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(  )جلنة رقم 
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ض690152843مابتسام ٌاسٌن ابراهٌم عبد السالم عالم1

ض595192645مابرار اشرؾ نبٌه عبده2

جـ61010264470مابراهٌم اشرؾ اسماعٌل ابراهٌم سٌد احمد3

ل475163854مابراهٌم السٌد عزالرجال البنا4

ض6063137غمابراهٌم السٌد محمد صقر5

جـ6814284371مابراهٌم اٌمن عبدالشافى المنوفى6

ض63092736مابراهٌم سعٌد ابراهٌم سلٌمه7

ل494173350مابراهٌم عصام ابراهٌم ابواللٌالى8

ض62834غغ6مابراهٌم محمد ابراهٌم الشافع9ً

ض751132942مابراهٌم محمد عبدالسمٌع السٌد جبل10

ض750123345ماحمد ابراهٌم أحمد محمد شرٌؾ11

ل5107222850ماحمد ابراهٌم بٌومى ابراهٌم12

ض45093140ماحمد ابراهٌم عبدالمجٌد عبدالمطلب13

ل6711243054ماحمد ابراهٌم مؽاورى منصور14

ض43073643ماحمد ابوبكر احمد حمامه15

ض022931غ2ماحمد اسامه احمد مصٌلحى16

ض680142842ماحمد السٌد احمد السٌد الصعٌدى17

ل6810243458ماحمد السٌد احمد محمد عبداللطٌؾ18

ل676193150ماحمد الشحات حامد السعدنى19

ل583163450ماحمد أٌمن مشحوت سالم20

ل4512213758ماحمد بالل عبدالحلٌم هوله21

ض750122638ماحمد بهاء محمد رضا على22

ل489212950ماحمد جابر عبد العال محمد عبد المنعم23

ض650112637ماحمد جمعه ابراهٌم عبد الحمٌد24

ض جـغغ5308ماحمد حامد حسن اللحام25

ض73744غغ7ماحمد حسان عبدالظاهر عبد العزٌز رضوان26

ض680143246ماحمد حسن عبدربه حسن27

ل654154358ماحمد حمدى عبدالوهاب البحر28

ض680142842ماحمد رفاعى عبداللطٌؾ حامد29

جـ5711234669ماحمد رمضان عبدالهادى الصاوى30

ل8614282755ماحمد زؼلول حسن دروٌش31

ل5710223052ماحمد سامى ابراهٌم الصفتى32

جـ5916303767ماحمد سامى سعٌد مطاوع33

ل4103173552ماحمد سامى محمد عبد الواحد عمران34

ل598222850ماحمد سعد عطٌه ابراهٌم35
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ض45092130ماحمد سعٌد احمد البرلسى36

ل535133851ماحمد سعٌد شبل اللحام37

ل660123850ماحمد سمٌر محمود صقر38

ل499223254ماحمد طارق امٌن فرٌد39

ض650113344ماحمد عادل محمد مطاوع40

ض750122941ماحمد عبدالعزٌز سعٌد الجمال41

ل890173350ماحمد عبدالفتاح محمود القطه42

جـ6911263965ماحمد عبدالقوى صالح الكفورى43

ض45093140ماحمد عبدالاله عبدالجابر سعد ٌحٌى44

ض577192746ماحمد عبدهللا ندٌم محمد ابراهٌم45

ض670132740ماحمد عبدالمقصود ابراهٌم البحٌرى46

جـ7612254166ماحمد عبدالنبى ضٌؾ سلٌمان47

ض584172845ماحمد عصام فتحى شاهٌن48

ل796223557ماحمد على حسان السٌد49

ض560112435ماحمد على على حمٌده50

ل884203757ماحمد عماد سعٌد محمد51

ض570121931ماحمد عماد فتحى عبدالجواد52

جـ597214465ماحمد عماد محمد على الحفناوى53

ض جـغغغغغغماحمد عماد محمود محمد عبد الرازق54

ل685193453ماحمد عٌد لبٌب عافٌه55

ض653143044ماحمد فرج عبدالسالم كرٌم56

ل699243155ماحمد فهٌم السٌد على عبدهللا57

ض جـ5271320ماحمد فؤاد عبده عبدالعزٌز زٌد58

ض570122234ماحمد كرم شعبان اسماعٌل59

ض472133144ماحمد مبروك رمضان ابو ؼالٌه60

ل4918313263ماحمد مجدى احمد ؼرٌب والى61

جـ689234366ماحمد محمد ابراهٌم سعد مبارك62

ض690152237ماحمد محمد الكومى محمد شهاب الدٌن63

ل5910242953ماحمد محمد امٌن الؽول64

ل584173350ماحمد محمد حامد ابراهٌم65

ض470112132ماحمد محمد عبداللطٌؾ عطٌه66

ل6107232750ماحمد محمد محمد شعبان67

ض660122739ماحمد محمد موسى عبدالحلٌم68

ل61012282250ماحمد مراد صادق على ؼنٌم69

ض563142337ماحمد مسعد احمد وجدى محمد70
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ض45093342ماحمد ناصر كمال الدٌن امام جعفر71

ض35083745ماحمد نشأت عبدالحلٌم اسماعٌل مقداد72

ل775193150ماحمد هشام محمود الصٌاد73

ض681152742ماحمد وائل السٌد على عماره74

ض470112637ماحمد ولٌد عبدالنور عبدالؽنى75

ل5911253863ماحمد ٌاسر فتحى على عثمان76

ل434114253ماحمد ٌحٌى عبدالحمٌد فضل77

ض490132841مادهم  حسنً  عبد المنعم  شٌحه78

ل6913283563ماروى أبو بكرعبدالصمد79

ل498214061ماروى على سمٌر عبدالجواد عبدالجلٌل80

ل788232750ماروى محمد فؤاد محمد خلؾ81

ل380113950ماسامه محمد امٌن عبد السٌد حمد82

ض460102636ماسامه نصر محمود جبر ابراهٌم83

ل586193453ماسراء احمد عطٌه محمد84

ل481133851ماسراء اشرؾ محمد زٌنهم عبد السمٌع85

ض512172643ماسراء رضا احمد عبد ربة86

ل8719342862ماسراء سعٌد اسماعٌل شعبان اسماعٌل87

ض182836غ7ماسراء سلٌمان سلٌمان الجمل88

جـ51018334073ماسراء شعبان حداد رابح89

ل588213859ماسراء عاطؾ عبدالمحسن سالم الملٌجى90

ض112940غ65ماسراء عبدالمجٌد حسن عبدالمجٌد91

جـ جـ61018344781ماسراء عصام جمعه السباعى البٌلى92

م51020355186ماسراء محمد عبدالملك محمود93

جـ جـ81020384482ماسراء محمد فوزى مقلد94

ل678213354ماسراء مصطفى شحاته ابراهٌم العنانى95

ل878233659ماسراء هشام رفٌع عبد الهادى زٌان96

جـ جـ5916304575ماسالم احمد محمد الصباغ97

جـ655165066ماسالم السٌد حسن السٌد98

ض43073845ماسالم رجب عبدالسالم احمد مرسى99

ض452113344ماسالم عبدالعاطى السٌد على100

ل488203050ماسالم محمد عبدالعلٌم ؼزٌز101

ل788232851ماسالم محمد عبدالفتاح ذكى ابراهٌم102

ل31014273663ماسماء احمد محمود محمد سالم103

جـ جـ7920364379ماسماء حسن عبدالحمٌد فرس104

ل794203050ماسماء صبرى على أبو زٌد الواقدى105
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شعبة عامة

(  )جلنة رقم 

بيان بدرجات طالب املستوى األول

101االقتصاد العام ق : مقرر- 2022/2021الفصل الدراسي األول 

كلية الزراعة- جامعة املنوفية

قس االقتصاد الزراعي وإدارة األعمال الزراعية

الحالةاسم الطالبم
اعمال السنة 

(10)

الشفوي 

(10)

العملً 

(20)

المجموع 

(40)

النظري

 (60)

المجموع 

(100)
التقدٌر

ل5103183957ماسماء عبدالجلٌل مصطفى مصطفى حفنى106

جـ71012293968ماسماء عطا محمد البسٌونى107

ل677203151ماسماء كامل محمد ابراهٌم عٌسى108

ل5915292251ماسماء مجدى سعٌد محمود شرٌؾ109

ل694193958ماسماء هانى عبدالفتاح عبدالفضٌل110

ل796222850ماسٌا محمود همام شاكر عقل111

ض660122840ماشرقت اسامه محمد محمد عبدالقوى112

ل3108213758ماشرقت محمد عبد الحمٌد على موسى113

ل697224163ماالء احمد رشاد الخولى114

جـ61018343468ماالء احمد محمد الفرماوى115

ل799253156ماالء السٌد عبدالؽنى على116

ض92332غ9غماالء جمال محمد قندٌل117

ل5711233659ماالء رشاد عبدالعزٌز امام118

ل5106212950ماالء رضا ابراهٌم متولى119

ل7610233760ماالء عبدالجلٌل حسن عبدالجلٌل امبابى120

جـ جـ7617305181ماالء عبدالعزٌز ابوالفتح ابراهٌم121

ل4916293059ماالء كمال عبدالمقصود عبد العزٌز الشٌمى122

ل6109253459ماالء محمد احمد على الزٌات123

ل4916293160ماالء محمد عبدالجواد ابراهٌم العظمه124

ل6713262753ماالء نبٌه احمد عبدالفتاح سلمان125

ض584172744ماالء نشأت سعد بدر عبده126

ض53136غغ5ماالء ٌاسر السٌد شاهٌن127

ل483153752مالسٌد خالد السٌد جمعه128

ض594183250مالشٌماء محمود عبدالحفٌظ محمود الجوهرى129

ل5911253863مالطاؾ عصام فاٌز النشار130

ض591153550مالنعمان بشٌر عبدالمنعم الملٌجى131

ل687213354مالهام نصر محمود خلٌفه132

جـ81015334275مامانى احمد محمد حلمً مصطفى133

جـ875204565مامانى عبدالكرٌم على عبد الكرٌم الرفاعى134

جـ799254166مامانى كرم مصطفى حسٌن135

ل5102173350مامانى نبٌل محمد نجٌب  على الجحش136

ل3104173350مامل تامر الدسوقى عبد العزٌز عمر137

ل5812252550مامل سامى محمود محمد138

جـ61015313465مامل عماد السٌد جاد هللا139

ل4612222951مامنٌه اسامه محمود احمد محمود سرور140
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جـ81010283765مامنٌه عبدالفتاح الدسوقى عبدالجلٌل141

ل5912263258مامنٌه عبدالهادى عفت عبدالهادى142

ض4100143044مامنٌه فرج عبدالكرٌم نعام143

جـ7812274168مامنٌه محمد سٌد محمد144

ض451102939مامٌر هشام محمد المهدي ابراهٌم منصور145

ض780153146مامٌره حسن محمد النجار146

ل696213051مامٌره طارق فاروق أحمد امام147

جـ51013283765مامٌره محمد مصطفى القسط148

جـ7614274370مامٌره محمود رمضان حبٌب149

ل4105193554مانس اسامه سالم ٌحٌى150

ل578203454ماٌات عماد عبدالؽفار الفره151

ل792183957ماٌة ربٌع محمد احمد عٌسوى152

ل699243761ماٌمان السٌد عبدالنبى ناصؾ عابد153

جـ91014334275ماٌمان انور مصطفى محمد154

جـ5107224870ماٌمان اٌمن رجب خلٌل جعفر155

ل588213859ماٌمان جمال جاب هللا محمد جاب هللا156

جـ7814293968ماٌمان حامد اسماعٌل مصرى رمضان157

ل796223759ماٌمان رضا طلبه ابوسعده158

ل696212950ماٌمان شرٌؾ حسٌن فهمى159

جـ888244367ماٌمان شوقى مصطفى محمد جمال الدٌن160

جـ6713264066ماٌمان صبحى السٌد الخشن161

ل581143751ماٌمان صالح عبدالوارث قندٌل162

ل592163955ماٌمان عادل عطٌة المرشدى عبد المنعم163

جـ جـ7716304979ماٌمان عبدالعظٌم محمد عبدالعظٌم164

ل675184058ماٌمان محمد احمد محمد165

جـ جـ7712265278ماٌمان محمد عبدالمنصؾ محمد ٌوسؾ166

ل6109253560ماٌمان محمد محمد موسى167

جـ7710244266ماٌمان محمد مكاوى ؼٌضان168

م51018335285ماٌمن عادل عبدالهادى علوان169

ل486184361ماٌناس صابر بسٌونى شرؾ بسٌونى170

ل792184058ماٌه اسامه محمود عرٌبه171

جـ61014304272ماٌه اٌمن السٌد الؽزالى172

جـ5918323971ماٌه اٌمن ناجى عبدالباقى السٌد173

ل689234265ماٌه حماده قطب ماضى174

جـ61013294069ماٌه سعٌد عبدالعاطى السالمونى175

ٌسرا السعودي شقرة/ د صبحً أبو النجا/ د.أ
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ل4812243761ماٌه صبحى ابراهٌم الالهونى176

جـ71014314273ماٌه عبدالرزاق محمود العبد177

ل690153550ماٌه عبدالفضٌل عبدالحكٌم ابو حجٌل178

ل692174461ماٌه عبٌد عبدالفتاح احمد عبدالفتاح179

ل562134457ماٌه عفٌفً عبدهللا عفٌف180ً

جـ5711234366ماٌه عماد سٌد احمد الجمال181

ل481134154ماٌه عماد عبدالؽفار الفره182

ض592162541ماٌه فرج دسوقى الشرٌؾ183

جـ5910244165ماٌه متولى عرفه متولى محمد عبد هللا184

ل794203555ماٌه مصطفى حسانٌن حسن نوح185

ل692173855ماٌهاب سٌد ٌسرى سٌد أحمد عمر186

ل584174360مبتول عصام سعٌد لولح187

ل6100163450مبدر عادل مسعود محمد188

ض560113041مبدر ٌحٌى بدر ناجى189

ل41010243458مبسمله ابراهٌم احمد اسماعٌل190

ل880163854مبسمله اٌهاب حسٌن تاج الدٌن191

ض272532غ5مبسمله معوض احمد فؤاد شاهٌن192

ل795213960مبسمه احمد محمد احمد193

جـ6716293665مبسمه عبدالجواد عبدالمنعم حفنى عطٌه194

ل693183553مبسنت سعد حسٌن شاهٌن مساعد195

ض570123345مبٌشوى رأفت محفوظ ٌعقوب196

ل563143953مبٌشوى كحٌل سامى عبدالمالك197

ل587203050متسنٌم حلمى عطٌه العزب شحاته198

ض585182745متسنٌم ٌاسر محمد ؼازى199

جـ71012293665متقى حسن فرحات مصطفى ابوصوان200

جـ جـ71019364581متقى سامى السٌد عبدالعال201

ل794203353متقى شرٌؾ عبدالحفٌظ األسطى202

ض جـغغغغغغمتقى طارق محمد عبدالحافظ203

ل588212950متقى محمد السٌد السٌد المصرى204

ل597212950متقى نبوى رجب محروس205

ل41016302959متقى هانى محمد نادر206

ض634133245مجمال رمضان عبدالؽنى ضحا207

ل494173653مجمال عبده كامل البنبى208

جـ5913274067مجهاد رضا حسنٌن طه الؽندور209

ل6811253762مجهاد كامل عبدالسمٌع حسٌنى210

ٌسرا السعودي شقرة/ د صبحً أبو النجا/ د.أ



شعبة عامة

(  )جلنة رقم 

بيان بدرجات طالب املستوى األول

101االقتصاد العام ق : مقرر- 2022/2021الفصل الدراسي األول 

كلية الزراعة- جامعة املنوفية

قس االقتصاد الزراعي وإدارة األعمال الزراعية

الحالةاسم الطالبم
اعمال السنة 

(10)

الشفوي 

(10)

العملً 

(20)

المجموع 

(40)

النظري

 (60)

المجموع 

(100)
التقدٌر

ل696213354مجهاد محمود عبدالفتاح السٌد على عبد العال211

ض53193544مجهاد مهدى مبروك عالم212

ض33235غغ3مجورج بارح ناجح بارح213

جـ5109244266مجٌهان حسام فتحى منصور214

جـ جـ81015334881محازم محمد محمد عفٌفى شعفه215

ل695203050محبٌبة عمر محروس أحمد216

جـ61014303565محبٌبه محمد عباس الجندى217

ل673163551محسام حسن حسن خلٌفه218

ل685193251محسام كرم السٌد ابراهٌم محمد مرعى219

ل576183351محسام محمد القطب الؽنام220

ض570122739محسام محمد عطٌة محمود221

ل560113950محسن عصام السٌد جعفر222

ل660123951محسن عصام حسن خلٌفه223

ل853163854محسن محمد حسن على عشٌبة224

ض551113243محسن محمد عبدهللا محمود225

ل691163652محسن محمد محمد عبد الرازق226

ل566173855محسناء محمود محمد ٌوسؾ227

ل485173451محسناء مصطفى احمد حسن شرخ228

ل770143751محسٌن صدقى حسٌن على عوٌس229

ض جـغغغغغغمحلمى محمد حلمى شرؾ230

جـ51014293665محنان راؼب سعد االمام زٌاده231

ل996243862محنان عاطؾ خضر عبد البارى السٌد232

ل555153550محورٌه الد ٌساوى عبد الحكٌم الدٌساوى خلؾ233

ل599233558مخالد رفٌق ابراهٌم عبدالمحسن234

ل886223860مخدٌجه محسن الصاوى فرج شلبى235

ل584173754مخشوع حسٌن مصطفى حسٌن العقر236

ل574163854مخلود احمد كمال أحمد الدماطى237

ل780153550مخلود عبدالرسول السٌد مرسى جادهللا238

ض جـغغغغغغمدانٌال حنا سامى حنا239

ل761143650مدعاء اشرؾ عبدالمرضى اٌوب240

ل787223557مدعاء حسانٌن عبدالمرضى حنطور241

ل61011273360مدعاء رضا عبدالحكٌم محمد شلبى242

ل474153651مدعاء كمال ابراهٌم السٌد243

ل4102163854مدعاء محسن عبدالمعبود سرحان244

جـ61013293665مدنٌا عمرو مهدى محمد245

ٌسرا السعودي شقرة/ د صبحً أبو النجا/ د.أ



شعبة عامة

(  )جلنة رقم 
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 (60)

المجموع 

(100)
التقدٌر

جـ8911283765مدٌنا احمد سلٌمان البقلى246

ل8711263157مدٌنا عبدالعظٌم مصطفى الجمل247

ل6104203050مدٌنا عصام ماهر عبدالمجٌد248

م81018364985مدٌنا عالء محمد عبدهللا249

ل486183957مذٌاد مبروك محمد عماره250

ض693182745مرانٌا مصطفى شوقى ابو سته251

ل7912283563مرحاب عادل محمد هشهش252

جـ71014314172مرحاب على السٌد ابراهٌم موس253ً

ض7101182745مرحمة عادل محمد مصطفً فودة254

جـ61018343872مرحمة عالء عبد العلٌم مرس255ً

ل7510223052مرحمة فوزى حسن الشٌن256

ل784193655مرحمة ٌاسر ذكى مفروكة257

ل894213859مرحمه بكرى عبده الشاذلى258

ل772163551مرحمه خالد عبدالتواب ادرٌس259

ل71010273663مرحمه راؼب سٌد احمد الشقا260

جـ788234265مرحمه عبدالستار محمد سلطان261

ل974204060مرحمه عبدالعزٌز محمد الهوارى262

جـ71013303969مرحمه عبدالناصر علً فرج الشٌخه263

ل794203353مرحمه عزت عبدالفتاح الشٌخ264

ل7109262955مرحمه محمود على حسن المؽربى265

جـ7910264066مرحمه مصطفى حسٌن مصطفى266

جـ جـ9719354378مرحٌق صبحى متولى سالم267

جـ6912274370مرضوى احمد عبدالستار عبدالسالم دوٌب268

ض560112738مرضوى اسامه محمد ابوالحدٌد عبدالعزٌز269

ل98173653غمرضوى حمدى حسن النجار270

ل6810242852مرقٌه خالد عباس عبدالفتاح271

ل6105213253مرقٌه عٌد احمد احمد احمد272

ل8711263359مرنا حمدى محمد الجٌزاوى273

جـ71013303565مرنا عماد مصطفى محمد عبد الموجود274

ض990183048مروان شرٌؾ حامد محمود ابوبكر275

جـ8718333669مروان صبحى متولى سالم276

جـ71015323870مروان عبد اللـه ابراهٌم النشرتى277

جـ81010283765مروان محمد السٌد احمد جاب هللا278

ض391132235مروضه وحٌد مرسى الدالى279

ل793193756مرٌهام اسامه على النحاس280

ٌسرا السعودي شقرة/ د صبحً أبو النجا/ د.أ



شعبة عامة

(  )جلنة رقم 
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 (60)

المجموع 
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التقدٌر

ل897243559مرٌهام رمضان محمد عباس محمد281

ض590142337مزٌاد احمد حمدى موسى مصطفى282

ض960152742مزٌاد جالل الدٌن عبدالحمٌد ٌونس283

ض780152439مزٌاد جمعه امٌن احمد284

ض جـ42226غغ4مزٌاد حلمى عبد الهادى بٌومى الشرقاوى285

ض04646غغغمزٌاد خالد عبدالرحٌم فرحات286

جـ51010254267مزٌاد عربى بسٌونى عبدالفضٌل287

ل6514252853مزٌاد على توفٌق عبد المقصود فاٌد288

ض63137غغ6مزٌاد محمد محمد علً نجم289

ض671142034زٌنب ابراهٌم محمد كابوه290

ل71010273562مزٌنب احمد محمد هٌكل291

جـ81015333265مزٌنب حمدى كامل محمد292

ل81019372865مزٌنب صابر عبدالعاطى احمد عبد الرحمن تركى293

جـ جـ81016344680مزٌنب عالء عبدالمنعم محمد خلٌل294

جـ8107254065مزٌنب عالء فؤاد الجندى295

جـ81015333770مزٌنب فوزى فتحى الشافعى296

ل8910273663مزٌنب محمد نجٌب الشٌم297ً

ل61012283361مزٌنه نوح محمد عبدالكرٌم298

جـ7915313465مساره اشرؾ السٌد حشاد299

ل8911283563مساره السٌد فرج السنان300

ل183856غ810مساره سامح سعٌد قصد301

ل664163551مساره سعٌد عبدالحمٌد فاضل302

جـ8714293867مساره عبدهللا عبدالرحمن مرزوق303

جـ71015323971مساره عزمى عبدالرازق عبدالسمٌع304

ل6811253762مساره محمد فتحى ابراهٌم305

جـ جـ6917324476مساره هشام محمود الفقى306

ل163450غ88مسامح محمد عٌسى عٌد307

ل61012283664مسامى ربٌع عبدالمرضى الشرقاوى308

ل107173350غمسعٌد رمضان سعٌد دروٌش309

ض جـغغغغغغسعٌد سعد سعٌد  زاٌد310

ل81010283563مسلسبٌل احمد محمد حسنى خلٌل311

ل153550غ87مسلطان محمد ؼانم سلطان312

جـ8815313869مسلمى اشرؾ عبد هللا عبد المحسن ؼانم313

ل791173956مسلمى عالء عبدالحمٌد مصطفى عصر314

ل6812262955مسلمى عماد طه سالم فاٌد315

ٌسرا السعودي شقرة/ د صبحً أبو النجا/ د.أ
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المجموع 
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جـ7517294170مسلمى فوزى عبدالفتاح عبدالرحمن316

جـ8107254166مسلمى محمد عبدالموجود مصٌلحى السٌد317

جـ جـ7916324476مسلوى سمٌر محمد عمار318

ل687213657مسماء محمد محمد حسن محمد طلبه319

جـ جـ8911284977مسماح انور خٌرى عٌاد320

ل7108253459مسمٌر احمد انٌس عبدالشافى321

ل6103193251مسمٌه اٌهاب سمٌر محمود طه322

جـ8913304373مسمٌه حسنى محمود ابو بكر محمد سعد323

جـ8817333770مسمٌه حمدى عبدالعاطى عبدالبدٌع324

جـ8820363571مسندس عبدالقادر عبدالحمٌد حجاج325

ل61010263662مسندس محمد عبدالفتاح منصور326

ض3101142943مسهٌلة على كامل على عوٌان327

جـ9914323365مسهٌله عادل ابوبكر واصل328

ض854172340مسهٌله مانع عبد الرؤؾ حسن سعد329

ل8107253762مسٌؾ احمد رمضان عبد اللطٌؾ ٌحٌى330

ض790162440مسٌؾ السٌد مصطفى احمد الخولى331

جـ جـ8816324476مشادٌه عاطؾ جوٌلى عفٌفى محمد حلمى332

جـ979254267مشروق اشرؾ محمد بهجت333

جـ7915313465مشروق خالد عبدالجابر الخولى334

ل8108263662مشروق صالح سعد عبدالعظٌم عواد335

ل6711243155مشروق عماد المحمدى الكردى336

جـ جـ8915324375مشروق محمد احمد خضر337

ض560112940مشروق محمد عبدالؽنى زاٌد338

ض جـغغ6غغ6مشرٌؾ مجدى احمد ابوسلٌمه339

جـ8814303767مشهاب بسٌونى احمد منشاوى340

جـ81015333871مشهد حسن جابر فهمى الجنٌدى341

ل61013293261مشهد صبحى على مراد342

ل792183250مشهد عادل ناجى عبدالؽفار ٌحٌى343

ض جـغغغغغغمشهد محمد ابراهٌم محمد الخرباوى344

جـ61017333366مشهد محمد عبدالمنعم محمد345

جـ799254065مشهد نبٌل محمد بسٌونى ابو الؽار346

ض561122537مشوقى ابراهٌم شوقى عٌسى347

جـ جـ81019373976مشٌماء احمد حامد عباس348

ل659204060مشٌماء حسن مهدى حسن349

ل6106223153مشٌماء سلٌمان احمد عبدالعلٌم350

ٌسرا السعودي شقرة/ د صبحً أبو النجا/ د.أ
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ل699243458مشٌماء عصام السعٌد عبد هللا351

ل8107253257مشٌماء عماد حسان احمد352

ل879243357مشٌماء مبروك فتح مبروك سرحان353

جـ8911284371مشٌماء ٌسري عبدالحمٌد السٌد354

ل757193554مصابرٌن سالمه السٌد محمد عٌاد355

ض740113243مصالح خالد عبدالستار المعصراوى356

ض580132033مصبحى سامى صبحى عبدالعزٌز357

ل7910262753مصبره رضا مختار المصرى358

ل71012293463مصالح سمٌر صالح قابٌل359

ل878232750مصهٌب فتحى عبدالفتاح شعفة360

جـ6911263965مضحى اسماعٌل عبدالمعز أحمد على361

ل677203050مضحى رزق حسٌن أحمد حسن362

جـ899264066مضحى عبدالفتاح عبدالمقصود العزب على حسٌن363

جـ81017353974مضحى محمد عبدالعزٌز أحمد حبلص364

ل658193352مضحى محمد محمود راشد الزاملى365

ض592162945مضحى ناصؾ شوقى ابوزٌد366

ل776203555مضحى هٌثم جمٌل عطٌه السٌد367

ل664163450ضٌاء السٌد بدوى أبو حسٌن368

ض750122739مضٌاء صابر فرج قابل369

ل7109263662معائشه ابراهٌم على سمك370

جـ جـ7916324577معائشه طه رجب فتح هللا371

جـ7917333568معبدالباسط عصام محمد المصرى372

ض852153045معبدالحلٌم نبٌل صابر زكى عبٌد373

ل7912283361معبدالرحمن ابراهٌم فوزى محمد رجب374

ل880163450معبدالرحمن اشرؾ محمد عبدالمهدى375

جـ7515273966معبدالرحمن السٌد عبدالرحمن جاد هللا376

ض جـ750121325معبدالرحمن السٌد فهمى شلبى377

ل6105213758معبدالرحمن بهجت ماهر ابوزٌد378

ل6813273057معبدالرحمن حسن صابر عافٌه379

ل676193150معبدالرحمن حمدان احمد سالمه380

ض770143044معبدالرحمن خالد عبدالوهاب زعٌمه381

ض650112031معبدالرحمن رأفت فؤاد عبدالرحمن382

ض590142236معبدالرحمن سعٌد دٌاب السٌد عطٌه383

ض970163046معبدالرحمن طلعت على عٌسى384

ل7510223557معبدالرحمن عبدالحفٌظ مبروك عبد الحفٌظ أبو الفضل385

ٌسرا السعودي شقرة/ د صبحً أبو النجا/ د.أ
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ل890173350معبدالرحمن عبدالحمٌد عبدالرحمن ملٌجى الكٌال386

ض112435غ65معبدالرحمن على سٌد احمد قطوش387

ل684183250معبدالرحمن عماد رضوان قطب الكمشٌشى388

ل793193150معبدالرحمن عماد عبدالفتاح محمد389

ض جـغغغغغغمعبدالرحمن محمد عبدالعلٌم محمد الشافعى390

ل6816302959معبدالرحمن مصطفى محمود البهنسى391

ض82103242معبدالرحمن هالل صبحى تاج392

ض695202343معبدالرحمن ولٌد نجاح عبدالصمد393

ض558182745معبدالرؤؾ احمد عبدالرؤؾ السٌد احمد394

ل590143650عبدالعزٌز رضا عبدالعزٌز395

ل597213152معبدالعزٌز سامح عبدالعزٌز محمود باظه396

ض660122739معبدالعزٌز محمد عبدالعزٌز بسٌونى397

ض45092433معبدالعزٌز محمود عبدالعزٌز على398

ل792183250معبدالؽنى شعبان محمد رضا دوٌدار399

ض771152641معبدالفتاح سامى صابر عافٌه400

ل799253560معبداللطٌؾ محمود عبداللطٌؾ خلٌفه المٌت401

ض655162642معبدهللا ابراهٌم عبدالعزٌز احمد سلٌمان402

ض780152035معبدهللا احمد حسنى هوٌدى403

ض595192645معبدهللا اشرؾ محمد الدبور404

ض740112132معبدهللا تامر متولى مصلحى على ناصؾ405

ض850133043معبدهللا جمال عبدهللا محمود406

جـ61011273865معبدهللا خالد زكى العبد407

ض573152742معبدهللا عزت عبدهللا األالتى408

ض763163045معبدهللا محمد عوض عبد العاطى هٌكل409

ل5810232750معبدهللا محمد مصلحى فراج410

ل853163450معبدهللا مسعود محمد محمد النعمانى411

ض850133346معبدالمرضى سامى محمد عسكر412

ض8104222345معبٌر محمد على قطب مظال413

جـ جـ91017363975معزه صالح الشحات على414

ض جـغغ7غغ7معصام اٌهاب محمود السٌد الباجورى415

ل6713263763معال مجدى سعٌد السٌسى416

ل673163551معلى ابوالسعود فؤاد ابراهٌم417

ض جـغغغغغغمعلى عامر على عامر418

ض جـغغغغغغمعلى عبداللطٌؾ عبدالحمٌد الشافعى419

ل7615283260معلى محمد على السامونى420

ٌسرا السعودي شقرة/ د صبحً أبو النجا/ د.أ



شعبة عامة

(  )جلنة رقم 

بيان بدرجات طالب املستوى األول
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 (60)

المجموع 

(100)
التقدٌر

ض جـغغغغغغمعلى محمد مصطفى عبدالحمٌد421

ل755173855معلى محمود عبدالعظٌم ابوخلٌفه422

ض جـغغغغغغمعلى مصطفى على فرؼلى423

ل6102183553معلٌاء اشرؾ قناوى عبدالرؤؾ424

ض جـ62026غغ6معلٌاء ٌاسر عبدالناصؾ عامر السامونى425

ل782173451معمار ٌاسر على حسن مراد426

ض490133144معمار ٌاسر لبٌب عبد الستار السٌد427

ض جـغغ7غغ7معمر بشٌر عمر سلٌمان بدوى428

ض6106222446معمر عادل فوزى مطاوع429

ض780152944معمر عبدالعزٌز محمد عبدالعزٌز430

ض63092231معمر محمد احمد الحوٌطى431

ل680143953معمر محمد عبدهللا شهاب الدٌن432

جـ61014303767معمر مصطفى محمود محمد عٌسى433

ل5104193150معمرو  عبدالعظٌم  محمد جلهوم434

ض750123244معمرو احمد سعد الؽول435

ض792182745معمرو حماده احمد فؤاد عمران سٌد احمد436

ض جـغغغغغغمعمرو سعد على على437

جـ جـ71017344175معهد بهاء على شهاب الدٌن438

ل794203050معواطؾ عالء جمال الدٌن رٌاض439

ض5272835غمؼاده اٌهاب سعٌد سلٌمان عكر440

ل6810243054مؼاده حمدى مأمون المحروق441

ل584173350مؼاده نبٌل احمد شعبان442

ل686203252مؼرٌب محمد انور محمود443

ض جـ653141327مفارس خالد عبدالفتاح عبدالمجٌد444

ض761143246مفارس عبده رأفت القصاص445

ل9810272855مفاطمة خالد محمد عمرو446

ض690152742مفاطمة رجب عبدهللا ؼزال447

جـ8109274168مفاطمه الزهراء رضا حامد فرج448

ل796222850مفاطمه سعٌد محمود دومه449

ض631102434مفاطمه فؤاد عبدالعلٌم خاطر450

ل7107243256مفاطمه محمد عبدالعلٌم حسٌن451

ض590143044مفاطمه ممدوح عبد الفتاح حسن نصار452

ل7102193453مفاطمه هشام مصطفى على453

جـ877224567مفتحى شرٌؾ عبدالفتاح جمعه454

ل889253661مفرح صفوت رزق عبدالجلٌل455

ٌسرا السعودي شقرة/ د صبحً أبو النجا/ د.أ
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ض182432غ7مفهد ٌاسر حجازى محمدى قرطام456

ل7510222850مفوزى عاشور نجٌب رجب457

جـ8813293968مفوزٌه عبدالعظٌم سعٌد عبدالعظٌم458

ل756183351مكامل محمد كامل عباس459

ض جـغغغغغغمكرٌم عاطؾ عبدالحكٌم عبدالنعٌم460

ل789243357مكرٌم محمد جوده عبد المجٌد على461

ض172633غ6مكمال شرٌؾ كمال الدٌن مبروك محمد نوٌش462ً

ض885212445مكمال محمد محمد الحالل463

ض952162642مكٌرلس مجدى فرج اٌوب464

ل770144256مالمٌس أسامة زٌن خلٌفة465

ض880162945ملبٌبه عبدهللا عبدالخالق شعالن466

جـ899264066ملٌلى حماده عبدالرحمن بدٌر467

ل985223051مماجده مصلح ابو الفتوح مصطفى عٌسى468

ل1089273663ممارتٌنا هانى ابراهٌم مشحوت469

ل910193755ممارى امجد ندا كامل470

ض1060162944ممازن صبحً محمد عبد المنعم الؽبارى471

ل781163450مماٌا محمد على ابو العنٌن محمد472

ل660124557ممجدى معتمد محمد الدسوقى التطاوى473

جـ جـ9820373976ممحمد ابراهٌم عبدالعظٌم نجم474

ل767203150ممحمد ابراهٌم عٌد ابو عٌشه475

ض580133447ممحمد ابراهٌم فتحى ابراهٌم بدر476

ل8811273360ممحمد احمد بدوى الشٌخ477

ل7710243761ممحمد احمد عفٌفى الشابورى478

ض682162945ممحمد احمد فؤاد احمد عبدهللا479

ض955192645ممحمد احمد محمدى نمر مرسال480

ل7710242952ممحمد اسامه محمد عبد هللا حلوه481

ض7073542غممحمد اسماعٌل محمد اسماعٌل سالم482

ض832132840ممحمد اشرؾ ابراهٌم الفرماوى483

ل766193958ممحمد اشرؾ على ابراهٌم حماد484

ل789243255ممحمد اشرؾ محمد مصطفى الشٌن485

ٌسرا السعودي شقرة/ د صبحً أبو النجا/ د.أ
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ل862164055ممحمد السٌد احمد حجازى486

ض652133245ممحمد اٌمن عبد الجلٌل محمد متول487ً

ض جـ52126غغ5ممحمد أحمد ٌوسؾ هندٌة488

ل1096252853ممحمد أٌمن لطفى مهدى489

ض680142639ممحمد جابر على شوره490

ض63093442ممحمد جمال حسنى مصلح491

ض762153045ممحمد جمال عبدالحلٌم المصنور492

ل780153550ممحمد جمال محمد عبدالحمٌد سٌد احمد493

ض930123244ممحمد جمال محمد محمد494

ل91012313363ممحمد جمعة عبد المجٌد الصٌفى495

ل8713283462ممحمد حسام عبدالهادى عبدالنبى496

ض63092332ممحمد حمدى محمود احمد497

ل880163450ممحمد خالد نجاح بكار498

ض854172946ممحمد ربٌع رشدى محمد499

ض860142640ممحمد ربٌع عز ابوالعنٌن500

ض92837غغ9ممحمد ربٌع محمود موسى501

ض786212545ممحمد رجب سعٌد محمد502

ل770143650ممحمد رزق عرفه الشٌخ503

ل974203858ممحمد رضا ابراهٌم عفٌفى504

ل985223557ممحمد رضا صابر عبدالفتاح505

جـ81012303868ممحمد رمضان جمعة خٌرهللا506

ض750123345ممحمد زكرٌا محمد نصر507

ض732122133ممحمد سامح عبدالحمٌد زٌدان508

جـ جـ81013314576ممحمد سامح محمد السٌد حمزه509

ض5053944غممحمد سامى محروس على510

ل780153651ممحمد سامى محمد عبدالمجٌد511

ض580132740ممحمد سعٌد شوقى عبد الحمٌد سوٌلم512

ض750123344ممحمد سعٌد محمد عبدالوهاب خضر513

ل865193251ممحمد سلٌمان حسن سٌد احمد514

ض جـغغ84113ممحمد سمٌر عبدالوهاب حمود515

ل751133850ممحمد شرٌؾ محمد راشد516

ض650113344ممحمد شعبان محمد طلبه517

ل9512263662ممحمد صبحى السٌد سٌتا518

ض834152641ممحمد صالح الدٌن سالم السٌد القط519

ل894213455ممحمد طارق السٌد عفٌفى محمد520

ٌسرا السعودي شقرة/ د صبحً أبو النجا/ د.أ
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ض645153246ممحمد طارق بدر البنا521

ض580132841ممحمد طارق زٌدان حواش عسكر522

ض550102737ممحمد طارق محمد فهٌم523

ل751133750ممحمد طه صبحى جمٌل524

ض852153045ممحمد عادل عبدالجلٌل ابوحمده525

ل485173350ممحمد عاطؾ ابوالعزم عبدالرحمن نصر526

ض680143044ممحمد عاطؾ عبدربه خلٌفه527

ل8811273561ممحمد عاطؾ محمد مرسً الحران528ً

ض854172744ممحمد عبدالرسول فرج عبدالرسول529

ل686203554ممحمد عبدالعزٌز سعٌد سلطان530

ل940133750ممحمد عبدهللا محمد موسى531

ض1030132740ممحمد عبدالمجٌد سعٌد االزرق532

ل667193756ممحمد عبدالمعطى صبرى عبدالمعطى533

ض650112333ممحمد عبدالناصر محمد دسوقى534

ض980172946ممحمد عبدالوهاب السٌد على535

ض840122435ممحمد عرفه سعٌد عمران536

ل778222850ممحمد عالء على نجم537

ض830113142ممحمد على سعٌد طلبه538

ض660123244ممحمد على عبدالؽنى الطوخى539

ل8102203252ممحمد على محمد عبدهللا540

ل876212950ممحمد على ٌسن عبد ربه541

جـ9712284067ممحمد عماد السٌد عافٌه542

ض580132235ممحمد عماد عبدالوهاب الفطاطرى543

ض93140غغ9ممحمد عماد محمد رجب544

ض580132437ممحمد عماد محمد عبدالرازق545

ل673163550ممحمد فاروق محمد الدٌب546

ض670133043ممحمد فتحى صدقى عبدالرسول547

جـ9710264267ممحمد فكٌه محمد فتح هللا548

ض62531غغ6ممحمد كمال الدٌن عبداللطٌؾ موسى العلٌم549ً

ل987242851ممحمد ماهر محمد حسٌن550

ل850134255ممحمد مجدى فتحى ابوبكر551

ل783183250ممحمد محمد الؽرٌب محمد الفقى552

جـ1089274269ممحمد محمد نجٌب ابو سالم553

ض680143347ممحمد محمود عبدالفتاح محمد عمر554

ض جـغغ103215ممحمد منتصر السٌد السواق555

ٌسرا السعودي شقرة/ د صبحً أبو النجا/ د.أ
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ض480122032ممحمد هشام محمد البربرى556

ل984213960ممحمد ولٌد محمد ابو ٌوسؾ557

ل855184462ممحمد ٌاسر حسن خمره558

ض760133043ممحمد ٌحٌى سعد فتوح559

ل783184058ممحمد ٌوسؾ القطب مصباح560

ل887233861ممحمود ابراهٌم عبدالسالم محمود زٌنه561

جـ جـ9816334477ممحمود احمد امٌن مصطفى562

ض930123244ممحمود احمد عبدالعزٌز رزق قندٌل563

ض640103343ممحمود احمد عبدالوارث البرعى564

ض جـغغغغغغممحمود اٌمن محمود شاهٌن565

ض730103343ممحمود بسٌونى عبدالعزٌز حسنٌن خطاب566

جـ896234668ممحمود خالد محمود عماره567

ل858213454ممحمود رجب محمد محمود568

ل480123850ممحمود رضا محمود محمد هنداوى569

ل854173450ممحمود سامى السٌد الطنطاوى شاهٌن570

ض جـغغغغغغممحمود صادق محمد نصرالدٌن571

ض781163450ممحمود طارق فؤاد خلٌل572

ل842143852ممحمود عادل سعد توفٌق573

ض871163450ممحمود عاطؾ حسن احمد شعت574

ل687214162ممحمود عاطؾ محمود الصٌفى575

ل997253156ممحمود عبدالباسط عبدالتواب عبدالفتاح576

ل886223254ممحمود عصام فتح هللا الشٌن577

ل6610223961ممحمود على الدٌن عبدالمجٌد عبدالعظٌم578

ض850132639ممحمود على عبد المجٌد محمد579

ل677203756ممحمود فرج العربى محمد580

ض481132639ممحمود مالك كمال محمد ٌونس581

ض780153246ممحمود محمد سعٌد مهتدى582

ض783182240ممحمود محمد شعبان احمد583

ل983203554ممحمود محمد عبدالؽنى الزٌر584

ض جـغغ8غغ8ممحمود محمد مصطفى سٌد585

جـ8105234567ممحمود منصور محمود الصٌاد586

ض1050152136ممحمود ناجى رسالن عبدالرحمن587

ض7610231740ممحمود ناصر محمود الشامخ588

ض797232750ممحمود ٌاسر الؽنٌمى محمد توحٌد589

ض659202242ممحمود ٌاسر محمود احمد590

ٌسرا السعودي شقرة/ د صبحً أبو النجا/ د.أ
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جـ71010274168ممراد عالء صابر حسن ابراهٌم591

جـ91010293765ممرام احمد عبدالفتاح على الجمل592

ض جـ72228غغ7ممروان صبحى فهمى الشٌمى593

جـ7913293765ممروه ابراهٌم عبدالحلٌم عمر594

جـ81017353469ممروه الحسٌنى السٌد مصطفى عماره595

جـ6109254065ممروه زكرٌا محمد السبع596

ل8911283563ممروه هشام عبدالعزٌز محمد القصاص597

ل184563غ810ممروه ولٌد سٌد احمد حسانٌن598

ل9913312455ممرٌم احمد عبدالحمٌد عٌد599

ل81013313061ممرٌم اسماعٌل اسماعٌل على ابو العز600

جـ جـ7916324577ممرٌم اٌمن صدٌق القط601

ل8812282653ممرٌم بلٌػ ابراهٌم عبدالمقصود602

ض981182543ممرٌم بهاء مورٌس برسوم داود603

ل888242650ممرٌم خالد ناجح طه604

ض162541غ88ممرٌم رمضان فتحى احمد605

ض143044غ95ممرٌم صابر زكى شبل داود606

ل894213152ممرٌم عادل ؼطاس بدوى607

جـ81011293665ممرٌم عثمان عزت السٌد عثمان608

ض جـغغغغغغممرٌم محمد حلمى الجوهرى609

ل698233457ممرٌم محمد عبدالعظٌم صالح610

جـ8917343872ممرٌم محمد على معتمد بركات611

ل897243357ممرٌم محمد فتحى قاسم612

جـ91018373269ممرٌم مصطفى احمد محمد عبدالفتاح613

ل9911293059ممرٌم مصطفى شحاته جمال الدٌن614

جـ جـ81020384482ممرٌم نصر محمود زٌدان615

ض780152641ممرٌم هٌثم امٌن عبدالرحٌم خلٌفه616

ض64103141غممرٌم ٌاسر سعٌد سلٌم617

ل774183350ممصطفى اشرؾ سعٌد فوده618

ل754163652ممصطفى اٌمن محمد السٌد عبدالواحد619

ض جـغغغغغغمصطفى سامً عبدالنبً عبدالمجٌد620

ل13193453غ6ممصطفى صبرى ذكى سٌد احمد كامل مطاوع621

ل886223456ممصطفى عادل أحمد شعٌب عالم622

جـ91016353469ممصطفى عرفه جوده جادهللا623

ل2105173451ممصطفى محمد صبرى على مصطفى624

ض754162945ممصطفى محمود عبدالعزٌز الزناتى على625

ٌسرا السعودي شقرة/ د صبحً أبو النجا/ د.أ
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(  )جلنة رقم 

بيان بدرجات طالب املستوى األول
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 (60)

المجموع 

(100)
التقدٌر

ض680142539ممعاذ صالح الدٌن محمد شوارب626

ل983203050ممعاذ فؤاد جابر سلٌمان سلٌمان627

جـ10813313465ممعتز محمد عبدالعال حسٌن628

ض864182543ممعتمد احمد معتمد الشاذلى629

ض860142539ممعوض السٌد معوض مصطفى630

ض جـغغغغغغمملك احمد ابراهٌم الدسوقى امٌن ابراهٌم631

ض5052732غمملك طه محمد محرم632

ل895222850ممنار السٌد عبدالرؤؾ عامر633

ل881173855ممنار عبد المرضى عبد المقصود البهوتى634

جـ جـ81018364076ممنار عبدالؽفار مسعود عبده635

ل7810253358ممنار عماد حسنٌن عبدالرازق636

جـ جـ101011314475ممنار محمد ابوالعباس محمد مدٌن637

ل997253560ممنار محمد عبدالحلٌم الرخ638

ل786212950ممنار محمد كامل عامر639

ض950142842ممنتصر معتز فهمى أحمد عبدالهادى640

ض750121830ممنصور محمد منصور الدسوقى641

ض783182543ممنه اشرؾ محمد محمد جمعه642

ل8910272956ممنه هللا اٌهاب عطٌه محمد محمود نصر643

ل857203656ممنه هللا رجب شبل الحسٌنى644

ل7811263258ممنه هللا سمٌر ابراهٌم عافٌه645

ل71010273663ممنه هللا عادل لطفى ابو المعاطى مجاهد646

ل7812273259ممنه وائل عبدالخالق ادرٌس647

ل8910272855ممها صبرى مرسى أحمد األبٌدى648

ض642122638ممها عبدهللا عبدالعلٌم على عبدالكرٌم649

ض771152843ممهاب اٌمن عبدالحلٌم قاسم650

ل959233861ممهاب حسام مروان طاحون651

ض650112132ممهاب رضا مختار محمد امام652

ض884202646ممهرائٌل جاك ولٌم حنا القمص653

ض جـ53082230ممؤمن مصطفى ٌونس مصطفى المحمودى654

ل879242750ممى شوقى محمد على سلٌمان655

ض162945غ79ممى عبدالحكٌم متولى قندٌل656

ل788232750ممٌاده ابراهٌم ابوالٌزٌد أبوحسٌن657

ض882182543ممٌاده فرج محمد فرج658

ل8107253358ممٌرنا محمود عبدهللا الدماط659ً

ل9713293059ممٌنا اٌمن سامى عبدالمالك660

ٌسرا السعودي شقرة/ د صبحً أبو النجا/ د.أ
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ل776203050ممٌنا بولس سعد موسى حنا661

ض750121931منادٌن صالح محمد عبدالحمٌد ٌوسؾ662

ل8106243357منادٌه محمد عبدالسالم درؼام663

جـ1087254267منانسى عبدالنبى محمد حافظ فرج هللا664

ض784192645منانسى فرٌد حلمى ابراهٌم665

جـ جـ81014324779مناهد احمد منصور احمد666

جـ71014313465منبٌله محمود محمد محمود نصار667

ض960152338منجٌب وائل نجٌب طه668

ض782172138مندا احمد عبدالمهدى محمد ابو عمر669

ل10109293059مندا سعٌد محمد السعدنى670

جـ81016343165مندا ٌاسر طلعت زاٌد671

جـ جـ9917354075مندى ابراهٌم محمود عابدٌن ابراهٌم672

ل1088262652مندى امٌن محمد عبدالرحمن حسن673

ل1097263157مندى حماده احمد جبرٌل674

جـ101017373673مندى حمدان احمد ابراهٌم675

ل810183856مندى على صالح على676

جـ9918363167مندى مصطفى سلٌمان عبدالوهاب677

ل7813282553مندى مصطفى عبد الحمٌد على عماره678

ل71011282452مندى منٌر ابوالفتح زاٌد679

ل984213455مندى ناصر محمد عبدالناصؾ680

جـ9911293867منرمٌن صالح عطٌه محمد681

ل7812273056منصر على فتحى الوردانى682

ض جـغغغغغغمنهال صبحى عبد الرافع الؽندور683

جـ جـ7815304575منهال كمال حامد سٌداحمد عمران684

جـ7815303969منوال هشام حسن الزعٌم685

جـ61013294372منور حازم عبد الهادى متولً عبده686

جـ7910263965منور شوقى محمد عمر حموده687

ل8109272754منور محمود رمزى عتابى688

ل782173451منورا احمد حسن زٌاده689

م91018374885منورا جالل طاٌل الخولى690

جـ10816343367منورا محمود محمد عبدالعزٌز عبٌد691

ل886223052منورالهدى احمد محمد المقدم692

ل583163450منورهان احمد فاروق السٌد693

م9920385088منورهان احمد محمود احمد هٌكل694

جـ81017353873منورهان اسماعٌل محمد الشخص695

ٌسرا السعودي شقرة/ د صبحً أبو النجا/ د.أ
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ل6712253257منورهان أحمد  شعبان على696

ض580132740منورهان رضا  العلٌمً  أحمد عمر697

ض586192544منورهان رمضان محمد عبدالجواد بدوى698

ل692174057منورهان سٌؾ النصر عبدالحمٌد ابراهٌم الدعوشى699

ل597212950منورهان نبٌل محمد السٌد عبٌد700

ض52934غغ5منٌره محى احمد عبدالحمٌد701

ل753153550منٌره ناجى اسماعٌل احمد نسٌم ابو العنٌن702

ل7109262955مهاجر احمد بسٌونى عبد الحكٌم سرور703

ل797232750مهاجر اسامه سامى الدقونى704

جـ71013304070مهاجر اشرؾ سعٌد شرٌؾ705

ل799253863مهاجر خالد سٌد احمد حموده706

جـ جـ8914315182مهاجر فوزي الشحات مبروك الؽرباوي707

ل6103193554مهاله عبد السالم محمد نصر على708

ض660123143مهانى محً خلؾ هللا محروس709

ض587202444مهبه ابراهٌم محمد خلؾ هللا710

ل5910243054مهبه على محمود ابراهٌم711

ل696212950مهبه فاٌز عبدالعزٌز الجندى712

ض875202141مهبه مفرح عثمان عمر محمد713

ل5109242953مهبه ٌاسر محمد محمد جعفر714

ل686203050مهدى عالء أحمد شوقً معوض715

ل695203050مهدٌر اٌمن هنداوى عبدالعزٌز716

ل4511203757مهدٌر ربٌع على محمود717

ل6515262652مهدٌر عامر فتحى خفاجه718

ل61010263056مهدٌر محمود سٌد محمد719

ل5104193352مهدٌر ناصر عبدالفتاح العادلى720

ل657183350مهشام احمد طه احمد النجار721

ض43183240مهشام محمد السٌد علوانى722

ض جـ570121628مهمس عاطؾ عبدالحمٌد على االهتم723

ض484162440مهٌام حسنى الشناوى عالم724

ل5108233659مهٌام خالد حسٌن عرابى725

ل7811263662موجٌه عبد السالم فاروق الشٌخ726

م10918375087موسام اٌمن فرحات الخولى727

ل779233457موسام رمضان سلٌمان محمد عطٌه728

ل8109273663موفاء شبل جوده عبد الحمٌد الفرماوى729

ل796222850موالء شبل السٌد مرسى730

ٌسرا السعودي شقرة/ د صبحً أبو النجا/ د.أ
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ض476172542مٌارا ابوطالب مصطفى الشحات731

ل584173350مٌارا احمد عٌد البكل732

ل7109263763مٌارا رمضان ٌوسؾ احمد شحاته733

ض جـغغغغغغمٌارا عبدالحمٌد عبدالحمٌد محمود إبراهٌم734

ل6711242953مٌارا عمرو عبدالستار عبدالهادى عفٌفى735

ل7810252954مٌارا محمد ابوعٌاد مصطفى736

ل887232750مٌارا محمود عبدالباسط عبدالعظٌم متولى737

ض561122537مٌارا ناجى محمد باص738

ل699243054مٌارا ٌاسر مصطفى نصر739

ل61010263763مٌاسمٌن ابوبكر نبٌه عامر740

ل7913293362مٌاسمٌن اٌهاب محمد سالم741

ل497203050مٌاسمٌن خالد خٌرى أحمد حبٌب742

ل6813273057مٌاسمٌن ربٌع سعد طلب ابو قفه743

ل7812272855مٌاسمٌن رجب عبدالعزٌز البنا744

ض6104202040مٌاسمٌن رجب كامل اسماعٌل منصور745

ض68142842مٌاسمٌن رمضان عبدالحمٌد عبود746

جـ جـ71016334679مٌاسمٌن عاطؾ فتحى محمد سعد747

جـ7917333568مٌاسمٌن عبدالرحٌم عبدالقوى عبدالرحٌم748

جـ81014324173مٌاسمٌن عماد جمال سعد الصٌفى749

ل5810233154مٌاسمٌن محمود داود احمد العرابى750

ل697223052مٌحٌى محٌى ٌحٌى العقده751

ل683173350مٌحٌى وائل ٌحٌى فاٌد752

ل31012253560مٌمنى محمد عبد هللا مصطفى753

ل673163550مٌوسؾ اشرؾ محمد الدوٌك754

ض550103646مٌوسؾ السٌد ابراهٌم السٌد755

ل687212950مٌوسؾ حسن توفٌق نبوى المنٌر756

ل663153752مٌوسؾ حماده عبدالمؤمن محمد757

ض552123143مٌوسؾ سالم ٌوسؾ سالم سالم758

جـ7513254065مٌوسؾ سعٌد صادق عبدالمقصود759

ل689233154مٌوسؾ شعبان عبدالرحمن سرحان760

ل567183957مٌوسؾ شعبان محمد القطقوطى761

جـ568194665مٌوسؾ صفوت على توفٌق القناوى762

ل696213758مٌوسؾ عزت على زهران763

ض680142640مٌوسؾ على فرج على764

ل6511223254مٌوسؾ محمد على محمد عثمان765

ض53082432مٌوسؾ محمد محمود ابوالعنٌن766

ض جـ222325غغمٌوسؾ محمود محمد حسب النبى767

جـ71012293968مٌوسؾ نصر عبدالعزٌز سرحان طاحون768

ض جـ2828غغغغمحسناء طارق سعٌد عبدالؽفار769

ٌسرا السعودي شقرة/ د صبحً أبو النجا/ د.أ
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ض490132033محول(محول)ابراهٌم محمد الخضرى حتاته     1

ل584173855باقاحمد محمد جابر عبدالخالق النجار2

ض5053439غباقاحمد ناجى ابراهٌم شاهٌن3

ض5053136غباقاحمد وائل السطوحى على السطوحى4

ض580132740باقانس محمد الرفاعى الدبور5

ل686203050باقحسٌن رمضان على خضر6

ض681152439باقرٌهام طارق شعبان أحمد7

ض785202646باقزٌاد عبدهللا عبدالمحسن8

ض272835غ5باقسعٌد على سعٌد القنب9

ض735152843باقسٌد زٌنهم سٌد العربى10

ض062632غ6باقمحمد احمد عبدهللا عابد11

ض2102434غ8باقمحمد رمضان رجب عبده12

ض جـ02121غغغباقمحمد عبدالعزٌز سالم شلبى13

ض6282735غباقمحمد عبدالكافى امام أحمد14

ض770141933باقمحمد عماد حمدى نافع15

ض456152439باقمحمود رضا عبدالفتاح رمضان عبدالباقى16

ض35083240باقمحمود مصطفى شعبان على17

ض جـ772128غغباقندى ابراهٌم مصطفى باشا18

جـ7715293968احمد عزت احمد ابراهٌم عٌاد19

ل7106233053اسالم عزت عبده20

ض486182846رٌم احمد عبد الظاهر عبد السالم 21

ض جـغغ4غغ4بدر عمر السٌد مهدي22

ض جـغغغغغغحسناء حلمً أحمد شرٌؾ23

ض740113344فرحات أٌمن فرحات الخولً 24

ض جـ02626غغغمحمد خالد عبدالفضٌل25

ض جـ02020غغغمحمد سامً مرس26ً

ٌسرا السعودي شقرة/ د صبحً أبو النجا/ د.أ
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ض جـغغ11غغم ثانىاحمد جمال عبد الفتاح الؽنٌمى شحاته2

ض962172138م ثانىاحمد سعٌد نمرقناوي3

ض693182038م ثانىأحمد عبده فتحى عافٌة4

جـ5919333467م ثانى(محولة)اٌه محمد محمود عمارة        5

ض451102434م ثانىعبدالحمٌد الشحات عبدالحمٌد6

ض575172542م ثانىكرٌم سعٌد عبدالونٌس المالح8

ض574162642م ثانىمحمود عاطؾ عبدالواحد عبداللطٌؾ9

ض580131932م ثانىمصطفً طلعت علً الشرقاوي10

ض جـغغغغغغم ثانىاحمد السٌد معوض حصوه11

ل8814302252م ثانىاحمد جاد عبد النبً

ض جـ442630غغم ثانىاحمد شهاب فتح هللا عٌاد13

ض48122234غم ثانىاحمد محمد ابراهٌم ابوزهره14

ض جـ3142327غم ثانىاسامه على عبدالحمٌد السحراوى15

ض810182442غم ثانىاٌمان وجٌه عبدالسمٌع الحبشى16

ض4043337غم ثانىعلى محمود على الطاٌفى17

ض62935غ6غم ثانىكرٌم رجب ربٌع عبدالسالم18

ض738182139م ثانىمحمود عادل سعٌد حمزه19

ض جـ72128غغ7م ثانىمصطفى مجدى صالح عبدالعظٌم20

ض88162440غم ثانىعبدالمنعم عٌد عبدالمنعم التالوى 

ض583162541م ثانىتوفٌق محمود توفٌق الخٌاط 

ض575172138م ثالثعبدهللا عالء عبده احمد 

ض جـغغغغغغم ثالثٌاسمٌن محمود عبدالجواد ذكً

ض جـ02121غغغادمون ادوارد حنا مؤنس

ض جـ2727غغغغسمر سمٌر عبدالواحد

ٌسرا السعودي شقرة/ د صبحً أبو النجا/ د.أ


