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ايه احمد زكي عبدالعزيز
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بالل محمد ذكى عبدالوھاب
بھاء السيد عبدالمنعم عباس

تامر حمدي حمام مھنا
جبريل محمد جبريل محمد
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ايه مجدى محمد خليفه
ايه يحى على سيد 
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بسمه قدرى طلبه صابر
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حسناء فريد محمود عبد الحكيم
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دالل السعودى ابوبكر محمد
دينا احمد علي محمد 

دينا حارس عبد الجيد عبد الاله
دينا خالد عبد المنعم احمد
دينا عمرو عبد الرحيم على

دينا فداوى محمد نجيب

رحاب صافى عابدين عبدالحميد
رحاب ضاحي محمد حسن

رحاب عاطف محمد عبد النعيم
رحاب على امام على 

رحاب محمد حسن عبدهللا
رحاب مصطفى كامل عمر

رانيا محمود عبد العزيز محمود
رباب احمد يونس نصر

رباب نشأت محمد السيد خميس
رحاب ابراھيم صالح محمد
رحاب بدوى محمد شاكر

رحاب حلفايه عبد الحميد عبد السالم

رغده محمود يوسف شحاته
رغده يسرى عزت أحمد
رفيده حمدى احمد محمد

رماج حسين محمد ميھوب
رنا ياسر زكى مصطفى

رضا عليوه طه محمود
رضا محمود حسين موسى
رضوي احمد حسين مخلوف

رغدة ابو المكارم محمود عبد الرحيم
رغده خالد احمد عنان مسعود

رغده عبدالھادى السيد عبدالھادى

يعتمد؛
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم لجنة االمتحان
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أرقام الجلوس 

١٢٤١مستجد241
١٢٤٢مستجد242
١٢٤٣مستجد243
١٢٤٤مستجد244
١٢٤٥مستجد245
١٢٤٦مستجد246
١٢٤٧مستجد247
١٢٤٨مستجد248
١٢٤٩مستجد249
١٢٥٠مستجد250
١٢٥١مستجد251
١٢٥٢مستجد252
١٢٥٣مستجد253
١٢٥٤مستجد254
١٢٥٥مستجد255
١٢٥٦مستجد256
١٢٥٧مستجد257
١٢٥٨مستجد258
١٢٥٩مستجد259
١٢٦٠مستجد260
١٢٦١مستجد261
١٢٦٢مستجد262
١٢٦٣مستجد263
١٢٦٤مستجد264
١٢٦٥مستجد265
١٢٦٦مستجد266
١٢٦٧مستجد267
١٢٦٨مستجد268
١٢٦٩مستجد269
١٢٧٠مستجد270
١٢٧١مستجد271
١٢٧٢مستجد272
١٢٧٣مستجد273
١٢٧٤مستجد274
١٢٧٥مستجد275
١٢٧٦مستجد276
١٢٧٧مستجد277
١٢٧٨مستجد278
١٢٧٩مستجد279
١٢٨٠مستجد280

روان صالح فھيم محمد على عيد

زمزم ضياء فتحى عبدالعزيز
زھراء مصطفى جالل عثمان
زينا خلف خلف ابو الحسن
زينب احمد مندراوي عثمان

زينب عادل عبد الودود زين عبده
زينب عادل محمد جمال

رويدا امير حسين حسن
ريحانة عصام عبد المنعم ابراھيم
ريـھـــام نــصــــر أحمد عبدهللا

ريم صالح حسن اسماعيل
ريھام عمر محمد احمد

ريھام ممدوح عبد الحميد حامد

ساره رأفت فتحى محمد
ساره رضا محمد حسن

ساره ياسر عبد الرحيم احمد
سالمه فتحى عبد اللطيف مكى

سحر محمود عبد الرحمن عبد الحميد
سعيد يحيي فؤاد ابراھيم غضابى

سارة ابراھيم محمد ابراھيم
سارة صالح عبدالعزيز عبدالحكيم

سارة قدري محمود بخيت
سارة محمود عوض محمود

سارة ناصر حسن حسن فارس
ساره حميد عثمان أمين

سمر رضوت محمد علم الدين
سمر عمران محمد محمد
سناء فرج محمد حسين

سندس نصر محمد ابراھيم
سندس يحى نصار محمد

سنيه كامل عبدالرحمن قطب

سكينه حسن عبدهللا بربرى
سلمى حمدي عبدالعظيم عبده

سلمى سامح سيد رجب
سلمى معتز على احمد

سلوى جمال صدقي محمد
سماح رضا حمدى جاد الرب

سھي خليفة محمد قاسم
سھيلة فؤاد على فؤاد

سھيله عزالدين احمد محمد

يعتمد؛
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أرقام الجلوس 

١٢٨١مستجد281
١٢٨٢مستجد282
١٢٨٣مستجد283
١٢٨٤مستجد284
١٢٨٥مستجد285
١٢٨٦مستجد286
١٢٨٧مستجد287
١٢٨٨مستجد288
١٢٨٩مستجد289
١٢٩٠مستجد290
١٢٩١مستجد291
١٢٩٢مستجد292
١٢٩٣مستجد293
١٢٩٤مستجد294
١٢٩٥مستجد295
١٢٩٦مستجد296
١٢٩٧مستجد297
١٢٩٨مستجد298
١٢٩٩مستجد299
١٣٠٠مستجد300
١٣٠١مستجد301
١٣٠٢مستجد302
١٣٠٣مستجد303
١٣٠٤مستجد304
١٣٠٥مستجد305
١٣٠٦مستجد306
١٣٠٧مستجد307
١٣٠٨مستجد308
١٣٠٩مستجد309
١٣١٠مستجد310
١٣١١مستجد311
١٣١٢مستجد312
١٣١٣مستجد313
١٣١٤مستجد314
١٣١٥مستجد315
١٣١٦مستجد316
١٣١٧مستجد317
١٣١٨مستجد318
١٣١٩مستجد319
١٣٢٠مستجد320

شرين رضا على محمد
شرين شعبان محمد دعبس

شيماء اسماعيل سيد طنطاوى
شيماء اسماعيل عبد العزيز رشاد

شيماء جمال السيد محمد
شيماء جمال عبد هللا عبد الخالق

سوسن ھانى السيد محمود
شروق سيد امام محمد

شروق محمود رضوان على

شيماء جمال محمد مطاوع
شيماء خلف شحاته دياب
شيماء سليمان انور حسن

عبد الحميد ربيع عبد الحميد محمد
عبد الرحمن احمد ابراھيم وافى
عبد الرحمن جمال محمد محمد

عبد الرحمن حربى معوض عبد الحميد
عبد الرحمن ربيع على صقر

عبد الرحمن رجب حمدي احمد

طه خالد صادق ابو زيد
طه محمد سالمة عبد العزيز

عائشة ماھر عامر عبد المقصود
عاصم زين العابدين إبراھيم أبوالعيون
عاصم مصطفي السيد البسيوني محمد
عبد الباسط مبارك عبد الاله محمود

صبرين سالم عبدالقوى معتمد
صفاء صالح محمد امام

صالح اسماعيل سيد موسى
ضحى محمد جمعه محمد

طارق حمدي سليمان صالح
طارق عبد المنعم السيد محمد رويعى

شيماء سيد ربيع محمود
شيماء طالل محمد محمود

شيماء عبد الحميد سعد زكى

عبد الرحمن محمد ياسر فاروق توفيق

شيماء علي السيد علي
شيماء محمد سلطان عبد الجواد
شيماء محمد عبدالعظيم ابراھيم
شيماء موسى عبدهللا موسي

صابرين عاطف خليفه عبد الصادق
صالح محمد صالح عبد الرسول

يعتمد؛
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم لجنة االمتحان
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أرقام الجلوس 

١٣٢١مستجد321
١٣٢٢مستجد322
١٣٢٣مستجد323
١٣٢٤مستجد324
١٣٢٥مستجد325
١٣٢٦مستجد326
١٣٢٧مستجد327
١٣٢٨مستجد328
١٣٢٩مستجد329
١٣٣٠مستجد330
١٣٣١مستجد331
١٣٣٢مستجد332
١٣٣٣مستجد333
١٣٣٤مستجد334
١٣٣٥مستجد335
١٣٣٦مستجد336
١٣٣٧مستجد337
١٣٣٨مستجد338
١٣٣٩مستجد339
١٣٤٠مستجد340
١٣٤١مستجد341
١٣٤٢مستجد342
١٣٤٣مستجد343
١٣٤٤مستجد344
١٣٤٥مستجد345
١٣٤٦مستجد346
١٣٤٧مستجد347
١٣٤٨مستجد348
١٣٤٩مستجد349
١٣٥٠مستجد350
١٣٥١مستجد351
١٣٥٢مستجد352
١٣٥٣مستجد353
١٣٥٤مستجد354
١٣٥٥مستجد355
١٣٥٦مستجد356
١٣٥٧مستجد357
١٣٥٨مستجد358
١٣٥٩مستجد359
١٣٦٠مستجد360

عبد العزيز عثمان عبيد عبداللطيف عشيبه
عبد العظيم خالد عبد العظيم عثمان

عبد هللا احمد ابوسريع حسن مرزوق
عبد هللا احمد الدمرداش يوسف

عبدهللا محمد محمود جالل
عبير سمير رشدى محمد

عبير مرزوق حسان عبد الوھاب
عثمان طالب فياض عثمان
عز الدين خالد جبريل على

عزة سمير السيد احمد حسين ابويحيي

عبدالرحمن صالح خلف اسماعيل
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد سليمان

عبدهللا احمد السيد محمود محمد
عبدهللا اسامة سيد حسين

عبدهللا حسين ماضي ابو العزايم عبد الظاھر

على مصطفى على الزقزوقى
على مصطفى يسن عباس
على نشات على عبدالوھاب
علياء حسين محمد خليل
علياء سامى عباس محمد

علياء عيد على مھنى

عزه لطفى محمد احمد
عفاف بشير خليفه ابراھيم
عال السيد محمود ابراھيم

عالء الدين احمد ھالل محمد
على عادل محمد حسين دياب

على ماھر صابر محمد

عمرو جمعه احمد سليمان
عواطف محمد شعبان عشماوى

غاده رضا محمد محمد
غاده مجدى عبدالعزيز سيد

غدير صابر خلف محمد
فاطمة اشرف عبد هللا دسوقى

علياء معتصم سليمان عبداللطيف
عماد محمود زكي طه

عمر جمال محمد ابوزيد
عمر حسن محمد حسن

عمر مصطفى حسانين فوده
عمران محمد عبد المقصود جمعه

فاطمة خليفه عبد الظاھر على

يعتمد؛
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١٣٦١مستجد361
١٣٦٢مستجد362
١٣٦٣مستجد363
١٣٦٤مستجد364
١٣٦٥مستجد365
١٣٦٦مستجد366
١٣٦٧مستجد367
١٣٦٨مستجد368
١٣٦٩مستجد369
١٣٧٠مستجد370
١٣٧١مستجد371
١٣٧٢مستجد372
١٣٧٣مستجد373
١٣٧٤مستجد374
١٣٧٥مستجد375
١٣٧٦مستجد376
١٣٧٧مستجد377
١٣٧٨مستجد378
١٣٧٩مستجد379
١٣٨٠مستجد380
١٣٨١مستجد381
١٣٨٢مستجد382
١٣٨٣مستجد383
١٣٨٤مستجد384
١٣٨٥مستجد385
١٣٨٦مستجد386
١٣٨٧مستجد387
١٣٨٨مستجد388
١٣٨٩مستجد389
١٣٩٠مستجد390
١٣٩١مستجد391
١٣٩٢مستجد392
١٣٩٣مستجد393
١٣٩٤مستجد394
١٣٩٥مستجد395
١٣٩٦مستجد396
١٣٩٧مستجد397
١٣٩٨مستجد398
١٣٩٩مستجد399
١٤٠٠مستجد400

فاطمه يحى جابر يونس
فوزيه ايمن توفيق احمدالسيد
قاسم محمد قاسم عبدالعال

كارم محمود صديق جاد الرب
لمياء ابراھيم الدسوقى حسن عبد الظاھر

لمياء ابوالحسن محمد محمد

فاطمة عادل عبدالمطلب عبدالمقصود
فاطمه جميل كامل ابراھيم
فاطمه رجب على ابوزيد

فاطمه فتحى احمد عبد الرحمن
فاطمه محمد شوقي جفالن

محمد بدوي محمد كامل يوسف
محمد جمال محمد احمد

محمد جمعة توفيق سليمان
محمد حاتم على محمود ليثى
محمد حسين عبدالحكيم حسين

محمد خلف نور خليل 

لمياء ضاحى خلف على
ماجدة حمدي فضل علي

محمد أسامه محمد رشدي
محمد ابراھيم سعد ابراھيم عوض

محمد احمد محمد عبد الحافظ
محمد اسماعيل احمد سيد

محمد عبد الغفار عبد الحكيم على
محمد عبدالحكيم ابراھيم الشلقامى

محمد عبدالخالق على لبيب
محمد عبدالرحمن عبدالكريم عبدالرحمن اس

محمد عبدالكريم محمد صبرة
محمد عبدالناصر عبدالمطلب عبدالعزيز

محمد رافت محمد خورشيد
محمد ربيع طلعت عبد الحليم
محمد سعد رزق عبدالمولى
محمد سمھان على محمد

محمد سيد ابراھيم ابوالحسن
محمد صفوت عبدالمحسن محمد

محمد على احمد محمد
محمد علي ابراھيم عبدالفتاح موسى

محمد علي محمد عشرى
محمد عمرو محمد على

محمد فتحى أحمد السيد عبد الاله

يعتمد؛
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١٤٠١مستجد401
١٤٠٢مستجد402
١٤٠٣مستجد403
١٤٠٤مستجد404
١٤٠٥مستجد405
١٤٠٦مستجد406
١٤٠٧مستجد407
١٤٠٨مستجد408
١٤٠٩مستجد409
١٤١٠مستجد410
١٤١١مستجد411
١٤١٢مستجد412
١٤١٣مستجد413
١٤١٤مستجد414
١٤١٥مستجد415
١٤١٦مستجد416
١٤١٧مستجد417
١٤١٨مستجد418
١٤١٩مستجد419
١٤٢٠مستجد420
١٤٢١مستجد421
١٤٢٢مستجد422
١٤٢٣مستجد423
١٤٢٤مستجد424
١٤٢٥مستجد425
١٤٢٦مستجد426
١٤٢٧مستجد427
١٤٢٨مستجد428
١٤٢٩مستجد429
١٤٣٠مستجد430
١٤٣١مستجد431
١٤٣٢مستجد432
١٤٣٣مستجد433
١٤٣٤مستجد434
١٤٣٥مستجد435
١٤٣٦مستجد436
١٤٣٧مستجد437
١٤٣٨مستجد438
١٤٣٩مستجد439
١٤٤٠مستجد440

محمد كامل بدوى سطوحى
محمد ماھر عبدالعزيز محمد
محمد مجدى سليمان محمد
محمد محمود حسين محمود
محمد مراد يونس ميسره

محمد مصطفى يوسف شعبان

محمد فتحي شعبان عبد اللطيف

محمود رجب عبدالرسول احمد
محمود شريف عبد المنعم مھنى
محمود شعبان محمد عبد العظيم
محمود صابر زين العابدين علي
محمود عبدالباسط كمال كامل

محمود عطيه عبد الحافظ عبد العزيز

محمد نصر عبدالفتاح نصر العفيفى
محمد ياسر عرفات شحاته

محمد يونس محمد يوسف السيد
محمود ابو القاسم احمد محمود

محمود جمال صالح محمود
محمود خضر محمد محمد

مروه عصام عبد القادر محمد
مروه محمد ضياء عبد البديع عثمان

مريم جمال محمد ذكى
مريم حسن محمد طه 

مصطفى احمد على احمد
مصطفى احمد كامل محمد

محمود عليان محمود محمد
محمود عيد محمود اسماعيل

محمود محمد عبد الرحمن عطية
مروة على محمد شريف

مروه صالح رجب مبروك مسعود
مروه عبد الفتاح السيد احمد

مصطفى مصلح احمد ابراھيم حسن
مصطفى يوسف مصطفى يوسف
مصطفي خيري محمد ابو زيد

مصطفى حسن ابو الحمد رضوان
مصطفى حماد معبد محمد
مصطفى روفا نمر صالح

مصطفى عاصم اسعد بشير
مصطفى على عبدالحميد عبدالحكيم

مصطفى محمد االمير قناوى

يعتمد؛
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم لجنة االمتحان



مالحظاترقم الجلوسحالة الطالبم اسم الطالب
آ

الفرقة األوىل - انتظام

أرقام الجلوس 

١٤٤١مستجد441
١٤٤٢مستجد442
١٤٤٣مستجد443
١٤٤٤مستجد444
١٤٤٥مستجد445
١٤٤٦مستجد446
١٤٤٧مستجد447
١٤٤٨مستجد448
١٤٤٩مستجد449
١٤٥٠مستجد450
١٤٥١مستجد451
١٤٥٢مستجد452
١٤٥٣مستجد453
١٤٥٤مستجد454
١٤٥٥مستجد455
١٤٥٦مستجد456
١٤٥٧مستجد457
١٤٥٨مستجد458
١٤٥٩مستجد459
١٤٦٠مستجد460
١٤٦١مستجد461
١٤٦٢مستجد462
١٤٦٣مستجد463
١٤٦٤مستجد464
١٤٦٥مستجد465
١٤٦٦مستجد466
١٤٦٧مستجد467
١٤٦٨مستجد468
١٤٦٩مستجد469
١٤٧٠مستجد470
١٤٧١مستجد471
١٤٧٢مستجد472
١٤٧٣مستجد473
١٤٧٤مستجد474
١٤٧٥مستجد475
١٤٧٦مستجد476
١٤٧٧مستجد477
١٤٧٨مستجد478
١٤٧٩مستجد479
١٤٨٠مستجد480

مصطفي فولي عبد الجيد حسانين
منار محرم ماھر عبدالحكم
منة هللا ايمن احمد محمود

مھا ابراھيم عبد الرحمن احمد
مھا احمد فرغلى يوسف
مھا جمال سيد بيومى

مھا على سيد على 
مھا فتحى فرج حسن 

مھا محروس على عبدالعزيز

منتصر جمال سيد عيد
منصور ممدوح ھاشم منصور

منى عصام محمدعبد الحليم احمد
منى مرتضا ابراھيم ادم

منى مصطفى أحمد عبد المنعم
منيره ابراھيم زغلول ابراھيم

ناديه ماھر كامل على 
ناصر جمال تغيان احمد
ناھد ايمن مصطفى العالم

ناھد عبد الرحيم عبد الستار عبد الرحيم
نجالء عمار صالح كامل

نجالء فتحى محمد عبد الرؤف

مھا يوسف حسين ابو زيد محمد
مى سعيد سيد احمد 
مي مختار محمد احمد
ميادة رجب يحى جمعه
ميسرة بدر زكى احمد
نادية على محمد عمر

نرمين أحمد عبد العزيز محمد
نرمين يسرى محمد عبد الجواد

نسرين السيد عبدالفتاح عبدالسالم
نسمه عادل على احمد

نسمه مصطفى محمد ذكى
نسيبة شوكت دياب مخلوف

ندا اشرف امين احمد 
ندا عبدالعزيز كامل مناع
ندا محمود محمد سيد

ندى جابر يوسف محمد
ندى رمضان حلمى عباس

ندي عبد العليم محمد توفيق

نشوى محمد حسن محمد

يعتمد؛
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم لجنة االمتحان



مالحظاترقم الجلوسحالة الطالبم اسم الطالب
آ

الفرقة األوىل - انتظام

أرقام الجلوس 

١٤٨١مستجد481
١٤٨٢مستجد482
١٤٨٣مستجد483
١٤٨٤مستجد484
١٤٨٥مستجد485
١٤٨٦مستجد486
١٤٨٧مستجد487
١٤٨٨مستجد488
١٤٨٩مستجد489
١٤٩٠مستجد490
١٤٩١مستجد491
١٤٩٢مستجد492
١٤٩٣مستجد493
١٤٩٤مستجد494
١٤٩٥مستجد495
١٤٩٦مستجد496
١٤٩٧مستجد497
١٤٩٨مستجد498
١٤٩٩مستجد499
١٥٠٠مستجد500
١٥٠١مستجد501
١٥٠٢مستجد502
١٥٠٣مستجد503
١٥٠٤مستجد504
١٥٠٥مستجد505
١٥٠٦مستجد506
١٥٠٧مستجد507
١٥٠٨مستجد508
١٥٠٩مستجد509
١٥١٠مستجد510
١٥١١مستجد511
١٥١٢مستجد512
١٥١٣مستجد513
١٥١٤مستجد514
١٥١٥مستجد515
١٥١٦مستجد516
١٥١٧مستجد517
١٥١٨مستجد518
١٥١٩مستجد519
١٥٢٠مستجد520

نوره محمد حسن عبد هللا
نورھا ن محمد صابر محمد

نورھان حسن عبدالعال حسن
نورھان عاطف محمود سيد
نورھان على صالح على
نورھان مھند نواف سعيد

نعمات سامح احمد حسن
نھله محمود احمد محمد

نھى مختار محمد عبدالغنى
نورا حربي خالف محمد

نورا محمد يوسف ابو غنيمه

ھاجر دسوقى رجب سيد
ھاجر سامى محمود امين

ھاجر عزت محمد عبدالحميد
ھاجر عصام محمد عبده

ھاله سيد ھارون عبد الونيس
ھاله ماھر لطفى عبدالرحمن

نورھان ناجى عبدالعزيز دھشان
نورھان ھنى محمد عمر

نيفين محمد ابو شوك عبد القادر
ھاجر حسين شعبان عشماوى

ھاجر خالف صھار على
ھاجر خميس عبد العظيم نبيه احمد

ھبه عاشور محمد محمود
ھدى رضا على على فاتى

ھدى عيد عبد الوھاب ابو العال
ھدير خالد فھيم مھنى

ھدير محمد رضوان عباس
ھدير محمد عبد العزيز محمد

ھايدى جمال جمعه عبدالحكيم
ھايدى ياسر عزيز ابراھيم

ھبة يونس فرج ھاشم
ھبه هللا عالء نور الدين سالم

ھبه حمدى مدين عبدهللا
ھبه راضى سيد عبدالغنى

ھشام ابراھيم عبدالعزيز ابراھيم
ھشام سيد عز عبدالرحمن
ھشام محمد حافظ على

ھليل محمد ھليل محمد ھليل
ھند فضل احمد عباس

يعتمد؛
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم لجنة االمتحان



مالحظاترقم الجلوسحالة الطالبم اسم الطالب
آ

الفرقة األوىل - انتظام

أرقام الجلوس 

١٥٢١مستجد521
١٥٢٢مستجد522
١٥٢٣مستجد523
١٥٢٤مستجد524
١٥٢٥مستجد525
١٥٢٦مستجد526
١٥٢٧مستجد527
١٥٢٨مستجد528
١٥٢٩مستجد529
١٥٣٠مستجد530
١٥٣١مستجد531
١٥٣٢مستجد532
١٥٣٣مستجد533
١٥٣٤مستجد534
١٥٣٥مستجد535
١٥٣٦مستجد536
١٥٣٧مستجد537
١٥٣٨باق538
١٥٣٩باق539
١٥٤٠باق540
١٥٤١باق541
١٥٤٢باق542
١٥٤٣باق543
١٥٤٤باق544
١٥٤٥باق545
١٥٤٦باق546
١٥٤٧باق547
١٥٤٨باق548
١٥٤٩باق549
١٥٥٠باق550
١٥٥١باق551
١٥٥٢باق552
١٥٥٣باق553
١٥٥٤باق554
١٥٥٥باق555
١٥٥٦باق556
١٥٥٧باق557
١٥٥٨باق558
١٥٥٩باق559
١٥٦٠باق560

ھيام رمضان السيد على
وجيه عبد الستار ابراھيم عبد الوھاب

وداد طه محمد سليمان
وسام راضى السيد احمد
وفاء عمر يحيى احمد

والء عرفه عبد اللطيف متولى

ھيام احمد عثمان احمد

يسرا حسنى شعبان محمد
يسرا قرشى نور الدين محمد
يوسف على محمد عبدهللا
يوسف محمد راشد مرسي
ابراھيم احمد ابراھيم محمد

ابراھيم عبدالناصر ضاحى اسماعيل

ياسمين خميس حماده ابراھيم متولى
ياسمين عادل حسن احمد

ياسمين عصام سليمان السعيد
ياسمين محمد فتحى تونى
ياسمين ھانى فخرى احمد
يحي حسن عثمان محمد

احمد ابوالوفا احمد عبدالغفار
احمد اسماعيل ماضى يوسف

احمد اشرف فھمى احمد
احمد انور فھمى على

احمد انور محمد ابراھيم
احمد بد ر شاھين شلقامى

ابراھيم على ابراھيم شديد سيد
ابراھيم محمد ابراھيم على

ابوالحمد على رمضان ابوالحمد
ابوالوفا محمد ابوالوفا توفيق
احسان فايز المصرى يونس
احمد ابراھيم عبدالقادر فاضل

احمد عبدهللا على كامل
احمد عصام سليمان رمضان
احمد عصام مصطفى محمد

احمد بيومي نور الدين بيومي
احمد جابر خير مرسال

احمد حاتم رافت محمد سالم
احمد حسن محمد حسن

احمد شرف عبدالمطلب عبدالمجيد
احمد عبداللطيف احمد حسين

يعتمد؛
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم لجنة االمتحان



مالحظاترقم الجلوسحالة الطالبم اسم الطالب
آ

الفرقة األوىل - انتظام

أرقام الجلوس 

١٥٦١باق561
١٥٦٢باق562
١٥٦٣باق563
١٥٦٤باق564
١٥٦٥باق565
١٥٦٦باق566
١٥٦٧باق567
١٥٦٨باق568
١٥٦٩باق569
١٥٧٠باق570
١٥٧١باق571
١٥٧٢باق572
١٥٧٣باق573
١٥٧٤باق574
١٥٧٥باق575
١٥٧٦باق576
١٥٧٧باق577
١٥٧٨باق578
١٥٧٩باق579
١٥٨٠باق580
١٥٨١باق581
١٥٨٢باق582
١٥٨٣باق583
١٥٨٤باق584
١٥٨٥باق585
١٥٨٦باق586
١٥٨٧باق587
١٥٨٨باق588
١٥٨٩باق589
١٥٩٠باق590
١٥٩١باق591
١٥٩٢باق592
١٥٩٣باق593
١٥٩٤باق594
١٥٩٥باق595
١٥٩٦باق596
١٥٩٧باق597
١٥٩٨باق598
١٥٩٩باق599
١٦٠٠باق600

احمد على عبدهللا عيد
احمد عمر الفاروق محمدشاكر عبدالعليم

احمد عيد سيد محمد 

احمد محمد غالب محمد
احمد مفتاح محمود عوض

احمد ياسر محمد قطب
ادھم محمد وليد حميده محمد
اسامه عبدالبديع سيد محمد

اسراء السيد بدرى احمد على

احمد فولى عبدالجابر اسماعيل
احمد فيصل على محمد

احمد كارم عبدالرسول مرسى
احمد كمال مرسى محمود

احمد محمد عبدالعال عبدالرحيم
احمد محمد على السيد عبدالجليل

اسالم محمد معاطى عبدالغفار
اسماء اسامه توفيق عبدالمقصود

اسماء كمال محمد محمد
اشرقت عبدالاله شوقى عبدالاله
اشرقت مصطفى احمد محمد

االء اسامه محمود عابد

اسراء عصام سيد محمود
اسراء عطيه عبدالنبى عبود فرج

اسراء فتحى احمد حافظ
اسالم اشرف على عبدالرازق محمد

اسالم خيرى مخلوف نديم
اسالم عصام احمد محمد

امنيه مدحت عبدالعظيم احمد
اميره عبدالحى عبدالرازق عبدالحى

اميره فوزى حلمى ھالل
اميره محمد فتحى صادق

اميره مصطفى حبشى احمد
امين عالءالدين محمد عبدهللا بكر

االء عمرو فوزى احمد
االء مختار محمد محمد

الحسين احمد جمعه حسن
الحسينى محمد طلعت محمد
امانى عماد مصطفى ابراھيم

امل محمد محمد يونس

امينه نبيل عبدالمنعم عوض

يعتمد؛
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم لجنة االمتحان



مالحظاترقم الجلوسحالة الطالبم اسم الطالب
آ

الفرقة األوىل - انتظام

أرقام الجلوس 

١٦٠١باق601
١٦٠٢باق602
١٦٠٣باق603
١٦٠٤باق604
١٦٠٥باق605
١٦٠٦باق606
١٦٠٧باق607
١٦٠٨باق608
١٦٠٩باق609
١٦١٠باق610
١٦١١باق611
١٦١٢باق612
١٦١٣باق613
١٦١٤باق614
١٦١٥باق615
١٦١٦باق616
١٦١٧باق617
١٦١٨باق618
١٦١٩باق619
١٦٢٠باق620
١٦٢١باق621
١٦٢٢باق622
١٦٢٣باق623
١٦٢٤باق624
١٦٢٥باق625
١٦٢٦باق626
١٦٢٧باق627
١٦٢٨باق628
١٦٢٩باق629
١٦٣٠باق630
١٦٣١باق631
١٦٣٢باق632
١٦٣٣باق633
١٦٣٤باق634
١٦٣٥باق635
١٦٣٦باق636
١٦٣٧باق637
١٦٣٨باق638
١٦٣٩باق639
١٦٤٠باق640

ايه حسين ابوبكر محمد
ايه عبد ربه عبدالحكيم عبدالسميع

ايه على نور رزق 
ايه محسن السيد الجندى
ايھاب محمد بكرى صالح

بسمه محمود ابراھيم محمد

انوار احمد موسى ربيع
ايمان اكرم محمود صالح

ايمان عبدالتواب عبدالمالك على
ايمان محمد سيد محمد

ايه ايمن السيد محمود عبدالسالم

تيسير احمد الفولى ابراھيم عبدالباقى
جابر حماد جابر حسن

جالل عاطف مختار عبدالمنعم
جماالت احمد كمال اسماعيل

جمعه عبدالقادر عبدالحفيظ عبدالعظيم
جھاد احمد حنفى دسوقى

بسنت مجدى محمد اسماعيل
بشاير على خلف على

بھاء على عبدهللا خلف سيد
تغريد ماھر محمود عبدالمالك
توفيق احمد محمود عويس
توفيق على توفيق ابراھيم

حسن احمد حسن عبدالحافظ
حسن خليل مصطفى خليل

حسن عصام الدين حسن عبدالمقصود صقر
حسناء جمال محمد جاد

حسين ايھاب حسين كامل عطيه
حسين رمضان سيد عبدالرحمن

حازم فوزى حميده محمد
حبيبه طارق محمد عوض ريحان

حسام ايھاب سيد السيد
حسام جمال خلف قطب
حسام حسن محمد حسن
حسام حسن نجاتى محمد

حسين مسفر عبيد مناحى
خالد ابراھيم حسن على
خالد احمد مصطفى احمد

خلود ابراھيم شلقامى محمد
خلود رفعت فاروق محمود

يعتمد؛
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم لجنة االمتحان



مالحظاترقم الجلوسحالة الطالبم اسم الطالب
آ

الفرقة األوىل - انتظام

أرقام الجلوس 

١٦٤١باق641
١٦٤٢باق642
١٦٤٣باق643
١٦٤٤باق644
١٦٤٥باق645
١٦٤٦باق646
١٦٤٧باق647
١٦٤٨باق648
١٦٤٩باق649
١٦٥٠باق650
١٦٥١باق651
١٦٥٢باق652
١٦٥٣باق653
١٦٥٤باق654
١٦٥٥باق655
١٦٥٦باق656
١٦٥٧باق657
١٦٥٨باق658
١٦٥٩باق659
١٦٦٠باق660
١٦٦١باق661
١٦٦٢باق662
١٦٦٣باق663
١٦٦٤باق664
١٦٦٥باق665
١٦٦٦باق666
١٦٦٧باق667
١٦٦٨باق668
١٦٦٩باق669
١٦٧٠باق670
١٦٧١باق671
١٦٧٢باق672
١٦٧٣باق673
١٦٧٤باق674
١٦٧٥باق675
١٦٧٦باق676
١٦٧٧باق677
١٦٧٨باق678
١٦٧٩باق679
١٦٨٠باق680

دعاء صابر محمد على
دنيا جمال عبدالوھاب عبدالباسط

دنيا حسن احمد احمد على
دنيا حسين احمد حسن

دنيا محمد حسن عبدالصبور
رانيا رمضان محمود عبدالقوى

خلود صالح فراج عبد السالم

رقيه سعداوى صالح عقيله
رقيه فرج كامل حسن 

رمضان جمال على عبدهللا
رمضان حامد زكى ھريدى
رنا اشرف ربيع عبدالغنى

رندا محمد احمد امين

رانيا شعبان حسين شحات
رحاب محمد سيد فتحى
رحمه شريف سيد فكرى
رحمه عصام لطفى عطيه

رضوى رمضان شعبان احمد
رقيه احمد محمد عبدالغنى

زينب مصطفى محمود عبداللطيف
ساره اشرف محمود ابراھيم

ساره رمضان فضل على
ساره عبدالظاھر مسلم فول
ساره محمد محمد على احمد

سحر مھدى انور بيومى

ريم محمود شلبى عبدالغنى
ريھام اشرف صالح حسن
ريھام صالح سعيد لحام

ريھام محمد عبدالحكيم عطية
ريھام محمد عمر حسين
ريھام ھشام ناجح محمد

سميه فاروق محمد مھران
سيد محمد سيد عبدالعال
شروق محمد حسن محمد

سعيد محمد محمود طلب
سالمه محمد البدوى احمد على

سماء احمد ذكى احمد
سماء قمر سعد عبدالحافظ
سمر طه محمود حنفى

سميره فارس يحيى احمد

يعتمد؛
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم لجنة االمتحان



مالحظاترقم الجلوسحالة الطالبم اسم الطالب
آ

الفرقة األوىل - انتظام

أرقام الجلوس 

١٦٨١باق681
١٦٨٢باق682
١٦٨٣باق683
١٦٨٤باق684
١٦٨٥باق685
١٦٨٦باق686
١٦٨٧باق687
١٦٨٨باق688
١٦٨٩باق689
١٦٩٠باق690
١٦٩١باق691
١٦٩٢باق692
١٦٩٣باق693
١٦٩٤باق694
١٦٩٥باق695
١٦٩٦باق696
١٦٩٧باق697
١٦٩٨باق698
١٦٩٩باق699
١٧٠٠باق700
١٧٠١باق701
١٧٠٢باق702
١٧٠٣باق703
١٧٠٤باق704
١٧٠٥باق705
١٧٠٦باق706
١٧٠٧باق707
١٧٠٨باق708
١٧٠٩باق709
١٧١٠باق710
١٧١١باق711
١٧١٢باق712
١٧١٣باق713
١٧١٤باق714
١٧١٥باق715
١٧١٦باق716
١٧١٧باق717
١٧١٨باق718
١٧١٩باق719
١٧٢٠باق720

شعبان احمد مھران محمد
شيماء احمد حماد امين
شيماء حسن ھالل حسن

ضحى طارق اسماعيل اسماعيل
عباس سعيد عباس على ھندى

عبد هللا محمد محمد حماد
عبدالجواد ايمن عبدالجواد رزق

عبدالحميد سيد عبدالحميد عبدالعليم
عبدالحميد محمد عبدالجيد سيد

شيماء عالء محمد ابوالعال
شيماء فتح هللا صادق عثمان

شيماء مخلوف عبدالرحمن ابراھيم
صباح عبدالرحمن احمد حسن

صبرى ايمن صبرى السيد
صفاء ھانى طه محمد

عبدالرحيم حازم فايز نور الدين
عبدالعزيز عبدهللا متعب مانع ثانى الديحانى

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز احمد
عبدالعزيز نشأت عباس طه

عبدالعظيم محمد عبدالعظيم محمد
عبدهللا اسماعيل صالح دردير

عبدالرازق محمد عبدالرازق محمد
عبدالرحمن جمال كمال عبدالستار
عبدالرحمن عثمان محمد عبدالعال
عبدالرحمن عصام على سيد احمد
عبدالرحمن محمد خليفه عبدالنظير
عبدالرحمن ممدوح عبدالمنعم على

عالء كريم كامل عثمان
عالء ھالل محمد عبدالسالم
على عبدالحميد على محمد

على عمر على رشدان
على فاروق على عبدالعزيز

على محمد على ابوزيد

عبدهللا على محمد على
عز جارحى محمود محمد حسن

عزيزه رجب حسن دسوقى
عصام زكى ابراھيم سليمان
عصام مختار محمد خاطر
عالء عباس راضى ابراھيم

على ناجح على احمد 

يعتمد؛
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم لجنة االمتحان



مالحظاترقم الجلوسحالة الطالبم اسم الطالب
آ

الفرقة األوىل - انتظام

أرقام الجلوس 

١٧٢١باق721
١٧٢٢باق722
١٧٢٣باق723
١٧٢٤باق724
١٧٢٥باق725
١٧٢٦باق726
١٧٢٧باق727
١٧٢٨باق728
١٧٢٩باق729
١٧٣٠باق730
١٧٣١باق731
١٧٣٢باق732
١٧٣٣باق733
١٧٣٤باق734
١٧٣٥باق735
١٧٣٦باق736
١٧٣٧باق737
١٧٣٨باق738
١٧٣٩باق739
١٧٤٠باق740
١٧٤١باق741
١٧٤٢باق742
١٧٤٣باق743
١٧٤٤باق744
١٧٤٥باق745
١٧٤٦باق746
١٧٤٧باق747
١٧٤٨باق748
١٧٤٩باق749
١٧٥٠باق750
١٧٥١باق751
١٧٥٢باق752
١٧٥٣باق753
١٧٥٤باق754
١٧٥٥باق755
١٧٥٦باق756
١٧٥٧باق757
١٧٥٨باق758
١٧٥٩باق759
١٧٦٠باق760

عمر ذكى محمد جادالمولى
عمر فتحى محمد محمد

عمر محمد سعيد اسماعيل
عمرو ربيع حسين على

عمرو صالح الدين كامل ذكى
غاده عبداللطيف عبدالحميد عبدهللا

علياء جمعه شاكر عبدالعليم
عمر ابراھيم عبدالنعيم مروان

عمر احمد حسن عبدالوھاب شلبى
عمر احمد على حسين
عمر خالد رمضان نصر

كريم محمد على سعد 
ليلى جمال حمدى ابراھيم الروبى

محمد ابراھيم احمد محمد
محمد ابراھيم على حبيب

محمد احمد المرسى المرسى شطا
محمد احمد سالمه محمد

فاطمه الزھراء حسام مصطفى محمد
فاطمه الزھراء نادى حسين على الطويل

فتحى عصام فتحى محمود
فرحه عطيه عبدهللا عطية

كريم الفولى شرقاوى يوسف
كريم سعد عبدالعظيم سعد

محمد حجاج رفعت عبدالفتاح
محمد حسين خلف العديله

محمد حويان حامد زھران العازمى
محمد خالد محمد محمد

محمد خالف احمد مشرف
محمد خلف حسن محمد

محمد احمد فايز عبدالمالك
محمد اشرف اسماعيل محمد
محمد المعتز با شاكر رياض

محمد بھاء عبدهللا حسن
محمد جابر خير مرسال
محمد جمال فتحى عثمان

محمد ربيع عبدالحكيم محمد
محمد رشاد ابو الفتوح احمد
محمد رفعت منصور عبدالجيد

محمد سامى عبدالعزيز احمد علم الدين
محمد صالح فتحى محمد

يعتمد؛
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم لجنة االمتحان



مالحظاترقم الجلوسحالة الطالبم اسم الطالب
آ

الفرقة األوىل - انتظام

أرقام الجلوس 

١٧٦١باق761
١٧٦٢باق762
١٧٦٣باق763
١٧٦٤باق764
١٧٦٥باق765
١٧٦٦باق766
١٧٦٧باق767
١٧٦٨باق768
١٧٦٩باق769
١٧٧٠باق770
١٧٧١باق771
١٧٧٢باق772
١٧٧٣باق773
١٧٧٤باق774
١٧٧٥باق775
١٧٧٦باق776
١٧٧٧باق777
١٧٧٨باق778
١٧٧٩باق779
١٧٨٠باق780
١٧٨١باق781
١٧٨٢باق782
١٧٨٣باق783
١٧٨٤باق784
١٧٨٥باق785
١٧٨٦باق786
١٧٨٧باق787
١٧٨٨باق788
١٧٨٩باق789
١٧٩٠باق790
١٧٩١باق791
١٧٩٢باق792
١٧٩٣باق793
١٧٩٤باق794
١٧٩٥باق795
١٧٩٦باق796
١٧٩٧باق797
١٧٩٨باق798
١٧٩٩باق799
١٨٠٠باق800

محمد عالء الدين شريف ابوالوفا
محمد عيسى محمد ابراھيم
محمد محسن حسنين محمد

محمد محمود محمد عبدالنظير
محمد مصطفى ناجى سيد

محمد ناصر ماضى عبدالحليم

محمد عبدالحميد عبدالرازق حسين

محمود حسن محمود حسن
محمود حسنى عبدهللا عبدالكريم

محمود زغلول سليم محمد
محمود سعيد حسن ابوطالب
محمود عادل محمد كمال فھيم

محمود عزت محمد محمد

محمد ناصر محمد احمد
محمد ياسين عبدالحميد دسوقى
محمود ابراھيم احمد ابو حطب
محمود اسماعيل على محمد
محمود اشرف محمود سيد
محمود جمال طه عبدالحميد

مصطفى جمال عبده احمد
مصطفى محمد العدلى عبدالعال
مصطفى محمد ھاشم خطاب

منار محمود عبدالعال عبدالعال
منال محمد موسى ثابت

منال محمود محمد محمود

محمود عصام كمال احمد
محمود محمد عبدالكريم ابوالحسن

محمود محمد محمود ابوسريع
محمود مصطفى ضيف هللا مصطفى

مريم محمد سعد على درويش
مصطفى جمال ابراھيم محمد

مى خالد عبدالحليم محمد
مياده جمال عبدالعظيم عبدالرحيم

ميار عبدالعاطى حسين محمد

منى عبدالمحسن محمود ابوطالب
مھا ابراھيم عبدالمستجاب عبدالغنى

مھا عبدربه احمد عبدربه
مھا محمد احمد محمد

مھا محمد محمد احمد خليل
مھند اسماعيل عبدالكريم عبدالرحيم

يعتمد؛
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم لجنة االمتحان



مالحظاترقم الجلوسحالة الطالبم اسم الطالب
آ

الفرقة األوىل - انتظام

أرقام الجلوس 

١٨٠١باق801
١٨٠٢باق802
١٨٠٣باق803
١٨٠٤باق804
١٨٠٥باق805
١٨٠٦باق806
١٨٠٧باق807
١٨٠٨باق808
١٨٠٩باق809
١٨١٠باق810
١٨١١باق811
١٨١٢باق812
١٨١٣باق813
١٨١٤باق814
١٨١٥باق815
١٨١٦باق816
١٨١٧باق817
١٨١٨باق818
١٨١٩باق819
١٨٢٠باق820
١٨٢١باق821
١٨٢٢باق822
١٨٢٣باق823
١٨٢٤باق824
١٨٢٥باق825
١٨٢٦باق826
١٨٢٧باق827
١٨٢٨باق828
١٨٢٩باق829
١٨٣٠باق830
١٨٣١باق831
١٨٣٢باق832
١٨٣٣باق833
١٨٣٤باق834
١٨٣٥باق835
١٨٣٦باق836
١٨٣٧باق837

ندا محمد محمود محمد
ندي عبد الحي حفني محمد سعيد

نسمه محمد احمد محمد

نورھان ممدوح صديق سعد
ھاجر احمد محمد خير احمد

ھاجر شحاته عبدالعزيز عبدالغنى
ھاجر محمد احمد عبدهللا
ھادى عادل محمد محمد

نسمه محمد على مرسى
نعمه سيد عبدالقوى احمد

نھى محمود يسرى محمد عبدالعظيم
نوال كمال عبدهللا عبدالحميد
نورا جمال عبدالدايم بغدادى

نورا غريب عبدالرحيم غريب موسى

يوسف سعد محمد عبدهللا العريمان
يوسف عبدالعزيز محمود عطا
يوسف على عبدالحكم على
يوسف محمد صالح محمد

وليد رفعت عبدالموجود امين
وليد عصام على عبدالحكيم

ياسمين احمد ابوالفتوح احمد
ياسمين صفوت يوسف عبدالرحمن

ياسمين محمد حسانين عبدالغنى احمد
يسرى ايمن ابراھيم محمود

ھشام اشرف فتحى على
وائل صالح عبدالصبور عبدالرحمن

وفاء سالمه على محمد
وفاء عاشور عبدالاله نعمان
والء السيد احمد السيد على

والء سيد ابراھيم محمد

ھانى على نصار على 
ھانى محمد ابراھيم احمد

ھبه محمد عبدالحكم مسعد حمدان
ھبه نادى بشير خميس

ھدى سيد محمد عبدالسند
ھدى محمد عبدالناصر محمد

نورھان مؤمن محمد سامى محمد

يعتمد؛
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم لجنة االمتحان



مالحظاترقم الجلوسحالة الطالبم
٢٠٠١مستجد1
٢٠٠٢مستجد2
٢٠٠٣مستجد3
٢٠٠٤مستجد4
٢٣٠٦باق5
٢٣٠٧باق6
٢٠٠٥مستجد7
٢٠٠٦مستجد8
٢٠٠٧مستجد9

٢٠٠٨مستجد10
٢٣٠٨باق11
٢٠٠٩مستجد12
٢٠١٠مستجد13
٢٣٠٩باق14
٢٠١١مستجد15
٢٠١٢مستجد16
٢٣١٠باق17
٢٣١١باق18
٢٠١٣مستجد19
٢٣١٢باق20
٢٣١٣باق21
٢٠١٤مستجد22
٢٣١٤باق23
٢٠١٥مستجد24
٢٣١٥باق25
٢٠١٦مستجد26
٢٠١٧مستجد27
٢٣١٦باق28
٢٠١٨مستجد29
٢٣١٧باق30
٢٣١٨باق31
٢٣١٩باق32
٢٠١٩مستجد33
٢٠٢٠مستجد34
٢٣٢٠باق35
٢٠٢١مستجد36
٢٣٢١باق37
٢٣٢٢باق38
٢٣٢٣باق39

أالء نوح صالح ابراھيم نوح
ابتسام محسن سيد فھمى

ابراھيم جمال الدين ابراھيم محمد

اسم الطالب
آيات مصطفى محمد بھجت محمد

آيه علي محمد ربيع 

 الفرقة األوىل - انتساب 

احمد اسامه عبدالرؤف حجازي
احمد اشرف حسن محمد

احمد جمال حربى ابوضيف

ابوغزاله عبدالمطلب محمد عبدالمطلب
احالم رضى رشيد على

احالم منتصر مصطفى على

ابراھيم سيد ابراھيم محمد
ابراھيم عزت عبدالمعز محمود
ابو المجد ابو الليل محمود على

احمد سعيد محمد محمد حمد
احمد صالح حداد محمد

احمد عبدالمنعم محمد طه

احمد ذكى عبدالقادر احمد الشربينى
احمد ربيع محمد على

احمد رمضان ابراھيم متولى

احمد حسن عبدالحكيم على
احمد حسين السيد حسين سراج

احمد حمدى محمد حسن

احمد محمد ابراھيم احمد
احمد محمد احمد سويكن

احمد محمد سيد عبداللطيف

احمد على سعد محمد 
احمد على محمد عبدهللا
احمد محسن على احمد

احمد عثمان صابر عثمان
احمد عثمان محمد دسوقي

احمد عزت توفيق ابراھيم عمارة

احمد وليد سيد محمود

احمد مصطفى سيد شعراوى
احمد مصطفى مختار محمود صادق
احمد مصطفي جابر محمد حسن

احمد محمد صالح ابوزيد
احمد محمد محمد محمود
احمد محى محمد محمد

أرقام الجلوس

يعتمد؛
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم لجنة االمتحان:



مالحظاترقم الجلوسحالة الطالبم اسم الطالب
ط آ

 الفرقة األوىل - انتساب 

أرقام الجلوس

٢٣٢٤باق40
٢٣٢٥باق41
٢٠٢٢مستجد42
٢٠٢٣مستجد43
٢٠٢٤مستجد44
٢٠٢٥مستجد45
٢٣٢٦باق46
٢٠٢٦مستجد47
٢٣٢٧باق48
٢٠٢٧مستجد49
٢٠٢٨مستجد50
٢٠٢٩مستجد51
٢٣٢٨باق52
٢٠٣٠مستجد53
٢٠٣١مستجد54
٢٣٢٩باق55
٢٠٣٢مستجد56
٢٠٣٣مستجد57
٢٠٣٤مستجد58
٢٠٣٥مستجد59
٢٣٣٠باق60
٢٠٣٦مستجد61
٢٠٣٧مستجد62
٢٣٣١باق63
٢٠٣٨مستجد64
٢٠٣٩مستجد65
٢٠٤٠مستجد66
٢٠٤١مستجد67
٢٠٤٢مستجد68
٢٠٤٣مستجد69
٢٠٤٤مستجد70
٢٠٤٥مستجد71
٢٠٤٦مستجد72
٢٠٤٧مستجد73
٢٠٤٨مستجد74
٢٠٤٩مستجد75
٢٠٥٠مستجد76
٢٠٥١مستجد77
٢٠٥٢مستجد78

احمد يسرى على محمد نجم
ادھم على قنديل مرسى

اسالم اسماعيل احمد زيان
اسالم اشرف على متولى
اسالم امين رجب امين

اسراء حجاج محمد تونى
اسراء محمد احمد عبدربه
اسالم احمد عثمان احمد

اروى ابراھيم دسوقي ابراھيم عطيه
اسراء احمد محمود فرغلى
اسراء تھامى عثمان تھامى

اسالم مجدي يسن احمد
اسماء احمد فكرى عبدالظاھر
اسماء حامد شرعى مصرى

اسالم شريف فرج عبد الوھاب
اسالم عادل عبدالرحمن محمد
اسالم عبد الرحيم محمد خيرى

اسالم جابر محمود مراد
اسالم حمدى عبدالحليم حامد
اسالم خالد فھمى عشماوى

االء طارق خميس احمد صالح
االء محمد عبد النعيم سالمه
االء محمد عبدالعظيم توفيق

اكرم احمد فوزى فؤاد
االء احمد عبد الباسط احمد

االء جمال عبد الناصر يونس سليم

اسماء عبدالناصر امام محمود
اسماء وحيد محمد على

اسماعيل حسن اسماعيل حسن

امانى مصطفى عبدالناصر رحاب
امل حنفى محمود مقرب

امل محمدناصف احمد محمود

الھام نجاح سعد احمد
امانى خيرى محمد رياض

امانى فايز عبدالونيس حسن

الشريف مجدى عبدالسالم احمد
الشيماء عبد النبى عبد الحليم عبد العليم

الھام سعيد حسين محمد الصوالحى

امل محمود مرسى سيد

يعتمد؛
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم لجنة االمتحان:



مالحظاترقم الجلوسحالة الطالبم اسم الطالب
ط آ

 الفرقة األوىل - انتساب 

أرقام الجلوس

٢٠٥٣مستجد79
٢٠٥٤مستجد80
٢٠٥٥مستجد81
٢٠٥٦مستجد82
٢٠٥٧مستجد83
٢٠٥٨مستجد84
٢٠٥٩مستجد85
٢٠٦٠مستجد86
٢٠٦١مستجد87
٢٠٦٢مستجد88
٢٠٦٣مستجد89
٢٠٦٤مستجد90
٢٠٦٥مستجد91
٢٣٣٢باق92
٢٠٦٦مستجد93
٢٣٣٣باق94
٢٠٦٧مستجد95
٢٣٣٤باق96
٢٠٦٨مستجد97
٢٣٣٥باق98
٢٠٦٩مستجد99

٢٠٧٠مستجد100
٢٠٧١مستجد101
٢٠٧٢مستجد102
٢٠٧٣مستجد103
٢٠٧٤مستجد104
٢٠٧٥مستجد105
٢٠٧٦مستجد106
٢٠٧٧مستجد107
٢٠٧٨مستجد108
٢٠٧٩مستجد109
٢٣٣٦باق110
٢٠٨٠مستجد111
٢٠٨١مستجد112
٢٠٨٢مستجد113
٢٠٨٣مستجد114
٢٠٨٤مستجد115
٢٠٨٥مستجد116
٢٠٨٦مستجد117

اميره ماھر احمد ابراھيم ابو حسن
انجى ابوبكر احمد بخيت

انس رضا عزت عبدالمجيد الروبي

اميرة فرغلى محمد فرغلى
اميرة محمد على عبد العليم

اميره عبدالوھاب مصطفى محمد

امنيه احمد محى الدين مصطفى
امنيه عيد صالح محمد

ايمان نايل مرعى عبدالجواد
ايمن خلف محمود خالد

ايمن محمد طه علي 

ايمان اشرف على عبد الحميد
ايمان جمعه صميده صالح

ايمان عبدهللا عبدالرازق عبدهللا

ايات محمود عبد الصمد ابراھيم
اية احمد عبدهللا سيد 
اية خالد خلف بوصة 

ايه شريف عبد هللا احمد
ايه فتحى محمد على الدين

ايه محمود عبدالسالم عبدالعظيم

ايه حمدى عبد الرحمن احمد
ايه خالد محمد حسن 

ايه سيد مكرم عبد الحكيم

ايه اشرف صالح الليثى
ايه بشير عبد الحميد قاعود

ايه حسين على محمد 

بكرى وجيه محمد بكرى
بالل عبد الناصر عباس عبد المقصود

بوسى رفعت كمال عثمان احمد

بدر ربيع بدر محمد 
بسمه إسماعيل محمد على

بسمه ابراھيم حسن الحسينى

ايه منصور عبدالسالم ابوحمزه
ايھاب سعد عبد السميع على

بثينة عزت محمد احمد

حازم محمد حجازى ابوجبل

تامر عبد العظيم على عبد العظيم الحفناوى
تغريد حلمي محمد احمد محمد طنطاوي

جومان رمضان على ابراھيم

يعتمد؛
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم لجنة االمتحان:



مالحظاترقم الجلوسحالة الطالبم اسم الطالب
ط آ

 الفرقة األوىل - انتساب 

أرقام الجلوس

٢٠٨٧مستجد118
٢٠٨٨مستجد119
٢٠٨٩مستجد120
٢٣٣٧باق121
٢٠٩٠مستجد122
٢٠٩١مستجد123
٢٣٣٨باق124
٢٠٩٢مستجد125
٢٠٩٣مستجد126
٢٣٣٩باق127
٢٣٤٠باق128
٢٠٩٤مستجد129
٢٣٤١باق130
٢٠٩٥مستجد131
٢٠٩٦مستجد132
٢٠٩٧مستجد133
٢٠٩٨مستجد134
٢٠٩٩مستجد135
٢١٠٠مستجد136
٢١٠١مستجد137
٢١٠٢مستجد138
٢٣٤٢باق139
٢١٠٣مستجد140
٢٣٤٣باق141
٢٣٤٤باق142
٢١٠٤مستجد143
٢٣٤٥باق144
٢٣٤٦باق145
٢٣٤٧باق146
٢٣٤٨باق147
٢٣٤٩باق148
٢٣٥٠باق149
٢١٠٥مستجد150
٢١٠٦مستجد151
٢١٠٧مستجد152
٢٣٥١باق153
٢١٠٨مستجد154
٢١٠٩مستجد155
٢٣٥٢باق156

حسام الدين عبدالباسط حسن عبدهللا محمد
حسام سعد احمد حسين

حسام شوقى فرغلى عبدالعاطى

حسام احمد كتان محمد
حسام الدين جمال كامل

حسن محمد فاروق محمد
حسن مراد عبدالرحيم احمد

حسن يوسف حمدى ابو الفضل

حسن حمدى عرفان رشوان
حسن على محمد محمد يوسف
حسن محروس عاشور امين

حسام ضاحي اسماعيل محمد
حسام عوض محمد احمد
حسن إبراھيم محمد أحمد

حماد سعيد حماد صقر
حمدى عبدالباسط على محمد
حنان حسن عطيه المتولى

حسناء محمد عبده طه عفيفى
حسين حسن عبد هللا حسين

حسين محمد عبدالغنى عبدالفتاح

حسناء شحته حسن احمد
حسناء شعبان محمد جمعة

حسناء محمد عبد الرؤف مرسى

خالد محمود حسن محمود احمد
خالد وليد عبدالمنصف محمد
خلود كمال توفيق ھارون

خالد جمال محمود عبدالسالم
خالد عبدالعظيم محمد خالد

خالد على يوسف حسين عبدهللا

حنان قاسم ابراھيم قاسم
حنان محى السيد احمد

حياة ابراھيم محمد خميس

دينا محمد عبدالنبى محمود

دنيا على صالح على 
دينا خالف عبده احمد

دينا رزق عبدالعال عبدالكريم

دعاء اسامة محمد عبد الحليم
دعاء جالل محمد صاوى

دعاء عبد القادر حسن محمد

يعتمد؛
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم لجنة االمتحان:



مالحظاترقم الجلوسحالة الطالبم اسم الطالب
ط آ

 الفرقة األوىل - انتساب 

أرقام الجلوس

٢١١٠مستجد157
٢١١١مستجد158
٢١١٢مستجد159
٢٣٥٣باق160
٢١١٣مستجد161
٢١١٤مستجد162
٢١١٥مستجد163
٢١١٦مستجد164
٢١١٧مستجد165
٢٣٥٤باق166
٢١١٨مستجد167
٢١١٩مستجد168
٢١٢٠مستجد169
٢١٢١مستجد170
٢١٢٢مستجد171
٢١٢٣مستجد172
٢١٢٤مستجد173
٢١٢٥مستجد174
٢١٢٦مستجد175
٢١٢٧مستجد176
٢١٢٨مستجد177
٢١٢٩مستجد178
٢١٣٠مستجد179
٢٣٥٥باق180
٢١٣١مستجد181
٢١٣٢مستجد182
٢٣٥٦باق183
٢٣٥٧باق184
٢٣٥٨باق185
٢١٣٣مستجد186
٢١٣٤مستجد187
٢٣٥٩باق188
٢٣٦٠باق189
٢١٣٥مستجد190
٢١٣٦مستجد191
٢١٣٧مستجد192
٢٣٦١باق193
٢٣٦٢باق194
٢١٣٨مستجد195

رامى سالمة عبدهللا محمد ابو الخير
رانيا محمود محمد صادق

رضوى ابوالسعود على ابوالسعود
رضوى جمال عبدالعاطى سند
رضوى رضا احمد عبد العاطى

رحاب مصطفى عمرو على
رحمة العربى حزين احمد ابو زيد

رضا جمال محمد عبدالفتاح

ربيع محمد ابراھيم محمد
رحاب صالح محمود حسن
رحاب محمود ناجى محمد

ريھام على محمد محمد
ريھام محمد سيد عبد الرحمن
زھيرة ابراھيم فتحي ابراھيم

روان احمد محمد أمين احمد حمدى
روان ماجد حسن محمد على
ريھام اسماعيل يسن محمد

رغده خالد احمد محمد
رنا عليوه مسلم جمعه
رندا جمال خلف امين 

ساره بليغ حمدى محمد
ساره محمد يحيى احمد

ساره يسرى ابوالفتوح برغش

زينه عبدالغنى فاروق عبدالواحد
سارة أنور أمين محمد

سارة عبدالمجيد محمد ابو ليلة

زياد محمد احمد حسين
زياد محمد الشاذلى الصاوى
زينب راضى صابر صالح

سمر سامح عبد القادر احمد
سمر محمد مصطفى عبدالعظيم
سمر محمود محمد مصطفى

سعد محمد سعد احمد 
سلمى حمادة شاكر عبد الغنى

سماح محمد شبل العزب

سالم عامر محمد عبدالرحمن
سامح يسرى احمد محمود

سحر امبابى عبدالعظيم محمد

سميه جالل عبد العزيز جالل

يعتمد؛
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم لجنة االمتحان:



مالحظاترقم الجلوسحالة الطالبم اسم الطالب
ط آ

 الفرقة األوىل - انتساب 

أرقام الجلوس

٢١٣٩مستجد196
٢١٤٠مستجد197
٢١٤١مستجد198
٢١٤٢مستجد199
٢٣٦٣باق200
٢١٤٣مستجد201
٢٣٦٤باق202
٢٣٦٥باق203
٢٣٦٦باق204
٢١٤٤مستجد205
٢١٤٥مستجد206
٢١٤٦مستجد207
٢٣٦٧باق208
٢١٤٧مستجد209
٢٣٦٨باق210
٢١٤٨مستجد211
٢١٤٩مستجد212
٢١٥٠مستجد213
٢١٥١مستجد214
٢١٥٢مستجد215
٢٣٦٩باق216
٢١٥٣مستجد217
٢١٥٤مستجد218
٢١٥٥مستجد219
٢١٥٦مستجد220
٢١٥٧مستجد221
٢٣٧٠باق222
٢٣٧١باق223
٢١٥٨مستجد224
٢١٥٩مستجد225
٢١٦٠مستجد226
٢١٦١مستجد227
٢١٦٢مستجد228
٢١٦٣مستجد229
٢١٦٤مستجد230
٢١٦٥مستجد231
٢٣٧٢باق232
٢١٦٦مستجد233
٢٣٧٣باق234

سيف معاذ ابراھيم ابراھيم جميل
شاھنده احمد محمد وجدى قللي
شذى عبدهللا اسماعيل ايوب

سھيله محمد العربى دمرداشى محمد
سيد طه محمد عبداللطيف

سيف الدين احمد خلف محمد عبدالرحمن

سندس انور عبدالمطلب على
سھام محمد ابراھيم السيد

شيماء رجب محمد محمد
شيماء صالح فتحي مصطفي

شيماء عزوز عبد الفتاح منصور

شھاب محمد عبد التواب عبد المجلى
شيماء اسماعيل محمد سيد
شيماء خيرى ناجى خليفه

شروق بھاء الدين على ابراھيم
شروق مصطفى كامل محمد

شھاب الدين احمد عبدالمجيد محمد الجعراني

ضياء محمد عزت محمد السنوسى
طارق سمير سيف النصر

طاھر ممدوح مرسى سنوسى

شيماء مكرم منصور عبداللطيف
صباح احمد محمد عبدالمقصود

ضحى احمد فرج محمد

شيماء مجدي توفيق فھمي
شيماء محمد عبدالعاطى محمد
شيماء محمود ھجرس محمد

عبد الرحمن طارق كمال صالح
عبد الرحمن محمد سعد مھنى

عبد هللا صابر عبد الحكيم حسين

عبد الرحمن ابو بكر عبد العزيز امين
عبد الرحمن سالم عبد العظيم محمد

عبد الرحمن صالح على حسن

طه حمدى فھمى عبدالرحيم
طه محمد طه احمد 

عادل محمود كمال اسماعيل

عبدالرحمن احمد عبدالعزيز على

عبد هللا محمد صديق محمود
عبد الوھاب محمد عبد الوھاب محمد صابر

عبدالرحمن احمد خيرى محمد

يعتمد؛
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم لجنة االمتحان:



مالحظاترقم الجلوسحالة الطالبم اسم الطالب
ط آ

 الفرقة األوىل - انتساب 

أرقام الجلوس

٢٣٧٤باق235
٢٣٧٥باق236
٢٣٧٦باق237
٢٣٧٧باق238
٢٣٧٨باق239
٢١٦٧مستجد240
٢٣٧٩باق241
٢٣٨٠باق242
٢٣٨١باق243
٢١٦٨مستجد244
٢٣٨٢باق245
٢١٦٩مستجد246
٢١٧٠مستجد247
٢١٧١مستجد248
٢١٧٢مستجد249
٢٣٨٣باق250
٢١٧٣مستجد251
٢١٧٤مستجد252
٢١٧٥مستجد253
٢٣٨٤باق254
٢٣٨٥باق255
٢١٧٦مستجد256
٢٣٨٦باق257
٢١٧٧مستجد258
٢٣٨٧باق259
٢٣٨٨باق260
٢٣٨٩باق261
٢١٧٨مستجد262
٢٣٩٠باق263
٢١٧٩مستجد264
٢٣٩١باق265
٢١٨٠مستجد266
٢١٨١مستجد267
٢١٨٢مستجد268
٢١٨٣مستجد269
٢٣٩٢باق270
٢١٨٤مستجد271
٢١٨٥مستجد272
٢١٨٦مستجد273

عبدالرحمن عوض محمد احمد على
عبدالرحمن محمد احمد احمد

عبدالرحمن محمد حسين محمد

عبدالرحمن احمد عبدالفتاح محمد
عبدالرحمن خليل جابر خليل

عبدهللا يحى عبدالمنعم عبدهللا
عبدالمنعم محمد احمد عبدالرحمن
عبير ابو الوفا نجاتى عبد المنعم

عبدهللا محمد السيد متولى
عبدهللا محمد عزوز محمد

عبدهللا ناجى عبدالحميد عتابى

عبدالرحمن مصطفى محمد احمد
عبدالرحمن نبيل جمال محمد

عبدهللا جمال عبدالمنعم عبدالمولى

عالء سيد محمد عبدالوارث
عالء محمد السيد بدر

عالء يونس عبدالحميد عبدالعزيز

عصام محمود رشوان محمد
عال محمد عبد النعيم حسن
عالء بخيت حسن بخيت

عثمان محمد عثمان سيف
عرفان مدحت عرفان عبدالحكم

عزه جمعه شحاته على

عمرو احمد عبدالكريم عبدالمعين
عمرو خالد فراج محمد
عمرو علي خليفة علي

عمر عبد المطلب عبد الدايم اسماعيل اسماع
عمر فتحي حسن مسعود

عمر نزالوى سيد عبدالقادر

على عبدهللا عبدالعزيز خليفه
عمادالدين عمر عبدالمجيد سالم

عمر سالم ذكى عبداللطيف

فاطمه محمد محمود فرج

فاطمه الزھراء عالء الدين انس محمد
فاطمه عبيد سيد محمد

فاطمه قاسم مصطفى سرور

عمرو ھشام توفيق احمد
غاده عبدالفتاح درويش معتمد

فاطمة زين العابدين على محمد قطب

يعتمد؛
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم لجنة االمتحان:



مالحظاترقم الجلوسحالة الطالبم اسم الطالب
ط آ

 الفرقة األوىل - انتساب 

أرقام الجلوس

٢٣٩٣باق274
٢٣٩٤باق275
٢١٨٧مستجد276
٢١٨٨مستجد277
٢١٨٩مستجد278
٢١٩٠مستجد279
٢١٩١مستجد280
٢١٩٢مستجد281
٢١٩٣مستجد282
٢١٩٤مستجد283
٢١٩٥مستجد284
٢١٩٦مستجد285
٢٣٩٥باق286
٢١٩٧مستجد287
٢١٩٨مستجد288
٢١٩٩مستجد289
٢٢٠٠مستجد290
٢٢٠١مستجد291
٢٣٩٦باق292
٢٣٩٧باق293
٢٣٩٨باق294
٢٢٠٢مستجد295
٢٣٩٩باق296
٢٢٠٣مستجد297
٢٤٠٠باق298
٢٢٠٤مستجد299
٢٤٠١باق300
٢٢٠٥مستجد301
٢٤٠٢باق302
٢٤٠٣باق303
٢٢٠٦مستجد304
٢٤٠٤باق305
٢٢٠٧مستجد306
٢٤٠٥باق307
٢٤٠٦باق308
٢٢٠٨مستجد309
٢٢٠٩مستجد310
٢٤٠٧باق311
٢٤٠٨باق312

فتحى عالءالدين فتحى محمد
فيصل محمد صالح نظير

كوثر حمدي احمد عوض
كوثر عماد عمر سند عزب
لؤي محمد عبد القادر محمد

كريم احمد مھنى عبدالرحمن
كريم شريف سليمان محمد
كريم محمد عبدالسالم محمد

قطب سعيد انور محمود
كامل احمد جابر السيد محمد

كرم على محمود حسين

محمد احمد عبد الناصر دكرورى
محمد احمد عبدالحميد محمد
محمد احمد عماره ابراھيم

محمد احمد شاكر غزالى
محمد احمد عبد الحميد دخيل

محمد احمد عبد المطلب عبد الواحد

مايسه محمود عبدالمنعم عبدهللا محمد
محمد ابراھيم على احمد
محمد احمد احمد مھنى

محمد جمال السيد عبدالمجيد
محمد جمال سيد ماضى
محمد جمعه محمد جمعه

محمد احمد يوسف محمود
محمد اشرف عواد عبده جاد
محمد جمال الدين محمد ربيع

محمد احمد محمد عاشور
محمد احمد محمد كامل

محمد احمد محمد محمود شرف

محمد خليل حسن عبدالرحمن
محمد رابح محمد نادى

محمد رافت جميل مھران

محمد خالد عطيه محمد صالح
محمد خالد عويس سيد
محمد خالد محمد حسين

محمد حسن ابراھيم عبدالسالم
محمد حمدى عزت حميده

محمد حمزه محمود عبد الحافظ

محمد رمضان حسن مرسى

يعتمد؛
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم لجنة االمتحان:



مالحظاترقم الجلوسحالة الطالبم اسم الطالب
ط آ

 الفرقة األوىل - انتساب 

أرقام الجلوس

٢٢١٠مستجد313
٢٢١١مستجد314
٢٤٠٩باق315
٢٢١٢مستجد316
٢٤١٠باق317
٢٢١٣مستجد318
٢٢١٤مستجد319
٢٤١١باق320
٢٤١٢باق321
٢٤١٣باق322
٢٢١٥مستجد323
٢٢١٦مستجد324
٢٢١٧مستجد325
٢٤١٤باق326
٢٢١٨مستجد327
٢٤١٥باق328
٢٢١٩مستجد329
٢٢٢٠مستجد330
٢٢٢١مستجد331
٢٢٢٢مستجد332
٢٤١٦باق333
٢٤١٧باق334
٢٢٢٣مستجد335
٢٤١٨باق336
٢٢٢٤مستجد337
٢٢٢٥مستجد338
٢٢٢٦مستجد339
٢٢٢٧مستجد340
٢٢٢٨مستجد341
٢٢٢٩مستجد342
٢٢٣٠مستجد343
٢٤١٩باق344
٢٤٢٠باق345
٢٢٣١مستجد346
٢٤٢١باق347
٢٢٣٢مستجد348
٢٤٢٢باق349
٢٤٢٣باق350
٢٢٣٣مستجد351

محمد سيد توفيق على
محمد سيد محمود مشرف

محمد صالح حسن اسماعيل

محمد سعيد ابوزيد سليمان
محمد سعيد سليمان السيد يسن

محمد سمير ابراھيم حفنى

محمد زكريا محمد حسن حسن
محمد زكريا محمد عبدالبارى

محمد عابد صدقى عبد الحافظ
محمد عاطف احمد بديع

محمد عبدالنبى حامد فوده

محمد طارق فؤاد السيد دسوقى
محمد طارق محمد كمال احمد ذكى

محمد طه محمود يوسف

محمد صالح بكرى محمد
محمد صالح حسنين زكى
محمد طارق شعبان احمد

محمد مجدى محمد محمد
محمد مختار احمد السيد

محمد مدحت كامل جاب هللا

محمد فتحى شعبان محمد يوسف
محمد فرج محمد رجب

محمد فريد شعبان عبد الحميد

محمد عالءالدين محمد يس محمد
محمد على اسماعيل على

محمد على محمد عبد الكريم

محمد يسرى عبدالمحسن شريف
محمداشرف محمد على السيد
محمود ابراھيم عباس نايل

محمد نادى عبدالحليم دسوقى
محمد ناصر جمال أحمد

محمد نبيل عبدالكريم عبدالحكم

محمد مسلم انور محمود
محمد مصطفي علي مصطفي
محمد مفتاح حامد محمود

محمود بشر احمد عبدالغنى

محمود احمد عثمان محمد
محمود اشرف اسماعيل احمد

محمود اشرف محمد عبداللطيف

يعتمد؛
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم لجنة االمتحان:



مالحظاترقم الجلوسحالة الطالبم اسم الطالب
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 الفرقة األوىل - انتساب 

أرقام الجلوس

٢٢٣٤مستجد352
٢٢٣٥مستجد353
٢٤٢٤باق354
٢٤٢٥باق355
٢٢٣٦مستجد356
٢٢٣٧مستجد357
٢٤٢٦باق358
٢٢٣٨مستجد359
٢٤٢٧باق360
٢٢٣٩مستجد361
٢٢٤٠مستجد362
٢٢٤١مستجد363
٢٢٤٢مستجد364
٢٤٢٨باق365
٢٢٤٣مستجد366
٢٤٢٩باق367
٢٢٤٤مستجد368
٢٢٤٥مستجد369
٢٤٣٠باق370
٢٢٤٦مستجد371
٢٢٤٧مستجد372
٢٢٤٨مستجد373
٢٢٤٩مستجد374
٢٢٥٠مستجد375
٢٢٥١مستجد376
٢٢٥٢مستجد377
٢٢٥٣مستجد378
٢٢٥٤مستجد379
٢٤٣١باق380
٢٢٥٥مستجد381
٢٢٥٦مستجد382
٢٤٣٢باق383
٢٤٣٣باق384
٢٤٣٤باق385
٢٢٥٧مستجد386
٢٤٣٥باق387
٢٢٥٨مستجد388
٢٤٣٦باق389
٢٤٣٧باق390

محمود حسن عبدالحميد توفيق
محمود زكريا رشاد بحيري
محمود سامى حلمى محمد

محمود حافظ محمد ابوالحمد
محمود حسان فوزى محمد

محمود على حسن محمود
محمود فرج حسن محمود
محمود محفوظ عرفه احمد

محمود ضيف عبدالسالم ابوضيف
محمود طارق محمد حرحش
محمود عالء محمود احمد

محمود سمير حمدان حافظ
محمود سيد محمود احمد

محمود ضاحى عبدالنعيم دكرورى

محمود مرسى سيد خميس
محمود مصطفى عبدالسالم مرسي

مختار محمد محمد عبدالعظيم

محمود محمد عبدالحكيم سليم
محمود محمد عبدالمعطى عبدالقادر

محمود محمد مجدى احمد

محمود محمد السباعى ابراھيم حامد
محمود محمد حسين محمد ادم

محمود محمد زكي صالح

مصطفى حجازى حسين مھنى
مصطفى حمدان محمد اسماعيل
مصطفى عبدالجليل احمد الفقى

مروه مختار على حسنين
مصطفى اسامه سيف النصر توفيق سيف ال

مصطفى السيد محمد محمود

مروة مدحت عبد العليم احمد
مروه جمال احمد ايوب

مروه محمد توفيق محمد

ممدوح سيد محمد ممدوح سيد

مصطفى محمد ابراھيم عبدالحميد
مصطفى محمد جاسر عدلى

مصطفى محمد قطب عبدالحفيظ جنيدى

مصطفى فايق صالح الدين عبدهللا
مصطفى كامل صديق احمد

مصطفى كامل عبد الحليم مجاھد

يعتمد؛
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم لجنة االمتحان:
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 الفرقة األوىل - انتساب 

أرقام الجلوس

٢٢٥٩مستجد391
٢٢٦٠مستجد392
٢٤٣٨باق393
٢٢٦١مستجد394
٢٤٣٩باق395
٢٢٦٢مستجد396
٢٤٤٠باق397
٢٢٦٣مستجد398
٢٤٤١باق399
٢٤٤٢باق400
٢٢٦٤مستجد401
٢٢٦٥مستجد402
٢٢٦٦مستجد403
٢٢٦٧مستجد404
٢٤٤٣باق405
٢٤٤٤باق406
٢٢٦٨مستجد407
٢٢٦٩مستجد408
٢٢٧٠مستجد409
٢٢٧١مستجد410
٢٢٧٢مستجد411
٢٢٧٣مستجد412
٢٢٧٤مستجد413
٢٢٧٥مستجد414
٢٤٤٥باق415
٢٢٧٦مستجد416
٢٢٧٧مستجد417
٢٢٧٨مستجد418
٢٢٧٩مستجد419
٢٢٨٠مستجد420
٢٢٨١مستجد421
٢٢٨٢مستجد422
٢٢٨٣مستجد423
٢٤٤٦باق424
٢٢٨٤مستجد425
٢٤٤٧باق426
٢٢٨٥مستجد427
٢٢٨٦مستجد428
٢٢٨٧مستجد429

منار خيري حامد يوسف
منال ابوالعباس على احمد

مھند صبرى كامل على
مھند عادل محمد يوسف

مياده احمد عبدالظاھر محمد

منى اشرف صالح محمد
منى مجدى محمد حسن عشماوى

مھا مصطفى محمد محمد

منه هللا رمضان سعيد على
منه هللا محمد رمضان فھيم

منه هللا مصطفى احمد السيد زغله

نھا عبد هللا احمد ابراھيم
نھاد سعيد ابراھيم عباس

نورا أحمد رمضان الصاوى قمحاوى

ندى نصر صبحى محفوظ
نسمه على اسماعيل محمد
نسمه محمود نادى شاكر

ميرنا شوقي سيد عبدالنبي
ميرنا ھشام عبد الرشيد محمود
نجالء صالح على عبد الحكيم

نورھان فولى محمد سيد
نيره مجدي عبد الواحد محمد الدمياطى

ھاجر خالد بدوى مھنى

نورھان طلعت مصطفي ھالل محمد
نورھان عالء نورالدين سالم

نورھان عيد على سيد

نورا احمد عوض هللا احمد
نورھان احمد السيد مصطفى
نورھان شريف سعد منصور

ھدى جمال حليم صالح
ھدى سعد عبدالحليم شحاته
ھدير بھاء الدين فؤاد عليوه

ھايدى خالد جالل محمد
ھبه عبدالعزيز عبدالعال السيد
ھبه عبدالعظيم السيد حسانين

ھاجر خالد حسن احمد
ھاجر سعد عبدالرحمن محمد
ھاجر محمود احمد عبد هللا

ھدير خالد جمال امين

يعتمد؛
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم لجنة االمتحان:
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أرقام الجلوس

٢٤٤٨باق430
٢٢٨٨مستجد431
٢٤٤٩باق432
٢٤٥٠باق433
٢٢٨٩مستجد434
٢٢٩٠مستجد435
٢٢٩١مستجد436
٢٢٩٢مستجد437
٢٢٩٣مستجد438
٢٢٩٤مستجد439
٢٢٩٥مستجد440
٢٢٩٦مستجد441
٢٤٥١باق442
٢٢٩٧مستجد443
٢٢٩٨مستجد444
٢٢٩٩مستجد445
٢٣٠٠مستجد446
٢٣٠١مستجد447
٢٣٠٢مستجد448
٢٣٠٣مستجد449
٢٣٠٤مستجد450
٢٣٠٥مستجد451

ياسين محمد الشريف ابراھيم ياسين
يوسف شعبان اسماعيل عبدالغني

يارا يحى عبدالمحسن حسن
ياسر محمود احمد عبد الرحيم
ياسين خلف محمد عبد الحافظ

وليد خالد جمال عبدالغنى
وليد محمد جابر شيخون

يارا احمد محمد احمد 

وفاء مجدى محمد محمد غالب
والء محمود اسماعيل امين

وليد جمال سعيد على 

وائل محمد رجب محمد
وسام محمد عبدالكريم محمد
وسام معروف محمد على

ھند محمد جابر صادق
ھند يوسف نصر الدين على
ھيام نبيل عبد الوكيل احمد

ھشام عبدالفتاح محمد مليجى
ھشام قرشى على عبدالرحمن السيد

ھناء مصطفى على خليفه

ھدير محمد احمد عمر
ھدير محمد امين محمود

يعتمد؛
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم لجنة االمتحان:


