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 5من  1                                                                                 

   

 
 رقـن

 الجلوس

 

 االســــــــــــــــن

 احمد خلف طه محمود  1001

 احمد رمضان عبدهللا   1002

 أحمد عبد التواب السٌد عبد العاطً  1003

 ً السٌدأحمد عبد العزٌز مصطف  1004

 احمد عمر سٌد احمد عبد العلٌم  1005

 احمد عوٌس رمضان عبد الحمٌد  1006

 احمد محمد عبد الحمٌد مسعد  1008

 اسامة حسن تمام ابراهٌم  1001

 اسامه سٌد شاكر عبد القادر  1008

 اسراء على بكر محمد بكر   1010

 راء محمود عبد المعبود نبوياس  1011

 اسماء عبد التواب على عبد البدٌع  1012

 اسماء فؤاد احمد محمدهدٌب  1013

 اسماء ٌونس امٌن احمد  1014

 اشرف ناصر محمد أحمد  1015

 امٌرة خالد محمد مسعد  1016

 أمٌرة عادل عبد الرحٌم سٌد  1018

 اٌمان خالد حسنً عبد الحمٌد  1011

 اٌمان كردى محمد محمد سعد  1018

 اٌه عبد الرحمن شعبان عبد الرحمن  1020

 اٌه عبد النبً محمد عبد الحكٌم  1021

 بسمة خالد دٌاب غانم  1022

 حسام الدٌن حسنً محمود عوض  1023

 حمد محمددعاء احمد م  1024

 دعاء جمعة عبد السالم زكً  1025

 دعاءعلً جابر عثمان  1026

 دمٌانة مالك غطاس غبلاير   1028

 دٌنا حمدى عبد النعٌم احمد  1021

 رانا هاشم عوض دروٌش  1028

 رحاب رجب عبد السالم عبد القوي  1030
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 رقـن

 الجلوس

 

 االســــــــــــــــن

 صوفى بكرى السٌدرحمه السٌد   1031

 زٌنب حسن عبد الصمد عبد هللا  1032

 زٌنب حنفى محمود بكر  1033

 ساندي اكرم جورج استراس  1034

 إبراهٌمسماح سعد سلطان   1035

 سمر على حسٌن على   1036

 سهً زكرٌا محمد عبد الفتاح  1038

 حمود عبد الفضٌلسهٌلة عمر م  1031

 شٌماء جمال عبد الحمٌد محمود  1038

 شٌماء جمعه ذكً احمد  1040

 شٌماء شعبان شرٌف عوض  1041

 عٌد الرحمن جمال الدٌن توفٌق مصطفً  1042

 عبد الرحمن محمد عبد التواب عبد الوهاب  1043

 حمد عبد الباقًعبد هللا عبد الباقً م  1044

 علً محمد خلٌفة عطٌة  1045

 علٌاء عادل جالل احمد  1046

 علٌاء عبد التواب عبد الحلٌم عوض  1048

 عمرو حسان عبد السالم حسان  1041

 عمرو محمد سٌد أحمد محمد  1048

 إبراهٌمشحات  أكرمفارس   1050

 حسن محمد محمود ةفاطم  1051

 عبد التواب مكاوي مسعود فاطمة  1052

 فاطمة عزوز عثمان عبد العلٌم   1053

 كرستٌن عرٌان عٌسى ٌوسف  1054

 مارٌنا صموئٌل ابراهٌم عوض  1055

 محمد حسنى السٌد خلٌل   1056

 محمد خالد عبد هللا محمد  1058

 محمد صابر محمد عبد العزٌز  1051

 محمد عمادالدٌن احمد محمد عثمان  1058

 محمد ممدوح عبد التواب محمد  1060
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 رقـن

 الجلوس

 

 االســــــــــــــــن

 محمود شعبان احمد عبد الغنً  1061

 مرٌم على مظهر على  1062

 مرٌم كامل سلٌمان  1063

 مرٌم نهاد محمد محمود حسن  1064

 مصطفً جمال عبد الناصر محمد بهلول عبد الحمٌد  1065

 مصطفً محمود عبد المنعم عباس  1066

 ملٌسٌا هواشى ذكرى هواشى  1068

 منه هللا جمال فاروق محمد عباس  1061

 مهند عالءالدٌن جبل دٌاب  1068

 مٌرا مجدى لبٌب اسكندر  1080

 نسٌم رمضان خلٌفة عبد هللا  1081

 نهله الشٌمى بٌومى حسن  1082

 هند ربٌع رمضان مجاهد  1083

 والء عبد الفتاح محمد حسن  1084

 ٌمنى محمد عطٌة محمود  1085

 أحمد جبر هارون عبد اللطٌف  1086

 ادهم محمد حنفً محمود   1088

 اٌه نبٌل حمد عبد المهدى  1081

 جمال ربٌع عبدالمحسن عطٌه  1088

 جهاد شعبان صابر حسن عبد الجواد  1010

 حسٌن أحمد قرنً أحمد  1011

 حمادة محمود احمد الطٌب  1012

 سمر حسن محمد امٌن  1013

 سمٌحة عبد الحمٌد عبد الحكٌم محمد  1014

 عبد هللا حسٌن عبد الرحٌم محمد  1015

 عالء رمضان أمٌن ابراهٌم  1016

 عالء سٌد عوٌس فرج  1018

 علً ممدوح علً قطب  1011

 عمرو عادل حسن سٌد احمد  1018

 ع فرج محمودمجدى ربٌ  1080

 محمد السٌد فوزي عبد الحمٌد  1081



 

 
   

                                                                                                  ـومـــــــــة الفيــــــــجبهعــــ
                                                                                                                       بعيــــةــة االجتوكلية الخذ   

                                                                                               ـــالةطإدارة شئوى ال     

 جلوسارقبم 

 انتسبة الرابعةالفرقــة 

 م 1029/  1028الجبهعى للعبم 

 

 5من  4                                                                                 

 
 رقـن

 الجلوس

 

 االســــــــــــــــن

 محمد ربٌع محمود احمد   1082

 معتز فتحى عبداللطٌف محمد  1083

 مهند ٌحًٌ مصطفً عبد المجٌد سوٌلم  1084

 مٌنا فاروق خلف عزٌز  1085

 سامى عمر على ندى  1086

 خالد بكرى صدٌق حسن  1088

 عالء رمضان عبدالعزٌز حسن  1081

 ماركو مجدى فكرى زكى  1088

 مجدى احمد عبدالرازق كنانه محمود  1100

 محمد ممدوح محمد عبدالمقصود  1101

 منً ابراهٌم رفعت ابراهٌم  1102

 نعمه شعبان امٌن محمد  1103

 نورهان محمد محمد صادق  1104

 احمد جمعه محمد عبداللطٌف  1105

 اشرف على عبدالعلٌم محمد  1106

 تامر محمد عبدالرازق عطٌه  1108

 خالد احمد حسن احمد عوض  1101

 د عبدالجوادٌمتولى عبدالحم دعاء  1108

 شٌماء احمد حاتم علً  1110

 نحاس بكري احمدمدحت   1111

 مٌنا مكرم حلٌم بسطوروس    1112

 احمد عمر محمد عبد الوهاب  1113

 احمد محمود سٌد عبد المجٌد  1114

 احمد ناجً عبد السالم حسن  1115

 ور ذكًعالء ممدوح ان  1116

 هاجر صالح الدٌن عبد الصبور رشدان  1118

 ٌوسف خٌرى توفٌق امبابى  1111

 محمد احمد عبد الحلٌم سعد  1118

 امٌرة محمد اللٌثً جمعة علً  1120

 سلٌمان محمد مفرح حامد  1121

 امال احمد عبد العظٌم شٌحه  1122
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