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 الفرقة الرابعة/ الفصل الدراسً األول-الفرقة / المستوى الدراسى :
 

 
  

 كلٌة الطب البٌطري -القسم/الشعبة :
 

  

      

 

 رقم الجلوس حالة القٌد الحالة الدراسٌة

 

 م اسم الطالب 

 

 ۲ ابتسام احمد عبدالحميد عطيه ٤۰۰۰ مقيد مستجد

 ٤ جمال احمد بديرابتسام  ٤۰۰۲ مقيد مستجد

 ٦ ابراهيم اشرف ابراهيم عبدالعال خلف ٤۰۰۰ مقيد مستجد

 ٨ ابراهيم يوسف محمود يوسف ابراهيم ٤۰۰٤ مقيد مستجد

 ۰۰ احمد ابراهيم بدير ابو المعاطى ٤۰۰٥ مقيد مستجد

 ۰۲ احمد ايمن مهدى ابراهيم شاهين ٤۰۰٦ مقيد مستجد

 ۰٤ الزيات احمد جمال محمد محمد ٤۰۰٧ مقيد مستجد

 ۰٦ احمد جمعه صابر على ٤۰۰٨ مقيد مستجد

 ۰٨ احمد سعيد محمد محمود ٤۰۰٩ مقيد مستجد

 ۲۰ احمد سليمان سالمه احمد بشار ٤۰۰۰ مقيد مستجد

 ۲۲ احمد عبدالحكيم احمد الحويطى ٤۰۰۰ مقيد مستجد

 ۲٤ احمد عبدالحكيم محمد حسن هندى ٤۰۰۲ مقيد مستجد

 ۲٦ د عبدالسالم السيد عبدالسالم الوكيلاحم ٤۰۰۰ مقيد مستجد

 ۲٨ احمد عبدهللا مصطفى زيدان ٤۰۰٤ مقيد مستجد

 ۰۰ احمد كامل عثمان عبيد التمامى ٤۰۰٥ مقيد باقي

 ۰۲ احمد مبروك محمود محمد البنا ٤۰۰٦ مقيد مستجد

 ۰٤ احمد محمد احمد راغب صيام ٤۰۰٧ مقيد مستجد

 ۰٦ اسماعيل طلحهاحمد محمد قاسم  ٤۰۰٨ مقيد مستجد

 ۰٨ احمد محمد يسرى محمد الصادق ٤۰۰٩ مقيد مستجد

 ٤۰ احمد محمود حسن فؤاد محمود زغلول ٤۰۲۰ مقيد مستجد

 ٤۲ اسراء خالد عيسى ابراهيم ٤۰۲۰ مقيد مستجد

 ٤٤ اسراء خيرى عبدالوهاب عبدالرحمن ٤۰۲۲ مقيد مستجد

 ٤٦ اسراء سامى فتحى عبدالخالق ٤۰۲۰ مقيد مستجد

 ٤٨ اسراء سمير احمد محمود عزام ٤۰۲٤ مقيد مستجد

 ٥۰ اسراء طه على الصفطى الخولى ٤۰۲٥ مقيد مستجد

 ٥۲ اسراء عصام حسين عبدالعاطى السيد ٤۰۲٦ مقيد مستجد

 ٥٤ اسراء محمد عمر فؤاد ٤۰۲٧ مقيد مستجد

 ٥٦ اسراء محمد فكرى على محمد ابوالمجد ٤۰۲٨ مقيد مستجد

 ٥٨ اسراء وجدى احمد الفقى ٤۰۲٩ مقيد مستجد

 ٦۰ اسراء ياسر فؤاد ابراهيم مدينه ٤۰۰۰ مقيد مستجد
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 ٦۲ اسماء السيد حواش عبدالحميد ٤۰۰۰ مقيد مستجد

 ٦٤ اسماء السيد عبدالحميد محمد الفيومى ٤۰۰۲ مقيد مستجد

 ٦٦ اسماء السيد على سالم ٤۰۰۰ مقيد مستجد

 ٦٨ عال بدراسماء امجد عمر عبدال ٤۰۰٤ مقيد مستجد

 ٧۰ اسماء حسن فاروق احمد حفناوى ٤۰۰٥ مقيد مستجد

 ٧۲ اسماء سامى عيسى على محمد ٤۰۰٦ مقيد مستجد

 ٧٤ اسماء فتحى نور السيد ٤۰۰٧ مقيد مستجد

 ٧٦ اسماء محمد احمد عبداللطيف ابراهيم ٤۰۰٨ مقيد مستجد

 ٧٨ اسماء ممدوح حسن على البربرى ٤۰۰٩ مقيد مستجد

 ٨۰ اسماء وحيد عبدالرحمن محمد السيد ٤۰٤۰ يدمق مستجد

 ٨۲ اسماء يوسف محمد على شاهين ٤۰٤۰ مقيد مستجد

 ٨٤ اسمهان محمد يوسف عليوه محمد ٤۰٤۲ مقيد مستجد

 ٨٦ اسيه سامى صبحى بكير ٤۰٤۰ مقيد مستجد

 ٨٨ اشرف عيد حسن محمد ٤۰٤٤ مقيد مستجد

 ٩۰ االء اشرف محمود محمود ٤۰٤٥ مقيد مستجد

 ٩۲ االء سعد احمد السعدنى ٤۰٤٦ مقيد مستجد

 ٩٤ االء عاطف مصطفى ابراهيم ٤۰٤٧ مقيد مستجد

 ٩٦ االء محمد عبدالمنعم عبدالجواد هيكل ٤۰٤٨ مقيد مستجد

 ٩٨ االء محمد محمود احمد الصعيدى ٤۰٤٩ مقيد مستجد

 ۰۰۰ االمير اشرف على السروجى ٤۰٥۰ مقيد مستجد

 ۰۰۲ يماء اسالم رمضان بيومى علىالش ٤۰٥۰ مقيد مستجد

 ۰۰٤ امانى ابراهيم عبدالونيس حسن كشك ٤۰٥۲ مقيد مستجد

 ۰۰٦ امل عبدالحكيم عامر السيد عامر ٤۰٥۰ مقيد مستجد

 ۰۰٨ امل ناجى عبدالمنعم محمد الغيطانى ٤۰٥٤ مقيد مستجد

 ۰۰۰ امنيه السيد ابراهيم محمد ٤۰٥٥ مقيد مستجد

 ۰۰۲ ه متولى ابوالغيط صقرامني ٤۰٥٦ مقيد مستجد

 ۰۰٤ اميره احمد محمد محمد يوسف ٤۰٥٧ مقيد مستجد

 ۰۰٦ اميره اشرف صابر عبدالفتاح ريه ٤۰٥٨ مقيد مستجد

 ۰۰٨ اميره اشرف محمد سليمان الجندى ٤۰٥٩ مقيد مستجد

 ۰۲۰ اميره السيد صالح منصور صالح ٤۰٦۰ مقيد مستجد

 ۰۲۲ مختار العتيقاميره حاتم احمد  ٤۰٦۰ مقيد مستجد

 ۰۲٤ اميره رضا محمدى محمود ٤۰٦۲ مقيد مستجد

 ۰۲٦ اميره زينهم غنيمى محمد عواد ٤۰٦۰ مقيد مستجد
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 ۰۲٨ اميره عزت ابراهيم عواد الغنام ٤۰٦٤ مقيد مستجد

 ۰۰۰ اميره على محمود عبدالرحيم سرايه ٤۰٦٥ مقيد مستجد

 ۰۰۲ اميره فارس محمد شاهين ٤۰٦٦ مقيد مستجد

 ۰۰٤ امينه دياب حسين سعيد ٤۰٦٧ مقيد مستجد

 ۰۰٦ انجى خالد سيد عباس فوده ٤۰٦٨ مقيد مستجد

 ۰۰٨ انجى يوسف حليم رزق ٤۰٦٩ مقيد مستجد

 ۰٤۰ ايرين عبادى عبدالنور معوض ٤۰٧۰ مقيد مستجد

 ۰٤۲ ايمان احمد محمد كمال محمد خليل ٤۰٧۰ مقيد مستجد

 ۰٤٤ مد محمود الصباغايمان جمال حا ٤۰٧۲ مقيد مستجد

 ۰٤٦ ايمان صبحى منصور عماره ٤۰٧۰ مقيد مستجد

 ۰٤٨ ايمان عفت طه عبدالعزيز ٤۰٧٤ مقيد مستجد

 ۰٥۰ ايمان علم الدين عبدالحكيم طه ٤۰٧٥ مقيد مستجد

 ۰٥۲ ايمان عيد عبدالرحيم عوض ٤۰٧٦ مقيد مستجد

 ۰٥٤ ايمان محمد احمد عبدهللا احمد ٤۰٧٧ مقيد مستجد

 ۰٥٦ ايمان محمد عبدالفتاح محمد ٤۰٧٨ مقيد تجدمس

 ۰٥٨ ايمان محمد عبدربه عبدالمجيد ٤۰٧٩ مقيد مستجد

 ۰٦۰ ايمان مصطفى محمد الصعيدى ٤۰٨۰ مقيد مستجد

 ۰٦۲ ايمن سعيد احمد عبدالفتاح ٤۰٨۰ مقيد مستجد

 ۰٦٤ ايه احمد ابراهيم حسن صالح ٤۰٨۲ مقيد مستجد

 ۰٦٦ ف عبدالرحمن عبدالقادرايه اشر ٤۰٨۰ مقيد مستجد

 ۰٦٨ ايه ايمن محمد جابر ٤۰٨٤ مقيد مستجد

 ۰٧۰ ايه جمعه عبدالحافظ عبدالحافظ ٤۰٨٥ مقيد مستجد

 ۰٧۲ ايه صابر سالم ابراهيم عرابى ٤۰٨٦ مقيد مستجد

 ۰٧٤ ايه طارق محمد الحسينى سيد نصر ٤۰٨٧ مقيد مستجد

 ۰٧٦ دايه عادل عبدالرازق السي ٤۰٨٨ مقيد مستجد

 ۰٧٨ ايه عبدالخالق عبدالحفيظ عبدالخالق ٤۰٨٩ مقيد مستجد

 ۰٨۰ ايه منير محمد عربى عبدالرحمن ٤۰٩۰ مقيد مستجد

 ۰٨۲ ايه ناصر عبدهللا موسى ٤۰٩۰ مقيد مستجد

 ۰٨٤ ايه هشام متولى محمد الرشيدى ٤۰٩۲ مقيد مستجد

 ۰٨٦ باسم محمد الباز جمعه فرحات ٤۰٩۰ مقيد مستجد

 ۰٨٨ بحيرى محمد بحيرى جاد ٤۰٩٤ مقيد دمستج

 ۰٩۰ بسمه السيد عبدهللا يسن قصعه ٤۰٩٥ مقيد مستجد

 ۰٩۲ بسمه ماهر عبدالفتاح حسن ٤۰٩٦ مقيد مستجد
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 ۰٩٤ بشرى محمد السعيد محمد على ٤۰٩٧ مقيد مستجد

 ۰٩٦ بطرس يوسف جلوعه شنوده ٤۰٩٨ مقيد ۲من الخارج 

 ۰٩٨ رجس يوسف دميانبيشوى امير ج ٤۰٩٩ مقيد مستجد

 ۲۰۰ تامر اندريا وهيب اندراوس ٤۰۰۰ مقيد مستجد

 ۲۰۲ تسنيم محمد فرج ابراهيم فرج ٤۰۰۰ مقيد مستجد

 ۲۰٤ تغريد عطا جاد محمد عواد ٤۰۰۲ مقيد مستجد

 ۲۰٦ تقى اشرف السيد محمد العراقى ٤۰۰۰ مقيد مستجد

 ۲۰٨ تهانى محمد بسيونى عبدالحكيم سرور ٤۰۰٤ مقيد مستجد

 ۲۰۰ جهاد عاطف عبدالباسط محمد ٤۰۰٥ مقيد مستجد

 ۲۰۲ حامد حمدى حامد احمد ٤۰۰٦ مقيد مستجد

 ۲۰٤ حسناء خيرى ابراهيم محمد الجزار ٤۰۰٧ مقيد مستجد

 ۲۰٦ حسناء محفوظ عبداللطيف ابراهيم ٤۰۰٨ مقيد ۰من الخارج 

 ۲۰٨ حسنى محسن حسنى ابراهيم ٤۰۰٩ مقيد مستجد

 ۲۲۰ حنان حواش عبدالمنعم حواش عتيت ٤۰۰۰ مقيد مستجد

 ۲۲۲ حنان صداء عبدالرحمن الصباحى ٤۰۰۰ مقيد مستجد

 ۲۲٤ حنان منصور عبدالمنعم يوسف ٤۰۰۲ مقيد مستجد

 ۲۲٦ حياه ممدوح محمد عبدالرازق ٤۰۰۰ مقيد مستجد

 ۲۲٨ خلود خالد صبحى عطيه ٤۰۰٤ مقيد مستجد

 ۲۰۰ د احمد السيدداليا خالد السي ٤۰۰٥ مقيد مستجد

 ۲۰۲ داليا صالح مصطفى خطاب ٤۰۰٦ مقيد مستجد

 ۲۰٤ داليا عادل محمود محمود ونيس ٤۰۰٧ مقيد مستجد

 ۲۰٦ دعاء ابراهيم عبدالاله على ٤۰۰٨ مقيد مستجد

 ۲۰٨ دعاء عمر محمد حسب ٤۰۰٩ مقيد مستجد

 ۲٤۰ دنيا شريف سمير احمد خلف هللا ٤۰۲۰ مقيد مستجد

 ۲٤۲ دينا رضا احمد محمد السطيحه ٤۰۲۰ مقيد مستجد

 ۲٤٤ رانيا شوقى ابوالفتوح سالمه ٤۰۲۰ مقيد مستجد

 ۲٤٦ رانيا عماد محمد ابراهيم احمد ٤۰۲۰ مقيد مستجد

 ۲٤٨ رانيا ماهر عبداللطيف حسن الشعراوى ٤۰۲٥ مقيد مستجد

 ۲٥۰ رحاب سامى محمد محمد سيد احمد ٤۰۲٥ مقيد مستجد

 ۲٥۲ رحمه سالمه احمد خليل الخولى ٤۰۲٧ مقيد مستجد

 ۲٥٤ رضوه مجدى حسين ابراهيم مبروك ٤۰۲٧ مقيد مستجد

 ۲٥٦ رغده احمد عبدالغفار احمد عيسى ٤۰۲٩ مقيد مستجد

 ۲٥٨ رندا شمعون حبيب معوض ٤۰۲٩ مقيد مستجد
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 ۲٦۰ رؤيا احمد حسنى محمد ابراهيم ٤۰۲۲ مقيد مستجد

 ۲٦۲ د العربى موسى ابراهيمريم اسامه السي ٤۰۰۰ مقيد مستجد

 ۲٦٤ ريهام محمد حسين عثمان ٤۰۰۲ مقيد مستجد

 ۲٦٦ ريهام هانى عبدالرحمن كمال ٤۰۰۰ مقيد مستجد

 ۲٦٨ زهراء محمد عبدالفتاح حجاج ٤۰۰٤ مقيد مستجد

 ۲٧۰ زينب اسامه السيد ابراهيم ٤۰۰٥ مقيد مستجد

 ۲٧۲ ساره السيد عبدالراضى هالل ٤۰۰٦ مقيد مستجد

 ۲٧٤ ساره خالد محمد حفناوى ٤۰۰٧ مقيد مستجد

 ۲٧٦ ساره سعيد صابر محمد اسماعيل ٤۰۰٨ مقيد مستجد

 ۲٧٨ ساره عبدالناصر ابراهيم محمود ٤۰۰٩ مقيد مستجد

 ۲٨۰ ساره عصام على فضل دراج ٤۰٤۰ مقيد مستجد

 ۲٨۲ ساره مجدى عبدالفتاح محمود ٤۰٤۰ مقيد مستجد

 ۲٨٤ اشرف السيد ابوالعنينسعديه  ٤۰٤۲ مقيد مستجد

 ۲٨٦ سعيد ابراهيم سعيد امام حسين ٤۰٤۰ مقيد مستجد

 ۲٨٨ سلمى ابراهيم سابق احمد سابق ٤۰٤٤ مقيد مستجد

 ۲٩۰ سلمى احمد فتحى عثمان ٤۰٤٥ مقيد مستجد

 ۲٩۲ سلمى محمود محمد حسن دقماق ٤۰٤٦ مقيد مستجد

 ۲٩٤ سماهر سراج الدين السيد يوسف ٤۰٤٧ مقيد مستجد

 ۲٩٦ سمر رجب محمود سعيد ٤۰٤٨ مقيد مستجد

 ۲٩٨ سها عبدالعزيز حسانين السيد حسانين ٤۰٤٩ مقيد مستجد

 ۰۰۰ سهام محمد عبدالرحمن محمد ٤۰٥۰ مقيد مستجد

 ۰۰۲ سهير نادر عبدالتواب الشونى ٤۰٥۰ مقيد مستجد

 ۰۰٤ سهيله صالح عبدهللا حسن بارود ٤۰٥۲ مقيد مستجد

 ۰۰٦ شروق جالل السيد عبدهللا حسن ٤۰٥۰ مقيد مستجد

 ۰۰٨ شروق عبدالباسط يوسف ابو الدهب ٤۰٥٤ مقيد مستجد

 ۰۰۰ شروق محسن احمد سليمان عواره ٤۰٥٥ مقيد مستجد

 ۰۰۲ شروق يوسف ابراهيم محمد ابراهيم ٤۰٥٦ مقيد مستجد

 ۰۰٤ شريف محمد فتحى السيد خليل ٤۰٥٧ مقيد مستجد

 ۰۰٦ اء احمد سعيد منصورشيم ٤۰٥٨ مقيد مستجد

 ۰۰٨ شيماء احمد سيد احمد احمد خطاب ٤۰٥٩ مقيد مستجد

 ۰۲۰ شيماء ايمن محمود عبدالرحمن ٤۰٦۰ مقيد مستجد

 ۰۲۲ شيماء ايمن محمود عثمان ٤۰٦۰ مقيد مستجد

 ۰۲٤ شيماء محيى سالم حسين سالم ٤۰٦۲ مقيد مستجد
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 ۰۲٦ صبرى عباس محمد حلمى محمود ٤۰٦۰ مقيد مستجد

 ۰۲٨ صالح خالد صالح محمد ٤۰٦٤ مقيد مستجد

 ۰۰۰ طاهر محمد فتحى السيد الشحرى ٤۰٦٥ مقيد مستجد

 ۰۰۲ عادل طلعت محمد عبدالعزيز الطحان ٤۰٦٦ مقيد مستجد

 ۰۰٤ عاصم عباس عواد الطحاوى مرشد ٤۰٦٧ مقيد مستجد

 ۰۰٦ عبدالرحمن احمد عبدالفتاح ابوالعزم ٤۰٦٨ مقيد مستجد

 ۰۰٨ عبدالرحمن حمدان محمد حسينى ٤۰٦٩ مقيد دمستج

 ۰٤۰ عبدالرحمن محمد سيد احمد الشين ٤۰٧۰ مقيد مستجد

 ۰٤۲ عبدالرحمن مختار السيد احمد ياسين ٤۰٧۰ مقيد مستجد

 ۰٤٤ عبدالشكور سمير عبدالشكور على ٤۰٧۲ مقيد مستجد

 ۰٤٦ عبدالعزيز القطب عبدالعزيز بيومى ٤۰٧۰ مقيد مستجد

 ۰٤٨ عبدالكريم سعيد محمد عابد ٤۰٧٤ مقيد دمستج

 ۰٥۰ عبدهللا احمد محمد فهمى نوح ٤۰٧٥ مقيد مستجد

 ۰٥۲ عبدهللا جمال محمود نصر الدين ٤۰٧٦ مقيد مستجد

 ۰٥٤ عبدهللا عاطف ابراهيم الجنزورى ٤۰٧٧ مقيد مستجد

 ۰٥٦ عبدهللا محمد سليمان محمد التالوى ٤۰٧٨ مقيد مستجد

 ۰٥٨ عبدالمعبود محمد عبدالمعبود السيد ٤۰٧٩ مقيد مستجد

 ۰٦۰ عبدالوهاب زكريا على حجازى ٤۰٨۰ مقيد مستجد

 ۰٦۲ عبير جمال السيد سيد احمد ٤۰٨۰ مقيد مستجد

 ۰٦٤ عزه السعيد على احمد سيد احمد ٤۰٨۲ مقيد مستجد

 ۰٦٦ عال عبدالفتاح محمد سليمان هيكل ٤۰٨۰ مقيد مستجد

 ۰٦٨ ء احمد مصطفى الصعيدىعال ٤۰٨٤ مقيد مستجد

 ۰٧۰ علم الدين ابوالسعود مدبولى صبح ٤۰٨٥ مقيد مستجد

 ۰٧۲ على سعيد على محمد ٤۰٨٦ مقيد مستجد

 ۰٧٤ علياء اسماعيل محمد اسماعيل خليل ٤۰٨٧ مقيد مستجد

 ۰٧٦ علياء خالد محمد خفاجى ٤۰٨٨ مقيد مستجد

 ۰٧٨ عمر جمال فتحى عبدالجواد ٤۰٨٩ مقيد مستجد

 ۰٨۰ عمر خالد طه عبدالحليم ٤۰٩۰ مقيد مستجد

 ۰٨۲ عمرو حسن محمد ابوسليم ٤۰٩۰ مقيد مستجد

 ۰٨٤ عمرو نبيل حامد عبدالعزيز ٤۰٩۲ مقيد مستجد

 ۰٨٦ غاده عيد عبدالخالق عبدالعزيز ٤۰٩۰ مقيد مستجد

 ۰٨٨ فارس عبدالستار كريم عبدالقادر العربى ٤۰٩٤ مقيد مستجد

 ۰٩۰ فاطمه الزهراء فيصل جيالنى ٤۰٩٥ مقيد مستجد
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 ۰٩۲ فاطمه خالد يحى عبدالحميد بريه ٤۰٩٦ مقيد مستجد

 ۰٩٤ فاطمه صبحى يسرى عبدالعال ٤۰٩٧ مقيد مستجد

 ۰٩٦ فاطمه عبدالعليم صالح عبدالعليم ٤۰٩٨ مقيد مستجد

 ۰٩٨ فاطمه مامون الدسوقى مامون ٤۰٩٩ مقيد مستجد

 ٤۰۰ رضا محمد فاطمه محمد ٤۲۰۰ مقيد مستجد

 ٤۰۲ فاطمه محمد على محمد عمر ٤۲۰۰ مقيد مستجد

 ٤۰٤ فاطمه منصور محمود عبدالرحمن ٤۲۰۲ مقيد مستجد

 ٤۰٦ فكريه حسن محمد حسن ٤۲۰۰ مقيد ۲من الخارج 

 ٤۰٨ فوزيه خضر متولى مروان ٤۲۰٤ مقيد مستجد

 ٤۰۰ فوزيه سليمان فتحى سليمان ٤۲۰٥ مقيد مستجد

 ٤۰۲ كارمن رائد عبدالسالم عبدالسميع ٤۲۰٦ مقيد مستجد

 ٤۰٤ محمد ابراهيم السيد احمد ٤۲۰٧ مقيد مستجد

 ٤۰٦ محمد احمد عبدالرازق محمد ٤۲۰٨ مقيد مستجد

 ٤۰٨ محمد اشرف كامل شعالن ٤۲۰٩ مقيد مستجد

 ٤۲۰ محمد امين محمد كمال الفرارجى ٤۲۰۰ مقيد مستجد

 ٤۲۲ ابراهيم الوكيلمحمد بدير السكرى  ٤۲۰۰ مقيد مستجد

 ٤۲٤ محمد حمدى محمد دهب ٤۲۰۲ مقيد مستجد

 ٤۲٦ محمد خميس قطب حسن ٤۲۰۰ مقيد مستجد

 ٤۲٨ محمد رجب عبدهللا ابراهيم ٤۲۰٤ مقيد مستجد

 ٤۰۰ محمد زكريا توفيق محمد ٤۲۰٥ مقيد مستجد

 ٤۰۲ محمد سعيد محمد عامر ٤۲۰٦ مقيد مستجد

 ٤۰٤ يد عبدالحميد مدكورمحمد سمير س ٤۲۰٧ مقيد مستجد

 ٤۰٦ محمد سمير محمد ابوالفتوح ٤۲۰٨ مقيد مستجد

 ٤۰٨ محمد طاهر عبده عبدالعاطى ٤۲۰٩ مقيد مستجد

 ٤٤۰ محمد طه السالوى ابراهيم ٤۲۲۰ مقيد مستجد

 ٤٤۲ محمد عبدالخالق عبدالهادى شلبى ٤۲۲۰ مقيد مستجد

 ٤٤٤ حمدمحمد عبدالمنعم السعيد محمد م ٤۲۲۲ مقيد مستجد

 ٤٤٦ محمد فرج محمد فرج عثمان ٤۲۲۰ مقيد مستجد

 ٤٤٨ محمد فوزى عوض عبدالرحمن ٤۲۲٤ مقيد مستجد

 ٤٥۰ محمود احمد سعيد قطب الصاوى ٤۲۲٥ مقيد مستجد

 ٤٥۲ محمود خالد عزت طه ٤۲۲٦ مقيد مستجد

 ٤٥٤ محمود سعد الدين عمر عبدالباقى ٤۲۲٧ مقيد باقي

 ٤٥٦ د عبدهللا السيد عزبمحمو ٤۲۲٨ مقيد مستجد
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 ٤٥٨ محمود مجدى حلمى احمد شحاته ٤۲۲٩ مقيد مستجد

 ٤٦۰ محمود محمد فتوح ابراهيم ٤۲۰۰ مقيد مستجد

 ٤٦۲ مروه جمال السيد منصور سالم ٤۲۰۰ مقيد مستجد

 ٤٦٤ مروه عادل عبدالرحمن عبدالعال ٤۲۰۲ مقيد مستجد

 ٤٦٦ مروه فضل سليمان محمود ٤۲۰۰ مقيد مستجد

 ٤٦٨ مروه محمد دسوقى احمد عبده ٤۲۰٤ مقيد مستجد

 ٤٧۰ مروه محمد عفيفى على بكر ٤۲۰٥ مقيد مستجد

 ٤٧۲ مريم احمد عبدالرحمن احمد فرج ٤۲۰٦ مقيد مستجد

 ٤٧٤ مصطفى احمد على الشرقاوى ٤۲۰٧ مقيد مستجد

 ٤٧٦ مصطفى اشرف احمد محروس ٤۲۰٨ مقيد مستجد

 ٤٧٨ صطفى محمد يوسف شوربهمصطفى م ٤۲۰٩ مقيد مستجد

 ٤٨۰ معاذ باسم بدير ابراهيم ٤۲٤۰ مقيد مستجد

 ٤٨۲ منصور كارم منصور بيومى ٤۲٤۰ مقيد مستجد

 ٤٨٤ منه هللا حسن جابر مصطفى ٤۲٤۲ مقيد مستجد

 ٤٨٦ منه هللا نادى عيد سعد مرسى ٤۲٤۰ مقيد مستجد

 ٤٨٨ مى محروس رمضان عطيه ٤۲٤٤ مقيد مستجد

 ٤٩۰ مينا اسكندر داود مترى ٤۲٤٥ يدمق مستجد

 ٤٩۲ نجالء فكيه مرزوق سند ٤۲٤٦ مقيد مستجد

 ٤٩٤ ندا على السيد محمود ٤۲٤٧ مقيد مستجد

 ٤٩٦ ندا نزيه فؤاد انور قمر ٤۲٤٨ مقيد مستجد

 ٤٩٨ نسمه سامى محمد احمد محمود ٤۲٤٩ مقيد مستجد

 ٥۰۰ نسمه محمد محمود محمد ٤۲٥۰ مقيد مستجد

 ٥۰۲ نشوى السيد صوابى عبدالرحمن ٤۲٥۰ مقيد مستجد

 ٥۰٤ نفين طارق عبدالمجيد محمد ٤۲٥۲ مقيد مستجد

 ٥۰٦ نهاد وجدى عبدالنبى قاسم ٤۲٥۰ مقيد مستجد

 ٥۰٨ نهله سالمه حامد سليمان االخرس ٤۲٥٤ مقيد مستجد

 ٥۰۰ نور الدين احمد ابراهيم محمد ابراهيم ٤۲٥٥ مقيد مستجد

 ٥۰۲ نورا اشرف احمد عبدالرؤوف ٤۲٥٦ مقيد مستجد

 ٥۰٤ نورا خالد محمد الغسال ٤۲٥٧ مقيد مستجد

 ٥۰٦ نورا محمد سيد عبداللطيف ٤۲٥٨ مقيد ۲من الخارج 

 ٥۰٨ نوران محمود محمود مرسى ٤۲٥٩ مقيد مستجد

 ٥۲۰ نورهان احمد عبدالمنعم عبداللطيف ٤۲٦۰ مقيد مستجد

 ٥۲۲ السيد نورهان زغلول محمد ٤۲٦۰ مقيد مستجد
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 ٥۲٤ نيرمين سالمه مرسى محمد زعويل ٤۲٦۲ مقيد مستجد

 ٥۲٦ هاجر ابراهيم طه عويس ٤۲٦۰ مقيد مستجد

 ٥۲٨ هاجر ابراهيم عبدالحليم السيرسى ٤۲٦٤ مقيد مستجد

 ٥۰۰ هاجر شريف احمد بخاطره على ٤۲٦٥ مقيد مستجد

 ٥۰۲ هاجر طارق احمد صالح الدين عبده ٤۲٦٦ مقيد مستجد

 ٥۰٤ هاله  الشافعى على ابو السعود التلب ٤۲٦٧ مقيد ستجدم

 ٥۰٦ هاله مصطفى عبدالرؤوف عبدالقادر ٤۲٦٨ مقيد مستجد

 ٥۰٨ هاله نبيل محمد مبروك فرج ٤۲٦٩ مقيد مستجد

 ٥٤۰ هبه عبدالحميد حامد عشماوى ٤۲٧۰ مقيد مستجد

 ٥٤۲ هبه عبدالراضى محمود عواد رمضان ٤۲٧۰ مقيد مستجد

 ٥٤٤ هبه عبدهللا محمد مصطفى ٤۲٧۲ مقيد دمستج

 ٥٤٦ هدى حمدى محمود عبدالرحمن ٤۲٧۰ مقيد مستجد

 ٥٤٨ هدير احمد عبدالحميد ابراهيم بركات ٤۲٧٤ مقيد مستجد

 ٥٥۰ هدير اسامه مجاهد محمد مجاهد ٤۲٧٥ مقيد مستجد

 ٥٥۲ هدير عبداللطيف يونس محمد ٤۲٧٦ مقيد مستجد

 ٥٥٤ اباصيرى متولى مرسى السيد هشام ٤۲٧٧ مقيد مستجد

 ٥٥٦ هشام محمد عبدالعزيز السيد على ٤۲٧٨ مقيد مستجد

 ٥٥٨ هند احمد صابر حسين راشد ٤۲٧٩ مقيد مستجد

 ٥٦۰ هند خيرت عبدالرحيم النجار ٤۲٨۰ مقيد باقي

 ٥٦۲ وفاء متولى عبدالعزيز محمد حداد ٤۲٨۰ مقيد مستجد

 ٥٦٤ يم محمدوفاء محمد ابراه ٤۲٨۲ مقيد مستجد

 ٥٦٦ والء احمد عبدالسالم محمد عزب ٤۲٨۰ مقيد مستجد

 ٥٦٨ والء محمد احمد على عيد ٤۲٨٤ مقيد مستجد

 ٥٧۰ والء محمد رجب احمد يوسف ٤۲٨٥ مقيد مستجد

 ٥٧۲ يارا السيد محمد محمد الشناوى ٤۲٨٦ مقيد مستجد

 ٥٧٤ ياسمين حمدى محمد محمد محمد خطاب ٤۲٨٧ مقيد مستجد

 ٥٧٦ ياسمين محمد نجيب فتحى عبدالوهاب ٤۲٨٨ مقيد ستجدم

 ٥٧٨ يحيى محمد محمد ابوضيف ٤۲٨٩ مقيد مستجد

 ٥٨۰ يمنى صبرى سعيد عبدالحميد ٤۲٩۰ مقيد مستجد

 081 -مجموع الطلبة : 
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