
الدرجةرقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

٣٠٠١مستجد تقدير ابتسام أحمد كامل ابراھيم1

٣٠٠٢مستجد تقدير ابتسام محمد فؤاد قاسم2

٣٠٠٣مستجد تقدير ابتھال احمد عبدالحميد احمد3

٣٠٠٤مستجد تقدير ابتھال نصار سيد حافظ4

٣٠٠٥مستجد تقدير ابراھيم حسن سلطان على5

٣٠٠٦مستجد تقدير ابوبكر احمد عبدالعزيز ابوطاقية6

٣٠٠٧مستجد تقدير احالم عبدالمنعم عبدالرحمن عبدالجابر7

٣٠٠٨مستجد تقدير احالم نادى على محمود8

٣٠٠٩مستجد تخلف احمد ابراھيم احمد رفاعى9

٣٠١٠مستجد تقدير احمد اسماعيل احمد على10

٣٠١١مستجد تخلف احمد اشرف شحاته سنوسى الغجرى11

٣٠١٢مستجد تقدير احمد السيد محمد السيد العادلى12

٣٠١٣مستجد تخلف احمد جمعه عبدالموجود مدبولى13

٣٠١٤مستجد تخلف احمد حسن احمد عبدالحميد حسن ھيبه14

٣٠١٥مستجد تقدير احمد حسين حماده حسين عرفه15

٣٠١٦مستجد تخلف احمد خالد عبدهللا حسن16

٣٠١٧مستجد تقدير احمد خالد محمد فھمى سعده17

٣٠١٨مستجد تخلف احمد صالح عبدالماجد حسن18

٣٠١٩مستجد تقدير احمد صالح فتح هللا ابو حسن19

٣٠٢٠مستجد تخلف احمد عادل محمود عوض20

٣٠٢١مستجد تخلف احمد عاطف محمد فتحى عبدالعزيز21

٣٠٢٢مستجد تقدير احمد عبدالقادر يونس عبدالحفيظ الدالش22

٣٠٢٣مستجد تخلف احمد عدلى احمد احمد عبدهللا23

٣٠٢٤مستجد تخلف احمد على احمد عمر24

٣٠٢٥مستجد تخلف احمد على لبيب شحاته25

٣٠٢٦مستجد تخلف احمد عماد عبدالحكم محمد26

٣٠٢٧مستجد تقدير احمد عوض عوض على مسعد27

٣٠٢٨مستجد تخلف احمد عيد دكرورى محمد28

٣٠٢٩مستجد تقدير احمد فتحى عبد الحكيم حسن29

٣٠٣٠مستجد تقدير احمد فتحى عبدالعليم خلف30

٣٠٣١مستجد تقدير احمد فرج مسعود محمد حسنين31

٣٠٣٢مستجد تقدير احمد فرحات عبدهللا محمد32

٣٠٣٣مستجد تخلف احمد فرغل ھريدى عطيفى33

٣٠٣٤مستجد تخلف احمد فوزى احمد ذكى34

٣٠٣٥مستجد تقدير احمد كمال محمد محمد ابو بكر35

٣٠٣٦مستجد تخلف احمد مبروك عبدالعزيز مبروك36

أرقام الجلوس 

الفرقة الثانية 
إمضاء الطالب 

انتظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

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

الفرقة الثانية 
إمضاء الطالب 

٣٠٣٧مستجد تخلف احمد مبروك محمد مبروك موسى37

٣٠٣٨مستجد تخلف احمد مجدى عبود سالمه عبدالھادى38

٣٠٣٩مستجد تخلف احمد محمد األمير محمود حجازى39

٣٠٤٠مستجد تخلف احمد محمد انور محمد40

٣٠٤١مستجد تخلف احمد محمد حسن عبدالعزيز41

٣٠٤٢مستجد تقدير احمد محمد ربيع نجاتى خليل42

٣٠٤٣مستجد تقدير احمد محمد سيف محمد43

٣٠٤٤مستجد تقدير احمد محمد عبدالشافى ابوطالب رفاعى44

٣٠٤٥مستجد تخلف احمد محمد عبدالمجيد محمد45

٣٠٤٦مستجد تخلف احمد محمد فؤاد عبدالجيد46

٣٠٤٧مستجد تخلف احمد محمود طلبه شعبان روتان47

٣٠٤٨مستجد تخلف احمد مصطفى شعبان احمد الجناينى48

٣٠٤٩مستجد تخلف احمد ناجح احمد محمود49

٣٠٥٠مستجد تخلف احمد ناجى فؤاد محمد50

٣٠٥١مستجد تخلف احمد نبيل محمود رشاد51

٣٠٥٢مستجد تقدير احمد نجاح فاروق سعيد52

٣٠٥٣مستجد تخلف احمد يحى محمود على53

٣٠٥٤مستجد تقدير احمد يسين فارس عبدهللا54

٣٠٥٥مستجد تقدير اخالص محمد عبدالمعز عبدالعزيز55

٣٠٥٦مستجد تخلف اسامه شافعى احمد محمد56

٣٠٥٧مستجد تخلف اسراء احمد ابراھيم مرسى57

٣٠٥٨مستجد تقدير اسراء احمد محمد على58

٣٠٥٩مستجد تخلف اسراء السيد رمضان على59

٣٠٦٠مستجد تخلف اسراء ايمن محمد وحيد حامد60

٣٠٦١مستجد تقدير اسراء جابر عبدالحميد محمد61

٣٠٦٢مستجد تقدير اسراء حامد محمد ابراھيم62

٣٠٦٣مستجد تقدير اسراء حسين محمد حسن63

٣٠٦٤مستجد تقدير اسراء حسين محمد عبدالحكيم64

٣٠٦٥مستجد تخلف اسراء خالد كمال عبدالفضيل65

٣٠٦٦مستجد تقدير اسراء خلف محمد كمال ابراھيم66

٣٠٦٧مستجد تقدير اسراء رمضان يسن احمد67

٣٠٦٨مستجد تقدير اسراء سيد ابراھيم عبدالراضى68

٣٠٦٩مستجد تخلف اسراء صالح عبدالغنى محمد69

٣٠٧٠مستجد تخلف اسراء عادل ربيع عبدالعظيم70

٣٠٧١مستجد تخلف اسراء عامر زيان محمد71

٣٠٧٢مستجد تخلف اسراء عبدالخالق محمود فنون72

٣٠٧٣مستجد تقدير اسراء عشماوى محمد احمد73

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

الفرقة الثانية 
إمضاء الطالب 

٣٠٧٤مستجد تقدير اسراء على ابو شامه جاد الكريم74

٣٠٧٥مستجد تخلف اسراء على عربيد عويس75

٣٠٧٦مستجد تخلف اسراء كمال مصطفى عبد اللطيف76

٣٠٧٧مستجد تخلف اسراء مجد ى عزايم حسانين77

٣٠٧٨مستجد تقدير اسراء محمد عباس عبدالنبى78

٣٠٧٩مستجد تقدير اسراء محمد عبدالقوى عبدالحميد79

٣٠٨٠مستجد تخلف اسراء محمد فتحى مجاور80

٣٠٨١مستجد تقدير اسراء محمد فتحى محمد81

٣٠٨٢مستجد تخلف اسراء محمود فتحى محمد82

٣٠٨٣مستجد تخلف اسراء ياسر صفوت عزالدين83

٣٠٨٤مستجد تقدير اسالم ابراھيم على احمد على84

٣٠٨٥مستجد تقدير اسالم احمد حسن محمود85

٣٠٨٦مستجد تخلف اسالم احمد عليوه محمد86

٣٠٨٧مستجد تخلف اسالم اسماعيل احمد على87

٣٠٨٨مستجد تقدير اسالم جابر حسن محمد88

٣٠٨٩مستجد تخلف اسالم سيد مبروك محمد89

٣٠٩٠مستجد تقدير اسالم شوقى محمد جاب هللا90

٣٠٩١مستجد تخلف اسالم يوسف على سليم91

٣٠٩٢مستجد تخلف اسلم ايسر مختار عبد الظاھر92

٣٠٩٣مستجد تخلف اسماء احمد صالح احمد93

٣٠٩٤مستجد تقدير اسماء احمد عطيه حسن94

٣٠٩٥مستجد تقدير اسماء احمد على حسين95

٣٠٩٦مستجد تخلف اسماء جمال حسن محمد96

٣٠٩٧مستجد تخلف اسماء جمال دسوقى يوسف97

٣٠٩٨مستجد تقدير اسماء حسن السيد محمد98

٣٠٩٩مستجد تخلف اسماء حسن يوسف عبدالصمد99

٣١٠٠مستجد تقدير اسماء حمدى عبدالعزيز خليفة100

٣١٠١مستجد تخلف اسماء حمدى عطيه عميره101

٣١٠٢مستجد تخلف اسماء حمزه احمد محمد فرماوى102

٣١٠٣مستجد تقدير اسماء حنفى خلف مھنى103

٣١٠٤مستجد تخلف اسماء خالد جمال احمد104

٣١٠٥مستجد تخلف اسماء رجب حسن محمد105

٣١٠٦مستجد تخلف اسماء سيد احمد محمد106

٣١٠٧مستجد تقدير اسماء سيد موسى حسن107

٣١٠٨مستجد تخلف اسماء صابر محمود عبدربه108

٣١٠٩مستجد تقدير اسماء صالح عبد السالم عبده109

٣١١٠مستجد تقدير اسماء صالح عبدالجليل احمد110

يعتمد؛
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم لجنة االمتحان:
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٣١١١مستجد تخلف اسماء طه محمد احمد111

٣١١٢مستجد تخلف اسماء عبدالحليم عبدالمالك عبدالحليم112

٣١١٣مستجد تقدير اسماء عبدالرؤف احمد اسماعيل113

٣١١٤مستجد تقدير اسماء على عبدهللا عبدالجواد114

٣١١٥مستجد تقدير اسماء عنتر ابراھيم عبدالعال115

٣١١٦مستجد تقدير اسماء فرج شعبان عبدالحكيم116

٣١١٧مستجد تخلف اسماء محمد ابوالغيط السيد117

٣١١٨مستجد تقدير اسماء محمد خلف ابوالليل118

٣١١٩مستجد تقدير اسماء محمد عاطف عبد هللا119

٣١٢٠مستجد تقدير اسماء محمد عبدالعال عبدالرازق120

٣١٢١مستجد تقدير اسماء محمد غزالى عبدالنظير121

٣١٢٢مستجد تخلف اسماء محمود شيبه منصور122

٣١٢٣مستجد تقدير اسماء نادى عبدالحميد حسن123

٣١٢٤مستجد تقدير اسماعيل جمال فوزى محمد124

٣١٢٥مستجد تقدير اسماعيل محمد إبراھيم عبد المجيد125

٣١٢٦مستجد تقدير اشرف ناصر كامل محمد126

٣١٢٧مستجد تقدير اصيله محمد المعتصم مصطفى صالح127

٣١٢٨مستجد تقدير افنان عمادالدين محمد عبدالعظيم128

٣١٢٩مستجد تقدير االء ابوھاشم عبدالوھاب عبدالصادق129

٣١٣٠مستجد تقدير االء احمد محمود رشاد محمد130

٣١٣١مستجد تخلف االء حسنى فتحى حمد السيد131

٣١٣٢مستجد تقدير االء حسين على عبدالعاطى132

٣١٣٣مستجد تخلف االء عادل سالم حافظ133

٣١٣٤مستجد تخلف االء عبدالقادر عبدهللا محمد134

٣١٣٥مستجد تقدير االء عليوه امام على135

٣١٣٦مستجد تخلف االء نصر محمد على136

٣١٣٧مستجد تخلف الحسن على عامر محمد137

٣١٣٨مستجد تقدير الحسين عيد عبد العزيز احمد138

٣١٣٩مستجد تخلف الزھراء محمد القياتى عبدالحميد محمد139

٣١٤٠مستجد تقدير السيد على سالمه على140

٣١٤١مستجد تقدير الشيماء جارحى فواز رياض141

٣١٤٢مستجد تقدير الھام شعبان معتمد عبدالمجيد142

٣١٤٣مستجد تخلف الھام محمد عبدالحفيظ بدوي143

٣١٤٤مستجد تقدير امال اسماعيل حسين اسماعيل144

٣١٤٥مستجد تقدير امال حسيب عبدالعاطى على145

٣١٤٦مستجد تقدير امال حماده محمد عبدالجابر146

٣١٤٧مستجد تخلف امال عماد سيد عبدالعاطى147

يعتمد؛
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم لجنة االمتحان:
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٣١٤٨مستجد تخلف امانى البدرى محمد موسى148

٣١٤٩مستجد تقدير امانى عيسى رمضان عليش149

٣١٥٠مستجد تقدير امانى مسامح صابر عبدالعزيز150

٣١٥١مستجد تخلف امانى مشھور حسن محمد151

٣١٥٢مستجد تقدير امل ابراھيم حسين ابراھيم152

٣١٥٣مستجد تخلف امل طه حسانين عبدالستار153

٣١٥٤مستجد تخلف امل محمد صالح عبدالرحمن154

٣١٥٥مستجد تخلف امنه طه على شريف155

٣١٥٦مستجد تقدير امنه عبدالرحمن على عبدالرحمن156

٣١٥٧مستجد تخلف امنيه اشرف محمد احمد157

٣١٥٨مستجد تقدير امنيه ايمن فؤاد احمد158

٣١٥٩مستجد تقدير امنيه حسن على حسن159

٣١٦٠مستجد تخلف امنيه ذكى شمس ذكى160

٣١٦١مستجد تخلف امنيه عادل محمد عبداللطيف161

٣١٦٢مستجد تخلف امنيه محمد احمد البدوى محمد162

٣١٦٣مستجد تقدير امنيه ھانى اسماعيل محمد163

٣١٦٤مستجد تقدير امنيه وحيد عمر عبدالنعيم164

٣١٦٥مستجد تقدير اميره احمد عبدالحكيم حسن165

٣١٦٦مستجد تقدير اميره احمد عبدهللا سيد166

٣١٦٧مستجد تخلف اميره السيد فاروق على خضر167

٣١٦٨مستجد تخلف اميره جمال عباس عبدالغنى168

٣١٦٩مستجد تخلف اميره جمال عبدالجواد عبدالتواب169

٣١٧٠مستجد تقدير اميره جمال على قطب170

٣١٧١مستجد تقدير اميره جمال محمد نصر171

٣١٧٢مستجد تخلف اميره حسن عبدالعال حسن172

٣١٧٣مستجد تقدير اميره سمير فرغل ھاشم173

٣١٧٤مستجد تخلف اميره سيد محمد احمد174

٣١٧٥مستجد تخلف اميره شعبان صادق حسين175

٣١٧٦مستجد تخلف اميره يحيى السعيد ابراھيم176

٣١٧٧مستجد تقدير اميمه حسين محمود حسين177

٣١٧٨مستجد تقدير انتصار السيد احمد السيد178

٣١٧٩مستجد تخلف ايات محمد احمد على179

٣١٨٠مستجد تخلف ايمان اسامه محمد السعيد عبدالقادر180

٣١٨١مستجد تخلف ايمان حاتم محمد السعيد عبدالحميد181

٣١٨٢مستجد تقدير ايمان حماده خلف معاز182

٣١٨٣مستجد تقدير ايمان خالد فوزى محمد183

٣١٨٤مستجد تخلف ايمان خلف ابراھيم خلف184

يعتمد؛
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٣١٨٥مستجد تقدير ايمان خليفه محمد على185

٣١٨٦مستجد تقدير ايمان خميس احمد حسين186

٣١٨٧مستجد تقدير ايمان خورشيد محمد حسان187

٣١٨٨مستجد تخلف ايمان دكرورى دردير ابراھيم188

٣١٨٩مستجد تقدير ايمان سيد معبد عباس189

٣١٩٠مستجد تخلف ايمان شعبان حسين حسن190

٣١٩١مستجد تخلف ايمان عادل ابوالفتوح احمد سالم191

٣١٩٢مستجد تقدير ايمان عزت راشد عرفان192

٣١٩٣مستجد تقدير ايمان عصام فتحى عبدالجابر193

٣١٩٤مستجد تقدير ايمان على ابوغنيمه فتح الباب194

٣١٩٥مستجد تقدير ايمان على مكرم على195

٣١٩٦مستجد تخلف ايمان محمد احمد طوسون196

٣١٩٧مستجد تقدير ايمان محمد عدلى على197

٣١٩٨مستجد تقدير ايمان محمد محجوب ابراھيم198

٣١٩٩مستجد تخلف ايمان محمود مختار حسن199

٣٢٠٠مستجد تخلف ايمان مراد محمود مھنى200

٣٢٠١مستجد تقدير ايمان منصور فتحى محمد201

٣٢٠٢مستجد تخلف ايناس سعد صبره عبدالاله202

٣٢٠٣مستجد تخلف ايه ابراھيم عبدالھادى حمدهللا203

٣٢٠٤مستجد تقدير ايه بيومى مكرم محمد204

٣٢٠٥مستجد تقدير ايه حماد عبد هللا محمد205

٣٢٠٦مستجد تقدير ايه حماده حلمى بدير206

٣٢٠٧مستجد تقدير ايه حمدى دكرورى محمد207

٣٢٠٨مستجد تقدير ايه خالد محمد محمد208

٣٢٠٩مستجد تخلف ايه خلف محمد محمد209

٣٢١٠مستجد تقدير ايه رجب المصرى صالح210

٣٢١١مستجد تخلف ايه رشاد عبدالعليم محمد211

٣٢١٢مستجد تخلف ايه رضا توفيق عمر212

٣٢١٣مستجد تخلف ايه سيد احمد عبدالفتاح213

٣٢١٤مستجد تقدير ايه شكرى حسان عبدالحفيظ214

٣٢١٥مستجد تقدير ايه شكرى محمد محمد215

٣٢١٦مستجد تقدير ايه ضاحى محمد مسعود216

٣٢١٧مستجد تقدير ايه طارق ابراھيم السيد عماشه217

٣٢١٨مستجد تخلف ايه طه حسين اسماعيل218

٣٢١٩مستجد تخلف ايه عاشور عبدالقادر محمد219

٣٢٢٠مستجد تخلف ايه عاطف مصطفى يوسف220

٣٢٢١مستجد تخلف ايه عبدالحكيم عبدالفتاح محمد سليم221

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



الدرجةرقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس 

الفرقة الثانية 
إمضاء الطالب 

٣٢٢٢مستجد تخلف ايه عبدالرازق شحاته رمضان222

٣٢٢٣مستجد تخلف ايه عبدالفتاح عبدالمجيد عبدالقادر223

٣٢٢٤مستجد تقدير ايه عبدهللا شعبان محمد224

٣٢٢٥مستجد تقدير ايه عربى ربيع كمال225

٣٢٢٦مستجد تخلف ايه عالء عبدالغنى احمد226

٣٢٢٧مستجد تقدير ايه على عبدالحكيم خليل227

٣٢٢٨مستجد تقدير ايه فتحى جمعه عبدالعظيم228

٣٢٢٩مستجد تقدير ايه فكرى محمد عباس229

٣٢٣٠مستجد تخلف ايه ماھر عبدالقوى محمد230

٣٢٣١مستجد تقدير ايه محمد احمد على231

٣٢٣٢مستجد تخلف ايه محمد العربى عوض مھنى232

٣٢٣٣مستجد تقدير ايه محمد عباس كامل233

٣٢٣٤مستجد تقدير ايه مختار صاوى محمد234

٣٢٣٥مستجد تقدير ايه مصطفى محمد موسى235

٣٢٣٦مستجد تقدير ايه معوض شحاته محمد236

٣٢٣٧مستجد تقدير ايه مھدى شحاته مھدى237

٣٢٣٨مستجد تقدير ايه ناجى قاسم ابو عجيلة238

٣٢٣٩مستجد تخلف باسم احمد على طه239

٣٢٤٠مستجد تقدير بركات صديق غانم بركات240

٣٢٤١مستجد تقدير بسمه اسامه محمد امام241

٣٢٤٢مستجد تخلف بسمه البسيونى صديق الحسينى242

٣٢٤٣مستجد تخلف بسمه جمال رجب عبدالسالم243

٣٢٤٤مستجد تخلف بسمه حسين عبدالرحمن حسين244

٣٢٤٥مستجد تقدير بسمه خالد عبدالرحمن سالمه245

٣٢٤٦مستجد تقدير بسمه عارف نيازى عبدالمطلب246

٣٢٤٧مستجد تقدير بسمه عالء خلف حسن247

٣٢٤٨مستجد تخلف بسمه مجدى محمد الصادق مصطفى248

٣٢٤٩مستجد تخلف بسمه نشأت عبدالرحمن احمد249

٣٢٥٠مستجد تقدير بالل المھدى حسين محمود250

٣٢٥١مستجد تقدير بيداء مدحت محمد ابوالنصر251

٣٢٥٢مستجد تخلف تسنيم على محمد توفيق252

٣٢٥٣مستجد تخلف تغريد حامد محمد حسن253

٣٢٥٤مستجد تخلف تغريد سعداوى محمود سعداوى254

٣٢٥٥مستجد تقدير تغريد عابد عبدالجليل لملوم255

٣٢٥٦مستجد تقدير تقوى صبره عبدهللا ابراھيم256

٣٢٥٧مستجد تخلف تقى احمد محمد قبيسى257

٣٢٥٨مستجد تخلف تقى طارق عبدالرحمن اسماعيل258

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



الدرجةرقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس 

الفرقة الثانية 
إمضاء الطالب 

٣٢٥٩مستجد تخلف تيسير ربيع فؤاد بكر259

٣٢٦٠مستجد تخلف ثناء احمد محمد احمد260

٣٢٦١مستجد تقدير ثناء على محمود على261

٣٢٦٢مستجد تقدير جميله خليفه عبدالھادى محمد262

٣٢٦٣مستجد تخلف جميله رمضان كامل عبدالرحمن263

٣٢٦٤مستجد تقدير جھاد حسن عبدالعزيز خليل264

٣٢٦٥مستجد تقدير جھاد عباس ثابت عباس265

٣٢٦٦مستجد تقدير جھاد فرحان جمال محمد266

٣٢٦٧مستجد تخلف جھاد محمد سيد زكريا امين267

٣٢٦٨مستجد تقدير جھاد محمد منصف محمد268

٣٢٦٩مستجد تقدير جھاد محمود محمد نورالدين على269

٣٢٧٠مستجد تخلف جھاد يوسف ابراھيم عبدالقادر270

٣٢٧١مستجد تخلف جيھان عطيه زاھر حسن271

٣٢٧٢مستجد تقدير حاتم جمال عبدالحميد عبدالواحد272

٣٢٧٣مستجد تقدير حسام احمد محمد حبيب273

٣٢٧٤مستجد تخلف حسام الدين حمدى حسن عبدالحكيم274

٣٢٧٥مستجد تخلف حسام رمضان عثمان سيد275

٣٢٧٦مستجد تقدير حسام عالء فوزى سالمه شعبان276

٣٢٧٧مستجد تخلف حسام ناصر السيد محمد277

٣٢٧٨مستجد تقدير حسن ابراھيم حسن عبدهللا االخناوى278

٣٢٧٩مستجد تقدير حسن على محمد علي279

٣٢٨٠مستجد تقدير حسن ناجى حسن احمد مبروك280

٣٢٨١مستجد تقدير حسناء ابراھيم عبدالفتاح عبدالغنى281

٣٢٨٢مستجد تخلف حسناء حسن عبدالحميد محمد282

٣٢٨٣مستجد تقدير حسناء زھران عبد الحفيظ محمد283

٣٢٨٤مستجد تقدير حسناء محمد نجيب عبدهللا عبدالمقصود284

٣٢٨٥مستجد تقدير حسين عادل حسين السعدى285

٣٢٨٦مستجد تقدير حسين فوزى عبدالتواب محمد286

٣٢٨٧مستجد تقدير حماده حسين عبدالحليم على287

٣٢٨٨مستجد تقدير حمد يشيوب زكى عبدالرحمن288

٣٢٨٩مستجد تخلف حمدى محمد محمود على289

٣٢٩٠مستجد تخلف حنان سعد عبدالسالم محمد290

٣٢٩١مستجد تخلف حنان ناصر محمد صبرى محمد291

٣٢٩٢مستجد تقدير حنفى محمود محمد حنفى292

٣٢٩٣مستجد تخلف خالد احمد عبدالقادر مھدى293

٣٢٩٤مستجد تخلف خالد انور عبدالعزيز السيد294

٣٢٩٥مستجد تخلف خالد عبدالعاطى فؤاد محمد295

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



الدرجةرقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس 

الفرقة الثانية 
إمضاء الطالب 

٣٢٩٦مستجد تخلف خلف اسماعيل خلف عبدالقادر296

٣٢٩٧مستجد تخلف خلود خالد حسنين موسى297

٣٢٩٨مستجد تقدير خلود خالد ربيع سيد298

٣٢٩٩مستجد تقدير خلود خالد عبدالسميع احمد299

٣٣٠٠مستجد تقدير خلود عالءالدين محمد رضا محمد300

٣٣٠١مستجد تقدير خلود نصر محمد رشدى301

٣٣٠٢مستجد تخلف خليل ابراھيم خليل ابراھيم302

٣٣٠٣مستجد تخلف داليا حسين عبدالحافظ محمد303

٣٣٠٤مستجد تخلف داليا فولى عطيه على304

٣٣٠٥مستجد تخلف داليا محمد فخرى محمود305

٣٣٠٦مستجد تقدير دعاء تونى عمر موسى306

٣٣٠٧مستجد تقدير دعاء خلف صديق محمد307

٣٣٠٨مستجد تقدير دعاء طه عبدالوھاب قناوى308

٣٣٠٩مستجد تقدير دعاء عبدالقادر السعدى الجوده309

٣٣١٠مستجد تخلف دعاء عماد الدين والى رشاد310

٣٣١١مستجد تقدير دعاء عمر محمد ابوالعالء311

٣٣١٢مستجد تخلف دعاء كمال فريد اسماعيل312

٣٣١٣مستجد تخلف دعاء يحيا فخرى عبدالرحيم313

٣٣١٤مستجد تقدير دنيا زكريا صبحى عبدالسالم314

٣٣١٥مستجد تقدير دھب سيد ابوالفتوح ھيبه315

٣٣١٦مستجد تقدير دينا رشوان محمد محمد316

٣٣١٧مستجد تخلف دينا شعبان كامل احمد317

٣٣١٨مستجد تخلف دينا صالح محمد حسن318

٣٣١٩مستجد تخلف دينا عبدالحكيم محمد عبدالحكيم319

٣٣٢٠مستجد تخلف دينا عالم عبدالقادر عبدالرحيم320

٣٣٢١مستجد تقدير دينا غنيم عبدهللا حامد مرسى321

٣٣٢٢مستجد تخلف دينا فتح هللا موسى حسين322

٣٣٢٣مستجد تقدير دينا فتحى طلبه عبدالاله323

٣٣٢٤مستجد تقدير دينا محمد قرنى عبدالحميد324

٣٣٢٥مستجد تخلف دينا مصطفى عبدالرحيم عبدالجابر325

٣٣٢٦مستجد تقدير دينا نبيل جبرائيل عبدهللا326

٣٣٢٧مستجد تقدير راند ه حماده رجب ابوزيد327

٣٣٢٨مستجد تخلف راندا مختار صالح عبدالعظيم328

٣٣٢٩مستجد تقدير رانيا جمال محمود اسماعيل329

٣٣٣٠مستجد تخلف رانيا ضاحى عبدالرازق عبدالفتاح330

٣٣٣١مستجد تخلف رانيا عليوه مسلم جمعه331

٣٣٣٢مستجد تخلف رانيا عمر فتحى توفيق332

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



الدرجةرقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس 

الفرقة الثانية 
إمضاء الطالب 

٣٣٣٣مستجد تقدير رانيا فريد السيد مصطفى333

٣٣٣٤مستجد تقدير رانيا محروس سمير عبده طعيمه334

٣٣٣٥مستجد تخلف رانيا محمد رمضان عبدالمقصود335

٣٣٣٦مستجد تخلف رانيا محمد عمار محمد336

٣٣٣٧مستجد تقدير رباب ابراھيم ابراھيم ابوفايد337

٣٣٣٨مستجد تخلف رباب حسن عبدربه احمد338

٣٣٣٩مستجد تخلف رباب عيد عبدالمجيد جاد339

٣٣٤٠مستجد تقدير ربيع محمد ھديه محمد340

٣٣٤١مستجد تقدير رجاء طه فرج طه341

٣٣٤٢مستجد تقدير رجاء يحيى عبدالعزيز عبدالحميد342

٣٣٤٣مستجد تقدير رجب عاطف صديق عبدالحافظ343

٣٣٤٤مستجد تخلف رجب عبده احمد قرنى344

٣٣٤٥مستجد تخلف رجب عالم سعد جويده345

٣٣٤٦مستجد تخلف رحاب جمعه احمد عبدهللا346

٣٣٤٧مستجد تقدير رحاب سمير صالح عبدالوھاب347

٣٣٤٨مستجد تخلف رحاب شعبان محمد على348

٣٣٤٩مستجد تخلف رحاب عبدالرحمن قطب عبدهللا349

٣٣٥٠مستجد تقدير رحاب مصطفى طه عبدالكريم350

٣٣٥١مستجد تقدير رحاب يحى محمد على351

٣٣٥٢مستجد تخلف رحمه رشاد محمد البدرى شعبان352

٣٣٥٣مستجد تقدير رحمه قياتى صالح على353

٣٣٥٤مستجد تخلف رحمه محمد عبدالعليم بكر354

٣٣٥٥مستجد تقدير رشا جمال كامل محمد355

٣٣٥٦مستجد تخلف رشا محى حسن احمد356

٣٣٥٧مستجد تخلف رضا السيد محمد السيد357

٣٣٥٨مستجد تخلف رضا عبدهللا فراج ابو حلفاية358

٣٣٥٩مستجد تخلف رضوان رفاعى ابوالوفا ابوالفضل359

٣٣٦٠مستجد تخلف رضوى حسين حسن ابراھيم360

٣٣٦١مستجد تخلف رضوى رضا سعيد عبدالحافظ361

٣٣٦٢مستجد تخلف رضوى رضا عبدالحميد محمد362

٣٣٦٣مستجد تخلف رضوى عاطف فكرى محمد363

٣٣٦٤مستجد تخلف رغده سيد عبدهللا عيد364

٣٣٦٥مستجد تخلف رفعت عاطف احمد على محمود365

٣٣٦٦مستجد تخلف رقيه احمد صاوى محمد366

٣٣٦٧مستجد تقدير رنا سليمان محمد سليمان367

٣٣٦٨مستجد تقدير رنيا محمود احمد محمود368

٣٣٦٩مستجد تخلف رنيم عالء الدين عبدالفتاح محمد مراد369

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



الدرجةرقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس 

الفرقة الثانية 
إمضاء الطالب 

٣٣٧٠مستجد تخلف روان احمد على على370

٣٣٧١مستجد تخلف رويدا الشافعى على حسن371

٣٣٧٢مستجد تقدير ريم ابراھيم سيد على372

٣٣٧٣مستجد تخلف ريھام حسين عبدالبديع ابوالعال373

٣٣٧٤مستجد تخلف ريھام عماد محمد سليم374

٣٣٧٥مستجد تخلف زكريا يحى زكريا احمد375

٣٣٧٦مستجد تخلف زھراء محمد سعدالدين احمد376

٣٣٧٧مستجد تقدير زھره محمود محمد عبدالنبى377

٣٣٧٨مستجد تقدير زھور عزمى عبدالعزيز عبدالغنى378

٣٣٧٩مستجد تقدير زينب اسماعيل مصطفى عبدالحفيظ379

٣٣٨٠مستجد تقدير زينب جميل محمد عبدالناصر380

٣٣٨١مستجد تقدير زينب سالم ابراھيم سالم381

٣٣٨٢مستجد تقدير زينب صالح حنفى محمود382

٣٣٨٣مستجد تقدير زينب عاطف سيد فراج383

٣٣٨٤مستجد تقدير زينب عاطف شعبان عبدالباقي384

٣٣٨٥مستجد تقدير زينب عبدالستار عبدالستار اسماعيل385

٣٣٨٦مستجد تقدير زينب عبدالمطلب عبدالتواب محمود386

٣٣٨٧مستجد تخلف زينب محمد كمال عبدالرحمن387

٣٣٨٨مستجد تقدير زينب ياسر فوزى فھمى388

٣٣٨٩مستجد تقدير ساره امين طه محمد389

٣٣٩٠مستجد تقدير ساره حماده كمال عبده390

٣٣٩١مستجد تخلف ساره خالد سليمان دياب391

٣٣٩٢مستجد تخلف ساره خيرى اسماعيل ابراھيم392

٣٣٩٣مستجد تخلف ساره عزات السيد حسن393

٣٣٩٤مستجد تقدير ساره مجدى محمود على زناتى394

٣٣٩٥مستجد تخلف ساره محمد زغلول عيد395

٣٣٩٦مستجد تخلف ساره محمد عامر شديد396

٣٣٩٧مستجد تخلف ساره محمد عبدالمجيد محمد397

٣٣٩٨مستجد تقدير سالمان عياد احمد محمد398

٣٣٩٩مستجد تقدير سحر احمد سلطان محمد399

٣٤٠٠مستجد تقدير سحر جمال محمود محمد400

٣٤٠١مستجد تخلف سلوى مصطفى سيد محمد401

٣٤٠٢مستجد تخلف سماح عاطف ھاشم محمد402

٣٤٠٣مستجد تقدير سمر احمد عبدالوھاب قاسم403

٣٤٠٤مستجد تخلف سمر اشرف عبدالسيد عويس404

٣٤٠٥مستجد تقدير سمر حسن شحاته حسن405

٣٤٠٦مستجد تقدير سمر ربيع مراد ابراھيم406

يعتمد؛
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٣٤٠٧مستجد تقدير سمر على الشاذلى محمد ابراھيم407

٣٤٠٨مستجد تخلف سمر على عبدالحميد احمد408

٣٤٠٩مستجد تخلف سمر عمران عبدالباسط احمد409

٣٤١٠مستجد تقدير سمر يونس حسن احمد410

٣٤١١مستجد تخلف سميه احمد حسانين محمود411

٣٤١٢مستجد تقدير سميه عالء حامد السيد412

٣٤١٣مستجد تقدير سناء سيد عبدالرؤف رشوان413

٣٤١٤مستجد تقدير سناء محمد السيد محمود414

٣٤١٥مستجد تخلف سندس محمود حسن حسين415

٣٤١٦مستجد تقدير سندس ھشام انور محمود416

٣٤١٧مستجد تقدير سھا احمد عبدالتواب احمد417

٣٤١٨مستجد تخلف سھام حسن احمد عبد الحميد418

٣٤١٩مستجد تخلف سھام عماد فھمى عبدالكريم419

٣٤٢٠مستجد تقدير سھير سيد محمود طه420

٣٤٢١مستجد تخلف سھير معتمد محمد عبدالعظيم421

٣٤٢٢مستجد تقدير سھيله حسام حداد خليفه422

٣٤٢٣مستجد تقدير سھيله ھشام عبدالجابر محمد على423

٣٤٢٤مستجد تقدير سوزان عبدالمجيد محمد عبدالمجيد424

٣٤٢٥مستجد تقدير سوزان مھاود عبدالمعتمد سليم425

٣٤٢٦مستجد تخلف سيد ابو بكر شحات محمد426

٣٤٢٧مستجد تخلف سيد احمد السيد على427

٣٤٢٨مستجد تقدير شاھنده حسن محمود عبدالغنى428

٣٤٢٩مستجد تقدير شاھيناز فتح هللا صديق عياد429

٣٤٣٠مستجد تخلف شروق ايوب محمد عبدالحليم430

٣٤٣١مستجد تقدير شروق رمضان سيد على431

٣٤٣٢مستجد تقدير شرين خلف ابراھيم عثمان432

٣٤٣٣مستجد تخلف شرين خلف شحاته قطب433

٣٤٣٤مستجد تخلف شرين رضا على حسن434

٣٤٣٥مستجد تقدير شرين عبدالمعتمد عبدالظاھر يونس435

٣٤٣٦مستجد تخلف شريھان عبدهللا مغربى عبدهللا436

٣٤٣٧مستجد تخلف شعيب فيصل حميد سيد437

٣٤٣٨مستجد تقدير شھاب كامل عبدالغنى حسانين438

٣٤٣٩مستجد تقدير شيرين عادل عبد الحميد خميس439

٣٤٤٠مستجد تقدير شيماء اشرف احمد عبدالوھاب440

٣٤٤١مستجد تقدير شيماء الديب خلف محمد441

٣٤٤٢مستجد تقدير شيماء جمال بدران على442

٣٤٤٣مستجد تخلف شيماء جمال محمد جمعه443
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٣٤٤٤مستجد تقدير شيماء خلف شحاته محمود444

٣٤٤٥مستجد تقدير شيماء رفعت محمد عبدالصبور445

٣٤٤٦مستجد تقدير شيماء سمير حلمى عبدالمقصود446

٣٤٤٧مستجد تخلف شيماء شعبان خليفه ابوالسباع447

٣٤٤٨مستجد تخلف شيماء عاطف طلعت حسين448

٣٤٤٩مستجد تقدير شيماء عبدالصبور محمد محمود449

٣٤٥٠مستجد تقدير شيماء عبدالناصر ھاشم عبدالحافظ450

٣٤٥١مستجد تقدير شيماء على سيد ابراھيم451

٣٤٥٢مستجد تقدير شيماء عيسى مصطفى ھاشم452

٣٤٥٣مستجد تخلف شيماء فرج عيد على453

٣٤٥٤مستجد تخلف شيماء محمد سيد محمد454

٣٤٥٥مستجد تقدير شيماء محمد كامل فتح الباب455

٣٤٥٦مستجد تقدير شيماء محمد محمود احمد456

٣٤٥٧مستجد تقدير شيماء نجاتى عبدالرحيم عبدالجواد457

٣٤٥٨مستجد تقدير صابرين سيد الدسوقى عبدالكريم458

٣٤٥٩مستجد تخلف صابرين سيد محمد عيسى459

٣٤٦٠مستجد تقدير صابرين لطفى محمد على460

٣٤٦١مستجد تقدير صابرين محروس عبدالتواب عطا461

٣٤٦٢مستجد تخلف صابرين محمد على ابوالحسن462

٣٤٦٣مستجد تخلف صباح احمد عبدالمفصود محمود463

٣٤٦٤مستجد تقدير صفاء ابوالفتوح عياط حسين464

٣٤٦٥مستجد تقدير صفاء احمد عبد المجيد عبد هللا465

٣٤٦٦مستجد تخلف صفاء جالل ابوالسعود سليم466

٣٤٦٧مستجد تخلف صفاء حفناوى محمد سيد467

٣٤٦٨مستجد تقدير صفاء محمد عادل محمد عبدالعليم468

٣٤٦٩مستجد تخلف صفاء ھشام عبده ھاشم469

٣٤٧٠مستجد تخلف صفيه فضل محمد محمد470

٣٤٧١مستجد تخلف ضحى حسام مصطفى محمد حسن471

٣٤٧٢مستجد تخلف ضحى سيد عبدالرازق محمد472

٣٤٧٣مستجد تقدير طارق رمضان محمد طه473

٣٤٧٤مستجد تخلف طارق فرغلى محمود عسقالنى474

٣٤٧٥مستجد تخلف طاھر صالح محمد محمد475

٣٤٧٦مستجد تخلف طاھر عادل محمد محمود476

٣٤٧٧مستجد تخلف عائشه الصافى محمود عوض النجار477

٣٤٧٨مستجد تقدير عائشه سمير محمد على478

٣٤٧٩مستجد تخلف عائشه محمد احمد محمد479

٣٤٨٠مستجد تخلف عادل احمد عبده حسن480
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٣٤٨١مستجد تخلف عبد الحميد نادى عبد الحميد محمد481

٣٤٨٢مستجد تخلف عبد الرحمن محمود احمد محمود482

٣٤٨٣مستجد تخلف عبدالرحمن احمد محمد عبدهللا483

٣٤٨٤مستجد تخلف عبدالرحمن جمال عبدالرسول سعيد484

٣٤٨٥مستجد تقدير عبدالرحمن صالح عبدالحكيم عبدالمجيد485

٣٤٨٦مستجد تخلف عبدالرحمن عاشور عبدالرحمن عبدالحميد486

٣٤٨٧مستجد تقدير عبدالرحمن على نعمان احمد487

٣٤٨٨مستجد تقدير عبدالرحمن فھد بخيت عبدهللا488

٣٤٨٩مستجد تخلف عبدالرحمن محمد احمد محمد وزيرى489

٣٤٩٠مستجد تقدير عبدالرحمن محمد محمد احمد490

٣٤٩١مستجد تخلف عبدالرحمن مراد صالح عبدالرحمن491

٣٤٩٢مستجد تقدير عبدالكريم رمضان محمود محمد492

٣٤٩٣مستجد تخلف عبدالاله سالمه مسعود عبدالاله493

٣٤٩٤مستجد تخلف عبدهللا اسماعيل كامل شعبان494

٣٤٩٥مستجد تخلف عبدهللا بدر راشد الرومى495

٣٤٩٦مستجد تخلف عبدهللا رافت عبدالرازق احمد496

٣٤٩٧مستجد تخلف عبدهللا سعيد على يوسف497

٣٤٩٨مستجد تقدير عبدهللا فتحى كامل احمد498

٣٤٩٩مستجد تخلف عبدهللا محمد ھذال المطيرى499

٣٥٠٠مستجد تخلف عبدهللا ناجح عبدهللا عبدالكريم500

٣٥٠١مستجد تقدير عبير يحى حلمى محمد501

٣٥٠٢مستجد تخلف عثمان سعد عايض عياد عناد الرشيدى502

٣٥٠٣مستجد تقدير عرفات عزت السيد سليمان503

٣٥٠٤مستجد تخلف عزه جالل سيد جالل504

٣٥٠٥مستجد تقدير عزه شعبان على مھنى505

٣٥٠٦مستجد تخلف عزه محمد عبدالكريم الجندى506

٣٥٠٧مستجد تخلف عصام حسين امبيشى حسين507

٣٥٠٨مستجد تقدير عصماء محمد عبدالمعطى محمد508

٣٥٠٩مستجد تقدير عفاف رمضان محمد صالح509

٣٥١٠مستجد تخلف عفاف قطب نجيب احمد510

٣٥١١مستجد تقدير عال اسماعيل على محمد الدسوقي511

٣٥١٢مستجد تخلف عالء ربيع فتحى عبدالحكم512

٣٥١٣مستجد تقدير على ابراھيم على احمد ابراھيم513

٣٥١٤مستجد تخلف على ربيع على عبدالسالم514

٣٥١٥مستجد تخلف على رضا على عابد515

٣٥١٦مستجد تخلف على سيد على عبدالعزيز516

٣٥١٧مستجد تخلف على سيد محمد محمد517
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٣٥١٨مستجد تقدير علياء ابراھيم عبدالعزيز حسانين518

٣٥١٩مستجد تقدير علياء ضاحى خلف على519

٣٥٢٠مستجد تخلف علياء على محمد على520

٣٥٢١مستجد تقدير علياء نعمان سرور شعبان521

٣٥٢٢مستجد تخلف عمر محمد عبدالمنعم غازى522

٣٥٢٣مستجد تخلف عمرو احمد رمضان عبدالرحيم523

٣٥٢٤مستجد تقدير عمرو رجب محمود حسين524

٣٥٢٥مستجد تخلف عمرو رمضان عبدالباقى عبدالفتاح525

٣٥٢٦مستجد تخلف عمرو عبد هللا جابر عبد هللا526

٣٥٢٧مستجد تقدير عمرو عالءالدين كرم عبدالباقى527

٣٥٢٨مستجد تقدير عمرو فتوح فتحى ابو شعيشع528

٣٥٢٩مستجد تخلف عمرو محمد عبدالحميد محمد عبدالقوى529

٣٥٣٠مستجد تقدير عيشه حسين شحات احمد530

٣٥٣١مستجد تخلف غاده سليم خليل محمد531

٣٥٣٢مستجد تخلف غاده سيد دسوقى عبدالرحيم532

٣٥٣٣مستجد تخلف غاده على صديق مھنى533

٣٥٣٤مستجد تخلف غاده فؤاد عبدالمنعم عبدالعزيز534

٣٥٣٥مستجد تقدير غاليه ابراھيم عبدالمجيد محمد السيد535

٣٥٣٦مستجد تخلف غدير احمد ثابت متولى536

٣٥٣٧مستجد تخلف غدير عبدالمنعم حسن عبدالمنعم537

٣٥٣٨مستجد تخلف فاروق الحسينى فاروق محمد538

٣٥٣٩مستجد تخلف فاروق ناصر فاروق عبدالرازق539

٣٥٤٠مستجد تقدير فاطمه ابوسمره سعد مرتضي540

٣٥٤١مستجد تخلف فاطمه احمد عويس على541

٣٥٤٢مستجد تخلف فاطمه احمد فؤاد سعودى جابر542

٣٥٤٣مستجد تخلف فاطمه الزھراء عبدالباسط محمد شحاته543

٣٥٤٤مستجد تخلف فاطمه الضبع عبده عامر544

٣٥٤٥مستجد تخلف فاطمه جمال عبدالظاھر احمد545

٣٥٤٦مستجد تقدير فاطمه حسن عبدالحكيم خلف546

٣٥٤٧مستجد تخلف فاطمه حسنى سيد شعراوى547

٣٥٤٨مستجد تخلف فاطمه حسنى محمدين على548

٣٥٤٩مستجد تخلف فاطمه حسين محمد طلبه549

٣٥٥٠مستجد تخلف فاطمه رجب على ابراھيم550

٣٥٥١مستجد تخلف فاطمه رضا فوزى خالد551

٣٥٥٢مستجد تخلف فاطمه طه عبدالحسيب احمد552

٣٥٥٣مستجد تخلف فاطمه عبدالرحمن حنفى عبدالكريم553

٣٥٥٤مستجد تخلف فاطمه فتحى سالمه تونى554
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٣٥٥٥مستجد تخلف فاطمه مبروك محمود احمد555

٣٥٥٦مستجد تخلف فاطمه محمد احمد حسين محمدين556

٣٥٥٧مستجد تخلف فاطمه محمد احمد محمد557

٣٥٥٨مستجد تخلف فاطمه محمد حسين سيد558

٣٥٥٩مستجد تقدير فاطمه محمد على عبدالرازق559

٣٥٦٠مستجد تخلف فاطمه وليد حمدين محمد560

٣٥٦١مستجد تقدير فتحى سعيد طه ابوجندى561

٣٥٦٢مستجد تخلف كريم حمام عبد الغفار محمد562

٣٥٦٣مستجد تخلف كريم عبدالناصر عزت حسن563

٣٥٦٤مستجد تخلف كريم محمد عبدالعزيز على564

٣٥٦٥مستجد تخلف كريم مرجان جمال عبده565

٣٥٦٦مستجد تخلف كريمان احمد شعبان احمد566

٣٥٦٧مستجد تخلف كريمه اسماعيل رجب اسماعيل567

٣٥٦٨مستجد تقدير كريمه جمال على محمد568

٣٥٦٩مستجد تخلف كريمه رجب محروس حسن569

٣٥٧٠مستجد تخلف كريمه على زكى محمد570

٣٥٧١مستجد تخلف كمال اسامه كمال محمد571

٣٥٧٢مستجد تخلف كمال كمال ذكى على572

٣٥٧٣مستجد تخلف لمياء مسامح محمد داخلى573

٣٥٧٤مستجد تخلف ماجده ابراھيم منصور محمد574

٣٥٧٥مستجد تخلف محمد احمد عبدالحميد ابراھيم575

٣٥٧٦مستجد تخلف محمد اسماعيل على عبدالموجود576

٣٥٧٧مستجد تخلف محمد اسماعيل محمد اسماعيل577

٣٥٧٨مستجد تخلف محمد اشرف حفظى عبدالرحمن578

٣٥٧٩مستجد تقدير محمد اشرف ربيع عبدالحميد579

٣٥٨٠مستجد تخلف محمد اشرف عبدالكريم على580

٣٥٨١مستجد تخلف محمد الھادى محمد ابوسعيد581

٣٥٨٢مستجد تقدير محمد ايمن محمد درويش582

٣٥٨٣مستجد تخلف محمد بدرى مندى على583

٣٥٨٤مستجد تخلف محمد بيومى محمد بيومى584

٣٥٨٥مستجد تقدير محمد جمال رجب عبدالحميد585

٣٥٨٦مستجد تقدير محمد جمال محمد عبدالھادى586

٣٥٨٧مستجد تخلف محمد جمال محمد عزمى عبد الفتاح587

٣٥٨٨مستجد تقدير محمد حسان محمد احمد588

٣٥٨٩مستجد تخلف محمد حشمت عبدالعال فھمى589

٣٥٩٠مستجد تخلف محمد خالد محمد حسن590

٣٥٩١مستجد تخلف محمد خالد محمد عبدالعال سليمان591

يعتمد؛
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم لجنة االمتحان:
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الفرقة الثانية 
إمضاء الطالب 

٣٥٩٢مستجد تخلف محمد خلف احمد حسن592

٣٥٩٣مستجد تخلف محمد رضا رحيم الشافعى593

٣٥٩٤مستجد تقدير محمد رضا عبدالرحمن محمد594

٣٥٩٥مستجد تقدير محمد رمضان فتحى عبدالحكيم595

٣٥٩٦مستجد تقدير محمد سمير ابوزيد عبدالرحيم596

٣٥٩٧مستجد تخلف محمد شعبان رسالن حجاج597

٣٥٩٨مستجد تخلف محمد صالح الدين محمد عبدهللا598

٣٥٩٩مستجد تقدير محمد صالح الدين ناجى درويش599

٣٦٠٠مستجد تقدير محمد طلعت محمود سليمان600

٣٦٠١مستجد تقدير محمد عاشور ھاشم ابوالعال601

٣٦٠٢مستجد تخلف محمد عاطف صديق محمود602

٣٦٠٣مستجد تخلف محمد عامر فاروق راشد603

٣٦٠٤مستجد تخلف محمد عباس السيد محمود604

٣٦٠٥مستجد تخلف محمد عبدالرحيم محمود عبدالحميد605

٣٦٠٦مستجد تخلف محمد عبدالسميع صبحى عبدالسميع606

٣٦٠٧مستجد تقدير محمد عبدالعزيز صادق محمد607

٣٦٠٨مستجد تخلف محمد عبدالعليم سيد احمد608

٣٦٠٩مستجد تخلف محمد عبدالمنعم محمد جميل عبدالمنعم609

٣٦١٠مستجد تقدير محمد عصام خالد مجلى610

٣٦١١مستجد تقدير محمد عطيه سويلم طه611

٣٦١٢مستجد تقدير محمد عطيه عبد السميع عبدربه612

٣٦١٣مستجد تخلف محمد عالءالدين ابراھيم عبداللطيف613

٣٦١٤مستجد تقدير محمد على عالم على614

٣٦١٥مستجد تخلف محمد على محمد موافى615

٣٦١٦مستجد تقدير محمد عمر عاطف محمد سليمان616

٣٦١٧مستجد تقدير محمد عيد سعيد ابراھيم بدوى617

٣٦١٨مستجد تقدير محمد عيسى عبدالونيس فرج618

٣٦١٩مستجد تخلف محمد فوزى محمد ايوب619

٣٦٢٠مستجد تقدير محمد كامل عبدالمعبود بھنساوى620

٣٦٢١مستجد تخلف محمد كمال غريب محمد621

٣٦٢٢مستجد تخلف محمد مجدى سيد عبدالمحسن622

٣٦٢٣مستجد تخلف محمد مجدى محمد عيد القاضى623

٣٦٢٤مستجد تخلف محمد محمد محمد يوسف624

٣٦٢٥مستجد تقدير محمد محمود ادم صالح625

٣٦٢٦مستجد تقدير محمد محمود عبدالحميد مبروك626

٣٦٢٧مستجد تخلف محمد محمود عبدالنعيم احمد627

٣٦٢٨مستجد تخلف محمد مخيل سيد احمد628

يعتمد؛
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم لجنة االمتحان:
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الفرقة الثانية 
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٣٦٢٩مستجد تقدير محمد مصطفى أحمد رضوان629

٣٦٣٠مستجد تخلف محمد ممدوح على محمد630

٣٦٣١مستجد تخلف محمد نادى زيان احمد631

٣٦٣٢مستجد تخلف محمد ناصر طه احمد632

٣٦٣٣مستجد تخلف محمد ناصر على نمر633

٣٦٣٤مستجد تخلف محمد نبيل حنفى مجاھد ابوالدھب634

٣٦٣٥مستجد تخلف محمد نبيل رجب حسين635

٣٦٣٦مستجد تخلف محمد ھانى محمد على636

٣٦٣٧مستجد تخلف محمد وائل ربيع قاسم637

٣٦٣٨مستجد تخلف محمد وجيه محمد شباره638

٣٦٣٩مستجد تخلف محمد ياسين محمد ياسين639

٣٦٤٠مستجد تقدير محمد يحيى محمد على عبدالرحمن640

٣٦٤١مستجد تخلف محمد يوسف محمد كامل641

٣٦٤٢مستجد تقدير محمود احمد حجازى مطاوع642

٣٦٤٣مستجد تقدير محمود احمد صديق احمد643

٣٦٤٤مستجد تخلف محمود احمد محمد امين644

٣٦٤٥مستجد تقدير محمود احمد محمد حسين645

٣٦٤٦مستجد تخلف محمود احمد محمد عبدالغنى646

٣٦٤٧مستجد تخلف محمود احمد مھدى على647

٣٦٤٨مستجد تخلف محمود السعيد عبدالمعين سيد احمد648

٣٦٤٩مستجد تخلف محمود سليمان محمد ابراھيم شراب649

٣٦٥٠مستجد تخلف محمود شعبان عبدالشافى عبدالحميد650

٣٦٥١مستجد تقدير محمود صالح ابراھيم خليل651

٣٦٥٢مستجد تخلف محمود عبدهللا عطيه حمدين652

٣٦٥٣مستجد تقدير محمود فايز احمد احمد653

٣٦٥٤مستجد تقدير محمود فراج محمود محمد654

٣٦٥٥مستجد تخلف محمود مجدى محمود عبداللطيف655

٣٦٥٦مستجد تخلف محمود محمد رجب عبدالرحيم656

٣٦٥٧مستجد تقدير محمود محمد عبدهللا سيد657

٣٦٥٨مستجد تقدير محمود محمد عطيه توفيق658

٣٦٥٩مستجد تقدير محمود محمد فريز طلبه659

٣٦٦٠مستجد تخلف محمود محمد محمود عثمان660

٣٦٦١مستجد تقدير محمود ناصر نظمى عبدالعزيز661

٣٦٦٢مستجد تخلف محمود نبيل محمد محمود حسين662

٣٦٦٣مستجد تخلف مرام ھشام عبدالباسط عبدالحميد مرسى663

٣٦٦٤مستجد تخلف مرزوق على مرزوق العتيبى664

٣٦٦٥مستجد تخلف مروان جمال محمد عطا665

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



الدرجةرقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس 

الفرقة الثانية 
إمضاء الطالب 

٣٦٦٦مستجد تخلف مروه ايمن على ابراھيم عالوة666

٣٦٦٧مستجد تخلف مروه ايھاب محمد ابراھيم667

٣٦٦٨مستجد تقدير مروه خالد رسمى على668

٣٦٦٩مستجد تخلف مروه خالد فراج محمد669

٣٦٧٠مستجد تقدير مروه خليفه كامل خليفه670

٣٦٧١مستجد تخلف مروه سليمان زياده خضر671

٣٦٧٢مستجد تخلف مروه سيد محمد ابراھيم672

٣٦٧٣مستجد تقدير مروه عبدالحكيم سعداوى محمود673

٣٦٧٤مستجد تقدير مروه على سيد على674

٣٦٧٥مستجد تخلف مروه عماد جاب هللا احمد675

٣٦٧٦مستجد تقدير مروه قاسم عبدهللا قاسم676

٣٦٧٧مستجد تقدير مروه كمال شوقى اسماعيل677

٣٦٧٨مستجد تخلف مروه محمد خلف محمد678

٣٦٧٩مستجد تخلف مروه محمد سعد امين679

٣٦٨٠مستجد تقدير مروه محمد مصطفى اسماعيل680

٣٦٨١مستجد تقدير مروه مصطفى حماد عبدالوھاب681

٣٦٨٢مستجد تقدير مريم احمد شعبان ابراھيم682

٣٦٨٣مستجد تقدير مريم بھاء أحمد اسماعيل683

٣٦٨٤مستجد تخلف مريم عبدالرحيم عبدالسالم محمود684

٣٦٨٥مستجد تخلف مريم عالء عبدالحميد احمد حسين685

٣٦٨٦مستجد تخلف مريم محمد جمال الدين احمد686

٣٦٨٧مستجد تخلف مريم ناصر حميده عبدالغنى687

٣٦٨٨مستجد تقدير مريھان احمد سيد احمد محمد المرحومى688

٣٦٨٩مستجد تخلف مصطفى ابراھيم احمد محمد المغربى689

٣٦٩٠مستجد تقدير مصطفى ابوالمكارم حسين محمد690

٣٦٩١مستجد تقدير مصطفى احمد محمد عبدالقوى691

٣٦٩٢مستجد تقدير مصطفى احمد محمد ھندى692

٣٦٩٣مستجد تخلف مصطفى حمدى محمد عبدالباقى693

٣٦٩٤مستجد تخلف مصطفى سمير عباس اسماعيل ابوالحسن694

٣٦٩٥مستجد تخلف مصطفى قرشى رياض محمد695

٣٦٩٦مستجد تقدير مصطفى محمد سليمان احمد سليمان696

٣٦٩٧مستجد تقدير مصطفى محمود نورالدين ابراھيم697

٣٦٩٨مستجد تخلف منار احمد السيد احمد698

٣٦٩٩مستجد تخلف منار صالح الدين خليل ابراھيم699

٣٧٠٠مستجد تخلف منال عبدالحفيظ مصطفى جادالكريم700

٣٧٠١مستجد تخلف منال محمود محمد عبدالباقى701

٣٧٠٢مستجد تقدير منتصر فرح محروص عبدالرحيم702

يعتمد؛
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم لجنة االمتحان:
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٣٧٠٣مستجد تخلف منه هللا ايمن شكرى عبدالحليم703

٣٧٠٤مستجد تخلف منه هللا عالء الدين عبدالكريم سيد704

٣٧٠٥مستجد تخلف منه هللا مجدى عبدالعظيم عبدالخالق705

٣٧٠٦مستجد تقدير منه هللا محمود عبدالحليم محمد احمد706

٣٧٠٧مستجد تقدير منه هللا ممدوح سيد صالح707

٣٧٠٨مستجد تقدير منه هللا يحيى حفنى حسن708

٣٧٠٩مستجد تخلف منى امام تونى صالح709

٣٧١٠مستجد تخلف منى حسن قاسم محمد حمود710

٣٧١١مستجد تقدير منى سنوسى احمد كيالنى711

٣٧١٢مستجد تقدير منى صالح محمد حسن712

٣٧١٣مستجد تقدير منى على محمد عبدالتواب713

٣٧١٤مستجد تقدير منى موسى حسين محمود714

٣٧١٥مستجد تقدير منيره ياسر فتحى رمضان سالمه715

٣٧١٦مستجد تخلف مھا صبرى حسين عبدهللا محمد716

٣٧١٧مستجد تخلف مھا عبدالقادر احمد خالد717

٣٧١٨مستجد تخلف مھا فھمى درويش فھمى718

٣٧١٩مستجد تخلف مھا فوزى حلمى عبدالشافى719

٣٧٢٠مستجد تخلف مھا نبيل محمد وافى720

٣٧٢١مستجد تقدير مھنى عبدالتواب مھنى جاب هللا721

٣٧٢٢مستجد تقدير مى ربيع راضى السيد722

٣٧٢٣مستجد تخلف مى سعيد محمود محمد723

٣٧٢٤مستجد تقدير مى صالح اسماعيل محمد ابو يوسف724

٣٧٢٥مستجد تقدير مى على خيرى عبدالمنعم725

٣٧٢٦مستجد تخلف مى على راضى دكرورى726

٣٧٢٧مستجد تقدير مى على شعبان على727

٣٧٢٨مستجد تخلف مى محمد عبدهللا احمد728

٣٧٢٩مستجد تقدير مى مصطفى عبدالفتاح حسين729

٣٧٣٠مستجد تخلف مى يوسف لطفى يوسف730

٣٧٣١مستجد تخلف مياده اسماعيل احمد على731

٣٧٣٢مستجد تقدير مياده شعبان حسين محمد732

٣٧٣٣مستجد تقدير ميار فتحى محمد ابراھيم النشار733

٣٧٣٤مستجد تقدير ميثاء جالل عبدهللا حسين734

٣٧٣٥مستجد تقدير ميرفت محى صابر محمد735

٣٧٣٦مستجد تخلف ميرنا عبداللطيف عبدالنبى عبدالواحد ھنيدى736

٣٧٣٧مستجد تخلف ميريھان عوض محمود محمد الفخرانى737

٣٧٣٨مستجد تقدير ميى صالح عبداللطيف شعبان738

٣٧٣٩مستجد تقدير ناديه حسن حامد عبداللطيف739

يعتمد؛
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٣٧٤٠مستجد تخلف ناديه خالد شوقى عبدالعزيز740

٣٧٤١مستجد تخلف ناديه ربيع فضل سالمه741

٣٧٤٢مستجد تقدير ناديه محمد مھدى محمد742

٣٧٤٣مستجد تقدير ناريمان السيد على حسن743

٣٧٤٤مستجد تقدير ناريمان عادل محمود حسانين744

٣٧٤٥مستجد تخلف ناھد محمد رحيم محمود محجوب745

٣٧٤٦مستجد تخلف نجاه نعمان خيرى نعمان746

٣٧٤٧مستجد تقدير نجالء رمضان فوزى احمد747

٣٧٤٨مستجد تخلف نجالء عاطف يونس احمد748

٣٧٤٩مستجد تخلف نجوى جمال عبدالحميد عبدالوھاب749

٣٧٥٠مستجد تخلف ندا اشرف خليفه عبدالعظيم750

٣٧٥١مستجد تقدير ندى احمد عباس احمد751

٣٧٥٢مستجد تخلف ندى عادل محمد بكرى752

٣٧٥٣مستجد تقدير ندى على احمد عبدالموجود753

٣٧٥٤مستجد تقدير ندى محمود احمد حسين754

٣٧٥٥مستجد تقدير ندى مصطفى عادل مصطفى755

٣٧٥٦مستجد تخلف ندى منصور ريان متولى756

٣٧٥٧مستجد تخلف نرمين اسماعيل احمد عطيه757

٣٧٥٨مستجد تقدير نرمين ايمن مصطفى سليمان758

٣٧٥٩مستجد تخلف نرمين رفعت عبدالمنعم عوف759

٣٧٦٠مستجد تقدير نرمين نبيل محمد ابوالحسن760

٣٧٦١مستجد تخلف نسمه الدمرداش عبدالحميد شتا761

٣٧٦٢مستجد تخلف نسمه حسنى محمد حسن762

٣٧٦٣مستجد تقدير نسمه رجب رمضان حماد763

٣٧٦٤مستجد تخلف نشوى محمود احمد محمود764

٣٧٦٥مستجد تخلف نصر محمد محمود رياض765

٣٧٦٦مستجد تخلف نعمه سيد طه على766

٣٧٦٧مستجد تخلف نھا احمد انور عبدالحكيم767

٣٧٦٨مستجد تخلف نھاد احمد نجدى عبدالباسط768

٣٧٦٩مستجد تقدير نھال امين عبدالتواب امين769

٣٧٧٠مستجد تخلف نھله كمال محمد احمد770

٣٧٧١مستجد تخلف نھى عبدالمنعم فرغل اسماعيل771

٣٧٧٢مستجد تخلف نھى محمد حسن محمد772

٣٧٧٣مستجد تقدير نھى ناصر حسين محمود773

٣٧٧٤مستجد تقدير نور الھدى حسنى محمد محمد774

٣٧٧٥مستجد تخلف نورا حمدى سنوسى عبداللطيف775

٣٧٧٦مستجد تقدير نورا رمضان اسماعيل احمد776

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



الدرجةرقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس 

الفرقة الثانية 
إمضاء الطالب 

٣٧٧٧مستجد تقدير نورا طارق محمد محمود حمزه777

٣٧٧٨مستجد تخلف نورا فتحى واجد محمد778

٣٧٧٩مستجد تخلف نورا محمد احمد محمد عباس779

٣٧٨٠مستجد تقدير نورا محمد عبدالغفار عبدالسميع780

٣٧٨١مستجد تخلف نوران السيد حسين ابراھيم781

٣٧٨٢مستجد تقدير نوران حمدى حسن فريجه782

٣٧٨٣مستجد تقدير نوره خالد سعداوى محمود783

٣٧٨٤مستجد تخلف نورھان احمد محمد عبدالنعيم784

٣٧٨٥مستجد تخلف نورھان ايمن ابوزيد محمود785

٣٧٨٦مستجد تقدير نورھان بدرالدين راشد فيصل786

٣٧٨٧مستجد تقدير نورھان حامد حمدان عبدالسميع787

٣٧٨٨مستجد تقدير نورھان حسام محمد عبدالغنى788

٣٧٨٩مستجد تخلف نورھان حسن عبدالعظيم حسن789

٣٧٩٠مستجد تخلف نورھان حسين سليمان ھمام790

٣٧٩١مستجد تخلف نورھان حموده عبدالرازق سيد احمد791

٣٧٩٢مستجد تقدير نورھان ربيع عيد عبدالغنى792

٣٧٩٣مستجد تخلف نورھان رمضان عبدالحكيم فكرى793

٣٧٩٤مستجد تخلف نورھان سيد خضراوى عباس794

٣٧٩٥مستجد تقدير نورھان شعبان عبدالمالك حسن795

٣٧٩٦مستجد تقدير نورھان عارف جابر عارف796

٣٧٩٧مستجد تقدير نورھان عاطف فرغلى محمد797

٣٧٩٨مستجد تقدير نورھان عالء محمد محمود798

٣٧٩٩مستجد تخلف نورھان عيد محمد محمد799

٣٨٠٠مستجد تقدير نورھان فراج عالم حسانين800

٣٨٠١مستجد تخلف نورھان فرج حسن فرج801

٣٨٠٢مستجد تقدير نورھان محمد عبدالرحمن محمد802

٣٨٠٣مستجد تقدير نورھان محمد مختار احمد803

٣٨٠٤مستجد تخلف نورھان مدحت عبدالمقصود محمد804

٣٨٠٥مستجد تخلف نورھان ياسر محمد حسن805

٣٨٠٦مستجد تقدير نيرمين على عبدالنعيم سيد806

٣٨٠٧مستجد تخلف نيره محمد حسن على807

٣٨٠٨مستجد تخلف نيره مصطفى محمد على عالم808

٣٨٠٩مستجد تخلف ھاجر احمد عبدالعزيز سنوسى809

٣٨١٠مستجد تخلف ھاجر جمال محمود محمد810

٣٨١١مستجد تخلف ھاجر حسام عبدالمنعم حافظ العوام811

٣٨١٢مستجد تخلف ھاجر حسن رزق حسن812

٣٨١٣مستجد تقدير ھاجر سيد احمد فريد813

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



الدرجةرقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس 

الفرقة الثانية 
إمضاء الطالب 

٣٨١٤مستجد تخلف ھاجر محمد سيد محمد814

٣٨١٥مستجد تخلف ھاجر محمود الداخلى ابوبكر815

٣٨١٦مستجد تخلف ھاجر محمود عشرى احمد816

٣٨١٧مستجد تخلف ھاجر ناصر عبدالحميد احمد817

٣٨١٨مستجد تقدير ھاله ابراھيم على عبدالحليم818

٣٨١٩مستجد تقدير ھاله عبدالمنعم كامل الدمرداش819

٣٨٢٠مستجد تقدير ھاله فتحى شحاته محمد820

٣٨٢١مستجد تخلف ھايدى فتحى عبدالحليم فرج821

٣٨٢٢مستجد تخلف ھبه شحات بيومى بيومى عياد822

٣٨٢٣مستجد تخلف ھبه محمد شعبان امين حسين823

٣٨٢٤مستجد تقدير ھبه محمود احمد عسران824

٣٨٢٥مستجد تخلف ھدى عبداللطيف العادلى على825

٣٨٢٦مستجد تقدير ھدى ممدوح سعد احمد السيد826

٣٨٢٧مستجد تخلف ھدير جمال شحاته مھدي827

٣٨٢٨مستجد تقدير ھدير رضا السيد عبدهللا828

٣٨٢٩مستجد تقدير ھدير سيد احمد فريد829

٣٨٣٠مستجد تخلف ھدير سيد محمد محمد830

٣٨٣١مستجد تقدير ھدير عبدالحميد احمد عبدالرحمن831

٣٨٣٢مستجد تخلف ھدير عالءالدين فتحى محمد832

٣٨٣٣مستجد تخلف ھشام ابوزيد محمود ابوزيد833

٣٨٣٤مستجد تخلف ھشام عادل حمزه محمود834

٣٨٣٥مستجد تقدير ھشام عبدالنعيم احمد احمد تمام835

٣٨٣٦مستجد تقدير ھشام مصطفى عبدالمنعم ابواليزيد836

٣٨٣٧مستجد تخلف ھشام ممدوح رشاد رجب837

٣٨٣٨مستجد تقدير ھمت عصام على محمد838

٣٨٣٩مستجد تقدير ھند ابراھيم صابر عيسى839

٣٨٤٠مستجد تقدير ھند عبدالموجود عبدالحى عبدالرحمن840

٣٨٤١مستجد تخلف ھند محمود محمد محمد841

٣٨٤٢مستجد تخلف ھويدا محمد احمد مصطفى842

٣٨٤٣مستجد تقدير ھيام جمال كامل خلف843

٣٨٤٤مستجد تقدير ھيام ربيع حلمى احمد844

٣٨٤٥مستجد تقدير ھيام سعيد عبد الستار محمد علي845

٣٨٤٦مستجد تخلف ھيثم محمد محمود حسانين846

٣٨٤٧مستجد تقدير ھيثم مسلم سعد سعيد847

٣٨٤٨مستجد تقدير ورده خليفه خلف عبدالحليم848

٣٨٤٩مستجد تخلف وفاء السيد محمد يمنى849

٣٨٥٠مستجد تخلف وفاء عيسى عبدالتواب احمد850

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



الدرجةرقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس 

الفرقة الثانية 
إمضاء الطالب 

٣٨٥١مستجد تخلف وفاء كمال على عباس851

٣٨٥٢مستجد تقدير والء اشرف محمد توفيق852

٣٨٥٣مستجد تخلف والء السيد عبدالرحيم محمد853

٣٨٥٤مستجد تقدير والء المعتزبا فاروق محمد فؤاد حرب854

٣٨٥٥مستجد تقدير والء حسنى عبدالرؤوف محمود855

٣٨٥٦مستجد تقدير والء رضا عبدالمنعم عبدالرحمن856

٣٨٥٧مستجد تقدير والء عبدهللا عبدالجليل منطلب857

٣٨٥٨مستجد تقدير والء محمد سعد احمد858

٣٨٥٩مستجد تخلف والء محمد شحات محمد859

٣٨٦٠مستجد تقدير والء محمد عبدالرحمن عثمان860

٣٨٦١مستجد تقدير والء ھديه صادق ھاشم861

٣٨٦٢مستجد تخلف يارا جمال سيد عبدالعزيز862

٣٨٦٣مستجد تقدير ياسمين جمال سيد يونس863

٣٨٦٤مستجد تقدير ياسمين حامد عبدالقادر عباس864

٣٨٦٥مستجد تقدير ياسمين رضا محمد على865

٣٨٦٦مستجد تخلف ياسمين زكريا محمد حافظ محمود866

٣٨٦٧مستجد تخلف ياسمين شعبان ابراھيم خاطر867

٣٨٦٨مستجد تقدير ياسمين طلعت محمد احمد868

٣٨٦٩مستجد تخلف ياسمين عبدالحميد فوزى عبدالحميد869

٣٨٧٠مستجد تقدير ياسمين محمد عبدالواحد عبدهللا870

٣٨٧١مستجد تقدير ياسمين محمدرضا محمود قاسم871

٣٨٧٢مستجد تقدير ياسين مختار محمد عبدالعزيز872

٣٨٧٣مستجد تخلف يحيى زكريا على عبدالرازق873

٣٨٧٤مستجد تقدير يسرا محمد ابراھيم حسن874

٣٨٧٥مستجد تخلف يوسف عاطف جمال الدين عباس875

٣٨٧٦مستجد تقدير يوسف مجدى يوسف محمد876

٣٨٧٧مستجد تقدير يوسف محمد ابراھيم يوسف877

٣٨٧٨مستجد تخلف يوسف محمد صالح منتصر878

٣٨٧٩مستجد تخلف يوسف محمود محمد احمد879

٣٨٨١باقاحمد ابوبكر احمد فھيم880

٣٨٨٢باقاحمد اشرف رجب محمد881

٣٨٨٣باقاحمد خالد عبدالحميد احمد882

٣٨٨٤باقاحمد محمد خلف محمد عرابى883

٣٨٨٥باقاحمد محمد خليف كامل884

٣٨٨٦باقاحمد محمد محمد عبد هللا885

٣٨٨٧باقاحمد محمد ناجي محمود886

٣٨٨٨باقاحمد مرزوق عايش مرزوق887

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



الدرجةرقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس 

الفرقة الثانية 
إمضاء الطالب 

٣٨٨٩باقاحمد مصطفى عبداللطيف على888

٣٨٩٠باقاحمد نزھي عبدالتواب عبد هللا889

٣٨٩١باقاسامة عاشور محمد على890

٣٨٩٢باقاستشھاد مجدي الحسيني السيد891

٣٨٩٣باقاسراء فرغل سيد ھاشم892

٣٨٩٤باقاسالم ابراھيم احمد عبدالحافظ893

٣٨٩٥باقاسالم عاطف مندراوى محمد894

٣٨٩٦باقاسماء ربيع فكرى طه895

٣٨٩٧باقاسماء محمد امين احمد896

٣٨٩٨باقاكرام عبدالعال شحات يونس897

٣٨٩٩باقاالء عبد المنعم محمد عبداللطيف898

٣٩٠٠باقاالء عثمان احمد عثمان899

٣٩٠١باقالحسين ابوالمعارف على حسين900

٣٩٠٢باقالحسينى محمد حراجى محمد901

٣٩٠٣باقالشيماء جالل محمد حسين902

٣٩٠٤باقالشيماء مدحت ناجى زكى903

٣٩٠٥باقامنيه خلف احمد محمد904

٣٩٠٦باقامير سعيد حماد على905

٣٩٠٧باقاميره فرج محمد عمر906

٣٩٠٨باقاية طلعت محمود حسين907

٣٩٠٩باقايمان جمال على ابوالليل908

٣٩١٠باقايمان حسن انور عبد العظيم909

٣٩١١باقبدر حزام محمد الدوسرى910

٣٩١٢باقبسمه حماده محمد محمد911

٣٩١٣باقبسمه محسن حسن سليمان912

٣٩١٤باقبسمه نصر احمد محمد913

٣٩١٥باقجھاد حسنى عطا امين914

٣٩١٦باقجھاد خالد عصمت فھمى على915

٣٩١٧باقجيھان حسين فاضل حسين916

٣٩١٨باقحنان سيد مرعى على917

٣٩١٩باقخديجه خالد جمال الدين احمد918

٣٩٢٠باقدعاء عبد العزيز محمود ابراھيم919

٣٩٢١باقدعاء عفيفي احمد محمد920

٣٩٢٢باقدينا جمال شعبان محمد921

٣٩٢٣باقرانيا الفولى محمد عبدالعظيم922

٣٩٢٤باقرفيدة على خلف محمد923

٣٩٢٥باقريم نورالدين مختار محمود924

يعتمد؛
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم لجنة االمتحان:
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الفرقة الثانية 
إمضاء الطالب 

٣٩٢٦باقزھراء احمد ابوالفضل احمد925

٣٩٢٧باقزھراء احمد عبد هللا احمد926

٣٩٢٨باقزينب عبد العزيز خضر محمد927

٣٩٢٩باقسارة قاسم محمود علي928

٣٩٣٠باقسارة نصرالدين عز الدين احمد929

٣٩٣١باقسالم رمضان علي محمد930

٣٩٣٢باقسحر سيد فتحى عبد المحسن931

٣٩٣٣باقسالمه مسلم سعيد احمد932

٣٩٣٤باقسلسبيل عيد عبدالمؤمن عبدالباسط933

٣٩٣٥باقسھيلة عماد الدين فاروق احمد934

٣٩٣٦باقسوسن أبو بكر محمد عبد هللا935

٣٩٣٧باقسوميه وجيه محمد ابراھيم936

٣٩٣٨باقسيد فرحات حسانين فرحات937

٣٩٣٩باقسيد مخلوف سيد حسين938

٣٩٤٠باقشادية ايھاب محمد محمد939

٣٩٤١باقشاھر عبدالمجيد شاھر عبدالمجيد940

٣٩٤٢باقشريف عاشور احمد عبدالجيد941

٣٩٤٣باقشيماء احمد خميس عرفان942

٣٩٤٤باقشيماء محمد عبدهللا عبدالحميد943

٣٩٤٥باقصابرين محمد عبدهللا صالح944

٣٩٤٦باقصالح مسعود عبد السالم عبد الغنى945

٣٩٤٧باقضحي خلف عيد أحمد946

٣٩٤٨باقضحى ممدوح محمد عبدالنعيم947

٣٩٤٩باقعائشة بكر محمد علي948

٣٩٥٠باقعبدهللا احمد ظاھر عويد العنزى949

٣٩٥١باقعبدهللا محمد عبدهللا ھادى العليم950

٣٩٥٢باقعبير عالء فولى محمد951

٣٩٥٣باقعبير عالء محمد عبدالفتاح952

٣٩٥٤باقعثمان فتحى خليل صالح953

٣٩٥٥باقعلى شعبان ابو السعود اسماعيل954

٣٩٥٦باقعلياء احمد محمد السعدى955

٣٩٥٧باقعمرو يحى محمد حسين956

٣٩٥٨باقفاطمة خالد محمد ميھوب957

٣٩٥٩باقفاطمه خالد جمال الدين احمد958

٣٩٦٠باقفاطمه صالح عبد الحفيظ على959

٣٩٦١باقكامل بھجت كامل يوسف960

٣٩٦٢باقلبنى ربيع الحسينى على961

يعتمد؛
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم لجنة االمتحان:
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الفرقة الثانية 
إمضاء الطالب 

٣٩٦٣باقلمياء احمد عرابى نجاتى962

٣٩٦٤باقلمياء محمد صالح امين963

٣٩٦٥باقمحمد  السيد عبدالمجلى يوسف964

٣٩٦٦باقمحمد ربيع سيد غريب965

٣٩٦٧باقمحمد على ماھر محمد966

٣٩٦٨باقمحمد ممدوح محمد عبد الغنى967

٣٩٦٩باقمحمود احمد حامد سالم968

٣٩٧٠باقمحمود حمدي عيسى دياب969

٣٩٧١باقمحمود عبد اللطيف محمود عبد اللطيف970

٣٩٧٢باقمحمود عبدالحميد محمود مصطفى971

٣٩٧٣باقمحمود على عبد هللا محمد972

٣٩٧٤باقمحمود محمد صالح زھران973

٣٩٧٥باقمروه مروان محمد فولى974

٣٩٧٦باقمريم حفظي عبدالحفيظ خلف975

٣٩٧٧باقمصطفى احمد فتح الباب عبدالمطلب976

٣٩٧٨باقمصطفى جمعه كامل شحاته977

٣٩٧٩باقمصطفى محمود سعد محمد978

٣٩٨٠باقمصطفى محمود عطا هللا عبد الغنى979

٣٩٨١باقمصطفى ناصر محمود حماده980

٣٩٨٢باقمصعب شعبان عبدالمنعم رجب981

٣٩٨٣باقمنار مھنى محمد مھنى982

٣٩٨٤باقمنه هللا يحيى محمد مھران983

٣٩٨٥باقمى عبد الرحيم ھاشم عبد الرحيم984

٣٩٨٦باقميار محمد عبد العزيز احمد985

٣٩٨٧باقناھد بھاء الدين محمد صابر986

٣٩٨٨باقندى سيد محمد عبده987

٣٩٨٩باقنرمين عمران محمد عباس988

٣٩٩٠باقنرمين مجدى محمد احمد989

٣٩٩١باقنھله محمد جبريل محمد990

٣٩٩٢باقنورا فاروق على حافظ991

٣٩٩٣باقنورا محمد ياسين عبدالحكيم992

٣٩٩٤باقنوران عصام الدين مصطفى ابراھيم993

٣٩٩٥باقنورة عبد اللطيف خلف مرجان994

٣٩٩٦باقنوره شريف عبد الصالحين عبد الفتاح995

٣٩٩٧باقنورھان محمود ابراھيم عبد الرحمن996

٣٩٩٨باقنيرھان جمال عباس مھنى997

٣٩٩٩باقھاجر محمد ماھر صغير998

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



الدرجةرقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس 

الفرقة الثانية 
إمضاء الطالب 

٤٠٠٠باقھاله ناجى عبدالحكيم صبره999

٤٠٠١باقھانى عاطف توفيق على1000

٤٠٠٢باقھدى حسن كامل محمد1001

٤٠٠٣باقھدى نادى محمد سليم1002

٤٠٠٤باقھشام احمد على احمد1003

٤٠٠٥باقھناء محمد احمد عبد الغنى1004

٤٠٠٦باقھند مصطفى محمد توفيق1005

٤٠٠٧باقھيام عبد الناصر ربيع جمعه1006

٤٠٠٨باقورده محمد مرعى شحاتة1007

٤٠٠٩باقوالء جمعة احمد محمد1008

٤٠١٠باقوالء ربيعي علي عبد الفضيل1009

٤٠١١باقيحيى محمد عبد الباقى عبد الوھاب1010

٤٠١٢باقيسرا محمد نبيل عبد الباقي عبد اللطيف1011

٤٠١٩خارج ١أسماء عبد القوى أمين محمد1012

٤٠١٣خارج ١احمد صالح عبدالظاھر سليمان1013

٤٠١٤خارج ١احمد محمد عبدالحكيم فرج1014

٤٠١٥خارج ١احمد محمد محمود على1015

٤٠١٦خارج ١احمد مساعد عرابى عبدالعال1016

٤٠١٧خارج ١اسالم احمد محمد احمد1017

٤٠١٨خارج ١اسماء جمال احمد حسن1018

٤٠٢٠خارج ١امنيه عبدهللا عبدالستار ابوالجود1019

٤٠٢١خارج ١ايات عبد الھادى ابو ضيف عوض1020

٤٠٢٢خارج ١اية حجازي فتحي حسن1021

٤٠٢٣خارج ١اية عزوز داخلى حسين1022

٤٠٢٤خارج ١ايمان محمد عبدالعظيم توفيق1023

٤٠٢٥خارج ١ايھاب محمود محمد بھنساوى1024

٤٠٢٦خارج ١بھاء حاتم على عبد العزيز1025

٤٠٢٧خارج ١جابر سعد محمد العجمى1026

٤٠٢٨خارج ١حسن على حسن محمد1027

٤٠٢٩خارج ١حمود عبيد محمد عبيد الرفيدى1028

٤٠٣٠خارج ١خديجة ناصر حسن على1029

٤٠٣١خارج ١رغده خلف محمد محروص1030

٤٠٣٢خارج ١رمضان ربيع عبدالمالك بدوى1031

٤٠٣٣خارج ١ريھام ايمن احمد عبد الواحد1032

٤٠٣٤خارج ١سالم بداح حزام محمد الدوسرى1033

٤٠٣٥خارج ١سالم محمد حزام محمد الدوسرى1034

٤٠٣٦خارج ١شوق صالح الدين نور الدين عمر1035

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



الدرجةرقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس 

الفرقة الثانية 
إمضاء الطالب 

٤٠٣٧خارج ١شيرين اشرف عبدالسميع حسين1036

٤٠٣٨خارج ١طارق محمد محمد علي1037

٤٠٣٩خارج ١عبد العظيم أمين سليمان إبراھيم احمد1038

٤٠٤٠خارج ١عبدالرحمن احمد االمين شبيب1039

٤٠٤١خارج ١عبدالرحمن عبدالخالق عبداللطيف فرج1040

٤٠٤٢خارج ١فاطمه محمد عز الدين عويس1041

٤٠٤٣خارج ١كريم عبدالمجيد على حسن1042

٤٠٤٤خارج ١محمد احمد قطب شحاته1043

٤٠٤٥خارج ١محمد توني محمد عبدالعظيم1044

٤٠٤٦خارج ١محمد جمعه عبد الغنى عبد اللطيف1045

٤٠٤٧خارج ١محمد رمضان احمد عبد ربه1046

٤٠٤٨خارج ١محمد صفوت اسماعيل عبدالكريم1047

٤٠٤٩خارج ١محمد ضاحي رضوان دردير1048

٤٠٥٠خارج ١محمود صالحين سعد احمد1049

٤٠٥١خارج ١محمود مخلوف حافظ محمد1050

٤٠٥٢خارج ١مصطفي رفاعي عبدالكريم السيد1051

٤٠٥٣خارج ١منصور عبدهللا عسكر محمد العجمى1052

٤٠٥٤خارج ١نجاه رضوان خلف رضوان1053

٤٠٥٥خارج ١ندا احمد محمد احمد1054

٤٠٥٦خارج ١نوران عاطف محمد احمد1055

٤٠٥٧خارج ١ھاله احمد على حماد1056

٤٠٥٨خارج ١ھاله محمد سعيد خريش1057

٤٠٥٩خارج ١وسام حسنى حسان عبدالمعز1058

٤٠٦٠خارج ١ياسين نبيل زكى ابراھيم1059

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



الدرجةرقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس 

الفرقة الثانية 
إمضاء الطالب 

٤٥٠١مستجد تقدير ابراھيم احمد لطفى عبدالمجيد1

٤٥٠٢مستجد تقدير ابراھيم اسماعيل عبدالمعز عبدالعزيز2

٤٥٠٣مستجد تقدير ابراھيم اشرف عبدالواحد سليم3

٤٥٠٤مستجد تخلف احمد اسامه محمد رجائى تونى4

٤٥٠٥مستجد تقدير احمد اسلمان عواد اسلمان5

٤٥٠٦مستجد تخلف احمد حسن محمد محمد سالمه6

٤٥٠٧مستجد تخلف احمد رزق شحاته محمد7

٤٥٠٨مستجد تخلف احمد سعد سفينه محمد8

٤٥٠٩مستجد تخلف احمد سيد محمد عبد المنعم سيد9

٤٥١٠مستجد تخلف احمد عادل محمد العربى سيد10

٤٥١١مستجد تخلف احمد محسن طلعت احمد11

٤٥١٢مستجد تقدير احمد محمد توفيق عثمان12

٤٥١٣مستجد تقدير احمد محمد عبدالعزيز تونى13

٤٥١٤مستجد تقدير احمد محمد عبدهللا محمد14

٤٥١٥مستجد تقدير احمد نور الدين عبد الجيد محمد بركات15

٤٥١٦مستجد تخلف احمد ھالل عبدالغنى زيدان16

٤٥١٧مستجد تخلف ادھم محمد حمدى عبدالمعز17

٤٥١٨مستجد تخلف اسامه احمد حسن عبدالرحمن18

٤٥١٩مستجد تخلف اسراء احمد ابراھيم عرابى19

٤٥٢٠مستجد تقدير اسراء احمد حسنى ثابت20

٤٥٢١مستجد تقدير اسراء جمال عبد الرحيم محمود21

٤٥٢٢مستجد تقدير اسراء ركابى حسن اسماعيل22

٤٥٢٣مستجد تخلف اسراء فاروق كرم عبدالفتاح محمد23

٤٥٢٤مستجد تقدير اسراء مصطفى عبد الرحيم خليفه24

٤٥٢٥مستجد تخلف اسراء ممدوح محمد انور عثمان25

٤٥٢٦مستجد تخلف اسراء ناصر ھاشم عبدالرازق26

٤٥٢٧مستجد تخلف اسراء ياسر محمد اغا محمد27

٤٥٢٨مستجد تخلف اسالم حامد جمعه احمد28

٤٥٢٩مستجد تخلف اسالم محمد عبد العليم احمد29

٤٥٣٠مستجد تخلف اسالم محمود عباس محمود30

انتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

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



الدرجةرقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس 

الفرقة الثانية 
إمضاء الطالب 

٤٥٣١مستجد تقدير اسالم ھشام عبدالمنعم محمد31

٤٥٣٢مستجد تخلف اسماء بركات سعد عبدهللا32

٤٥٣٣مستجد تخلف اسماعيل شعبان عواد غانم33

٤٥٣٤مستجد تخلف افنان محمود ابراھيم عبدهللا34

٤٥٣٥مستجد تخلف االء سيد احمد محمد35

٤٥٣٦مستجد تقدير االمين عبد هللا عبد العظيم عبد الكريم36

٤٥٣٧مستجد تخلف امانى سيد ابوالسعود عبدالوھاب37

٤٥٣٨مستجد تخلف امل حسنى كمال حسن38

٤٥٣٩مستجد تخلف امل محمود محمود حسن محمد39

٤٥٤٠مستجد تقدير اميره جمال عاشور ابراھيم40

٤٥٤١مستجد تقدير اميره جمال محمد فنجرى41

٤٥٤٢مستجد تخلف اميمه بھاء الدين محمد فارس42

٤٥٤٣مستجد تخلف ايمان اشرف ذكى عبدالجابر43

٤٥٤٤مستجد تخلف ايمان خلف عبدالرحيم عبدالحافظ44

٤٥٤٥مستجد تخلف ايمان عاطف زيدان ابوزيد45

٤٥٤٦مستجد تخلف ايمان محسن احمد محمد46

٤٥٤٧مستجد تخلف ايناس على بيومى على47

٤٥٤٨مستجد تقدير ايه عالء حمدى احمد48

٤٥٤٩مستجد تقدير ايه عالء محمد عبدالعزيز49

٤٥٥٠مستجد تقدير بدريه ايمن خلف عبد النعيم50

٤٥٥١مستجد تقدير بسمه عبد العزيز عبد الحميد سليمان51

٤٥٥٢مستجد تخلف بسمه معتمد محمد عبدالموجود52

٤٥٥٣مستجد تخلف بسنت محمد حسن حسن محمد53

٤٥٥٤مستجد تخلف تھانى فتح هللا السيد محمد54

٤٥٥٥مستجد تخلف ثريا احمد عبد المنعم محمد55

٤٥٥٦مستجد تخلف جالل محسن عبدالحميد جالل56

٤٥٥٧مستجد تقدير جمال عبدالناصر فولى محمد57

٤٥٥٨مستجد تقدير جھاد سالمه صديق الضبع محروس58

٤٥٥٩مستجد تخلف جھاد عبدالعاطى عبدالملك محمد59

٤٥٦٠مستجد تقدير حازم ناجح محمد توفيق60

٤٥٦١مستجد تخلف حامد فولى حامد عبد الحسيب61

٤٥٦٢مستجد تقدير حسام عبدالقادر احمد شمس الدين62

٤٥٦٣مستجد تقدير حسن صالح دمرداش احمد63

٤٥٦٤مستجد تخلف حسن مصطفى حسن اسماعيل64

٤٥٦٥مستجد تخلف حسناء صبحى عيد السيد65

٤٥٦٦مستجد تخلف حسناء مصطفى محمود فزاع66

٤٥٦٧مستجد تخلف حماده سيد محمد محمد67

٤٥٦٨مستجد تقدير حوريه عيسى عبدالحميد فرج68

٤٥٦٩مستجد تخلف دعاء محمد محمود حفنى69

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



الدرجةرقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس 

الفرقة الثانية 
إمضاء الطالب 

٤٥٧٠مستجد تخلف دنيا تامر محمد سليمان70

٤٥٧١مستجد تخلف دينا توفيق محمد توفيق71

٤٥٧٢مستجد تقدير رانيا ربيع ماھر عبدالجواد72

٤٥٧٣مستجد تخلف رانيا مصطفى زغلول عبدالعظيم73

٤٥٧٤مستجد تخلف رحاب احمد حلمى نورالدين74

٤٥٧٥مستجد تخلف رحمه محمد فاضل صادق75

٤٥٧٦مستجد تخلف رشاد حمدان رشاد يونس76

٤٥٧٧مستجد تخلف زھراء رضا محمد مھنى77

٤٥٧٨مستجد تخلف زھراء رفعت محمود احمد78

٤٥٧٩مستجد تخلف سعاد عبدالعزيز عبدالكريم عبدالعزيز79

٤٥٨٠مستجد تقدير سعاد كامل عبود محمود80

٤٥٨١مستجد تخلف سلمى نادى رمضان عبدالحليم81

٤٥٨٢مستجد تقدير سمر عبدالناصر محمود سليمان82

٤٥٨٣مستجد تقدير سميه يحيى جاھين حسن83

٤٥٨٤مستجد تخلف سيد حمدى عويس احمد84

٤٥٨٥مستجد تقدير شاھنده احمد محمود احمد85

٤٥٨٦مستجد تخلف شريف اشرف محمود عبد الحميد86

٤٥٨٧مستجد تخلف شيماء مصطفى محمد مصطفى حافظ87

٤٥٨٨مستجد تخلف ضياء فتحى محمد مھنى88

٤٥٨٩مستجد تقدير عبد الرحمن قرنى حسن سعيد89

٤٥٩٠مستجد تخلف عبدالرحمن احمد راغب زين الدين90

٤٥٩١مستجد تقدير عبدالرحمن صبرى عبدالوھاب مصطفى السيد91

٤٥٩٢مستجد تخلف عبدهللا عبدالناصر كامل ابراھيم92

٤٥٩٣مستجد تقدير عبدهللا محمود احمد محمد93

٤٥٩٤مستجد تخلف عبدهللا ناصر جابر نظير94

٤٥٩٥مستجد تقدير عال ناجح اسماعيل محمد95

٤٥٩٦مستجد تقدير على احمد عبدالسالم ابواليزيد96

٤٥٩٧مستجد تخلف على امين فھمى امين97

٤٥٩٨مستجد تخلف على صالح على عمر98

٤٥٩٩مستجد تقدير عمرو زيدان نبيه شاذلى99

٤٦٠٠مستجد تخلف عمرو عبدالنبى سالمه عبدالفتاح100

٤٦٠١مستجد تخلف عمرو على سليمان راضى101

٤٦٠٢مستجد تخلف عيد محمد عيد حسين102

٤٦٠٣مستجد تخلف فاطمه احمد محمد السيد103

٤٦٠٤مستجد تخلف فاطمه خلف عبدالحليم محمد104

٤٦٠٥مستجد تخلف فاطمه شريف محمد على105

٤٦٠٦مستجد تخلف فاطمه محمد محمود على وصفى106

٤٦٠٧مستجد تقدير فاطمه مغربى محمد احمد107

٤٦٠٨مستجد تخلف فضل فوزى فؤاد عسران108

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

الفرقة الثانية 
إمضاء الطالب 

٤٦٠٩مستجد تخلف كريم حسن محمد عبدالنعيم109

٤٦١٠مستجد تقدير كريم محمد محمد عبدالفتاح110

٤٦١١مستجد تخلف كريمان عاطف عبدالحميد محمود111

٤٦١٢مستجد تخلف كريمه محمد كامل سرى الدين112

٤٦١٣مستجد تخلف كمال محمد كمال محمد اسماعيل113

٤٦١٤مستجد تخلف لميس حسام صالح الدين محمد114

٤٦١٥مستجد تخلف مازن محمد محمود محمد الحمامى115

٤٦١٦مستجد تقدير محفوظ رجب ابراھيم عبد الجواد116

٤٦١٧مستجد تخلف محمد ابراھيم متولى ابراھيم117

٤٦١٨مستجد تخلف محمد السيد منصور راسم118

٤٦١٩مستجد تخلف محمد حسن محمد عبدهللا119

٤٦٢٠مستجد تقدير محمد حسين عبدهللا حسين120

٤٦٢١مستجد تقدير محمد حمدى اصمعى مخلوف121

٤٦٢٢مستجد تخلف محمد خالد ابو الحسن محمد122

٤٦٢٣مستجد تقدير محمد خلف عبدالحكيم محمد123

٤٦٢٤مستجد تخلف محمد خميس محمود فرج124

٤٦٢٥مستجد تقدير محمد راجح حشمت امين125

٤٦٢٦مستجد تخلف محمد رشدى محمد محمد الجبالوى126

٤٦٢٧مستجد تخلف محمد سعيد محمد عبدالمطلب127

٤٦٢٨مستجد تقدير محمد شرقاوى تقى سيباويه128

٤٦٢٩مستجد تخلف محمد عبدالعظيم فھمى عبدالعظيم السيسي129

٤٦٣٠مستجد تخلف محمد عبدالفتاح محمد احمد130

٤٦٣١مستجد تقدير محمد عبدالناصر محمود صديق131

٤٦٣٢مستجد تخلف محمد ماھر مصطفى عبدالغنى132

٤٦٣٣مستجد تقدير محمد محسن فاروق عبد المحسن133

٤٦٣٤مستجد تخلف محمد محمود فھمى بھجات134

٤٦٣٥مستجد تقدير محمد مصطفى احمد ابوزيد حسان135

٤٦٣٦مستجد تخلف محمد منصور حزين عبدالحافظ136

٤٦٣٧مستجد تخلف محمد ناصر مرزوق عبدالغنى137

٤٦٣٨مستجد تقدير محمود ابوالعباس مصطفى اسيد138

٤٦٣٩مستجد تخلف محمود احمد عبدالعزيز خليفه139

٤٦٤٠مستجد تخلف محمود احمد محمد اسماعيل140

٤٦٤١مستجد تخلف محمود صالح محمود حميدة141

٤٦٤٢مستجد تخلف محمود طه محمود محمد142

٤٦٤٣مستجد تخلف محمود فتحى عبدالمقصود على143

٤٦٤٤مستجد تخلف محمود فوزى محمود ھمام144

٤٦٤٥مستجد تخلف محمود ماھر محمد شحاته145

٤٦٤٦مستجد تقدير محمود محمد بيومى صابر146

٤٦٤٧مستجد تخلف محمود محمد عبد العظيم عواجه147

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

الفرقة الثانية 
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٤٦٤٨مستجد تخلف محمود محمد عمر سليم148

٤٦٤٩مستجد تخلف محمود محمد مصيلحى ابراھيم زيدان149

٤٦٥٠مستجد تخلف محمود ناصر ناجى زيدان150

٤٦٥١مستجد تخلف مروه عاطف خلف محمد151

٤٦٥٢مستجد تخلف مروه ناجح محمد محمد152

٤٦٥٣مستجد تخلف مريم سعيد محمد محمد153

٤٦٥٤مستجد تخلف مصطفى حسن محمود حسن154

٤٦٥٥مستجد تخلف مصطفى ربيع محمد يوسف155

٤٦٥٦مستجد تخلف مصطفى طه توفيق عمر156

٤٦٥٧مستجد تقدير مصطفى فرج عبدالوھاب صالح157

٤٦٥٨مستجد تخلف مصطفى محمد رفعت مصطفى عبدالبديع158

٤٦٥٩مستجد تخلف مصطفى محمد على محمد159

٤٦٦٠مستجد تقدير مصطفى مختار احمد السيد160

٤٦٦١مستجد تقدير مصعب حسن محمد عبدالباقى161

٤٦٦٢مستجد تقدير منار صبحى حسين عبدالعال االكوح162

٤٦٦٣مستجد تخلف منه هللا عثمان عبد العزيز عبد العاطى163

٤٦٦٤مستجد تخلف منى احمد دكرورى احمد164

٤٦٦٥مستجد تخلف منى محمد محمود سيد165

٤٦٦٦مستجد تخلف مى عادل سعد خلف166

٤٦٦٧مستجد تخلف مى محمود ابراھيم محمود167

٤٦٦٨مستجد تقدير مياده فؤاد ابراھيم محمد168

٤٦٦٩مستجد تقدير ناديه محمود عدلى محمود169

٤٦٧٠مستجد تخلف ندا سعيد محمد رجب طلبه170

٤٦٧١مستجد تخلف نسمه ابراھيم عبدالغنى ريحان171

٤٦٧٢مستجد تخلف نسمه سمير السيد حميدو اسماعيل172

٤٦٧٣مستجد تخلف نھى مصطفى رجب محمد173

٤٦٧٤مستجد تقدير نورھان محمد فؤاد ابوزيد174

٤٦٧٥مستجد تخلف نيرمين طارق عطيه محمود عطيه175

٤٦٧٦مستجد تقدير ھانى محسن محمد غريب موسى176

٤٦٧٧مستجد تخلف ھايدى ھشام حسن عبدالقادر177

٤٦٧٨مستجد تخلف ھبه هللا محمد محمد راغب178

٤٦٧٩مستجد تقدير ھبه محمد طه محمد179

٤٦٨٠مستجد تخلف ھدير جمال عبدالرحمن امام180

٤٦٨١مستجد تقدير ھدير خالد عبد الرحمن رمضان181

٤٦٨٢مستجد تخلف ھدير مسعد محجوب السيد محجوب182

٤٦٨٣مستجد تقدير ھشام رجب محمد عبدالحافظ183

٤٦٨٤مستجد تقدير وائل منتصر بدر محمد184

٤٦٨٥مستجد تقدير وليد انور سعد الدين فضل185

٤٦٨٦مستجد تخلف يحيى السيد السيد فھمى186

يعتمد؛
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم لجنة االمتحان:
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٤٦٨٧مستجد تقدير يمنى حسن فرحات مصيلحى187

٤٦٨٨مستجد تخلف يوسف عوض ابراھيم على188

٤٦٨٩مستجد تقدير يوسف قناوى محمد قناوى189

٤٦٩٠باقابراھيم سيد توفيق عبد الحافظ190

٤٦٩٠باقابوالعال محمد عبدالحميد ابوالعال191

٤٦٩٠باقاحمد رضا ابراھيم السيد192

٤٦٩٠باقاحمد سيد بشير حماده193

٤٦٩٠باقاحمد فتحى عبدالحميد محمد194

٤٦٩٠باقاسراء عبد الفتاح سعد أمين195

٤٦٩٠باقاالء زكريا سيد محمد196

٤٦٩٠باقايمان بدوي طه احمد197

٤٦٩٠باقايمان حاتم محمد عبدالنيى198

٤٦٩٠باقايه حمدى لبيب احمد199

٤٦٩٠باقايوب محمد عبدالعليم عثمان200

٤٦٩٠باقجمعه صالح صالح حسانين201

٤٦٩٠باقجھاد محمد احمد محمد202

٤٦٩٠باقخالد خلف عبدالعليم عبدالعاطى203

٤٦٩٠باقسھيلة عبيد عبد الظاھر عبد العال204

٤٦٩٠باقطارق عماد محمد معتمد205

٤٦٩٠باقطه فتحى فريد ابو زيد206

٤٦٩٠باقعبد الرحمن احمد باشا احمد207

٤٦٩٠باقعبد الرحمن احمد محمد حفنى208

٤٦٩٠باقعبد الرحمن سيد محمد محمد209

٤٦٩٠باقعالء عبدالقادر طاھر رفاعى210

٤٦٩٠باقعلى محمد محمد عرفات211

٤٦٩٠باقكريم حسن مسلم ھالل212

٤٦٩٠باقمؤمن ربيع رجب ابراھيم213

٤٦٩٠باقمحمد احمد حامد محمدين214

٤٦٩٠باقمحمد حمدى على حسن215

٤٦٩٠باقمحمد مھني ابواليزيد مھنى216

٤٦٩٠باقمحمود صدقى عبدالحميد فرج217

٤٦٩٠باقمى محمد محمد حميده218

٤٦٩٠باقندا محمد على محروس219

٤٦٩٠باقھشام حسن رجب خفاجة220

٤٦٩٠باقياسمين العريان ابراھيم احمد221

٤٦٩٠خارج ١احمد ابراھيم حسن عبدالعزيز222

٤٦٩٠خارج ١احمد يسرى عزيز الدين محمد223

٤٦٩٠خارج ١ضحى السيد عبدالصبور محمد224

٤٦٩٠خارج ١محمود محسن عبدالحكيم جاد225

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


