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8501احمد ابراهيم على محمد1

8502احمد حماده محمد حفظى2

8503احمد ربيع محمد على3

8504احمد عبدالنبي احمد عبدالنبي4

8505احمد فرغلى على فرغلى5

8506احمد محمد فوزى اسماعيل6

8507احمد هارون محمد هارون7

8508اسامه احمد علي احمد8

8509اسراء ممدوح انور حسين9

8510اسالم حمدى عبدالحليم حامد10

8511اسالم شريف فرج عبد الوهاب11

8512اسالم عصام سعد شعبان12

8513اسالم على عبدالحميد خالد13

8514اسماء عالء فاروق محمد14

8515اسماء يسري احمد اسماعيل15

8516اسماعيل حسن اسماعيل حسن16

8517اشرف حسان عبد الوكيل عبد الكريم17

8518افنان سليمان محمد حسن18

8519االء محمد جوده محمد19

8520االمين عبد هللا عبد العظيم عبد الكريم20

8521الزهراء محمد ابراهيم يوسف21

22

الشيماء عبد النبى عبد الحليم عبد 

8522العليم
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8523امنيه ابراهيم احمد عبدالحكيم23

8524امنيه محمد عبدالمنعم احمد24

8525اميره عطا عبدالزاهر عطا سيد25

8526اميره ماهر احمد ابراهيم ابو حسن26

8527اميره محمد كامل احمد27

8528ايات على محمد على28

8529ايمن محمد طه علي29

8530ايه عبداللطيف احمد خلف30

8531ايه محمد اسماعيل شعبان31

8532بدر ربيع بدر محمد32

8533حسام حسن بدر حسانين33

8534حسن صالح دمرداش احمد34

8535حنين محمد فضل هللا عوض عطيه35

8536خالد محمد خالد عبدهللا36

8537خالد محمود عبد الواحد محمود37

8538خالد مصطفي عبدالكريم حسن38

8539خلود محسن محمود محمد39

8540دنيا احمد عبد الصمد محمد احمد40

8541دنيا حسن مبروك عبدالرسول41

8542دنيا عصام احمد محمد42

8543دينا محمد عارف محمد43

8544دينا محمد عبد الحليم محمد44

8545رانيا ابراهيم يونس ابراهيم45
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8546رانيا ناصر محمد احمد46

8547رجب محمد رضوان منصور47

8548رحاب صالح محمود حسن48

8549رحمة العربى حزين احمد ابو زيد49

8550رحمه سليمان جمعه سليمان50

8551رضا ناجح حسن محمد51

8552رغده محمود احمد محمد52

8553زينب طه احمد عبدالمولي53

8554سعد محمد سعد احمد54

8555سندس صالح عبدالعزيز رشوان55

8556شروق مدكور الزغبى مدكور56

8557شيماء عزوز عبد الفتاح منصور57

8558شيماء مصطفى محمد مصطفى حافظ58

8559صابر عبدالباسط اسماعيل عمر59

8560صفاء ربيع احمد صابر60

8561صفاء فرج عبدالعظيم ابراهيم61

8562صفوت عبوده عوض عبوده62

8563عبد الرحمن سعد عبد المنعم محمود63

8564عبد العال خفاجى عبد العال خفاجى64

8565عبد هللا احمد محمد احمد65

8566عبدالرازق على محمد عبد الرحمن66

8567عبدالرحمن احمد عبدالفتاح محمد67

8568عبدالرحمن خليل جابر خليل68
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8569عبدالرحمن فتحي عبدالحكيم محمد69

8570عبدالرحمن محمد احمد احمد70

8571عبدالرحمن نبيل جمال محمد71

8572عبدهللا احمد عبدالعال على72

8573عرفان مدحت عرفان عبدالحكم73

8574عالء احمد الدرملى عبد اللطيف74

8575عالء سيد محمد عبدالوارث75

8576عمادالدين عمر عبدالمجيد سالم76

8577عمر فتحي حسن مسعود77

8578عمرو عبدالنبى سالمه عبدالفتاح78

8579عمرو على بكر منصور79

8580عمرو معتمد عبدالملك احمد80

8581عمرو نبيل رجب سيد81

8582غاده رجب محمد عبدالفتاح82

8583غاده طارق حلمى احمد83

8584فاروق حشمت رشاد ابوزيد84

8585فاطمة زين العابدين على محمد قطب85

8586فاطمه محمود على عبد السيد86

8587كريم محمد سيد عيسى87

8588كريم محمود عبدالحميد عبدالحليم88

8589كوثر حمدي احمد عوض89

8590مازن محمد محمود محمد الحمامى90

8591محفوظ رجب ابراهيم عبد الجواد91
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8592محمد ابراهيم سليمان ابراهيم92

8593محمد ابراهيم متولى ابراهيم93

8594محمد اشرف عواد عبده جاد94

8595محمد جابر متولى ابراهيم95

8596محمد حسين احمد احمد96

8597محمد حمدى عزت حميده97

8598محمد خلف عبدالحكيم محمد98

8599محمد راجح حشمت امين99

8600محمد رشدى محمد محمد الجبالوى100

8601محمد سعيد سليمان السيد يسن101

8602محمد سعيد محمود محمد102

8603محمد طارق شعبان احمد103

8604محمد طارق محمد كمال احمد ذكى104

8605محمد عابد صدقى عبد الحافظ105

8606محمد عبدالنبى حامد فوده106

8607محمد عالء حامد عبدالهادي107

8608محمد على محمد عبد الكريم108

8609محمد فتحى محمد مهنى109

8610محمد مجدى فؤاد ابوالعال110

8611محمد مخلف عبدالرشيد عبدالباقي111

8612محمد مسلم انور محمود112

8613محمد ناصر على الصفى محمد محمود113
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8614محمد ياسر فاروق محمد114

8615محمود حسان فوزى محمد115

8616محمود محمد شحاته محمود116

8617مروه محسن صبحي كامل117

8618مروه محمد حسب هللا محمد118

8619مصطفى السيد محمد محمود119

120

معاذ جمال عبدالخالق عبدالحليم 

8620السنباطى

8621منصور ربيع جمعه عبدالعظيم121

8622منه هللا عصام محمد منير محمد122

8623منه هللا محمد حسن احمد123

8624منيره احمد عبد التواب قرنى124

8625ميرنا شوقي سيد عبدالنبي125

8626ندى نصر صبحى محفوظ126

8627ندي احمد ابراهيم عبدالغني127

8628ندي عاطف رجب عبدالحميد128

8629نسمه ابراهيم عبدالغنى ريحان129

8630نورهان خالد حشمت كيالنى130

8631نورهان شريف سعد منصور131

8632نيره نصر احمد سيد132

8633هاجر حسني محمد محمد133

8634هاجر سيد اسماعيل خلف134

8635هاجر سيد محمود على عبيد135
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8636هايدى هشام حسن عبدالقادر136

8637هايدي جمال السيد حسن137

8638هدير رجب اسماعيل محمد138

8639هند محمد ابراهيم محمد139

8640هند محمود عبدالسميع علي140

8641وائل محمد رجب محمد141

8642والء صالح فهمى الماس142

8643ياسمين محمد عبدالسميع ابراهيم143

8644يوسف شعبان اسماعيل عبدالغني144

8716االء زكريا سيد محمد145

8717شيماء ابراهيم حسن سباعى146

8718طارق عماد محمد معتمد147

8719عبد الرحمن سيد محمد محمد148

8720كريم مجدى زكى محمد149

8721محمد خليل شرقاوى خميس150

8722محمد هشام عبد الغنى ابراهيم عصفور151

8723محمود صدقى عبدالحميد فرج152

8647احمد عادل محمد العربى سيد153

8649احمد نور الدين عبد الجيد محمد بركات154

8662ايناس على بيومى على155

8664ايه حسين على محمد156
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8671عصام محمود رشوان محمد157

8680وفاء مجدى محمد محمد غالب158

باق8647احمد عادل محمد العربى سيد159

باق8649احمد نور الدين عبد الجيد محمد بركات160

باق8654اسراء ركابى حسن اسماعيل161

باق8656اسالم اسماعيل احمد زيان162

باق8657االء نوح صالح ابراهيم نوح163

باق8662ايناس على بيومى على164

باق8664ايه حسين على محمد165

باق8667رحاب احمد حلمى نورالدين166

باق8671عصام محمود رشوان محمد167

باق8676نسمه محمود نادى شاكر168

باق8677هاجر خالد حسن احمد169

باق8678هبه عبدالعظيم السيد حسانين170

باق8681وليد انور سعد الدين فضل171

باق8682يارا يحى عبدالمحسن حسن172

فرصة بتخلف8688اسالم محمود عباس محمود173

فرصة بتخلف8696سمر عبدالناصر محمود سليمان174

فرصة بتخلف8709محمود صالح محمود حميدة175

فرصة بتخلف8711منى محمد محمود سيد176

فرصة بتخلف8714هدير جمال عبدالرحمن امام177

المشرف األكاديمي؛                      مسئول التدريب؛ المشرف العام على التدريب؛                 ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب


