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 نوع الكنترول:ـ  معا
 

 

الفصل الدراسي الثاني  -اسم الكنترول:ـ  كنترول الفرقة األولى 
2102-2102 

 

 

       

      

   

 الفرقة/المستوى:ـ  الفرقه األولى
 

 

 القسم/الشعبة:ـ  جامعة المنوفية/ الحاسبات والمعلومات
 

  

   

     

         

  

 نة:ـ  مكان اللج
 

 

 0رقم اللجنة:ـ  لجنة 
 

  

       

 

 م اسم الطالب رقم الجلوس الحالة الدراسية

 0 ابانوب مالك فؤاد شنودة 0110 باقى

 3 ابراهٌم احمد مصطفى حامد سلٌم 0113 مستجد

 2 ابراهٌم أشرف محمد رشاد الصٌفى 0112 باقى

 0 ابراهٌم حسن السٌد على سلطان 0110 مستجد

 0 ابراهٌم شاكر سلٌمان ابوطرٌه 0110 باقى

 1 ابراهٌم طلعت شهدى احمد فرج عبد ال 0111 مستجد

 1 ابراهٌم فؤاد عبد العال سلٌمان 0111 مستجد

 1 ابراهٌم محمد عبدالفتاح محمد 0111 مستجد

 1 ابراهٌم مصطفى شحاتة ابراهٌم العنا 0111 مستجد

 01 ابراهٌم ولٌد ابراهٌم فاٌد 0101 باقى

 00 احمد ابراهٌم امٌن البسٌونً 0100 مستجد

 03 احمد اشرف جبر عبدالفتاح حراز 0103 مستجد

 02 احمد السٌد بسٌونى السٌد سلٌم 0102 مستجد

 00 احمد السٌد عبدالفتاح محمد على 0100 باقى

 00 احمد الشافعى عبد الفتاح الشافعى 0100 باقى

 01 احمد جمال ابراهٌم بٌومى 0101 مستجد

 01 احمد حمدي احمد طاجن 0101 مستجد

 01 احمد ربٌع سلٌمان السٌد بدوى 0101 مستجد

 01 احمد رضا اسماعٌل الصاوى جنٌدى 0131 مستجد

 31 احمد رضا عباس موسى 0130 باقى

 30 احمد سامى أبوالعنٌن محمود 0133 باقى

 33 احمد سامى مهران ابوالعزم 0132 مستجد

 32 سعٌد عبدالجلٌل شمخاحمد  0130 مستجد

 30 احمد سالمة محمد على محمد رمضان 0131 مستجد

 30 احمد سمٌر الصاوى دراز 0131 باقى

 31 احمد سمٌر رضوان رضوان 0131 باقى

 31 احمد شعبان عبدالجواد جوٌد 0131 مستجد

 31 احمد صالح عبد النعٌم االبشٌهى 0121 باقى

 31 محمد عبد العاطى احمد طلعت عبد المنصف 0120 باقى

 21 احمد عاطف ابوالفتوح عبدالعاطى 0123 مستجد
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 مكان اللجنة:ـ  
 

 

 2رقم اللجنة:ـ  لجنة 
 

  

       

 

 م اسم الطالب رقم الجلوس الحالة الدراسية

 0 احمد عاطف فتحى مغٌث 0122 مستجد

 3 احمد عبدالحمٌد شعبان السالمونً 0120 مستجد

 2 احمد عبدالمجٌد عبدالستار السٌد 0120 ستجدم

 0 احمد عصام إبراهٌم الحاج على 0121 باقى

 0 احمد عصام الدٌن سعد حمودة 0121 مستجد

 1 احمد على عبدالحمٌد محمد أبوالعنٌن 0121 باقى

 1 احمد على عبداللطٌف على مراد 0121 مستجد

 1 احمد عمر السٌد العفٌفً 0101 مستجد

 1 احمد فتحً نصر سالم 0100 مستجد

 01 احمد مجدى احمد دوٌدار 0103 مستجد

 00 احمد مجدى عبدالستار طاهر اسماعٌل 0102 مستجد

 03 احمد مجدي مغاوري محمد نصار 0100 مستجد

 02 احمد محروس حامد السٌد رٌشة 0100 باقى

 00 احمد محمد ابراهٌم الدسوقى ابراهٌم 0101 مستجد

 00 احمد محمد ابراهٌم ساعى الدٌن 0101 مستجد

 01 احمد محمد ابوالنصر ٌونس 0101 مستجد

 01 احمد محمد احمد شعبان متولً 0101 مستجد

 01 احمد محمد سعد عطاهللا 0101 مستجد

 01 احمد محمد عبدالمجٌد ابوالغٌط عثما 0100 مستجد

 31 احمد محمد عبدالمجٌد محمد جمال الد 0103 مستجد

 30 احمد محمد علً بدوي 0102 باقى

 33 احمد محمد على عبدالمجٌد 0100 مستجد

 32 احمد محمد قاسم محمد إبراهٌم 0100 باقى

 30 احمد محمد محمد ابراهٌم 0101 مستجد

 30 احمد محمد محمد حسن عٌاد 0101 باقى

 31 احمد محمد مصطفى غزالة 0101 مستجد

 31 فاناحمد محمود ابراهٌم حسن سع 0101 مستجد

 31 احمد محمود فوزى احمد موسى 0111 مستجد

 31 احمد مختار على الحرٌفة 0110 باقى

 21 احمد مصطفى عبداللطٌف محمد 0113 مستجد
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 مكان اللجنة:ـ  
 

 

 2رقم اللجنة:ـ  لجنه 
 

  

       

 

 م اسم الطالب رقم الجلوس الحالة الدراسية

 0 ً عبد هللا احمد السعدنىاحمد ناج 0110 مستجد

 3 احمد ٌوسف سٌداحمد ٌوسف 0110 مستجد

 2 ادهم محمد محمد مرسى 0111 مستجد

 0 ارٌنى هانى نجٌب فهمى 0111 مستجد

 0 اسامة محمد صفوت عبد الحمٌد اٌوب 0111 مستجد

 1 اسامة محمد عبد المؤمن سلٌمان خاطر 0111 مستجد

 1 بوالنصراسراء السٌد حامد ا 0111 مستجد

 1 اسراء حلمى أحمد متولى شادى 0110 باقى

 1 اسراء رضا محمد محمد القللى 0113 مستجد

 01 اسراء سعٌد على محمد نٌبر 0112 مستجد

 00 اسراء عبد الرسول محمود حجازى 0110 مستجد

 03 اسراء فرٌد محمد نوح 0110 مستجد

 02 اسالم الدسوقى جمال الدٌن الدسوقى 0111 مستجد

 00 اسالم السٌد كامل نور سعٌد 0111 مستجد

 00 اسالم السٌد محمود محمد داود 0111 مستجد

 01 اسالم شعبان حمٌده عبدربه 0111 مستجد

 01 اسالم على فرج سالمه 0111 باقى

 01 اسالم عٌسى عبدالشافى عبدالرحمن 0110 مستجد

 01 اسالم محمد كامل محمد عبدالحمٌد 0113 باقى

 31 اسالم وسام عبد السعٌد عبد المعطى 0112 دمستج

 30 اسماء احمد على  القبانى 0110 مستجد

 33 اسماء اٌمن حامد احمد 0110 مستجد

 32 اسماء خالد ٌوسف الفار 0111 مستجد

 30 اسماء عاطف عبد الحمٌد احمد العدوي 0111 مستجد

 30 اسماء نبٌل عبدالعزٌز سٌد أحمد العٌسوى 0111 باقى

 31 اسماء نسٌم محى ابراهٌم الهوارى 0111 مستجد

 31 اسٌل محمود احمد احمد عطٌة 0111 مستجد

 31 اشرف عاطف محمد حلمى 0110 مستجد

 31 اشرف عبد الرسول عبد الحفٌظ محمود 0113 مستجد

 21 اشرف قاسم محمد الصابر 0112 مستجد
 

 

 



              

 

    

   

 

            

                    
 

بات س حا لومات ال ع م  وال
 

     

ية جامعة نوف م  ال
 

  

                    
             

ظام ترول ن ن ك  ال
 

   

                    

    

 لجانكشف توزيع الطالب على ال
 

     

                    

  

 دور أول
 

تحان:  دور االم
 

 

 الفصل الدراسي الثاني
 

سي: درا صل ال ق  ال
 

  

 2102-2102العام األكاديمى:ـ  
 

 

                
                    

        

        

 

صـــدر مـــ ـاعـدة ال ــات ق يـــــان ـــ ــــظــــم ب عــ ن مــ ـاتال ـــوـم ـة ل ــــ  االداري
 

  

        
     

 3102/10/33تارٌخ الطباعة 
 

 

  

فحة ص  17 من4 
 

  

      

        

       

  

 مكان اللجنة:ـ  
 

 

 4لجنه رقم اللجنة:ـ  
 

  

       

 

 م اسم الطالب رقم الجلوس الحالة الدراسية

 0 اشرف مصطفى عبدالسالم البنبى 0110 مستجد

 3 االء احمد محمد عبدالعلٌم احمد الط 0110 مستجد

 2 االء شعبان احمد بٌومى 0111 مستجد

 0 االء محمد حمدى سلٌمان 0111 مستجد

 0 د عبده الصعًالحسٌنً فتحً عبدالواح 0111 مستجد

 1 السٌد عبد الناصر السٌد عٌسى 0111 مستجد

 1 امانى انسان محمد عامر 0011 مستجد

 1 امانى عبدالمحسن محمد الزٌات 0010 باقى

 1 امانً كمال حسن الشرٌف 0013 مستجد

 01 امل مصطفى فتحً عبد النبً مرسً 0012 مستجد

 00 امنٌه ابراهٌم سعٌد محمد عٌاد 0010 مستجد

 03 امنٌه عبدالسالم محمد موسى عفر 0010 مستجد

 02 امٌرة عبدالرازق عبدالفتاح محمد 0011 مستجد

 00 انس نبٌل سعد حسونة 0011 مستجد

 00 انعام عبد هللا محمد شعٌر 0011 مستجد

 01 اٌات حسن السٌد الشناوي 0011 مستجد

 01 اٌمان السٌد رٌاض عبدالهادي القٌعً 0001 مستجد

 01 اٌمان عبدالرسول امان ٌحى 0000 مستجد

 01 اٌمان عبدهللا جبرٌل محمد جبرٌل 0003 مستجد

 31 اٌمان عطٌة عبدهللا التكالً 0002 مستجد

 30 اٌمان على عبدالنبى على عبدالحافظ 0000 مستجد

 33 اٌمان محمد ابراهٌم عبد العاطى 0000 مستجد

 32 خهاٌمان محمد احمد حامد زلٌ 0001 مستجد

 30 اٌمان محمد على محمد 0001 باقى

 30 اٌمان مصطفً حسٌن الصواف 0001 مستجد

 31 اٌمن الصاوى عبده الصاوى خلٌفه 0001 مستجد

 31 اٌناس حسن احمد حسن حربى 0031 مستجد

 31 اٌناس عادل على محمد العٌسوى 0030 مستجد

 31 اٌه إبراهٌم عبد القادر إبراهٌم 0033 مستجد

 21 اٌه جمال محمد الدسوقى 0032 ىباق
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 مكان اللجنة:ـ  
 

 

 5رقم اللجنة:ـ  لجنه 
 

  

       

 

 م اسم الطالب رقم الجلوس الحالة الدراسية

 0 اٌه سمٌر علً إبراهٌم 0030 مستجد

 3 اٌه عبد الرحٌم حسن عبد الرحمن سٌف 0030 مستجد

 2 ر عبد الوهاب ماٌه عبد الوهاب مختا 0031 مستجد

 0 اٌه محمد عبدالعاطى القاصد 0031 مستجد

 0 اٌه محمد محمد البمبً 0031 مستجد

 1 اٌه محمد مصطفى محمد سالم 0031 مستجد

 1 اٌه محمد مصطفى محمد عامر 0021 مستجد

 1 اٌه نبٌل محمد سٌد احمد عثمان 0020 مستجد

 1 حبدٌع ابراهٌم بدٌع عبدالحمٌد صبا 0023 مستجد

 01 بسام طاهر طه خضر 0022 مستجد

 00 بسمة أحمد محمود كامل أحمد على 0020 باقى

 03 بسمة عبد اللطٌف عبد الواحد عبد ال 0020 مستجد

 02 بسمه حسن احمد حسن آدم 0021 مستجد

 00 بسنت احمد عز الدٌن بالطة 0021 مستجد

 00 بٌشوى سعد رمزى عٌاد 0021 باقى

 01 علً عبد العلٌم محمد ناصف تامر 0021 مستجد

 01 جاال سعٌد بطرس حنا عبدالمالك 0001 باقى

 01 جمال محمد ثابت جمال شرف 0000 مستجد

 01 جهاد السٌد ابراهٌم البهلول 0003 مستجد

 31 جهاد حسن احمد المقدم 0002 مستجد

 30 جهاد معوض عبد الوهاب طرٌح 0000 باقى

 33  محمد عبد هللاحازم ممدوح عبد هللا 0000 باقى

 32 حسام اشرف الصاوى شاهٌن 0001 مستجد

 30 حسام الدٌن احمد عبدالعزٌز رشوان 0001 مستجد

 30 حسام حسن احمد ابوالعزم 0001 مستجد

 31 حسام محمد عبدالحمٌد عبدالرحمن صقر 0001 مستجد

 31 حسام منصور ابو الوفا سلٌمان 0001 باقى

 31 ان السٌد الشرٌفحسناء شعب 0000 مستجد

 31 حسناء محمود غرٌب الدكانى 0003 مستجد

 21 حمٌده محمد عطٌه الحنفى 0002 مستجد
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 6رقم اللجنة:ـ  لجنه 
 

  

       

 

 م اسم الطالب رقم الجلوس الحالة الدراسية

 0 حنان احمد سعٌد عبده 0000 مستجد

 3 د احمد معوض خالفخال 0000 مستجد

 2 خالد حسٌن حسن االقرع 0001 مستجد

 0 خالد عادل سعد هالل السحرتى 0001 مستجد

 0 خالد لطفى سعٌد الشامى 0001 مستجد

 1 خالد محمد عبد اللطٌف كساب 0001 باقى

 1 خلود على رجب حامد األهبل 0011 مستجد

 1 دعاء السٌد حسن ابوهبل 0010 باقى

 1 دعاء رمزى احمد محمود خطاب 0013 مستجد

 01 دٌنا احمد ابراهٌم ابوعكر 0012 مستجد

 00 راشا حسن بدر حسن بدر 0010 مستجد

 03 رامز شكري ٌونان غطاس سركٌس 0010 مستجد

 02 رامى السٌد عبد المطلب الشافعى 0011 مستجد

 00 رانٌا فتح هللا السٌد احمد 0011 مستجد

 00 عبد الحلٌم محمود سلٌمربا اسماعٌل  0011 مستجد

 01 رشا عبدالحكٌم محمد اسماعٌل 0011 مستجد

 01 رشاد رشاد محمد جٌهان 0011 مستجد

 01 رضا سعٌد عبدالواحد ابراهٌم نور ال 0010 مستجد

 01 رقٌه جمال حسنى محمود حسٌن 0013 مستجد

 31 رقٌه عادل زكى فرج غراب 0012 مستجد

 30 د عمرانرنا سامى السٌ 0010 مستجد

 33 رنا طارق محمد فتحى عامر 0010 مستجد

 32 روحٌه رضا السٌد عالم 0011 مستجد

 30 رٌم عبدالحمٌد محمود صبري محمد الح 0011 مستجد

 30 رٌم فرٌد عبدالمعطى البسٌونى 0011 باقى

 31 رٌم كرم عبد الفتاح زٌدان 0011 مستجد

 31 حمنرٌهام حلمً عبدالمولً عبدالر 0011 مستجد

 31 رٌهام رأفت محمد السٌد القبارى 0010 مستجد

 31 سارة حمدي عبد العزٌز الجعارة 0013 مستجد

 21 سارة سلٌمان السٌد سلٌمان الدهشان 0012 باقى
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 مكان اللجنة:ـ  
 

 

 7رقم اللجنة:ـ  لجنه 
 

  

       

 

 م اسم الطالب رقم الجلوس الحالة الدراسية

 0 سارة كمال محمد الصادق عبد المقصود 0010 تجدمس

 3 ساره ابراهٌم محمد الشوربجى 0010 مستجد

 2 ساره عبدالفتاح فتحى الشٌخ 0011 مستجد

 0 ساره فتحى فرج مختار عبدالحمٌد 0011 مستجد

 0 ساره محمد عبدالحلٌم السروجى 0011 مستجد

 1 ساره محمود بدٌر محمد االشقر 0011 باقى

 1 سامح السٌد محمد هالل 0011 تجدمس

 1 سامى عبدالمجٌد عبدالسالم عبده الق 0010 مستجد

 1 سحر خالد ماهر العسال 0013 مستجد

 01 سحر محمود عبدالقوى عبدالمجٌد الجو 0012 مستجد

 00 سعدالدٌن عبدالعظٌم سعد السمالوى 0010 مستجد

 03 سعٌد حسنى عبدالعزٌز عفٌفى 0010 باقى

 02 سعٌد صبحً سعٌد الحمصً 0011 دمستج

 00 سلمى عمرو محمد صدقى القاضى 0011 مستجد

 00 سماء عادل لبٌب عبده 0011 باقى

 01 سماح رمضان عبد العزٌز عبد العزٌز 0011 مستجد

 01 سماح مظهر عبد المطلب الخولى 0311 مستجد

 01 سمر سامى محمد مصطفى ابوعبٌه 0310 مستجد

 01 ر فتحً المغاورى أحمد البٌومىسم 0313 مستجد

 31 سمر محمد إبراهٌم بٌومى الصواف 0312 باقى

 30 سمر محمد نور محمد احمد سالم 0310 مستجد

 33 سمر مرسً على عٌد الدحروج 0310 مستجد

 32 سمر ولٌد عبد اللطٌف عٌسوى 0311 مستجد

 30 سمٌحة  محمد السٌد عبد الحمٌد دش 0311 مستجد

 30 سندس عبدالمنعم طلخان أحمد خضوره 0311 مستجد

 31 سهام محمد معوض عبد الحمٌد 0311 مستجد

 31 سٌد احمد خالد سٌد احمد الوزان 0301 مستجد

 31 شرٌف عزت عرفه عٌسى 0300 مستجد

 31 شعبان محمد شعبان عكاشه 0303 مستجد

 21 شٌماء احمد العزب غانم 0302 مستجد
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 لجنة:ـ  مكان ال
 

 

 8رقم اللجنة:ـ  لجنه 
 

  

       

 

 م اسم الطالب رقم الجلوس الحالة الدراسية

 0 شٌماء احمد على عكر 0300 مستجد

 3 شٌماء شرٌح حبشى عرفه 0300 مستجد

 2 شٌماء فرج محمدى على شلبى 0301 مستجد

 0 شٌماء كامل رٌاض محمد 0301 مستجد

 0 عبدالرؤوف بالل شٌماء محمد شكرى 0301 مستجد

 1 شٌماء محمود سعٌد محمد 0301 مستجد

 1 شٌماء ٌاسٌن كامل الجمل 0331 مستجد

 1 صبحى عبدالحلٌم عبدالحلٌم احمد 0330 مستجد

 1 صبرى سلٌمان صبرى فٌاله 0333 مستجد

 01 صفا عوض جبر ملهط 0332 مستجد

 00 صفاء محمود محمد حسن ابوشدٌده 0330 مستجد

 03 ضٌاء ابراهٌم على عبدالجلٌل 0331 مستجد

 02 طاهر سلٌمان بدٌر ابراهٌم ابو زٌد 0331 مستجد

 00 عادل عصام الدٌن على محمد 0331 مستجد

 00 عاصم اٌمن الشحات العزازى 0331 مستجد

 01 عبد الحمٌد مجدي عبد الحمٌد محمود 0321 مستجد

 01 عبد الحمٌد محمد عبد الحمٌد سلٌمان 0320 مستجد

 01 عبد الحمٌد محمد عبد الحمٌد محمد ا 0323 مستجد

 01 عبد الرحمن زكً كمال الدٌن حالوة 0322 باقى

 31 عبد الرحمن ولٌد ٌوسف سالمة رحمة 0320 مستجد

 30 عبد الستار صابر عبدالستار عبدالتواب 0320 باقى

 33 عبد السالم محمد عبد السالم مأمون 0321 مستجد

 32 بد الغنً فتحً عبد الغنً إسماعٌلع 0321 مستجد

 30 عبد القوى سامى عبد القوى عبد الرحمن 0321 باقى

 30 عبد هللا أحمد محمد مدكور 0321 مستجد

 31 عبد هللا بسٌونً عبد هللا عبد الوه 0301 مستجد

 31 عبد هللا خالد عبدالمنصف وهبة 0300 باقى

 31 عبدالحمٌد عاطف عبدالحمٌد محمد ابوغزاله 0303 مستجد

 31 عبدالرازق طارق عبدالرازق عبدالقدوس 0302 مستجد

 21 عبدالرحمن دسوقى على العبد مرجان 0300 مستجد
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 مكان اللجنة:ـ  
 

 

 9رقم اللجنة:ـ  لجنه 
 

  

       

 

 م اسم الطالب رقم الجلوس الحالة الدراسية

 0 عبدالرحمن مجدى عبدالوهاب محمودفرج 0300 مستجد

 3 عبدالستار طارق عبدالستار هجرس 0301 مستجد

 2 عبدالفتاح محمد عبدالفتاح شحاتة 0301 مستجد

 0 عبدهللا السعٌد سٌد احمد محمودالنجار 0301 مستجد

 0 عبدهللا جالل عبدهللا زهران 0301 مستجد

 1 ابراهٌم عبدهللا عبدالسالم السٌد 0301 مستجد

 1 عبدهللا عثمان عبد المعز رسالن 0300 مستجد

 1 عبٌر حمدى موسى محمد العٌة 0303 مستجد

 1 عزمى احمد بسٌونى محمد بسٌونى 0302 مستجد

 01 عصام ربٌع عبدالبارى عبدالمعطى 0300 باقى

 00 عصام عبد الهادى قطب عبد الهادى اب 0300 مستجد

 03 اللطٌف مصطفى حمادعال محمد عبد  0301 مستجد

 02 عالء زٌن على سالم 0301 مستجد

 00 على رمضان على عبد القادر 0301 باقى

 00 علً زٌنهم علً سكٌر 0301 مستجد

 01 على عٌد علً عامر 0311 باقى

 01 على فرٌد طه محمد الزنتوت 0310 مستجد

 01 على محمد على العشرى 0313 مستجد

 01 ً علً شرٌفعلً ٌحًٌ عل 0312 مستجد

 31 عماد حمدى شحاته محمد عسكر 0310 مستجد

 30 عماد صابر سعد عبدالمجٌد عجمى 0310 مستجد

 33 عمر ابو بكر  حسن النجار 0311 مستجد

 32 عمر طارق عبدهللا ابوالمجد 0311 مستجد

 30 عمر عبدالعزٌز اسماعٌل عبدالعزٌزاحمد 0311 مستجد

 30 احمد عبدالحلٌم فتح عمر نظام الدٌن 0311 مستجد

 31 عمرو السٌد أحمد عٌسى 0311 باقى

 31 عمرو انور عبدالرازق عمار 0310 مستجد

 31 عمرو جمال عبدالحمٌد األكبر 0313 باقى

 31 عمرو طارق حسن علً حسن 0312 مستجد

 21 عمرو عادل السٌد الفار 0310 باقى
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 م اسم الطالب رقم الجلوس الحالة الدراسية

 0 عمرو عادل ٌوسف احمد سلٌمان 0310 مستجد

 3 عمرو علً محمد زناتً 0311 مستجد

 2 عمرو محمد عبدالواحد بكر 0311 باقى

 0 عمرو محمد محمد الغمراوى 0311 مستجد

 0 عمرو محمد موسى سٌد احمد 0311 مستجد

 1 غاده عبدالفتاح احمد سعٌد حبٌب 0311 مستجد

 1 فاطمة الزهراء صالح الدٌن محمد عبد الغنى جلهوم 0310 مستجد

 1 فاطمة طارق إبراهٌم نوٌر 0313 مستجد

 1 فاطمه خالد ابراهٌم الرفاعى 0312 مستجد

 01 كرٌم رفعت اسماعٌل محمد الجندى 0310 مستجد

 00 لسٌد خضركرٌم رمضان رسمى ا 0310 مستجد

 03 كرٌم صبرى نصرالدٌن حمدان 0311 باقى

 02 كرٌم عبد الاله مبروك علً 0311 مستجد

 00 لمٌاء حمدى إبراهٌم بسٌونى الطلى 0311 باقى

 00 لؤى حمدى ابراهٌم خلٌل حسٌن 0311 مستجد

 01 لؤي سعٌد عبد اللطٌف الحفنً عطٌة 0310 مستجد

 01 اسماعٌل خفاجى ماجده اسماعٌل محمد 0313 مستجد

 01 ماهر السٌد فتوح حسن الزلبانً 0312 مستجد

 01 ماهر سعد محمود سعد تاج 0310 مستجد

 31 مبارك محمد محمد مبارك ٌونس 0310 مستجد

 30 محب عبد المسٌح موسى عبد الملك 0311 مستجد

 33 محمد ابراهٌم السٌد ابراهٌم الشٌخ 0311 مستجد

 32 هٌم السٌد عبدالفتاح قارومحمد ابرا 0311 مستجد

 30 محمد ابراهٌم عبدالحكٌم حامد فتٌان 0311 مستجد

 30 محمد إبراهٌم محمد ٌحى 0211 باقى

 31 محمد ابراهٌم مصطفى فرحات 0210 مستجد

 31 محمد أحمد إبراهٌم زهران 0213 باقى

 31 محمد احمد خلٌفة عبد هللا 0212 باقى

 31 ابراهٌم علىمحمد احمد سعد  0210 مستجد

 21 محمد احمد عبدالحى على غنٌم 0210 مستجد
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 م اسم الطالب رقم الجلوس الحالة الدراسية

 0 محمد احمد  عبده بكر 0211 مستجد

 3 محمد احمد كمال محمود احمد عبد الف 0211 مستجد

 2 محمد اسماعٌل عبدالرحمن ٌوسف 0211 مستجد

 0 محمد اشرف زكرٌا عرابى فاٌد 0211 مستجد

 0 محمد السٌد ابراهٌم مبروك 0201 باقى

 1 محمد السٌد عبد العزٌز حماد 0200 مستجد

 1 محمد بالل السعٌد بدٌره 0202 باقى

 1 محمد جمال الدٌن محمد شحاته 0200 مستجد

 1 مجد الموافىمحمد جمال ا 0200 مستجد

 01 محمد جمال عبدالغفار عجالن 0201 مستجد

 00 محمد جمال محمد حلمى حبٌب خضر 0201 مستجد

 03 محمد جمال محمد عمرو 0201 مستجد

 02 محمد جمٌل عمارمحمد عمار 0201 مستجد

 00 محمد حافظ السٌد عبدالحافظ قاٌد 0231 مستجد

 00 محمد حامد رجب كتكت 0230 مستجد

 01 محمد حسام الدٌن عبد الخالق محمد عبد الخالق 0233 قىبا

 01 محمد حسام محمد عسل 0232 مستجد

 01 محمد حسنٌن حموده حسنٌن 0230 باقى

 01 محمد حمدى حافظ عكاشة 0230 باقى

 31 محمد خٌرى محمد عبد اللطٌف 0231 مستجد

 30 محمد رجب راغب عبدالعزٌز الكشاك 0231 مستجد

 33 محمد رجب محمد موسى 0231 باقى

 32 محمد رضا بدوي مرزوق عمار 0231 مستجد

 30 محمد رضا بٌومى محمد 0221 مستجد

 30 محمد رمضان أحمد البحٌرى 0220 باقى

 31 محمد سالم محمد سالم عصر 0223 مستجد

 31 محمد سعٌد حامد عبد الفتاح 0222 مستجد

 31 م ابومحمد سعٌد عبد الغفار ابراهٌ 0220 مستجد

 31 محمد سعٌد عبدالونٌس أبوشوشة 0220 باقى

 21 محمد سعٌد فرج عٌسى 0221 مستجد
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 مكان اللجنة:ـ  
 

 

 02رقم اللجنة:ـ  لجنه
 

  

       

 

 م اسم الطالب رقم الجلوس الحالة الدراسية

 0 محمد سعٌد متولى متولى دراز 0221 مستجد

 3 ان محمد عبدالمجٌد طهمحمد شعب 0221 مستجد

 2 محمد شوقى عبد العاطى عبد الباقى 0201 باقى

 0 محمد صبحى عبدالسمٌع طه الخولى 0200 مستجد

 0 محمد صالح علً سالم طمان 0203 باقى

 1 محمد طارق نصر محمد الفخرانى 0202 مستجد

 1 محمد عادل ذكرٌا السٌد شاهٌن 0200 مستجد

 1 بدهللا عبدالمجٌدمحمد عادل ع 0200 مستجد

 1 محمد عادل عمر مصطفى غازى 0201 مستجد

 01 محمد عادل محمد كمال الدٌن 0201 مستجد

 00 محمد عباس سعٌد فتح هللا العجمى 0201 مستجد

 03 محمد عبد الرحمن ابراهٌم الصعٌدى 0201 مستجد

 02 محمد عبد المحسن محمد كروش 0200 باقى

 00 ٌد السٌد الكنزمحمد عبدالحم 0202 مستجد

 00 محمد عبدالسالم عبدالمجٌد العلقامى 0200 مستجد

 01 محمد عبدالعال محمد منصور على 0200 مستجد

 01 محمد عبدهللا حجازى فرج 0201 مستجد

 01 محمد عبدالناصر محمد فرحات ابورٌشة 0201 مستجد

 01 محمد عبدالهادى عبدهللا جمعه 0201 مستجد

 31 د عصام جابر شعالنمحم 0201 مستجد

 30 محمد على دبركى هالل 0211 مستجد

 33 محمد علً عبد ربه كشك 0210 مستجد

 32 محمد عوض خمٌس عوض حنفى 0213 مستجد

 30 محمد فتوح عبدالقادر الشرقاوى 0212 باقى

 30 محمد فخرى حامد عبده الشناوى 0210 باقى

 31 محمد محروس على زغلول 0211 مستجد

 31 محمد محمد مصطفى مصطفى محمد 0211 باقى

 31 محمد محمود ابراهٌم متولى 0211 مستجد

 31 محمد محمود عبدالغفار الدماطً 0211 مستجد

 21 محمد مصطفى حسن حسن عبدهللا الشبٌن 0211 مستجد
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 مكان اللجنة:ـ  
 

 

 02رقم اللجنة:ـ  لجنه 
 

  

       

 

 م اسم الطالب رقم الجلوس الحالة الدراسية

 0 محمد مصطفى عبد الرازق مصطفى 0210 مستجد

 3 محمد مصطفى عبده عطا 0213 باقى

 2 محمد مصطفى على النحاس 0212 مستجد

 0 محمد مهدى عبد الباسط محمود شرف 0210 مستجد

 0 محمد ناصر محمد على الشٌخ 0211 مستجد

 1 محمد نبٌل سالمه حسونه 0211 مستجد

 1 محمد هالل محمد أحمد تاٌب 0211 مستجد

 1 محمد وجٌه عبدالحمٌد عبدالحمٌد جاب 0211 مستجد

 1 محمد ٌوسف عبد الرؤف زٌن الدٌن 0211 مستجد

 01 محمود احمد عبدهللا سلٌمان شلبً 0210 مستجد

 00 محمود أحمد محمد خلٌل عبد الرحٌم 0213 مستجد

 03 محمود أحمد مهدى احمد 0212 مستجد

 02 محمود جمال عطا محمد الحنونى 0210 مستجد

 00 محمود حسن عبد الحمٌد حسن الشاٌب 0210 مستجد

 00 محمود رجب احمد صقر 0211 مستجد

 01 محمود رجب عبدالحلٌم خلٌل 0211 مستجد

 01 محمود سعد عطٌه عثمان 0211 مستجد

 01 محمود سعٌد السٌد محمود حجاج 0211 مستجد

 01 محمود سعٌد محمد البقري 0211 مستجد

 31 محمود سعٌد محمد عبدالحلٌم بدر 0210 مستجد

 30 محمود صالح محمد عبد الرحٌم 0213 مستجد

 33 محمود عامر محمود عبدالرازق النجار 0212 مستجد

 32 محمود عبد العزٌز محمد على سالمه 0210 باقى

 30 محمود عبد المقصود محمود عطا 0210 مستجد

 30 محمود عبدالحمٌد محمود بدر 0211 تجدمس

 31 محمود عبدالقادر عبدالعلٌم بٌومى 0211 مستجد

 31 محمود عبدهللا محمود محمد بالل 0211 مستجد

 31 محمود عقاد محمود محمد بندق 0211 مستجد

 31 محمود علً السٌد محمود فرج 0011 مستجد

 21 محمود على سالمان سالم 0010 مستجد
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 مكان اللجنة:ـ  
 

 

 04رقم اللجنة:ـ  لجنة 
 

  

       

 

 م اسم الطالب رقم الجلوس الحالة الدراسية

 0 محمود على محمد عبدالمجٌد زاٌد 0013 مستجد

 3 محمود محمد محمود عون 0012 مستجد

 2 محمود مصطفى فتحى عبدالحمٌد حموده 0010 مستجد

 0 امل عبد الفتاح شمس امحمود مصطفى ك 0010 مستجد

 0 مروة جمال عبد الموجود محمد الشٌخ 0011 مستجد

 1 مروة سمٌر جابر حمزة االدكاوى 0011 مستجد

 1 مروة شعبان السٌد زٌدان 0011 مستجد

 1 مروه احمد كامل احمد بٌومى 0011 مستجد

 1 مروه فراج محمدٌن عوض 0001 مستجد

 01 خلٌفة مرٌم احمد كامل احمد 0000 مستجد

 00 مرٌم احمد محمد محمود عبٌد 0003 مستجد

 03 مشٌره محمد على الجوهرى 0002 مستجد

 02 مصطفى احمد حسن حسن بكٌر 0000 مستجد

 00 مصطفى توفٌق سٌد احمد عبدالهادى 0000 باقى

 00 مصطفى سعٌد عبد السمٌع ندا 0001 مستجد

 01 مصطفى سعٌد عبدالباسط الزعطى 0001 باقى

 01 مصطفى صبحً محمد حسن غنٌم 0001 مستجد

 01 مصطفى صالح محمد نور الدٌن 0031 مستجد

 01 مصطفى عبد الحكٌم صدقى وهب 0030 مستجد

 31 مصطفى عالء مبروك قبالن 0033 مستجد

 30 مصطفً علً حسن الشاطر 0032 مستجد

 33 مصطفً كامل عبدهللا عبدهللا محمد 0030 مستجد

 32 صطفى لطفى ابوالفتوح ٌاقوتم 0031 مستجد

 30 مصطفى مجدى السٌد السٌد عمار 0031 مستجد

 30 مصطفى محمد مبروك شاهٌن 0031 باقى

 31 مصطفً نصر مصطفً ادرٌس 0021 مستجد

 31 معاذ سامى عبد اللطٌف الدالى 0020 باقى

 31 معاز محمد عبد الغنى فرج 0023 مستجد

 31 لكردىممدوح محمد رشاد ا 0022 مستجد

 21 منةهللا احمد عثمان عمارة 0020 مستجد
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 مكان اللجنة:ـ  
 

 

 05رقم اللجنة:ـ  لجنة 
 

  

       

 

 م اسم الطالب رقم الجلوس الحالة الدراسية

 0 منى عزاٌم جمعه محمد عثمان 0020 مستجد

 3 مها حمدي عواد محمد 0021 مستجد

 2 حات علىمها فوزى فر 0021 مستجد

 0 مٌاده ابراهٌم عبدالحمٌد خلٌفه 0021 مستجد

 0 مٌار احمد محمد شعٌر 0021 مستجد

 1 مٌسرة رجب عبدالعظٌم مصطفى الجزار 0001 باقى

 1 مٌنا ابو السعد ابراهٌم ابو السعد 0000 مستجد

 1 مٌنا سامى جرجس عبدالملك 0003 باقى

 1 نرمٌن عٌد ٌاسٌن دسوقى 0002 مستجد

 01 نسمة عادل ماهر حتحوت 0000 ستجدم

 00 نسمه احمد فهمى جمال حنٌش 0000 مستجد

 03 نها ٌسرى عبدالتواب ابراهٌم العربى 0001 مستجد

 02 نهى محمود صالح الدٌن الشخٌبى 0001 مستجد

 00 نورا رضا أحمد عالم 0001 باقى

 00 نوران محمود عبد العزٌز لولح 0001 مستجد

 01 ورهان سمٌر محمد عبد الرحمن الحراٌرىن 0001 مستجد

 01 نورهان صبرى ابراهٌم المتولى 0000 مستجد

 01 نورهان عالء الدٌن عبداالاله منصور 0003 مستجد

 01 نورهان ٌوسف ٌوسف على الشٌخ 0002 مستجد

 31 هبه محمد احمد السٌد احمد 0000 مستجد

 30 هدٌر ابراهٌم احمد بركات 0000 باقى

 33 هدٌر ٌسرى عطاهللا على نوار 0001 دمستج

 32 هشام مجدي صالح جمعة 0001 مستجد

 30 هشام محمد حسن فاٌد 0001 مستجد

 30 همت مصطفى محمد شتا 0001 مستجد

 31 هند ابو العنٌن عبد المجٌد ابوغٌط 0011 مستجد

 31 هند جمال الدٌن عباده موسى 0010 باقى

 31 زٌز ابو طالبهند صابر عبد الع 0013 مستجد

 31 هٌام سلٌمان عبد الجواد الصباغ 0012 مستجد

 21 وردة احمد عبد الرحمن على 0010 مستجد
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 مكان اللجنة:ـ  
 

 

 06رقم اللجنة:ـ  لجنة 
 

  

       

 

 م اسم الطالب رقم الجلوس الحالة الدراسية

 0 وسام سمٌر عبدالحمٌد الشافعى 0010 مستجد

 3 والء مجدى سعد هارون 0011 اقىب

 2 والء محمد ابوالنصر ٌونس 0011 مستجد

 0 ٌاره عاطف على القبانى 0011 مستجد

 0 ٌاسر محمد جاد جاد 0011 باقى

 1 ٌاسر محمد عبدالصادق محمود ٌوسف 0011 مستجد

 1 ٌاسمٌن احمد محمد شبانه 0010 مستجد

 1 سوقًٌحًٌ السٌد ابراهٌم محمد الد 0013 باقى
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