
 رقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم
٥٠٨٦مستجدإسراء نادى أمين على1

٥١٨٧مستجدآمن ممدوح توفيق مرسى2

٥٢٢٨مستجدآية عامر محمد فؤاد3

٥٢٣٠مستجدأية مخيمر حامد عبد الحكيم4

٥٢٤٨مستجدإيمان معتصم السيد سلطان5

٥٢٥٨مستجدآيه  احمد على  كمالى6

٥٢٦٤مستجدآيه جمال صديق عبد اللطيف7

٥٠٠١مستجدابتسام ابراھيم اسماعيل عبد الحليم8

٥٠٠٢مستجدابتسام رمضان عبد الحميد محمد9

٦١٥٢خارج ١ابتسام على محمد محمود10

٥٠٠٣مستجدابراھيم اسماعيل على ابراھيم11

٥٠٠٤مستجدابراھيم جميل عبد العزيز ابراھيم12

٥٠٠٥مستجدابراھيم كمال عبدالعزيز كريم13

٥٠٠٦مستجدابراھيم محمود جوده احمد14

٥٠٠٧مستجدابو بكر عاشور محمد عبد العزيز15

٦٠٨٠باقاحسان محمد كامل شلقامى16

٥٠٠٨مستجداحالم مجاھد على ھاشم17

٥٠٠٩مستجداحالم محمد محروس محمد18

٥٠١٠مستجداحمد ابراھيم عبد الحفيظ محمد19

٥٠١١مستجداحمد ابراھيم عطيه سجيد20

٥٠١٢مستجداحمد احمد عبدالحميد احمد21

٦٠٨١باقاحمد اسماعيل احمد ابراھيم22

٥٠١٣مستجداحمد اسماعيل احمد عيد23

٥٠١٤مستجداحمد اشرف شعبان احمد24

٥٠١٥مستجداحمد اشرف فتحى عبدالرحمن25

٥٠١٦مستجداحمد بدرى مخلوف محمد26

٥٠١٧مستجداحمد حجاج يوسف سليم27

٥٠١٨مستجداحمد حسن عبدالعاطى بھلول28

٥٠١٩مستجداحمد حمدان احمد على29

٦١٥٣خارج ١احمد حمدى عيسى زكريا30

٥٠٢٠مستجداحمد خلف صالح عبد الحميد31

٥٠٢١مستجداحمد ربيع محمد على حسن32

٥٠٢٢مستجداحمد رمضان انور فھيم33

٥٠٢٣مستجداحمد رمضان حشمت مدنى34

٥٠٢٤مستجداحمد سامح احمد حسن35

٥٠٢٥مستجداحمد سيد احمد محمد36

٥٠٢٦مستجداحمد سيد بيومي سيد37

٥٠٢٧مستجداحمد سيد عبدالدايم عبدالجابر38

٥٠٢٨مستجداحمد شافعي محمد محمد39

٥٠٢٩مستجداحمد شحاته مصطفي نورالدين40

أرقام الجلوس

 الفرقة الثالثة - انتظام 
  

 مالحظات 

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



 رقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس

 الفرقة الثالثة - انتظام 
  

 مالحظات 
٥٠٣٠مستجداحمد صالح احمد عبد العال41

٥٠٣١مستجداحمد عاشور فارس عبدالقوى42

٥٠٣٢مستجداحمد عاطف عقيلة عبدالكريم43

٥٠٣٣مستجداحمد عبد النعيم كيالنى عبد الوھاب44

٥٠٣٤مستجداحمد عبدالجواد الشاذلى محمد45

٥٠٣٥مستجداحمد عبدالرحيم حسن محمد46

٥٠٣٦مستجداحمد عبدالفتاح سيد حسن47

٦٠٨٢باقاحمد عبدالكريم احمد محمد48

٥٠٣٧مستجداحمد عبداللطيف محمد دريدي49

٥٠٣٨مستجداحمد عبدالناصر عبدالغنى ابوعمره50

٥٠٣٩مستجداحمد عزب ابراھيم طه51

٥٠٤٠مستجداحمد على احمد عبدالھادى52

٥٠٤١مستجداحمد على عبد العزيز حسانين53

٦٠٨٣باقاحمد فتحي دكروري اسلمان54

٥٠٤٢مستجداحمد فوزى جابر على55

٦٠٨٤باقاحمد فولى محمد ابراھيم56

٥٠٤٣مستجداحمد كمال احمد عبدالرحمن57

٥٠٤٤مستجداحمد ماھر فتحي عبد المالك58

٥٠٤٥مستجداحمد محمد احمد محمد59

٥٠٤٦مستجداحمد محمد احمد محمود60

٥٠٤٧مستجداحمد محمد المھدي عويس محمد61

٦٠٨٥باقاحمد محمد حسن محمود62

٥٠٤٨مستجداحمد محمد عبادي طايع63

٥٠٤٩مستجداحمد محمد عبدالستار قاسم64

٦٠٨٦باقاحمد مصطفى ابراھيم حسن65

٥٠٥٠مستجداحمد مفتاح مرعى عبد الظاھر66

٥٠٥١مستجداحمد ممدوح صالح محمد67

٥٠٥٢مستجداحمد نبيل مطريد محمود68

٥٠٥٣مستجداحمد يوسف عبدالسميع محمد69

٥٠٥٤مستجدادھم محمد زھرى عبدالرحيم70

٥٠٥٥مستجداركان حربى احمد محمد71

٥٠٥٦مستجداسامة بدرى عبدالحميد عبدالرحيم72

٥٠٥٧مستجداسامه احمد علي سعيد73

٥٠٥٨مستجداسامه حسن محمد السنوسى74

٥٠٥٩مستجداسامه حمدى عبد النعيم بكر75

٥٠٦٠مستجداسامه سيد محمد عبادي76

٥٠٦١مستجداسامه عثمان عباس حسين77

٦٠٨٧باقاسراء ابوالمكارم عبد الغني  ابو المكارم78

٥٠٦٢مستجداسراء جمال ربيع عبد المحسن79

٥٠٦٣مستجداسراء جمال محمد حسن80

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



 رقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس

 الفرقة الثالثة - انتظام 
  

 مالحظات 
٥٠٦٤مستجداسراء حسام خلف احمد81

٥٠٦٥مستجداسراء حسن عبد هللا خليفه82

٥٠٦٦مستجداسراء حسن محمد كيالنى83

٥٠٦٧مستجداسراء خلف محمد قطب84

٥٠٦٨مستجداسراء زين العابدين عبدالاله حسن85

٥٠٦٩مستجداسراء صابر محمود عبدالحكيم86

٥٠٧٠مستجداسراء صالح عبد السميع شحاته87

٥٠٧١مستجداسراء طارق عبد الكريم محمد88

٥٠٧٢مستجداسراء عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الاله89

٥٠٧٣مستجداسراء عبد الفتاح عبد الموجود حسين90

٥٠٧٤مستجداسراء عبد القادر عبد هللا محمد91

٥٠٧٥مستجداسراء على صادق عبد الظاھر92

٥٠٧٦مستجداسراء علي صالح علي93

٥٠٧٧مستجداسراء فتحي عبد المالك عبد العال94

٥٠٧٨مستجداسراء فتحى مرسى مرسى95

٥٠٧٩مستجداسراء فزاع عبد الحميد السيد96

٥٠٨٠مستجداسراء محمد ابراھيم طلبة97

٥٠٨١مستجداسراء محمد احمد محمد98

٦١٥٤خارج ١اسراء محمد قرنى محمد99

٥٠٨٢مستجداسراء محمد لطفى محمد100

٥٠٨٣مستجداسراء محمد محمود عبد العزيز101

٦٠٨٨باقاسراء محمود فتحي السيد102

٥٠٨٤مستجداسراء مختار محمد عبد الجواد103

٥٠٨٥مستجداسراء مصطفي عبد النبي مصطفي104

٥٠٨٧مستجداسراء نصر محمد كامل105

٥٠٨٨مستجداسالم ابوخنجر عبد الرحيم احمد106

٥٠٨٩مستجداسالم السيد محمد جبالى107

٦٠٨٩باقاسالم انور جاد حسين108

٥٠٩٠مستجداسالم حسين عبد الرحمن خليفة109

٥٠٩١مستجداسالم حسين عبد السميع الطيب110

٥٠٩٢مستجداسالم عامر محمد فراج111

٥٠٩٣مستجداسالم عزت شعبان سعيد112

٥٠٩٤مستجداسالم على حسين على113

٥٠٩٥مستجداسالم على خلف تمام114

٥٠٩٦مستجداسالم علي عالم عثمان115

٦١٥٥خارج ١اسالم عيد عبدالعظيم محمد116

٥٠٩٧مستجداسالم محمد احمد محمد117

٥٠٩٨مستجداسالم نصر عثمان ابو زيد118

٥١٠٠مستجداسماء أحمد خليل إبراھيم119

٥٠٩٩مستجداسماء احمد ابو زيد مھني120

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



 رقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس

 الفرقة الثالثة - انتظام 
  

 مالحظات 
٥١٠١مستجداسماء احمد صالح نظير121

٥١٠٢مستجداسماء احمد فھمى محمد122

٥١٠٣مستجداسماء اسامه احمد محمد123

٥١٠٤مستجداسماء اشرف عباس عبدالعزيز124

٥١٠٥مستجداسماء اكرام شعبان علي125

٥١٠٦مستجداسماء جمال بندور محمد126

٥١٠٧مستجداسماء جمعه حسن عبدالعظيم127

٥١٠٨مستجداسماء حسن احمد محمد128

٥١٠٩مستجداسماء حسن رياض على129

٥١١٠مستجداسماء حسن عبد الراضى شحات130

٥١١١مستجداسماء حسن عبدالال عدوي131

٥١١٢مستجداسماء حسين محمد حسين132

٥١١٣مستجداسماء حمدى محمود غانم133

٥١١٤مستجداسماء خالد على عبد المنعم134

٥١١٥مستجداسماء رجب عبدالصانع عيسى135

٥١١٦مستجداسماء رشيد عبداللطيف عيسوى136

٥١١٧مستجداسماء سعد محمود عبد السالم137

٥١١٨مستجداسماء سيد حسين مرسى138

٥١١٩مستجداسماء سيد صبرى على139

٥١٢٠مستجداسماء شعبان عبدهللا ابراھيم140

٥١٢١مستجداسماء صالح الدين احمد حسن141

٥١٢٢مستجداسماء عادل جبيلى حسن142

٥١٢٣مستجداسماء عبد الرحمن سيد عطا143

٥١٢٤مستجداسماء عبد الغنى خطاب محمد144

٥١٢٥مستجداسماء عبد الفتاح عبد العظيم محمود145

٥١٢٦مستجداسماء عبدالرحمن عرفه عبدالرحمن146

٦١٧٩خارج ٢اسماء عبدالمعز ابراھيم محمد147

٥١٢٧مستجداسماء عالءالدين مصطفى احمد148

٥١٢٨مستجداسماء علوانى جالل عبدالعال149

٥١٢٩مستجداسماء على أحمد على150

٥١٣٠مستجداسماء علي حسن علي151

٥١٣١مستجداسماء عماد محمود عبدالباقى152

٥١٣٢مستجداسماء محمد بكري علي153

٥١٣٣مستجداسماء محمد حسن حسب النبى154

٥١٣٤مستجداسماء محمد خلف هللا راشد155

٥١٣٥مستجداسماء محمد ربيع محمد156

٥١٣٦مستجداسماء محمد عبد المنعم توفيق157

٥١٣٧مستجداسماء محمود عبدالھادى عبدالحافظ158

٦٠٩٠باقاسماء محمود محمد محمد159

٥١٣٨مستجداسماء مفتاح جوده مفتاح160

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



 رقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس

 الفرقة الثالثة - انتظام 
  

 مالحظات 
٥١٣٩مستجداسماعيل شادى محمد احمد161

٥١٤٠مستجداسماعيل محمد الملقب ابوالقاسم طه محمود162

٥١٤١مستجداشرف اسماعيل ابراھيم احمد163

٥١٤٢مستجداشرف نادى ابو طالب محمد164

٥١٤٣مستجداشرقت حسين شعبان ابراھيم165

٥١٤٤مستجداشرقت خالد عبد الفتاح يوسف مندور166

٥١٤٥مستجداصالة بركات محمد عبد الشافي167

٥١٤٦مستجداال جمال صبرى عبدالحافظ168

٥١٤٧مستجداالء جعفر محمد احمد169

٥١٤٨مستجداالء حسين محمد سيد170

٥١٤٩مستجداالء حمد محمد عوض171

٥١٥٠مستجداالء ربيع نجيب السيد172

٥١٥١مستجداالء رجب مسعد عوض173

٥١٥٢مستجداالء كمال صالح كمال174

٥١٥٣مستجداالء محمد على الدين ابراھيم عبد العزيز175

٥١٥٤مستجداالء محمد فايز عبدالرازق176

٦٠٩١باقالبدرى ماجد توفيق عبدهللا177

٥١٥٥مستجدالتھامى عبد المنعم حسن يونس178

٥١٥٦مستجدالحسن عبد الرحيم يوسف محمود اسماعيل179

٥١٥٧مستجدالحسناء عزالدين عبده سيد180

٥١٥٨مستجدالحسين محمد ابوالفضل حسين181

٥١٥٩مستجدالزھراء عبد الحليم عبد الغنى محمد182

٥١٦٠مستجدالزھراء مصطفى محمد عبدالحكيم183

٥١٦١مستجدالسيد محمود خلف محمود184

٥١٦٢مستجدالشيماء السيد حمدى احمد185

٥١٦٣مستجدالشيماء ربيع محمود على186

٥١٦٤مستجدالشيماء عبدالمنعم مسامح طلب187

٦٠٩٢باقالشيماء عبدالوھاب حلمى على188

٥١٦٥مستجدالشيماء عالء الدين لطفى احمد189

٥١٦٦مستجدالشيماء محمد عبد البديع محمد190

٥١٦٧مستجدالمدثر محمد عبد الكريم رشيدي مرجان191

٥١٦٨مستجدالھام عمر امبابى عبد الحفيظ192

٥١٦٩مستجدالھام قاسم مصطفي ابو بكر193

٥١٧٠مستجدالھام محمد خلف طلب194

٥١٧١مستجدالھام نادى توفيق خالف195

٥١٧٢مستجدام كلثوم جاد الرب محمد عبد الحافظ196

٥١٧٣مستجدام ھاشم زين عبدهللا شحاته197

٥١٧٤مستجدامانى ابراھيم احمد عبد الرحيم198

٥١٧٥مستجدامانى سالم محمد على199

٥١٧٦مستجدامانى شعبان رجب مسعود200

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

 الفرقة الثالثة - انتظام 
  

 مالحظات 
٥١٧٧مستجدامانى عبد الغنى عبد الحميد عبد الغنى201

٥١٧٨مستجدامانى عبيد عمر عبد العال202

٥١٧٩مستجدامانى على محمود عبد الحافظ203

٥١٨٠مستجداماني فتحي مفتاح احمد204

٥١٨١مستجدامانى محمد تمام عبد المجيد205

٥١٨٢مستجدامانى محمود يوسف محمود206

٥١٨٣مستجدامانى ھني عبد الرشيد احمد207

٥١٨٤مستجدامل حسن حامد حسن محمد208

٥١٨٥مستجدامل محمد محمد محمد عطيفى209

٥١٨٦مستجدامل محمود عبد الحكيم عبد المعز210

٥١٨٨مستجدامنة عادل حسن شعبان211

٥١٨٩مستجدامنية خالد محمد يحيى212

٥١٩٠مستجدامنية عبد السالم لملوم ابو سيف213

٥١٩١مستجدامنيه احمد عثمان محمود214

٥١٩٢مستجدامنيه اشرف سيف النصر احمد215

٦٠٩٣باقامنيه محمد يوسف احمد216

٦٠٩٤باقامير محسن يسرى احمد217

٥١٩٣مستجداميرة احمد محروس عبدالظاھر218

٥١٩٤مستجداميرة رمضان محمود عبد العاطى219

٥١٩٥مستجداميرة سيد زكي سيد220

٥١٩٦مستجداميرة عبد الباسط محمد اسماعيل221

٥١٩٧مستجداميرة عبد العزيز عبدالرحمن حسن222

٥١٩٨مستجداميرة محمد معتصم عبدالمجيد223

٥١٩٩مستجداميره ابراھيم اسماعيل محمد224

٥٢٠٠مستجداميره احمد حجازي سيد225

٥٢٠١مستجداميره الربيعي محمد احمد226

٥٢٠٢مستجداميره حشمت عبد الاله على227

٥٢٠٣مستجداميره حمدى عبد العظيم محمد228

٥٢٠٤مستجداميره رمضان عبد الرحيم حسين229

٥٢٠٥مستجداميره سمير عبدهللا معتمد230

٥٢٠٦مستجداميره عادل سيد احمد231

٥٢٠٧مستجداميره عبد العزيز على احمد232

٥٢٠٨مستجداميره عصمت ثابت على233

٥٢٠٩مستجداميره محفوظ عبد الجواد احمد234

٥٢١٠مستجداميره محمد امير حسين235

٥٢١١مستجداميره محمد رجب على236

٥٢١٢مستجداميره محمد عبدهللا عبدالجواد237

٥٢١٣مستجداميره مصطفى مندور احمد238

٥٢١٤مستجداميره نادى عزمى محمود239

٥٢١٥مستجداميمة حسن عبد هللا محمد240

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



 رقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس

 الفرقة الثالثة - انتظام 
  

 مالحظات 
٥٢١٦مستجداميمة رجب محمد زھران241

٥٢١٧مستجداميمه السيد مصطفى السيد242

٥٢١٨مستجدانتصار عيسى احمد عبد الراضي243

٥٢١٩مستجدانغام على فخرى على244

٥٢٢٠مستجدانھار صالح محمد عثمان245

٥٢٢١مستجدايات حمدى سعد حسن246

٥٢٢٢مستجدايات سعد عبد هللا محمد سعد247

٥٢٢٣مستجدايات سعيد عبدالرازق سيد248

٥٢٢٤مستجدايات صالح محمد عبد الرسول249

٥٢٢٥مستجدايات محمد محمود محمد250

٥٢٢٦مستجدايات مصطفى داخلي عبد الحميد251

٦٠٩٥باقاية ابراھيم صفى الدين منصور252

٥٢٢٧مستجداية سيد انور على253

٥٢٢٩مستجداية محمود محمد عبد الظاھر254

٥٢٣١مستجدايمان امين احمد على الدين255

٥٢٣٢مستجدايمان ايمن حجازى على256

٥٢٣٣مستجدايمان بھجت محفوظ جاد257

٥٢٣٤مستجدايمان رجب مھدى محمد258

٥٢٣٥مستجدايمان رفعت محمود محمد259

٥٢٣٦مستجدايمان رمضان توفيق حسونه260

٥٢٣٧مستجدايمان سرور احمد محمد261

٥٢٣٨مستجدايمان سلطان مبروك سلطان262

٥٢٣٩مستجدايمان سمير محمد اسماعيل263

٦١٥٦خارج ١ايمان صالح عبدالصمد حسن264

٥٢٤٠مستجدايمان عاطف علي عبد الحميد265

٦٠٩٦باقايمان عبدالحميد على بخيت266

٥٢٤١مستجدايمان عبدالستار فراج احمد267

٥٢٤٢مستجدايمان على عبدالنعيم محمود268

٥٢٤٣مستجدايمان عماد عبد الحي عبد الحفيظ269

٥٢٤٤مستجدايمان محمد سعيد عبد ربه270

٥٢٤٥مستجدايمان محمد سيد احمد271

٥٢٤٦مستجدايمان محمد فھمى اسماعيل272

٥٢٤٧مستجدايمان محمود محمد محمود273

٥٢٤٩مستجدايمان نادى محمد عبد العزيز274

٥٢٥٠مستجدايمان ھالل مختار طه275

٥٢٥١مستجدايمان ھمام محمود محمد276

٥٢٥٢مستجدايمان ياسر حسن نشأت عيسى277

٥٢٥٣مستجدايمن االمير بسطاوى احمد278

٥٢٥٤مستجدايمن خلف هللا محمد عبد العليم279

٥٢٥٥مستجدايمن صالح صابر ابراھيم280

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



 رقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس

 الفرقة الثالثة - انتظام 
  

 مالحظات 
٥٢٥٦مستجدايمن عبد الھادى محمد سالمة281

٥٢٥٧مستجدايناس احمد ابو الفتح احمد282

٦١٥٧خارج ١ايناس محمد حسن محمود283

٥٢٥٩مستجدايه السيد محمد السيد284

٥٢٦٠مستجدايه ايمن مؤمن عبد اللطيف285

٥٢٦١مستجدايه بھاء كمال إبراھيم286

٥٢٦٢مستجدايه جابر خلف على287

٥٢٦٣مستجدايه جمال احمد محمد288

٥٢٦٥مستجدايه جمال غانم محمد289

٥٢٦٦مستجدايه خيرى محمد عبدالقادر290

٥٢٦٧مستجدايه رجب عبد السالم احمد291

٥٢٦٨مستجدايه رضا حسن ابراھيم292

٥٢٦٩مستجدايه سالمه محمد عبد السالم293

٥٢٧٠مستجدايه سميح ذكي محمود294

٥٢٧١مستجدايه سمير عبدهللا عيد295

٥٢٧٢مستجدايه سيد فكرى عوض296

٥٢٧٣مستجدايه طارق حسن عبد النبى297

٦٠٩٧باقايه عبدالحميد عبدالسميع عبد الغنى298

٥٢٧٤مستجدايه عالء حسنى حمدان299

٥٢٧٥مستجدايه على حسانين على300

٥٢٧٦مستجدايه على عبد الغني على301

٥٢٧٧مستجدايه قدرى محمود بخيت302

٥٢٧٨مستجدايه كمال الدين حسين مرعى303

٥٢٧٩مستجدايه كمال سعد جاد المولى304

٥٢٨٠مستجدايه محروس شعبان عامر305

٥٢٨١مستجدايه محمد حسن احمد306

٥٢٨٢مستجدايه محمد فوزى عبدالموجود307

٥٢٨٣مستجدايه محمود عبد الحميد عبد الرحيم308

٦١٥٨خارج ١ايه مصطفى عبدالكافى عبدالعظيم309

٥٢٨٤مستجدايه مكرم رفعت عبد الباقى310

٥٢٨٥مستجدايه نجاح سعد احمد311

٥٢٨٦مستجدايه وجيه سرى الدين كامل312

٥٢٨٧مستجدايه يوسف محمد مختار313

٥٢٨٨مستجدايھاب على ابراھيم احمد314

٥٢٨٩مستجدايھاب محمد عبدالقادر عبد السيد315

٦٠٩٨باقايھاب يونس عوض عيد316

٥٢٩٠مستجدباسم حمدى عبد هللا محمود317

٥٢٩١مستجدباسم عدلى ابوالوفا محمد318

٥٢٩٢مستجدبدور محمد ريان عبد الكريم319

٥٢٩٣مستجدبسام شعبان عبد الرازق محمود320

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



 رقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس

 الفرقة الثالثة - انتظام 
  

 مالحظات 
٥٢٩٤مستجدبسام فوزى فاوى عالم321

٥٢٩٥مستجدبسمة خطاب عبد اللة عرابى322

٥٢٩٦مستجدبسمة عبدالعاطى ابو زيد محمد323

٥٢٩٧مستجدبسمة كمال عيد شحاتة324

٥٢٩٨مستجدبسمه احمد عبدالعاطى التقى325

٦١٥٩خارج ١بسمه جمال ابوضيف احمد326

٥٢٩٩مستجدبسمه حسن على بكرى327

٥٣٠٠مستجدبسمه طاھر محمود  محمد328

٥٣٠١مستجدبالل خليفة عبد الوھاب عبد القادر329

٥٣٠٢مستجدتامر اشرف سيد صديق330

٥٣٠٣مستجدتغريد محمد عبدالغنى حافظ331

٥٣٠٤مستجدتقوى شعبان عبد الغنى طلبه332

٦٠٩٩باقتھاني جابر سعد اسماعيل333

٥٣٠٥مستجدتھانى خالد احمد حسين334

٥٣٠٦مستجدتھاني عبدالبر محمد احمد335

٥٣٠٧مستجدثناء عصام مصطفى طه336

٥٣٠٨مستجدجاب هللا عبدالرازق عيد جاب هللا337

٥٣٠٩مستجدجابر ثابت حامد عبدالرحيم338

٦١٠٠باقجمال ھاشم مكى فداوى339

٥٣١٠مستجدجھاد تقى محمد احمد340

٥٣١١مستجدجھاد حجاجي يوسف عمر341

٥٣١٢مستجدجھاد ذكى امين بكرى342

٥٣١٣مستجدجھاد عاطف رفعت محمد343

٥٣١٤مستجدجھاد عامر شعراوى عمر344

٥٣١٥مستجدجھاد عبد العاطي كامل خلف345

٥٣١٦مستجدجھاد عماد الدين عزيز الدين محمد346

٥٣١٧مستجدجھاد قرشي مصطفى سليمان347

٥٣١٨مستجدجھاد مبارك محمد على348

٥٣١٩مستجدجھاد محرم محمود الطيب349

٥٣٢٠مستجدجھاد مشرف شعبان مشرف350

٥٣٢١مستجدجيھاد احمد عبد الجابر احمد351

٥٣٢٢مستجدجيھان على جمعة عبد هللا352

٥٣٢٣مستجدحاتم خالد محمد عليان353

٦١٦٠خارج ١حازم جابر عبدالنعيم ابوزيد354

٥٣٢٤مستجدحازم حجازى حلمى احمد355

٥٣٢٥مستجدحازم رشيد عبد المنعم احمد356

٥٣٢٦مستجدحازم متولى على متولى عليوه357

٥٣٢٧مستجدحافظ عماد الدين حافظ يوسف358

٥٣٢٨مستجدحامد حميد حامد حسن359

٦١٠١باقحسام حسن حسان طلب360

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



 رقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس

 الفرقة الثالثة - انتظام 
  

 مالحظات 
٥٣٢٩مستجدحسام سعد محمد عبد النعيم361

٥٣٣٠مستجدحسام صالح حامد عبدالمنعم362

٥٣٣١مستجدحسام كمال وھيب يوسف363

٥٣٣٢مستجدحسام محمد علي عبد هللا364

٥٣٣٣مستجدحسام مھدى محمد عوض365

٥٣٣٤مستجدحسب هللا يوسف احمد عبدهللا366

٦١٦١خارج ١حسن احمد حسن رشيدى367

٥٣٣٥مستجدحسن عطا عبد العزيز موسى368

٥٣٣٦مستجدحسن فتحى عبد المولى حسان369

٥٣٣٧مستجدحسنا صبحي موسي دياب370

٥٣٣٨مستجدحسناء حسان حسن احمد371

٥٣٣٩مستجدحسناء فتح هللا ابراھيم احمد372

٥٣٤٠مستجدحسناء محمد حسن عبد الحكيم373

٥٣٤١مستجدحسين ابراھيم محمود سيد محمد374

٥٣٤٢مستجدحسين عبد الحميد محمد عبد الحميد375

٥٣٤٣مستجدحسين عبدالمالك محمد على376

٥٣٤٤مستجدحسين على شبيب العجمى377

٥٣٤٥مستجدحسين محمد السيد سليم378

٥٣٤٦مستجدحمدى محمد حمدى عبد الصبور379

٥٣٤٧مستجدحنان ابراھيم امين توفيق380

٥٣٤٨مستجدحنان ابراھيم محمد خليل381

٥٣٤٩مستجدحنان حمدى حامد عبدالحكم382

٥٣٥٠مستجدحنان شريف عبدهللا حسن383

٥٣٥١مستجدحنان صالح محمد حسن384

٥٣٥٢مستجدحنان فتحى سليمان ضوى385

٥٣٥٣مستجدحنان محمد محمد محمد386

٥٣٥٤مستجدخالد ابراھيم رمضان ادريس387

٥٣٥٥مستجدخالد ابراھيم عبد الراضي حسن388

٥٣٥٦مستجدخالد احمد احمد عبدالجواد389

٥٣٥٧مستجدخالد احمد محمود احمد390

٥٣٥٨مستجدخالد اشرف حمدان محمود391

٥٣٥٩مستجدخالد جمال احمد مرسى392

٦١٠٢باقخالد جمال عبدالرحيم محمد393

٥٣٦٠مستجدخالد عبدالناصر محمد احمد394

٥٣٦١مستجدخالد كمال كامل جابر395

٥٣٦٢مستجدخالد مصطفى احمد دردير396

٥٣٦٣مستجدخالد ناتج محمد غريانى397

٥٣٦٤مستجدخديجة سيد عبد المحسن عليوه398

٥٣٦٥مستجدخديجه ابراھيم محمد محمد399

٥٣٦٦مستجدخديجه محمد محمود عبدالعزيز400

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



 رقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس

 الفرقة الثالثة - انتظام 
  

 مالحظات 
٥٣٦٧مستجدخلود رمضان محمود عبدالمجيد401

٥٣٦٨مستجدخلود على محروس كامل402

٥٣٦٩مستجدخلود فراج محمود الطاھر403

٥٣٧٠مستجدخير جاد خير أحمد404

٥٣٧٢مستجدداليا أحمد محمود سيد405

٥٣٧١مستجدداليا ابراھيم عبد الھادي عبد الوھاب406

٦١٠٣باقداليا سيد حنفى محمود407

٥٣٧٣مستجدداليا شعبان احمد سليمان408

٥٣٧٤مستجدداليا فتحى خلف عبد اللطيف409

٥٣٧٥مستجدداليا محمد جمال حسن410

٥٣٧٦مستجدداليا محمود محمد على محمد411

٥٣٧٧مستجدداليا مصطفي محمد زكى412

٦١٠٤باقداليا نصرت عبدالمنعم عبدالبارى413

٥٣٧٨مستجددعاء اسامه فاروق عبدالعال414

٥٣٧٩مستجددعاء حسن عارف حسن415

٥٣٨٠مستجددعاء حمدى كمال عبد النظير416

٦١٠٥باقدعاء عادل عبدالحميد عيسى417

٥٣٨١مستجددعاء عبدالعظيم ابو بكر ابراھيم418

٥٣٨٢مستجددعاء عبدالماجد احمد فرج419

٥٣٨٣مستجددعاء فوزى محمد انور زيدان420

٥٣٨٤مستجددعاء ماھر عبد الحسيب محمد421

٥٣٨٥مستجددعاء مبروك نادي شحاتة422

٥٣٨٦مستجددعاء محروس فاروق سعد423

٥٣٨٧مستجددعاء محمد السيد محمد424

٥٣٨٨مستجددعاء محمود صابر عبد الباقى425

٥٣٨٩مستجددولت على عبد الغفار موسى426

٥٣٩٠مستجددينا جمال على حسن427

٥٣٩١مستجددينا خلف عبد الرزاق عبد الاله428

٥٣٩٢مستجددينا عبدهللا محمد احمد429

٥٣٩٣مستجددينا عصمت محمد بيومى430

٥٣٩٤مستجددينا علي العربي محمد431

٥٣٩٥مستجددينا ماھر عبدالفتاح على432

٥٣٩٦مستجددينا محمد طه احمد433

٥٣٩٧مستجددينا نجا عبد هللا سعد434

٥٤٣٩مستجدرؤى طه عرفان محمد435

٦١٦٢خارج ١رائد احمد ابراھيم عبده436

٥٣٩٨مستجدرائد احمد محمد الشناوى437

٥٣٩٩مستجدرابحة خلف انور عبد الحميد438

٥٤٠٠مستجدراندا رضا احمد عبد الماجد439

٥٤٠١مستجدراندا محمد مياز محمد440

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



 رقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس

 الفرقة الثالثة - انتظام 
  

 مالحظات 
٥٤٠٢مستجدرانده اسماعيل محمد ايوب441

٦١٠٦باقرانيا احمد انور محمود442

٥٤٠٣مستجدرانيا احمد عبد الوھاب حسين443

٥٤٠٤مستجدرانيا حسن محمد حسن444

٥٤٠٥مستجدرانيا حسني سعداوي محمود445

٥٤٠٦مستجدرانيا ربيعي حسن عبد الجواد446

٥٤٠٧مستجدرانيا عادل عبدالعظيم محمد447

٥٤٠٨مستجدرانيا عبد الرحيم محمد حسن448

٥٤٠٩مستجدرانيا محمد اسماعيل محمد449

٥٤١٠مستجدرانيا محمد سيد محمود450

٥٤١١مستجدرانيا مصطفى احمد دسوقى451

٥٤١٢مستجدرانيا معجب جاسر عبد النعيم452

٥٤١٣مستجدرانيا نادى احمد على453

٥٤١٤مستجدراويه خالد على تھامى454

٥٤١٥مستجدرباب محمد محمود على455

٥٤١٦مستجدرجب شوقى عبد الھادى تونى456

٦١٠٧باقرحاب جمال عبد العزيز محمد457

٥٤١٧مستجدرحاب حامد على يس458

٥٤١٨مستجدرحاب حمدى عبود خليفه459

٥٤١٩مستجدرحاب شعبان محمد محمود460

٥٤٢٠مستجدرحاب فوزى رسمى محمد461

٥٤٢١مستجدرحاب يحي زكريا نمر462

٥٤٢٢مستجدرحمة جابر عبد الفتاح جاد الرب463

٥٤٢٣مستجدرحمه رضا فتوح عبدالفتاح464

٥٤٢٤مستجدرشا حسن محمود محمد465

٥٤٢٥مستجدرشا على محمد عمر466

٥٤٢٦مستجدرضا سعد عبد الحميد على467

٥٤٢٧مستجدرضا سعيد عبد العزيز عبد الرحمن468

٥٤٢٨مستجدرضا عبد الستار محمد محمد469

٥٤٢٩مستجدرضا فاروق زكى احمد470

٥٤٣٠مستجدرضوه على عبد العال خليل471

٥٤٣١مستجدرضوى عبد الوھاب عبد العظيم احمد472

٥٤٣٢مستجدرغده صابر عطا عبدالجواد473

٦١٠٨باقرفيده محمود عبدهللا احمد474

٥٤٣٣مستجدرقية محمد احمد حسن475

٥٤٣٤مستجدرقية مستور حسن عبد الجواد476

٥٤٣٥مستجدرمضان عامر سعد محمد477

٦١٦٣خارج ١رنا ابراھيم جواد يونس طراف478

٥٤٣٦مستجدرندا عماد الدين سيد محمد479

٥٤٣٧مستجدرندا محمد عبدالمطلب عبدالصبور480

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



 رقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس

 الفرقة الثالثة - انتظام 
  

 مالحظات 
٥٤٣٨مستجدرودينه رمضان جاد على481

٥٤٤٠مستجدرويدا حسن شبيب عبد الرحيم482

٦١٠٩باقرياض عوض رياض عوض483

٥٤٤١مستجدريحاب حسن احمد حسين484

٥٤٤٢مستجدريم اشرف طرھوني سعيد485

٥٤٤٣مستجدريم عبد الحي عبد الراضى عبد المجيد486

٥٤٤٤مستجدريھام ابراھيم الحوتكى عبدالمجيد487

٥٤٤٥مستجدريھام جمال عبد العزيز محمد488

٥٤٤٦مستجدريھام ربيع سيد على489

٥٤٤٧مستجدريھام رشاد نصر الدين محمد490

٥٤٤٨مستجدريھام سالمه محمود احمد491

٥٤٤٩مستجدريھام صالح محمد عبدالرزاق492

٥٤٥٠مستجدريھام عزالدين عبدالاله عباس493

٥٤٥١مستجدريھام عصام عمر محمد494

٥٤٥٢مستجدريھام محمد عبد العظيم عبد السالم495

٦١١٠باقريھام مصطفى زكي محمد496

٥٤٥٣مستجدزھرة محمد جمال احمد497

٥٤٥٤مستجدزياد اشرف محمد تھامى498

٦١٨٠خارج ٢زيزى على عبدالعليم احمد499

٥٤٥٧مستجدزينب أشرف علي محمد500

٥٤٥٥مستجدزينب احمد عبد الفتاح حسين501

٥٤٥٦مستجدزينب احمد على احمد502

٥٤٥٨مستجدزينب الفولي احمد السيد503

٥٤٥٩مستجدزينب رمضان عبد العزيز عبد الوھاب504

٥٤٦٠مستجدزينب عاطف حلمى عبدالوھاب505

٥٤٦١مستجدزينب عبد الرحمن محمود عبد الرحمن506

٥٤٦٢مستجدزينب عبدالحكيم سعيد على507

٥٤٦٣مستجدزينب عبدالوھاب محمد محمد508

٥٤٦٤مستجدزينب علي محمد عبد المنعم509

٥٤٦٥مستجدزينب عمر شعبان تغيان510

٦١١١باقزينب محمد احمد تھامى511

٥٤٦٦مستجدزينب مظھر الفولى عبد العزيز512

٦١١٢باقسارة جمال سعد قنديل513

٥٤٦٧مستجدسارة على محمود عبد اللطيف514

٥٤٦٨مستجدسارة محمد عبدالمجيد زيادى515

٥٤٦٩مستجدسارة مصطفى انسى احمد516

٥٤٧١مستجدساره أشرف عبد المقصود عبد المجيد517

٥٤٧٠مستجدساره ابراھيم محمود احمد518

٥٤٧٢مستجدساره جمال سيد عبد الغنى519

٦١٦٤خارج ١ساره حسنى احمد على520

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



 رقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس

 الفرقة الثالثة - انتظام 
  

 مالحظات 
٥٤٧٣مستجدساره حسين عبد المنعم توفيق521

٦١٦٥خارج ١ساره خيرى عبدالحميد عبدالغنى522

٥٤٧٤مستجدساره عاطف عبد الحميد يوسف523

٥٤٧٥مستجدساره عبد الحميد صادق عطا هللا524

٥٤٧٦مستجدساره عبدالرازق كامل محمد525

٥٤٧٧مستجدساره عماد عبد الحميد محمد526

٥٤٧٨مستجدساره فولى خيامى محمد527

٥٤٧٩مستجدسالمه عبد المنعم محمود اسماعيل528

٥٤٨٠مستجدسامح رميحى عبدالحفيظ عبدالمجيد529

٦١١٣باقسامى سيد حمدان احمد530

٥٤٨١مستجدساميه محمد تونى اسماعيل531

٥٤٨٢مستجدسحر رضا فتحي إحمد532

٥٤٨٣مستجدسحر فولى خيرى احمد533

٥٤٨٤مستجدسعد  حزام محمد الدوسرى534

٥٤٨٥مستجدسعديه قاسم عطا محمد535

٥٤٨٦مستجدسعيده سرور عبادى على536

٥٤٨٧مستجدسلمى خالد جمال شعبان537

٦١١٤باقسلمى فوزى عبد الرحمن احمد538

٥٤٨٨مستجدسلمى يحيى مصطفى صبرى539

٥٤٨٩مستجدسلوي جمال محمد احمد شافعي540

٦١٨١خارج ٢سماح حراجى جاد حسن541

٥٤٩٠مستجدسماح حسنى احمد محمود542

٥٤٩١مستجدسمر شريف عبد الفتاح محمد543

٥٤٩٢مستجدسمر صالح محمود سيد544

٥٤٩٣مستجدسمر عادل عبد المنعم طرفاوى545

٦١١٥باقسمية خالد سيد كامل546

٥٤٩٤مستجدسمية خالف عبدهللا السيد547

٥٤٩٥مستجدسمية عبدالصبور قرين محمود548

٦١٦٦خارج ١سمية محمد احمد شوقى االسالمبولى549

٥٤٩٦مستجدسميرة حسن احمد عبد القوي550

٥٤٩٧مستجدسميه احمد محمد عبدالظاھر551

٥٤٩٨مستجدسميه عبد الفتاح محمود الشحات552

٥٤٩٩مستجدسميه محمد احمد عبدالغنى553

٥٥٠٠مستجدسناء أحمد محمود عبد القادر554

٦١١٦باقسناء ھشام محمد فتحى555

٥٥٠١مستجدسندس عصام عثمان محمد556

٥٥٠٢مستجدسھام الشافعى محمد ابراھيم557

٥٥٠٣مستجدسھام حسن امين عبد الحفيظ558

٥٥٠٤مستجدسھام شلقامى عثمان شلقامى559

٥٥٠٥مستجدسھيله عبدالجابر محى الدين عبدالبصير560

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



 رقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس

 الفرقة الثالثة - انتظام 
  

 مالحظات 
٥٥٠٦مستجدسوزان السيد اسماعيل عبد السالم561

٥٥٠٧مستجدسوزان حسن سيد حسين562

٥٥٠٨مستجدسوسن خالد ناجى عبدالعزيز563

٥٥٠٩مستجدسوسن عبدالوھاب محمود شعالن564

٥٥١٠مستجدسومه محمد فھمي ليسي565

٥٥١١مستجدشاھر محمد الصغير احمد حسين566

٥٥١٢مستجدشاھنده ربيع حسن ابراھيم567

٥٥١٣مستجدشرقاوي حافظ محمد عبد الوھاب568

٥٥١٤مستجدشريف حسن صادق صبح569

٥٥١٥مستجدشريف حمدى ابوزيد محمود570

٥٥١٦مستجدشرين احمد عبدالعزيز احمد571

٥٥١٧مستجدشرين شعبان محمد عباس572

٥٥١٨مستجدشرين على احمد مسعد573

٥٥١٩مستجدشرين على توفيق عباس574

٥٥٢٠مستجدشرين محمد عبد السميع يوسف575

٥٥٢١مستجدشريھان احمد سيد محمد576

٥٥٢٢مستجدشعبان مخلوف حسن رضاهللا577

٥٥٢٣مستجدشھده مصطفى أمين محمود578

٥٥٢٤مستجدشيرين ابو الدھب حسين عثمان579

٥٥٢٥مستجدشيرين عادل عبد التواب حسانين580

٥٥٢٦مستجدشيرين محمد وفقي عبد البصير جمعه581

٥٥٣٠مستجدشيماء أحمد صادق مھدي582

٥٥٢٧مستجدشيماء ابراھيم حسن ابراھيم583

٥٥٢٨مستجدشيماء احمد ابراھيم محمد584

٥٥٢٩مستجدشيماء احمد سالم بحرهللا585

٥٥٣١مستجدشيماء جميل محمد شحاتة586

٥٥٣٢مستجدشيماء حسن ابو الحمد حسن587

٥٥٣٣مستجدشيماء صافى باھى طه588

٥٥٣٤مستجدشيماء عادل احمد علي589

٥٥٣٥مستجدشيماء عامر عنتر عبدالمجلى590

٥٥٣٦مستجدشيماء عصمت محمد عبدالعظيم591

٥٥٣٧مستجدشيماء على عبد الرحيم محمد592

٥٥٣٨مستجدشيماء قطب محمد احمد593

٥٥٣٩مستجدشيماء محمد العربى امين محمد594

٦١٦٧خارج ١شيماء محمد انور محمد595

٥٥٤٠مستجدشيماء محمد محمد بكر596

٥٥٤١مستجدشيماء محمود مصطفى محمد597

٥٥٤٢مستجدشيماء مصطفى عويس احمد598

٥٥٤٣مستجدشيماء مصطفى محمد عمر599

٥٥٤٤مستجدشيماء نادى محمد حسن600

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



 رقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس

 الفرقة الثالثة - انتظام 
  

 مالحظات 
٥٥٤٥مستجدشيماء نبيل محمد علي601

٥٥٤٦مستجدصابرين حمدى على محمد602

٥٥٤٧مستجدصابرين شاذلى حسين محمد603

٥٥٤٨مستجدصابرين طه رجب عبد العليم604

٥٥٤٩مستجدصافيناز عيد انس احمد605

٥٥٥٠مستجدصالح سالم عبدالعظيم السيد606

٥٥٥١مستجدصالح فاروق صالح ابراھيم607

٥٥٥٢مستجدصفاء الماسخ محمد ادريس608

٥٥٥٣مستجدصفاء جمال طه على609

٥٥٥٤مستجدصفاء حسن فرغلى بكر610

٥٥٥٥مستجدصفاء صالح على جعفر611

٥٥٥٦مستجدصالح ابراھيم حلمى عبدالرسول612

٥٥٥٧مستجدضحى فتحى محرم محمد613

٥٥٥٨مستجدضحى محمد عبد الھادى حسين614

٦١١٧باقضحى مصطفى ابو النصر محمد615

٥٥٥٩مستجدطارق محمد محمود حسن616

٦١٦٨خارج ١طارق محمد ھالل محمد617

٦١١٨باقطارق محمود سعد شحاته618

٦١٦٩خارج ١طاھر صالح محمد الطاھر619

٥٥٦٠مستجدطة جمال طة سيد620

٥٥٦١مستجدطالل محمد خليف شريان621

٥٥٦٢مستجدطه احمد سيد محمد622

٥٥٦٣مستجدطه حسين عيسوى عبدهللا623

٥٥٦٤مستجدطه سيد بخيت محمد624

٥٥٦٥مستجدعائشة عثمان علي محمد625

٥٥٦٦مستجدعائشه ماھر عبدالعليم عمر626

٥٥٦٧مستجدعائشه محمد صالح ابراھيم627

٥٥٦٨مستجدعادل خالف عبدالجابر عامر عبدهللا628

٥٥٦٩مستجدعادل عبدالرحمن السيد عثمان629

٥٥٧٠مستجدعبد الحميد شلبى ابراھيم مصطفى630

٥٥٧١مستجدعبد الحميد محمد حمدين نصر631

٥٥٧٢مستجدعبد الرحمن احمد طاھر عبد العظيم632

٥٥٧٣مستجدعبد الرحمن اشرف كامل عبد العزيز جالل633

٦١١٩باقعبد الرحمن حسن محمد محمد634

٥٥٧٤مستجدعبد الرحمن خالد ناجى محمد635

٥٥٧٥مستجدعبد الرحمن طه محمود عبد الحليم636

٥٥٧٦مستجدعبد الرحمن قاسم محمد محمد637

٥٥٧٧مستجدعبد الرحمن محمد سيد احمد638

٥٥٧٨مستجدعبد الرحمن محمود عبد هللا مرسى639

٥٥٧٩مستجدعبد الرحمن منتصر ناجى حسين640

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



 رقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس

 الفرقة الثالثة - انتظام 
  

 مالحظات 
٥٥٨٠مستجدعبد السميع كرم عبد السميع محروس641

٥٥٨١مستجدعبد الصمد محمود محمد محمد عبد الصمد642

٥٥٨٢مستجدعبد هللا احمد حمزه عبدالرحمن643

٥٥٨٣مستجدعبد هللا سمير شحاته عباس644

٥٥٨٤مستجدعبد هللا محمود مصطفى احمد645

٥٥٨٥مستجدعبد الناصر عيسى محمد احمد646

٥٥٨٦مستجدعبد الوھاب احمد محمد فھمى647

٥٥٨٧مستجدعبد الوھاب خالد محمد عبد الوھاب648

٥٥٨٨مستجدعبدالحليم سعيد محمد على649

٦١٧٠خارج ١عبدالخالق مسلم سالم على650

٥٥٨٩مستجدعبدالرحمن جالل عبدالرحمن على651

٥٥٩٠مستجدعبدالرحمن خالف محمد احمد652

٥٥٩١مستجدعبدالرحمن شحاته محمد صالح653

٥٥٩٢مستجدعبدالرحمن عادل عبدالرحمن على654

٥٥٩٣مستجدعبدالرحمن عالءالدين كمال امين655

٥٥٩٤مستجدعبدالرحمن فرغلى عبدالرحمن تمام656

٥٥٩٥مستجدعبدالرحمن محمد عبدالحميد السيد657

٥٥٩٦مستجدعبدالرحيم محمود ابوسمره عبدالعظيم658

٦١٢٠باقعبدالغني محمد عبدالغني دريس659

٥٥٩٧مستجدعبدالقوى محمد  عبدالقوى عبدالعاطى660

٥٥٩٨مستجدعبدهللا احمد بغدادى محمد661

٥٥٩٩مستجدعبدهللا خلف عبدهللا حسن662

٥٦٠٠مستجدعبدهللا عبدالقادر عبدهللا راجح العتيبى663

٥٦٠١مستجدعبير سيد محمد كمال664

٥٦٠٢مستجدعبير صدقى سيد عمر665

٥٦٠٣مستجدعبير فتحي عبد الستار صالح666

٥٦٠٤مستجدعبير فوزى عبد الحفيظ مرسى667

٥٦٠٥مستجدعبير ناجي محمد عبد الحميد668

٥٦٠٦مستجدعبير ناصر زكى محمد669

٦١٢١باقعدى عادل روضى خلف670

٥٦٠٧مستجدعزة جابر عبدالفتاح دياب671

٥٦٠٨مستجدعزه اشرف عبدالحكيم عبدالكريم672

٥٦٠٩مستجدعزه عماد مصطفى احمد673

٥٦١٠مستجدعزه كمال عبد الرحيم على674

٥٦١١مستجدعزه محمود عبدهللا على675

٥٦١٢مستجدعصام قداره سليم اسماعيل676

٥٦١٣مستجدعطا عبدالمعتمد عبدالفتاح مزيد677

٥٦١٤مستجدعطيات خميس علي زھران678

٥٦١٥مستجدعطيه عمارى عطيه سيد679

٥٦١٦مستجدعفاف  محمد عبدالعظيم عبدالحفيظ680

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



 رقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس

 الفرقة الثالثة - انتظام 
  

 مالحظات 
٥٦١٧مستجدعال امين جاد محمد681

٥٦١٨مستجدعالء محمود توفيق على682

٥٦١٩مستجدعالءالدين على عبد الراضي على683

٥٦٢٠مستجدعلى ابوبكر محمود عمر684

٥٦٢١مستجدعلى جمال على محمد685

٥٦٢٢مستجدعلي جمال محمد نوار686

٥٦٢٣مستجدعلى حسن عبدالحكيم محمد687

٥٦٢٤مستجدعلي حسين مصطفي ابراھيم688

٥٦٢٥مستجدعلى عامر محمود عبد اللطيف689

٦١٢٢باقعلى عماد على طلبه690

٥٦٢٦مستجدعلى محمد صفوت على691

٥٦٢٧مستجدعلى محمد عبدالمجيد عبدالحافظ692

٥٦٢٨مستجدعلي محمد علي بغدادي693

٥٦٢٩مستجدعلياء اشرف ربيع عبد المجيد694

٥٦٣٠مستجدعلياء ماھر محمود محمد695

٥٦٣١مستجدعماد الدين محمد على احمد696

٥٦٣٢مستجدعمار ابراھيم محمد عبد العظيم697

٥٦٣٣مستجدعمر فتحي علي عبد الناصر698

٥٦٣٤مستجدعمر فوزى محمد عبد العظيم699

٥٦٣٥مستجدعمر كمال حسين حسن700

٥٦٣٦مستجدعمر محمد فھمى محمد701

٥٦٣٧مستجدعمر محمود على على702

٦١٢٣باقعمرو أحمد محمد أحمد703

٦١٢٤باقعمرو جمال خليل ابراھيم704

٥٦٣٨مستجدعمرو جمام توفيق ليثى705

٥٦٣٩مستجدعمرو عبد الفتاح زيان زيدان706

٥٦٤٠مستجدعمرو كمال عبد العظيم محمد707

٥٦٤١مستجدعمرو محمد يحيى محمد احسان عبد الوھاب708

٥٦٤٢مستجدعنايات جمال عبد الرحمن عبدالحافظ709

٥٦٤٣مستجدعواطف رمضان زغلول محمد710

٥٦٤٤مستجدعيد محمود محمد احمد711

٥٦٤٥مستجدغادة عبد الموجود ابراھيم رشوان712

٥٦٤٦مستجدغادة محمد سالم طه713

٥٦٤٧مستجدغاده صابر عبدالمنعم محمد714

٥٦٤٨مستجدغاده عامر ھاشم عبد العال715

٥٦٤٩مستجدغاده عدوى محمد بحر716

٥٦٥٠مستجدغاده على حسين عبد العال717

٥٦٥١مستجدغاده محمد عباس محمود718

٥٦٥٢مستجدغالية سيف جنيدى السيد719

٥٦٨٢مستجدفؤاد محمود فؤاد محمود720

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



 رقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس

 الفرقة الثالثة - انتظام 
  

 مالحظات 
٥٦٥٣مستجدفارس فھمى حسين عثمان721

٥٦٥٤مستجدفاطمة الجازي فايز عايد722

٥٦٥٥مستجدفاطمة الزھراء جمال الدين منصور عبدالسميع723

٥٦٥٦مستجدفاطمة تامر مصري عبدالموجود724

٥٦٥٧مستجدفاطمة رضا صالح عبد العظيم725

٥٦٥٨مستجدفاطمة محمود حسن يوسف726

٥٦٥٩مستجدفاطمة محمود على الكبير عبد الجواد727

٥٦٦٠مستجدفاطمه احمد محمد عبد الحليم728

٥٦٦١مستجدفاطمه احمد نصار عبدالصالحين729

٥٦٦٢مستجدفاطمه السيد عبد اللطيف احمد730

٥٦٦٣مستجدفاطمه حسانين سليمان شحاته731

٥٦٦٤مستجدفاطمه حمادة على عبد الحميد732

٥٦٦٥مستجدفاطمه خليفه حسن خليفه733

٥٦٦٦مستجدفاطمه شحاته محمد مرسى734

٥٦٦٧مستجدفاطمه صالح الدين توفيق عبد الرحيم735

٥٦٦٨مستجدفاطمه عادل عطيه حسن736

٥٦٦٩مستجدفاطمه عاطف جمعه مخلوف737

٥٦٧٠مستجدفاطمه عبد الرازق رياض عبد الرازق738

٥٦٧١مستجدفاطمه فتحى حامد عبدالرازق739

٥٦٧٢مستجدفاطمه فرج محمد خميس740

٥٦٧٣مستجدفاطمه فيض خالد عبدالجواد741

٥٦٧٤مستجدفاطمه محمد ابواليزيد عبدالفضيل742

٦١٢٥باقفاطمه محمد عبد المنعم محمد743

٥٦٧٥مستجدفاطمه مفتاح جوده ھاشم744

٥٦٧٦مستجدفاطمه مكرم عبدالقادر ماذن745

٥٦٧٧مستجدفاطمه ناصر حسن جابر746

٥٦٧٨مستجدفاطمه نجاتى عبد العزيز على747

٥٦٧٩مستجدفرياله جوده خليفه السيد748

٥٦٨٠مستجدفريد تمام محمد حسن749

٥٦٨١مستجدفھيد حمد فھيد محمد العجمى750

٥٦٨٣مستجدقمر ياسين عبد الحميد محمد751

٥٦٨٤مستجدكحيل نجاح قاسم عبدالعزيز752

٥٦٨٥مستجدكريم رزق حسن محمد753

٥٦٨٦مستجدكريم سعد سيد شعبان754

٥٦٨٧مستجدكريم ياسر انور رياض755

٥٦٨٨مستجدكريمه ابراھيم عيد محمد756

٥٦٨٩مستجدكريمه محمد يس مرسى757

٥٦٩٠مستجدكلثوم عصام محمود على758

٥٦٩١مستجدكمال عطاي احمد حسان759

٥٦٩٢مستجدلبنه فتحى جمعه حافظ760

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



 رقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس

 الفرقة الثالثة - انتظام 
  

 مالحظات 
٥٦٩٣مستجدلبنى محمود ابراھيم محمد761

٥٦٩٤مستجدلطيفه خلف محمد رشوان762

٦١٢٦باقلقى عبدالودود فرغلى  عبدالودود763

٥٦٩٥مستجدلمياء انور محمد عبدالرحيم764

٥٦٩٦مستجدلمياء مؤمن محمد محمد765

٥٦٩٧مستجدليلى موسى ابو المجد محمد766

٥٨٧٩مستجدمؤمن احمد محمد لبيب767

٥٨٨٠مستجدمؤمن حسن عبداللطيف الشريف768

٥٨٨١مستجدمؤمن عبدالعال يوسف محمد769

٥٦٩٨مستجدماھيناز محرز علي محمد770

٥٦٩٩مستجدمبارك عبد العزيز احمد احمد771

٥٧٠٠مستجدمحمد ابو الوفا محروس عالم772

٥٧٠١مستجدمحمد احمد دكورى احمد773

٥٧٠٢مستجدمحمد احمد فؤاد احمد774

٥٧٠٣مستجدمحمد احمد محمد احمد775

٥٧٠٤مستجدمحمد احمد محمد محمد776

٥٧٠٥مستجدمحمد احمد محمد محمد عبدالكريم777

٥٧٠٦مستجدمحمد اسماعيل احمد محمد778

٥٧٠٧مستجدمحمد اشرف جابر سيد779

٥٧٠٨مستجدمحمد اشرف سيد محمد780

٥٧٠٩مستجدمحمد السيد يسن السيد781

٥٧١٠مستجدمحمد بخيت الطيب عبد المبدى782

٥٧١١مستجدمحمد بھاء عبدالحكم عالم783

٥٧١٢مستجدمحمد تونى عبداللطيف قاسم784

٥٧١٣مستجدمحمد جابر عباس محمد785

٥٧١٤مستجدمحمد جابر عبدالكريم اسماعيل786

٥٧١٥مستجدمحمد جابر محمد احمد787

٥٧١٦مستجدمحمد جبريل ابراھيم يوسف788

٥٧١٧مستجدمحمد جعفر محمد راضى789

٥٧١٨مستجدمحمد جالل محمد البدرى سليم790

٥٧١٩مستجدمحمد جمال السيد محمد791

٥٧٢٠مستجدمحمد جمال كمال الدين اسماعيل792

٥٧٢١مستجدمحمد جمعة ابوالوفا حسانى793

٦١٢٧باقمحمد جمعة زكى محمد794

٥٧٢٢مستجدمحمد حسن عبدالغنى عبدالحكيم795

٥٧٢٣مستجدمحمد حسين احمد محمد796

٥٧٢٤مستجدمحمد حسين امبابى حسين797

٥٧٢٥مستجدمحمد حسين شحاته حسن798

٦١٢٨باقمحمد حسين عمر خليفه799

٦١٢٩باقمحمد خالف محمد اسماعيل800

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



 رقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس

 الفرقة الثالثة - انتظام 
  

 مالحظات 
٥٧٢٦مستجدمحمد خليفه احمد عبد هللا801

٥٧٢٧مستجدمحمد خليل شوقى خليل802

٥٧٢٨مستجدمحمد ربيع احمد عبدالمقصود803

٥٧٢٩مستجدمحمد ربيع سيد عوض804

٥٧٣٠مستجدمحمد ربيع عبد الحليم محمد الشريف805

٥٧٣١مستجدمحمد ربيع كامل محمد806

٥٧٣٢مستجدمحمد ربيع محمد ثابت807

٥٧٣٣مستجدمحمد سامح شحاته ابوزيد808

٥٧٣٤مستجدمحمد سامى محمود احمد809

٥٧٣٥مستجدمحمد سعد محمد شلقامى810

٥٧٣٦مستجدمحمد سعودى سرى الدين حسن811

٥٧٣٧مستجدمحمد شحاته محمد سيد812

٥٧٣٨مستجدمحمد صابر سيد على813

٥٧٣٩مستجدمحمد صبحى عبدالكريم احمد814

٦١٣٠باقمحمد صالح عبد الرحمن عبد الرحيم ا815

٥٧٤٠مستجدمحمد صالح فھمى محمد816

٥٧٤١مستجدمحمد طه عبد الحكيم طلب817

٥٧٤٢مستجدمحمد عبد الحميد حسن عبد الحميد818

٦١٧١خارج ١محمد عبد العال محمد عبد العال819

٥٧٤٣مستجدمحمد عبد الكريم بشر على820

٦١٣١باقمحمد عبد المنعم محمد عبد المنعم821

٦١٣٢باقمحمد عبد الناصر صادق محمد822

٦١٣٣باقمحمد عبدالقادر شافعى محمد823

٥٧٤٤مستجدمحمد عبدالاله عبدالحميد ابراھيم824

٥٧٤٥مستجدمحمد عبدالاله عطيتو محمد825

٥٧٤٦مستجدمحمد عصام محمد عبد هللا826

٥٧٤٧مستجدمحمد على العبد عبد اللطيف827

٥٧٤٨مستجدمحمد على توفيق محمد828

٥٧٤٩مستجدمحمد على عبد المنعم صديق829

٦١٣٤باقمحمد علي عبدالرازق علي830

٦١٣٥باقمحمد على يوسف حسن831

٥٧٥٠مستجدمحمد عوض محمود محمد832

٥٧٥١مستجدمحمد عيد امين ابراھيم833

٥٧٥٢مستجدمحمد فتحى الطاھر عليان834

٥٧٥٣مستجدمحمد فتحى طه فرغلى835

٥٧٥٤مستجدمحمد فتحى محمد حسين836

٥٧٥٥مستجدمحمد فتحى محمد حسين السيد837

٥٧٥٦مستجدمحمد فرج يوسف علوان838

٥٧٥٧مستجدمحمد قاسم احمد حسين839

٥٧٥٨مستجدمحمد كمال سعد محمد840

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



 رقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس

 الفرقة الثالثة - انتظام 
  

 مالحظات 
٦١٧٢خارج ١محمد كمال سيد محمد841

٥٧٥٩مستجدمحمد كمال كامل سليم842

٥٧٦٠مستجدمحمد مجدى فرحان عطيان843

٥٧٦١مستجدمحمد محسن احمد على844

٥٧٦٢مستجدمحمد محمد صالح الدين محمد عبدالصم845

٥٧٦٣مستجدمحمد محمود احمد يوسف846

٥٧٦٤مستجدمحمد محمود توفيق عبد الحافظ847

٥٧٦٥مستجدمحمد محمود شلقامى محمد848

٦١٧٣خارج ١محمد محمود عطيه حسين849

٥٧٦٦مستجدمحمد مصطفى باشرى سليمان850

٥٧٦٧مستجدمحمد مصطفى رويش عيسوى851

٥٧٦٨مستجدمحمد مصطفى عباس مصطفى852

٥٧٦٩مستجدمحمد مصطفى عبدالمنعم عبد العزبز853

٥٧٧٠مستجدمحمد ممدوح محمد عبد العزيز854

٥٧٧١مستجدمحمد مھلل احمد محمود855

٥٧٧٢مستجدمحمد ناصف عبدالحميد محجوب856

٥٧٧٣مستجدمحمد نور محمد على857

٥٧٧٤مستجدمحمد ھريدى عبد العطاى عبد السميع858

٥٧٧٥مستجدمحمد وافى محمد محمود859

٥٧٧٦مستجدمحمد يحيى رشدى محمد860

٥٧٧٧مستجدمحمد يحيى فرج عزوز861

٥٧٨٢مستجدمحمود  حاتم نظيم حسن862

٥٧٧٨مستجدمحمود احمد احمد بركات863

٥٧٧٩مستجدمحمود احمد عبدالسميع حسن864

٥٧٨٠مستجدمحمود اصيل عثمان عبدالوھاب865

٥٧٨١مستجدمحمود بھجات ثابت عبد الناصر866

٥٧٨٣مستجدمحمود حسن ربيع محمد867

٦١٧٤خارج ١محمود حسن مغربى عثمان868

٥٧٨٤مستجدمحمود حمدي محمد فولي عبد الرازق869

٦١٣٦باقمحمود خالد عبد المنعم سعد870

٥٧٨٥مستجدمحمود رجب كامل ابراھيم871

٥٧٨٦مستجدمحمود رضا عبدالنعيم عبدالحميد872

٥٧٨٧مستجدمحمود رمضان شعبان جابر873

٥٧٨٨مستجدمحمود سالم عبد الوھاب كيالني874

٥٧٨٩مستجدمحمود سعد محفوظ عبدهللا875

٥٧٩٠مستجدمحمود سلطان الحفنى احمد876

٥٧٩١مستجدمحمود سيد انور مصطفى877

٥٧٩٢مستجدمحمود شربينى احمد عبدالمعز878

٥٧٩٣مستجدمحمود طه عبد العال عبد المحسن879

٥٧٩٤مستجدمحمود عبد الرؤف خلف محمدين880

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



 رقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس

 الفرقة الثالثة - انتظام 
  

 مالحظات 
٥٧٩٥مستجدمحمود عبدالرحيم محمود عبدالحافظ881

٦١٣٧باقمحمود عبدهللا محمود احمد882

٥٧٩٦مستجدمحمود فاروق محمد حسن883

٥٧٩٧مستجدمحمود فرج محمد  مرسى884

٥٧٩٨مستجدمحمود محمد الثاقب محمد سيد885

٥٧٩٩مستجدمحمود محمد الصغير شحاته886

٥٨٠٠مستجدمحمود محمد دياب محمد887

٦١٣٨باقمحمود محمد سرحان فھمى888

٥٨٠١مستجدمحمود محمد عبد الحميد عامر889

٥٨٠٢مستجدمحمود محمد عبدالمعز محمد890

٥٨٠٣مستجدمحمود محمد قاسم عبد العال891

٥٨٠٤مستجدمحمود ناجى قطب محمد892

٥٨٠٥مستجدمحمود نجيب محمد جاد الرب893

٥٨٠٦مستجدمحمود نوفل محمود عبد الغنى894

٦١٧٥خارج ١مختار على جمعه حسن895

٥٨٠٧مستجدمدحت خالد مفتاح مھدي896

٥٨٠٨مستجدمديحه كريم مختار عبد العظيم897

٥٨٠٩مستجدمروا على ماھر فتحى898

٥٨١٠مستجدمروان عمر محمد عبدهللا899

٥٨١١مستجدمروة بدوى السعدي محمود900

٥٨١٢مستجدمروة سالم حتيتة الصابر901

٥٨١٣مستجدمروة عاطف منازع على902

٥٨١٤مستجدمروه جمال البدرى احمد903

٥٨١٥مستجدمروه جمعه جوده محمد904

٥٨١٦مستجدمروه خلف صابر عبدالمنعم905

٥٨١٧مستجدمروه سعد فھمي محمد906

٥٨١٨مستجدمروه محمد ابو القاسم فرغلى907

٥٨١٩مستجدمروه محمد احمد عبدالعزيز908

٥٨٢٠مستجدمروه محمد رشدى محمد909

٥٨٢١مستجدمروه مرتضى أبو الليل عبد الغفار910

٥٨٢٢مستجدمروه ناجح محمود عثمان911

٥٨٢٣مستجدمروه نبيل فتحى محمد912

٦١٣٩باقمريم توفيق الحكيم محمد توفيق913

٥٨٢٤مستجدمريم حسن ذكى امين914

٥٨٢٥مستجدمريم خليفه عوض احمد915

٥٨٢٦مستجدمريم محسن ربيع محمد916

٥٨٢٧مستجدمريم محمد على اسماعيل917

٥٨٢٨مستجدمريم محمدفتحي امام خلف918

٥٨٢٩مستجدمريھام جمال صالح حافظ919

٥٨٣٠مستجدمريھان حمدان مصطفي ابو الحسن920

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



 رقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس

 الفرقة الثالثة - انتظام 
  

 مالحظات 

مستورة محمد محمد عبد الھادى عبد الجليل921
٥٨٣١مستجد

٥٨٣٢مستجدمصطفى ابراھيم ابو خطوة طوسون922

٥٨٣٣مستجدمصطفي احمد عبد الوھاب احمد923

٦١٧٦خارج ١مصطفى جمال سالمه عامر924

٦١٨٢خارج ٢مصطفى جمال محمد عبد الغنى925

٥٨٣٤مستجدمصطفى حسين يوسف حسين926

٥٨٣٥مستجدمصطفى حماده عطا احمد927

٥٨٣٦مستجدمصطفى خالد طه عبد المقصود928

٥٨٣٧مستجدمصطفى سعد احمد يوسف929

٥٨٣٨مستجدمصطفى سعد سيد فرغلى930

٦١٤٠باقمصطفى شرقاوى فتحى مھنى931

٥٨٣٩مستجدمصطفى صدقى يوسف صدقى932

٥٨٤٠مستجدمصطفى صالح مھدى سطوحى933

٦١٨٣خارج ٢مصطفى طلعت كامل عبدالنبى934

٥٨٤١مستجدمصطفي عبد الحميد دسوقي على935

٥٨٤٢مستجدمصطفى عبد الرحيم محمد شيخون936

٥٨٤٣مستجدمصطفى عبدالتواب نصر صالح937

٦١٤١باقمصطفى عبدالعليم حمودة عبدالعليم938

٥٨٤٤مستجدمصطفى عبدالفتاح سعودى نجيب939

٥٨٤٥مستجدمصطفى عنتر رمضان حميده940

٥٨٤٦مستجدمصطفى فرج سيد حسين941

٥٨٤٧مستجدمصطفى مجدى محمد حسن942

٥٨٤٨مستجدمصطفى محمد عبدالعزيز محمد943

٥٨٤٩مستجدمصطفى محمد محمود احمد944

٥٨٥٠مستجدمصطفى محمود عبدالعزيز احمد945

٥٨٥١مستجدممدوح علي علي علوان946

٥٨٥٢مستجدممدوح محمد زغلول محمد947

٦١٤٢باقممدوح محمد ھاشم عاشور948

٥٨٥٣مستجدمنار جمال احمد سيد949

٥٨٥٤مستجدمنار رفعت عبد الحميد محمد950

٥٨٥٥مستجدمنار على فاروق جاد951

٥٨٥٦مستجدمنار محمد فوزي محمد952

٥٨٥٧مستجدمنال اسماعيل محمود فواز953

٥٨٥٨مستجدمنال عمر عبدالعزيز عبدالمجيد954

٦١٤٣باقمنال محمد احمد سعيد955

٥٨٥٩مستجدمنال محمد الطاھر محمد جاد956

٥٨٦٠مستجدمنة هللا حسن سيد إسحق957

٥٨٦١مستجدمنة هللا فتحي على سيد958

٥٨٦٢مستجدمنةاللة مصطفى على مصطفى959

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



 رقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس

 الفرقة الثالثة - انتظام 
  

 مالحظات 
٥٨٦٣مستجدمنةهللا فتحى احمد عبدالجيد960

٥٨٦٤مستجدمنى جابر احمد عبدالحفيظ961

٥٨٦٥مستجدمنى جمال ذكى جاب هللا962

٥٨٦٦مستجدمنى خلف عبداللطيف اسماعيل963

٥٨٦٧مستجدمني خميس عبد الفتاح أبو العال964

٥٨٦٨مستجدمنى صابر جاد عبدالقادر965

٥٨٦٩مستجدمني عبدالواحد رسمي أحمد966

٥٨٧٠مستجدمنى على سيد محمد967

٥٨٧١مستجدمنى عمر عسقالني عالم968

٥٨٧٢مستجدمنى محمد اسماعيل محمد969

٥٨٧٣مستجدمنى محمود عبدهللا عبدالتواب970

٥٨٧٤مستجدمنى مختار انور محمد971

٥٨٧٥مستجدمھا درويش عبدهللا احمد972

٥٨٧٦مستجدمھا صابر عبد العزيز عبد النعيم973

٥٨٧٧مستجدمھاب فتحى على عثمان974

٥٨٧٨مستجدموسى حسين ابو الوفا حسين975

٥٨٨٢مستجدمي محمد صدقي حميده976

٦١٤٤باقمى محمد فتحى عبدالمنعم977

٥٨٨٣مستجدمى مصطفى ضاحى بخيت978

٦١٨٤خارج ٢مى مصطفى كمال محمد979

٥٨٨٤مستجدمى مصطفى محمود محمد980

٥٨٨٥مستجدمى ممدوح طلعت محمد981

٥٨٨٦مستجدمياده عاطف نجيب احمد982

٥٨٨٧مستجدميار عادل عبدالرازق محمود983

٥٨٨٨مستجدناجيه محمد موسى حسن984

٥٨٨٩مستجدنادية عبدالعال عباس عبد الغنى985

٥٨٩٠مستجدنادية محمد عبدهللا على986

٥٨٩١مستجدناديه عيد عبد العليم ابوزيد987

٥٨٩٢مستجدناديه محمد احمد عبد هللا988

٥٨٩٣مستجدناصر جمال على محمد989

٥٨٩٤مستجدناصر محمد عيد عبدالنبى990

٥٨٩٥مستجدناني احمد ابراھيم حسين991

٥٨٩٦مستجدناھد جمال محمد مھنى992

٥٨٩٧مستجدنبيلة مصطفى حمد محمد993

٥٨٩٨مستجدنبيله احمد الجھالن فراج994

٥٨٩٩مستجدنجالء صالح فايز صادق995

٥٩٠٠مستجدنجالء عبدالفتاح سيد عبدالفتاح996

٥٩٠١مستجدنجالء عوض عبد هللا ابو النور997

٥٩٠٢مستجدنجالء فتحى ناجح محمد998

٥٩٠٣مستجدنجالء ماھر عبدالقادر عثمان999

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



 رقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس

 الفرقة الثالثة - انتظام 
  

 مالحظات 
٥٩٠٤مستجدنجوى عبدالكريم عبدهللا احمد1000

٥٩٠٥مستجدندا احمد شعراوى عمر1001

٥٩٠٦مستجدندا بدوي محمد حسان1002

٥٩٠٧مستجدندا سعد عبدالفتاح معتوق1003

٥٩٠٨مستجدندا ماھر حافظ محمد1004

٥٩٠٩مستجدندى عادل عبدالحميد عبداللطيف1005

٥٩١٠مستجدندى عالء يوسف محمد1006

٥٩١١مستجدندى مجدى محمد عبد الواحد1007

٥٩١٢مستجدندى محمد عبدالحميد بركات1008

٥٩١٣مستجدنرمين راضى موسى محمد1009

٥٩١٤مستجدنرمين محمود احمد سعيد1010

٥٩١٥مستجدنسرين فتحى سيد جودة1011

٥٩١٦مستجدنسرين محمد حسين امين1012

٥٩١٧مستجدنسمة سعد محمد فھمى1013

٥٩١٨مستجدنسمة صقر ربيعى محمد1014

٥٩١٩مستجدنسمة ماھر عبد الحى عبد الرحيم1015

٥٩٢٠مستجدنسمه اشرف ھشام ابو زيد1016

٥٩٢١مستجدنسمه جمال نتعى على1017

٥٩٢٢مستجدنسمه شادى عثمان عبدالحكيم1018

٥٩٢٣مستجدنسمه فتحى عبدالعليم ابراھيم1019

٥٩٢٤مستجدنسمه محمود عبدالعظيم احمد1020

٥٩٢٥مستجدنسمه ناجى عبدالمجيد حسونة1021

٥٩٢٦مستجدنشوى حمدى سعد مصطفى1022

٥٩٢٧مستجدنشوى محمد ضاحى ابو زيد1023

٥٩٢٨مستجدنعمه حمدى محمد عبدالراضى1024

٥٩٢٩مستجدنعمه سيد محمد توفيق1025

٥٩٣٠مستجدنعمه عشرى العطفى محمد1026

٥٩٣١مستجدنعمه فتحى عمر محمود1027

٥٩٣٢مستجدنعمه محمد حامد محمدين1028

٥٩٣٣مستجدنفيسه بدوى وافى عبد السميع1029

٥٩٣٤مستجدنمياء احمد محفوظ عبيد1030

٥٩٣٥مستجدنھا طاھر إبراھيم منصور1031

٥٩٣٦مستجدنھا فايز عدلي صالح1032

٥٩٣٧مستجدنھا كمال عبد العزيز محمد1033

٥٩٣٨مستجدنھال صفوت امين عبدالصمد1034

٥٩٣٩مستجدنھال كمال عامر حجاب1035

٥٩٤٠مستجدنھال نبيل عبدالسالم احمد1036

٥٩٤١مستجدنھلة مصطفى أحمد على1037

٥٩٤٢مستجدنھله احمد محمد حسن السنجق1038

٥٩٤٣مستجدنھله وحيد سمير عبد هللا1039

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



 رقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس

 الفرقة الثالثة - انتظام 
  

 مالحظات 
٥٩٤٤مستجدنھى طلعت زكى عبد المتجلى1040

٥٩٤٥مستجدنھى محمد صباح محمد1041

٥٩٤٦مستجدنوال عبدالرحمن سيد خليفه1042

٥٩٤٧مستجدنور الھدى كامل لملوم1043

٥٩٤٨مستجدنور صالح احمد عبد هللا1044

٥٩٤٩مستجدنورا اسماعيل محمد على1045

٥٩٥٠مستجدنورا ربيع محمد امين1046

٥٩٥١مستجدنورا شعبان عمر سيد1047

٥٩٥٢مستجدنورا على خيرى بدرى1048

٥٩٥٣مستجدنورا فارس احمد محمد1049

٥٩٥٤مستجدنورا ماھر محمد عبد الغني1050

٥٩٥٥مستجدنورة بدر ثابت رفاعى1051

٥٩٥٦مستجدنوره سترى توفيق ابراھيم1052

٥٩٥٧مستجدنورھان بركه صدقى عبد الرشيد1053

٥٩٥٨مستجدنورھان جمعة كامل محمد1054

٥٩٥٩مستجدنورھان حسين محمد حسين1055

٥٩٦٠مستجدنورھان رمضان سليم عبدالرحيم1056

٥٩٦١مستجدنورھان سيد خلف ابراھيم1057

٥٩٦٢مستجدنورھان سيد صدقي محمود1058

٥٩٦٣مستجدنورھان عصمت عبد الرحمن محمد1059

٥٩٦٤مستجدنورھان علي عبد الحميد علي1060

٥٩٦٥مستجدنورھان محمد عبد الجواد مفتاح1061

٥٩٦٦مستجدنورھان مصطفى مھدى فكرى1062

٥٩٦٧مستجدنوھا عبدالحفيظ ناھد سمرى1063

٥٩٦٨مستجدنيرة محمود مراد محمد عبد المتجلى1064

٥٩٦٩مستجدنيره ناصر على محمد1065

٥٩٧٠مستجدھاجر ابراھيم عبد الحميد احمد1066

٦١٤٥باقھاجر اشرف محفوظ حافظ1067

٥٩٧١مستجدھاجر ربيع عبد الستار مبروك1068

٥٩٧٢مستجدھاجر رجب الحسيني سيد1069

٥٩٧٣مستجدھاجر سعد ابوطالب عبدالرحمن1070

٥٩٧٤مستجدھاجر سيد بغدادي سيد1071

٥٩٧٥مستجدھاجر شعبان احمد محمد1072

٥٩٧٦مستجدھاجر محسن مكرم هللا محمد1073

٥٩٧٧مستجدھاجر محمود خليفه موسى1074

٥٩٧٨مستجدھاجر مصطفى عبد الراضى عبد المعبود1075

٦١٤٦باقھاجر مصطفى محمد عبدالغنى1076

٥٩٧٩مستجدھاجر ھشام عبد العاطى محمد1077

٥٩٨٠مستجدھاجر يحيى عبدالحليم دياب1078

٥٩٨١مستجدھاشم عبدالرحيم يوسف عبدالرحيم1079

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



 رقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس

 الفرقة الثالثة - انتظام 
  

 مالحظات 
٥٩٨٢مستجدھالة علم الدين عبدالحكيم ابراھيم1080

٥٩٨٣مستجدھالة عمر ذكي عبد الغني1081

٥٩٨٤مستجدھاله اشرف حسن احمد1082

٥٩٨٥مستجدھاله عرفات احمد ابوالقاسم1083

٥٩٨٦مستجدھاله محمد شحات محمد1084

٦١٨٥خارج ٢ھاله محمد عبدالرحيم متولى1085

٥٩٨٧مستجدھانى خالد عبادى محمد1086

٥٩٨٨مستجدھبة هللا احمد مصطفى احمد1087

٥٩٨٩مستجدھبة زين العابدين حازم زيدان1088

٥٩٩٠مستجدھبة عشماوي محمد احمد1089

٥٩٩١مستجدھبة محمد فھمى اسماعيل1090

٥٩٩٢مستجدھبةاللة جالل ضاحى حسن1091

٥٩٩٣مستجدھبه احمد عبدالصبور محمد1092

٥٩٩٤مستجدھبه جمال الدين انور خليل1093

٥٩٩٥مستجدھبه جمال عبد الناصر حسين جيد1094

٥٩٩٦مستجدھبه حمدى ذكى حسن1095

٥٩٩٧مستجدھبه خالد حنفي محمد1096

٥٩٩٨مستجدھبه ربيعي احمد محمد1097

٦١٤٧باقھبه شعبان فكرى عبد المالك1098

٥٩٩٩مستجدھبه طارق محمد محمود1099

٦٠٠٠مستجدھبه عبد الغفار حسن محمد1100

٦٠٠١مستجدھبه عبدالنبى على عبدالنبى1101

٦٠٠٢مستجدھبه ممدوح انور عبد العزيز1102

٦١٤٨باقھبه ھشام حسين محمد1103

٦٠٠٣مستجدھداية رضا مصطفى مكادي1104

٦٠٠٤مستجدھدى حافظ حسين امين1105

٦٠٠٥مستجدھدى حسن عبد العزيز حسن1106

٦٠٠٦مستجدھدى شعبان محمد عبدربه1107

٦٠٠٧مستجدھدى صالح محمد محمد1108

٦٠٠٨مستجدھدى عبد العظيم محمد حسن1109

٦٠٠٩مستجدھدى على ربيع محمد1110

٦٠١٠مستجدھدى كامل محمد توفيق1111

٦٠١١مستجدھدي محمود عبدالالھي أحمد1112

٦١٧٧خارج ١ھدى مصطفى سيد متولى1113

٦٠١٢مستجدھدير جمال محمد حلمى1114

٦٠١٣مستجدھدير جمعه حسن  احمد1115

٦٠١٤مستجدھدير عالء عبد العال صادق1116

٦٠١٥مستجدھدير عمر محمود عالم1117

٦٠١٦مستجدھدير كمال فولى عطا1118

٦٠١٧مستجدھدير مجدى محمد عبد الصمد1119

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



 رقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس

 الفرقة الثالثة - انتظام 
  

 مالحظات 
٦٠١٨مستجدھشام عبد الحميد خميس محمد1120

٦٠١٩مستجدھشام عبدالخالد عزالى طاھر1121

٦٠٢٠مستجدھشام عبدالغنى محمد حسن1122

٦٠٢١مستجدھشام محمد فھمي احمد1123

٦٠٢٢مستجدھمت مصطفى محمد حسن1124

٦١٧٨خارج ١ھناء محمد عبدالنبى فرغلى1125

٦٠٢٣مستجدھناء محمد محمد فريد1126

٦٠٢٤مستجدھند خلف هللا حسين ضاحى1127

٦٠٢٥مستجدھند خليل محمد على1128

٦٠٢٦مستجدھند محمد عطا عبد هللا1129

٦٠٢٧مستجدھند نعمان حسن علي1130

٦٠٢٨مستجدھنية خليفة فراج مقرب1131

٦١٨٦خارج ٢ھيام جابر كامل خليفه1132

٦٠٢٩مستجدھيام شحاته سليم ابوالحسن1133

٦٠٣٠مستجدھيام ھشام محمد امين1134

٦٠٣١مستجدھيثم خلف صالح خليل1135

٦٠٣٢مستجدھيثم عايد عيد محارب1136

٦٠٣٣مستجدھيثم محى الدين محمد محمد1137

٦٠٣٤مستجدوائل اسماعيل محمود حسن1138

٦٠٣٥مستجدوجيه جمال طلب محمد1139

٦٠٣٦مستجدوردة عنتر احمد على1140

٦٠٣٧مستجدورده جاد الرب محمود مصطفى1141

٦٠٣٨مستجدورده يحيى محمد الداخلى خليفة1142

٦٠٣٩مستجدوفاء جالل عبدالرحمن موسى1143

٦٠٤٠مستجدوفاء حسن ممدوح عبد النعيم1144

٦٠٤١مستجدوفاء رجب فرغلى محمد1145

٦٠٤٢مستجدوفاء شعبان أحمد يوسف1146

٦٠٤٣مستجدوفاء ياسر محمد احمد1147

٦٠٤٤مستجدوالء جمعة عبد الرحيم محمود1148

٦٠٤٥مستجدوالء حسن محمد رفاعى1149

٦١٤٩باقوالء شيمى ضاحى محمود1150

٦٠٤٦مستجدوالء عادل احمد محمد1151

٦٠٤٧مستجدوالء نادى محمد عبدهللا1152

٦٠٤٨مستجدوالء ناصر الدريني محمود1153

٦٠٤٩مستجدوالء ناصر سعيد عبدالوھاب1154

٦١٥٠باقوالء يحي اسماعيل مھران1155

٦٠٥٠مستجدوليد محمد زايد ندا1156

٦٠٥١مستجدياسر محمد نادي احمد1157

٦٠٥٢مستجدياسر ھالل حسين عبد هللا1158

٦٠٥٣مستجدياسمين احمد عبد النبى سعيد1159

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



 رقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس

 الفرقة الثالثة - انتظام 
  

 مالحظات 
٦٠٥٤مستجدياسمين احمد على محمد1160

٦٠٥٥مستجدياسمين سعداوى توفيق عمر1161

٦٠٥٦مستجدياسمين صديق يوسف خليل1162

٦٠٥٧مستجدياسمين عبدالحكيم حسن عبدالرحيم1163

٦٠٥٨مستجدياسمين عبدالعزيز معبد على1164

٦١٥١باقياسمين عبدهللا حسن حموده1165

٦٠٥٩مستجدياسمين على صالح على1166

٦٠٦٠مستجدياسمين فاروق قاسم خليل1167

٦٠٦١مستجدياسمين مجدى فتحى محمد فضل1168

٦٠٦٢مستجدياسمين محمد احمد عيسى1169

٦٠٦٣مستجدياسمين محمد الدمرداش حمدى1170

٦٠٦٤مستجدياسمين محمد عبد المجيد عبد الوھاب1171

٦٠٦٥مستجدياسمين محمد علي احمد1172

٦٠٦٦مستجدياسمين محمد فتحى محمد1173

٦٠٦٧مستجدياسمين مصطفى رأفت يعقوب1174

٦٠٦٨مستجدياسمين يحيى حاتم عبدالرحمن1175

٦٠٦٩مستجدياسين محمد خليفة محمد1176

٦٠٧٠مستجدياسين مصطفى عطية محمد1177

٦٠٧١مستجديحى ابراھيم منازع محمد1178

٦٠٧٢مستجديسرا محمد رضا احمد فضل1179

٦٠٧٣مستجديسرا محمد عبده مكى عوض1180

٦٠٧٤مستجديسن بھاء الدين عبد التواب جاد1181

٦٠٧٥مستجديوسف احمد محمود امين1182

٦٠٧٦مستجديوسف حسين يوسف حسين1183

٦٠٧٧مستجديوسف خالد محمد محمود1184

٦٠٧٨مستجديوسف محمد سالم محمد شرار1185

٦٠٧٩مستجديوسف محمود عبد العظيم فھمي1186

٦١٨٨خارج ٢ايمن عربى فوزى محمد1187

٦١٩٣خارج ٣زينب كامل عبدالرحمن محمد1188

٦١٨٩خارج ٢ساره رجب عبدالمنعم زيدان1189

٦١٩٤خارج ٣سمر عبدالرؤوف احمد محمد1190

٦١٩٥خارج ٣عرفه عبدالعظيم محمود ابراھيم1191

٦١٩٠خارج ٢عالء عزالدين نعيم احمد1192

٦١٩١خارج ٢فاطمه محمد عبدالولى بالل1193

٦١٩٧خارج ٤محمد عبدهللا توفيق عبدهللا1194

٦١٩٢خارج ٢محمد مختار حسنى عبدالرحمن1195

٦١٨٧باقمصطفى سعداوى نجيب ابراھيم1196

٦١٩٦خارج ٣ھشام عبدالعاطى عبدالحليم عبدالعال1197

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



 رقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم
٦٥٣٧مستجدأمانى عامر علي حسن1

٦٥٥٠مستجدأيه اسماعيل عبدالھادى تونى2

٦٥٥٦مستجدآيه محمد عبدالعزيز خليل3

٦٥٠١مستجدابراھيم حيدر سيد محمد4

٦٥٠٢مستجدابراھيم محمد ثابت محمد شريعى5

٦٥٠٣مستجداحمد اسماعيل صابر عبد الوھاب6

٦٥٠٤مستجداحمد جمال السيد احمد7

٦٥٠٥مستجداحمد جمال على عبده8

٦٥٠٦مستجداحمد حسين ابو زيد منتصر9

٦٥٠٧مستجداحمد حماده على محمد10

٦٥٠٨مستجداحمد خلف عبدالعزيز سطوحى11

٦٧١٧باقاحمد رضا احمد مراد12

٦٥٠٩مستجداحمد سمير محمود مصطفى13

٦٥١٠مستجداحمد صالح مرسى سيد14

٦٥١١مستجداحمد عبد الباسط جعفر احمد15

٦٧١٨باقاحمد عبدالقادر السعدى حسن16

٦٥١٢مستجداحمد فتحى غرباوى على17

٦٥١٣مستجداحمد كمال فتحى حسن18

٦٥١٤مستجداحمد كمال محمد ابو بكر19

٦٧١٩باقاحمد محمد جابر محمد20

٦٥١٥مستجداحمد محمود عبدالفتاح على21

٦٥١٦مستجداحمد مصطفى محمد عبد الجواد22

٦٥١٧مستجداحمد ناجى محمد صالح23

٦٥١٨مستجداحمد يسرى كامل عبداللطيف24

٦٥٢٠مستجداسامه  حسن احمد محمد25

٦٥١٩مستجداسامه احمد عبدالولى جاد26

٦٧٦٤خارج ١اسامه احمد عمار محمد27

٦٧٢٠باقاسراء خالد محمد عبد هللا28

٦٥٢١مستجداسراء طارق فاروق ھاشم29

٦٥٢٢مستجداسراء فؤاد حامد خليفه30

٦٥٢٣مستجداسراء محمد ابراھيم احمد31

٦٥٢٤مستجداسراء محمد عبد الرحمن حسين محمد32

٦٥٢٥مستجداسالم جاه الرسول عبد الوھاب على33

٦٥٢٦مستجداسالم عبدالرحيم طلعت عثمان34

٦٥٢٨مستجداسالم محمد  محمد ابوالدھب35

٦٥٢٧مستجداسالم محمد على محمد36

٦٥٢٩مستجداسماء بكر نعيم بكر37

٦٥٣٠مستجداسماء زيدان محمد زيدان38

٦٥٣١مستجداسماء شعبان السيد محروص39

٦٥٣٢مستجداسماء على محمود عبدالفتاح40

٦٥٣٣مستجداسماء عيون احمد محمد41

أرقام الجلوس 

 الفرقة الثالثة - انتساب
مالحظات

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



 رقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس 

 الفرقة الثالثة - انتساب
مالحظات

٦٧٢١باقاسماء محمود مختار ابراھيم42

٦٥٣٤مستجداسماعيل جمال ماھر عبد الكريم43

٦٥٣٥مستجداشرف عثمان حمدى مرسى44

٦٥٣٦مستجداالء عادل عثمان احمد45

٦٧٢٢باقالحسينى جمال احمد خليل46

٦٥٣٨مستجدامانى محمد احمد محمد47

٦٥٣٩مستجدامانى محمد حسيب مھران48

٦٥٤٠مستجدامل حسن على محمد49

٦٥٤١مستجدامل رأفت توفيق عبد الظاھر50

٦٥٤٢مستجدامل محمد صفوت عبدالجواد محمد51

٦٧٢٣باقامل محمود محمد نجاتى52

٦٥٤٣مستجدامير ثابت محمد عليان53

٦٥٤٤مستجداميرة رمضان احمد تمام54

٦٥٤٥مستجداميره عوض رياض حسين55

٦٥٤٦مستجداميره فضل زيدان فرجانى56

٦٥٤٧مستجدايمان خالد نور الدين محمد57

٦٥٤٨مستجدايمان محمد توفيق محمود58

٦٧٢٤باقايمان محمد عبده محمد59

٦٥٤٩مستجدايمن محمد فخرى جاد الكريم60

٦٥٥١مستجدايه خالد سيد عبد الكريم61

٦٥٥٢مستجدايه عرفان مھدي احمد62

٦٥٥٣مستجدايه عالء محمد ابراھيم63

٦٥٥٤مستجدايه عمر ناجى عبدالحافظ64

٦٥٥٥مستجدايه عيد عبداللطيف محمود65

٦٥٥٧مستجدايه ناصر حسن طاھر66

٦٧٦٥خارج ١ايھاب ابراھيم عبدالحميد خليفه67

٦٧٢٥باقباھى بدر لبيب حسن68

٦٥٥٨مستجدبسمه جمال عبدالفتاح محمد69

٦٥٥٩مستجدبسمه عبد الموجود بدرالدين عبد العليم70

٦٥٦٠مستجدبسمه عبد النبى حفنى عبدالرحيم71

٦٥٦١مستجدبھاء الدين مھران محمد مصطفى72

٦٥٦٢مستجدتبارك نزيه صالح عبدالعظيم73

٦٥٦٣مستجدجمال عبد الناصر فھمى محمد74

٦٥٦٤مستجدجيھان نصر الدين عبدالفتاح ابراھيم75

٦٥٦٥مستجدحسام الدين مصطفي محمد عبد الحافظ76

٦٧٢٦باقحسام زغلول حسين محمد77

٦٥٦٦مستجدحسام شعبان امين محمد78

٦٧٢٧باقحسن طه عبدالرحيم حسن79

٦٥٦٧مستجدحسين عاصم حسين سليمان80

٦٥٦٨مستجدحسين عزالرجال مختار حسين81

٦٧٢٨باقحسين محمد عبد هللا سالم82

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



 رقم الجلوسحالة الطالباسم الطـــــــــــــالبم

أرقام الجلوس 

 الفرقة الثالثة - انتساب
مالحظات

٦٥٦٩مستجدحماده قرشى احمد كيالنى83

٦٥٧٠مستجدحموده محمد حسن فرج84

٦٥٧١مستجدحنان سيد شوقى محمود85

٦٧٢٩باقخالد جادالرب عمر عبدالجواد86

٦٥٧٢مستجدخالد صالح الدين حبشى محمد87

٦٥٧٣مستجدخالد مصطفى زكى مھنى88

٦٥٧٤مستجدخديجة محمود مھيدى مھيدى89

٦٥٧٥مستجدخلف جمال الداخلى عبدالعظيم90

٦٥٧٦مستجدخيريه محمد عبد الدايم سيد91

٦٧٣٠باقدعاء خلف محمود احمد92

٦٥٧٧مستجددعاء ضاحى خلف اسماعيل93

٦٧٣١باقرابح ناصر ابو القاسم محمد اسماعيل94

٦٥٧٨مستجدراندا حماده عبدالصالحين محمد95

٦٥٧٩مستجدرحاب شعبان رمضان عبد السالم96

٦٥٨٠مستجدرحمه فوزى محمد الشمندى97

٦٥٨١مستجدرشا سالمة عبد السالم سليمان98

٦٥٨٢مستجدرشا عبد الربه خلف ابراھيم99

٦٥٨٣مستجدرضا على احمد محمد100

٦٥٨٤مستجدرفيده كارم بندارى عبد هللا101

٦٧٣٢باقرمضان حسن دسوقى حسن102

٦٥٨٥مستجدريھام رجائى فرغلى قرنى103

٦٥٨٦مستجدزھراء حمدي خليفه احمد104

٦٥٨٧مستجدزينب سيد احمد عليوه105

٦٥٨٨مستجدسارة سعد فتحى احمد106

٦٥٨٩مستجدسارة محمد عبد الحفيظ عبد الوھاب107

٦٥٩٠مستجدسالمه عادل قبيصي محمدين108

٦٥٩١مستجدسامح احمد سعد زغلول حسن109

٦٥٩٢مستجدساميه حسنى محمد كمال محمد110

٦٥٩٣مستجدسلوى اشرف معتوق ھاشم111

٦٥٩٤مستجدسمر اسماعيل كامل عبدالرحمن112

٦٧٣٣باقسميره عبدالرحمن محمد على113

٦٧٣٤باقسيد عالء سيد عبد التواب114

٦٥٩٥مستجدسيد يحيى سيد محمد115

٦٥٩٦مستجدشروق حسين محمد فھمى عبد الغنى116

٦٥٩٧مستجدشريف محمد محمد فرجانى117

٦٥٩٨مستجدشلبى ناصر شلبى عبدالرحمن118

٦٥٩٩مستجدشھيره خالد محمد عبد المجيد119

٦٦٠٠مستجدشيماء ابراھيم حسن سباعى120

٦٦٠١مستجدشيماء احمد عبد الرحمن علي حسين121

٦٧٣٥باقشيماء عبدالعال محمد عبدالعال122

٦٦٠٢مستجدصابرين حسن عبيد بربري123

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

 الفرقة الثالثة - انتساب
مالحظات

٦٦٠٣مستجدصالح احمد صالح محمد124

٦٦٠٤مستجدصفاء احمد حسن محمد125

٦٧٣٦باقصفاء محمد عبد اللطيف معوض126

٦٦٠٥مستجدضياء محمود علي يوسف127

٦٦٠٦مستجدطارق سيد موسى عبادى128

٦٦٠٧مستجدطارق عبد الرحيم عطاهللا عبد الوھاب129

٦٦٠٨مستجدطه ربيع عبدالنعيم اسماعيل130

٦٦٠٩مستجدطه عاشور محمد طه131

٦٦١٠مستجدعبد الرحمن حسن عبده يوسف132

٦٦١١مستجدعبد الرحمن سعودى محمد عبد الكريم133

٦٦١٢مستجدعبد الرحمن صالح شحاته عبد الحكيم134

٦٦١٣مستجدعبد هللا احمد حساني اسماعيل135

٦٦١٤مستجدعبد هللا اسام غنيمه محمد136

٦٦١٥مستجدعبد هللا عبد التواب سيد حسن137

٦٦١٦مستجدعبدالرحمن سيد فخرى محمود138

٦٦١٧مستجدعبدالرحمن صفوت عارف عبدالرحمن139

٦٦١٨مستجدعبدالرحمن ضاحى محمد على140

٦٦١٩مستجدعبدالرحمن محمد حسن عبدالعظيم141

٦٧٦٩خارج ٢عبدالرحمن محمد خلف محمد142

٦٦٢٠مستجدعبدالرحمن نجاح محمد السيد143

٦٦٢١مستجدعبدهللا محمد على عبدالعزيز144

٦٦٢٢مستجدعبير ياسر عاطف سيد145

٦٦٢٣مستجدعالء محسن عبدالسالم صادق146

٦٧٦٦خارج ١عالءالدين شيمى عوض حسانين147

٦٦٢٤مستجدعلي نادي شلقامي محمد148

٦٦٢٥مستجدعماد محمد محمود عبد الوھاب149

٦٦٢٦مستجدعماد يسرى محمود على150

٦٦٢٧مستجدعمر احمد على خلف151

٦٦٢٨مستجدعمرو جمال كامل رزق152

٦٦٢٩مستجدعمرو زناتى خضراوى عمر153

٦٦٣٠مستجدعمرو سمير عبد الحكم عبد هللا154

٦٦٣١مستجدعمرو ناصر احمد عطا155

٦٧٣٧باقعواطف طارق سيد محمد156

٦٦٣٢مستجدغريب عزالدين على ابراھيم157

٦٧٣٨باقفاطمة احمد مرسي محمد158

٦٦٣٣مستجدفاطمه عمر حسين عبدالحليم159

٦٦٣٤مستجدفاطمه عياط محمد حسان160

٦٦٣٥مستجدفاطمه فتوح محمد ابوضيف161

٦٦٣٦مستجدفاطمه محمد على زايد162

٦٦٣٧مستجدفاطمه مصطفى عوض حسين163

٦٧٣٩باقفواز سلطان سليمان احمد164

يعتمد؛
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم لجنة االمتحان:
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٦٧٤٠باقكريم اسماعيل فولى اسماعيل165

٦٧٤١باقكريم مجدى زكى محمد166

٦٦٣٨مستجدلمياء ھالل عبدالعزيز ابوحلفاية167

٦٧٠١مستجدمؤمن محمد عبدالقوى احمد168

٦٦٣٩مستجدمحمد  احمد فوزى محمود169

٦٦٤٠مستجدمحمد احمد كامل على170

٦٦٤١مستجدمحمد ادريس عبدالمعز عبدالعزيز171

٦٧٤٢باقمحمد السيد احمد متولى172

٦٧٤٣باقمحمد بدوى ابوزيد عيد173

٦٧٤٤باقمحمد بھجت اسماعيل صقر174

٦٦٤٢مستجدمحمد ثابت عبدالحكيم مرسى175

٦٦٤٣مستجدمحمد جارحى فواز رياض176

٦٦٤٤مستجدمحمد جمال محمد حافظ177

٦٦٤٥مستجدمحمد جمعه ربيع محمد178

٦٦٤٦مستجدمحمد حسن عبد الراضي سعد179

٦٦٤٧مستجدمحمد حسنى عبدالعليم زيدان180

٦٦٤٨مستجدمحمد خلف عبد الحليم محمد181

٦٦٤٩مستجدمحمد خليل شرقاوى خميس182

٦٦٥٠مستجدمحمد ربيع حسن االمير183

٦٦٥١مستجدمحمد سلطان حسين محمد184

٦٧٤٥باقمحمد شحات ابراھيم دمرانى185

٦٦٥٢مستجدمحمد صبحى عبدالمنعم مھنى186

٦٦٥٣مستجدمحمد صبري جمعه محمد187

٦٦٥٤مستجدمحمد صالح انور سعيد188

٦٦٥٥مستجدمحمد طارق محمد محمد ھيكل189

٦٦٥٦مستجدمحمد عامر عبد المعز محمد190

٦٧٤٦باقمحمد عبد الغنى طلعت عبد الغنى191

٦٦٥٧مستجدمحمد عبد المحسن احمد على192

٦٦٥٨مستجدمحمد عبد المنعم عبد القادر محمد193

٦٧٤٧باقمحمد عبدالتواب عبدالعزيز احمد194

٦٦٥٩مستجدمحمد عبدالھادي قوضي عبدالھادي195

٦٦٦٠مستجدمحمد عصام الدين محمد مھنى196

٦٦٦١مستجدمحمد عالء عبدالستار على197

٦٧٤٨باقمحمد عمر محمد عمر198

٦٦٦٢مستجدمحمد ماھر عبدالجليل مھنى199

٦٦٦٣مستجدمحمد محمود محمد عبد الوھاب200

٦٦٦٤مستجدمحمد مخيمر سليمان حسين201

٦٧٤٩باقمحمد مدحت حسن سيف202

٦٧٥٠باقمحمد مصباح حسن مصباح203

٦٦٦٥مستجدمحمد مصطفى فھمى محمد204

٦٧٥١باقمحمد ناصر محمد عبد الرحمن205

يعتمد؛
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٦٧٥٢باقمحمد ھشام عبد الغنى ابراھيم عصفور206

٦٦٧٣مستجدمحمود  عاشور يوسف مرسى207

٦٦٧٤مستجدمحمود  عبدالمحسن محمد عبدالمحسن208

٦٦٦٦مستجدمحمود احمد صالح نظير209

٦٦٦٧مستجدمحمود احمد عبدالعظيم عبدالحليم210

٦٦٦٨مستجدمحمود الخط احمد عبداللطيف211

٦٧٥٣باقمحمود جمال عبدالحميد حماده212

٦٦٦٩مستجدمحمود حماده على سليمان213

٦٦٧٠مستجدمحمود حمدى على عامر214

٦٧٥٤باقمحمود رجب رضوان عبد الرحمن215

٦٦٧١مستجدمحمود زين العابدين محمود سيف النصر216

٦٦٧٢مستجدمحمود صدقى فايزى مصطفي217

٦٧٥٥باقمحمود عبدالجيد عبدالجليل عبدالجيد218

٦٧٥٦باقمحمود عدلى احمد محمد219

٦٦٧٥مستجدمحمود على اسماعيل احمد220

٦٦٧٦مستجدمحمود على محمد اسماعيل221

٦٦٧٧مستجدمحمود عنتر عبدالعزيز محمد222

٦٧٥٧باقمحمود فرغل شحاتة محمود223

٦٧٥٨باقمحمود كساب خلف هللا جارحى224

٦٦٧٨مستجدمحمود كمال الدين حسين احمد225

٦٦٧٩مستجدمحمود محمد احمد محمود226

٦٦٨٠مستجدمحمود محمد الكاشف محمد227

٦٦٨١مستجدمحمود محمد عبدالجابر عبدالعزيز228

٦٦٨٢مستجدمحمود محمد عبدالمنعم يونس229

٦٦٨٣مستجدمحمود محمد فتح الباب حسين230

٦٦٨٤مستجدمحمود مصطفى سيد عبدالحميد231

٦٦٨٥مستجدمحمود ممدوح محمد مراد232

٦٧٦٧خارج ١محمود موسى عبدالعزيز موسى233

٦٦٨٦مستجدمحمود ناجى محمد عبد المتجلى234

٦٦٨٧مستجدمروة رمضان محمد محمد235

٦٧٦٨خارج ١مروه صالح يونس مجدوب236

٦٧٥٩باقمريم ابو القاسم ابراھيم ابو القاسم237

٦٧٦٠باقمريم مبارك عويس بدر238

٦٦٨٨مستجدمشيره احمد عبدالتواب جالل239

٦٦٨٩مستجدمصطفى اسماعيل عبدالمعز عبدالعزيز240

٦٦٩٠مستجدمصطفى طلعت على عبد الجواد241

٦٦٩١مستجدمصطفى عسقالنى امين جبالى242

٦٦٩٢مستجدمصطفى كمال الدين ابراھيم محمد243

٦٦٩٣مستجدمصطفى محمود احمد محمد244

٦٦٩٤مستجدمصطفى محمود محمد محمود245

٦٦٩٥مستجدمصطفى ياسين عبد السالم بيومى246

يعتمد؛
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٦٦٩٦مستجدمعتصم محمد رجب اسلمان247

٦٦٩٧مستجدمنى حسن محمد طه248

٦٧٦١باقمنى حمادة حسن مرسى249

٦٦٩٨مستجدمھا جمال مسعود سليمان250

٦٦٩٩مستجدمھا عبدالرازق السيد محمد251

٦٧٠٠مستجدمھا فوزى محمد على252

٦٧٠٢مستجدنادر السيد عبد القادر عشنى253

٦٧٠٣مستجدنجوى صالح توفيق محفوظ254

٦٧٠٤مستجدندا ناصر محمود محمد255

٦٧٠٥مستجدنور الدين عبدالفتاح فتينه -256

٦٧٠٦مستجدنورا كمال محمد ابراھيم257

٦٧٠٧مستجدنورھان صبرى شلبى محمد258

٦٧٠٨مستجدھاجر رفعت أحمد محمد259

٦٧٠٩مستجدھاجر عبدالھادى ربيع بسطاوى260

٦٧٦٢باقھشام جمال عبدالمعز حسن261

٦٧٦٣باقھشام حسين حمدان حسن262

٦٧١٠مستجدھشام فاروق عبدالعظيم محمد263

٦٧١١مستجدھيام محمد حسن خليل264

٦٧١٢مستجدھيثم  ربيع محمد خليل265

٦٧١٣مستجدوليد فيصل امين عبدالقادر266

٦٧١٤مستجدياسمين يحى محسن حسن267

٦٧١٥مستجديحى شحاته احمد معبد268

٦٧١٦مستجديوسف عمارى سعيد يوسف269

٦٧٧٢خارج ٣احمد عادل محمد محمد عبدالعليم270

٦٧٧٣خارج ٣ايمان عصام عبدالحميد على271

٦٧٧٤خارج ٣رمضان محمد على ابراھيم272

٦٧٧٠خارج ٢محمد صافى عيد سعد273

٦٧٧١خارج ٢محمد منتصر ابراھيم محمود274

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


