
 انتساب -الفرقة ثالثة 
  ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٠٥١ مستجد تخلف ابراهيم اسماعيل عبدالمعز عبدالعزيز  ١

 ١٠٥٢ مستجد تخلف احمد حسن محمد محمد سالمه  ٢

 ١٠٥٣ مستجد تخلف احمد سعد سفينه محمد  ٣

 ١٠٥٤ تخلف مستجد احمد محسن طلعت احمد  ٤

 ١٠٥٠ مستجد تخلف احمد محمد توفيق عثمان  ٠

 ١٠٥١ مستجد تخلف احمد محمد عبدالعزيز تونى  ١

 ١٠٥٧ مستجد تخلف احمد نور الدين عبد الجيد محمد بركات  ٧

 ١٠٥٨ مستجد تخلف احمد هالل عبدالغنى زيدان  ٨

 ١٠٥٩ مستجد تقدير اسراء احمد ابراهيم عرابى  ٩

 ١٠١٥ مستجد تخلف جمال عبد الرحيم محموداسراء   ١٥

 ١٠١١ مستجد تقدير اسراء فاروق كرم عبدالفتاح محمد  ١١

 ١٠١٢ مستجد تخلف اسراء ناصر هاشم عبدالرازق  ١٢

 ١٠١٣ مستجد تخلف اسالم محمد عبد العليم احمد  ١٣

 ١٠١٤ مستجد تخلف اسالم محمود عباس محمود  ١٤

 ١٠١٠ مستجد تخلف محمداسالم هشام عبدالمنعم   ١٠

 ١٠١١ مستجد تخلف اسماعيل شعبان عواد غانم  ١١

 ١٠١٧ مستجد تخلف االء سيد احمد محمد  ١٧

 ١٠١٨ مستجد تخلف امل حسنى كمال حسن  ١٨

 ١٠١٩ مستجد تخلف اميره جمال عاشور ابراهيم  ١٩

 ١٠٢٥ مستجد تخلف اميمه بهاء الدين محمد فارس  ٢٥

 ١٠٢١ مستجد تقدير ايمان اشرف ذكى عبدالجابر  ٢١

 ١٠٢٢ مستجد تخلف ايمان خلف عبدالرحيم عبدالحافظ  ٢٢

 ١٠٢٣ مستجد تخلف ايمان محسن احمد محمد  ٢٣

 ١٠٢٤ مستجد تخلف ايه عالء حمدى احمد  ٢٤

 ١٠٢٠ مستجد تخلف ايه عالء محمد عبدالعزيز  ٢٠

 ١٠٢١ مستجد تخلف بدريه ايمن خلف عبد النعيم  ٢١

 ١٠٢٧ مستجد تخلف بسمه عبد العزيز عبد الحميد سليمان  ٢٧

 ١٠٢٨ مستجد تخلف بسمه معتمد محمد عبدالموجود  ٢٨

 ١٠٢٩ مستجد تخلف جمال عبدالناصر فولى محمد  ٢٩

 ١٠٣٥ مستجد تخلف جهاد سالمه صديق الضبع محروس  ٣٥

 ١٠٣١ تخلفمستجد  جهاد عبدالعاطى عبدالملك محمد  ٣١

 ١٠٣٢ مستجد تقدير حازم ناجح محمد توفيق  ٣٢

 ١٠٣٣ مستجد تخلف حامد فولى حامد عبد الحسيب  ٣٣



 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٠٣٤ مستجد تقدير حسام عبدالقادر احمد شمس الدين  ٣٤

 ١٠٣٠ مستجد تخلف حسن مصطفى حسن اسماعيل  ٣٠

 ١٠٣١ مستجد تخلف حسناء صبحى عيد السيد  ٣١

 ١٠٣٧ مستجد تخلف محمود فزاعحسناء مصطفى   ٣٧

 ١٠٣٨ مستجد تخلف حماده سيد محمد محمد  ٣٨

 ١٠٣٩ مستجد تقدير حوريه عيسى عبدالحميد فرج  ٣٩

 ١٠٤٥ مستجد تقدير دنيا تامر محمد سليمان  ٤٥

 ١٠٤١ مستجد تقدير رانيا ربيع ماهر عبدالجواد  ٤١

 ١٠٤٢ مستجد تخلف رانيا مصطفى زغلول عبدالعظيم  ٤٢

 ١٠٤٣ مستجد تخلف رحاب احمد حلمى نورالدين  ٤٣

 ١٠٤٤ مستجد تقدير رشاد حمدان رشاد يونس  ٤٤

 ١٠٤٠ مستجد تخلف زهراء رضا محمد مهنى  ٤٠

 ١٠٤١ مستجد تقدير زهراء رفعت محمود احمد  ٤١

 ١٠٤٧ مستجد تخلف سلمى نادى رمضان عبدالحليم  ٤٧

 ١٠٤٨ مستجد تخلف سمر عبدالناصر محمود سليمان  ٤٨

 ١٠٤٩ مستجد تخلف سيد حمدى عويس احمد  ٤٩

 ١٠٠٥ مستجد تخلف شاهنده احمد محمود احمد  ٠٥

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٠٠١ مستجد تقدير عبد الرحمن قرنى حسن سعيد  ٠١

 ١٠٠٢ مستجد تخلف عبدالرحمن احمد راغب زين الدين  ٠٢

 ١٠٠٣ مستجد تخلف عبدالوهاب مصطفى السيد عبدالرحمن صبرى  ٠٣

 ١٠٠٤ مستجد تخلف عبدهللا عبدالناصر كامل ابراهيم  ٠٤

 ١٠٠٠ مستجد تخلف عبدهللا محمود احمد محمد  ٠٠

 ١٠٠١ مستجد تخلف عبدهللا ناصر جابر نظير  ٠١

 ١٠٠٧ مستجد تخلف عال ناجح اسماعيل محمد  ٠٧

 ١٠٠٨ مستجد تقدير على احمد عبدالسالم ابواليزيد  ٠٨

 ١٠٠٩ مستجد تخلف فاطمه احمد محمد السيد  ٠٩

 ١٠١٥ مستجد تخلف كريم حسن محمد عبدالنعيم  ١٥

 ١٠١١ مستجد تخلف كريم محمد محمد عبدالفتاح  ١١

 ١٠١٢ مستجد تخلف كريمه محمد كامل سرى الدين  ١٢

 ١٠١٣ مستجد تخلف كمال محمد كمال محمد اسماعيل  ١٣

 ١٠١٤ مستجد تخلف مازن محمد محمود محمد الحمامى  ١٤

 ١٠١٠ مستجد تخلف محفوظ رجب ابراهيم عبد الجواد  ١٠

 ١٠١١ مستجد تخلف محمد حسين عبدهللا حسين  ١١

 ١٠١٧ مستجد تقدير محمد حمدى اصمعى مخلوف  ١٧



 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٠١٨ مستجد تقدير محمد خالد ابو الحسن محمد  ١٨

 ١٠١٩ مستجد تخلف محمد خميس محمود فرج  ١٩

 ١٠٧٥ مستجد تخلف محمد شرقاوى تقى سيباويه  ٧٥

 ١٠٧١ مستجد تخلف محمد عبدالعظيم فهمى عبدالعظيم السيسي  ٧١

 ١٠٧٢ مستجد تخلف محمد عبدالناصر محمود صديق  ٧٢

 ١٠٧٣ مستجد تخلف محمد ماهر مصطفى عبدالغنى  ٧٣

 ١٠٧٤ مستجد تخلف محمد محسن فاروق عبد المحسن  ٧٤

 ١٠٧٠ مستجد تخلف محمد محمود فهمى بهجات  ٧٠

 ١٠٧١ مستجد تخلف محمد ناصر مرزوق عبدالغنى  ٧١

 ١٠٧٧ مستجد تقدير محمود ابوالعباس مصطفى اسيد  ٧٧

 ١٠٧٨ مستجد تقدير محمود احمد عبدالعزيز خليفه  ٧٨

 ١٠٧٩ مستجد تخلف محمود صالح محمود حميدة  ٧٩

 ١٠٨٥ مستجد تخلف محمدمحمود طه محمود   ٨٥

 ١٠٨١ مستجد تخلف محمود فتحى عبدالمقصود على  ٨١

 ١٠٨٢ مستجد تخلف محمود فوزى محمود همام  ٨٢

 ١٠٨٣ مستجد تخلف محمود محمد بيومى صابر  ٨٣

 ١٠٨٤ مستجد تخلف محمود محمد عمر سليم  ٨٤

 ١٠٨٠ مستجد تخلف محمود محمد مصيلحى ابراهيم زيدان  ٨٠

 ١٠٨١ مستجد تخلف محمود ناصر ناجى زيدان  ٨١

 ١٠٨٧ مستجد تخلف مروه ناجح محمد محمد  ٨٧

 ١٠٨٨ مستجد تخلف مريم سعيد محمد محمد  ٨٨

 ١٠٨٩ مستجد تخلف مصطفى طه توفيق عمر  ٨٩

 ١٠٩٥ مستجد تخلف مصعب حسن محمد عبدالباقى  ٩٥

 ١٠٩١ تخلفمستجد  منه هللا عثمان عبد العزيز عبد العاطى  ٩١

 ١٠٩٢ مستجد تخلف منى احمد دكرورى احمد  ٩٢

 ١٠٩٣ مستجد تخلف منى محمد محمود سيد  ٩٣

 ١٠٩٤ مستجد تخلف مياده فؤاد ابراهيم محمد  ٩٤

 ١٠٩٠ مستجد تخلف ناديه محمود عدلى محمود  ٩٠

 ١٠٩١ مستجد تخلف هانى محسن محمد غريب موسى  ٩١

 ١٠٩٧ مستجد تخلف هدير جمال عبدالرحمن امام  ٩٧

 ١٠٩٨ مستجد تخلف هدير مسعد محجوب السيد محجوب  ٩٨

 ١٠٩٩ مستجد تخلف هشام رجب محمد عبدالحافظ  ٩٩

 ١١٥٥ مستجد تخلف وليد انور سعد الدين فضل  ١٥٥

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١١٥١ مستجد تخلف يحيى السيد السيد فهمى  ١٥١
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 ١١٥٢ مستجد تخلف مصيلحىيمنى حسن فرحات   ١٥٢

 

  .301 ابوالعال محمد عبدالحميد ابوالعال ٦٦١۰ مستجد

  .301 احمد فتحى عبدالحميد محمد ٦٦١٤ مستجد

  .301 اسراء عبد الفتاح سعد أمين ٦٦١٥ مستجد

  .301 ايمان بدوي طه احمد ٦٦١٦ مستجد

  .301 ايمان حاتم محمد عبدالنيى ٦٦١٧ مستجد

  .301 ايه حمدى لبيب احمد ٦٦١٢ مستجد

  .301 ايوب محمد عبدالعليم عثمان ٦٦١٢ مستجد

  .330 جهاد محمد احمد محمد ٦٦٠١ مستجد

  .333 خالد خلف عبدالعليم عبدالعاطى ٦٦٠٠ مستجد

  .331 سهيلة عبيد عبد الظاهر عبد العال ٦٦٠٨ مستجد

  .331 طارق عماد محمد معتمد ٦٦٠۰ مستجد

  .331 طه فتحى فريد ابو زيد ٦٦٠٤ مستجد

  .331 عبد الرحمن احمد باشا احمد ٦٦٠٥ مستجد

  .331 عبد الرحمن سيد محمد محمد ٦٦٠٦ مستجد

  .331 كريم حسن مسلم هالل ٦٦٠٧ مستجد

  .331 هشام حسن رجب خفاجة ٦٦٠٢ مستجد

  .331 ابراهيم محمد ثابت محمد شريعى ٦٦٠٢ باق

  .310 احمد اسماعيل صابر عبد الوهاب ٦٦٨١ باق

  .313 احمد جمال السيد احمد ٦٦٨٠ باق

  .311 احمد جمال على عبده ٦٦٨٨ باق

  .311 احمد حسين ابو زيد منتصر ٦٦٨۰ باق

  .311 احمد صالح مرسى سيد ٦٦٨٤ باق

  .311 احمد عبد الباسط جعفر احمد ٦٦٨٥ باق

  .311 اسامه احمد عبدالولى جاد ٦٦٨٦ باق

  .311 اسامه  حسن احمد محمد ٦٦٨٧ باق

  .311 اسراء فؤاد حامد خليفه ٦٦٨٢ باق

  .311 اسماء بكر نعيم بكر ٦٦٨٢ باق

  .310 اسماء شعبان السيد محروص ٦٦۰١ باق

  .313 اسماء على محمود عبدالفتاح ٦٦۰٠ باق

  .311 اشرف عثمان حمدى مرسى ٦٦۰٨ باق

  .311 امانى محمد احمد محمد ٦٦۰۰ باق

  .311 اميره فضل زيدان فرجانى ٦٦۰٤ باق

  .311 ايمن محمد فخرى جاد الكريم ٦٦۰٥ باق

  .311 ايه عرفان مهدي احمد ٦٦۰٦ باق



  .311 ايه عالء محمد ابراهيم ٦٦۰٧ باق

  .311 ايه عيد عبداللطيف محمود ٦٦۰٢ باق

  .311 ايه ناصر حسن طاهر ٦٦۰٢ باق

  .310 بسمه جمال عبدالفتاح محمد ٦٦٤١ باق

  .313 جمال عبد الناصر فهمى محمد ٦٦٤٠ باق

  .311 حنان سيد شوقى محمود ٦٦٤٨ باق

  .311 راندا حماده عبدالصالحين محمد ٦٦٤۰ باق

  .311 رشا عبد الربه خلف ابراهيم ٦٦٤٤ باق

  .311 زينب سيد احمد عليوه ٦٦٤٥ باق

  .311 سالمه عادل قبيصي محمدين ٦٦٤٦ باق

  .311 سامح احمد سعد زغلول حسن ٦٦٤٧ باق

  .311 شروق حسين محمد فهمى عبد الغنى ٦٦٤٢ باق

  .311 شيماء ابراهيم حسن سباعى ٦٦٤٢ باق

  .310 طارق سيد موسى عبادى ٦٦٥١ باق

  .313 طه ربيع عبدالنعيم اسماعيل ٦٦٥٠ باق

  .311 عبد الرحمن سعودى محمد عبد الكريم ٦٦٥٨ باق

  .311 عبد هللا اسام غنيمه محمد ٦٦٥۰ باق

  .311 عبدالرحمن نجاح محمد السيد ٦٦٥٤ باق

  .311 عبير ياسر عاطف سيد ٦٦٥٥ باق

  .311 فاطمه عياط محمد حسان ٦٦٥٦ باق

  .311 محمد حسن عبد الراضي سعد ٦٦٥٧ باق

  .311 محمد خليل شرقاوى خميس ٦٦٥٢ باق

  .311 محمد طارق محمد محمد هيكل ٦٦٥٢ باق

  .310 محمد عبد المحسن احمد على ٦٦٦١ باق

  .313 محمد عالء عبدالستار على ٦٦٦٠ باق

  .311 محمد مخيمر سليمان حسين ٦٦٦٨ باق

  .311 محمود حماده على سليمان ٦٦٦۰ باق

  .311 محمود على محمد اسماعيل ٦٦٦٤ باق

  .311 محمود محمد احمد محمود ٦٦٦٥ باق

  .311 محمود محمد الكاشف محمد ٦٦٦٦ باق

  .311 محمود ممدوح محمد مراد ٦٦٦٧ باق

  .311 محمود ناجى محمد عبد المتجلى ٦٦٦٢ باق

  .311 مروة رمضان محمد محمد ٦٦٦٢ باق

  .310 مصطفى طلعت على عبد الجواد ٦٦٧١ باق

  .313 مصطفى كمال الدين ابراهيم محمد ٦٦٧٠ باق

  .311 مصطفى محمود احمد محمد ٦٦٧٨ باق

  .311 معتصم محمد رجب اسلمان ٦٦٧۰ باق



  .311 منى حسن محمد طه ٦٦٧٤ باق

  .311 -نور الدين عبدالفتاح فتينه  ٦٦٧٥ باق

  .311 نورا كمال محمد ابراهيم ٦٦٧٦ باق

  .311 هاجر رفعت أحمد محمد ٦٦٧٧ باق

  .311 هاجر عبدالهادى ربيع بسطاوى ٦٦٧٢ باق

  .311 ياسمين يحى محسن حسن ٦٦٧٢ باق

  .310 يوسف عمارى سعيد يوسف ٦٦٢١ باق

  .313 احمد عبدالقادر السعدى حسن ٦٦٢٠ 3خارج 

  .311 اسراء خالد محمد عبد هللا ٦٦٢٨ 3خارج 

  .311 اسماء محمود مختار ابراهيم ٦٦٢۰ 3خارج 

  .311 امل محمود محمد نجاتى ٦٦٢٤ 3خارج 

  .311 حسن طه عبدالرحيم حسن ٦٦٢٥ 3خارج 

  .311 حسين محمد عبد هللا سالم ٦٦٢٦ 3خارج 

  .311 دعاء خلف محمود احمد ٦٦٢٧ 3خارج 

  .311 سميره عبدالرحمن محمد على ٦٦٢٢ 3خارج 

  .311 كريم مجدى زكى محمد ٦٦٢٢ 3خارج 

  .310 محمد بهجت اسماعيل صقر ٦٦٢١ 3خارج 

  .313 محمد شحات ابراهيم دمرانى ٦٦٢٠ 3خارج 

  .311 محمد عبدالتواب عبدالعزيز احمد ٦٦٢٨ 3خارج 

  .311 محمد عمر محمد عمر ٦٦٢۰ 3خارج 

  .311 محمد مصباح حسن مصباح ٦٦٢٤ 3خارج 

  .311 محمد هشام عبد الغنى ابراهيم عصفور ٦٦٢٥ 3خارج 

  .311 محمود عدلى احمد محمد ٦٦٢٦ 3خارج 

  .311 محمود فرغل شحاتة محمود ٦٦٢٧ 3خارج 

  .311 محمود كساب خلف هللا جارحى ٦٦٢٢ 3خارج 

  .311 مريم مبارك عويس بدر ٦٦٢٢ 3خارج 

  .100 هشام جمال عبدالمعز حسن ٦٧١١ 3خارج 

  .103 عالءالدين شيمى عوض حسانين ٦٧١٠  1خارج 

  .101 مروه صالح يونس مجدوب ٦٧١٨  1خارج 

  .101 عبدالرحمن محمد خلف محمد ٦٧١۰ 1خارج 

  .101 محمد صافى عيد سعد ٦٧١٤ 1خارج 

  .101 محمد منتصر ابراهيم محمود ٦٧١٥ 1خارج 

 


