

 محمد على عبدالغفور على  .4312
 محمد مصطفً عبد العزٌز أبو هشٌمه  .4313
 طه عالم محمد منصور  .4314
 ) س (محمد نادي فتوح عشري   .4315
 محمد هاشم عبد الشافى السٌد  .4316
 محمد ٌحى احمد على عبدالباقى  .4314
 عجمً السٌدمحمود محمد   .4314

 محمود محمد نجٌب محمد طلبة  .4314
 محمود نبٌه محمود سٌد  .4320
 لى كامل احمدمرام ع  .4321
 مرثا منٌر ٌوسف مقار  .4322
 مروه مصطفى محمود ابراهٌم  .4323
 مرٌم جمٌل منٌر عٌاد  .4324

 مرٌم سعد صادق إبراهٌم  .4325
 مرٌم سمٌر فاضل جاد هللا  .4326
 مرٌم سٌد سنوسى عثمان  .4324
 ٌفمرٌم مورٌس ناجى ابوس  .4324
 مرٌم نصر رزق حنٌن  .4324
 مشٌره احمد عبد الحمٌد عبد الكرٌم  .4330

 مشٌره صبرى حسن صالحٌن  .4331
 مصطفً ادهم عبد الحمٌد عرٌف  .4332
 مصطفى سٌد مصطفى محمد مهلهل  .4333
 مصطفى على ٌوسف محمد  .4334
 مصطفى محمد خلٌل احمد  .4335

 مصطفى محمد فولى حسٌن  .4336
 مصطفى مختار رٌاض سٌد  .4334

 منار طارق ٌوسف محمد  .4334
 منال على عبد العزٌز على  .4334
 منال على كامل صمٌده  .4340
 منه هللا احمد عبد اللطٌف  .4341
 د السٌدمنه هللا محمو  .4342
 منى حمدى مصطفى على  .4343

 مى جمال محمد رمضان  .4344
 مً جمال محمد فتحً  .4345
 مً حسن فتحً صوفً  .4346



 

 
   

                                                                                                ـومــة الفيـــــــــــــــــــــجبهعــــ
                                                                                                                       ـة االجتوبعيــــةكلية الخذه   

                                                                                               ـــالةإدارة شئوى الط     

 جلوسارقبم                                                              

 م 1029/ 1028 انتظبم الرابعةالفرقة 

 

 14من  10                                                                                 

 رقـن

 االســــــــــــــــن الجلوس

 مى خالد محمد احمد  .4344
 مً زغلول محمد عبد الجٌد  .4344
 مى محسن فاضل فاضل  .4344
 نبٌل بهنس عبد النبىمى   .4350

 مٌرا جمال اسحق فهمى  .4351
 مٌرا عادل معوض حنٌن  .4352
 مٌرنا رأفت رمزي امٌن  .4353
 مٌنا عماد صبحى شفٌق  .4354
 مٌنا كمال عبد اللة منصور  .4355
 مٌنا مدحت مرقص معوض  .4356
 هللامٌنا نمر فرحات جاب   .4354

 ندا علً عبد المجٌد علً  .4354
 ندا محمد محمود طلب على  .4354
 ندا نبٌل ابراهٌم محمد  .4360
 ندى سالمة السٌد عبد الواحد  .4361
 ندي محمد محمود خضر  .4362
 نرمٌن صالح على احمد  .4363

 نسمه احمد عبد القادر محمد  .4364
 نسمه اٌمن علً عبد القادر  .4365
 نسمه عبد الفتاح على فهمى  .4366
 نهاد سٌد حسن محمد  .4364
 نهال ابراهٌم عبد الفتاح السٌد  .4364
 نهال حازم عبد التواب قرنً  .4364

 نورا ابراهٌم الدسوقى عبد الحكٌم محمد  .4340
 عبد الحافظ محمد عبد الحافظ نورا  .4341
 نوران احمد خٌرى عبد الظاهر  .4342
 نورهان سامى عوض عبد الجلٌل  .4343
 ) س (نورهان سٌد محمد عبد القوي   .4344

 نورهان طه زغلول محمود  .4345
 نورهان ناجى عٌد مرسى  .4346

 نٌفٌن جمال فوزي حنٌن  .4344
 هاجر احمد محمد عقاب  .4344
 هاجر انور محمد عفٌفى  .4344
 هاجر محمد ذكى احمد  .4340
 هاله محمد علً محمد  .4341
 هبه احمد كامل محمد  .4342

 هبه سعد محمود سعد  .4343
 هبه عبدالمجٌد جمعه على  .4344
 رشوان هبه محمد احمد  .4345



 

 
   

                                                                                                ـومــة الفيـــــــــــــــــــــجبهعــــ
                                                                                                                       ـة االجتوبعيــــةكلية الخذه   

                                                                                               ـــالةإدارة شئوى الط     

 جلوسارقبم                                                              

 م 1029/ 1028 انتظبم الرابعةالفرقة 

 

 14من  11                                                                                 

 رقـن

 االســــــــــــــــن الجلوس

 هبه هشام ابراهٌم اسماعٌل  .4346
 هدٌر جمال احمد عبد هللا  .4344
 هدٌر عبد هللا سلومه حسن  .4344
 هناء شوقى عٌاد مكرم هللا  .4344

 هناء محمد سعد مسعود  .4340
 هوٌدا عوٌس عبد العظٌم عبد البصٌر  .4341
 وسام حسام ربٌع سٌف  .4342
 وسام حسن محمد عبد الستار  .4343
 وفاء طلعت ربٌع حسن  .4344
 والء جمعة عبد الجمٌل حسٌن  .4345
 والء خلٌل نادى خلٌل  .4346

 والء عزام سعد حسٌن  .4344
 والء عماد مصطفى عبد الحمٌد  .4344
 معوض قطب والء مجدى  .4344
 والء محمود قصى محمود  .4400
 ولٌد انور شعبان السٌد  .4401
 ٌارا ابراهٌم هاشم احمد  .4402

 ٌارا عوٌس قرنى سلٌمان  .4403
 ٌاسر السٌد نادى مطاوع  .4404
 ٌاسر عطٌه عبدالسمٌع جوده  .4405
 سنٌاسر محمد عبد هللا ح  .4406
 ٌاسمٌن اشرف السٌد محمد  .4404
 ٌاسمٌن حسٌن السٌد علً  .4404

 ٌاسمٌن خلف عبد التواب عبد السالم  .4404
 ٌاسمٌن رجب محمد عبد هللا  .4410
 ٌاسمٌن رجب محمد محمد  .4411
 ٌاسمٌن رجب منصور اٌوب  .4412
 ) س (عبدالعال  ٌاسمٌن روبً سعٌد  .4413

 ٌاسمٌن زٌدان حلبى كامل  .4414
 ٌاسمٌن طاهر ابراهٌم حسن  .4415

 ٌاسمٌن على احمد حسن  .4416
 ٌاسمٌن فٌصل عبدالستار صابر  .4414
 ٌاسمٌن محمد طلب مفتاح  .4414
 ٌمنً احمد محمد بسٌونً  .4414
 طفى عبد الغنىٌمنى رضا مص  .4420
 

 رقـم

 الجلوس

 
 االســــــــــــــــم

  



 

 
   

                                                                                                ـومــة الفيـــــــــــــــــــــجبهعــــ
                                                                                                                       ـة االجتوبعيــــةكلية الخذه   

                                                                                               ـــالةإدارة شئوى الط     

 جلوسارقبم                                                              

 م 1029/ 1028 انتظبم الرابعةالفرقة 

 

 14من  12                                                                                 

 رقـن

 االســــــــــــــــن الجلوس

 احمد احمد محمد عبد هللا  4421
 أحمد رفعت سٌد محمد زغلول  4422
 أحمد عبد النبً شحاتة عبد العظٌم  4423
 العظٌم عبد العلٌم احمد محمد عبد  4424

 احمد مصطفً عبد العلٌم نبٌوة  4425
 البراء محمد شحات محمود  4426
 اٌمان عبد التواب علً اصٌلة  4424
 اٌناس أحمد عبد العظٌم علً  4424
 اٌه محمد محمود سلٌمان  4424
 ادحبٌبة خالد فولً عو  4430
 الء محمود احمددعاء ع  4431

 دٌنا صالح محمد محمد  4432
 دٌنا مصطفً رجب عبد الجٌد  4433
 رانٌا شكل محمد عبد النبً  4434
 عبد الرحمن رحاب شعبان اسماعٌل  4435
 رضوي أحمد محمد علً محمد  4436
 رنا عبد العزٌز محمد ربٌع  4434

 د عبد الرازق احمدساره احم  4434
 سارة هشام مصطفً عبد المنعم  4434
 شروق أحمد عبدالمولً ابراهٌم  4440
 شروق عثمان قرنى احمد  4441
 شٌماء احمد محمد عبد الفتاح  4442
 شٌماء حافظ محمد خلٌل  4443

 عادل سمٌر عزٌز مقار  4444
 د الرحمن كمال محمد عبد الوهابعب  4445
 مرسً عبدهللا عباس معوض  4446
 عبٌر فتحى سالم عٌد  4444
 مادونا عماد عوض ابراهٌم  4444

 محمد ربٌع عبد الحلٌم عبد العاطً  4444
 محمد سعد محمد تمام  4450

 مدمحمود رمضان عبد النبً مح  4451
 محمود محمد محمد محمد حسن  4452
 محمود معوض فتوح أحمد السٌد  4453
 مروة بدر عبدهللا عثمان  4454
 مً محمد مصطفً ابراهٌم  4455
 نجالء عبد الحمٌد محمد سٌد  4456

 الجبالًندا رمضان رفاعً أحمد   4454
 ندا سٌد صالح علً  4454
 نهال محمد محمود بشندي  4454



 

 
   

                                                                                                ـومــة الفيـــــــــــــــــــــجبهعــــ
                                                                                                                       ـة االجتوبعيــــةكلية الخذه   

                                                                                               ـــالةإدارة شئوى الط     

 جلوسارقبم                                                              

 م 1029/ 1028 انتظبم الرابعةالفرقة 

 

 14من  13                                                                                 

 رقـن

 االســــــــــــــــن الجلوس

 نوره أحمد جبرٌل حافظ  4460
 هناء رجب محمود عبد العظٌم  4461
 هند طه أحمد محمود  4462
 وسام كمال عبد الحمٌد متولى حسن  4463

 ولٌد عبدهللا رٌاض عبدهللا  4464
 لًٌاسمٌن مفتً عبدالمهدي ع  4465
 ابراهٌم عبد الحمٌد عبد اللطٌف احمد  4466
 احمد حجاج على كامل  4464
 احمد رمضان محمد عبد القادر  4464
 احمد فاروق محمد محمد  4464
 أحمد معوض ٌوسف ٌوسف  4440

 جاداسالم اسامه محمود توفٌق   4441
 اسماء خالد محمد على  4442
 اسماء محمد اسماعٌل السٌد  4443
 اشرف شرٌف صالح مجوده  4444
 االء عبد هللا عبد الرحمن منصور  4445
 امل زٌنهم فتحً عبد التواب  4446

 احمد امٌره احمد كامل  4444
 جوزٌف إبراهٌم فؤاد مجلً  4444
 دعاء عصام فتحً احمد  4444
 رفٌٌر فتحً هنري وهبه  4440
 رٌهام عزت مسعد حنا  4441
 سارة علً محمود علً  4442

 شٌماء جمال احمد عثمان  4443
 عبد الرحمن محمد حسٌن احمد  4444
 عثمان ٌمانً شاكر عبدهللا  4445
 علٌاء جمال محمد علً  4446
 محمد رجب محمد محمد النبهانى  4444

 مصطفً حلمً حماد سٌد  4444
 طلعت عبد القادر حسنمصطفى   4444

 مصطفى محمود رجب احمد حسٌن  4440
 مٌنا ناجح عزٌز شاكر  4441
 نوره حسن عبد القادر ابراهٌم  4442
 نورهان احمد البدوى عبد الفتاح  4443
 ولٌد مكاوي عبد الصمد معوض  4444
 صفوت بدوى علً اسالم  4445

 اٌه عبد العال على  مشرف  4446
 دعاء امام فهمً سٌف النصر  4444
 دعاء عبدالرحٌم عبدالنظٌر مصلوح  4444



 

 
   

                                                                                                ـومــة الفيـــــــــــــــــــــجبهعــــ
                                                                                                                       ـة االجتوبعيــــةكلية الخذه   

                                                                                               ـــالةإدارة شئوى الط     

 جلوسارقبم                                                              

 م 1029/ 1028 انتظبم الرابعةالفرقة 

 

 14من  14                                                                                 

 رقـن

 االســــــــــــــــن الجلوس

 رحاب قاسم عبد العلٌم محمد  4444
 شٌماء سمٌر خلٌفة مٌهوب  4500
 ضحى اٌمن رمضان احمد عبد اللطٌف  4501
 عماد شعبان عبد اللطٌف ابراهٌم  4502

 عٌد مصطفى عبد العظٌم جوده  4503
 محمد حسن ابراهٌم اسماعٌل  4504
 محمد هشام معوض سٌدعثمان  4505
 محمد ٌحً محمد محمد  4506
 نادى  ظرٌف  تادرس  ارمانٌوم  4504
 احمد جمال محمد عبد الوهاب  4504
 اسماء محمد عبد الهادي مصطفً  4504

 فادي صبري نسٌم نصٌف  4510
 ابراهٌم احمد علً عٌسً  4511
 عاصم عبد الحمٌد راضً فرجانً  4512
 محمود عبد التواب عبد هللا عثمان  4513
 اٌمن حسٌن رمضان حسن  4514
 رزق هللاسمٌر فؤاد ظرٌف   4515

 سومة مدحت أحمد عبد الرازق  4516
 فتاحعبٌرخلف حافظ عبدال  4514
 فاطمة فاروق مبروك احمد  4514
 بسمه أنور سعٌد علً  4514
 معتز ربٌع محمد زٌادة  4520
 منً جمعة حسن عبد العزٌز حسن  4521

 نسمه محمود زارع عبدالحمٌد  4522
 هبه نشأت عزت كامل  4523

 رقـم

 الجلوس
 االســــــــــــــــم

  

 امل خلف عباس عبدالمعطً  4421
 تامر حسن محمد حسن  4422
 عبد الفتاح السٌد محمد عبد الرحمن  4423

 عزٌز نعٌم عزٌز ابراهٌم  4424
 محمد اسماعٌل عزوز حسن  4425

 


