
 انتساب -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٠٠١ مستجد تخلف ابراهيم جمال الدين ابراهيم محمد  ١

 ١٠٠٢ مستجد تخلف ابراهيم سيد ابراهيم محمد  ٢

 ١٠٠٣ مستجد تخلف احالم رضى رشيد على  ٣

 ١٠٠١ مستجد تخلف احمد اشرف حسن محمد  ١

 ١٠٠٥ مستجد تخلف احمد حسن عبدالحكيم على  ٥

 ١٠٠٦ مستجد تقدير احمد ذكى عبدالقادر احمد الشربينى  ٦

 ١٠٠٧ مستجد تخلف احمد ربيع محمد على  ٧

 ١٠٠٨ مستجد تقدير احمد رمضان ابراهيم متولى  ٨

 ١٠٠٩ مستجد تقدير احمد عثمان صابر عثمان  ٩

 ١٠١٠ مستجد تقدير محمد دسوقي احمد عثمان  ١٠

 ١٠١١ مستجد تخلف احمد على محمد عبدهللا  ١١

 ١٠١٢ مستجد تخلف احمد محمد احمد سويكن  ١٢

 ١٠١٣ مستجد تخلف احمد محمد سيد عبداللطيف  ١٣

 ١٠١١ مستجد تقدير احمد محمد صالح ابوزيد  ١١

 ١٠١٥ مستجد تخلف احمد محى محمد محمد  ١٥

 ١٠١٦ مستجد تخلف يسرى على محمد نجماحمد   ١٦

 ١٠١٧ مستجد تخلف اروى ابراهيم دسوقي ابراهيم عطيه  ١٧

 ١٠١٨ مستجد تخلف اسراء احمد محمود فرغلى  ١٨

 ١٠١٩ مستجد تقدير اسراء تهامى عثمان تهامى  ١٩

 ١٠٢٠ مستجد تخلف اسراء حجاج محمد تونى  ٢٠

 ١٠٢١ تخلفمستجد  اسراء محمد احمد عبدربه  ٢١

 ١٠٢٢ مستجد تخلف اسالم احمد عثمان احمد  ٢٢

 ١٠٢٣ مستجد تقدير اسالم اسماعيل احمد زيان  ٢٣

 ١٠٢١ مستجد تخلف اسالم جابر محمود مراد  ٢١

 ١٠٢٥ مستجد تقدير اسالم حمدى عبدالحليم حامد  ٢٥

 ١٠٢٦ مستجد تقدير اسالم شريف فرج عبد الوهاب  ٢٦

 ١٠٢٧ مستجد تخلف يسن احمداسالم مجدي   ٢٧

 ١٠٢٨ مستجد تخلف اسماء حامد شرعى مصرى  ٢٨

 ١٠٢٩ مستجد تقدير اسماء وحيد محمد على  ٢٩

 ١٠٣٠ مستجد تخلف اسماعيل حسن اسماعيل حسن  ٣٠

 ١٠٣١ مستجد تخلف االء جمال عبد الناصر يونس سليم  ٣١

 ١٠٣٢ مستجد تخلف االء نوح صالح ابراهيم نوح  ٣٢

 ١٠٣٣ مستجد تخلف الشيماء عبد النبى عبد الحليم عبد العليم  ٣٣
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 ١٠٣١ مستجد تخلف الهام سعيد حسين محمد الصوالحى  ٣١

 ١٠٣٥ مستجد تخلف الهام نجاح سعد احمد  ٣٥

 ١٠٣٦ مستجد تقدير امانى فايز عبدالونيس حسن  ٣٦

 ١٠٣٧ مستجد تقدير امل حنفى محمود مقرب  ٣٧

 ١٠٣٨ مستجد تقدير احمد محمود امل محمدناصف  ٣٨

 ١٠٣٩ مستجد تقدير امل محمود مرسى سيد  ٣٩

 ١٠١٠ مستجد تخلف امنيه احمد محى الدين مصطفى  ١٠

 ١٠١١ مستجد تخلف امنيه حسن محمد احمد  ١١

 ١٠١٢ مستجد تقدير اميرة فرغلى محمد فرغلى  ١٢

 ١٠١٣ مستجد تخلف اميره ماهر احمد ابراهيم ابو حسن  ١٣

 ١٠١١ مستجد تخلف ايات محمود عبد الصمد ابراهيم  ١١

 ١٠١٥ مستجد تقدير ايمان جمعه صميده صالح  ١٥

 ١٠١٦ مستجد تخلف ايمان عبدهللا عبدالرازق عبدهللا  ١٦

 ١٠١٧ مستجد تخلف ايمان نايل مرعى عبدالجواد  ١٧

 ١٠١٨ مستجد تخلف ايمن محمد طه علي  ١٨

 ١٠١٩ مستجد تخلف الليثىايه اشرف صالح   ١٩

 ١٠٥٠ مستجد تقدير ايه حسين على محمد  ٥٠
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 ١٠٥١ مستجد تخلف ايه حمدى عبد الرحمن احمد  ٥١

 ١٠٥٢ مستجد تخلف ايه سيد مكرم عبد الحكيم  ٥٢

 ١٠٥٣ مستجد تخلف ايه علي محمد ربيع  ٥٣

 ١٠٥١ مستجد تقدير عبدالعظيمايه محمود عبدالسالم   ٥١

 ١٠٥٥ مستجد تخلف ايه منصور عبدالسالم ابوحمزه  ٥٥

 ١٠٥٦ مستجد تخلف بكرى وجيه محمد بكرى  ٥٦

 ١٠٥٧ مستجد تخلف تغريد حلمي محمد احمد محمد طنطاوي  ٥٧

 ١٠٥٨ مستجد تقدير جومان رمضان على ابراهيم  ٥٨

 ١٠٥٩ مستجد تخلف حازم محمد حجازى ابوجبل  ٥٩

 ١٠٦٠ مستجد تخلف حسام ضاحي اسماعيل محمد  ٦٠

 ١٠٦١ مستجد تخلف حسام عوض محمد احمد  ٦١

 ١٠٦٢ مستجد تقدير حسن حمدى عرفان رشوان  ٦٢

 ١٠٦٣ مستجد تخلف حسن على محمد محمد يوسف  ٦٣

 ١٠٦١ مستجد تخلف حسناء شحته حسن احمد  ٦١

 ١٠٦٥ تخلف مستجد حسين محمد عبدالغنى عبدالفتاح  ٦٥

 ١٠٦٦ مستجد تقدير حنان حسن عطيه المتولى  ٦٦

 ١٠٦٧ مستجد تخلف خالد جمال محمود عبدالسالم  ٦٧
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 ١٠٦٨ مستجد تقدير خالد وليد عبدالمنصف محمد  ٦٨

 ١٠٦٩ مستجد تخلف دعاء اسامة محمد عبد الحليم  ٦٩

 ١٠٧٠ مستجد تخلف دينا خالف عبده احمد  ٧٠

 ١٠٧١ مستجد تخلف عبدالعال عبدالكريمدينا رزق   ٧١

 ١٠٧٢ مستجد تقدير رحاب صالح محمود حسن  ٧٢

 ١٠٧٣ مستجد تخلف رحاب محمود ناجى محمد  ٧٣

 ١٠٧١ مستجد تخلف رحاب مصطفى عمرو على  ٧١

 ١٠٧٥ مستجد تقدير رضوى جمال عبدالعاطى سند  ٧٥

 ١٠٧٦ مستجد تخلف رغده خالد احمد محمد  ٧٦

 ١٠٧٧ مستجد تخلف جمال خلف امين رندا  ٧٧

 ١٠٧٨ مستجد تخلف زينب راضى صابر صالح  ٧٨

 ١٠٧٩ مستجد تقدير زينه عبدالغنى فاروق عبدالواحد  ٧٩

 ١٠٨٠ مستجد تخلف سارة عبدالمجيد محمد ابو ليلة  ٨٠

 ١٠٨١ مستجد تقدير ساره بليغ حمدى محمد  ٨١

 ١٠٨٢ مستجد تخلف ساره محمد يحيى احمد  ٨٢

 ١٠٨٣ مستجد تقدير سالم عامر محمد عبدالرحمن  ٨٣

 ١٠٨١ مستجد تقدير سحر امبابى عبدالعظيم محمد  ٨١

 ١٠٨٥ مستجد تقدير سعد محمد سعد احمد  ٨٥

 ١٠٨٦ مستجد تخلف سلمى حمادة شاكر عبد الغنى  ٨٦

 ١٠٨٧ مستجد تقدير سمر محمد مصطفى عبدالعظيم  ٨٧

 ١٠٨٨ مستجد تخلف سيد طه محمد عبداللطيف  ٨٨

 ١٠٨٩ مستجد تخلف سيف الدين احمد خلف محمد عبدالرحمن  ٨٩

 ١٠٩٠ مستجد تخلف شروق بهاء الدين على ابراهيم  ٩٠

 ١٠٩١ مستجد تخلف شروق مصطفى كامل محمد  ٩١

 ١٠٩٢ مستجد تقدير شيماء اسماعيل محمد سيد  ٩٢

 ١٠٩٣ مستجد تقدير شيماء رجب محمد محمد  ٩٣

 ١٠٩١ مستجد تقدير شيماء محمود هجرس محمد  ٩١

 ١٠٩٥ مستجد تخلف صباح احمد محمد عبدالمعبوود  ٩٥

 ١٠٩٦ مستجد تخلف ضحى احمد فرج محمد  ٩٦

 ١٠٩٧ مستجد تخلف طاهر ممدوح مرسى سنوسى  ٩٧

 ١٠٩٨ مستجد تخلف طه محمد طه احمد  ٩٨

 ١٠٩٩ مستجد تخلف عبد هللا صابر عبد الحكيم حسين  ٩٩

 ١١٠٠ مستجد تخلف عبدالرحمن احمد عبدالفتاح محمد  ١٠٠
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 ١١٠١ مستجد تخلف عبدالرحمن خليل جابر خليل  ١٠١
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 ١١٠٢ مستجد تخلف عبدالرحمن عوض محمد احمد على  ١٠٢

 ١١٠٣ مستجد تخلف عبدالرحمن محمد احمد احمد  ١٠٣

 ١١٠١ مستجد تخلف جمال محمدعبدالرحمن نبيل   ١٠١

 ١١٠٥ مستجد تقدير عثمان محمد عثمان سيف  ١٠٥

 ١١٠٦ مستجد تخلف عرفان مدحت عرفان عبدالحكم  ١٠٦

 ١١٠٧ مستجد تخلف عصام محمود رشوان محمد  ١٠٧

 ١١٠٨ مستجد تخلف عال محمد عبد النعيم حسن  ١٠٨

 ١١٠٩ مستجد تخلف عالء سيد محمد عبدالوارث  ١٠٩

 ١١١٠ مستجد تخلف عالء محمد السيد بدر  ١١٠

 ١١١١ مستجد تخلف على عبدهللا عبدالعزيز خليفه  ١١١

 ١١١٢ مستجد تخلف عمادالدين عمر عبدالمجيد سالم  ١١٢

 ١١١٣ مستجد تخلف عمر فتحي حسن مسعود  ١١٣

 ١١١١ مستجد تخلف عمرو خالد فراج محمد  ١١١

 ١١١٥ مستجد تخلف محمد قطبفاطمة زين العابدين على   ١١٥

 ١١١٦ مستجد تخلف فاطمه عبيد سيد محمد  ١١٦

 ١١١٧ مستجد تخلف فاطمه قاسم مصطفى سرور  ١١٧

 ١١١٨ مستجد تخلف فاطمه محمد محمود فرج  ١١٨

 ١١١٩ مستجد تخلف فيصل محمد صالح نظير  ١١٩

 ١١٢٠ مستجد تخلف كرم على محمود حسين  ١٢٠

 ١١٢١ مستجد تخلف احمد عوضكوثر حمدي   ١٢١

 ١١٢٢ مستجد تخلف محمد احمد عبد الحميد دخيل  ١٢٢

 ١١٢٣ مستجد تخلف محمد احمد عبد المطلب عبد الواحد  ١٢٣

 ١١٢١ مستجد تخلف محمد احمد محمد محمود شرف  ١٢١

 ١١٢٥ مستجد تخلف محمد اشرف عواد عبده جاد  ١٢٥

 ١١٢٦ مستجد تقدير محمد جمال الدين محمد ربيع  ١٢٦

 ١١٢٧ مستجد تقدير محمد جمال السيد عبدالمجيد  ١٢٧

 ١١٢٨ مستجد تخلف محمد حمدى عزت حميده  ١٢٨

 ١١٢٩ مستجد تخلف محمد خالد عطيه محمد صالح  ١٢٩

 ١١٣٠ مستجد تقدير محمد خالد عويس سيد  ١٣٠

 ١١٣١ مستجد تقدير محمد زكريا محمد عبدالبارى  ١٣١

 ١١٣٢ مستجد تخلف محمد سمير ابراهيم حفنى  ١٣٢

 ١١٣٣ مستجد تخلف محمد سيد محمود مشرف  ١٣٣

 ١١٣١ مستجد تخلف محمد طارق شعبان احمد  ١٣١

 ١١٣٥ مستجد تخلف محمد على محمد عبد الكريم  ١٣٥

 ١١٣٦ مستجد تخلف محمد مفتاح حامد محمود  ١٣٦
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 ١١٣٧ تخلفمستجد  محمد نادى عبدالحليم دسوقى  ١٣٧

 ١١٣٨ مستجد تخلف محمد يسرى عبدالمحسن شريف  ١٣٨

 ١١٣٩ مستجد تخلف محمود حسان فوزى محمد  ١٣٩

 ١١١٠ مستجد تخلف محمود ضاحى عبدالنعيم دكرورى  ١١٠

 ١١١١ مستجد تخلف محمود عالء محمود احمد  ١١١

 ١١١٢ مستجد تخلف محمود على حسن محمود  ١١٢

 ١١١٣ مستجد تقدير محمودمحمود فرج حسن   ١١٣

 ١١١١ مستجد تخلف محمود محفوظ عرفه احمد  ١١١

 ١١١٥ مستجد تقدير محمود محمد عبدالمعطى عبدالقادر  ١١٥

 ١١١٦ مستجد تخلف مروه محمد توفيق محمد  ١١٦

 ١١١٧ مستجد تخلف مصطفى السيد محمد محمود  ١١٧

 ١١١٨ مستجد تخلف مصطفى حمدان محمد اسماعيل  ١١٨

 ١١١٩ مستجد تخلف مصطفى كامل صديق احمد  ١١٩

 ١١٥٠ مستجد تخلف منار خيري حامد يوسف  ١٥٠
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 ١١٥١ مستجد تخلف منه هللا محمد رمضان فهيم  ١٥١

 ١١٥٢ مستجد تخلف منه هللا مصطفى احمد السيد زغله  ١٥٢

 ١١٥٣ مستجد تقدير منى اشرف صالح محمد  ١٥٣

 ١١٥١ مستجد تخلف مهند عادل محمد يوسف  ١٥١

 ١١٥٥ مستجد تخلف مياده احمد عبدالظاهر محمد  ١٥٥

 ١١٥٦ مستجد تخلف نجالء صالح على عبد الحكيم  ١٥٦

 ١١٥٧ مستجد تخلف ندى نصر صبحى محفوظ  ١٥٧

 ١١٥٨ مستجد تقدير نسمه على اسماعيل محمد  ١٥٨

 ١١٥٩ مستجد تقدير نسمه محمود نادى شاكر  ١٥٩

 ١١٦٠ مستجد تقدير نها عبد هللا احمد ابراهيم  ١٦٠

 ١١٦١ مستجد تقدير نورا احمد عوض هللا احمد  ١٦١

 ١١٦٢ مستجد تخلف نورهان شريف سعد منصور  ١٦٢

 ١١٦٣ مستجد تخلف نورهان عالء نورالدين سالم  ١٦٣

 ١١٦١ مستجد تخلف نورهان فولى محمد سيد  ١٦١

 ١١٦٥ مستجد تخلف هاجر خالد بدوى مهنى  ١٦٥

 ١١٦٦ مستجد تخلف هاجر خالد حسن احمد  ١٦٦

 ١١٦٧ مستجد تخلف هاجر محمود احمد عبد هللا  ١٦٧

 ١١٦٨ مستجد تخلف هايدى خالد جالل محمد  ١٦٨

 ١١٦٩ مستجد تقدير هبه عبدالعظيم السيد حسانين  ١٦٩

 ١١٧٠ مستجد تخلف هدير محمد امين محمود  ١٧٠
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 ١١٧١ مستجد تقدير هند يوسف نصر الدين على  ١٧١

 ١١٧٢ مستجد تخلف هيام نبيل عبد الوكيل احمد  ١٧٢

 ١١٧٣ مستجد تقدير وائل محمد رجب محمد  ١٧٣

 ١١٧١ مستجد تقدير وسام محمد عبدالكريم محمد  ١٧١

 ١١٧٥ مستجد تخلف وفاء مجدى محمد محمد غالب  ١٧٥

 ١١٧٦ مستجد تقدير اسماعيل امينوالء محمود   ١٧٦

 ١١٧٧ مستجد تخلف وليد جمال سعيد على  ١٧٧

 ١١٧٨ مستجد تخلف وليد محمد جابر شيخون  ١٧٨

 ١١٧٩ مستجد تخلف يارا يحى عبدالمحسن حسن  ١٧٩

 ١١٨٠ مستجد تقدير ياسر محمود احمد عبد الرحيم  ١٨٠

 ١١٨١ باق ابراهيم احمد لطفى عبدالمجيد  ١٨١

 ١١٨٢ باق ابراهيم اشرف عبدالواحد سليم  ١٨٢

 ١١٨٣ باق احمد اسامه محمد رجائى تونى  ١٨٣

 ١١٨١ باق احمد اسلمان عواد اسلمان  ١٨١

 ١١٨٥ باق احمد رزق شحاته محمد  ١٨٥

 ١١٨٦ باق احمد سيد محمد عبد المنعم سيد  ١٨٦

 ١١٨٧ باق احمد عادل محمد العربى سيد  ١٨٧

 ١١٨٨ باق حمدى عبدالمعزادهم محمد   ١٨٨

 ١١٨٩ باق اسامه احمد حسن عبدالرحمن  ١٨٩

 ١١٩٠ باق اسراء ركابى حسن اسماعيل  ١٩٠

 ١١٩١ باق اسراء ممدوح محمد انور عثمان  ١٩١

 ١١٩٢ باق اسراء ياسر محمد اغا محمد  ١٩٢

 ١١٩٣ باق افنان محمود ابراهيم عبدهللا  ١٩٣

 ١١٩١ باق العظيم عبد الكريماالمين عبد هللا عبد   ١٩١

 ١١٩٥ باق امانى سيد ابوالسعود عبدالوهاب  ١٩٥

 ١١٩٦ باق ايمان عاطف زيدان ابوزيد  ١٩٦

 ١١٩٧ باق ايناس على بيومى على  ١٩٧

 ١١٩٨ باق تهانى فتح هللا السيد محمد  ١٩٨

 ١١٩٩ باق ثريا احمد عبد المنعم محمد  ١٩٩

 ١٢٠٠ باق جاللجالل محسن عبدالحميد   ٢٠٠

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٢٠١ باق حسن صالح دمرداش احمد  ٢٠١

 ١٢٠٢ باق سميه يحيى جاهين حسن  ٢٠٢

 ١٢٠٣ باق شريف اشرف محمود عبد الحميد  ٢٠٣

 ١٢٠١ باق شيماء مصطفى محمد مصطفى حافظ  ٢٠١



 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٢٠٥ باق ضياء فتحى محمد مهنى  ٢٠٥

 ١٢٠٦ باق فهمى امينعلى امين   ٢٠٦

 ١٢٠٧ باق على صالح على عمر  ٢٠٧

 ١٢٠٨ باق عمرو زيدان نبيه شاذلى  ٢٠٨

 ١٢٠٩ باق عمرو عبدالنبى سالمه عبدالفتاح  ٢٠٩

 ١٢١٠ باق عمرو على سليمان راضى  ٢١٠

 ١٢١١ باق عيد محمد عيد حسين  ٢١١

 ١٢١٢ باق فاطمه خلف عبدالحليم محمد  ٢١٢

 ١٢١٣ باق شريف محمد علىفاطمه   ٢١٣

 ١٢١١ باق فاطمه محمد محمود على وصفى  ٢١١

 ١٢١٥ باق فاطمه مغربى محمد احمد  ٢١٥

 ١٢١٦ باق فضل فوزى فؤاد عسران  ٢١٦

 ١٢١٧ باق كريمان عاطف عبدالحميد محمود  ٢١٧

 ١٢١٨ باق لميس حسام صالح الدين محمد  ٢١٨

 ١٢١٩ باق محمد ابراهيم متولى ابراهيم  ٢١٩

 ١٢٢٠ باق محمد السيد منصور راسم  ٢٢٠

 ١٢٢١ باق محمد حسن محمد عبدهللا  ٢٢١

 ١٢٢٢ باق محمد خلف عبدالحكيم محمد  ٢٢٢

 ١٢٢٣ باق محمد راجح حشمت امين  ٢٢٣

 ١٢٢١ باق محمد رشدى محمد محمد الجبالوى  ٢٢١

 ١٢٢٥ باق محمد سعيد محمد عبدالمطلب  ٢٢٥

 ١٢٢٦ باق عبدالفتاح محمد احمدمحمد   ٢٢٦

 ١٢٢٧ باق محمد منصور حزين عبدالحافظ  ٢٢٧

 ١٢٢٨ باق محمود احمد محمد اسماعيل  ٢٢٨

 ١٢٢٩ باق محمود ماهر محمد شحاته  ٢٢٩

 ١٢٣٠ باق محمود محمد عبد العظيم عواجه  ٢٣٠

 ١٢٣١ باق مروه عاطف خلف محمد  ٢٣١

 ١٢٣٢ باق مصطفى حسن محمود حسن  ٢٣٢

 ١٢٣٣ باق مصطفى ربيع محمد يوسف  ٢٣٣

 ١٢٣١ باق مصطفى فرج عبدالوهاب صالح  ٢٣١

 ١٢٣٥ باق مصطفى محمد رفعت مصطفى عبدالبديع  ٢٣٥

 ١٢٣٦ باق مصطفى محمد على محمد  ٢٣٦

 ١٢٣٧ باق مصطفى مختار احمد السيد  ٢٣٧

 ١٢٣٨ باق مى عادل سعد خلف  ٢٣٨

 ١٢٣٩ باق طلبهندا سعيد محمد رجب   ٢٣٩



 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٢١٠ باق نسمه ابراهيم عبدالغنى ريحان  ٢١٠

 ١٢١١ باق نسمه سمير السيد حميدو اسماعيل  ٢١١

 ١٢١٢ باق نيرمين طارق عطيه محمود عطيه  ٢١٢

 ١٢١٣ باق هايدى هشام حسن عبدالقادر  ٢١٣

 ١٢١١ باق هبه هللا محمد محمد راغب  ٢١١

 ١٢١٥ باق هبه محمد طه محمد  ٢١٥

 ١٢١٦ باق وائل منتصر بدر محمد  ٢١٦

 ١٢١٧ باق يوسف عوض ابراهيم على  ٢١٧

  .842 ابراهيم سيد توفيق عبد الحافظ ٤٨٤٢ 1خارج 

  .842 احمد رضا ابراهيم السيد ٤٨٤٢ 1خارج 

  .852 االء زكريا سيد محمد ٤٨٥١ 1خارج 

  .851 جمعه صالح صالح حسانين ٤٨٥٠ 1خارج 

  .858 حفنىعبد الرحمن احمد محمد  ٤٨٥٨ 1خارج 

  .852 عالء عبدالقادر طاهر رفاعى ٤٨٥۳ 1خارج 

  .854 على محمد محمد عرفات ٤٨٥٤ 1خارج 

  .855 محمد احمد حامد محمدين ٤٨٥٥ 1خارج 

  .852 محمد حمدى على حسن ٤٨٥٥ 1خارج 

  .852 محمد مهني ابواليزيد مهنى ٤٨٥٥ 1خارج 

  .852 محمود صدقى عبدالحميد فرج ٤٨٥٢ 1خارج 

  .852 حميدهمى محمد محمد  ٤٨٥٢ 1خارج 

  .822 ندا محمد على محروس ٤٨٥١ 1خارج 

  .821 ياسمين العريان ابراهيم احمد ٤٨٥٠ 1خارج 

 


