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   (1)و      سكشه 1202/2202فً انعبو انجبمعً   انثبويخكشف ثأسمبء طالة انفرقخ    

 اتـــــــــــــــــــــــــمالحظ الحالة الدراسٌة ــــمــــــــــاالســـــــــ م

   ابراهٌم حسن ابراهٌم دمحم دمحم  .1
   ابراهٌم رضا على عبد الغفار  .2
   براهٌمابراهٌم صبرى ابراهٌم جوده ا  .3

   ابراهٌم طارق عبد العزٌز جوٌلى  .4
   ابراهٌم عبد العلٌم ابراهٌم السٌد مسعود  .5
   ابراهٌم مسعد مصطفى جمٌعه  .6
   احمد ابراهٌم حسن البسطوٌسى شعبان  .7
   احمد اسماعٌل على اسماعٌل  .8

   احمد السعٌد دمحم السٌد مراد  .9
   احمد تامر دمحم عٌد  .11
   هٌواحمد جمال محروس عل  .11

   احمد حسن مرغنى مرغنى تاج الدٌن  .12
   احمد خالد دمحم عزازى   .13
   احمد رجب دمحم عبد الرحمن ابو النجا  .14
   احمد رضا فرماوى رزق  .15
   احمد سعد دمحم عبد الممصود النجار  .16

   احمد سعٌد السٌد دمحم  .17
   احمد صالح عبد المجٌد تركى العلٌمى  .18

   احمد احمد صالح فاروق دمحم سٌد  .19

 في جميع مىاد انفصم انذراسي االول وانثبوي  ثــــبق  احمد عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن    .21

   احمد عثمان السٌد دمحم حسن العزب  .21

   احمد فارس محى الدٌن رمضان  .22

   احمد مجاهد السٌد مجاهد   .23

   احمد دمحم ابراهٌم عبد الحمٌد  .24

   احمد دمحم احمد على عٌد  .25

    انور علىاحمد دمحم  .26
   احمد دمحم خمٌس شعبان خمٌس  .27

   احمد دمحم عبد الجٌد الشوربجى  .28
   احمد دمحم على عبدالعاطى على  .29
   احمد دمحم عٌد صالح  .31

   احمد محمود حجازى محمود حجازى  .31
   احمد محى احمد بٌومى  .32

   مون حسنأاحمد مصطفى م  .33
   احمد نصر دمحم على بدٌوى  .34
   مود عبد الحمٌد دمحم عٌداحمد هانى مح  .35
   احمد ولٌد عبد العزٌز النجار  .36
   احمد ٌاسر احمد زاٌد  .37
   احمد ٌحٌى دمحم خلٌفه  .38
   وضــــادم دمحم احمد ع  .39

 في جميع مىاد انفصم انذراسي االول وانثبوي مرحمه انخبرج اول   ارٌج دمحم اٌمن محمـــــد   .41
   اسامه ابراهٌم مصطفى على جبر  .41
   رمضان دمحم الصباغ هساما  .42
   ىاسراء انور دمحم عل  .43
   اسراء اٌمن عبدهللا ابراهٌم السودانى  .44

   اسراء سعٌد احمد ابو سلٌمان  .45
   ىاسراء صبحى صابر دسول  .46
   اسراء عبد الغنى احمد الشرلاوى  .47
   اسراء كرٌم ابراهٌم السٌد ابراهٌم  .48
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 (  2سكشه )   و       1202/2202ً انعبو انجبمعً ف  نثبويخاكشف ثأسمبء طالة انفرقخ 

 اتـــــــــــــــــــــــــمالحظ الحالة الدراسٌة االســـــــــــــم م

   اسراء مجدى محمود السٌد ناجى  .49

   اسراء دمحم عبد العظٌم شحاته  .50

   )أنثى(     اسالم السٌد عبد الباسط الغزالى  .51

   لداٌم عٌداسالم عادل عبد الحمٌد عبد ا  .52

   اسماء احمد عبد الفتاح ذكى مصطفى  .53

   اسماء احمد دمحم دمحم خلٌل  .54

   اسماء اشرف عبد الحافظ الدالى  .55

   اسماء السٌد حامد ٌوسف  .56

   اسماء راضى سوٌلم جمعه سوٌلم  .57

   اسماء شعبان على عبد الممصود على  .58

   اسماء شعبان نور الدٌن احمد نور الدٌن  .59

     ٌز السٌد عبد الحافظاسماء عز  .60

   اسماء عصام مختار حسان  .61

   اسماء على عبد الوهاب ابراهٌم  .62

   اسماء عماد طلعت عبد الحمٌد  .63

   اسماء دمحم ابراهٌم عبد العزٌز  .64

   اسماء دمحم شعبان ابو  خطوه  .65

   اسماء نبٌل حماده دمحم زٌدان  .66

   اسمهان ممتاز عبد الحمٌد حسٌنى الشافعى  .67

   شرف احمد عبد الحمٌد فرحات دمحما  .68

   اشرلت على عبد الفتاح الرٌس  .69

   االء السٌد  منصور راضى  .70

   االء اٌمن دمحم نجٌب دمحم مجاهد  .71

   االء اٌهاب ذكرٌا ابراهٌم  .72

   االء عاطف اٌوب عبد العال  .73

   االء عبد العلٌم عبد الرازق دمحم عابدٌن  .74

   االء دمحم سعٌد على بحٌرى  .75

   االء دمحم على ابراهٌم باشا  .76

   االء مسعد خلٌفه ٌوسف ابو صٌره  .77

   االء وائل احمد عبدالواحد  .78

   الزهراء دمحم حسٌن عبد هللا سوٌلم  .79

   السٌد دمحم السٌد دمحم االصم  .80

   امال فتحى على دمحم عمٌده  .81

   امانى رشدى عطاٌا صبٌح  .82

   امجد دمحم السٌد احمد الثمبى  .83

   عمرو عبد المادر السٌدامل   .84

   امل فكرى دمحم السعٌد  .85

   امل فهٌم فهٌم عوض الفرخ  .86

   امل مجاهد عبد الهادى مجاهد  .87

   امنٌه احمد سعد عبد الحمٌد  .88

   امنٌه اٌمن السٌد دروٌش عبده  .89
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فً انعبو   نثبويخاكشف ثأسمبء طالة انفرقخ  (  3سكشه )   و       1202/2202انجبمعً 

 اتـــــــــــــــــــــــــمالحظ الحالة الدراسٌة االســـــــــــــم م

   امنٌه مسعد دمحم باشا زلط  .90

   امٌره السٌد زكى عوض  .91

   امٌره حمدى دمحم شحاته  .92

   امٌره زكرٌا دمحم الهادى  .93

   امٌره سمٌر لطفى الفٌومى  .94

   امٌره كامل ابراهٌم دمحم  .95

   لدسولى امٌره دمحم محمود ا  .96

   امٌره ممدوح احمد عطٌه الشربٌنى  .97

   امٌره منصور حسن حمزه ابو سنه  .98

   امٌره موسى السٌد سالمه الفى  .99

   امٌن احمد الدمحمى دمحم درغام  .100

   اٌمان احمد صالح عبد المحسن  .101

   اٌمان احمد عبد هللا على  .102

   اٌمان سامى اسماعٌل احمد شلبى  .103

   ن دمحماٌمان سامى دمحم عنا  .104

   اٌمان سالمه دمحم عبد البارى ابو نار  .105

   اٌمان صبرى زكرٌا مختار بالبل  .106

   اٌمان عبد العزٌز سٌد احمد مسعود سٌد   .107

   اٌمان عبد العظٌم سعد عبد العظٌم  .108

   اٌمان عماد الدٌن فتح الباب عبد الحى   .109

   اٌمان عمر مصطفى ابراهٌم الحفناوى  .110

   سعداٌمان فوزى دمحم م  .111

   اٌمان كمال دمحم طه  .112

   اٌمان دمحم رضا على ٌوسف  .113

   اٌمان دمحم صبحى محمود حجازى  .114

   اٌمان دمحم دمحم سعٌد احمد  .115

   اٌناس خالد رمضان لطب المحالوى  .116

   اٌه احمد طه احمد طه  .117

   اٌه احمد عبد الرسول عبد المعطى   .118

   اٌه السٌد جالل االبشٌهى  .119

   ى سٌد بٌومى الفخرانىاٌه هللا بٌوم  .120

   اٌه بكر السٌد فرحات  .121

   اٌه جمال ابراهٌم السٌد عبد الوهاب  .122

   اٌه جمال عبد الحمٌد رزق  .123

   اٌه حاتم حسن السٌد دروٌش  .124

   اٌه راضى الشربٌنى عبد الخالك  .125

   اٌه ربٌع سالمه احمد شاهٌن  .126

   اٌه سالم اسماعٌل سالم  .127

   اٌه سعٌد مصطفى البدراوى  .128

   اٌه عبد هللا فؤاد عبد هللا ابو شنب  .129

   اٌه عبد المنصف عبد العزٌز محروس  .130

   اٌه فكرى العجمى دمحم سالم  .131

   اٌه كمال محمود السٌد  .132

   اٌه دمحم حامد حامد على  .133
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انجبمعً                  1202/2202 فً انعبو   نثبويخاشف ثأسمبء طالة انفرقخ ك  

 ( 4سكشه ) 

 اتـــــــــــــــــــــــــمالحظ الحالة الدراسٌة االســـــــــــــم م

   اٌه مصطفى دمحم توفٌك عبد الفتاح  .134

   اٌه وائل سعٌد دمحم عبد الصادق  .135

   اٌهم دمحم عبد الهادى عبد الحمٌد الجندى  .136

   بتول على عبد الحمٌد على ابراهٌم  .137

   راهٌم زكىبسمله سمٌر المغاورى اب  .138

   بسمه باسم فتحى ابراهٌم  .139

   بسمه بدوى دمحم بدوى  .140

   بسنت عادل اسكندر عبد السٌد  .141
   بسنت مجدى دمحم ابو الفتوح عبد السالم   .142
   بسنت دمحم رضا اسماعٌل السٌسى  .143
   بسنت دمحم طه دمحم  .144
   بالل عادل عزالرجال عبد الونٌس حجاب  .145
   وسبوال جورج كامل جرجس سرجٌ  .146
   بوال عماد حلمى بسطا  .147
   تسنٌم جمال سٌد عبد العزٌز  .148
   تسنٌم خالد عطٌه دمحم على  .149
   تغرٌد سعٌد عبد هللا عبد الشافى  .150
   تغريذ عبدل فبروق انعسبل   .151
   تغرٌد دمحم سٌد اسماعٌل عبد الرحمن  .152
   تمى ولٌد عبد الحك ابو زٌد  .153
   جاسر مصطفى على ابراهٌم نور الدٌن  .154
   جمال خالد منٌر عوض هللا حسن  .155
   جهاد السٌد السٌد الشرلاوى  .156
   جهاد حسن دمحم السٌد  .157
   جهاد خالد محمود احمد  .158
   جهاد رأفت دمحم ادرٌس رحٌم  .159
   جهاد سامى دمحم الجارحى  .160
   جهاد سمٌر عبد الفتاح بسٌونى  .161
   جون كمٌل كامل جاد السٌد  .162
   عشوش جٌهان رمضان ابراهٌم منصور  .163
   حازم احمد مسعود ٌوسف  .164
   حبٌبه عادل عبد الخالك احمد شرف الدٌن  .165
   حبٌبه عماد الدٌن عٌد دمحم حشٌش  .166
   حبٌبه عمرو دمحم ابراهٌم  .167
   حبٌبه دمحم السٌد العربى عبد الفتاح  .168
   حسام الدٌن دمحم شعبان دمحم  .169
   حسن سعٌد حسن رٌحان  .170
   نحسناء حسٌن دمحم رشاد حسٌ  .171
 هستىنىجيب أول وثبن  ثـــــــبق  حمدي دمحم فاروق عوض هللا   .172
   حنٌن سامى حسن زكى شعٌب  .173
   خالد السٌد دمحم دمحم الحلو  .174
   خالد ماهر طلعت كامل صالح  .175
   خالد دمحم سعٌد دمحم الشرلاوى  .176
   خلود حسٌن دمحم حسٌن سنبل  .177
   خلود عالء عوض زكى الحداد  .178
   د السالم مصطفى العانوسىخلود وجٌه عب  .179
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فً انعبو   نثبويخاشف ثأسمبء طالة انفرقخ ك ( 5سكشه )            1202/2202انجبمعً 

 االســـــــــــــم م
الحالة 

 الدراسية
ـــــــــــــــــــــــمالحظ

 اتــ
   دالٌا خلٌفه دمحم اسماعٌل الحشاش  .180

   دالٌا ماهر لاسم دمحم  .181

   مصطفى السٌد البٌلىدعاء احمد   .182

   دعاء امام دمحم محمود السعداوى  .183

   دعاء عبد الحافظ دمحم على  .184

   دعاء عبد المنعم هاشم خمٌس  .185

   دعاء ٌاسر السٌد بٌومى السٌد  .186

   دنٌا ماهر ابراهٌم لطفى ابراهٌم  .187

   دٌنا ابراهٌم على محمود خاطر  .188

   دٌنا مصطفى محمود لاسم  .189
   الممصود دمحمرءوف مصطفى عبد   .190

   رؤى ٌاسر عفٌفى السٌد عبد الرحمن  .191

   رانا رأفت دمحم عبد العاطى دمحم عمر  .192

   رحاب حمدى دمحم عبد العزٌز  .193

   رحمه جمال خضرى عبد الال مصطفى  .194

   رحمه خالد عبد الحمٌد مجاهد السنهوى  .195

   رحمه طارق فهٌم السٌد  .196

   رحمه طلعت انور هٌكل  .197

   اد السٌد حسنرشاد احمد رش  .198

   رضوه دمحم عبد العظٌم حسٌن رضوان  .199

   رلٌه عزت عبد الحمٌد صالح    .200

   رنا خالد دمحم دمحم مصطفى  .201

   رنا سمٌر عبد الفتاح محمود البدوى  .202

   رنا ضٌاء عبد المعز عبد العزٌز دمحم  .203

   رنا فرج فرج شحاته  .204

   رنا محسن احمد عبد اللطٌف شرف  .205

   دٌن ابراهٌم دمحمروان حسام ال  .206

   روان حسٌن فتحى دمحم السعدنى  .207

   روان طارق عبد اللطٌف عبد الحمٌد  .208

   روان عبد العظٌم غمرى األلفى  .209

   روان عماد صالح السٌد  .210

   روان عوض دمحم المنسى  .211

   روان فتحى دمحم غازى  .212

   روان دمحم سٌف النصر حسٌن  .213

   روان محٌى عبد هللا خلٌل بدوى  .214

   روان مصطفى محمود النفٌلى  .215

   روان مصطفى محمود دمحم احمد  .216

   روضه عماد سعد على مصطفى  .217

   رٌم اسماعٌل دمحم اسماعٌل بٌرم  .218

   رٌم صفوان البشٌر عبد الفتاح بشٌر  .219

   رــــــــرٌم ٌحى دمحم زاه  .220

   رٌهام بشٌر دٌاب عبد العزٌز  .221

   زهراء حسام عبد هللا محمود نصٌر  .222
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فً انعبو   نثبويخاكشف ثأسمبء طالة انفرقخ  ( 6سكشه )   و       1202/2202انجبمعً 

 االســـــــــــــم م
الحالة 

 الدراسية
ـــــــــــــــــــــــمالحظ

 اتــ
   زهراء ماهر عبد السمٌع العبد  .223

   زٌاد عادل دمحم عبد الشافى  .224

   زٌاد عصام ابراهٌم السٌد دمحم  .225

   محمود حماد محمود عبد المجٌد زٌاد  .226

   زٌنب السٌد سعٌد دمحم سالم  .227

   زٌنب عبد الرحمن عبد اللطٌف دمحم  .228

   زٌنب على دمحم عبد المنعم  .229

   ساره ابراهٌم دمحم عبد الشافى  .230

   ساره احمد دمحم احمد زٌن الدٌن  .231

   ساره خالد مصطفى سالمه الساهى  .232

   ساره ربٌع عامر دمحم احمد  .233

   ساره سامى دمحم السٌد زعوٌل  .234

   ساره شرٌف جوده على  .235

   ساره طه على احمد طه  .236

   ساره عادل عبد الفتاح عبد الجواد  .237

   ساره فتحى دمحم دمحم ٌالوت  .238

   ساره دمحم الجٌوشى شلبى  .239

   ساره دمحم عباس عبد اللطٌف الدماطى  .240

   ساره دمحم متولى متولى دراز  .241

   احمد ساره محمود دمحم  .242

   ساره نبوى رمضان محمود  .243

   سامٌه اشرف السٌد ابراهٌم على عثمان  .244

   سعاد خالد مأمون زكى  .245

   سعاد عصام صالح الدٌن دمحم  .246

   سعاد دمحم كامل حسن حسن  .247

   سعٌد نادر سعٌد دمحم حسن الكشن  .248

   سلمان اكرامى مختار مخٌمر  .249

   سلمى زكرٌا ابراهٌم زكى دمحم صباح  .250

   سلمى عادل على السٌد عبد العال  .251

   سلمى عبد هللا الشحات عبد هللا العدل  .252

   سلمى دمحم دمحم احمد الخولى  .253

   سلمى دمحم محمود سرحان  .254

   سلمى ولٌد حسٌن حسنٌن  .255

   سلٌمان ابراهٌم سلٌمان صبٌح  .256

   سماء ضٌاء الدٌن دمحم فرحات  .257

   سماء ناجح عبدالعظٌم عبدالرحمن  .258

   هشام فوزى على سماء  .259

   سمر احمد حسن عبد العزٌز  .260

   سمر عبد الغنى امام احمد  .261

   سمر ناصر سٌد مرسى  .262

   سمٌحه محمود عبد الرحمن منتصر  .263

   سمٌر محمود دمحم مرزوق  .264

   سندس سالم محروس سالم  .265

   عابدٌن ىسهٌله احمد السٌد مصطف  .266
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 ( 7و         سكشه )1202/2202انعبو انجبمعً  فً  انثبويخشف ثأسمبء طالة انفرقخ ك

 االســـــــــــــم م
الحالة 

 اتـــــــــــــــــــــــــمالحظ الدراسية

   سهٌله عبد الفتاح عبد العاطى احمد  .267

   سهٌله ٌاسر عبد العظٌم ابوالمجد احمد  .268

   سوزان دمحم حامد دمحم حامد س .269

   سٌد طارق سٌد جمعه حسن  .270

    السٌد ابراهٌم السٌدسٌف هللا  .271

   سٌف دمحم عبد المهدى ابراهٌم لدوس  .272

   شاهنده عبد الرازق مصطفى عبد الرازق   .273

   شروق السٌد بكر السٌد عبد العاطى  .274

   شروق سامى امٌن ابراهٌم  .275

   شروق شرٌف عبد الوهاب عبد السمٌع  .276

   شروق شعبان على دمحم  .277

   شروق صالح دمحم شكر  .278

   اطف سعٌد دمحمشروق ع  .279

   شروق عبد الحلٌم عبدالعاطى عبد الحلٌم  .280

   شروق عبد الساتر سلٌمان فرحان  .281

   شروق عصام ابو الفتوح السٌد  .282

   شروق فتحى دمحم ابراهٌم الحنفى  .283

   شروق مجدى عبد المنعم هاشم  .284

   شروق دمحم حسن صابر   .285

   شروق مسعود حسن عبد الفتاح  .286

    سعد عبد المادرشروق هانى عبد هللا  .287

   شرٌف شرٌف زكرٌا هاشم اسماعٌل  .288

   شرٌن دمحم احمد احمد الشناوى  .289

   شنوده ٌوسف محروس فٌلبس  .290

   شهد دمحم رضا ابراهٌم  .291

   شهد دمحم سالمه رشوان عامر  .292

   شهد محمود حسٌن محمود  .293
   شولى دمحم على دمحم عطٌه  .294

   شٌماء جالل سعد عٌسوى عبد العال  .295

   شٌماء سمٌر عبد الوهاب عبد الهادى   .296

   شٌماء صابر حسٌن حسانٌن  .297

   شٌماء عماد دمحم فتحى الدالى  .298

   شٌماء محسن دمحم عبد الحمٌد النشار  .299

   شٌماء دمحم جمال الدٌن ادم  .300

   شٌماء دمحم حسن عبد الرحمن حسن   .301

   شٌماء مصطفى احمد سٌد  .302

   صافى ثروت على سند الحسانٌن  .303

   صبحٌه شعبان عبد الرحمن العطار  .304

   صفاء محمود ٌسرى ٌوسف  .305

   صفٌه ناصر فتحى دمحم   .306

   صالح الدٌن خالد دمحم صالح محمود  .307

   ضحى دمحم عبد الفتاح ابراهٌم الحدٌدى  .308

   ضٌاء سامى عبد الهادى عبد الرحٌم  .309

   عاطف السٌد عبد العاطى الجرف  .310

   سالم عبد الحمٌد احمد عبد الحمٌد  .311

 في جميع مىاد انفصم انذراسي االول وانثبوي ثــــــــبق عبدالحمٌد دمحم سٌد محـــــــــمد   .312

   عبد الرحمن احمد سعٌد منصور الطٌبى  .313

   عبد الرحمن اشرف على حجازى سلٌم  .314

   عبد الرحمن الٌمانى ابراهٌم ابو سلٌمان  .315

   عبد الرحمن صبحى خلٌل مرسى عوض  .316
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و         1202/2202 ( 8سكشه )  فً انعبو انجبمعً   نثبويخاانفرقخ  سمبء طالةكشف ثأ

 االســـــــــــــم م
الحالة 

 الدراسية
اـــــــــــــــــــــــــمالحظ

 ت
   عبد الرحمن عالء الدٌن دمحم عبد اللطٌف   .317

   عبد الرحمن على رجب احمد  .318

   عبد الرحمن عماد صبرى عبد الفتاح   .319

   عبد الرحمن دمحم عبد هللا عبد السمٌع  .320

   عبد الرحمن دمحم عبد المعطى محمود خلٌل  .321

   عبد الرحمن مظهر فرٌد عبد هللا  .322

   عبد الرحمن وجٌه حسنى ٌوسف   .323

   عبد العلٌم رضا عبد العلٌم الدسولى دمحم  .324

   عبد الكرٌم خالد عبد الكرٌم حامد اسماعٌل  .325

   ابراهٌم سوٌلمعبد هللا ابراهٌم دمحم   .326

   عبد هللا بدر محمود دمحم احمد  .327

   عبد هللا سامى مصطفى الجندى  .328

   عبد هللا عزت دمحم البٌومى دمحم   .329

   عبد هللا عصام دمحم عبد الغفار  .330

   عبد هللا عمل ابراهٌم السٌد حسنٌن  .331

   عبد هللا عمر شولى دمحم شوٌل  .332

   عبد هللا محمود عٌد دمحم مكاوى  .333
   بٌر دمحم عطا سعدع  .334

   الدٌن عبد الناصر دمحم سٌد عز  .335

   عال ابو المجد حامد ابو المجد شاهٌن  .336

   عالء احمد دمحم االمبابى  .337

   على ابو السعود نسٌم على الجٌار  .338

   على السٌد صالح الدٌن دمحم  .339

   على شعبان على دمحم مدكور  .340

   على دمحم بٌومى عبد الحمٌد  .341

   عد على حواشعلى مختار س  .342

   على وائل على عبد السالم دمحم  .343

   علٌاء دمحم عبد السالم دمحم دمحم  .344

   علٌاء ناصر اسماعٌل عمران  .345

   عماد عبد المحسن التهامى لاسم  .346

   عمار ٌاسر عبد الخالك دمحم نصر  .347

   عمر احمد دمحم متولـــــــــــــً   .348

   عمر شاكر حامد عبد العزٌز بوش  .349

   عبد العزٌز صالح عبد العزٌز خاطرعمر   .350

   عمر عبد العزٌز عبد الصمد اسماعٌل حجازى  .351

   عمر عبد المنعم مصطفى منصور  .352

   عمر دمحم فرٌد ٌوسف النجار  .353

   عمر دمحم دمحم فرج عبد الجلٌل  .354

   عمر نبٌل السٌد ملٌجى سلٌمان  .355

   عٌد سلٌمان عٌد عوده  .356

   غاده دمحم سالم حسن  .357

   ن وجٌه رمضان احمدغفرا  .358

   فادى اندرٌا وهٌب اندراوس صلٌب  .359

   فادى حسٌن احمد حسٌن ابو عمده  .360

   فاروق عونى فتح هللا اسماعٌل  .361

   فاطمه ابو المجد محمود مصطفى على  .362
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فً انعبو  نثبويخاكشف ثأسمبء طالة انفرقخ  ( 9سكشه )   و       1202/2202انجبمعً 

 ـــماالســــــــــ م
الحالة 

 الدراسية
ـــــــــــــــــــــمالحظ

 اتــــ
   فاطمه الزهراء احمد دمحم جوده احمد  .363

   لجوادعبد افاطمه الزهراء مصطفى السٌد   .364

   لعزٌز ٌوسفعبد افاطمه خٌرى دمحم   .365

   فاطمه عادل دمحم احمد رزق  .366

   لعالعبد اسرٌع ابو لرازق عبد افاطمه   .367

   حنفىفاطمه مجدى دمحم   .368

   لرحمنعبد افاطمه دمحم السٌد دمحم   .369

   فاٌزه دمحم على عبد العزٌز  .370

   فداء خلٌل دمحم انور الشهاوى  .371

   فرح عالء الدٌن دمحم عبد الحمٌد مرسى  .372

   فرح فؤاد دمحم فؤاد حسٌن  .373

   فرحه سعٌد محمود على عمران  .374

   فرٌده ٌحٌى حسن الماضى  .375

   فٌبى عصام داود رزق هللا  .376

   كرٌم احمد البدوى حسٌن ابراهٌم غنٌمه  .377

   كرٌم احمد حسن على الدٌب  .378

   كرٌم السٌد عبد الرحمن السٌد العانوسى  .379
   كرٌم جبر دمحم جبر الملٌجى  .380

   كرٌم سامى جمٌل عالم  .381

   كرٌم سٌد احمد مرسى عبد البالى  .382

   كرٌم شحاته دمحم شمس الدٌن  .383

   كرٌم طارق مصطفى النحاس  .384

   كرٌمه عبد الخالك عبد الفتاح حسٌن  .385

   كٌرلس نادر منٌر بولس  .386

   لبنى عبد الفتاح كرٌم الطناحى  .387

   لمٌا على سعد دمحم سوٌلم  .388

   لمٌس عصام دمحم المتولى السٌد شرٌف  .389

   لٌلى السٌد دمحم متولى  .390

   لٌلى طاهر هاشم حامد عوض  .391

   ماجده عماد لبٌب حسٌن عبد الجلٌل  .392

   تٌنا صابر شحاته زكى مار  .393

   مارتٌنا منصور حبٌب ممروفة  .394

   مارى امجد كمال غبلاير  .395

   مارٌا ادور غالى جاد الكرٌم  .396

   مارٌز عوض سمٌر كامل عبد الملن  .397

   مارٌنا ابراهٌم سلٌمان اسطفانوس  .398

   مارٌو اشرف نصر مٌنا  .399

   مازن عادل عبد المنعم الربٌجى  .400

   د عباس مصطفىماهٌتاب محمود محمو  .401

   محروس عبد المنصف عبد المحروس حمٌد  .402

   دمحم ابراهٌم شبل راضى  .403

   دمحم احمد عبد الملن عبد الممصود  .404

   دمحم اشرف السٌد عبد العظٌم  .405

   دمحم اشرف عبد هللا على عٌسوي  .406

   دمحم السٌد دمحم الحنفى دمحم  .407
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 (10و         سكشه ) 2020/2021بو انجبمعً فً انع  انثبويخكشف ثأسمبء طالة انفرقخ

 االســـــــــــــم م
الحالة 

 الدراسية
 اتـــــــــــــــــــــــــمالحظ

   دمحم اٌمن سمٌر عبد العزٌز  .408

 في جميع مىاد انفصم انذراسي االول وانثبوي ثــــــبق  دمحم بسٌونً دمحم شحاته   .409

   لحمٌد جادعبد ادمحم جمال   .410

   اتم محمود التهامىدمحم ح  .411

   دمحم حسام فتحى سالمه  .412

   دمحم حسن وصال حسن  .413

   دمحم حسنً سعد مرسً   .414

   دمحم حمدى عبد الحمٌد دمحم شرف الدٌن  .415

   دمحم خالد احمد دمحم سالم  .416

   دمحم خٌرى عبد المعبود فرج  .417

   لعزٌزعبد ادمحم رأفت دمحم   .418

   دمحم ىدمحم رضا عل  .419

   ح هللا نصاردمحم سامى فت  .420

   دمحم سعود دمحم البكرى سعود  .421

   دمحم سعٌد حسٌن دمحم السدٌمى  .422

   دمحم سعٌد عبد الفتاح على الجمل  .423

   دمحم سعٌد دمحم حسن احمد  .424
   دمحم صبحى سالم عبد اللطٌف   .425

   دمحم صبحى كامل الشوربجى  .426

   دمحم صبحى ٌحى رشاد الشٌخ  .427

   دمحم صبرى محمود حسن ذكرهللا  .428

   دمحم صالح الدٌن عبد الحمٌد ابراهٌم  .429

   دمحم صالح ناصر ٌوسف  .430

   دمحم عادل عبد الرحمن زٌدان  .431

   دمحم عادل كامل عبد السالم  .432

   دمحم عاطف عبد الحلٌم الشافعى  .433

   دمحم عبد الباسط دمحم عبد الحلٌم ابوالغٌط  .434

   دمحم عبد الحمٌد عبد السالم عبد الحمٌد   .435

   عبد الحمٌد على الشرشابىدمحم   .436

   دمحم عبد العظٌم صالح عبد العظٌم  .437

 في جميع مىاد انفصم انذراسي االول وانثبوي ثـــــــــــــبق  دمحم عبدهللا دمحم ابراهــــــــــــــٌم   .438

   دمحم عبد النبى عبد الحمٌد عصفور  .439

   دمحم عصام سٌد دمحم عبد العال  .440

   خالك الماضىدمحم عمر السٌد عبد ال  .441

   دمحم مجدى السٌد على احمد المحالوى  .442

   دمحم دمحم زكرٌا ابوعبده  .443

   دمحم دمحم غانم على ابو عمر  .444

   دمحم محمود احمد دمحم هالل  .445

 في جميع مىاد انفصم انذراسي االول وانثبوي ثـــــــــــبق  دمحم محمود السٌد الحسٌنً   .446

   ىدمحم مصطفى سعد زكرٌا البدراو  .447

   دمحم نبٌل فتوح دمحم فتوح  .448

   دمحم هشام سٌد ابو طالب  .449
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 ( 11سكشه )   و       1202/2202فً انعبو انجبمعً  نثبويخاكشف ثأسمبء طالة انفرقخ 

الحالة  االســـــــــــــم م

 الدراسية
ــــــــــــــــــــــــمالحظ

 اتـ
   دمحم وائل كمال دمحم  .450

   فً االبشٌهً دمحم وائل مصط  .451

   محمود ابوزٌد سعد دمحم  .452
   محمود احمد بربرى محمود طبل  .453
   محمود احمد سلٌم دمحم   .454
   محمود اشرف محمود عمل  .455
   محمود السٌد محمود على  .456
   محمود انور دمحم على  .457
   محمود رمزى عدلى عبده  .458
   محمود سلٌم محمود طنطاوى  .459
   محمود سمٌر سعٌد خلٌفه  .460
   الدٌن السٌد بحٌرى مود صبرى سعدمح  .461
   محمود صالح ابراهٌم السباعى  .462
   محمود فرج على عبد العال  .463
   محمود فرج دمحم ابو الخٌر فرج شوشه  .464
   محمود مجدى عبد الرحمن دمحم صمر  .465
   مروه سعٌد الشحات محمود العٌوطى  .466
   مروه دمحم عبد العلٌم عبد السالم الخشاب  .467
   احمد محمود عزاممروه محمود   .468
   مروه مصطفى اسماعٌل عبد الجواد  .469
   مرٌان عبد الحمٌد دمحم عبد الحمٌد  .470
   مرٌم احمد موسى شرف موسى  .471
   مرٌم اشرف محفوظ هالل عمار  .472
   مرٌم السٌد دمحم امٌن عبد الفتاح  .473
   مرٌم خالد جمال سلٌم  .474
   مرٌم رضا حسن البرجى  .475
   مرٌم سعٌد مهدى رٌاض دمحم  .476
   مرٌم سٌد دمحم بهجت  .477
   مرٌم على ابو الفتوح دمحم البابلى  .478
   مرٌم ماهر عبد المنعم خطاب عمر  .479
   مرٌم دمحم دمحم محمود متولى  .480

   مرٌم مدحت بطرس اندراوس  .481

   مرٌم نبٌل عبد المحسن البطل  .482

   مصباح دمحم عبد السالم نصار  .483

   مصطفى احمد احمد دمحم البصٌرى  .484

   فى احمد عبد الموجود عبدالحكممصط  .485

 في جميع مىاد انفصم انذراسي االول وانثبوي ثــــــــــــبق  مصطفً حامد عبدالنبً عبدالرحمن   .486

   مصطفى خالد اسماعٌل اسماعٌل الحضرى  .487

   مصطفى خالد مصطفى دمحمى االلفى  .488

   مصطفى عواد عبد السالم عواد درغام  .489
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 ( 21سكشه )   و       1202/2202فً انعبو انجبمعً   نثبويخاة انفرقخ كشف ثأسمبء طال

 االســـــــــــــم م
الحالة 

 الدراسية
ـــــــــــــــــــــــــمالحظ

 ات
   مصطفى فرحات دمحم ابراهٌم  .490

   مصطفى مسعد دمحم عطا سالم  .491

   معاذ رضا دمحم السٌد  .492

   معاذ عبد الحمٌد احمد حسن نصر  .493

   اذ ٌحٌى السٌد العادلىمع  .494

   معتز دمحم دمحم احمد السباعى  .495

   منار جمال الدٌن مصطفى   .496

   منار حسن دمحم حسن  .497

   منار عادل عبد المحسن سعد  .498

   منار عادل دمحم عفٌفى  .499

   منار دمحمى فضل دمحمى  .500

   منال مدحت عبد المولى احمد سند  .501

   منة هللا احمد حسٌن الشناوى حواش  .502

   منة هللا اٌمن دمحم ابو الخٌر  .503

   منة هللا رضا عطٌه دمحم عٌد  .504

   منة هللا سعٌد عبد المجٌد عبد السمٌع   .505

   منة هللا سٌد عبد السمٌع عبد الحمٌد  .506

   منة هللا دمحم عبد الرؤف عامر  .507

   منه عبده عبد هللا حمد  .508

   منى احمد حسنٌن عبد الحلٌم  .509

   منى مدحت ابراهٌم خضرى  .510

   مهند على دمحم دمحم بكرى  .511

   مى باسم دمحم مختار عٌد  .512

   مى خالد عبد المنعم دمحم حربى  .513

   مى عنتر دمحم سعد  .514

   مى مجدى اسماعٌل على  .515
   مى دمحم محمود ٌوسف الحفناوى  .516
   مى دمحم منصور الهادى   .517

   مٌاده حسنى بحٌرى مصطفى بحٌرى  .518
   مٌار احمد سعٌد عبد الداٌم  .519
   مٌار عبد الوهاب السٌد ابراهٌم  .520
   مٌار مصطفى حسن مغاورى نجم  .521
   مٌرنا اسامه فاروق السٌد الحلو  .522
   مٌرنا محسن الحسٌنى الطرش  .523
   مٌمنه سعٌد عبد العظٌم احمد الحفناوى  .524
   مٌنا عادل عزٌز ابو الدهب  .525
   مٌنا مجدى جرجس مٌخائٌل عبده  .526
   مٌنا مجدى ظرٌف نجٌب  .527
   دٌن هانى ولٌم حبٌبنار  .528
   ناهد محسن احمد جوده ٌوسف  .529
   نبٌله عبد الحلٌم عبد العظٌم عبد الحلٌم   .530
   نجالء سلٌم مفرح المدٌم  .531
   ندا رأفت حامد فهٌــــــــم   .532
   ندا سمٌر ٌوسف دمحم ابراهٌم  .533
   ندى  احمد دمحم هارون شبل  .534
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 ( 31سكشه )   و       1202/2202انعبو انجبمعً فً  نثبويخ اكشف ثأسمبء طالة انفرقخ 

الحالة  االســـــــــــــم م

 اتـــــــــــــــــــــــــمالحظ الدراسية

   ندى السٌد عبد المنعم عبد الحكٌم  .535
   ندى السٌد دمحم السٌد عٌسوى  .536
   ندى اٌمن عبدالمعز جاد البربرى  .537

   ندى حمدى غنٌم احمد غنٌم  .538

   بد الحلٌم سلٌمانندى سمٌر ع  .539

   ندى طارق الدسولى دمحم حامد  .540

   ندى عبد الحى السٌد عبد الحى النحاس  .541

   ندى دمحم حسن السٌد  .542
   ندى دمحم لطفى راشد عابدٌن  .543

   ندى مصطفى عبد هللا مصطفى عوض  .544

   نرمٌن اشرف فرحات دمحم  .545

   نرمٌن ماهر هالل ٌوسف جرجس  .546

   الجندينرمٌن محمود دمحم محمود   .547

   نرٌمان ماهر ناجى احمد   .548

   نسمه احمد لبٌب عبد الرحمن  .549

   نظٌم رضا السعٌد على  .550

   نعمه ابراهٌم عبد الرازق ابراهٌم  .551

   نعمه عاطف ابراهٌم فخرى ابو الخٌر  .552

   نهال مسعد عبد المولى البحٌرى   .553

   نهله احمد السٌد دمحم  .554

   قنهى حماده فهمى عبد السالم الزلزو  .555

   نوال دٌاب غانم دمحم على الشٌوى  .556

   نورا عبد المنعم مسعد نصار  .557

   نورا هانى دمحم عبد الرسول كشن  .558

   نوران اٌمن صالح الدٌن عبد الغنى  .559

   نوران عادل امٌن احمد عبد الرحٌم   .560

   نورهان المرسى فتحى النجار  .561

   نورهان دمحم احمد سٌد احمد الرفاعى  .562

    الحسٌنى دمحم فرجنورهان دمحم  .563

   نورهان دمحم دمحم عبد الحمٌد موسى  .564

   نٌره الحسٌنى حلمى ٌوسف  .565

   نٌره طارق محمود على رزق  .566

   نٌره فتحى دمحمى بسٌونى  .567

   نٌره محمود حلمى احمد وهبه  .568

   هاجر اشرف فتحى عواد  .569

   هاجر جمال عبد الرازق جمعه دمحم   .570

   هاجر حلمى دمحم عطا هللا  .571

   هاجر حمدى عطٌه مصطفى عامر  .572

   هاجر رافت عبد الفتاح عواد العطار  .573

   هاجر ربٌع حلمى سلٌم  .574

   هاجر سعد سٌف النصر سعد  .575

   هاجر سمٌر احمد محمود دمحم  .576

   هاجر صبري محمود حسان  .577

   هاجر غرٌب بدٌر دمحم امام  .578

   هاجر دمحم جبر عالم  .579

   هاجر دمحم سالم عبد الحمٌد  .580

   هاجر دمحم عبد العزٌز بٌومى  .581

   هاله دمحم عبد الظاهر طه صمر  .582



     

                         

 

 

 كهيخ معتمذح مه انهيئخ انقىميخ                                                                                                                                             كهيخ انطت انجيطري              

14 
 

 

 

 
 

 ( 14سكشه )   و       1202/2202فً انعبو انجبمعً   انثبويخكشف ثأسمبء طالة انفرقخ 

الحالة  االســـــــــــــم م

 الدراسية
ـــــــــــــــــــــــــمالحظ

 ات
   هبه احمد عبد الحكٌم سعد صالح  .583

   به احمد دمحم طلبه الصعٌدىه  .584

   هبه الرحمن رشدى غرٌب بٌومى  .585

   هبه رجب السٌد عبد هللا ٌوسف عز  .586

   هبه رضا مصطفى مصطفى الجندى  .587

   هبه سٌد شحات سعودى  .588

   هبه عماد على دمحم امام الهٌو  .589

   هبه عنتر دمحم عواد بحٌرى  .590

   هبه مجدى ابراهٌم صالح حشاد  .591
   امٌن هبه مجدى دمحم  .592

   هبه دمحم الدسولى الفمى  .593

   هبه محمود صالح المسلمانى  .594

   هدى سٌد سعٌد حسانٌن سعد  .595

   هدى دمحم ابراهٌم الششتاوى المط  .596

   هدى دمحم محمود عبد الحمٌد السٌد  .597

   هدى هشام بٌومى جمٌل  .598

   هدٌر نبٌل عبد الغنى الرفاعى  .599

   هشام جمال رضا بدٌر الجناٌنى  .600

   دمحم محمود دمحم عبدالوهاب هال  .601

   هند عابدٌن عبد العزٌز ذكى  .602

   وسام دمحم عبد الحلٌم على حسنٌن  .603

   والء امام ابراهٌم امام  .604

   تـــولٌد خالد دمحم رفع  .605

   ٌارا اشرف عبد الغنى صعوان  .606

   ٌارا سمٌر سٌد احمد سٌد  .607

   ٌارا فوزى عبد المادر صابر دمحم  .608

   ى عبدالسالم البوهىٌاسر احمد مصطف  .609

   ٌاسر على عٌد محمود النفٌاوى  .610

   ٌاسمٌن ابراهٌم عبد الرؤف متولى  .611

   ٌاسمٌن جمال دمحم حامد  .612

   ٌاسمٌن صبحى عبد النبى مصطفى   .613

   ٌاسمٌن محمود صبحى عبد الحمٌد  .614

   ٌحٌى نبٌل السٌد دمحم  .615

   ٌسرا اٌمن عبد الحمٌد الجوهرى  .616

   بد العزٌز اسماعٌلٌمنى اٌمن مهنى ع  .617

   ٌمنى سامح عبد هللا احمد الصفتى  .618

   رــــــــــــٌمنى ماهر دمحم عم  .619

   ٌوسف ثروت ادوار صادق  .620

   ٌوسف خالد رمضان ابراهٌم السٌد  .621

   ٌوسف زٌنهم امام عٌد  .622

   ٌوسف سعٌد حسن السٌد عرابى  .623

   ٌوسف عالء الدٌن دمحم صالح الدٌن   .624

   ان دمحم سلٌمانٌوسف دمحم سلٌم  .625

   ٌوسف دمحم صالح الدٌن دمحم احمد  .626

   ٌوسف مظهر حسن الشٌخ على  .627

   ٌوسف وائل سالم لندٌل  .628
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