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  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 
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مصطفى ابو العيون عبد الرازق  91

 ابراهيم
2515 

 م5/1/2020 (1منصة طب األسنان) الشريعة االسالميه 305

 م5/1/2020 (1منصة طب األسنان) عة االسالميهالشري 305 2517 مصطفى عاشور شاذلى مخلوف   92

 م5/1/2020 (1منصة طب األسنان) الشريعة االسالميه 305 2544 منتصر باهلل عبد السالم ناجى حسين   93

 م5/1/2020 (1منصة طب األسنان) الشريعة االسالميه 305 2548 مهند عالء الدين برعى محمد   94

 م5/1/2020 (1منصة طب األسنان) الشريعة االسالميه 305 2565 مينا ميمى كامل اسطفانوس   95

 م5/1/2020 (1منصة طب األسنان) الشريعة االسالميه 305 2574 هاجر محمود محمد على   96

 م5/1/2020 (1منصة طب األسنان) الشريعة االسالميه 305 2576 هاشم احمد هاشم سعيد   97

 م5/1/2020 (1منصة طب األسنان) الشريعة االسالميه 305 2580 هدير اسامه حسين عبد هللا   98

 م5/1/2020 (1منصة طب األسنان) الشريعة االسالميه 305 2593 ياسمين خالد حسنى حسانين   99
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 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الثالثالمسجلين فى مقررات من المستوى  بيان بأسماء الطالب
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

 م5/1/2020 (1منصة طب األسنان) الشريعة االسالميه 305 2602 يوسف محمود سيد ابراهيم   100

 م5/1/2020 (1منصة طب األسنان) الشريعة االسالميه 305 4099 ىحازم عماد الدين سيد محمدشوق   101

 م5/1/2020 (1منصة طب األسنان) الشريعة االسالميه 305 4159 شيماء ربيعى عبد الناصر احمد   102

 م5/1/2020 (1منصة طب األسنان) الشريعة االسالميه 305 4202 عمر رجب محمد عمر   103

 م5/1/2020 (1منصة طب األسنان) الشريعة االسالميه 305 4287 العظيممريم محمد سلطان عبد    104
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 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الثالثالمسجلين فى مقررات من المستوى  بيان بأسماء الطالب
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

1 
 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2002 ابراهيم احمد على ماضى  

2 
 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2005 ابابراهيم قطب بهجت عبدالتو  

 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2009 ابو بكر عماد محمد كامل   3

 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2020 احمد حسين لطفي علي   4

 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2021 احمد حماده خليفة أحـمـد   5

 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2025 احمد خلف حميده احمد   6

 .15/1/2020 خلفية بحرية( 2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2027 احمد رضا عبد المجيد خليل   7

 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2035 احمد طه عبد الرحمن مصطفى   8

 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2055 احمد محمد على شحاته   9

التجاري القانون 302 2060 احمد محمود ليثى ابراهيم   10  .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) 

 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2061 احمد محي الدين على يوسف   11
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 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

2064  احمد مدحت خيرى توفيق   12  .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 

 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2067 محمد حسناحمد معتز    13

 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2070 احمد نادى عبد الوهاب سليمان   14

 .15/1/2020 ة( خلفية بحري2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2078 ادهم نور ابراهيم محمد   15

 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2084 اسامه احمد محمد على   16

 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2086 اسامه عطيه زكي عطيه   17

 .15/1/2020 ( امامية بحرية2أسنان ) مدرج طب القانون التجاري 302 2089 اسراء خالد حمدى محمد   18

 .15/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2105 اسالم عالء حسن محمد المندى   19

 .15/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2106 اسالم عالء على عبد المقصود   20

 .15/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2108 عتريساسالم ماهر سيد    21



 اـــــة الـمـنـيـــــجـامعـ
 الحقــــــــوقـية ـــــكـل

 شئـــــــون الطــــــالب
 

Mania University 

Faculty of Law 

Student’s Affairs 
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 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

 .15/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2109 اسالم محسن عبد الظاهر عبد العزيز   22

 .15/1/2020 بحرية ( امامية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2114 اسماءرمضان محمد اسماعيل 23

 .15/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2121 اسماعيل صفاء الدين اسماعيل    24

 .15/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2122 اشرف عصام عنتر خلف   25

ون التجاريالقان 302 2125 االء عبد المحسن زكى محمد   26  .15/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) 

 .15/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2126 االء متولي سعيد عبد الصمد   27

 .15/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2130 الحسن على نادي علي   28

 .15/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2131 احمد عبد الحكم محمد الحسين   29

 .15/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2136 الشيماء احمد محمد تونى   30

 .15/1/2020 ( امامية بحرية2) مدرج طب أسنان القانون التجاري 302 2137 الفاروق بهاء الدين على فرغل   31
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 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

 .15/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2146 امير عبد السميع زكى صادق   32

 .15/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2153 اميره محمد محمد على   33

لقانون التجاريا 302 2159 انور محمد انور احمد   34  .15/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) 

 .15/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2169 ايمن عماد سمير حنا   35

 .15/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2176 ايه محمد عبد المغيث المهدى عبد    36

 .15/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2205 حسام عمر فهمى مرسى   37

 .15/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2216 حسين جمال ابو ضيف احمد   38

 .15/1/2020 امامية بحرية (2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2221 حماده مخلص محمد خليفه   39

 .15/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2229 خالد على محمد عبدالرحيم   40

 .15/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2238 دميانه محسن شكرى عياد   41
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  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

نون التجاريالقا 302 2239 دينا صالح محمد حسين   42  .15/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) 

 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2241 دينا محمد سالم عبد هللا   43

 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2256 رحاب محمد خلف كامل   44

 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2263 د صالح سيدرفيده محم   45

 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2271 ريم بهى الدين سيد حسين   46

 .15/1/2020 حرية( خلفية ب2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2279 زينب محمود جالل الدين عثمان   47

 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2280 زينب مصطفى عبد الرحمن حسين   48

 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2286 ساندى عاطف نجيب سعد   49

التجاريالقانون  302 2287 سعيد احمد عبد اللطيف احمد   50  .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) 

 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2288 سلمى محمد حسن احمد   51
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 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الثالثالمسجلين فى مقررات من المستوى  بيان بأسماء الطالب
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2305 شهاب أحمد محمد بدر   52

 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2306 شهاب رفعت محفوظ على   53

 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2308 شهاب عالء عبدالموجود حسن   54

 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2311 شيماء جمال محمد اسماعيل   55

 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2314 صابرين سمير عبد الظاهر حسين   56

 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2318 ضحى خلف عبد الجواد محمد   57

 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2319 ضحى مجاهد هديه عبد المحسن   58

 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2320 طارق احمد محمود رجب   59

 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2321 طارق شادى مسامح محمد   60

 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2330 يشىعبد الرحمن احمد محمد نب   61

 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2331 عبد الرحمن علي محمد عبد الباقي   62
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  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

 .15/1/2020 فية بحرية( خل2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2333 عبد الرحمن فاروق فرج عبد الحليم   63

 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2334 عبد الرحمن محمد اسماعيل احمد   64

 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2335 عبد الستار عبد المنعم عبد الستار   65

 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2337 انعبد هللا فاروق محمد زيد   66

 .15/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون التجاري 302 2356 عبير السيدمحمد الجواد محمود عمر   67

 .15/1/2020 (1منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2357 عبير جمال عبدالكريم حسانين   68

 .15/1/2020 (1منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2359 عبير عبد السالم سيد عبد السالم   69

 .15/1/2020 (1منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2367 على صاوى محمد جاد   70

 .15/1/2020 (1منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2370 علياء احمد على على الضبع   71

 .15/1/2020 (1منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2376 عمر عصام عمر محمد   72

 .15/1/2020 (1منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2379 عمرو عماد الدين حسين عبد الحليم   73

 .15/1/2020 (1منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2381 عمرو محمود خليفة سليمان   74
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 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

 .15/1/2020 (1منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2379 كريم محمود محمد احمد   75

 .15/1/2020 (1منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2400 كيرلس عيد دقش صليب   76

 .15/1/2020 (1منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2403 لمياء نصر محمد عبد هللا   77

 .15/1/2020 (1منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2407 ماريا نصحى كرم ابراهيم   78

 .15/1/2020 (1منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2408 ماريو مالك هنرى وهبه   79

 .15/1/2020 (1منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2409 مالك محمد رفاعى محمد   80

 .15/1/2020 (1منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2413 ابراهيم عبد الرازق عبد الحليم محمد   82

 .15/1/2020 (1منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2424 محمد جمال خليفه بركات   83

 .15/1/2020 (1منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2425 محمد جمال سيد محمد   84

 .15/1/2020 (1منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2427 حمد حسن خلف محمدم   85

 .15/1/2020 (1منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2432 محمد رجب رمضان محمد   86

 .15/1/2020 (1منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2436 محمد سعد محمد عبد العزيز   87
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 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الثالثالمسجلين فى مقررات من المستوى  بيان بأسماء الطالب
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

 .15/1/2020 (1منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2439 حى محمدمحمد سيد فت   88

 .15/1/2020 (1منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2451 محمد عاطف احمد حجازى   89

 .15/1/2020 (1منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2456 محمد على محمد مصطفى   90

 .15/1/2020 (1منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2457 ىمحمد عماد الدين محمد فتح   91

 .15/1/2020 (1منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2459 محمد عمرو محمد عبدالحميد   92

 .15/1/2020 (1منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2462 محمد فاروق محمود ابراهيم   93

 .15/1/2020 (2منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2468 محمد مصطفى محمود محمد   94

 .15/1/2020 (2منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2472 محمد مكرم سيد مصطفى   95

 .15/1/2020 (2منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2472 محمد نادى عبدالرسول عثمان   96

 .15/1/2020 (2منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2473 محمد نادي عبد الشافي نادي   97

 .15/1/2020 (2منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2475 محمد هاشم شحاته سيد   98

 .15/1/2020 (2منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2478 محمد ياسر فاروق عبدالحكيم   99
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 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الثالثالمسجلين فى مقررات من المستوى  بيان بأسماء الطالب
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

 .15/1/2020 (2منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2484 محمود جمال على سليم   100

 .15/1/2020 (2منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2490 محمود طارق حميحم عبد الكريم   101

 .15/1/2020 (2منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2492 محمود عصام رجب عبد الفتاح   102

 .15/1/2020 (2منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2493 محمود علي اسماعيل محمد   103

 .15/1/2020 (2منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2469 محمود كرم محمود مصطفي   104

 .15/1/2020 (2منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2501 محمود مهنى محمود مهنى   105

 .15/1/2020 (2منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2504 مدحت اديب جابر عبد هللا   106

 .15/1/2020 (2منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2506 مروان مسامح على محمد   107

 .15/1/2020 (2منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2515 مصطفى ابو العيون عبد الرازق    108

 .15/1/2020 (2منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2517 وفمصطفى عاشور شاذلى مخل   109

 .15/1/2020 (2منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2519 مصطفى عماد علي حسن   110

 .15/1/2020 (2منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2537 مظهر احمد عبد المحسن عبد العظيم  111
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 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الثالثالمسجلين فى مقررات من المستوى  بيان بأسماء الطالب
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

 .15/1/2020 (2منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2544 لسالم ناجى حسينمنتصر باهلل عبد ا   112

 .15/1/2020 (2منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2548 مهند عالء الدين برعى محمد   113

 .15/1/2020 (2منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2565 مينا ميمى كامل اسطفانوس   114

 .15/1/2020 (2منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2574 محمود محمد على هاجر   115

 .15/1/2020 (2منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2576 هاشم احمد هاشم سعيد   116

 .15/1/2020 (2منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2580 هدير اسامه حسين عبد هللا   117

 .15/1/2020 (2منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2592 محمد أحمدياسر عيد    118

 .15/1/2020 (2منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2593 ياسمين خالد حسنى حسانين   119

 .15/1/2020 (2منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 2602 يوسف محمود سيد ابراهيم   120

 .15/1/2020 (2منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 4490 رى بطرسبيشوى عماد بش   121

 .15/1/2020 (2منصة طب االسنان) القانون التجاري 302 4304 مى حسين محمود حسين   122
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 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الثالثالمسجلين فى مقررات من المستوى  بيان بأسماء الطالب
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

1 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) اصالقانون الدولى الخ 304 2025 احمد خلف حميده احمد  

2 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2027 احمد رضا عبد المجيد خليل  

3 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2035 احمد طه عبد الرحمن مصطفى  

4 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2055 محمد على شحاتهاحمد   

5 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2061 احمد محي الدين على يوسف  

6 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2067 احمد معتز محمد حسن  

7 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2070 احمد نادى عبد الوهاب سليمان  

8 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2089 اسراء خالد حمدى محمد  

9 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2105 ىاسالم عالء حسن محمد المند  

10 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2106 اسالم عالء على عبد المقصود  

11 
 م2/1/2020 ية بحرية( امام2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2108 اسالم ماهر سيد عتريس  

12 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2109 اسالم محسن عبد الظاهر عبد العزيز  
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 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الثالثالمسجلين فى مقررات من المستوى  بيان بأسماء الطالب
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

13 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2114 اسماء رمضان محمد اسماعيل  

14 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2121 اسماعيل اسماعيل صفاء الدين   

15 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2125 االء عبد المحسن زكى محمد  

16 
 م2/1/2020 مامية بحرية( ا2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2130 الحسن على نادي علي  

17 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2131 الحسين احمد عبد الحكم محمد  

18 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2136 الشيماء احمد محمد تونى  

19 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2137 رغلالفاروق بهاء الدين على ف  

20 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2153 اميره محمد محمد على  

21 
 م2/1/2020 مية بحرية( اما2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2157 انطونيوس عطيه راشد باسليوس  

22 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2159 انور محمد انور احمد  
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 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الثالثالمسجلين فى مقررات من المستوى  بيان بأسماء الطالب
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

23 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2169 ايمن عماد سمير حنا  

24 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) ون الدولى الخاصالقان 304 2216 حسين جمال ابو ضيف احمد  

25 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2221 حماده مخلص محمد خليفه  

26 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2229 خالد على محمد عبدالرحيم  

27 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2238 دميانه محسن شكرى عياد  

28 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2241 دينا محمد سالم عبد هللا  

29 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2256 رحاب محمد خلف كامل  

30 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2263 رفيده محمد صالح سيد  

31 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2279 زينب محمود جالل الدين عثمان  

32 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2286 اطف نجيب سعدساندى ع  
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 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الثالثالمسجلين فى مقررات من المستوى  بيان بأسماء الطالب
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

33 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2288 سلمى محمد حسن احمد  

34 
 م2/1/2020 مية بحرية( اما2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2305 شهاب أحمد محمد بدر  

35 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2311 شيماء جمال محمد اسماعيل  

36 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2314 صابرين سمير عبد الظاهر حسين  

37 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2318 ضحى خلف عبد الجواد محمد  

38 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2319 ضحى مجاهد هديه عبد المحسن  

39 
 م2/1/2020 حرية( امامية ب2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2320 طارق احمد محمود رجب  

40 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2331 عبد الرحمن علي محمد عبد الباقي  

41 
 م2/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2333 عبد الرحمن فاروق فرج عبد الحليم  

42 
 م2/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2335 نعم عبد الستار عبد الستار عبد الم  
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 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الثالثالمسجلين فى مقررات من المستوى  بيان بأسماء الطالب
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

43 
 م2/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2337 عبد هللا فاروق محمد زيدان  

44 
 م2/1/2020 ( خلفية بحرية2طب أسنان )مدرج  القانون الدولى الخاص 304 2357 عبير جمال عبدالكريم حسانين  

45 
 م2/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2359 عبير عبد السالم سيد عبد السالم  

46 
 م2/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2370 علياء احمد على على الضبع  

47 
 م2/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2376 م عمر محمدعمر عصا  

48 
 م2/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2381 عمرو محمود خليفة سليمان  

49 
 م2/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2403 لمياء نصر محمد عبد هللا  

50 
 م2/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2407 ماريا نصحى كرم ابراهيم  

51 
 م2/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2408 ماريو مالك هنرى وهبه  

52 
 م2/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2409 مالك محمد رفاعى محمد  
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 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الثالثالمسجلين فى مقررات من المستوى  بيان بأسماء الطالب
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

53 
 م2/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2413 محمد ابراهيم عبد الرازق عبد الحليم  

54 
 م2/1/2020 ة( خلفية بحري2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2425 محمد جمال سيد محمد  

55 
 م2/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2432 محمد رجب رمضان محمد  

56 
 م2/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2434 محمد رمضان جمعه محمد  

57 
 م2/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) ولى الخاصالقانون الد 304 2436 محمد سعد محمد عبد العزيز  

58 
 م2/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2439 محمد سيد فتحى محمد  

59 
 م2/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2451 محمد عاطف احمد حجازى  

60 
 م2/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2455 ى محمد عبد السالممحمد عدل  

61 
 م2/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2456 محمد على محمد مصطفى  

62 
 م2/1/2020 ( خلفية بحرية2نان )مدرج طب أس القانون الدولى الخاص 304 2457 محمد عماد الدين محمد فتحى  

63 
 م2/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2468 محمد مصطفى محمود محمد  

64 
 2470 محمد نادى عبدالرسول عثمان  

 م2/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304
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 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الثالثالمسجلين فى مقررات من المستوى  بيان بأسماء الطالب
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

65 
 م2/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2473 نادي محمد نادي عبد الشافي  

66 
 م2/1/2020 ( خلفية بحرية2مدرج طب أسنان ) القانون الدولى الخاص 304 2475 محمد هاشم شحاته سيد  

67 
 م2/1/2020 (1منصة طب األسنان) القانون الدولى الخاص 304 2484 محمود جمال على سليم  

68 
 م2/1/2020 (1منصة طب األسنان) القانون الدولى الخاص 304 2490 محمود طارق حميحم عبد الكريم  

69 
 م2/1/2020 (1منصة طب األسنان) القانون الدولى الخاص 304 2492 محمود عصام رجب عبد الفتاح  

70 
 م2/1/2020 (1نان)منصة طب األس القانون الدولى الخاص 304 2493 محمود علي اسماعيل محمد  

71 
 م2/1/2020 (1منصة طب األسنان) القانون الدولى الخاص 304 2501 محمود مهنى محمود مهنى  

72 
 م2/1/2020 (1منصة طب األسنان) القانون الدولى الخاص 304 2506 مروان مسامح على محمد  

73 
 م2/1/2020 (1نصة طب األسنان)م القانون الدولى الخاص 304 2515 مصطفى ابو العيون عبد الرازق   

74 
 م2/1/2020 (1منصة طب األسنان) القانون الدولى الخاص 304 2517 مصطفى عاشور شاذلى مخلوف  

75 
 م2/1/2020 (1منصة طب األسنان) القانون الدولى الخاص 304 2548 مهند عالء الدين برعى محمد  

76 
 2565 مينا ميمى كامل اسطفانوس  

 م2/1/2020 (1منصة طب األسنان) لدولى الخاصالقانون ا 304
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 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الثالثالمسجلين فى مقررات من المستوى  بيان بأسماء الطالب
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

77 
 2574 هاجر محمود محمد على  

 م2/1/2020 (1منصة طب األسنان) القانون الدولى الخاص 304

78 
 م2/1/2020 (1منصة طب األسنان) القانون الدولى الخاص 304 2576 هاشم احمد هاشم سعيد  

79 
 م2/1/2020 (1منصة طب األسنان) ون الدولى الخاصالقان 304 2580 هدير اسامه حسين عبد هللا  

80 
 م2/1/2020 (1منصة طب األسنان) القانون الدولى الخاص 304 2602 يوسف محمود سيد ابراهيم  

82 
 م2/1/2020 (1منصة طب األسنان) القانون الدولى الخاص 304 4010 احمد رضا محيى محمد محمد  

83 
 م2/1/2020 (1منصة طب األسنان) القانون الدولى الخاص 304 4015 احمد ضياء الدين مختار راغب  

84 
 م2/1/2020 (1منصة طب األسنان) القانون الدولى الخاص 304 4027 احمد عيد صديق حامد  

85 
 م2/1/2020 (1منصة طب األسنان) القانون الدولى الخاص 304 4029 احمد محمد حسين عبد هللا  

86 
 م2/1/2020 (1منصة طب األسنان) القانون الدولى الخاص 304 4064 انامنيه محمد يوسف عثم  

87 
 م2/1/2020 (1منصة طب األسنان) القانون الدولى الخاص 304 4231 محمد اشرف سعد عبد الحميد  

88 
 م2/1/2020 (1منصة طب األسنان) القانون الدولى الخاص 304 4285 مريم بباوى لبيب ببباوى  
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 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الثالثالمسجلين فى مقررات من المستوى  بيان بأسماء الطالب
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 

 

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر الجلوس رقم االسم م

1 
 2002 ابراهيم احمد على ماضى  

 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303

2 
 2020 احمد حسين لطفي علي  

 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303

3 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2025 داحمد خلف حميده احم  

4 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2027 احمد رضا عبد المجيد خليل  

5 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2035 احمد طه عبد الرحمن مصطفى  

6 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2055 احمد محمد على شحاته  

7 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2060 احمد محمود ليثى ابراهيم  

8 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2ج  طب االسنان)مدر القضاء االدارى 303 2061 احمد محي الدين على يوسف  

9 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2067 احمد معتز محمد حسن  

10 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2070 احمد نادى عبد الوهاب سليمان  

11 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2078 م محمدادهم نور ابراهي  
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 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الثالثالمسجلين فى مقررات من المستوى  بيان بأسماء الطالب
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر الجلوس رقم االسم م

12 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2086 اسامه عطيه زكي عطيه  

13 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2089 اسراء خالد حمدى محمد  

14 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2105 اسالم عالء حسن محمد المندى  

15 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2106 اسالم عالء على عبد المقصود  

16 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) دارىالقضاء اال 303 2108 اسالم ماهر سيد عتريس  

17 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2109 اسالم محسن عبد الظاهر عبد العزيز  

18 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2114 اسماء رمضان محمد اسماعيل  

اسماعيل صفاء الدين اسماعيل    19

 شلقامى
2121 

 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303

20 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2125 االء عبد المحسن زكى محمد  

21 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) دارىالقضاء اال 303 2126 االء متولي سعيد عبد الصمد  
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 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الثالثالمسجلين فى مقررات من المستوى  بيان بأسماء الطالب
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر الجلوس رقم االسم م

22 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2130 الحسن على نادي علي  

23 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2131 الحسين احمد عبد الحكم محمد  

24 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2136 ء احمد محمد تونىالشيما  

25 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2137 الفاروق بهاء الدين على فرغل  

26 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2سنان)مدرج  طب اال القضاء االدارى 303 2280 زينب مصطفى عبد الرحمن حسين  

27 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2286 ساندى عاطف نجيب سعد  

28 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2311 شيماء جمال محمد اسماعيل  

29 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2314 نصابرين سمير عبد الظاهر حسي  

30 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2318 ضحى خلف عبد الجواد محمد  

31 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2319 ضحى مجاهد هديه عبد المحسن  
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 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر الجلوس رقم االسم م

32 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2331 عبد الرحمن علي محمد عبد الباقي  

عبد الستار عبد المنعم عبد الستار    33

 محمود
2335 

 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303

34 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2337 زيدانعبد هللا فاروق محمد   

35 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2356 عبير السيدمحمد الجواد محمود عمر  

36 
 2357 عبير جمال عبدالكريم حسانين  

 م21/1/2020 امامية قبلية (2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303

37 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2370 علياء احمد على على الضبع  

38 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2376 عمر عصام عمر محمد  

39 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) لقضاء االدارىا 303 2381 عمرو محمود خليفة سليمان  

40 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2400 كيرلس عيد دقش صليب  

41 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2403 لمياء نصر محمد عبد هللا  
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 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الثالثالمسجلين فى مقررات من المستوى  بيان بأسماء الطالب
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر الجلوس رقم االسم م

42 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2407 اريا نصحى كرم ابراهيمم  

43 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2408 ماريو مالك هنرى وهبه  

44 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2طب االسنان)مدرج   القضاء االدارى 303 2413 محمد ابراهيم عبد الرازق عبد الحليم  

45 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2425 محمد جمال سيد محمد  

46 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2427 محمد حسن خلف محمد  

47 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2432 محمد رجب رمضان محمد  

48 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2434 محمد رمضان جمعه محمد  

49 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2436 محمد سعد محمد عبد العزيز  

50 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2439 محمد سيد فتحى محمد  

51 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2451 محمد عاطف احمد حجازى  
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 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر الجلوس رقم االسم م

52 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2نان)مدرج  طب االس القضاء االدارى 303 2455 محمد عدلى محمد عبد السالم  

53 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2456 محمد على محمد مصطفى  

54 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2462 محمد فاروق محمود ابراهيم  

55 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2468 محمد مصطفى محمود محمد  

56 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2470 محمد مكرم سيد مصطفى  

57 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2472 محمد نادى عبدالرسول عثمان  

58 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2475 محمد هاشم شحاته سيد  

59 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2490 محمود طارق حميحم عبد الكريم  

60 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2رج  طب االسنان)مد القضاء االدارى 303 2492 محمود عصام رجب عبد الفتاح  

61 
 4504 مدحت اديب جابر عبد هللا  

 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303

62 
 2506 مروان مسامح على محمد  

 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303
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 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الثالثالمسجلين فى مقررات من المستوى  بيان بأسماء الطالب
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر الجلوس رقم االسم م

ن عبد الرازق مصطفى ابو العيو   63

 ابراهيم
2515 

 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303

64 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2548 مهند عالء الدين برعى محمد  

65 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2نان)مدرج  طب االس القضاء االدارى 303 2565 مينا ميمى كامل اسطفانوس  

66 
 م21/1/2020 ( امامية قبلية2مدرج  طب االسنان) القضاء االدارى 303 2574 هاجر محمود محمد على  

67 
 م21/1/2020 (1منصة طب األسنان) القضاء االدارى 303 2576 هاشم احمد هاشم سعيد  

68 
 م21/1/2020 (1منصة طب األسنان) ارىالقضاء االد 303 2580 هدير اسامه حسين عبد هللا  

69 
 م21/1/2020 (1منصة طب األسنان) القضاء االدارى 303 2592 ياسر عيد محمد أحمد  

70 
 م21/1/2020 (1منصة طب األسنان) القضاء االدارى 303 2593 ياسمين خالد حسنى حسانين  

71 
 م21/1/2020 (1ب األسنان)منصة ط القضاء االدارى 303 2602 يوسف محمود سيد ابراهيم  

 م21/1/2020 (1منصة طب األسنان) القضاء االدارى 303 4022 احمد عبد الرحيم جمعه على   72

 م21/1/2020 (1منصة طب األسنان) القضاء االدارى 303 4026 احمد عمران عطيه عبد العليم   73
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 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الثالثالمسجلين فى مقررات من المستوى  بيان بأسماء الطالب
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر الجلوس رقم االسم م

 م21/1/2020 (1سنان)منصة طب األ القضاء االدارى 303 4034 احمد يحيى زكرى احمد   74

 م21/1/2020 (1منصة طب األسنان) القضاء االدارى 303 4054 الحسين محمد حسن طه   75

 م21/1/2020 (1منصة طب األسنان) القضاء االدارى 303 4086 اميره محارب عبد الحكيم محمد   76

 م21/1/2020 (1ب األسنان)منصة ط القضاء االدارى 303 4072 ايمن رضا عبد النظير عبد الصالحين   77

 م21/1/2020 (1منصة طب األسنان) القضاء االدارى 303 4076 ايه هللا عالء الدين بهاء مازن محمد   78

 م21/1/2020 (1منصة طب األسنان) القضاء االدارى 303 4077 ايه حسين محمد عبد الحليم   79

 م21/1/2020 (1طب األسنان) منصة القضاء االدارى 303 4082 ايه محمد على احمد   80

 م21/1/2020 (1منصة طب األسنان) القضاء االدارى 303 4091 بيشوى منتصر جورجى حنا   82

 م21/1/2020 (1منصة طب األسنان) القضاء االدارى 303 4111 داليا كمال فهمى مهنى   83

84 
 م21/1/2020 (1منصة طب األسنان) القضاء االدارى 303 4119 رانيا يحى سعد مصطفى  

85 
 م21/1/2020 (1منصة طب األسنان) القضاء االدارى 303 4127 رشا عادل احمد شلقامى  

86 
 4139 زياد عالء محمد نجيب  

 م21/1/2020 (1منصة طب األسنان) القضاء االدارى 303
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 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الثالثالمسجلين فى مقررات من المستوى  بيان بأسماء الطالب
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر الجلوس رقم االسم م

87 
 م21/1/2020 (1منصة طب األسنان) القضاء االدارى 303 4160 شيماء ياسر عبد المنعم محمدين  

88 
 م21/1/2020 (1منصة طب األسنان) القضاء االدارى 303 4176 عبد الرحمن محمد أحمد عبد المحسن  

89 
 م21/1/2020 (1منصة طب األسنان) القضاء االدارى 303 4190 عفاف جالل الدين سيد جاد  

90 
 م21/1/2020 (1منصة طب األسنان) القضاء االدارى 303 4214 فاطمه حسن محمد يوسف  

91 
 م21/1/2020 (1منصة طب األسنان) القضاء االدارى 303 4216 فاطمه محمد مصطفى عمر  

92 
 م21/1/2020 (1منصة طب األسنان) القضاء االدارى 303 4218 فتحى رضا فتحى ظريف  

93 
 م21/1/2020 (2منصة طب األسنان ) القضاء االدارى 303 4219 فرح عبد الوهاب عبد المنعم   

94 
 م21/1/2020 (2منصة طب األسنان ) القضاء االدارى 303 4224 لمياء كريم انور السيد  

95 
 م21/1/2020 (2منصة طب األسنان ) القضاء االدارى 303 4232 محمد بهاء حسن احمد  

96 
 م21/1/2020 (2منصة طب األسنان ) القضاء االدارى 303 4239 محمد حمدى اسماعيل عبد الحفيظ  

97 
 م21/1/2020 (2منصة طب األسنان ) القضاء االدارى 303 4240 محمد خالد فصيحى سطوحى  

98 
 4245 محمد شلقامى سالم محمد  

 م21/1/2020 (2منصة طب األسنان ) القضاء االدارى 303
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 شئـــــــون الطــــــالب
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 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الثالثالمسجلين فى مقررات من المستوى  بيان بأسماء الطالب
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر الجلوس رقم االسم م

99 
 4259 محمد هانى صادق محمد  

 م21/1/2020 (2منصة طب األسنان ) القضاء االدارى 303

100 
 م21/1/2020 (2منصة طب األسنان ) القضاء االدارى 303 4260 اشرف محمد مخلوفمحمود   

101 
 م21/1/2020 (2منصة طب األسنان ) القضاء االدارى 303 4261 محمود حسين خميس حميده  

102 
 م21/1/2020 (2منصة طب األسنان ) القضاء االدارى 303 4263 محمود سيد عبد الفضيل مفتاح  

103 
 م21/1/2020 (2منصة طب األسنان ) القضاء االدارى 303 4264 شعبان يوسف عيد محمود  

104 
 م21/1/2020 (2منصة طب األسنان ) القضاء االدارى 303 4279 مروه جمال محمد يوسف  

105 
 م21/1/2020 (2منصة طب األسنان ) القضاء االدارى 303 4293 مصطفى عبد العظيم راضى احمد  

106 
 م21/1/2020 (2منصة طب األسنان ) القضاء االدارى 303 4297 حسن عبد السيد عبد الزينمصطفى م  

107 
 م21/1/2020 (2منصة طب األسنان ) القضاء االدارى 303 4305 مى شمس الدين فايز عبده  

108 
 م21/1/2020 (2منصة طب األسنان ) القضاء االدارى 303 4309 مينا خلف عياد ميخائيل  

109 
 م21/1/2020 (2منصة طب األسنان ) القضاء االدارى 303 4315 سمه احمد شعبان ابو العالن  

110 
 م21/1/2020 (2منصة طب األسنان ) القضاء االدارى 303 4322 نورهان خميس حسب هللا مهران  
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 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الثالثالمسجلين فى مقررات من المستوى  بيان بأسماء الطالب
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر الجلوس رقم االسم م

111 
 4325 هاجر رضوان شحاته كامل  

 م21/1/2020 (2منصة طب األسنان ) القضاء االدارى 303

112 
 م21/1/2020 (2منصة طب األسنان ) القضاء االدارى 303 4328 هانى احمد محمد احمد  
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 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الثالثالمسجلين فى مقررات من المستوى  بيان بأسماء الطالب
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

1 
 م12/1/2020 حرية( امامية ب2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2005 ابراهيم قطب بهجت عبدالتواب  

2 
 م12/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2009 ابو بكر عماد محمد كامل  

3 
 م12/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2020 احمد حسين لطفي علي  

4 
 م12/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2021 يفة أحـمـداحمد حماده خل  

5 
 م12/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2025 احمد خلف حميده احمد  

6 
 م12/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج  طب االسنان) امة والتشريع الضريبيالمالية الع 301 2027 احمد رضا عبد المجيد خليل  

7 
 م12/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2035 احمد طه عبد الرحمن مصطفى  

8 
 م12/1/2020 ( امامية بحرية2السنان)مدرج  طب ا المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2055 احمد محمد على شحاته  

9 
 م12/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2060 احمد محمود ليثى ابراهيم  

10 
 م12/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2061 احمد محي الدين على يوسف  

11 
 م12/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2067 احمد معتز محمد حسن  
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 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الثالثالمسجلين فى مقررات من المستوى  بيان بأسماء الطالب
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

12 
 م12/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2070 احمد نادى عبد الوهاب سليمان  

13 
 م12/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2074 احمد احمد هشام رفعت  

14 
 م12/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2078 ادهم نور ابراهيم محمد  

15 
 م12/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج  طب االسنان) التشريع الضريبيالمالية العامة و 301 2089 اسراء خالد حمدى محمد  

16 
 م12/1/2020 ( امامية بحرية2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2105 اسالم عالء حسن محمد المندى  

17 
 م12/1/2020 ( امامية بحرية2طب االسنان)  مدرج المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2106 اسالم عالء على عبد المقصود  

18 
 م12/1/2020 ( اماميه بحرية2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2108 اسالم ماهر سيد عتريس  

19 
 م12/1/2020 ( اماميه بحرية2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2114 اسماء رمضان محمد اسماعيل  

اسماعيل صفاء الدين اسماعيل    20

 شلقامى
2121 

 م12/1/2020 ( اماميه بحرية2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301

21 
 م12/1/2020 ( اماميه بحرية2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2125 االء عبد المحسن زكى محمد  
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 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الثالثالمسجلين فى مقررات من المستوى  بيان بأسماء الطالب
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

22 
 م12/1/2020 ( اماميه بحرية2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2130 الحسن على نادي علي  

23 
 م12/1/2020 ( اماميه بحرية2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2131 الحسين احمد عبد الحكم محمد  

24 
 م12/1/2020 ( اماميه بحرية2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2136 الشيماء احمد محمد تونى  

25 
 م12/1/2020 ( اماميه بحرية2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2137 الفاروق بهاء الدين على فرغل  

26 
 م12/1/2020 ( اماميه بحرية2مدرج  طب االسنان) والتشريع الضريبي المالية العامة 301 2146 امير عبد السميع زكى صادق  

27 
 م12/1/2020 ( اماميه بحرية2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2153 اميره محمد محمد على  

28 
 م12/1/2020 ( اماميه بحرية2)مدرج  طب االسنان المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2159 انور محمد انور احمد  

29 
 م12/1/2020 ( اماميه بحرية2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2169 ايمن عماد سمير حنا  

30 
 م12/1/2020 ( اماميه بحرية2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2183 بيجول عماد ناصف عزيز  

31 
 م12/1/2020 ( اماميه بحرية2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2216 حسين جمال ابو ضيف احمد  
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 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الثالثالمسجلين فى مقررات من المستوى  بيان بأسماء الطالب
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

32 
 م12/1/2020 ( اماميه بحرية2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2219 حماده محمد شحاتة حسن  

33 
 م12/1/2020 ( اماميه بحرية2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2221 حماده مخلص محمد خليفه  

34 
 م12/1/2020 ( اماميه بحرية2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2229 خالد على محمد عبدالرحيم  

35 
 م12/1/2020 ( اماميه بحرية2مدرج  طب االسنان) ريبيالمالية العامة والتشريع الض 301 2238 دميانه محسن شكرى عياد  

36 
 م12/1/2020 ( اماميه بحرية2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2239 دينا صالح محمد حسين  

37 
 م12/1/2020 ه بحرية( امامي2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2241 دينا محمد سالم عبد هللا  

38 
 م12/1/2020 ( اماميه بحرية2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2256 رحاب محمد خلف كامل  

39 
 م12/1/2020 ( اماميه بحرية2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2263 رفيده محمد صالح سيد  

40 
 م12/1/2020 ( اماميه بحرية2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2271 دين سيد حسينريم بهى ال  

41 
 م12/1/2020 ( اماميه بحرية2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2279 زينب محمود جالل الدين عثمان  
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42 
 م12/1/2020 ( اماميه بحرية2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2280 زينب مصطفى عبد الرحمن حسين  

43 
 2286 ساندى عاطف نجيب سعد  

( خلفية 2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301
 بحرية

 م12/1/2020

44 
 2288 سلمى محمد حسن احمد  

( خلفية 2درج  طب االسنان)م المالية العامة والتشريع الضريبي 301
 بحرية

 م12/1/2020

45 
 2305 شهاب أحمد محمد بدر  

( خلفية 2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301
 بحرية

 م12/1/2020

46 
 2306 شهاب رفعت محفوظ على  

( خلفية 2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301
 بحرية

 م12/1/2020

47 
 2308 شهاب عالء عبدالموجود حسن  

( خلفية 2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301
 بحرية

 م12/1/2020

48 
 2311 شيماء جمال محمد اسماعيل  

( خلفية 2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301
 بحرية

 م12/1/2020

49 
 2314 الظاهر حسينصابرين سمير عبد   

( خلفية 2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301
 بحرية

 م12/1/2020

50 
 2318 ضحى خلف عبد الجواد محمد  

( خلفية 2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301
 بحرية

 م12/1/2020
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51 
 2319 ضحى مجاهد هديه عبد المحسن  

( خلفية 2مدرج  طب االسنان) ية العامة والتشريع الضريبيالمال 301
 بحرية

 م12/1/2020

52 
 2320 طارق احمد محمود رجب  

( خلفية 2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301
 بحرية

 م12/1/2020

53 
 2321 طارق شادى مسامح محمد  

( خلفية 2االسنان) مدرج  طب المالية العامة والتشريع الضريبي 301
 بحرية

 م12/1/2020

54 
 2330 عبد الرحمن احمد محمد نبيشى  

( خلفية 2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301
 بحرية

 م12/1/2020

55 
 2331 عبد الرحمن علي محمد عبد الباقي  

( خلفية 2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301
 بحرية

 م12/1/2020

56 
 2333 عبد الرحمن فاروق فرج عبد الحليم  

( خلفية 2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301
 بحرية

 م12/1/2020

57 
 2334 عبد الرحمن محمد اسماعيل احمد  

( خلفية 2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301
 بحرية

 م12/1/2020

عبد الستار عبد المنعم عبد الستار    58

 محمود
2335 

( خلفية 2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301
 بحرية

 م12/1/2020

59 
 2337 عبد هللا فاروق محمد زيدان  

( خلفية 2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301
 بحرية

 م12/1/2020
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60 
 2356 ر السيدمحمد الجواد محمود عمرعبي  

( خلفية 2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301
 بحرية

 م12/1/2020

61 
 2357 عبير جمال عبدالكريم حسانين  

( خلفية 2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301
 بحرية

 م12/1/2020

62 
 2359 عبد السالمعبير عبد السالم سيد   

( خلفية 2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301
 بحرية

 م12/1/2020

63 
 2367 على صاوى محمد جاد  

( خلفية 2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301
 بحرية

 م12/1/2020

64 
 2370 علياء احمد على على الضبع  

( خلفية 2مدرج  طب االسنان) ة والتشريع الضريبيالمالية العام 301
 بحرية

 م12/1/2020

65 
 2376 عمر عصام عمر محمد  

( خلفية 2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301
 بحرية

 م12/1/2020

66 
 2381 عمرو محمود خليفة سليمان  

( خلفية 2ن)مدرج  طب االسنا المالية العامة والتشريع الضريبي 301
 بحرية

 م12/1/2020

67 
 2403 لمياء نصر محمد عبد هللا  

( خلفية 2مدرج  طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301
 بحرية

 م12/1/2020

68 
 م12/1/2020 (1منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2407 ماريا نصحى كرم ابراهيم  

69 
 م12/1/2020 (1منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2408 ك هنرى وهبهماريو مال  
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70 
 م12/1/2020 (1منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2409 مالك محمد رفاعى محمد  

71 
 م12/1/2020 (1منصة طب االسنان) الضريبيالمالية العامة والتشريع  301 2413 محمد ابراهيم عبد الرازق عبد الحليم  

72 
 م12/1/2020 (1منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2424 محمد جمال خليفه بركات  

73 
 م12/1/2020 (1منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2423 محمد بسيوني عبد الغني محمد  

74 
 م12/1/2020 (1منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2425 سيد محمد محمد جمال  

75 
 م12/1/2020 (1منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2432 محمد رجب رمضان محمد  

76 
 م12/1/2020 (1نان)منصة طب االس المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2439 محمد سيد فتحى محمد  

77 
 م12/1/2020 (1منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2451 محمد عاطف احمد حجازى  

78 
 م12/1/2020 (1منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2455 محمد عدلى محمد عبد السالم  

79 
 م12/1/2020 (1منصة طب االسنان) مالية العامة والتشريع الضريبيال 301 2456 محمد على محمد مصطفى  

80 
 م12/1/2020 (1منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2459 محمد عمرو محمد عبدالحميد  

82 
 م12/1/2020 (1منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2462 محمد فاروق محمود ابراهيم  
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83 
 م12/1/2020 (1منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2467 محمد مصطفى قطب عثمان  

84 
 م12/1/2020 (1منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2468 محمد مصطفى محمود محمد  

85 
 م12/1/2020 (1منصة طب االسنان) التشريع الضريبيالمالية العامة و 301 2470 محمد مكرم سيد مصطفى  

86 
 م12/1/2020 (1منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2472 محمد نادى عبدالرسول عثمان  

87 
 م12/1/2020 (1منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2473 محمد نادي عبد الشافي نادي  

88 
 م12/1/2020 (1منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2475 محمد هاشم شحاته سيد  

89 
 م12/1/2020 (1منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2484 محمود جمال على سليم  

90 
 م12/1/2020 (1منصة طب االسنان) الضريبي المالية العامة والتشريع 301 2490 محمود طارق حميحم عبد الكريم  

91 
 م12/1/2020 (1منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2492 محمود عصام رجب عبد الفتاح  

92 
 م12/1/2020 (1منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2493 محمود علي اسماعيل محمد  

93 
 م12/1/2020 (1منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2501 نى محمود مهنىمحمود مه  

94 
 م12/1/2020 (2منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2506 مروان مسامح على محمد  
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95 
 م12/1/2020 (2االسنان) منصة طب المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2519 مصطفى عماد علي حسن  

96 
 م12/1/2020 (2منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2537 مظهر احمد عبد المحسن عبد العظيم   

97 
 م12/1/2020 (2منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2548 مهند عالء الدين برعى محمد  

98 
 م12/1/2020 (2منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2565 اسطفانوس مينا ميمى كامل  

99 
 م12/1/2020 (2منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2576 هاشم احمد هاشم سعيد  

100 
 م12/1/2020 (2طب االسنان)منصة  المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2580 هدير اسامه حسين عبد هللا  

101 
 م12/1/2020 (2منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2592 ياسر عيد محمد أحمد  

102 
 م12/1/2020 (2منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 2602 يوسف محمود سيد ابراهيم  

103 
 م12/1/2020 (2منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 4014 احمد صالح محمد بدر  

104 
 م12/1/2020 (2منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 4070 ايمان محمد سيد غريب  

105 
 م12/1/2020 (2منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 4115 رامى حسن احمد حسن  

106 
 م12/1/2020 (2منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 4125 ردينا بدر محمد بدر  
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107 
 م12/1/2020 (2منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 4145 ساره عبد الحميد نيازى عبد الحكيم  

108 
 م12/1/2020 (2منصة طب االسنان) عامة والتشريع الضريبيالمالية ال 301 4193 عالء مختار فتحى على  

109 
 م12/1/2020 (2منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 4201 عمر ايمن أبوبكر شواط  

110 
 م12/1/2020 (2منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 4229 محمد احمد محمد سلمان  

111 
 م12/1/2020 (2منصة طب االسنان) المالية العامة والتشريع الضريبي 301 4267 محمود طه احمد حسين  

 


