
 قسم اإلعالم التربوي

 الفرقة األولي

 

 nada.sameer31979@sed.menofia.edu.eg Gul64287 األوىل إعالم تربوي مستجد ندا سمير فتىح طلبه 30101041700845 190500 1

 aya.ahmed69362@sed.menofia.edu.eg Cuj12256 األوىل إعالم تربوي مستجد ايه احمد محمد مصطفى خاطر 30103141701744 190501 2

 fayzah.hamed61586@sed.menofia.edu.eg Toh74418 األوىل إعالم تربوي مستجد فايزة حامد احمد الجزار 30102101702741 190502 3

 seham.hassan10816@sed.menofia.edu.eg Kux52484 األوىل إعالم تربوي مستجد سهام حسن فريد احمد عيش 30109251702841 190503 4

 nada.nasr44274@sed.menofia.edu.eg Jaj28931 األوىل إعالم تربوي مستجد ندا نرص محمود النجار 30108101703185 190504 5

 aya.ibrahiem65767@sed.menofia.edu.eg Xav32565 األوىل إعالم تربوي مستجد ايه ابراهيم موىس عىل 30103241702004 190505 6

 maa.samaa93119@sed.menofia.edu.eg Kol09311 األوىل إعالم تربوي مستجد ىم ساىم محمد رمضان 30106161701162 190506 7

 rania.said89521@sed.menofia.edu.eg Juj86013 األوىل إعالم تربوي مستجد رانيا سعيد عبدالغنى رضوان 30207028800884 190507 8

 warde.ahmed9720@sed.menofia.edu.eg Duv84394 األوىل إعالم تربوي مستجد ورده احمد احمد عامر 30011011703743 190508 9

 israa.emad60646@sed.menofia.edu.eg Voh59290 األوىل إعالم تربوي مستجد ارساء عماد سعيد سلطح 30010251700923 190509 10

 norhan.abdalghafar6475@sed.menofia.edu.eg Foy11436 األوىل إعالم تربوي مستجد نورهان عبدالغفار محمد الفرماوى 30104011707925 190510 11

ى نجاح محمود احمد بدوى 30104261701043 190511 12  yasmine.nagah98301@sed.menofia.edu.eg Vat29788 األوىل إعالم تربوي مستجد ياسمير

 rana.mamdouh3046@sed.menofia.edu.eg Lub13019 األوىل إعالم تربوي مستجد رنا ممدوح احمد حسن 30109151701848 190512 13

 salamaa.wael1291@sed.menofia.edu.eg Juh40979 األوىل إعالم تربوي مستجد سلىم وائل عبدالمنعم عبدالعظيم عماره 30101261700528 190513 14

 dunya.abdalrazeq38790@sed.menofia.edu.eg Cov38854 األوىل إعالم تربوي مستجد دنيا عبدالرازق السيد عبدالجواد بلطيه 30011231700249 190514 15

 ammal.tareq20827@sed.menofia.edu.eg Yob83006 األوىل إعالم تربوي مستجد امال طارق احمد شعيشع 30102081701344 190515 16

 dunya.mohamed54347@sed.menofia.edu.eg Puy23975 األوىل إعالم تربوي مستجد دنيا محمد السيد محمد غطاس 30101151701286 190516 17

ه عاطف مغاورى رمضان 30106011703329 190517 18  amira.atef56902@sed.menofia.edu.eg Yas98555 األوىل إعالم تربوي مستجد امير

 maa.zakaria173@sed.menofia.edu.eg Loc83849 األوىل إعالم تربوي مستجد ىم زكريا عبدالمنعم عبدالرحمن 30108151701205 190518 19

 sohaila.hanaa62520@sed.menofia.edu.eg Jaq52483 األوىل إعالم تربوي مستجد سهيله هانى عوض هللا البوىه 30101011708485 190519 20

 ayda.aziz84528@sed.menofia.edu.eg Wum10126 األوىل إعالم تربوي مستجد عايده عزيز حنا جرجس 30106041701886 190520 21

 asmaa.samaa9627@sed.menofia.edu.eg Kup46783 األوىل إعالم تربوي مستجد اسماء ساىم ابراهيم يوسف 30107161701045 190521 22

 hayam.hesham18203@sed.menofia.edu.eg Hor14040 األوىل إعالم تربوي مستجد هيام هشام صابر عبدهللا 30012061701764 190522 23

 aya.osama79158@sed.menofia.edu.eg Yox71750 األوىل إعالم تربوي مستجد اية اسامة عبد الفتاح شعيب 30106181700529 190523 24



 hala.rusumaa59790@sed.menofia.edu.eg Sus87493 األوىل إعالم تربوي مستجد هالة رسىم محمود خطاب 30107011705026 190524 25

 rahma.taha59443@sed.menofia.edu.eg Huj76857 األوىل إعالم تربوي مستجد رحمة طه عبد الونيس عبد الغفار 30108101701301 190525 26

27 190526 30203011703596  
 
 osama.esam89012@sed.menofia.edu.eg Cuz16031 األوىل إعالم تربوي مستجد اسامه عصام ابراهيم عبد الباق

ى  30102138800603 190527 28  rawan.mohamed27655@sed.menofia.edu.eg Raj39374 األوىل إعالم تربوي مستجد روان  محمد ابراهيم محمد حسنير

 manar.ramadan47875@sed.menofia.edu.eg Hok26724 األوىل إعالم تربوي مستجد منار رمضان رمزى العفيفى  30109121701444 190528 29

 amal.eid60921@sed.menofia.edu.eg Hut03425 األوىل إعالم تربوي مستجد امل عيد محمد عبد الجليل 30107011703503 190529 30

 raghda.ibrahiem12748@sed.menofia.edu.eg Sas19083 األوىل إعالم تربوي مستجد رغدة ابراهيم محمد طاحون 30109221703029 190530 31

 manar.emad75103@sed.menofia.edu.eg Baf58417 األوىل إعالم تربوي مستجد منار عماد صبىح  اسماعيل 30011181702687 190531 32

 doaa.hemdan51936@sed.menofia.edu.eg Nax58110 األوىل إعالم تربوي مستجد دعاء  حمدان محمد  محمد 30109151704189 190532 33

 asmaa.said4469@sed.menofia.edu.eg Kad68460 األوىل إعالم تربوي مستجد اسماء سعيد الحسينى طاحون 30105051703066 190533 34

 eman.ahmed67210@sed.menofia.edu.eg Xot28681 األوىل إعالم تربوي مستجد ايمان احمد ماهر عبد الجليل 30107151702442 190534 35

 reham.majdaa61700@sed.menofia.edu.eg Qoc76658 األوىل إعالم تربوي مستجد ري  هام مجدى كمال طاحون 30103031700947 190535 36

 eman.ahmed65931@sed.menofia.edu.eg Bas82898 األوىل إعالم تربوي مستجد ايمان احمد حسن احمد 30105311700767 190536 37

 doaa.abdalaziz27752@sed.menofia.edu.eg Xon83228 األوىل إعالم تربوي مستجد دعاء عبد العزيز يوسف الدمهوج   30107281701901 190537 38

 mariem.rabee89159@sed.menofia.edu.eg Fup53134 األوىل إعالم تربوي مستجد مريم ربيع عبد العليم زنون 30108011706908 190538 39

 nada.badr44945@sed.menofia.edu.eg Dub71938 األوىل إعالم تربوي مستجد ندى  بدر مشحوت محمد 30107181701564 190539 40

ى 30107051701724 190540 41 ى الخرصى  salamaa.ayman96979@sed.menofia.edu.eg Poq19547 األوىل إعالم تربوي مستجد سلىم ايمن صي 

 mariem.emad95976@sed.menofia.edu.eg Voz90291 األوىل إعالم تربوي مستجد مريم عماد الدين اسماعيل محمد حسن 30012171301141 190541 42

 mennaallah.majdaa98620@sed.menofia.edu.eg Rop31867 األوىل إعالم تربوي مستجد منه هللا مجدى مرىس جي   30011291700388 190542 43

 amal.hamadaa38702@sed.menofia.edu.eg Sol60349 األوىل إعالم تربوي مستجد امل حمدى محمد عطا هللا 30011251702082 190543 44

 عبد المقصود 30106231701807 190544 45
 
 yara.tamer26225@sed.menofia.edu.eg Yan21265 األوىل إعالم تربوي مستجد يارا تامر الدسوق

 shams.shaaban87870@sed.menofia.edu.eg Hol39387 األوىل إعالم تربوي مستجد شمس شعبان سعد سالم 30106011708967 190545 46

 hend.samaa72284@sed.menofia.edu.eg Huk88740 األوىل إعالم تربوي مستجد هند ساىم عبد المجيد ابو الخير  30006051701065 190546 47

 hadeer.alkheshn52828@sed.menofia.edu.eg Yol21847 األوىل إعالم تربوي مستجد هدير الخشن احمد مصطفى  30103101701504 190547 48

 yara.yasser87997@sed.menofia.edu.eg Xuw38498 األوىل إعالم تربوي مستجد يارا يارس السيد الخشن 30107071700384 190548 49

 dalia.yahaa24896@sed.menofia.edu.eg Mur62473 األوىل إعالم تربوي مستجد داليا يىح عبد السميع رمضان 30107011702949 190549 50

 hadeer.ahmed30323@sed.menofia.edu.eg Koc97374 األوىل إعالم تربوي مستجد هدير احمد صالح الدين ابو الحديد 30109181701281 190550 51

 mohamed.aalaa6260@sed.menofia.edu.eg Sof20211 األوىل إعالم تربوي مستجد محمد عالء الدين محمد عماره 30107251700153 190551 52



 abdallah.mohamed26700@sed.menofia.edu.eg Roy68172 األوىل إعالم تربوي مستجد عبد هللا محمد السيد محمد عبد العزيز 30010241701379 190552 53

 dunya.abdallatef47590@sed.menofia.edu.eg Naf16420 األوىل إعالم تربوي مستجد دنيا عبد اللطيف عبد الغفار السيد عىل 30109091701681 190553 54

 nada.mohamed54828@sed.menofia.edu.eg Huv07240 األوىل إعالم تربوي مستجد ندا محمد معوض ابراهيم 30011071701723 190554 55

 sahar.mohamed28074@sed.menofia.edu.eg Moz62659 األوىل إعالم تربوي مستجد سحر محمد عاطف أبو القاسم 30201071700887 190555 56

 hager.abdalaziz82607@sed.menofia.edu.eg Hat75468 األوىل إعالم تربوي مستجد هاجر عبدالعزيز ابراهيم عمر 30011151701708 190556 57

ة جمال عبد العظيم سالم 30008201701266 190557 58  amira.gamal57406@sed.menofia.edu.eg Yoz95825 األوىل إعالم تربوي مستجد امير

 aya.anwar49833@sed.menofia.edu.eg Zuz08511 األوىل إعالم تربوي مستجد اية انور السيد عوض 30201101703681 190558 59

ى عطوه 30011291700841 190559 60  omnia.talaat62005@sed.menofia.edu.eg Jac33118 األوىل إعالم تربوي مستجد امنية طلعت حسير

 mennaallah.mohamed86236@sed.menofia.edu.eg Ran89565 األوىل إعالم تربوي مستجد منه هللا محمد عىل سالم خرصى  30103011703109 190560 61

 etedal.hesham88943@sed.menofia.edu.eg Fow99040 األوىل إعالم تربوي مستجد اعتدال هشام عبدالمجيد عبدالحليم 30201168800525 190561 62

ي عبدالمحسن العطار 30005198800348 190562 63 وق بدر محنر
 shorouq.badr16274@sed.menofia.edu.eg Yay72479 األوىل إعالم تربوي مستجد رسر

ه لطفى محمد حسن النجار 30109091703323 190563 64  amira.latafaa84749@sed.menofia.edu.eg Tab21164 األوىل إعالم تربوي مستجد امير

 salaa.naser81539@sed.menofia.edu.eg Fah33537 األوىل إعالم تربوي مستجد ساىل نارص محمد احمد 30008011704226 190564 65

 eman.hulmana52658@sed.menofia.edu.eg Paf44109 األوىل إعالم تربوي مستجد ايمان حلىم محمد عبد العظيم 30012221700484 190565 66

 eman.samaa71579@sed.menofia.edu.eg Tat88650 األوىل إعالم تربوي مستجد ايمان ساىم منصور ابراهيم 30102101704701 190566 67

ف مصطفى سويلم 30011221702367 190567 68  israa.ashraf99452@sed.menofia.edu.eg Kaq07653 األوىل إعالم تربوي مستجد ارساء ارسر

 manar.mohsen46824@sed.menofia.edu.eg Lol40873 األوىل إعالم تربوي مستجد منار محسن عبد المنعم عبد الجيد 30105051703686 190568 69

ين رجب عبد المعىط جعفر 30101011711265 190569 70  sherien.ragab28045@sed.menofia.edu.eg Hox41632 األوىل إعالم تربوي مستجد رسر

ف معوض عبد السيد 30101201704443 190570 71  nshwa.ashraf8820@sed.menofia.edu.eg Rot37762 األوىل إعالم تربوي مستجد نشوى ارسر

 norhan.reda85673@sed.menofia.edu.eg Tuq56653 األوىل إعالم تربوي مستجد نورهان رضا عبد الحميد حداد 30105251700622 190571 72

ف محمود الديب 30106011705186 190572 73 ة ارسر  amira.ashraf76691@sed.menofia.edu.eg Hol17408 األوىل إعالم تربوي مستجد امير

 sama.aalaa8169@sed.menofia.edu.eg Sub91515 األوىل إعالم تربوي مستجد سماء عالء فتىح محمد 30106271700307 190573 74

ى محمد عبد الرؤف السيد ابراهيم 30012191400448 190574 75  yasmine.mohamed22630@sed.menofia.edu.eg Buh79884 األوىل إعالم تربوي مستجد ياسمير

ف السيد عمران 30109011712742 190575 76  rania.ashraf72864@sed.menofia.edu.eg Qas06004 األوىل إعالم تربوي مستجد رانيا ارسر

 nada.tharwat17808@sed.menofia.edu.eg Yuk95600 األوىل إعالم تربوي مستجد ندى ثروت سعيد سليم 30107011708505 190576 77

ف بسيونى عبد العزيز 30107041701645 190577 78  dina.ashraf86560@sed.menofia.edu.eg Vor64175 األوىل إعالم تربوي مستجد دينا ارسر

 amina.abed98970@sed.menofia.edu.eg Hoq81311 األوىل إعالم تربوي مستجد امينه عابد عبد العزيز خليف 30012191701782 190578 79

 ahmed.abdallah47326@sed.menofia.edu.eg Rab58203 األوىل إعالم تربوي مستجد احمد عبد هللا سعودى عبدالهادى زايد 30107281701278 190579 80



 hager.abdalhafez37322@sed.menofia.edu.eg Qac05180 األوىل إعالم تربوي مستجد هاجر عبد الحافظ حسن عبد الحافظ 30010111701083 190580 81

 israa.soliman43055@sed.menofia.edu.eg Cul31629 األوىل إعالم تربوي مستجد ارساء سليمان عبد السميع االقطش 30103011708542 190581 82

 hadeer.abdalkareem55788@sed.menofia.edu.eg Dur49373 األوىل إعالم تربوي مستجد هدير عبد الكريم عبد الهادى عيد الكريم 30106011705046 190583 83

 dalia.emad21522@sed.menofia.edu.eg Jag07465 األوىل تربويإعالم  مستجد داليا عماد عىل حرب 30104011707143 190584 84

 ebtisam.mohamed75459@sed.menofia.edu.eg Mud96758 األوىل إعالم تربوي مستجد ابتسام محمد محمد محمد البطره 30102221700467 190585 85

 mennaallah.ahmed3209@sed.menofia.edu.eg Waz86251 األوىل إعالم تربوي مستجد منه هللا احمد حمدى موىس 30107301701148 190586 86

 amany.fouad67418@sed.menofia.edu.eg Rod08127 األوىل إعالم تربوي مستجد امانى فؤاد مسعود يوسف 30106161701243 190588 87

 zainab.ahmed81949@sed.menofia.edu.eg Cud02597 األوىل إعالم تربوي مستجد زينب احمد حسن الجنيدى 30101011735342 190589 88

 rania.ahmed49772@sed.menofia.edu.eg Qas71967 األوىل إعالم تربوي مستجد رانيا احمد حلىم ايوب 30011111700806 190590 89

 noor.khaled89069@sed.menofia.edu.eg Sok28712 األوىل إعالم تربوي مستجد نور خالد السيد  عرفات 30105021701107 190591 90

 alaaa.mohamed42238@sed.menofia.edu.eg Wuj08275 األوىل إعالم تربوي مستجد االء محمد عبد المعىط عبد المطلب 30012161702164 190592 91

 israa.omar47564@sed.menofia.edu.eg Haw34314 األوىل إعالم تربوي مستجد ارساء عمر احمد محمد 30101130200767 190593 92

 aya.reda68188@sed.menofia.edu.eg Zuf50461 األوىل إعالم تربوي مستجد ايه رضا عبد القادر عيىس 30101011732068 190594 93

 nada.mohamed77006@sed.menofia.edu.eg Bol29914 األوىل إعالم تربوي مستجد ندا محمد غريب ضلع 30012011705025 190595 94

ى محمد القبانى  30102231700546 190596 95  rania.subraa3721@sed.menofia.edu.eg Hak81156 األوىل إعالم تربوي مستجد رانيا صي 

نا درويش يىح زين الدين 30108111702381 190597 96  myrna.darwish99473@sed.menofia.edu.eg Quf61189 األوىل إعالم تربوي مستجد مير

 mariem.yasser33711@sed.menofia.edu.eg Fat04723 األوىل إعالم تربوي مستجد مريم يارس وهبه عىل حواش 30010131700547 190598 97

 kholood.hesham28728@sed.menofia.edu.eg Qup49793 األوىل إعالم تربوي مستجد خلود هشام شفيق عفيفى  30106011700443 190599 98

 nada.abdalwahab1614@sed.menofia.edu.eg Pon28736 األوىل إعالم تربوي مستجد ندا عبدالوهاب عزت عبد الوهاب 30107270100523 190600 99

يل 30010041700564 190601 100  fatma.rabee92366@sed.menofia.edu.eg Xat83131 األوىل إعالم تربوي مستجد فاطمه ربيع عبد هللا جي 

 aya.mahmoud89286@sed.menofia.edu.eg Nas65025 األوىل إعالم تربوي مستجد ايه محمود محمد زىك الدوشنى  30011131700667 190602 101

 sohaila.nabwaa90811@sed.menofia.edu.eg Juc11890 األوىل إعالم تربوي مستجد سهيله نبوى حسنى محمد حواش 30012271700167 190603 102

 mustafa.mahmoud53101@sed.menofia.edu.eg Puv41909 األوىل إعالم تربوي مستجد مصطفى محمود عبدهللا محمود 30006121701912 190604 103

ى صالح 30105051703015 190605 104 ى محمد حسير  hassan.mohamed14002@sed.menofia.edu.eg Puj52989 األوىل إعالم تربوي مستجد حسير

 gamalat.mohamed44602@sed.menofia.edu.eg Jaf12607 األوىل إعالم تربوي مستجد جمالت محمد فهىم عبدالستار عىل 30010211701145 190606 105

 nada.atef98596@sed.menofia.edu.eg Lux04961 األوىل إعالم تربوي مستجد ندى عاطف احمد سالمه عباس 30012101701002 190607 106

 inas.mohamed93791@sed.menofia.edu.eg Puz26525 األوىل إعالم تربوي مستجد ايناس محمد عبد الرحمن عبد الحميد 30105011708464 190608 107

 mina.majdaa63970@sed.menofia.edu.eg Lop83904 األوىل إعالم تربوي مستجد مينا مجدى كمال بادير بشاى 30107031700853 190609 108



 rania.shaker89223@sed.menofia.edu.eg Cuw42700 األوىل إعالم تربوي مستجد رانيا شاكر عثمان شاكر 30102211701562 190610 109

 israa.salem3105@sed.menofia.edu.eg Tad42374 األوىل إعالم تربوي مستجد ارساء سالم عبد الحميد غنيم 30010231700129 190611 110

 mariem.mahmoud3332@sed.menofia.edu.eg Qub55236 األوىل إعالم تربوي مستجد مريم محمود عبد الحميد محمود ترىك 30111271700904 190612 111

 reham.hossam21549@sed.menofia.edu.eg Vak30042 األوىل إعالم تربوي مستجد ري  هام حسام جمال الدين شنب 30101011705583 190613 112

 lamiaa.mahmoud23427@sed.menofia.edu.eg Bav05806 األوىل إعالم تربوي مستجد لمياء محمود فرج فرج عبد النن   30012061701683 190614 113

 alaaa.samaa78575@sed.menofia.edu.eg Rub69558 األوىل إعالم تربوي مستجد االء ساىم عبد الحكيم عقل 30109291701686 190615 114

 mayar.samaa88916@sed.menofia.edu.eg Kul96910 األوىل إعالم تربوي مستجد ميار ساىم ربيع محمد 30101011708884 190616 115

ى محمد سالم 30109251703767 190617 116 ة احمد امير  amira.ahmed84740@sed.menofia.edu.eg Saj40980 األوىل إعالم تربوي مستجد امير

 fatma.gamal96821@sed.menofia.edu.eg Dan37620 األوىل إعالم تربوي مستجد فاطمه جمال جمعه محمد 30103071700346 190618 117

ف 30108161701904 190619 118  dalia.gamal11977@sed.menofia.edu.eg Cob73284 األوىل إعالم تربوي مستجد داليا جمال احمد رسر

 israa.mohamed22622@sed.menofia.edu.eg Xof96945 األوىل إعالم تربوي مستجد ارساء محمد عبدالرشيد المنياوى 30110011715847 190620 119

 mennaallah.sameer6804@sed.menofia.edu.eg Yoj88774 األوىل إعالم تربوي مستجد منه هللا سمير منير حسن 30005011709121 190621 120

 shaimaa.gamal49132@sed.menofia.edu.eg Lal61723 األوىل إعالم تربوي مستجد شيماء جمال محمود غنام 30109121701509 190622 121

 duhana.akram25658@sed.menofia.edu.eg Juq12971 األوىل إعالم تربوي مستجد ضىح اكرم محمود عبدالحميد 30203101702203 190623 122

 fatma.ahmed86944@sed.menofia.edu.eg Bof96550 األوىل إعالم تربوي مستجد فاطمة احمد محمد الطويل 30111261701341 190624 123

ف احمد حسينى  30109271700284 190625 124  eman.ashraf47215@sed.menofia.edu.eg Not47235 األوىل إعالم تربوي مستجد ايمان ارسر

ف 30010191701224 190627 125  manar.mohamed22946@sed.menofia.edu.eg Tug14741 األوىل إعالم تربوي مستجد منار محمد عىل رسر

 sara.akram61522@sed.menofia.edu.eg Val83217 األوىل إعالم تربوي مستجد ساره اكرم معوض صابر 30112011701504 190628 126

 ola.mohamed35869@sed.menofia.edu.eg Qaq58735 األوىل إعالم تربوي مستجد عال محمد محمد حسن 30010011715788 190629 127

 souad.aalaa44313@sed.menofia.edu.eg Vuf20205 األوىل إعالم تربوي مستجد سعاد عالء فتىح جمعه 30107101701224 190630 128

 noor.gamal38360@sed.menofia.edu.eg Fan00115 األوىل إعالم تربوي مستجد نور جمال حسن درويش 30107191700663 190631 129

 aya.waleed39150@sed.menofia.edu.eg Don34040 األوىل إعالم تربوي مستجد ايه وليد جوده الغزاىل 30107011701349 190632 130

يف محمد عماره بدر 30109101703181 190633 131  shaimaa.sherief78972@sed.menofia.edu.eg Qok10348 األوىل إعالم تربوي مستجد شيماء رسر

 noran.aalaa53228@sed.menofia.edu.eg Zab23405 األوىل إعالم تربوي مستجد نوران عالء ابراهيم الغراب 30201011703984 190634 132

ى سمير مهدى 30103181701607 190635 133 ه بشر  amira.bushraa18210@sed.menofia.edu.eg Rul33062 األوىل إعالم تربوي مستجد امير

 marwa.aalaa93044@sed.menofia.edu.eg Hap48780 األوىل إعالم تربوي مستجد مروه عالء محمود البدوى 30108011704743 190636 134

 norhan.fathaa97469@sed.menofia.edu.eg Tod35669 األوىل إعالم تربوي مستجد نورهان فتىح سيد احمد 30012201700364 190637 135

 dunya.ragab99110@sed.menofia.edu.eg Dul16314 األوىل إعالم تربوي مستجد دنيا رجب محمود محمد 30101011712687 190638 136



 hend.sameer84638@sed.menofia.edu.eg Suz57648 األوىل إعالم تربوي مستجد هند سمير عبدالسالم محمد زىك 30108221702107 190639 137

 norhan.ahmed83510@sed.menofia.edu.eg Gat78146 األوىل إعالم تربوي مستجد نورهان احمد  رافت احمد 30107191700981 190640 138

 kholood.khaled67255@sed.menofia.edu.eg Cap62168 األوىل إعالم تربوي مستجد خلود خالد محمد صادق الفف   30101221700444 190641 139

 shaimaa.rabee51539@sed.menofia.edu.eg Suf06902 األوىل إعالم تربوي مستجد شيماء ربيع فايز ابراهيم 30101031701061 190642 140

 alaaa.ibrahiem13638@sed.menofia.edu.eg Faw64836 األوىل إعالم تربوي مستجد االء ابراهيم محمد اسماعيل 30107821700425 190643 141

ة ابراهيم رزق سالم 30102238800201 190644 142  amira.ibrahiem47936@sed.menofia.edu.eg Puz14398 األوىل إعالم تربوي مستجد امير

 maa.gamal9599@sed.menofia.edu.eg Yog42118 األوىل إعالم تربوي مستجد ىم جمال عبد الحميد فرج 30103201700742 190645 143

 fatma.abdalmonaam38774@sed.menofia.edu.eg Rap25111 األوىل إعالم تربوي مستجد فاطمة  عبد المنعم عبد الحميد عيىس 30108011706223 190646 144

 aya.maaroof46680@sed.menofia.edu.eg Lut27589 األوىل إعالم تربوي مستجد ايه معروف ابراهيم محمد 30103101706263 190647 145

ف طه محمد 30108110105673 190648 146  mohamed.ashraf26921@sed.menofia.edu.eg Mod67004 األوىل إعالم تربوي مستجد محمد ارسر

 asmaa.abdallah56294@sed.menofia.edu.eg Zoc19408 األوىل إعالم تربوي مستجد اسماء عبد هللا محمود عبد الحميد 30108011701442 190649 147

 kholood.shaker56263@sed.menofia.edu.eg Zuc04696 األوىل إعالم تربوي مستجد خلود شاكر عبد العليم اسماعيل 30109261701983 190650 148

 hager.mohamed95193@sed.menofia.edu.eg Lam74225 األوىل إعالم تربوي مستجد هاجر محمد سعيد عبد هللا 30106151703183 190651 149

 abdalrahaman.mustafa75573@sed.menofia.edu.eg Zok22381 األوىل إعالم تربوي مستجد عبد الرحمن مصطفى محمد ابراهيم من   30109101700999 190652 150

 hager.mohamed11873@sed.menofia.edu.eg Cox47789 األوىل إعالم تربوي مستجد هاجر محمد عبدهللا زيدان 30102051703105 190653 151

 norhan.mohamed49547@sed.menofia.edu.eg Dav38941 األوىل إعالم تربوي مستجد نورهان محمد مسعد محمد 30010091700107 190654 152

ى محمود احمد ابراهيم الجي   30010171701708 190655 153  yasmine.mahmoud10884@sed.menofia.edu.eg San44321 األوىل إعالم تربوي مستجد ياسمير

 reham.yahyaa18515@sed.menofia.edu.eg Con67562 األوىل تربويإعالم  مستجد ري  هام يحنر السيد عبد الستار 30108231700609 190656 154

 wafaa.abdalraouf85932@sed.menofia.edu.eg Pox63859 األوىل إعالم تربوي مستجد وفاء عبد الرؤف رشاد احمد 30103251701464 190657 155

 farah.mohamed3160@sed.menofia.edu.eg Cab67444 األوىل إعالم تربوي مستجد فرح محمد محمد فتىح احمد 30112120102769 190658 156

 aya.ali91870@sed.menofia.edu.eg Cub14099 األوىل إعالم تربوي مستجد ايه  عىل محمد عىل الفرماوى 30109011707447 190659 157

 sara.emad96132@sed.menofia.edu.eg Yav13000 األوىل إعالم تربوي مستجد ساره عماد محمد الجندى 30108051702565 190660 158

 rouda.reda35652@sed.menofia.edu.eg Bos41512 األوىل إعالم تربوي مستجد روضه رضا عبد الستار بريقع 30012171701247 190661 159

 hager.abdalazeem79428@sed.menofia.edu.eg Suf54092 األوىل إعالم تربوي مستجد هاجر عبد العظيم ابراهيم محمد 30107291701608 190662 160

ى نزيه السيد سيد احمد مصطفى  30104171701087 190663 161  yasmine.nazeh65450@sed.menofia.edu.eg Yaw08149 األوىل إعالم تربوي مستجد ياسمير

 aya.osama14284@sed.menofia.edu.eg Bub41440 األوىل إعالم تربوي مستجد ايه اسامه عبد الحليم كامل 30008011711745 190664 162

 maa.mohamed61203@sed.menofia.edu.eg Juy54441 األوىل إعالم تربوي مستجد ىم محمد ابراهيم السيد عفيفى  30103181701763 190665 163

وك محمود محمد 30012151700988 190666 164  rehab.mabrouk75321@sed.menofia.edu.eg Joj62040 األوىل إعالم تربوي مستجد رحاب مي 



 asmaa.alhusynaa50526@sed.menofia.edu.eg Zav65644 األوىل إعالم تربوي مستجد اسماء الحسينى محمد مندور عيسوى 30107151703503 190667 165

 nada.mustafa20582@sed.menofia.edu.eg Taq08603 األوىل إعالم تربوي مستجد ندى مصطفى كامل حلوه 30104281701325 190668 166

 lamis.tareq91877@sed.menofia.edu.eg Mok59978 األوىل إعالم تربوي مستجد لميس طارق عبد الحميد منصور 30102011701363 190669 167

 manar.ahmed62381@sed.menofia.edu.eg Tuz45433 األوىل إعالم تربوي مستجد منار احمد مصطفى احمد الفره 30012041700702 190671 168

 rana.subhaa50345@sed.menofia.edu.eg Bak13945 األوىل إعالم تربوي مستجد رانا صبىح فرج عفيفى  30106111701048 190672 169

 asmaa.mohamed72340@sed.menofia.edu.eg Jan87756 األوىل إعالم تربوي مستجد اسماء محمد عبد الحليم غريب 30108141701282 190673 170

 fatma.abdalaziz35477@sed.menofia.edu.eg Tuq87716 األوىل إعالم تربوي مستجد فاطمه  عبد العزيز عبد هللا ابو سالم 30104011705221 190674 171

 ayat.mahmoud53881@sed.menofia.edu.eg Luz00975 األوىل تربويإعالم  مستجد ايات محمود عبد الىح عبد العزيز 30105171701644 190675 172

 karima.ayman22876@sed.menofia.edu.eg Fuj84534 األوىل إعالم تربوي مستجد كريمه ايمن فتىح حميده 30109301703003 190676 173

ى  30104241701306 190677 174  rahma.saad73064@sed.menofia.edu.eg Wor20759 األوىل إعالم تربوي مستجد رحمه سعد عباس ياسير

 noora.majdaa79974@sed.menofia.edu.eg Ron73403 األوىل إعالم تربوي مستجد نورا مجدى عوض الجندى 30102031700606 190678 175

 fatma.hasib14923@sed.menofia.edu.eg Vaf21950 األوىل إعالم تربوي مستجد فاطمه حسيب عبد الرازق حسيب 30106021702088 190679 176

 doaa.hamadaa35446@sed.menofia.edu.eg Wak45236 األوىل إعالم تربوي مستجد دعاء حمدى شبل سالم 30106301700722 190680 177

 aya.mohamed13916@sed.menofia.edu.eg Ror69203 األوىل إعالم تربوي مستجد ايه محمد محمد حبيب 30011011703689 190681 178

قاوى 30105181701286 190682 179  israa.maher65930@sed.menofia.edu.eg Has60993 األوىل إعالم تربوي مستجد ارساء ماهر فتوح الشر

 gehad.alsayed24482@sed.menofia.edu.eg Wux19233 األوىل إعالم تربوي مستجد جهاد السيد كمال عىل 30011081701349 190683 180

ين  مسعد فتىح القاصد 29910161700741 190684 181  shereen.mousaad75974@sed.menofia.edu.eg Vav37026 األوىل إعالم تربوي مستجد شير

 ebtisam.yasser43892@sed.menofia.edu.eg Nug79529 األوىل إعالم تربوي مستجد ابتسام يارس عشماوى حسنى عبد الخالق 30103041701283 190685 182

 israa.salah40215@sed.menofia.edu.eg Guj83323 األوىل إعالم تربوي مستجد ارساء صالح محمد محمود طبور 30011288800649 190686 183

 martena.hanaa28983@sed.menofia.edu.eg Hon44496 األوىل إعالم تربوي مستجد مارتينا هانى حسنى برسوم 30010201702925 190687 184

 mennaallah.ismail27623@sed.menofia.edu.eg Hup88936 األوىل إعالم تربوي مستجد منه هللا اسماعيل سليمان محمود الطوجى  30201020102624 190688 185

 hend.eadlaa55100@sed.menofia.edu.eg Kaq35921 األوىل إعالم تربوي مستجد هند عدىل عبد العزيز محمد الشاىم 29911011705342 190689 186

 mohamed.mahmoud25563@sed.menofia.edu.eg Fob36029 األوىل إعالم تربوي مستجد محمد محمود موىس السيد شعله 30010261301377 190690 187

ة 30011041702164 190691 188 ى  israa.naser81758@sed.menofia.edu.eg Foq27826 األوىل إعالم تربوي مستجد ارساء نارص احمد عبد العزيز ابو عجير

 nehad.atef27726@sed.menofia.edu.eg Guj77305 األوىل إعالم تربوي مستجد نهاد عاطف عبد الوهاب السيد 30101011733307 190692 189

ف محمود كرم سيف النرص 30012011703863 190693 190 ى ارسر  yasmine.ashraf22562@sed.menofia.edu.eg San50920 األوىل إعالم تربوي مستجد ياسمير

قاوى 30102101703748 190694 191  hend.abdalaziz72041@sed.menofia.edu.eg Duk63105 األوىل إعالم تربوي مستجد هند عبد العزيز عبد ربه الشر

 samah.reda89265@sed.menofia.edu.eg Mul58307 األوىل إعالم تربوي مستجد سماح رضا عبد الغفار طايل 30103301700243 190695 192



 nesma.maher72439@sed.menofia.edu.eg Yow90651 األوىل إعالم تربوي مستجد نسمه ماهر فتىح زىك االشوح 30010311700367 190696 193

ف محمد عدىل هديمه 30010081701482 190697 194 ه ارسر  sameera.ashraf59177@sed.menofia.edu.eg Duc87059 األوىل إعالم تربوي مستجد سمير

ى 30105071700403 190698 195  hager.tareq99438@sed.menofia.edu.eg Zal91436 األوىل إعالم تربوي مستجد هاجر طارق احمد محمد السحي 

 dalia.reda54083@sed.menofia.edu.eg Jaq30811 األوىل إعالم تربوي مستجد داليا رضا محمد عبد العال عماره 30102151700545 190699 196

 omnia.adel73977@sed.menofia.edu.eg Xaq34814 األوىل إعالم تربوي مستجد امنيه عادل شبل احمد المرصى 30012171700461 190700 197

 ابو نوارج 30107171701086 190701 198
 
ف شوق  rawdah.ashraf57518@sed.menofia.edu.eg Yut04680 األوىل إعالم تربوي مستجد روضة ارسر

 alaaa.mohamed86329@sed.menofia.edu.eg Baw29274 األوىل إعالم تربوي مستجد االء محمد المليىح  السيد 30010281801325 190702 199

 israa.osama39050@sed.menofia.edu.eg Fux28773 األوىل إعالم تربوي مستجد ارساء اسامه محمد احمد عىل 30203211703426 190703 200

 dina.galal71662@sed.menofia.edu.eg Hur25979 األوىل إعالم تربوي مستجد دينا جالل عبد الغنى محمد 30109101703947 190704 201

 mohamed.ahmed91259@sed.menofia.edu.eg Gur38837 األوىل إعالم تربوي مستجد محمد احمد عبد الغفار الدش 30106011703353 190705 202

ه عبد المحسن مجاهد عبد الهادى 30109251704127 190706 203  amira.abdalmohsen1795@sed.menofia.edu.eg Kay36799 األوىل إعالم تربوي مستجد امير

 aya.mahmoud98487@sed.menofia.edu.eg Lus03506 األوىل إعالم تربوي مستجد ايه محمود ابو زيد السيد 30107281701227 190707 204

ف ابراهيم حجازى 30102011707949 190708 205  aya.ashraf86148@sed.menofia.edu.eg Paq43890 األوىل إعالم تربوي مستجد ايه ارسر

 hanaa.mohamed86874@sed.menofia.edu.eg Saw70141 األوىل إعالم تربوي مستجد هناء محمد عبد المحسن عوف 30102031701181 190709 206

ى 30101211701981 190710 207 ى ى عبد الحافظ الجمير  shadia.hassan20994@sed.menofia.edu.eg Moh58236 األوىل إعالم تربوي مستجد شاديه حسير

 ابراهيم جعفر 30011181702555 190711 208
ى
 mohamed.atef45659@sed.menofia.edu.eg Mor30730 األوىل تربويإعالم  مستجد محمد عاطف محمد عبد الشاق

 mohamed.emad5348@sed.menofia.edu.eg Pup28861 األوىل إعالم تربوي مستجد محمد عماد شبل عبدالعزيز 30111121701236 190712 209

 abdalrahaman.abdalaziz18853@sed.menofia.edu.eg Gum67518 األوىل تربويإعالم  مستجد عبدالرحمن عبدالعزيز محمود عبدالعزيز 30108091702274 190713 210

 gehad.said89835@sed.menofia.edu.eg Lap91040 األوىل إعالم تربوي مستجد جهاد سعيد عبد المنعم منترص 30109011705983 190714 211

 alshaimaa.hamed83057@sed.menofia.edu.eg Xup87444 األوىل إعالم تربوي مستجد الشيماء حامد عبد المقصود السمادونى  30106061702706 190715 212

 asmaa.khaled8265@sed.menofia.edu.eg Xat27492 األوىل إعالم تربوي مستجد اسماء خالد عىل عريشه 30104201702385 190716 213

 doaa.gomaa8406@sed.menofia.edu.eg Zut75118 األوىل تربويإعالم  مستجد دعاء جمعه ابراهيم دومه 30012101703587 190717 214

 omnia.abdalgawad22322@sed.menofia.edu.eg Tab83046 األوىل إعالم تربوي مستجد امنيه عبد الجواد ابراهيم شبانه 30107301700966 190718 215

 shaimaa.majdaa24065@sed.menofia.edu.eg Pap49519 األوىل إعالم تربوي مستجد شيماء مجدى احمد شماته 30106011702543 190719 216

 eman.rabee29308@sed.menofia.edu.eg Pux33049 األوىل إعالم تربوي مستجد ايمان ربيع عىل عيىس 30006121701386 190720 217

 noora.mokhtar36915@sed.menofia.edu.eg Das74320 األوىل إعالم تربوي مستجد نورا مختار احمد محمود مرىع 30106111701862 190721 218

 yara.hanaa38173@sed.menofia.edu.eg Das87404 األوىل إعالم تربوي مستجد يارا هانى اسماعيل محمد العفيفى  30109151701546 190722 219

 warde.gomaa22566@sed.menofia.edu.eg Xah05578 األوىل إعالم تربوي مستجد ورده جمعه عبدهللا السيد 30102031703885 190723 220



 ahmed.mahmoud13594@sed.menofia.edu.eg Muh94420 األوىل إعالم تربوي مستجد احمد محمود عبد المنعم اللين   30011131701337 190724 221

 wesam.waleed55995@sed.menofia.edu.eg Hus55040 األوىل إعالم تربوي مستجد وسام وليد سمير ابو صقر 30108091700867 190725 222

 omaima.ayman12166@sed.menofia.edu.eg Puv77764 األوىل إعالم تربوي مستجد اميمه ايمن فرج عبيد 30102211700949 190726 223

 shaimaa.osama96122@sed.menofia.edu.eg Tob10737 األوىل إعالم تربوي مستجد شيماء اسامه عبدهللا هارون 30108281700502 190727 224

 mohamed.maher46536@sed.menofia.edu.eg Qon65244 األوىل إعالم تربوي مستجد محمد ماهر عبدالمنعم النحاس 30104251703072 190728 225

ى نصار 30104301701262 190729 226  munaa.ali15148@sed.menofia.edu.eg Qud85489 األوىل إعالم تربوي مستجد منى عىل حسير

 eman.shaaban24553@sed.menofia.edu.eg Jaj37276 األوىل إعالم تربوي مستجد ايمان شعبان عبد العزيز جاب هللا 30202121702483 190730 227

 aya.waleed70821@sed.menofia.edu.eg Fok38124 األوىل إعالم تربوي مستجد ايه وليد عبد الهادى مصطفى  30102151700227 190731 228

ه عىل عبد االسياد حسن 30101051700266 190732 229  amira.ali63604@sed.menofia.edu.eg Nug82396 األوىل إعالم تربوي مستجد امير

230 190733 29910141700885  
ى
 fatma.ahmed27752@sed.menofia.edu.eg Dar81353 األوىل إعالم تربوي مستجد فاطمه احمد جوده المنوق

 shaimaa.said27026@sed.menofia.edu.eg Jay46107 األوىل إعالم تربوي مستجد شيماء سعيد عيىس السبخاوى 30007131700422 190734 231

 israa.samaa66802@sed.menofia.edu.eg Vay44358 األوىل إعالم تربوي مستجد ارساء ساىم محمد  سالم 30106091701941 190735 232

 mustafa.mohamed9923@sed.menofia.edu.eg Vaf13941 األوىل إعالم تربوي مستجد مصطفى محمد السباىع خليل 30106201700059 190736 233

 marwa.attia85807@sed.menofia.edu.eg Nal93377 األوىل إعالم تربوي مستجد مروه عطيه سعيد عبد الخالق 30105161700887 190737 234

 ashwaq.reda80897@sed.menofia.edu.eg Cow39472 األوىل إعالم تربوي مستجد اشواق رضا عبد السميع الجابرى نايل 30104241700423 190738 235

 aya.mohamed32527@sed.menofia.edu.eg Soy14203 األوىل إعالم تربوي مستجد ايه محمد ابراهيم السيد االعرص 30101171700049 190739 236

ه سمير سعيد طنطاوى 20107121701662 190740 237  amira.sameer1393@sed.menofia.edu.eg Tah55875 األوىل إعالم تربوي مستجد امير

 mohamed.khaled66979@sed.menofia.edu.eg Juf01294 األوىل إعالم تربوي مستجد محمد خالد محمد قرمان 30104281700434 190741 238

 hager.hanaa91485@sed.menofia.edu.eg Qad26801 األوىل إعالم تربوي مستجد هاجر هانى حافظ احمد النحاس 30008081703308 190742 239

 sawsan.eibdalhada64910@sed.menofia.edu.eg Cug81026 األوىل إعالم تربوي مستجد سوسن عبد الهادى صبىح عبد الهادى 30101011712482 190743 240

 samar.said73574@sed.menofia.edu.eg Juy68562 األوىل إعالم تربوي مستجد سمر سعيد الشاذىل فايد 30011091701401 190744 241

 hager.majdaa60897@sed.menofia.edu.eg Kaw84861 األوىل إعالم تربوي مستجد هاجر مجدى خاطر قوره 30104051701806 190745 242

 hala.hassan43583@sed.menofia.edu.eg Daf18660 األوىل إعالم تربوي مستجد حال حسن ابراهيم احمد البدوى غنيم 30108208800205 190746 243

يد سعد 30109011701899 190747 244 ى  amir.hamadaa40663@sed.menofia.edu.eg Dup35150 األوىل إعالم تربوي مستجد امير  حمدى ابو الير

 sabah.yasser18029@sed.menofia.edu.eg Nad24456 األوىل إعالم تربوي مستجد صباح يارس عبد الفتاح الحبىسر  30102011703269 190748 245

 asmaa.omar70955@sed.menofia.edu.eg Raf87924 األوىل إعالم تربوي مستجد اسماء عمر محمد بيوىم 30201180100946 190749 246

 mohamed.yasser93412@sed.menofia.edu.eg Pab82907 األوىل إعالم تربوي مستجد محمد يارس عبدالواحد ابو سويلم 30108211701552 190750 247

 fatma.abdalrazeq96181@sed.menofia.edu.eg Huz00855 األوىل إعالم تربوي مستجد فاطمه عبد الرازق عىل السقا 30105181701006 190751 248



 dina.anwar47@sed.menofia.edu.eg Wop83219 األوىل إعالم تربوي مستجد دينا انور رمضان ابراهيم 30008121701087 190752 249

ى امام 30109271700381 190753 250  faheema.saad86979@sed.menofia.edu.eg Zuc92719 األوىل إعالم تربوي مستجد فهيمه سعد السيد البشر

 fatma.mohamed50895@sed.menofia.edu.eg Cav15891 األوىل إعالم تربوي مستجد فاطمه محمد رضا احمد حسن 30106091701607 190754 251

ى يحنر محمود عجالن 30109301703208 190755 252  yasmine.yahyaa63473@sed.menofia.edu.eg Lam78121 األوىل إعالم تربوي مستجد ياسمير

 asmaa.yasser80374@sed.menofia.edu.eg Dot54672 األوىل إعالم تربوي مستجد اسماء يارس جمعه محمد 30010191701429 190756 253

 alaaa.mohamed40972@sed.menofia.edu.eg Gaj67785 األوىل إعالم تربوي مستجد االء محمد عاشور بيوىم ابو صوان 30108261701502 190757 254

 maa.mahmoud75100@sed.menofia.edu.eg Pad69659 األوىل إعالم تربوي مستجد ىم محمود عبدالرحمن شادى 30109201703049 190758 255

 sara.ahmed44063@sed.menofia.edu.eg Paw99155 األوىل إعالم تربوي مستجد ساره احمد عبدالوهاب احمد 30010281700626 190759 256

 amany.hossam69262@sed.menofia.edu.eg Cup62737 األوىل إعالم تربوي مستجد امانى حسام محمد عالم 30101031700685 190760 257

 ahmed.mohamed3207@sed.menofia.edu.eg Cab73892 األوىل إعالم تربوي مستجد احمد محمد جمعه عبدالعال عبد الرحيم 30011011708958 190761 258

 ahmed.reda18517@sed.menofia.edu.eg Jux49796 األوىل إعالم تربوي مستجد احمد رضا فوزى عبد المجيد 30006261700576 190762 259

 asmaa.mahmoud49485@sed.menofia.edu.eg Xuf84698 األوىل إعالم تربوي مستجد اسماء محمود جابر طاحون 30109181701621 190763 260

 asmaa.hamadaa62743@sed.menofia.edu.eg Noj87496 األوىل إعالم تربوي مستجد اسماء حمدى متوىل ابو شلف 30011031701364 190764 261

 ahmed.raafat4311@sed.menofia.edu.eg Nug95459 األوىل إعالم تربوي مستجد احمد رافت عبدالعزيز حجازى 30102031400556 190765 262

 abdallah.ibrahiem70111@sed.menofia.edu.eg Zus76273 األوىل إعالم تربوي مستجد عبدهللا ابراهيم عىل عبد المجيد سالم 30109131701396 190766 263

 hager.salah57083@sed.menofia.edu.eg Now28292 األوىل تربويإعالم  مستجد هاجر صالح عبدالقادر البسيونى  30002131700609 190767 264

ف عبدالعزيز مليىح  نصار 30109291701945 190768 265  mariem.ashraf6658@sed.menofia.edu.eg Vuv39451 األوىل إعالم تربوي مستجد مريم ارسر

 aya.mahdaa56154@sed.menofia.edu.eg Toh09743 األوىل إعالم تربوي مستجد ايه مهدى محمد جمعان 30006021701125 190769 266

 aya.mohsen69007@sed.menofia.edu.eg Qud91312 األوىل إعالم تربوي مستجد ايه محسن عبدالعزيز عبدالغنى  30011071700565 190770 267

ف عادل جابر يونس 30107261701786 190771 268  sara.ashraf57870@sed.menofia.edu.eg Gob85506 األوىل إعالم تربوي مستجد ساره ارسر

وز محمد عبدهللا محمد 30111201702683 190772 269  fayrouz.mohamed20077@sed.menofia.edu.eg Lof90300 األوىل إعالم تربوي مستجد فير

 noora.mesbaah39102@sed.menofia.edu.eg Gav25065 األوىل إعالم تربوي مستجد نورا  مصباح عبد الهادى ابو جندى 30102091701547 190773 270

 sabreen.soliman17394@sed.menofia.edu.eg Vap93677 األوىل إعالم تربوي مستجد صابرين سليمان محمد سليمان 30005151702844 190774 271

 farah.nasr15821@sed.menofia.edu.eg Doq12074 األوىل إعالم تربوي مستجد فرح نرص سعيد نرص 30104101702906 190775 272

 amina.mohamed15761@sed.menofia.edu.eg Coj04647 األوىل إعالم تربوي مستجد امينه محمد السيد ابراهيم الشناوى 30106161700565 190776 273

 eman.ibrahiem99576@sed.menofia.edu.eg Suz38453 األوىل إعالم تربوي مستجد ايمان ابراهيم محمد محمود المعاز 30005131702023 190777 274

 mohamed.hesham57351@sed.menofia.edu.eg Mor71437 األوىل إعالم تربوي مستجد محمد هشام فرحات سعيد عمر 30103271700871 190778 275

 aya.esam2793@sed.menofia.edu.eg Woj62564 األوىل إعالم تربوي مستجد ايه عصام فكرى القطان 30101011709384 190779 276



 hasnaa.mohamed32350@sed.menofia.edu.eg Sac32831 األوىل إعالم تربوي مستجد حسناء محمد رشدى محمد السيد 30104061700182 190780 277

 nabeela.ismail43522@sed.menofia.edu.eg Guh55135 األوىل إعالم تربوي مستجد نبيله اسماعيل فريد ناصف 30109298800728 190781 278

ى االمام عبدهللا امام 30101271702928 190782 279  asmaa.khiraa71348@sed.menofia.edu.eg Qor28926 األوىل إعالم تربوي مستجد اسماء خير

وق جميل محمد توفيق عامر 30106211700561 190783 280  shorouq.gameel96420@sed.menofia.edu.eg Zuy43277 األوىل إعالم تربوي مستجد رسر

 salamaa.hassan3005@sed.menofia.edu.eg Bom92089 األوىل إعالم تربوي مستجد سلىم حسن عبد العزيز عبدالغفار الفن 30011281700061 190784 281

 noora.mohamed28634@sed.menofia.edu.eg Mud95193 األوىل إعالم تربوي مستجد نورا محمد محمود حماده 30101161701829 190785 282

 radwaa.ahmed32962@sed.menofia.edu.eg Yoj82997 األوىل إعالم تربوي مستجد رضوى احمد عبدهللا السيد السنطاوى 30011071701626 190786 283

 hinar.atef41765@sed.menofia.edu.eg Bur89698 األوىل إعالم تربوي مستجد هينار عاطف محمد عبدالعزيز 30105041700506 190787 284

 hasnaa.abdalnasser3186@sed.menofia.edu.eg Doh20554 األوىل إعالم تربوي مستجد حسناء عبد النارص محمد عبد العزيز 30109281701602 190788 285

ى الشاىم 29909251704047 190789 286 يف  صي   sara.sherief82742@sed.menofia.edu.eg Fan92650 األوىل إعالم تربوي مستجد ساره رسر

 nada.alsayed60270@sed.menofia.edu.eg Zay98285 األوىل إعالم تربوي مستجد ندى السيد عىل ناصف 30106071700426 190790 287

 marwa.alsayed44460@sed.menofia.edu.eg Yur81069 األوىل إعالم تربوي مستجد مروه السيد عبدالعزيز دياب 30104011710128 190791 288

ى عىل 30012241700154 190792 289  ghareeb.mohamed54507@sed.menofia.edu.eg Dax85497 األوىل إعالم تربوي مستجد غريب محمد غريب حسانير

ى محمود احمد سعد 30106221700241 190793 290  yasmine.mahmoud32500@sed.menofia.edu.eg Xoj16722 األوىل إعالم تربوي مستجد ياسمير

 ghada.rabee71103@sed.menofia.edu.eg Kus71145 األوىل إعالم تربوي مستجد غاده ربيع عبدالسالم جمعه ابراهيم 30107111700226 190794 291

 dalia.arafa99354@sed.menofia.edu.eg Bah89725 األوىل إعالم تربوي مستجد داليا عرفه بدر عرفه 30108131701322 190795 292

 aya.ragab85516@sed.menofia.edu.eg Daw41514 األوىل إعالم تربوي مستجد ايه رجب عبد السالم عبد الهادى 30103151701645 190796 293

 aya.ibrahiem13770@sed.menofia.edu.eg Cat90037 األوىل إعالم تربوي مستجد ايه ابراهيم عبد الظاهر شعالن 30104281700981 190797 294

 ibrahiem.sameer9322@sed.menofia.edu.eg Saz99537 األوىل إعالم تربوي مستجد ابراهيم سمير اسماعيل القطان 30105281700279 190798 295

 nahaa.waleed12762@sed.menofia.edu.eg Bup96349 األوىل إعالم تربوي مستجد نىه وليد محمد النجار 30102031702706 190799 296

ى عبد الحفيظ السيد محمد 30104111401793 190800 297  mohamed.hassan22550@sed.menofia.edu.eg Zol70559 األوىل إعالم تربوي مستجد محمد حسير

ى ابو زهره 30104121701183 190801 298 ف ذىك حسير  mariem.ashraf34450@sed.menofia.edu.eg Xus70604 األوىل إعالم تربوي مستجد مريم ارسر

 rofaida.saad25775@sed.menofia.edu.eg Jan14343 األوىل إعالم تربوي مستجد رفيده سعد محمود البيىل 30203111700586 190802 299

 ammal.mohamed59988@sed.menofia.edu.eg Bad88990 األوىل إعالم تربوي مستجد امال محمد احمد سوسه 30107021702068 190803 300

 hend.khalil19563@sed.menofia.edu.eg Nob70215 األوىل إعالم تربوي مستجد هند خليل عبد الجيد خليل 30010151701809 190805 301

 mustafa.saber92227@sed.menofia.edu.eg Taq57784 األوىل إعالم تربوي مستجد مصطفى صابر زيدان دنيا 30111201703191 190806 302

 norhan.alsayed89554@sed.menofia.edu.eg Xuh13832 األوىل إعالم تربوي مستجد نورهان السيد مصطفى ندا 30107211701904 190807 303

 asmaa.khaled4188@sed.menofia.edu.eg Nob74702 األوىل إعالم تربوي مستجد اسماء خالد محمد الشحات بيوىم البهنىس 30106011700761 190808 304



 shaimaa.abdalhameed87962@sed.menofia.edu.eg Toc24240 األوىل إعالم تربوي مستجد شيماء عبد الحميد عبد الحليم خليفه 30107011706421 190809 305

قاوى 30102241700927 190810 306  manar.subhaa34219@sed.menofia.edu.eg Yop11947 األوىل تربوي إعالم مستجد منار صبىح ابراهيم الشر

 alaaa.hamadaa46600@sed.menofia.edu.eg Cax33143 األوىل إعالم تربوي مستجد االء حمدى يوسف شحاته 30104081702122 190811 307

 safa.mahroos29169@sed.menofia.edu.eg Top60941 األوىل إعالم تربوي مستجد صفا محروس احمد سليمان عثمان 30109011701244 190812 308

 mustafa.mustafa17272@sed.menofia.edu.eg Boq88440 األوىل إعالم تربوي مستجد مصطفى مصطفى محمد عىل 30102061701313 190813 309

قاوى 30101181700292 190814 310 يد الشر ى  mohamed.naser301@sed.menofia.edu.eg Cof06142 األوىل إعالم تربوي مستجد محمد نارص ابو الير

 abdalhameed.khaled55085@sed.menofia.edu.eg Guh75134 األوىل إعالم تربوي مستجد عبدالحميد خالد غريب النحاس 30105151701435 190815 311

ئ احمد عامر 30106181700324 190816 312 ى هانى  yasmine.haneaa37636@sed.menofia.edu.eg Wad24515 األوىل إعالم تربوي مستجد ياسمير

 mohamed.said92146@sed.menofia.edu.eg Jup45622 األوىل إعالم تربوي مستجد محمد سعيد جمعه مخيمر 30105301700491 190817 313

 abdalrahaman.reda68762@sed.menofia.edu.eg Yas64070 األوىل إعالم تربوي مستجد عبدالرحمن رضا نرص العنانى  30010061702172 190818 314

 shaimaa.ramadan61934@sed.menofia.edu.eg San69785 األوىل إعالم تربوي مستجد شيماء رمضان محمد حسن رجب 30103211702026 190819 315

ى سليمان الصيفى  30103231700585 190821 316  eman.hassan42992@sed.menofia.edu.eg Qab18568 األوىل إعالم تربوي مستجد ايمان حسير

 heba.sameer8361@sed.menofia.edu.eg Dac73008 األوىل إعالم تربوي مستجد هبه سمير عبدالفتاح جابر الجندى 30104131700061 190822 317

 manar.rezk7658@sed.menofia.edu.eg Qoy18493 األوىل إعالم تربوي مستجد منار رزق عبدالفتاح جمعه 30108251702462 190823 318

 diaa.mohamed28967@sed.menofia.edu.eg Yuh00653 األوىل إعالم تربوي مستجد ضياء محمد غريب محمد سعد 30110151701978 190824 319

 yumnaa.shaaban26831@sed.menofia.edu.eg Sov72913 األوىل إعالم تربوي مستجد يمنى شعبان سليمان سيد احمد زرينه 30103188800422 190825 320

 mohamed.haitham44657@sed.menofia.edu.eg Nad18624 األوىل إعالم تربوي مستجد محمد هيثم لطفى عبدالعزيز فهد 30107011710453 190827 321

ى عمار محمد زين العابدين ذو الفقار 30110231701308 190828 322  hanin.ammar56086@sed.menofia.edu.eg Hus30080 األوىل تربويإعالم  مستجد حنير

 kholood.saad23287@sed.menofia.edu.eg Mos12638 األوىل إعالم تربوي مستجد خلود سعد الدين حامد ابو العطا 30106181700421 190829 323

 hadeer.alsayed84367@sed.menofia.edu.eg Quj75877 األوىل إعالم تربوي مستجد هدير السيد عبداللطيف موىس العليىم 30103211704126 190830 324

 hager.farahat25070@sed.menofia.edu.eg Fob56956 األوىل إعالم تربوي مستجد هاجر فرحات محمد ابو ريشه 30011091701223 190831 325

  ابراهيم 30110250104841 190832 326
 
 tasneem.mohamed76235@sed.menofia.edu.eg Qok96124 األوىل إعالم تربوي مستجد تسنيم محمد الدسوق

 hemmat.eid73886@sed.menofia.edu.eg Mux55769 األوىل إعالم تربوي مستجد همت عيد عبدالمطلب عبدالمجيد 30110011706228 190833 327

 hager.ahmed4104@sed.menofia.edu.eg Yat00803 األوىل تربويإعالم  مستجد هاجر احمد عىل الغزوىل 30105081702064 190834 328

 randa.gameel25052@sed.menofia.edu.eg Rul08518 األوىل إعالم تربوي مستجد راندا جميل محمد جالل الصياد 30108211702168 190835 329

ى  30104151700521 190836 330  basant.mustafa12775@sed.menofia.edu.eg Dul99403 األوىل إعالم تربوي مستجد بسنت مصطفى عبدهللا حسير

 rana.adel20254@sed.menofia.edu.eg Sam24296 األوىل إعالم تربوي مستجد رنا عادل السيد عثمان راضى  30103211700104 190837 331

 israa.mohamed12041@sed.menofia.edu.eg Mud88070 األوىل إعالم تربوي مستجد ارساء محمد القطب ابو عطيه 30010051700201 190838 332



ى جمال حصاوي جريس 29907151700629 190839 333 مير  germen.gamal53408@sed.menofia.edu.eg Bar28681 األوىل إعالم تربوي مستجد جير

 israa.adel36526@sed.menofia.edu.eg Pan93817 األوىل إعالم تربوي مستجد ارساء عادل عبد الواحد غريب نرص 30009151703021 190840 334

 heba.mohamed49710@sed.menofia.edu.eg Zud66877 األوىل إعالم تربوي مستجد هبه محمد محمود جمعه 30005301700381 190841 335

ى محمد 30011201702255 190842 336 ف عالء صي   ashraf.aalaa20704@sed.menofia.edu.eg Muy09357 األوىل إعالم تربوي مستجد ارسر

ين شعبان عبد الحميد حماده 30109101701545 190843 337  sherien.shaaban72468@sed.menofia.edu.eg Cug23592 األوىل إعالم تربوي مستجد رسر

 soliman.saad29339@sed.menofia.edu.eg Kuf90360 األوىل إعالم تربوي مستجد سليمان سعد محمد جاد هللا 30101281701911 190844 338

 ashgan.hanaa44309@sed.menofia.edu.eg Tub27356 األوىل إعالم تربوي مستجد اشجان هانى سعيد يونس جمعه 30111231700529 190846 339
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 mohamed.fathaa6991@sed.menofia.edu.eg Foq79920 األوىل إعالم تربوي مستجد محمد فتىح عبدالمؤمن النقيب 29901091700316 190850 343

 mohamed.emad96260@sed.menofia.edu.eg Joz96622 األوىل إعالم تربوي مستجد محمد عماد ذىك ناىسر  30012201702413 190851 344

 sohaila.mohamed42955@sed.menofia.edu.eg Jah27886 األوىل إعالم تربوي مستجد سهيله محمد منير ذىك 29912051701443 190852 345

 mohamed.alsayed34877@sed.menofia.edu.eg Hap73191 األوىل إعالم تربوي مستجد محمد السيد محمد الشنيىط 30011271700071 190853 346

 aliaa.emadaldeen36801@sed.menofia.edu.eg Xav75738 األوىل إعالم تربوي مستجد علياء عمادالدين محمد عزىم 30011211701567 190854 347

 sara.abdalhameed77793@sed.menofia.edu.eg Xok85157 األوىل إعالم تربوي مستجد ساره عبدالحميد عبدالجواد 30102051700785 190855 348

 kholood.mohamed59654@sed.menofia.edu.eg Qol77972 األوىل إعالم تربوي مستجد خلود محمد عبدهللا عبدربه 30106091702786 190856 349

 mohanad.mahmoud23377@sed.menofia.edu.eg Cof37801 األوىل تربويإعالم  مستجد مهند محمود محمد فتح الباب محمود 30005011705312 190857 350

 sara.mohamed96220@sed.menofia.edu.eg Con34469 األوىل إعالم تربوي مستجد سارة محمد  عبد المقصود محمد 30006221700506 190858 351
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 alshaimaa.ayman59601@sed.menofia.edu.eg Fab25421 األوىل إعالم تربوي باق الشيماء ايمن حامد الخوىلي  30009161703364 181457 356

ي عبد السميع عماره السيد 30004141700731 181579 357
 youssef.hani13835@sed.menofia.edu.eg Tuk73927 األوىل إعالم تربوي باق يوسف هانى
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 ali.salama66151@sed.menofia.edu.eg Hab90164 األوىل إعالم تربوي باق عىلي سالمة احمد فودة 30009041700159 181686 361

 dalia.hamdy34828@sed.menofia.edu.eg Gob72755 األوىل إعالم تربوي باق داليا حمدي حافظ منصور 30008061700884 181712 362

ي  30004011708382 181728 363  mayada.khamis61950@sed.menofia.edu.eg Tac95045 األوىل إعالم تربوي باق ميادة خميس عبد السالم الشخين 

 ahmed.ibrahiem12458@sed.menofia.edu.eg Tuq56889 األوىل إعالم تربوي باق احمد ابراهيم احمد موىسي بظظ 30008111701151 181737 364

 walaa.said11903@sed.menofia.edu.eg Nak83600 األوىل إعالم تربوي باق والء سعيد موىس احمد 29911081701468 190587 365
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 الفرقة الثانية

 م
رقم 
 الجلوس

 كلمة المرور اإليميل الفرقة القسم الحالة اإلسم الرقم القوىمي 

1 160136 29803171700307 
اسماء نارص عبد الظاهر 

 عىل
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 asmaa.naser12682@sed.menofia.edu.eg Bap43198 الثانية

2 171113 29902241700448 
اسماء قطب عبد 
 الفضيل عىل مخلوف

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 asmaa.qotb23885@sed.menofia.edu.eg Zur46434 الثانية

3 171117 29805031701306 
رغداء ابراهيم الجابرى 

 فرج ابو زيد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 raghdaa.ibrahiem49640@sed.menofia.edu.eg Dus07608 الثانية

4 171118 29901041700072 
مصطفى محمود رياض 

 الحداد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mustafa.mahmoud66841@sed.menofia.edu.eg Vas97720 الثانية

5 171128 29903111700981 
مريم سمير هنداوى 

 مصطفى 
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mariem.sameer53087@sed.menofia.edu.eg Bug68198 الثانية

 مستجد بيي  عادل جورج إبراهيم 29905111700771 171138 6
إعالم 
 تربوي

 beter.adel3224@sed.menofia.edu.eg Qap84391 الثانية

7 171139 29905041700655 
محمود السيد السيد 

 سويلم
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mahmoud.alsayed94650@sed.menofia.edu.eg Moh15133 الثانية

8 171140 29811201703511 
محمد رمضان فرج 

 عبدالفتاح
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mohamed.ramadan90383@sed.menofia.edu.eg Juq79617 الثانية

 مستجد هشام سيف عثمان عمر 29804011704116 171142 9
إعالم 
 تربوي

 hesham.saif60823@sed.menofia.edu.eg Wuy54492 الثانية

10 171168 29809041700737 
أحمد رجب فوزى أبو 

 النور
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 ahmed.ragab8990@sed.menofia.edu.eg Muv77639 الثانية

11 171170 29908141701615 
محمد عبدة محمد 

 عبدالخالق بدوى
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mohamed.mohamed28614@sed.menofia.edu.eg Zoq19497 الثانية

12 171171 29809051701235 
محمود عىل عاشور 

 السيد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mahmoud.ali26895@sed.menofia.edu.eg Yuz89792 الثانية

13 171173 29909130103895 
حمدى مهند محمد 

 البهنساوى
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mohanad.mohamed46126@sed.menofia.edu.eg Puj02423 الثانية

14 171174 29809151701895 
محمد أسامة موىس 

 موىس
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mohamed.osama21242@sed.menofia.edu.eg Fax70123 الثانية



 مستجد هدير محسن عبده شبل 29905061400046 171178 15
إعالم 
 تربوي

 hadeer.mohsen7827@sed.menofia.edu.eg Naj75085 الثانية

16 171179 29901201703812 
ى  محمد ممدوح حسير

 أبو العز
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mohamed.mamdouh8866@sed.menofia.edu.eg Paf34900 الثانية

17 171204 29909038800407 
ناريمان إيهاب محمد 

 رياض
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 nareman.ehab37802@sed.menofia.edu.eg Fof31936 الثانية

18 171209 29908150103224 
هاجر محمد سالم 

 صبيح
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 hager.mohamed70514@sed.menofia.edu.eg Vuj08712 الثانية

19 171210 29903091701579 
ابراهيم حاتم عبدالعليم 

ى أبو الدهب  أمير
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 ibrahiem.hatem41026@sed.menofia.edu.eg Huf66094 الثانية

20 171213 29902091700134 
محمود طارق سعيد عبد 

 العظيم
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mahmoud.tareq20081@sed.menofia.edu.eg Guh48283 الثانية

21 171220 29711131700523 
اسماء عبدالهادى 
 ابراهيم ابو حداية

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 asmaa.eibdalhada58787@sed.menofia.edu.eg Han64287 الثانية

22 171223 29901101703327 
هدير صابر محمد 
الدرغاىم محمد 
 الشنشورى

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 hadeer.saber47917@sed.menofia.edu.eg Cur64573 الثانية

 مستجد رساج امانى محمد محمد  29905111701026 171226 23
إعالم 
 تربوي

 amany.mohamed61370@sed.menofia.edu.eg Xav71608 الثانية

24 171229 29901011714389 
ى سليمان  ة حسير امير

 احمد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 amira.hassan62402@sed.menofia.edu.eg Lof31914 الثانية

25 171234 29904201700898 
محمود السيد صبىح 

 نصار عبيد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mahmoud.alsayed64848@sed.menofia.edu.eg Tox29336 الثانية

26 171238 29907061700212 
احمد سليمان مهران 

 سليمان
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 ahmed.soliman45711@sed.menofia.edu.eg Gof22059 الثانية

27 171243 29711241700944 
سلىم عادل 

 عبدالمحسن السعودى
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 salamaa.adel3116@sed.menofia.edu.eg Nag06820 الثانية

28 171244 29907111701959 
محمود عالء عبدالعزيز 

 جاد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mahmoud.aalaa33493@sed.menofia.edu.eg Vuk42173 الثانية

29 171250 29906061701425 
وفاء عبد المنعم 
 عبدالوهاب احمد

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 wafaa.abdalmonaam25544@sed.menofia.edu.eg Qub68607 الثانية

30 171253 29811121700074 
إبراهيم فوزى إبراهيم 

 مصطفى 
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 ibrahiem.fawazaa8899@sed.menofia.edu.eg Qub64132 الثانية

31 171260 29706011704793 
حسام عبدهللا محمد 

 شعبان
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 hossam.abdallah61730@sed.menofia.edu.eg Zuf74972 الثانية

32 171276 29801101704442 
جنا سمير ابو شوال 

 المنىس
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 junna.sameer53584@sed.menofia.edu.eg Dub51792 الثانية

33 171288 29805201702434 
ف شفيق  محمد أرسر

 محمد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mohamed.ashraf2752@sed.menofia.edu.eg Haq61592 الثانية

34 171304 29905131700697 
عبدالرحمن خالد عمر 

 خليل
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 abdalrahaman.khaled13339@sed.menofia.edu.eg Tuz57325 الثانية

35 171308 29810211700573 
أحمد السيد عبدالعظيم 

 السيد نعيم
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 ahmed.alsayed99321@sed.menofia.edu.eg Fox21414 الثانية

36 171318 29909091703812 
عبد الحميد عادل 
 عبدالحميد ابو الروس

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 abdalhameed.adel78450@sed.menofia.edu.eg Bum41198 الثانية

37 171322 29905151703471 
عبد الرحمن احمد 

ى  محمد حلىم  حسير
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 abdalrahaman.ahmed65759@sed.menofia.edu.eg Gox25460 الثانية



38 171328 29906181700554 
احمد وليد عبد العاىط 

 الجرف
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 ahmed.waleed35166@sed.menofia.edu.eg Cur55218 الثانية

39 171344 29908021701042 
نورهان عبدالقادر 
 عبدالعزيز قنديل

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 norhan.abdalqader84940@sed.menofia.edu.eg Yoq87792 الثانية

 مستجد دنيا رجب رجب محمد 29903171700328 171353 40
إعالم 
 تربوي

 dunya.ragab29804@sed.menofia.edu.eg Por06033 الثانية

41 171354 29909171700377 
احمد فتىح فيصل 

 رمضان
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 ahmed.fathaa33746@sed.menofia.edu.eg Taz44894 الثانية

42 171356 29804011700536 
ى عبد  ماجد حسير
 الرحيم سالم هدهود

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 maged.hassan95725@sed.menofia.edu.eg Xox11149 الثانية

43 171357 29901011717248 
هدير محمد عبدالعظيم 

 ليلة
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 hadeer.mohamed63590@sed.menofia.edu.eg Vab85753 الثانية

44 171378 29811141702693 
احمد عادل ابراهيم 

 محمد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 ahmed.adel58354@sed.menofia.edu.eg Sal65605 الثانية

45 171393 29907281701597 
احمد محمد عبد هللا 

 عبد المقصود
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 ahmed.mohamed35228@sed.menofia.edu.eg Kor62014 الثانية

46 171394 29908051701152 
احمد محمد عبدهللا 

 السندبيىس
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 ahmed.mohamed42188@sed.menofia.edu.eg Pox76765 الثانية

47 171396 29901131700527 
شيماء رمضان 
 عبدالرحمن السيد

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 shaimaa.ramadan90316@sed.menofia.edu.eg Rod39057 الثانية

48 171399 29911151702246 
رنا خليل محمد 
 الصعيدى

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 rana.khalil32571@sed.menofia.edu.eg Tab04066 الثانية

49 171417 29906101701121 
فاطمه عىل عبدالعزيز 

 عىل
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 fatma.ali1086@sed.menofia.edu.eg Lot78672 الثانية

50 171418 29810151701192 
محمد ربيع رشاد 

 الكاشف
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mohamed.rabee17875@sed.menofia.edu.eg Cus32520 الثانية

51 171420 29902201702669 
ماهيتاب الرفاىع محمد 

 العسىل
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mahetab.alrafaeaa74976@sed.menofia.edu.eg Kam81027 الثانية

52 171432 29903211702825 
بسمة أحمد عبدهللا 

 عبدة
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 basma.ahmed93969@sed.menofia.edu.eg Wah04322 الثانية

53 171434 29908181700646 
دينا احمد محمد فرج 

 هللا
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 dina.ahmed92541@sed.menofia.edu.eg Tom95492 الثانية

54 171452 29902211700184 
منال ربيع عبد العزيز 

 سليمان
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 manal.rabee5621@sed.menofia.edu.eg Hun83730 الثانية

 مستجد كريم محمود جاد النجار 29908171700435 171456 55
إعالم 
 تربوي

 kareem.mahmoud77100@sed.menofia.edu.eg Sar24504 الثانية

56 171465 29911221702214 
محمد لطفى عبدالحميد 

 عىل
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mohamed.latafaa56228@sed.menofia.edu.eg Jon44701 الثانية

57 171473 29806121700976 
عىل أنور فتىح محمد 

 مهابة
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 ali.anwar75644@sed.menofia.edu.eg Bah40596 الثانية

58 171476 29909211700995 
محمود أحمد 
 عبدالحميد حسن

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 mahmoud.ahmed15881@sed.menofia.edu.eg Qoh44767 الثانية

59 171484 29808231700699 
عىل صالح محمد 

 الدمهوج  
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 ali.salah93931@sed.menofia.edu.eg Nup49194 الثانية

60 171488 29805301700421 
سمر أمجد عبد الرازق 

 عبدالعاىط
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 samar.amged51747@sed.menofia.edu.eg Soc31934 الثانية

61 181401 30004171701589 
سماح محسن حموده 

 عبده جادهللا
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 samah.mohsen88267@sed.menofia.edu.eg Kah03527 الثانية



62 181402 30003211704946 
مريم محمد عبدالعظيم 

 جعفر
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mariem.mohamed77728@sed.menofia.edu.eg Sux63241 الثانية

63 181403 30008201703269 
فاطمه عادل عبدالنن  

 غزال
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 fatma.adel44336@sed.menofia.edu.eg Vul48807 الثانية

64 181404 29905011700189 
إرساء صالح محمد 

 غريب
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 israa.salah32980@sed.menofia.edu.eg Hag87965 الثانية

65 181405 30007231700349 
إيمان رمضان محمد 

 اإلبراىسر 
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 eman.ramadan76895@sed.menofia.edu.eg Vod12984 الثانية

66 181406 30008211700268 
 
 
ف الدسوق خلود أرسر
 عبدالهادى سعد

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 kholood.ashraf91877@sed.menofia.edu.eg Gog82343 الثانية

67 181407 30007191701592 
يوسف عوض عبدالفتاح 

 محمد الشىس
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 youssef.awad17544@sed.menofia.edu.eg Kuq21018 الثانية

68 181408 29907061701693 
اسالم حمادة محمد ابو 

 عجم
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 eslam.hamaada94875@sed.menofia.edu.eg Ban11546 الثانية

69 181409 29905261700788 
نىه محمد إسماعيل 

 عىل مقلد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 nahaa.mohamed62846@sed.menofia.edu.eg Kad25649 الثانية

 مستجد هاجر خالد توفيق السيد 30007131701224 181410 70
إعالم 
 تربوي

 hager.khaled57443@sed.menofia.edu.eg Guf43123 الثانية

71 181411 29911181701287 
ندى محمد نرص الدين 

 مطر حمدان
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 nada.mohamed80913@sed.menofia.edu.eg Paw86125 الثانية

72 181412  
مريم إبراهيم 

 عبدالوهاب عبدالفتاح
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mariem.ibrahiem26520@sed.menofia.edu.eg Tuv88617 الثانية

73 181414 30005071701529 
همت حسن فاروق 

 زالبية
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 hemmat.hassan66171@sed.menofia.edu.eg Tog41749 الثانية

74 181415 30005211701621 
حنان جمال إبراهيم 

 عبدالرحمن
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 hanan.gamal25092@sed.menofia.edu.eg Qar38049 الثانية

75 181416 30007271700635 
محمد إبراهيم عبدهللا 

 إبراهيم
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mohamed.ibrahiem75082@sed.menofia.edu.eg Qud81325 الثانية

76 181417 30007271700651 
أحمد إبراهيم عبدهللا 

 إبراهيم
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 ahmed.ibrahiem82474@sed.menofia.edu.eg Wam94812 الثانية

77 181418 29909091707206 
عبير محمد غباىسر 

ى   شاهير
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 abeer.mohamed99980@sed.menofia.edu.eg Jon12636 الثانية

78 181419 30005241700387 
آية محمود محمد 

 علوان
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 aya.mahmoud12673@sed.menofia.edu.eg Zor54631 الثانية

79 181421 29904101702729 
فاتن صابر حسان 

 األشمونى 
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 fatin.saber13671@sed.menofia.edu.eg Taz04023 الثانية

80 181423 30007101703109 
هدى نجاح عبدالفتاح 

 إسماعيل
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 hudana.nagah34948@sed.menofia.edu.eg Vax51096 الثانية

81 181424 29911151701967 
نورهان محمد احمد 

 عبدهللا
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 norhan.mohamed52388@sed.menofia.edu.eg Caj47607 الثانية

82 181425 30009161700683 
روضه أحمد عبدالعزيز 

 المالىك
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 rouda.ahmed68553@sed.menofia.edu.eg Mak67003 الثانية

 مستجد سماح سعد السيد عىل 30002261701887 181426 83
إعالم 
 تربوي

 samah.saad13004@sed.menofia.edu.eg Hot20488 الثانية

ف عامر طاحون 30012121701882 181427 84  مستجد آية أرسر
إعالم 
 تربوي

 aya.ashraf63980@sed.menofia.edu.eg Bot08105 الثانية

85 181428 30008211701302 
أمل أيمن يوسف 
 عبداللطيف

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 amal.ayman7222@sed.menofia.edu.eg Nuh17074 الثانية



86 181429 29911211701759 
محمد صالح عبدالىح 

 فراج
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mohamed.salah82921@sed.menofia.edu.eg Pow66036 الثانية

87 181430 30002101701295 
محمد نجم عبدالجواد 

 محمد عبدالغنى 
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mohamed.negm52144@sed.menofia.edu.eg Nux87415 الثانية

88 181431 29901271700489 
ارساء السيد بربرى 
 محمد محمد

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 israa.alsayed64945@sed.menofia.edu.eg Hul85599 الثانية

89 181432 30004200101234 
هاجر اسماعيل عزت 

 محمد الغزوىل
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 hager.ismail12658@sed.menofia.edu.eg Sop80192 الثانية

90 181433 29901011726212 
عىل محمود محمد 

 الغندور
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 ali.mahmoud93938@sed.menofia.edu.eg Pas19328 الثانية

91 181434 29911011708813 
مصطفى محمد ابراهيم 

 زىك حسان
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mustafa.mohamed37566@sed.menofia.edu.eg Suz85092 الثانية

92 181435 30005231700702 
رحمة ساىم محمد 

 سماحة
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 rahma.samaa61031@sed.menofia.edu.eg Zan21200 الثانية

93 181436 30006201701247 
ف محمد  إيمان أرسر

 السيد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 eman.ashraf75884@sed.menofia.edu.eg Qux29010 الثانية

94 181437 29903011706877 
احمد حمدى عبد النن  

 ابو علفه
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 ahmed.hamadaa8087@sed.menofia.edu.eg Cuz33904 الثانية

95 181438 30005151701201 
ناديه محمد عبدالحميد 

 سلطان
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 nadia.mohamed62290@sed.menofia.edu.eg Dud27437 الثانية

96 181439 30004141700103 
فاطمه محمد شحاتة 

 خليفة
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 fatma.mohamed39837@sed.menofia.edu.eg Yom84695 الثانية

97 181440 30001211701308 
نىه عبدالحميد محمود 

 خالف
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 nahaa.abdalhameed32441@sed.menofia.edu.eg Jaj62910 الثانية

98 181441 30002101703603 
رويدا أحمد السيد 

 خطاب
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 ruwaida.ahmed6196@sed.menofia.edu.eg Yab83186 الثانية

99 181442 30007041700784 
إيناس أنور أحمد 

 عبدالعزيز
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 inas.anwar37789@sed.menofia.edu.eg How21016 الثانية

100 181443 30009161701248 
إرساء خالد عزيز 
 عبدالسالم

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 israa.khaled31015@sed.menofia.edu.eg Pod65339 الثانية

101 181444 29912151703435 
 شلن  

حسام مصطفى
 محمد

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 hossam.mustafa73304@sed.menofia.edu.eg Huf30348 الثانية

102 181445 29911211701724 
نورهان محمد 
 عبدالواحد نرص

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 norhan.mohamed24504@sed.menofia.edu.eg Foc40213 الثانية

103 181446 30009301702762 
أسماء حسن إسماعيل 

 عبدالعظيم
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 asmaa.hassan90568@sed.menofia.edu.eg Zok84091 الثانية

104 181447 29912121700601 
آالء مدحت عبدالخالق 

 عبدالقادر
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 alaaa.medhat59263@sed.menofia.edu.eg Roh98419 الثانية

105 181448 30005101700662 
فاطمه عبدالسالم 
 عبدالعزيز الشيخ

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 fatma.abdalsalam30903@sed.menofia.edu.eg Fuc51256 الثانية

106 181449 30009231701607 
حنان منصور رمضان 

 منصور
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 hanan.mansour92879@sed.menofia.edu.eg Zum86859 الثانية

 مستجد فاتن يحنر قرنى عواد 29911021701167 181450 107
إعالم 
 تربوي

 fatin.yahyaa38978@sed.menofia.edu.eg Zum68585 الثانية

108 181451 29912181700163 
شيماء عبدهللا عبده 

 شلن  
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 shaimaa.abdallah90379@sed.menofia.edu.eg Bak83350 الثانية

109 181452 29911281700806 
أسماء إبراهيم سعد 

 يوسف
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 asmaa.ibrahiem34854@sed.menofia.edu.eg Kuh51447 الثانية



110 181453 29905011708589 
ة حلىم مهتدى  أمير

 دومة
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 amira.hulmana69998@sed.menofia.edu.eg Hor37992 الثانية

111 181454 30001011725822 
أسماء محمد أحمد 

 طاحون
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 asmaa.mohamed69061@sed.menofia.edu.eg Jaj30491 الثانية

112 181455 30006151702409 
ابتسام عصام ساىم 

 غنيم
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 ebtisam.esam94408@sed.menofia.edu.eg Xaz55805 الثانية

 مستجد هاجر سعد يىحي رمضان 30010011715664 181456 113
إعالم 
 تربوي

 hager.saad52854@sed.menofia.edu.eg Vas05250 الثانية

114 181458 29911021700446 
شيماء محمد مهنى 

 الشيخ
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 shaimaa.mohamed46884@sed.menofia.edu.eg Wuc37352 الثانية

115 181459 29910171700103 
هاله احمد عبد البارى 

 صالح
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 hala.ahmed98215@sed.menofia.edu.eg Zap35418 الثانية

116 181460 30008171700847 
ايمان محمد شفيق 

 طاحون
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 eman.mohamed43680@sed.menofia.edu.eg Hov79512 الثانية

117 181461 29911251701581 
نورهان عادل محمد 

 عرفه
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 norhan.adel22722@sed.menofia.edu.eg Bat76806 الثانية

118 181462 30001011716688 
ى محمد رفاىع  نرمير

 حسن
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 nermeen.mohamed63527@sed.menofia.edu.eg Kol97856 الثانية

119 181463 30006251700985 
االء مسعد سليمان 

ى   المقيى
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 alaaa.mousaad48942@sed.menofia.edu.eg Had17264 الثانية

 مستجد دينا عونى إبراهيم أحمد 30007131701828 181464 120
إعالم 
 تربوي

 dina.eawnaa4727@sed.menofia.edu.eg Rup44182 الثانية

121 181465 30007291700429 
غادة محمود حمدى 

 عبد العليم
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 ghada.mahmoud44331@sed.menofia.edu.eg Paw79346 الثانية

122 181466 30002261701224 
فاطمه  محمد 
 عبدالعظيم سمرة

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 fatma.mohamed67487@sed.menofia.edu.eg Guw87964 الثانية

123 181467 30005061700532 
عبدالرؤف محمد 
 عبدالرؤف عىل

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 abdalraouf.mohamed5922@sed.menofia.edu.eg Dos71256 الثانية

124 181468 30005141700886 
فريده عبداللطيف 
 عبدالحميد يوسف

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 fareeda.abdallatef60868@sed.menofia.edu.eg Xoy47710 الثانية

125 181469 29912051702644 
سلىم رمضان محمد 

 محمد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 salamaa.ramadan36931@sed.menofia.edu.eg Caj90515 الثانية

126 181470 30007281701141 
منار محمد جمال صبيح 

 محمد قنديل
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 manar.mohamed56628@sed.menofia.edu.eg Yon93712 الثانية

 مستجد ندى عماد  كامل الصيفى  30010011715346 181471 127
إعالم 
 تربوي

 nada.emad23264@sed.menofia.edu.eg Naz63498 الثانية

128 181472 30011121701045 
زينب صالح مصباح ابو 

 عجاجة
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 zainab.salah9154@sed.menofia.edu.eg Dat63812 الثانية

129 181473 30008131700801 
ة جمال عبدالفتاح  امير

 سليمان عامر
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 amira.gamal89752@sed.menofia.edu.eg Duz97869 الثانية

130 181474 30012011707842 
ه حسن محمد حسنى  نير

 حجازى
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 nayra.hassan79054@sed.menofia.edu.eg Fuv67713 الثانية

131 181475 30008100400567 
ى صابر فتىح  ياسمير

 صابر
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 yasmine.saber94888@sed.menofia.edu.eg Kax21512 الثانية

132 181477 30005041700862 
يف محمد فتىح  رنا رسر

 نرص
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 rana.sherief37923@sed.menofia.edu.eg Bul52040 الثانية

133 181478 30002241700868 
ى  شيماء عمدة عيد حسير

 حمزة
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 shaimaa.eumda61920@sed.menofia.edu.eg Tug47517 الثانية



134 181479 29910041700985 
سمر السيد محمد عبد 

 الحليم
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 samar.alsayed58273@sed.menofia.edu.eg Puc47217 الثانية

135 181480 29906271701363 
شيماء يىحي عبد العزيز 

 خليفة
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 shaimaa.yhya78508@sed.menofia.edu.eg Wuw89219 الثانية

136 181481 30004241700089 
ى سعيد حسن  ياسمير
 احمد ابو حسن

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 yasmine.said15216@sed.menofia.edu.eg Kuh67304 الثانية

 مستجد عبير كمال صابر الدرس 30010011703089 181482 137
إعالم 
 تربوي

 abeer.kamal18715@sed.menofia.edu.eg Coz46834 الثانية

ى عىل محمد 30003191701228 181483 138  مستجد اسماء حسير
إعالم 
 تربوي

 asmaa.hassan79118@sed.menofia.edu.eg Yal04438 الثانية

139 181484 30002191702244 
مؤمنه فتىح ابراهيم 

 البطاوى
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 moamena.fathaa15941@sed.menofia.edu.eg Rox63826 الثانية

140 181485 29910171701908 
آيه فتىح عبد النن  

 الحبينى 
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 aya.fathaa23058@sed.menofia.edu.eg Jal21268 الثانية

141 181486 30009031701726 
دينا ابراهيم محمد 

 متوىل
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 dina.ibrahiem19084@sed.menofia.edu.eg Kap73220 الثانية

142 181487 29911041700302 
آيه احمد عبدالواحد 

 جعفر
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 aya.ahmed20156@sed.menofia.edu.eg Loh54857 الثانية

 مستجد سعد عىل سعد مسلم 30009061700619 181488 143
إعالم 
 تربوي

 saad.ali79668@sed.menofia.edu.eg Gav00725 الثانية

144 181489 30012161700188 
منة هللا محمد حمدى 

 دندوح
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 menaalaah.mohamed3906@sed.menofia.edu.eg Qoq13907 الثانية

145 181490 30003111701788 
دينا هانى قطب 

 اسماعيل
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 dina.hanaa21335@sed.menofia.edu.eg Noj64791 الثانية

146 181491 30006221700921 
ميار عالء الدين صادق 

 سمارة
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mayar.aalaa79766@sed.menofia.edu.eg Zaq76215 الثانية

147 181492 30004150104769 
ارساء احمد عبد الحليم 

وك  احمد مي 
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 israa.ahmed97442@sed.menofia.edu.eg Kob35649 الثانية

148 181493 30004051702123 
سمرنا ابراهيم ايوب 

 ابراهيم
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 samarana.ibrahiem84461@sed.menofia.edu.eg Laq62127 الثانية

 مستجد غادة عيد احمد عرايس 30009191701307 181494 149
إعالم 
 تربوي

 ghada.eid92119@sed.menofia.edu.eg Xom01104 الثانية

150 181495 30005101702444 
وك  ايه جمال مي 

 الجوهرى
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 aya.gamal93559@sed.menofia.edu.eg Ran92959 الثانية

151 181496 30002151703027 
بسمة محمد ذىك 
 عبدالصمد

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 basma.mohamed22368@sed.menofia.edu.eg Xuw43815 الثانية

152 181497 30007301701186 
سندس محمد فايد 

 محمد فايد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 sundus.mohamed85910@sed.menofia.edu.eg Gay73954 الثانية

153 181498 29910041701361 
منة هللا صالح الدين 

 صديق السيد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 menaalaah.salah33712@sed.menofia.edu.eg Nus23543 الثانية

154 181499 30002011705666 
نورا عبدالفتاح 
ف  عبدالموجود رسر

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 noora.abdalfatah35919@sed.menofia.edu.eg Fuj79534 الثانية

155 181501 30009091703205 
رندا وليد عبدالمنعم 

 نرص عزب
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 randa.waleed61253@sed.menofia.edu.eg Wuv35291 الثانية

156 181502 30009141702221 
غادة عبدالمنعم 
 عبدالرازق عيىس

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 ghada.abdalmonaam63865@sed.menofia.edu.eg Zay15997 الثانية

 مستجد تف  محمود خالد القبانى  30003031701825 181503 157
إعالم 
 تربوي

 touqa.mahmoud35467@sed.menofia.edu.eg Gar65672 الثانية



158 181504 30010011719473 
محمد عبدهللا أحمد 

 عبدهللا
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mohamed.abdallah87879@sed.menofia.edu.eg Wah80253 الثانية

159 181505 30010011702988 
إرساء كمال الدين 
 عبدالفتاح محمد

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 israa.kamal93821@sed.menofia.edu.eg Kar58308 الثانية

160 181506 29910251703987 
سارة عىل إبراهيم 
 عبدالحكيم

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 sara.ali37796@sed.menofia.edu.eg Zoc59977 الثانية

161 181507 30001111701149 
عال عني  عبدالمنعم 

 غيث
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 ola.anter95573@sed.menofia.edu.eg Sum59042 الثانية

162 181508 30001011716122 
ندى محمد عبدالحفيظ 

 السيد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 nada.mohamed95304@sed.menofia.edu.eg Van15380 الثانية

163 181509 29910151701847 
صفوة أحمد حسن 

 سويلم
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 safua.ahmed47491@sed.menofia.edu.eg Roj56572 الثانية

164 181510 30003071701569 
رودينا حمدى عبد 
 الحميد منصور

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 rodena.hamadaa42301@sed.menofia.edu.eg Hob49337 الثانية

165 181511 29904011701103 
صفاء جالل عبدالغفار 

 السامونى 
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 safaa.galal20759@sed.menofia.edu.eg Vut21976 الثانية

166 181512 29904041702368 
إيمان ساىم محمد 

 الشحات
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 eman.samaa72750@sed.menofia.edu.eg Suy56847 الثانية

167 181513 30007111700787 
سعدية ابراهيم ساىم 

 محمود
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 sadiya.ibrahiem25307@sed.menofia.edu.eg Nag45480 الثانية

168 181514 30010011707254 
عبدالرحمن أحمد 

 عبدالعزيز محمد السقا
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 abdalrahaman.ahmed82870@sed.menofia.edu.eg Naj51353 الثانية

169 181515 29911131702592 
عمر حسن عىل محمد 

 يوسف
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 omar.hassan90135@sed.menofia.edu.eg Nuq59968 الثانية

170 181516 30005011702747 
بسمة بكرى عبدالمنعم 

 حبيب
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 basma.bikraa97653@sed.menofia.edu.eg Bob90550 الثانية

171 181517 30005171700562 
هاجر عبدالرحمن 
 عبدالسالم أبوعالية

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 hager.abdalrahaman53802@sed.menofia.edu.eg Qaq65325 الثانية

172 181518 30002021702681 
دعاء صالح عبدالحكيم 

 توفيق
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 doaa.salah97935@sed.menofia.edu.eg Zak19411 الثانية

173 181519 29910101703962 
حنان محمد السيد 

 محمد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 hanan.mohamed98865@sed.menofia.edu.eg Cob00479 الثانية

174 181520 30005071701626 
فاطمه حمدى عبدهللا 

 السيد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 fatma.hamadaa30300@sed.menofia.edu.eg Mar22097 الثانية

175 181521 30001201701768 
منال السيد عبدالستار 

 عبدالرسول
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 manal.alsayed10279@sed.menofia.edu.eg Pub86616 الثانية

176 181522 29911101701346 
سارة جمال عبدالعزيز 

 حسان
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 sara.gamal33625@sed.menofia.edu.eg Suh46925 الثانية

177 181523 30004141701126 
ى  خلود جمال أمير

 السعداوى
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 kholood.gamal62170@sed.menofia.edu.eg Wuh57829 الثانية

178 181524 30003131701342 
رضوى أحمد عبدالمنعم 

 أبوسنة
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 radwaa.ahmed3313@sed.menofia.edu.eg Low66413 الثانية

 مستجد ساره عاطف خالد حسن 30006021701184 181526 179
إعالم 
 تربوي

 sara.atef46117@sed.menofia.edu.eg Gon23931 الثانية

 مستجد أمل السيد أحمد خرصى  30007271700724 181527 180
إعالم 
 تربوي

 amal.alsayed84908@sed.menofia.edu.eg Xuk31408 الثانية

181 181528 29911241701362 
رحاب رمضان سعيد 

 الحنفى 
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 rehab.ramadan62547@sed.menofia.edu.eg Cum10511 الثانية



182 181529 30006060100481 
منه هللا فخرى محمد 

 محمد سليمان
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mennaallah.fukhraa35410@sed.menofia.edu.eg Qol04649 الثانية

183 181530 30009301704005 
ارساء شعبان عبد السالم 
 عبد المقصود بيوضه

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 israa.shaaban17086@sed.menofia.edu.eg Wos51346 الثانية

184 181531 30010011709109 
يف منىس  امنية رسر

 محمد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 omnia.sherief73384@sed.menofia.edu.eg Puj86250 الثانية

185 181532 29912101700486 
إرساء احمد محمد 

 عبدالعزيز
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 israa.ahmed54245@sed.menofia.edu.eg Cuc27034 الثانية

186 181533 30006181700842 
ف محفوظ ابو  ارساء ارسر

 سنة
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 israa.ashraf70848@sed.menofia.edu.eg Qoc32959 الثانية

187 181534 30001191701462 
سارة عصام فيصل 

 العقدة
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 sara.esam75975@sed.menofia.edu.eg Xob22246 الثانية

 مستجد تف  حمدى حسن سمرة 30008121701443 181535 188
إعالم 
 تربوي

 touqa.hamadaa13205@sed.menofia.edu.eg Suw36766 الثانية

 مستجد ري  هام خليل محمدمازن 30001151702083 181536 189
إعالم 
 تربوي

 reham.khalil92395@sed.menofia.edu.eg Puw19331 الثانية

190 181537 30006121702269 
هاجر ثروت إبراهيم 

 حالوة
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 hager.tharwat18827@sed.menofia.edu.eg Daw84409 الثانية

191 181538 29910091700234 
عبدالرحمن أيمن عيد 

 القديم
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 abdalrahaman.ayman91762@sed.menofia.edu.eg Nas25142 الثانية

 مستجد مريم محمد صابر أبوفرو 30011071702347 181539 192
إعالم 
 تربوي

 mariem.mohamed47109@sed.menofia.edu.eg Yav84747 الثانية

193 181540 30005011709628 
أمانى رمضان كمال 

 سالمة
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 amany.ramadan65974@sed.menofia.edu.eg Kax15877 الثانية

194 181541 30008011704846 
نورا سمير إسماعيل 

 الجميل
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 noora.sameer82565@sed.menofia.edu.eg Maq59142 الثانية

195 181544 30001181701669 
ة طارق إبراهيم  أمير

قاوى  الشر
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 amira.tareq30209@sed.menofia.edu.eg Fuz96772 الثانية

196 181547 29911221700246 
آالء محمد عبدالحفيظ 

 قنديل
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 alaaa.mohamed58178@sed.menofia.edu.eg Hoc99599 الثانية

197 181549 30011291700167 
رويدا منصور عثمان 

 رسالن
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 ruwaida.mansour21288@sed.menofia.edu.eg Kar45837 الثانية

 مستجد سماح مأمون محمد عىل 30009011710346 181550 198
إعالم 
 تربوي

 samah.mamoun94851@sed.menofia.edu.eg Zux20853 الثانية

 مستجد منار طه مختار مغرن   29912141701302 181551 199
إعالم 
 تربوي

 manar.taha9183@sed.menofia.edu.eg Xad81440 الثانية

200 181552 30009301702827 
نورا أحمد إسماعيل 

ورى ى  الجيى
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 noora.ahmed7222@sed.menofia.edu.eg Bob98480 الثانية

201 181553 30002101701228 
ه سعيد شحات  أمير

 إسماعيل
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 amira.said64007@sed.menofia.edu.eg Ton92147 الثانية

202 181554 30002171701284 
إيمان طلعت صالح 
 محمد النجار

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 eman.talaat30337@sed.menofia.edu.eg Yaw71090 الثانية

203 181555 30009011709747 
زينب ربيع عبدالخالق 

 سعيد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 zainab.rabee24988@sed.menofia.edu.eg Kuj00284 الثانية

 مستجد عمر السيد محمد الفف   30010251700257 181556 204
إعالم 
 تربوي

 omar.alsayed30634@sed.menofia.edu.eg Loz29276 الثانية

205 181557 30006071700901 
سلىم عبدالستار إبراهيم 

 العالم
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 salamaa.abdalsatar92818@sed.menofia.edu.eg Lar76803 الثانية



206 181558 30008011706369 
حسناء مهتدى عبدهللا 

 عفيفى 
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 hasnaa.muhtadaa13981@sed.menofia.edu.eg Bal94527 الثانية

207 181559 30006021700056 
مصطفى رجب محمود 

 بدران
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mustafa.ragab21201@sed.menofia.edu.eg Mof80673 الثانية

208 181560 29810191701187 
سلىم السيد فرحات 

 عامر الفار
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 salamaa.alsayed97921@sed.menofia.edu.eg Cag01703 الثانية

209 181561  
محمد رضا عشماوى 

 الجزار
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mohamed.reda60414@sed.menofia.edu.eg Nav89845 الثانية

ى  29910281701725 181562 210  مستجد آية  عالء جاد حسنير
إعالم 
 تربوي

 aya.aalaa46780@sed.menofia.edu.eg Row01170 الثانية

 مستجد دنيا خالد عىل السيد 30005121701126 181565 211
إعالم 
 تربوي

 dunya.khaled76108@sed.menofia.edu.eg Xok50309 الثانية

212 181566 30002051701426 
شيماء عبدالمنعم 
 عبدالواحد عيد

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 shaimaa.abdalmonaam23219@sed.menofia.edu.eg Dug01922 الثانية

 مستجد إرساء فتىح زاهر غنيم 30001031701849 181567 213
إعالم 
 تربوي

 israa.fathaa2427@sed.menofia.edu.eg Wuh15164 الثانية

 مستجد زهراء إبراهيم خليل عىل 30002191700322 181568 214
إعالم 
 تربوي

 zahrraa.ibrahiem92241@sed.menofia.edu.eg Wuk45965 الثانية

215 181569 30011021701609 
علياء حازم عبدالمنعم 

 البطرنى 
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 aliaa.hazem40147@sed.menofia.edu.eg Vog54845 الثانية

 مستجد إرساء يشى عىل بدر 30006011701984 181570 216
إعالم 
 تربوي

 israa.yusraa26335@sed.menofia.edu.eg Gon20583 الثانية

217 181571 30006011701836 
ى السيد  أحمد ياسير

 حليمة
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 ahmed.yaseen83261@sed.menofia.edu.eg Tap01846 الثانية

218 181572 30008241701803 
ف عبدالسميع  هاجر أرسر

 مدكور
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 hager.ashraf62075@sed.menofia.edu.eg Tof04711 الثانية

219 181573 30002011706026 
سهير هانى شعبان 

 الجارج
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 suhair.hanaa11493@sed.menofia.edu.eg Nuj83556 الثانية

 مستجد مريم عزت صديق فرغل 30001251700827 181574 220
إعالم 
 تربوي

 mariem.ezzat49794@sed.menofia.edu.eg Qom30658 الثانية

221 181575 30001082102168 
نهاد عبدالحكيم محمد 

 محمد البغدادى
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 nehad.abdalhakeem81707@sed.menofia.edu.eg Jum67563 الثانية

222 181576 30008081700848 
وسام عالء عبدالسالم  

 الجداوى
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 wesam.aalaa74763@sed.menofia.edu.eg Qac81883 الثانية

223 181577 30002101703301 
ايه جالل محمود خير 

 هللا
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 aya.galal62556@sed.menofia.edu.eg Koy80212 الثانية

224 181578 30002211701045 
منة سعيد عبدالعاىط 

 اسماعيل
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mena.said40311@sed.menofia.edu.eg Wam25598 الثانية

 مستجد احالم نبيل محمد عباس 30001011718087 181580 225
إعالم 
 تربوي

 ahlam.nabeel47310@sed.menofia.edu.eg Lof04777 الثانية

226 181581 30005011707803 
رحمه حنفى عبدهللا 

 حنفى 
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 rahma.hanfaa58282@sed.menofia.edu.eg Xor08437 الثانية

227 181582 30009031701521 
هدير ساىم عبدالفتاح 

 القسط
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 hadeer.samaa13136@sed.menofia.edu.eg Gax87760 الثانية

228 181583 30005211700102 
ى  منى مجدى حسير

 السيد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 munaa.majdaa79029@sed.menofia.edu.eg Vum37971 الثانية

ف رجب محمد 29912011701289 181584 229  مستجد هالة أرسر
إعالم 
 تربوي

 hala.ashraf42171@sed.menofia.edu.eg Hom72653 الثانية



230 181585 30011071701081 
ف سعيد  إرساء أرسر

 حجازى
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 israa.ashraf82919@sed.menofia.edu.eg Nuw28751 الثانية

231 181586 30006011709187 
هبه جمال عباس فؤاد 

 العبد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 heba.gamal79927@sed.menofia.edu.eg Kar69484 الثانية

232 181587 30001231700383 
إرساء محمد عىل 

 الشىس
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 israa.mohamed49607@sed.menofia.edu.eg Rac98719 الثانية

233 181588 30001031700605 
نادية ربيع عبدالنن  

 محمد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 ismaeel.rabee15141@sed.menofia.edu.eg Bac24149 الثانية

 مستجد منار رجب عىل ابو زيد 30009011711083 181590 234
إعالم 
 تربوي

 manar.ragab42606@sed.menofia.edu.eg Ruz64541 الثانية

235 181591 30003221701562 
إيمان مصلىح 

ى  عبدالرحمن الصي 
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 eman.muslahaa30174@sed.menofia.edu.eg Hun39985 الثانية

236 181592 30007061701728 
مريم هشام هاشم 

 الجندى
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mariem.hesham89730@sed.menofia.edu.eg Vus10780 الثانية

237 181593 30007031700468 
إنىح  رزق عبدالىح 
 عبدالعزيز سليمان

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 anjaa.rezk60606@sed.menofia.edu.eg Kaj21402 الثانية

238 181595 30002271701427 
ى  هاجر عطية حسير

 عطية
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 hager.attia11182@sed.menofia.edu.eg Poj76512 الثانية

239 181596 30001111700886 
ى مسعد السيد  ياسمير

 أبوعاشور
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 yasmine.mousaad24308@sed.menofia.edu.eg Wox02512 الثانية

240 181598 30001131701242 
عائشة سليمان أحمد 

 الشناوى
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mohamed.soliman30956@sed.menofia.edu.eg Sol03218 الثانية

 مستجد منه حمدى سعد بربار 30007031700166 181599 241
إعالم 
 تربوي

 mena.hamadaa63879@sed.menofia.edu.eg Ban23736 الثانية

242 181600 30007131700813 
ف عبدالغفار  احمد ارسر

 نرص
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 ahmed.ashraf73228@sed.menofia.edu.eg Zak79373 الثانية

243 181601 30005011706564 
دعاء جميل عبدالعزيز 

 إبراهيم
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 doaa.gameel69698@sed.menofia.edu.eg Kop22075 الثانية

244 181602 29910201700162 
إيمان باسم عزت صديق 

 عبدالوهاب
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 eman.bassem40789@sed.menofia.edu.eg Bub91568 الثانية

245 181603 30007051702521 
آالء جمال عبدالملك 

ى   شاهير
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 alaaa.gamal57476@sed.menofia.edu.eg Soy44807 الثانية

ى  30002201704569 181604 246  مستجد إيمان عبدهللا أحمد أمير
إعالم 
 تربوي

 eman.abdallah73502@sed.menofia.edu.eg Tag25110 الثانية

 مستجد والء السيد رجب بدران 30003011703228 181605 247
إعالم 
 تربوي

 walaa.alsayed84027@sed.menofia.edu.eg Tog43599 الثانية

248 181606 29912251701502 
آية محمد عبدالصبور 

ى   محمد حسير
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 aya.mohamed84522@sed.menofia.edu.eg Kom99171 الثانية

249 181607 30003131700885 
أسماء عبدهللا فهيم 

 محمد عفيفى 
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 asmaa.abdallah78499@sed.menofia.edu.eg Zac26149 الثانية

250 181608 30101011436337 
خالد عباس أحمد 
 عبداللطيف

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 khaled.abbas80780@sed.menofia.edu.eg Nud96642 الثانية

251 181609 30005201702425 
ىم وليد محمد 
 عبدالعزيز

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 maa.waleed2014@sed.menofia.edu.eg Fob23918 الثانية

252 181610 30001011728325 
ى محمد فرج  ياسمير

 حافظ
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 yasmine.mohamed37439@sed.menofia.edu.eg Vaw47141 الثانية

253 181611 29910181701884 
سماح شاكر محمد 
 عبدالمقصود الجوهرى

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 samah.shaker89831@sed.menofia.edu.eg Cun89416 الثانية



254 181612 30001171700648 
رانيا وجيه عبدالرسول 

 محمد الجرف
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 rania.wageh95010@sed.menofia.edu.eg Low92952 الثانية

255 181613 30008051700363 
فتحية عادل فهىم 

 الخوىل
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 fathia.adel9580@sed.menofia.edu.eg Zul56378 الثانية

256 181614 30009011710729 
عائشة صالح عبدالفتاح 

 محمد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mohamed.salah45613@sed.menofia.edu.eg Kob84897 الثانية

257 181615 29901011720303 
إيمان جمال محمد 

 عبدالعزيز
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 eman.gamal29699@sed.menofia.edu.eg Ruq89622 الثانية

258 181616 30001011726845 
ة توفيق محمد  نير

 إسماعيل
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 nayra.tawfiq13438@sed.menofia.edu.eg Gat73899 الثانية

259 181617 30008051702625 
آيات محمد فاروق 

 عبدالغنى 
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 ayat.mohamed38182@sed.menofia.edu.eg Kaz34325 الثانية

260 181618 29710101701006 
آية السيد عبدالفتاح 

 حبيب
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 aya.alsayed939@sed.menofia.edu.eg Pac04386 الثانية

261 181619 30005251702183 
وسام مصطفى مصطفى 

 أبوسالم
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 wesam.mustafa33538@sed.menofia.edu.eg Tug35329 الثانية

262 181620 29912261700083 
ين أحمد نرص الدين  صي 

 الكفراوى
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 sabreen.ahmed60942@sed.menofia.edu.eg Zaj59596 الثانية

263 181621 29908201702349 
نوران عبدالحميد عىل 

 عبدالحميد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 noran.abdalhameed82292@sed.menofia.edu.eg Dox86318 الثانية

264 181622 30008191700401 
إيمان محمد صالح 

 منصور
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 eman.mohamed31922@sed.menofia.edu.eg Vom50668 الثانية

265 181623 30009011708686 
آيه محمد عبدالحكيم 

 محمد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 aya.mohamed93699@sed.menofia.edu.eg Ros58914 الثانية

266 181624 30010041701137 
ى فكرى عبدربة  حسير

 حسن جادو
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 hassan.fikraa27128@sed.menofia.edu.eg Guk00525 الثانية

267 181625 30006121701203 
إيمان عبدالغنى شندى 

 محروس
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 eman.eibdalghnaa96364@sed.menofia.edu.eg Cog87952 الثانية

268 181626 30102021702341 
فاطمة محمود مصطفى 

 زيد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 fatma.mahmoud37735@sed.menofia.edu.eg Zof31743 الثانية

269 181627 30008271700216 
يوسف محمود مصلىح 

 عمران
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 youssef.mahmoud63511@sed.menofia.edu.eg Jad22795 الثانية

 مستجد ايه خالد سالم عيىس 30006011707869 181628 270
إعالم 
 تربوي

 aya.khaled84244@sed.menofia.edu.eg Rac20265 الثانية

271 181629 29910171701169 
 
 
منى ساىم عبدالباق
 يوسف بليىط

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 munaa.samaa67828@sed.menofia.edu.eg Dax71739 الثانية

272 181631 29909051702341 
نهلة السيد محمد 
 عبدالحميد خليف

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 nuhla.alsayed73441@sed.menofia.edu.eg War78990 الثانية

273 181632 29910011706083 
نجوى جمال عبدالعزيز 

ى   أبوالعنير
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 najwaa.gamal9562@sed.menofia.edu.eg Kar65700 الثانية

274 181633 30006242103354 
مؤمن اسامه حلىم 

 ابراهيم
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 moamen.osama31594@sed.menofia.edu.eg Rok56304 الثانية

275 181634 30008131701654 
نادر صبىح عبدالفتاح 
 عبدالهادى محمود

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 nader.subhaa61042@sed.menofia.edu.eg Quj63219 الثانية

276 181635 30009231700228 
ندى بسيونى محمود 
 غنيىم الشيشينى 

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 nada.basyunaa70974@sed.menofia.edu.eg Loh85809 الثانية

277 181636 30008301700739 
حمدى ساىم محمد 
 محمدى مرىس

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 hamadaa.samaa88925@sed.menofia.edu.eg Rub43548 الثانية



 محمد فايد 30006171700321 181637 278
 
ة شوق  مستجد امير

إعالم 
 تربوي

 amira.shawqaa56650@sed.menofia.edu.eg Hom88649 الثانية

279 181638 30008171702181 
ايمان ثروت عصمت 

 فودة
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 eman.tharwat73035@sed.menofia.edu.eg Jup63956 الثانية

280 181639 30008011711168 
ىم محمد محمود عىل 

 خليف
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 maa.mohamed12677@sed.menofia.edu.eg Juv60676 الثانية

281 181640 29911111702014 
عبد الحكيم عزت عبد 

 المعز خليل
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 abdalhakeem.ezzat85640@sed.menofia.edu.eg Cod64699 الثانية

282 181641 30007111700663 
نهاد جميل محمود 

 السيد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 nehad.gameel66763@sed.menofia.edu.eg Vas55282 الثانية

283 181642 29811261701526 
خديجة طه السيد 

 القاضى 
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 khadija.taha5287@sed.menofia.edu.eg Xul72505 الثانية

 مستجد دنيا جمال عزت بدر 30005271701922 181643 284
إعالم 
 تربوي

 dunya.gamal80186@sed.menofia.edu.eg Tam11850 الثانية

285 181644 30003151703406 
سارة جمال عىل احمد 

 مراد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 sara.gamal32324@sed.menofia.edu.eg Qak59022 الثانية

286 181645 30010011703046 
بهية محمود محمد 

 الدرس
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 bahiya.mahmoud79835@sed.menofia.edu.eg Fuw04816 الثانية

287 181646 29912111701952 
محمد مجدى مصطفى 

 عبد العزيز
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mohamed.majdaa67063@sed.menofia.edu.eg Bop13467 الثانية

288 181648 30004211700203 
دينا احمد عبدالرؤف 

 عبد المقصود
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 dina.ahmed99578@sed.menofia.edu.eg Kuz11284 الثانية

289 181649 29911051701722 
ى عبدالنارص  ياسمير
 محمد حبيب

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 yasmine.abdalnasser38053@sed.menofia.edu.eg How90602 الثانية

290 181650 30008191700827 
هاجر سعيد احمد 

 قناوى
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 hager.said74741@sed.menofia.edu.eg Sab22961 الثانية

291 181651 30006131700299 
ى محمد   حسير

مصطفى
 الهالىل

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 mustafa.hassan60576@sed.menofia.edu.eg Dah25062 الثانية

292 181652 29911041701562 
حسناء سعد مغاورى 

 عبدالهادى
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 hasnaa.saad97232@sed.menofia.edu.eg Nox72201 الثانية

293 181653 30002051703402 
ماريان عياد ماهر عياد 

 موىس
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 marian.ayyad65091@sed.menofia.edu.eg Hac49569 الثانية

294 181654 30004111700508 
سلىم صبىح محمود 

 عريق
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 salamaa.subhaa73931@sed.menofia.edu.eg Yub24335 الثانية

295 181655 29910061702445 
ايمان كمال عبد الستار 

 كعبلها
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 eman.kamal71559@sed.menofia.edu.eg Yag86527 الثانية

296 181656 29910301701409 
ابتسام فوزى عبدالجواد 

 عبدهللا
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 ebtisam.fawazaa97611@sed.menofia.edu.eg Yam27241 الثانية

297 181657 30009041700981 
امنية ابراهيم عبدالستار 

 محمد عشماوى
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 omnia.ibrahiem72228@sed.menofia.edu.eg Qak96390 الثانية

298 181658 30009041700965 
امانى ابراهيم عبدالستار 

 محمد العشماوى
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 amany.ibrahiem58007@sed.menofia.edu.eg Dun12883 الثانية

299 181659 29909011701083 
محمد فهىم  سارة ربىع

 عامر عبدالرازق
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 sara.rabeaa24646@sed.menofia.edu.eg Gur12806 الثانية

300 181661 30005301700365 
يارا ابراهيم السيد 

 القرمانى 
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 yara.ibrahiem14396@sed.menofia.edu.eg Xal64843 الثانية

301 181663 29910221700673 
محمود حسن 

 عبدالسالم عبداللطيف
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mahmoud.hassan82057@sed.menofia.edu.eg Box32815 الثانية



302 181664 30001091700744 
ايمان مجدى عبدهللا 

 عطا
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 eman.majdaa72678@sed.menofia.edu.eg Val96730 الثانية

303 181665 30001011717684 
اسماء جمال شحات 

ى   امير
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 asmaa.gamal97698@sed.menofia.edu.eg Mam51729 الثانية

304 181666 29903251700086 
يمنى صبىح صالح 

 النادرى
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 yumnaa.subhaa28448@sed.menofia.edu.eg Vuc32943 الثانية

305 181668 30003011708289 
صادق رضا جمال محمد 
 اسماعيل

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 reda.gamal15188@sed.menofia.edu.eg Nux50797 الثانية

306 181669 30009271701146 
بسمة وحيد حامد 

 قطقاط
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 basma.waheed8290@sed.menofia.edu.eg Cus23834 الثانية

307 181671 30008151701804 
بسمة حسن محمود 

 الطحالوى
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 basma.hassan86168@sed.menofia.edu.eg Fay89667 الثانية

308 181673 29808251700784 
هاجر بهجات مطر 

 عافية
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 hager.bahgat14339@sed.menofia.edu.eg Fun62327 الثانية

309 181674 30009061700546 
امل  رزق عبد الجيد  

هللا  خير
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 amal.rezk60401@sed.menofia.edu.eg Lub64933 الثانية

310 181675 29912071702039 
احمد محمد ابراهيم 

 ابراهيم سعد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 ahmed.mohamed63626@sed.menofia.edu.eg Nuv98022 الثانية

311 181676 29909101700426 
دينا مفرح ابراهيم 

 حمودة
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 dina.mefreh21913@sed.menofia.edu.eg Yuy52107 الثانية

312 181677 30004261701138 
حمدى محمد محمود 

 عثمان
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 hamadaa.mohamed82272@sed.menofia.edu.eg Dom01126 الثانية

313 181678 30008261702482 
أسماء يارس 

 عطيةعبدالحسيب
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 asmaa.yasser7304@sed.menofia.edu.eg Dog00400 الثانية

314 181679 29912041701267 
آالء صابر عبدالفتاح 

 زايد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 alaaa.saber75732@sed.menofia.edu.eg Qut58907 الثانية

315 181680 30004031700663 
 
 
شيماء فتىح الدسوق

 مرىع
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 shaimaa.fathaa47204@sed.menofia.edu.eg Lup30230 الثانية

316 181681 29912101700303 
ى أحمد محمد  ياسمير

 السيد ريان
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 yasmine.ahmed13969@sed.menofia.edu.eg Xab58058 الثانية

317 181683 30009151702599 
مصطفى محمد 
 عبدالغنى زين الدين

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 mustafa.mohamed41536@sed.menofia.edu.eg Qoy29752 الثانية

318 181684 29610281700385 
هاجر مخلص محمد 

 سليمان
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 hager.mokhles26827@sed.menofia.edu.eg Yok76383 الثانية

319 181685 29810261701279 
محمد هالل عبدالفتاح 

 عمران
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mohamed.helal17119@sed.menofia.edu.eg Yoq29694 الثانية

320 181687 30007021701725 
هاجر سعد محمد 

 عبدالحليم
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 hager.saad844@sed.menofia.edu.eg Tum00225 الثانية

321 181691 30007151703037 
عمار محمد السيد 

 سليمان
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 ammar.mohamed84178@sed.menofia.edu.eg Caq45905 الثانية

322 181692 30009171701394 
محمد ساىم شحاته ابو 

 عامر
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mohamed.samaa19532@sed.menofia.edu.eg How68887 الثانية

323 181693 30010101703924 
زينب محمد حامد عىل 

 السيد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 zainab.mohamed13953@sed.menofia.edu.eg Pul50849 الثانية

324 181694 29912011702315 
عبدالعزيز محمد 
 عبدالعزيز مطر

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 abdalaziz.mohamed78098@sed.menofia.edu.eg Wob02725 الثانية



325 181695 29910101700459 
عبد المحسن حسنى 
عبدالمحسن السيد 

 حبلص
 مستجد

 إعالم
 تربوي

 abdalmohsen.husnaa55648@sed.menofia.edu.eg Zox06443 الثانية

326 181696 30007250105028 
دينا محمد محمد فتىح 

 احمد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 dina.mohamed23367@sed.menofia.edu.eg Qar76065 الثانية

327 181697 30007101701157 
محمد محمود حامد 

 دياب
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mohamed.mahmoud39667@sed.menofia.edu.eg Naf49707 الثانية

 مستجد رغدة ابراهيم فؤاد بدوى 29910171700944 181698 328
إعالم 
 تربوي

 raghda.ibrahiem10014@sed.menofia.edu.eg Vap39803 الثانية

329 181699 30003180103833 
عمرو عبدالفتاح محمود 

 خليل
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 amr.abdalfatah31818@sed.menofia.edu.eg Rub82427 الثانية

ف سعيد القرط 29910121701184 181701 330  مستجد ايه ارسر
إعالم 
 تربوي

 aya.ashraf34985@sed.menofia.edu.eg Rac71153 الثانية

331 181702 29801111700038 
مصطفى عاطف سعد 

 
 
 الوراق

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 mustafa.atef54539@sed.menofia.edu.eg Coy70137 الثانية

332 181704 29911161701876 
عبد الرحمن محمد 
 الشحات محمد حويت

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 abdalrahaman.mohamed41840@sed.menofia.edu.eg Kaj17054 الثانية

333 181705 29911181700604 
نىه مجدى محمد 

 السيد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 nahaa.majdaa3767@sed.menofia.edu.eg Vob58952 الثانية

334 181706 30004181702028 
وق مدحت سليمان  رسر

 محمد نافع
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 shorouq.medhat76401@sed.menofia.edu.eg Rug43698 الثانية

335 181710 30007181700555 
 
 
محمد الشحات شوق

 ابو سيد احمد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mohamed.alshahat11042@sed.menofia.edu.eg Kux45407 الثانية

336 181711 29809131702232 
حسن فتىح عبدالحميد 

 حسام الدين
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 hassan.fathaa87854@sed.menofia.edu.eg Gus79822 الثانية

337 181713 30003251700803 
اسماء عبدالجبار محمد 

 السعدنى 
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 asmaa.abdaljabbar82339@sed.menofia.edu.eg Lud69385 الثانية

338 181714 30006091701092 
احمد عبد النارص متوىل 

 عبد الجواد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 ahmed.abdalnasser62373@sed.menofia.edu.eg Xuw26865 الثانية

339 181715 30001241700497 
احمد محسن محمود 

 ابو شادى
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 ahmed.mohsen93667@sed.menofia.edu.eg Xok62279 الثانية

340 181716 29910181701132 
احمد دهشان عبد 
يل  الهادى جي 

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 ahmed.dahshan96942@sed.menofia.edu.eg Waq65557 الثانية

341 181717 30008111700775 
محمد يارس رمزى 

 عبدالمجيد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mohamed.yasser70897@sed.menofia.edu.eg Yok54563 الثانية

342 181718 30004081701032 
محمود احمد سعيد 
 احمد ابو العال

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 mahmoud.ahmed41543@sed.menofia.edu.eg Vot76539 الثانية

343 181719 29903281700234 
محمود مصطفى جابر 

 أحمدمحمد 
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mahmoud.mustafa68894@sed.menofia.edu.eg Kap35964 الثانية

344 181720 30006021700129 
رانيا ابراهيم رشدى 

 محمد السيد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 rania.ibrahiem74440@sed.menofia.edu.eg Hom20830 الثانية

345 181721 30009151702149 
 
 
جابر  سمر شوق

 مصطفى االشقر
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 samar.shawqaa72348@sed.menofia.edu.eg Wog40707 الثانية

346 181722 29802241700656 
محمود سعد عبدهللا 

 عمران
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mahmoud.saad84464@sed.menofia.edu.eg Yoh60910 الثانية

347 181723 29902251702597 
حداد  أحمد هشام حلىم

 الفار
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 ahmed.hesham50338@sed.menofia.edu.eg Yaq36446 الثانية



348 181725 30005151702127 
امنية محمد عبدالمنعم 

 الشعار
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 omnia.mohamed93359@sed.menofia.edu.eg Joh35124 الثانية

349 181726 29912041700783 
السيد محمد عىل  رانة

 خاطر
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 rana.alsayed12475@sed.menofia.edu.eg Xuc04843 الثانية

350 181727 29909121701801 
بشائر خالد توفيق 

 عسكر
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 bashayir.khaled97317@sed.menofia.edu.eg Guv05494 الثانية

351 181729 29810151702695 
عبدالحليم محمود يىحي 

ى مصطفى   الحسانير
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mahmoud.yhya83365@sed.menofia.edu.eg Qag15312 الثانية

352 181730 29611101702462 
سلىم محمد عبدالمنعم 

 سيد أحمد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 salamaa.mohamed66240@sed.menofia.edu.eg Ruw98215 الثانية

353 181731 30010251701032 
حمزة سعيد عبدهللا 

 سليم
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 hamza.said99834@sed.menofia.edu.eg Kov60992 الثانية

354 181732 29908081701262 
بسنت عبدالعزيز موىس 

اوى  الشي 
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 basant.abdalaziz24898@sed.menofia.edu.eg Fub32440 الثانية

355 181734 29903031702584 
وسام محمد مكاوى 

 غيضان
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 wesam.mohamed11785@sed.menofia.edu.eg Yoq01312 الثانية

 مستجد كريم ايمن سعد عامر 29911141701438 181736 356
إعالم 
 تربوي

 kareem.ayman49618@sed.menofia.edu.eg Pot64768 الثانية

357 181738 30004061700897 
عبدالرحمن احمد نبيل 

 عبدربه
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 ahmed.nabeel82791@sed.menofia.edu.eg Not26431 الثانية

358 181739 30003221700884 
هاجر محمد عاشور 

 العبد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 hager.mohamed81722@sed.menofia.edu.eg Gop96753 الثانية

359 181740 30010011711057 
 محمدعبدالحليم
 عبدالحكيم السايس

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 muhmad.abdalhakeem79845@sed.menofia.edu.eg Rah39740 الثانية

360 181741 30009141701853 
ى محمود  محمود حسير

 حسن
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mahmoud.hassan87594@sed.menofia.edu.eg Koq52980 الثانية

361 181742 29812051703212 
أحمد  محمود عثمان

 سليمان خرصى 
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 mahmoud.osman34086@sed.menofia.edu.eg Soq54704 الثانية

362 181743 29902131700523 
امانى جمال عبد هللا 

 ابراهيم داود
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 amany.gamal34746@sed.menofia.edu.eg Dub09177 الثانية

 مستجد محمد سعيد حسندينا  29906121700083 181744 363
إعالم 
 تربوي

 dina.mohamed94569@sed.menofia.edu.eg Gum76469 الثانية

 مستجد إيمان سمير محمد حمد 29811251702281 181745 364
إعالم 
 تربوي

 eman.sameer51800@sed.menofia.edu.eg Loh61104 الثانية

365 181746 29912011706809 
مروة محمود محمد 

 فهىم زيد
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 marwa.mahmoud96010@sed.menofia.edu.eg Poz63225 الثانية

366 181747 30002081701927 
نبيلة مجدى ابراهيم 

 شبل القرش
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 nabila.majdaa60613@sed.menofia.edu.eg Dah89942 الثانية

367 181748 29903181700725 
بسمة محمد صديق 

 إبراهيم
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 basma.mohamed50418@sed.menofia.edu.eg Tol65354 الثانية

ين رضا رمضان عمران 29902021701664 181749 368  مستجد رسر
إعالم 
 تربوي

 sherien.reda82031@sed.menofia.edu.eg Quj88347 الثانية

369 181750 30005241700336 
عبدهللا عادل قطب 

 الشهاىل
 مستجد

 إعالم
 تربوي

 abdallah.adel15906@sed.menofia.edu.eg Raz65464 الثانية

370 181751 29907051700036 
أحمد طارق محمد 
 المجاهد الجمال

 مستجد
إعالم 
 تربوي

 ahmed.tareq5590@sed.menofia.edu.eg Bos58555 الثانية

371 181752 29910011713748 
دعاء السيد محمود 

 الدرس
 مستجد

إعالم 
 تربوي

 doaa.alsayed46269@sed.menofia.edu.eg Kur58226 الثانية



372 150345 29708071701834 
محمد قنديل سعيد 

 قنديل
 باق

إعالم 
 تربوي

 mohamed.qandeel63788@sed.menofia.edu.eg Sul12631 الثانية

373 150405 29704121700049 
سمر ايهاب فؤاد صادق 

 الحناوى
 باق

إعالم 
 تربوي

 samar.ehab10632@sed.menofia.edu.eg Zay86976 الثانية

 باق سارة صالح محمد  رزق 29806201701761 160081 374
إعالم 
 تربوي

 sara.salah69236@sed.menofia.edu.eg Noz87997 الثانية

375 160195 29710011704758 
أحمد مختار مصطفى 

ف  رسر
 باق

إعالم 
 تربوي

 ahmed.mokhtar26591@sed.menofia.edu.eg Xov46629 الثانية

376 171153 29905261700648 
فاطمة اكراىم عبد 
 السالم عرفة

 باق
إعالم 
 تربوي

 fatma.akramaa27401@sed.menofia.edu.eg Qug40164 الثانية

377 171312 29901011729106 
ايمان ابراهيم محمد عبد 

 العزيز
 باق

إعالم 
 تربوي

 eman.ibrahiem76226@sed.menofia.edu.eg Jos22446 الثانية

378 171446 29906131700685 
دعاء يىح  طنطاوى 

 قطب
 باق

إعالم 
 تربوي

 doaa.yahaa30553@sed.menofia.edu.eg Cud94230 الثانية

 هدير احمد مندوه احمد 29701011701946 150378 379
فرصة 
 أوىل

إعالم 
 تربوي

 hadeer.ahmed5336@sed.menofia.edu.eg Wud33978 الثانية

380 150393 29707271700666 
فاطمة حاتم محمد انور 

 عبد الوهاب
فرصة 
 أوىل

إعالم 
 تربوي

 fatma.hatem36891@sed.menofia.edu.eg Qux58959 الثانية

381 160056 29711131701368 
ارساء صبىح محمد 

 اسماعيل
فرصة 
 أوىل

إعالم 
 تربوي

 israa.subhaa83857@sed.menofia.edu.eg Fox78952 الثانية

382 160094 29712011705269 
ى نرص ابراهيم عبد  مير نير

 السالم
فرصة 
 أوىل

إعالم 
 تربوي

 nermin.nasr32002@sed.menofia.edu.eg Tam68198 الثانية

383 160485 29808211700544 
وق محمد السيد  رسر

 احمد
فرصة 
 أوىل

إعالم 
 تربوي

 shorouq.mohamed34047@sed.menofia.edu.eg Maw45837 الثانية

 

 الفرقة الثالثة )صحافة(

 كلمة المرور اإليميل الفرقة القسم الحالة اإلسم الرقم القوىمي  رقم الجلوس م

1 160380 29801131701588 
ي 
جهاد فرج حسنى
 مصيلىحي 

 gehad.farag15007@sed.menofia.edu.eg Qoy95174 الثالثة صحافة مستجد

2 171104 29906131701347 
ايمان فتىح 
 ابراهيم ماجوره

 eman.fathaa17122@sed.menofia.edu.eg Faj46231 الثالثة صحافة مستجد

3 171105 29903301700368 
أمانى محمد موىس 

 عبد العظيم
 amany.mohamed42142@sed.menofia.edu.eg Pah85484 الثالثة صحافة مستجد

4 171106 29901301701485 
آيه يارس محمد 

 البصىل
 aya.yasser88225@sed.menofia.edu.eg Fan12147 الثالثة صحافة مستجد

5 171107 29901081700482 
آيات محمد عىل 

 ابراهيم
 ayat.mohamed25493@sed.menofia.edu.eg Nah77510 الثالثة صحافة مستجد

6 171109 29812271700982 
امينه ابراهيم عبد 
 العزيز حبيب

 amina.ibrahiem87653@sed.menofia.edu.eg Pof03460 الثالثة صحافة مستجد

7 171115 29903021701113 
عبد الرحمن عادل 
 عبد النن  الجدع

 abdalrahaman.adel127@sed.menofia.edu.eg Cof15181 الثالثة صحافة مستجد

8 171119 29903211704305 
هاله يارس حمدى 
ى شتله  حسير

 hala.yasser35307@sed.menofia.edu.eg Zoh54549 الثالثة صحافة مستجد

9 171120 29812271701407 
تف  محمد سعيد 

 عبد هللا
 touqa.mohamed45615@sed.menofia.edu.eg Sam26742 الثالثة صحافة مستجد



10 171126 29901201702689 
نورا خالد محمد 

 حواش
 noora.khaled90665@sed.menofia.edu.eg Kux22031 الثالثة صحافة مستجد

11 171127 29810181700506 
نسمه مصطفى 
 محمود راضى 

 nesma.mustafa32167@sed.menofia.edu.eg Qum73422 الثالثة صحافة مستجد

12 171134 29909162102106 
نورهان اسامه 
سعد الدين 
 مصطفى 

 norhan.osama69250@sed.menofia.edu.eg Qoc80967 الثالثة صحافة مستجد

13 171137 29904011704323 
ىم مصطفى محمد 
 رشاد منصور

 maa.mustafa42257@sed.menofia.edu.eg Kaj23181 الثالثة صحافة مستجد

14 171141 29902171701603 
منار عباس صابر 

 عباس
 manar.abbas66585@sed.menofia.edu.eg Kot88741 الثالثة صحافة مستجد

15 171145 29910011702827 
غاده رجب عبد 
 الخالق الكشاك

 ghada.ragab98560@sed.menofia.edu.eg Fub93180 الثالثة صحافة مستجد

16 171146 29910011705222 
فاطمه أحمد جابر 
 أحمد الجمال

 fatma.ahmed93312@sed.menofia.edu.eg Vab19780 الثالثة صحافة مستجد

17 171151 29902251701507 
داليا محمد عىل 
 سيف النرص

 dalia.mohamed44577@sed.menofia.edu.eg Fuf83599 الثالثة صحافة مستجد

18 171156 29906101702403 
روناء محمد عبد 
ى   الحميد امير

 ronaa.mohamed4523@sed.menofia.edu.eg Koy56606 الثالثة صحافة مستجد

19 171159 29902121700401 
أمانى أبو الفتوح 
 حسينى الجمل

 amany.abu21357@sed.menofia.edu.eg Xuy18236 الثالثة صحافة مستجد

20 171160 29909191700608 
 
ى
عبير عبد الشاق
عبد الدايم 
 الجمال

 abeer.eabdalshafa86386@sed.menofia.edu.eg Sov48351 الثالثة صحافة مستجد

21 171161 29812011704429 
فاطمه عىل عبد 
 البارى عبيد

 fatma.ali65205@sed.menofia.edu.eg Mah40955 الثالثة صحافة مستجد

22 171163 29901141700681 
ارساء رمضان 
ى حريبه  شاهير

 israa.ramadan30118@sed.menofia.edu.eg Tuv33773 الثالثة صحافة مستجد

23 171165 29908151703306 
ارساء سعيد أحمد 

 سالم
 israa.said93318@sed.menofia.edu.eg Tap67949 الثالثة صحافة مستجد

24 171166 29812151701446 
نعمه توفيق جي  
 محمد جي  

 nimah.tawfiq85520@sed.menofia.edu.eg Pat96718 الثالثة صحافة مستجد

25 171167 29906061700127 
هبه هللا أحمد 
ى خليل  أمير

 hebaallah.ahmed5358@sed.menofia.edu.eg Huq99367 الثالثة صحافة مستجد

26 171175 29906151700223 
ارساء احمد محمد 

 جوده
 israa.ahmed38589@sed.menofia.edu.eg Quw71357 الثالثة صحافة مستجد

27 171181 29904158800824 
دعاء صالح سالم 

 الشيخ
 doaa.salah70304@sed.menofia.edu.eg Pof54180 الثالثة صحافة مستجد

28 171186 29812031701981 
دينا عبد هللا عبد 
 العزيز محروس

 dina.abdallah52349@sed.menofia.edu.eg Jav31017 الثالثة صحافة مستجد

29 171190 29812091701603 
حسناء سمير 
 احمد يوسف

 hasnaa.sameer15788@sed.menofia.edu.eg Yoh05101 الثالثة صحافة مستجد

30 171191 29903211704062 
دنيا عاطف 

 اسماعيل الكرنيب
 dunya.atef61545@sed.menofia.edu.eg Bor46404 الثالثة صحافة مستجد

31 171192 29904161700822 
هاجر قابيل السيد 

 قابيل
 hager.qabeel66604@sed.menofia.edu.eg Yon77698 الثالثة صحافة مستجد

32 171193 29909111701323 
مريم مجدي 
 ابراهيم رمضان

 mariem.magdy96286@sed.menofia.edu.eg Mam51022 الثالثة صحافة مستجد



33 171200 29907261701485 
هبه جميل محمد 

 الفار
 heba.gameel41014@sed.menofia.edu.eg Kak26358 الثالثة صحافة مستجد

34 171201 29807021701521 
منار شبل محمد 

 غيط
 manar.shebl78546@sed.menofia.edu.eg Sul46433 الثالثة صحافة مستجد

35 171203 29909011705062 
ين عىل عبد  رسر
 العزيز منصور

 sherien.ali50478@sed.menofia.edu.eg Yub33065 الثالثة صحافة مستجد

36 171205 29905121701547 
وق ابراهيم   رسر
 جابر الطنبداوى

 shorouq.ibrahiem24220@sed.menofia.edu.eg Loj89873 الثالثة صحافة مستجد

37 171206 29906201703628 
بسمة احمد عبد 
 العظيم عمارة

 basma.ahmed20892@sed.menofia.edu.eg Fot21713 الثالثة صحافة مستجد

38 171207 29810151700561 
ي  ورده عبد النن 
 رمضان مبارك

 warde.abdalnaby68163@sed.menofia.edu.eg Duj24673 الثالثة صحافة مستجد

39 171208 29904041700063 
هبة عادل سعيد 

ي   المليىح 
 hiba.adel58519@sed.menofia.edu.eg Mun31010 الثالثة صحافة مستجد

40 171211 29903151702588 
روضة رأفت 
سعيد محمد 

 حيدر
 rawdah.raafat25073@sed.menofia.edu.eg Jag32761 الثالثة صحافة مستجد

41 171216 29908171700842 
فاتن محمد 
 الجميل قشطة

 fatin.mohamed27937@sed.menofia.edu.eg Yac46737 الثالثة صحافة مستجد

42 171222 29810151701524 
ى شعبان  ياسمير
عبد الحميد 
 حمادة

 yasmine.shaaban97969@sed.menofia.edu.eg Bur54792 الثالثة صحافة مستجد

43 171224 29909091706129 
ف  عبد  هاجر ارسر
 الصمد شماخ

 hager.ashraf37598@sed.menofia.edu.eg Yoj01426 الثالثة صحافة مستجد

44 171225 29807011702198 
محمد عماد 
 محمد رزق

 mohamed.emad78748@sed.menofia.edu.eg Rak36358 الثالثة صحافة مستجد

45 171232 29806011703341 
سمر عادل عبد 
 ربه عبد الحميد

 samar.adel75471@sed.menofia.edu.eg Tab43102 الثالثة صحافة مستجد

46 171240 29802011703346 
يشا عبد الصمد 
عبد العظيم عبد 

 الصمد
 yousra.abdalsamad84178@sed.menofia.edu.eg Caj24022 الثالثة صحافة مستجد

47 171246 29910261701222 
ارساء صالح 
 محمد فوده

 israa.salah65964@sed.menofia.edu.eg Fac84108 الثالثة صحافة مستجد

48 171247 29904101701145 
هانم سعيد عثمان 

 عبد الرحمن
 hanem.said1753@sed.menofia.edu.eg Qam77128 الثالثة صحافة مستجد

49 171248 29812011704747 
ه عاطف  أمير
 مصطفى زيد

 amira.atef55516@sed.menofia.edu.eg Box41578 الثالثة صحافة مستجد

50 171249 29907141701279 
مصطفى جمال 
 محمد المرصى

 mustafa.gamal31684@sed.menofia.edu.eg Bal03483 الثالثة صحافة مستجد

51 171251 29909041701045 
دينا السيد محمد 

 العبد
 dina.alsayed79134@sed.menofia.edu.eg Mas82500 الثالثة صحافة مستجد

52 171254 29909231700401 
هبه محسن عبد 
 الفتاح يوسف

 heba.mohsen2693@sed.menofia.edu.eg Yus44000 الثالثة صحافة مستجد

53 171255 29902211700125 
رحاب يوسف 
محمد سليمان 

 غزال
 rehab.youssef45764@sed.menofia.edu.eg Zux99350 الثالثة صحافة مستجد

54 171257 29903081701481 
ندا ابراهيم زىك 

 ابراهيم
 nada.ibrahiem74985@sed.menofia.edu.eg Gaq19695 الثالثة صحافة مستجد



55 171258 29901011724066 
نجوى ابراهيم 
ى   احمد الهجير

 najwaa.ibrahiem99953@sed.menofia.edu.eg Goq02627 الثالثة صحافة مستجد

56 171265 29907071701721 
زينب حمزة 
 محمد الفار

 zainab.hamza48384@sed.menofia.edu.eg Qay94883 الثالثة صحافة مستجد

57 171266 29904111700929 
ة سعيد عبد  أمير
 السالم الفار

 amira.said58495@sed.menofia.edu.eg Fav61632 الثالثة صحافة مستجد

58 171269 29903210104487 
علياء محمد 
 محمد الخطيب

 aliaa.mohamed94011@sed.menofia.edu.eg Kay83128 الثالثة صحافة مستجد

59 171270 29907011706783 
هاجر رفعت عبد 
 الفتاح غنيم

 hager.refaat391@sed.menofia.edu.eg Qal80981 الثالثة صحافة مستجد

60 171274 30002131700706 
هايدى شبل 
عطيه احمد 
 السبىك

 haydaa.shebl95179@sed.menofia.edu.eg Muw54025 الثالثة صحافة مستجد

61 171278 29807091701502 
والء هاشم 
 محمود خرصى 

 walaa.hashem34702@sed.menofia.edu.eg Kot38362 الثالثة صحافة مستجد

62 171279 29905061700465 
رهف فؤاد عبد 
الخالق ثروت فؤاد 

 صقر
 rahaf.fouad31431@sed.menofia.edu.eg Wov91607 الثالثة صحافة مستجد

63 171280 29908051701721 
فاطمه محمد 
 رشاد رزق

 fatma.mohamed87505@sed.menofia.edu.eg Joj70787 الثالثة صحافة مستجد

64 171281 29812011707665 
ارساء احمد 

ى عبد العليم  حسير
 israa.ahmed56404@sed.menofia.edu.eg Dor59135 الثالثة صحافة مستجد

65 171282 29907201702504 
دينا دياب 
 مشحوت نرص

 dina.deiab82503@sed.menofia.edu.eg Cuq80199 الثالثة صحافة مستجد

66 171283 29907021700945 
أيه رمضان حنفى 

 سالم
 aya.ramadan66900@sed.menofia.edu.eg Wab48325 الثالثة صحافة مستجد

67 171284 29807041700581 
ري  هام ايهاب 
 حلىم الفار

 reham.ehab67371@sed.menofia.edu.eg Joq95411 الثالثة صحافة مستجد

68 171289 29902251702147 
لمياء رمضان عبد 
 التواب عبد العال

 lamiaa.ramadan21658@sed.menofia.edu.eg Yob75536 الثالثة صحافة مستجد

69 171290 29908211702584 
هبه اسامه 
 ابراهيم محمد

 heba.osama20786@sed.menofia.edu.eg Bug93646 الثالثة صحافة مستجد

70 171291 29909141700127 
نهاد خالد فهيم 

 فريد فرج
 nehad.khaled68159@sed.menofia.edu.eg Lov96591 الثالثة صحافة مستجد

71 171295 29812161700391 
مختار عبد 
الرحمن مختار 
 محمود حشاد

 mokhtar.abdalrahaman68475@sed.menofia.edu.eg Vut98806 الثالثة صحافة مستجد

72 171296 29902081701205 
رقية مجدى 
محمد عبد 
 الوهاب

 rooaya.majdaa96612@sed.menofia.edu.eg Duw65848 الثالثة صحافة مستجد

73 171298 29810231701398 
عبد الحميد فتىح 
عبد الحميد عبد 

 الرحمن
 abdalhameed.fathaa91237@sed.menofia.edu.eg Hon91062 الثالثة صحافة مستجد

74 171299 29905060100669 
ى محمود  ياسمير
 عبد السيد عفيفى 

 yasmine.mahmoud39084@sed.menofia.edu.eg Fuw23255 الثالثة صحافة مستجد

75 171300 29812091700666 
ايه جمال رمضان 
 محمد خضير 

 aya.gamal91326@sed.menofia.edu.eg Yay05344 الثالثة صحافة مستجد



76 171301 29903181700644 
ى  فاطمه خير
 عثمان زيد

 fatma.khiraa42976@sed.menofia.edu.eg Fos24189 الثالثة صحافة مستجد

77 171302 29904291700743 
رانيا جمال عىل 
 اسماعيل

 rania.gamal30840@sed.menofia.edu.eg Baq76531 الثالثة صحافة مستجد

78 171303 29903091402644 
نشين طارق عبد 
 الغنى عىل خليفه

 nesreen.tareq46908@sed.menofia.edu.eg Jaj81230 الثالثة صحافة مستجد

79 171305 29810141700384 
هيام محمد 
حسب النن  
ى   الشير

 hayam.mohamed87581@sed.menofia.edu.eg Dud81510 الثالثة صحافة مستجد

80 171306 29804011705465 
عفاف لطفى فتىح 
 محمد الشنشورى

 afaf.latafaa47939@sed.menofia.edu.eg Zus72921 الثالثة صحافة مستجد

81 171307 29811011705607 
حكمت محمد 
عبد الصبور 
 هارون

 hekmat.mohamed40097@sed.menofia.edu.eg Hum23851 الثالثة صحافة مستجد

82 171309 29902081701663 
أسماء محمود 
 عبد العال خواجه

 asmaa.mahmoud80136@sed.menofia.edu.eg Cuz25708 الثالثة صحافة مستجد

83 171311 29902011705629 
نهاد عبد النارص 
 عبد الرحيم عامر

 nehad.abdalnasser10715@sed.menofia.edu.eg Fuc66343 الثالثة صحافة مستجد

84 171313 29901091700162 
مروه ماهر عبد 
المقصود محمد 

 الدهميس
 marwa.maher58910@sed.menofia.edu.eg Dox02619 الثالثة صحافة مستجد

85 171317 29903071701262 
رويدا ماهر السيد 

 الشال
 ruwaida.maher95478@sed.menofia.edu.eg Ral58067 الثالثة صحافة مستجد

86 171320 29906131701304 
ى  فاطمة صابر أمير

ى   شاهير
 fatma.saber82296@sed.menofia.edu.eg Qug86681 الثالثة صحافة مستجد

87 171321 29801241701125 
آية صبىحي محمد 

 السيد
 aya.sobhy18300@sed.menofia.edu.eg Jok42781 الثالثة صحافة مستجد

88 171326 29909251702761 
ارساء عصام عبد 
الرحيم عبد 
 المحسن

 israa.esam77663@sed.menofia.edu.eg Cuw70899 الثالثة صحافة مستجد

89 171332 29909181703447 
نشوي مدحت 
 السيد سالم

 nashwa.medhat81486@sed.menofia.edu.eg Jok48515 الثالثة صحافة مستجد

90 171335 29903221701185 
اية صابر عبد 
 الفتاح العطار

 aya.saber23277@sed.menofia.edu.eg Fov46966 الثالثة صحافة مستجد

91 171336 29909011708703 
شيماء عاطف 
 محمود زيد

 shaimaa.atef75738@sed.menofia.edu.eg Rad13307 الثالثة صحافة مستجد

92 171338 29905011709143 
أالء محمد عبد 
ي 
هللا مصطفى
قاوي  الشر

 alaaa.mohamed87926@sed.menofia.edu.eg Lom66415 الثالثة صحافة مستجد

93 171340 29903011705706 
سلىم خالد محمد 

 ماهر فوده
 salamaa.khaled52583@sed.menofia.edu.eg Tug07020 الثالثة صحافة مستجد

94 171345 29811011707529 
فاطمة محمد 
 احمد نبوي

 fatma.mohamed98304@sed.menofia.edu.eg Zof84130 الثالثة صحافة مستجد

95 171346 29910011714388 
يف  ارساء رسر
 سعيد محمد

 israa.sherief81702@sed.menofia.edu.eg Xar61947 الثالثة صحافة مستجد

96 171348 29908251701114 
ى  هشام ابو العنير
ى   محمود ابو العنير

 hesham.abu34047@sed.menofia.edu.eg Cap03215 الثالثة صحافة مستجد



97 171352 29812191700663 
ارساء مهدى عبد 
 المؤمن محمد

 israa.mahdaa48617@sed.menofia.edu.eg Wop63963 الثالثة صحافة مستجد

98 171355 29802161700868 
أسماء نارص عبد 
 السميع جمعة

 asmaa.naser9829@sed.menofia.edu.eg Hod94192 الثالثة صحافة مستجد

99 171359 29810191700164 
حسناء يحنر 
وك  سليمان مي 

 hasnaa.yahyaa82482@sed.menofia.edu.eg Coc15431 الثالثة صحافة مستجد

100 171362 29810291701486 
آيه عبد الموجود 
 
 
 عبد العزيز العراق

 aya.abdalmawgood36310@sed.menofia.edu.eg Wos89502 الثالثة صحافة مستجد

101 171367 29909271702326 
ندا محمد محمود 
 قطب الجمال

 nada.mohamed21151@sed.menofia.edu.eg Wup85870 الثالثة صحافة مستجد

102 171369 29906271701223 
فايزه وهبه 
 محمود سلطان

 fayza.wahba93654@sed.menofia.edu.eg Yun54126 الثالثة صحافة مستجد

103 171372 29909031701101 
فاطمه محمد 
صالح الدين عىل 

 حسن
 fatma.mohamed94208@sed.menofia.edu.eg Jub04188 الثالثة صحافة مستجد

104 171374 29908191701349 
ى محمد  ىم امير

ى   حسير
 maa.amin31112@sed.menofia.edu.eg Vaz82813 الثالثة صحافة مستجد

105 171380 29704011709709 
هاجر مصطفى 
 بهنىس سالمه

 hager.mustafa43192@sed.menofia.edu.eg Muq96549 الثالثة صحافة مستجد

106 171381 29904041700381 
حسناء عادل ابو 
 سيد احمد

 hasnaa.adel49903@sed.menofia.edu.eg Lam03585 الثالثة صحافة مستجد

107 171382 29905051700645 
ه ايمن متوىل  نير

 عمران
 nayra.ayman61314@sed.menofia.edu.eg Zob76825 الثالثة صحافة مستجد

108 171383 29812101702344 
أمينه محمد طه 

 أحمد
 amina.mohamed80402@sed.menofia.edu.eg Jaq20428 الثالثة صحافة مستجد

109 171385 29905211700361 
خلود احمد 
 محمد ابراهيم

 kholood.ahmed60150@sed.menofia.edu.eg Fuc13344 الثالثة صحافة مستجد

110 171386 29810201700869 
آيه موىس عىل 

 الزهار
 aya.musaa43256@sed.menofia.edu.eg Hup42735 الثالثة صحافة مستجد

111 171388 29903141701249 
ري  هام جميل 
رمضان عىل 
 الجاهل

 reham.gameel29850@sed.menofia.edu.eg Luy50832 الثالثة صحافة مستجد

112 171390 29907171702687 
هند محمد كمال 

 النمس
 hend.mohamed13740@sed.menofia.edu.eg Lab57759 الثالثة صحافة مستجد

113 171391 29904011706385 
ى رزق  كرستير
جرجس عوض 

 هللا
 kerestina.rezk38194@sed.menofia.edu.eg Hom17365 الثالثة صحافة مستجد

114 171402 29909081700963 
ارساء عادل جالل 

 محمد
 israa.adel97185@sed.menofia.edu.eg Tuv11500 الثالثة صحافة مستجد

115 171405 29909131701648 
اسماء عبد العزيز 
 محمد القربه

 asmaa.abdalaziz39626@sed.menofia.edu.eg Kot41214 الثالثة صحافة مستجد

116 171406 29811191700942 
ساره خالد عبد 
الستار السيد 

 قنديل
 sara.khaled6621@sed.menofia.edu.eg Xab04233 الثالثة صحافة مستجد

117 171413 29610281701608 
سمر فتىحي 
 محمود محمد

 samar.fathy16562@sed.menofia.edu.eg Yac02875 الثالثة صحافة مستجد

118 171415 29908082604406 
أيه يارس أحمد 

 محمد
 aya.yasser78769@sed.menofia.edu.eg Hap18174 الثالثة صحافة مستجد



119 171416 29902101703587 
نورهان يوسف 
قاوي  محمود الشر

 norhan.youssef95534@sed.menofia.edu.eg Gah42353 الثالثة صحافة مستجد

120 171419 29906101700737 
محمود محمد 
 زوزو حرحش

 mahmoud.mohamed13832@sed.menofia.edu.eg Fon47524 الثالثة صحافة مستجد

121 171421 29907291700602 
ملكه محمد جابر 

 رواش
 malika.mohamed54407@sed.menofia.edu.eg Mah97668 الثالثة صحافة مستجد

122 171422 29904151701863 
هبه سليمان عبد 
 الفتاح الشعراوي

 heba.soliman77981@sed.menofia.edu.eg Woy18685 الثالثة صحافة مستجد

123 171423 29909151703981 
ايمان محمد 
ي صبيح

 عفيفى
 eman.mohamed65353@sed.menofia.edu.eg Wab55703 الثالثة صحافة مستجد

124 171424 29901051701263 
نجالء ساىمي عدىلي 
 حسن الشاىمي 

 naglaa.samy60144@sed.menofia.edu.eg Xup32518 الثالثة صحافة مستجد

125 171430 29908191701101 
هاجر عيد عبد 
 الغفار ابو موىس

 hager.eid86492@sed.menofia.edu.eg Laf48592 الثالثة صحافة مستجد

126 171431 29906101702322 
بسمه سعيد فتىح 

 عفيفى 
 basma.said93227@sed.menofia.edu.eg Gul50798 الثالثة صحافة مستجد

127 171437 29812201701922 
ايمان محمد أنور 

 العجرودى
 eman.mohamed48928@sed.menofia.edu.eg Fav87735 الثالثة صحافة مستجد

128 171438 29810121700647 
جميله كمال 
 جي  

 مصطفى
 jamila.kamal98767@sed.menofia.edu.eg Xuy31997 الثالثة صحافة مستجد

129 171439 29810181700468 
فايزه عامر احمد 

 عطيه
 fayza.amer80520@sed.menofia.edu.eg Yug07404 الثالثة صحافة مستجد

130 171442 29901281700207 
زينب وحيد مديح  

 الفار
 zainab.waheed59989@sed.menofia.edu.eg Pan03093 الثالثة صحافة مستجد

131 171443 29902011709586 
غاده رضا عيد 
 الصعيدى

 ghada.reda37896@sed.menofia.edu.eg Zoy73055 الثالثة صحافة مستجد

132 171444 29907081700049 
هاجر ايمن محمد 

 الفف  
 hager.ayman33945@sed.menofia.edu.eg Dob16105 الثالثة صحافة مستجد

133 171445 29612141700523 
آيه عزت حلىم 

 الديب
 aya.ezzat25836@sed.menofia.edu.eg Fac76850 الثالثة صحافة مستجد

134 171447 29811101702887 
ارساء محمد أحمد 

 خلف
 israa.mohamed63870@sed.menofia.edu.eg Mur65607 الثالثة صحافة مستجد

135 171448 29909300117403 
نورهان ايمن 
الكفراوى احمد 

 مصطفى 
 norhan.ayman6609@sed.menofia.edu.eg Quy43211 الثالثة صحافة مستجد

136 171451 29905251700356 
ايمن عاطف 
 السيد عافيه

 ayman.atef15789@sed.menofia.edu.eg Tud62998 الثالثة صحافة مستجد

137 171457 29901221701123 
ف محمد  آيه ارسر
 نبوى عبد الحميد

 aya.ashraf73644@sed.menofia.edu.eg Tam01307 الثالثة صحافة مستجد

138 171459 29902021702342 
داليا جمال محمد 

 احمد البكل
 dalia.gamal69812@sed.menofia.edu.eg Yov68889 الثالثة صحافة مستجد

139 171460 29911131702266 
مروه محمد عبد 
 العزيز ابو السعود

 marwa.mohamed75500@sed.menofia.edu.eg Lay33540 الثالثة صحافة مستجد

140 171461 29906201700408 
ه سمير  أمير

 مصطفى عىل زيان
 amira.sameer92739@sed.menofia.edu.eg San94640 الثالثة صحافة مستجد

141 171462 29905011708767 
احسان محمد 
عبد المجيد 
 محمد عماره

 ehsan.mohamed82561@sed.menofia.edu.eg Sux55842 الثالثة صحافة مستجد



142 171466 29909131700528 
مها سامح السيد 

 شهاب
 maha.sameh62560@sed.menofia.edu.eg Cov45908 الثالثة صحافة مستجد

143 171468 29908011707069 
ف  نورهان أرسر
 محمد جاد هللا

 norhan.ashraf29950@sed.menofia.edu.eg Zam89639 الثالثة صحافة مستجد

144 171472 29904011711648 
ساره عماد الدين 
 لطفى خلف

 sara.emad93954@sed.menofia.edu.eg Guh11322 الثالثة صحافة مستجد

145 171481 29904291700522 
بسمله مصطفى 
يد السيد  ى ابو الير

 مصطفى 
 basmala.mustafa85509@sed.menofia.edu.eg Rav22034 الثالثة صحافة مستجد

146 171482 29811261701089 
سميحه عبده 
 محمد السعدنى 

 sameha.abdooo61668@sed.menofia.edu.eg Tuz23876 الثالثة صحافة مستجد

147 171485 29710201701666 
هبه رسىم 
 محمود خطاب

 heba.rusumaa10651@sed.menofia.edu.eg Waz45030 الثالثة صحافة مستجد

148 171486 29909281701727 
امل طلعت 

ى اسماعيل  شاهير
 سلطان

 amal.talaat89428@sed.menofia.edu.eg Xuq33570 الثالثة صحافة مستجد

149 160188 29802151702862 
مها جمال صالح 

 عماره
 maha.gamal9170@sed.menofia.edu.eg Cac73520 الثالثة صحافة باق

150 160342 29802051701206 
آيه عرفه عبد 
 المقصود الزقر

 aya.arafa20089@sed.menofia.edu.eg Mad25048 الثالثة صحافة باق

151 140033 29608151703221 
مارينا وديع غاىل 

 خليل
 marina.wadia78237@sed.menofia.edu.eg Yoj51025 الثالثة صحافة فرصة

152 120275 29409291701471 
أحمد زكريا محمد 
 السيد عبد الواحد

 ahmed.zakaria37785@sed.menofia.edu.eg Ram32302 الثالثة صحافة فرصة
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1 150027 29611191701401 
شيماء ماهر 

 رمضان عبد الجيد
 shaimaa.maher81562@sed.menofia.edu.eg Fun33998 الثالثة مشح مستجد

2 150097 29801311700229 
مريم طارق محمد 
جالل الدين 
 البابىل

 mariem.tareq96860@sed.menofia.edu.eg Maw13338 الثالثة مشح مستجد

3 150165 29702221700311 
رزق محمد رزق 

 سالمه
 rezk.mohamed61556@sed.menofia.edu.eg Qoy10790 الثالثة مشح مستجد

4 150241 29706231700934 
يف  محمود رسر
عبد العزيز حسب 

 النن  
 mahmoud.sherief94153@sed.menofia.edu.eg Car57269 الثالثة مشح مستجد

5 150320 29610191701471 
اسالم سند صبىح 

 عبد الخالق
 eslam.sanad70691@sed.menofia.edu.eg Vuk03150 الثالثة مشح مستجد

6 150343 29610271701057 
مصطفى عادل 
المصيلىح أبو 
 سليمان

 mustafa.adel88323@sed.menofia.edu.eg Jor66252 الثالثة مشح مستجد

7 160044 29805011705526 
ايه عالء محمد 
انور عجىمي 
 ابراهيم

 aya.aalaa91170@sed.menofia.edu.eg Jay99980 الثالثة مشح مستجد



8 160061 29810011714456 
كريم أحمد حسن  

 عيىس
 kareem.ahmed72739@sed.menofia.edu.eg Rok81984 الثالثة مشح مستجد

9 160066 29807201701643 
ى  شيماء تحسير
 محمود األودن

 shaimaa.tahseen27492@sed.menofia.edu.eg Poj00652 الثالثة مشح مستجد

10 160187 29903162400044 
مروه السيد عبد 
العزيز عبد الغنى 

 غنيمه
 marwa.alsayed66376@sed.menofia.edu.eg Zoj98551 الثالثة مشح مستجد

11 160258 29705201701808 
ارساء مجدى 
جالل حافظ 
 منصور

 israa.majdaa56259@sed.menofia.edu.eg Luk30118 الثالثة مشح مستجد

12 160272 29803171701095 
أحمد السيد عبد 
 المؤمن شلن  

 ahmed.alsayed36991@sed.menofia.edu.eg Cum39978 الثالثة مشح مستجد

13 160278 29704061700907 
ف حامد  امال أرسر

 الحليفى 
 ammal.ashraf31545@sed.menofia.edu.eg Guv65873 الثالثة مشح مستجد

14 160284 29612211700658 
سعد ابراهيم 
 سعد ابراهيم

 saad.ibrahiem21216@sed.menofia.edu.eg Gun35611 الثالثة مشح مستجد

15 160289 29805032102783 
اسماء مجدى 
سعيد عبد 
 الحميد عمر

 asmaa.majdaa9905@sed.menofia.edu.eg Cag10444 الثالثة مشح مستجد

16 160290 29710181700633 
محمد سالم عبد 
 الكامل سالم

 mohamed.salem43276@sed.menofia.edu.eg Dop90969 الثالثة مشح مستجد

17 160294 29807241700186 
سلىم خالد محمد 
 نبوي امبارك

 salamaa.khaled16301@sed.menofia.edu.eg Nuj32537 الثالثة مشح مستجد

18 160308 29805291700435 
مكسيموس فوزي 

 توما فريد
 mksemos.fawzy13372@sed.menofia.edu.eg Qon98350 الثالثة مشح مستجد

19 160309 29806101701151 
عمر عالء الدين 
عبد الونيس 
 السيد

 omar.aalaa44796@sed.menofia.edu.eg Cog22803 الثالثة مشح مستجد

20 160311 29807231701966 
ارساء فتىح أحمد 

 عامر
 israa.fathaa71414@sed.menofia.edu.eg Xov18337 الثالثة مشح مستجد

21 160316 29802150400226 
جيهاد محمد عبد 
الهادى عبد 
 اللطيف قاروب

 gehad.mohamed95333@sed.menofia.edu.eg Gow30852 الثالثة مشح مستجد

22 160331 29711021700668 
يت ريمون زىك  مير

 نقوال
 meret.rimon77528@sed.menofia.edu.eg Pus66128 الثالثة مشح مستجد

23 160333 29803031701885 
امنيه جمال 
 رمضان خرصى 

 omnia.gamal53163@sed.menofia.edu.eg Qaq26197 الثالثة مشح مستجد

24 160355 29804091700205 
نورهان هشام 
 رمضان شلن  

 norhan.hesham76301@sed.menofia.edu.eg Vas87516 الثالثة مشح مستجد

25 160370 29711211700401 
هدير ابراهيم 
 ابراهيم القطان

 hadeer.ibrahiem11717@sed.menofia.edu.eg Yos03241 الثالثة مشح مستجد

26 160382 29809171700879 
طارق فؤاد 
ابراهيم محمد 

 الديب
 tareq.fouad65762@sed.menofia.edu.eg Yoz41425 الثالثة مشح مستجد

27 160383 29803271700215 
محمد ابراهيم 
 محمد ابو عيطه

 mohamed.ibrahiem63584@sed.menofia.edu.eg Mug31978 الثالثة مشح مستجد

28 160387 29803031701834 
ف عىلي 

عىلي ارسر
 الدين متوىلي 

 ali.ashraf62589@sed.menofia.edu.eg Lob80501 الثالثة مشح مستجد



29 160409 29705061700318 
محمود محمد 
محسن اسماعيل 
 عبد الحميد 

 mahmoud.mohamed15242@sed.menofia.edu.eg Pag09927 الثالثة مشح مستجد

30 160413 29802011707201 
فاطمه صبىحي 
ي ابو 

القاضى
 السعود

 fatma.sobhy54332@sed.menofia.edu.eg Juj75761 الثالثة مشح مستجد

31 160424 29707171700081 
أمنيه عبد العزيز 
 دياب السيد عمر

 omnia.abdalaziz39719@sed.menofia.edu.eg Juj38014 الثالثة مشح مستجد

32 160425 29707201703056 
محمد حسنى امام 

 ابراهيم
 mohamed.husnaa66285@sed.menofia.edu.eg Fog36758 الثالثة مشح مستجد

33 160430 29801241701338 
محمد عبد 

الحميد محمد زين 
 الدين

 mohamed.abdalhameed62416@sed.menofia.edu.eg Sal52126 الثالثة مشح مستجد

34 160433 29807171700752 
أحمد ماهر محمد  
 كريم الدين

 ahmed.maher30651@sed.menofia.edu.eg Xaf38215 الثالثة مشح مستجد

35 160435 29712121701137 
محمد عبد المنعم 

 حافظ غيث
 mohamed.abdalmonaam25379@sed.menofia.edu.eg Fuh92848 الثالثة مشح مستجد

36 160443 29810011701672 
عبد الرحمن 
ايهاب محمد 
 عبدربه تورىكي 

 abdalrahaman.ehab8556@sed.menofia.edu.eg Qaw50901 الثالثة مشح مستجد

37 160446 29705201701476 
احمد ماهر محمد 

 علوان
 ahmed.maher99722@sed.menofia.edu.eg Huk17966 الثالثة مشح مستجد

38 160448 29808121700715 
محمد جمال ابو 
 القاسم سابق

 mohamed.gamal78320@sed.menofia.edu.eg Boj63060 الثالثة مشح مستجد

39 160449 29509151700143 
نسمه فاروز عبد 
هللا عبد الرحمن 

 رسحان
 nesma.faroz98169@sed.menofia.edu.eg Yar13907 الثالثة مشح مستجد

40 160450 29806061701765 
حسناء  حسن 
 خليل الطرش

 hasnaa.hassan59323@sed.menofia.edu.eg Zac58317 الثالثة مشح مستجد

41 160452 29801101704353 
أحمد ابراهيم 
 أحمد المحروق

 ahmed.ibrahiem1132@sed.menofia.edu.eg Pos27842 الثالثة مشح مستجد

42 160483 29804191700326 
دنيا جالل عبد 
الرازق احمد عبد 

 ربه
 dunya.galal47978@sed.menofia.edu.eg Val76547 الثالثة مشح مستجد

43 160486 29803121701264 
أمنيه رجب محمد 

 عطا هللا
 omnia.ragab97895@sed.menofia.edu.eg Zup52838 الثالثة مشح مستجد

44 160490 29806201702139 
أحمد فتىح 
ى  رمضان بحير

 ahmed.fathaa13576@sed.menofia.edu.eg Tuj43150 الثالثة مشح مستجد

45 160491 29601101700341 
ايمان سيد احمد 
 حامد شعير 

 eman.sayed57521@sed.menofia.edu.eg Yof35704 الثالثة مشح مستجد

46 171100 29906011706787 
ايمان جويد زهران 

 درار
 eman.juwayed66520@sed.menofia.edu.eg Duj24019 الثالثة مشح مستجد

47 171103 29810191701004 
تف  أمجد صادق 

 جاد هللا
 touqa.amged1883@sed.menofia.edu.eg Nuh00700 الثالثة مشح مستجد

48 171108 29908201702063 
ايناس محمد 
االنور السيد 
 
 
 دسوق

 inas.mohamed26137@sed.menofia.edu.eg Sut62774 الثالثة مشح مستجد



49 171110 29901011715326 
منار عادل صبىح 

 سكر
 manar.adel94006@sed.menofia.edu.eg Rod47433 الثالثة مشح مستجد

50 171112 29905251700348 
ى عبد  آيه خير
 السميع منير 

 aya.khiraa1791@sed.menofia.edu.eg Zon31473 الثالثة مشح مستجد

51 171114 29901121701649 
علياء عماد محمد 
 رمضان مرىع

 aliaa.emad64327@sed.menofia.edu.eg Sat59919 الثالثة مشح مستجد

52 171123 29812181701254 
عبد الرحمن 
رمضان عيد 
 ابراهيم

 abdalrahaman.ramadan48952@sed.menofia.edu.eg Kok18455 الثالثة مشح مستجد

53 171125 29903121701005 
غاده خالد 
 اسماعيل سالم

 ghada.khaled82407@sed.menofia.edu.eg Cun41623 الثالثة مشح مستجد

54 171129 29905201701106 
روفيدا خالد 
 محمد ابو عياد

 rofida.khaled98525@sed.menofia.edu.eg Dur64414 الثالثة مشح مستجد

55 171131 29908251701297 
محمود خالد عىل 

 عىل حسن
 mahmoud.khaled61710@sed.menofia.edu.eg Xuy07735 الثالثة مشح مستجد

56 171132 29811131700803 
لس  دميانة كير
 جرجس ميخائيل

 dimiana.kerlos68200@sed.menofia.edu.eg Fot91849 الثالثة مشح مستجد

57 171135 29906091700946 
جيهان محمد 
مصطفى محمد 

 ذكرى
 gehan.mohamed4917@sed.menofia.edu.eg Noy74793 الثالثة مشح مستجد

58 171143 29908041701553 
مصطفى أسامه 
عبد الحميد 
 محمد

 mustafa.osama98176@sed.menofia.edu.eg Sax43641 الثالثة مشح مستجد

59 171150 29801121702128 
أمانى كورانى عبد 
 الحميد بهلول

 amany.kawranaa41530@sed.menofia.edu.eg Noy21888 الثالثة مشح مستجد

60 171152 29909221700225 
ساىل يارس احمد 

 سالمه
 salaa.yasser98096@sed.menofia.edu.eg Duz61079 الثالثة مشح مستجد

61 171154 29901101700158 
أحمد محمود 
ربيع محمود 

 حسن
 ahmed.mahmoud35065@sed.menofia.edu.eg Rav06484 الثالثة مشح مستجد

62 171158 29801151702947 
رضا محمد سعد 

 عىل
 reda.mohamed25235@sed.menofia.edu.eg Cog48098 الثالثة مشح مستجد

63 171162 29906231700127 
نورا رجب فتىح 
عبد المجيد 
 القاضى 

 noora.ragab28725@sed.menofia.edu.eg Wuf89359 الثالثة مشح مستجد

64 171164 29805201701462 
أمنه وهبه محمود 

 عىل
 amna.wahba4468@sed.menofia.edu.eg Dun07023 الثالثة مشح مستجد

65 171169 30001251701122 
ى تامر  ياسمير

ابراهيم عبد العزيز 
 عبد العزيز

 yasmine.tamer65163@sed.menofia.edu.eg Yaj03118 الثالثة مشح مستجد

66 171172 29901231702462 
هدير محمد 
حسن عطوه 
 
 
 الدسوق

 hadeer.mohamed80061@sed.menofia.edu.eg Tam34661 الثالثة مشح مستجد

67 171177 29810201703108 
آالء ناصف عباس 

 منصور
 alaaa.nassef84526@sed.menofia.edu.eg Xuv96673 الثالثة مشح مستجد

68 171183 29908071701809 
أية جمال محمد 

 نجم
 aya.gamal83592@sed.menofia.edu.eg Mom69988 الثالثة مشح مستجد



69 171185 29712271700554 
كريم محمد 
 سعيد الصعيدى

 kareem.mohamed57535@sed.menofia.edu.eg Nuz82103 الثالثة مشح مستجد

70 171196 29811071700884 
أمنيه ايهاب 
 معوض عطيه

 omnia.ehab59760@sed.menofia.edu.eg Yas05217 الثالثة مشح مستجد

71 171197 29903141700803 
زينب مصطفى 
 أحمد البهنساوى

 zainab.mustafa39147@sed.menofia.edu.eg Kow70397 الثالثة مشح مستجد

72 171198 29812131701709 
روضة عمر عبد 
 الفتاح صقر

 rawdah.omar12560@sed.menofia.edu.eg Wap35313 الثالثة مشح مستجد

73 171199 29901201705262 
آالء عبد الحميد 
عبد الغنى محمد 

 شلن  
 alaaa.abdalhameed1596@sed.menofia.edu.eg Yod36759 الثالثة مشح مستجد

74 171202 29812011708564 
هانم صالح  نرص 
 الدين حسن

 hanem.salah19636@sed.menofia.edu.eg Fam38818 الثالثة مشح مستجد

75 171212 29907081700723 
وق ماهر  عبد رسر

 القوي عمارة
 shorouq.maher8005@sed.menofia.edu.eg Kog32271 الثالثة مشح مستجد

76 171215 29811171700865 
ارساء عبد العظيم 
 مسعود عيىس

 israa.abdalazeem24207@sed.menofia.edu.eg Suw10698 الثالثة مشح مستجد

77 171217 29710101700859 
مصطفى ايهاب 
 حراج  محمد

 mustafa.ehab66760@sed.menofia.edu.eg Xov00019 الثالثة مشح مستجد

78 171218 29809011703227 
نعيمة مسعد عبد 
ف  الحفيظ رسر

 naima.mousaad23537@sed.menofia.edu.eg Lat98766 الثالثة مشح مستجد

79 171228 29807011702465 
جهاد جالل 
 ابراهيم بازيد

 gehad.galal51139@sed.menofia.edu.eg Qax99068 الثالثة مشح مستجد

80 171233 29906011701173 
عبد الرحمن 
حافظ محمد 

 غيط
 abdalrahaman.hafez86735@sed.menofia.edu.eg Yod95238 الثالثة مشح مستجد

81 171236 29702151704003 
آيه لطفى عبد 
 العليم معوض

 aya.latafaa52845@sed.menofia.edu.eg Vus98976 الثالثة مشح مستجد

82 171242 29907271700045 
هاجر أصيل 
 محمد بندارى

 hager.aseel66452@sed.menofia.edu.eg Xaj27390 الثالثة مشح مستجد

83 171256 29909261701429 
جهاد محمد 

 مرىس عبد الكريم
 gehad.mohamed81492@sed.menofia.edu.eg Fap88041 الثالثة مشح مستجد

84 171261 29901011704707 
فاطمة محمد 
ي عىلي ابو 

مصطفى
 نعيم

 fatma.mohamed14324@sed.menofia.edu.eg Pok08176 الثالثة مشح مستجد

85 171262 29908121702712 
محمد عبد هللا 
يونس عبد 
 المقصود

 mohamed.abdallah62043@sed.menofia.edu.eg Koc59383 الثالثة مشح مستجد

86 171271 29908081702943 
هدير وجية 
ى   زغلول أمير

 hadeer.wageeh63305@sed.menofia.edu.eg Kod04740 الثالثة مشح مستجد

87 171272 29907131702226 
جهاد مجدي 
 سالم السيد

 gehad.magdy13608@sed.menofia.edu.eg Kok41321 الثالثة مشح مستجد

88 171273 29908081702722 
ى صبىح  نرمير
 صالح عىل

 nermeen.subhaa11570@sed.menofia.edu.eg Sut35016 الثالثة مشح مستجد

89 171275 29810201700087 
منى محسن السيد 

ى راضى   ياسير
 munaa.mohsen74625@sed.menofia.edu.eg Pol93971 الثالثة مشح مستجد

90 171285 29909091705629 
سلىم شكرى 
 محمد البوىه

 salamaa.shukraa11872@sed.menofia.edu.eg Coz08877 الثالثة مشح مستجد



91 171286 29711031700062 
ساره وليد أنور 

 عياد
 sara.waleed64262@sed.menofia.edu.eg Jul42543 الثالثة مشح مستجد

92 171292 29903281700587 
ندا السيد محمد 
 ابراهيم عامر

 nada.alsayed17545@sed.menofia.edu.eg Was83325 الثالثة مشح مستجد

93 171293 29812111700668 
ارساء سعيد عبد 
 المنعم عىل غراب

 israa.said15286@sed.menofia.edu.eg Yuj19425 الثالثة مشح مستجد

94 171297 29810201700761 
مروه عماد نجم 
 سيد احمد

 marwa.emad95813@sed.menofia.edu.eg Cuz03164 الثالثة مشح مستجد

95 171314 29903071701572 
محمد صابر فهىم 

 دخان
 mohamed.saber51873@sed.menofia.edu.eg Huq01318 الثالثة مشح مستجد

96 171315 29808021700998 
عبد الرحمن 

صالح السيد نرص 
 الدين

 abdalrahaman.salah44860@sed.menofia.edu.eg Zon36097 الثالثة مشح مستجد

97 171323 29906221701206 
ى شعبان  ياسمير
 رشاد ابو العز

 yasmine.shaaban98320@sed.menofia.edu.eg Tok62563 الثالثة مشح مستجد

98 171324 29904181701922 
هاجر سمير عبد 
 العزيز خرصى 

 hager.sameer65217@sed.menofia.edu.eg Coh51985 الثالثة مشح مستجد

99 171331 29711021700641 
رانيا عبد العزيز 
 سعد صقر

 rania.abdalaziz20329@sed.menofia.edu.eg Boz15019 الثالثة مشح مستجد

100 171337 29902131701805 
داليا محمد عىلي 

 عزيز
 dalia.mohamed97021@sed.menofia.edu.eg Huy76076 الثالثة مشح مستجد

101 171341 29901151703921 
ى  نجالء ساىمي امير

 عمر
 naglaa.samy11075@sed.menofia.edu.eg Boh35428 الثالثة مشح مستجد

102 171342 29908181701421 
ي فرج  ماري بشر

 فانوس
 mary.boshra6589@sed.menofia.edu.eg Fun12924 الثالثة مشح مستجد

103 171360 29902281700823 
فاطمه أحمد 

حسنى سعيد عبد 
 الموىل

 fatma.ahmed43094@sed.menofia.edu.eg Vud66045 الثالثة مشح مستجد

104 171361 29908201700389 
ارساء عيىس عبد 
 الرحمن مسعود

 israa.eisaa84252@sed.menofia.edu.eg Dol51312 الثالثة مشح مستجد

105 171364 29908031700524 
دينا هاشم محمد 

 الخوىل
 dina.hashem84919@sed.menofia.edu.eg Dux83093 الثالثة مشح مستجد

106 171366 29806081700862 
دينا احمد محمد 

 عياد
 dina.ahmed525@sed.menofia.edu.eg Dac08059 الثالثة مشح مستجد

107 171368 29909301700625 
ساره محمد عبد 
 عوض هللا 

ى
الشاق

 هيبه
 sara.mohamed44343@sed.menofia.edu.eg Han52352 الثالثة مشح مستجد

108 171375 29908301700122 
يف  شيماء رسر
محمد سمير 
 النجار

 shaimaa.sherief79390@sed.menofia.edu.eg Con03404 الثالثة مشح مستجد

109 171379 29905171700509 
رنا أحمد جمال 
الدين السيد 
 ابراهيم

 rana.ahmed31113@sed.menofia.edu.eg Yap21703 الثالثة مشح مستجد

110 171384 29904011707543 
سعاد ابراهيم عبد 
 الحميد الصعيدى

 souad.ibrahiem30567@sed.menofia.edu.eg Dad80730 الثالثة مشح مستجد

111 171387 29906141700748 
مريم رجب خليفه 

 عىل خليفه
 mariem.ragab74888@sed.menofia.edu.eg Xus64169 الثالثة مشح مستجد



112 171389 29906011707082 
آالء فتىح عبد 
 الرازق سعد

 alaaa.fathaa37143@sed.menofia.edu.eg Yug83247 الثالثة مشح مستجد

113 171395 29905031700045 
نىه جمال السيد 
 احمد عبد العزيز

 nahaa.gamal62148@sed.menofia.edu.eg Fon47647 الثالثة مشح مستجد

114 171407 29810311700961 
هاجر هانى فرج 
 ابراهيم اسماعيل

 hager.hanaa9991@sed.menofia.edu.eg Vuk13102 الثالثة مشح مستجد

115 171410 29904011703246 
وق احمد  رسر
 محمد يازيد

 shorouq.ahmed1985@sed.menofia.edu.eg Xum39111 الثالثة مشح مستجد

116 171412 29908281700465 
ي 
ايه عفيفى

 عبدالفتاح دياب
 aya.afefy35896@sed.menofia.edu.eg Wub32776 الثالثة مشح مستجد

117 171414 29902271501083 
هدى أحمد 
 محمود جمعه

 hudana.ahmed25826@sed.menofia.edu.eg Quf77746 الثالثة مشح مستجد

118 171425 29901011725046 
أمل رمضان عبد 
 الجيد جعفر

 amal.ramadan27141@sed.menofia.edu.eg Fuh25121 الثالثة مشح مستجد

119 171440 29909011709807 
احسان جمال عبد 
 الحميد خالف

 ehsan.gamal46439@sed.menofia.edu.eg Xan72928 الثالثة مشح مستجد

120 171441 29903011706648 
ايناس اللين  
 محمد اللين  

 inas.alliythaa32116@sed.menofia.edu.eg Nox74535 الثالثة مشح مستجد

121 171449 29805301701605 
سمية محمد عىل 
 متوىل غنيم

 somaia.mohamed10309@sed.menofia.edu.eg Hoy92462 الثالثة مشح مستجد

122 171450 29909091707184 
نورهان خالد 
محمد جمال 

اره  رسر
 norhan.khaled64405@sed.menofia.edu.eg Jun31331 الثالثة مشح مستجد

123 171453 29907031701168 
ى  نورهان صي 
 فتىح حميده

 norhan.subraa53667@sed.menofia.edu.eg Vuz09372 الثالثة مشح مستجد

124 171454 29710071700328 
ناهد حسن السيد 

 قريقر
 nahid.hassan15167@sed.menofia.edu.eg Hup28686 الثالثة مشح مستجد

125 171455 29812091700631 
كريم عبد هللا 
 احمد احمد سعد

 kareem.abdallah55905@sed.menofia.edu.eg Jab42654 الثالثة مشح مستجد

126 171463 29907011704004 
جهاد عماد مختار 

 متوىل
 gehad.emad24670@sed.menofia.edu.eg Pas34346 الثالثة مشح مستجد

127 171467 29909041701746 
آيه محمد بيوىم 

 عيىس
 aya.mohamed63199@sed.menofia.edu.eg Tah04363 الثالثة مشح مستجد

128 171470 29801011710877 
أحمد السيد 
 محمد الركين  

 ahmed.alsayed45124@sed.menofia.edu.eg Run54310 الثالثة مشح مستجد

129 171471 29808261700642 
سماح حسن 
 حسن رويشد

 samah.hassan27392@sed.menofia.edu.eg Xoc15045 الثالثة مشح مستجد

130 171477 29910291700484 
نجاة جمال محمد 

 عبد الغفار
 najat.gamal95375@sed.menofia.edu.eg Nos74017 الثالثة مشح مستجد

131 171478 29901251702868 
رضوى شهدى 
 السيد محمد

 radwaa.shahdaa50694@sed.menofia.edu.eg Zof69705 الثالثة مشح مستجد

132 171483 29804191700091 
معاذ سالم احمد 
 سالم المغرن  

 moaaz.salem52143@sed.menofia.edu.eg Fox92083 الثالثة مشح مستجد

133 140113 29609181701696 
أيمن أحمد محمد 

 خطاب
 ayman.ahmed12143@sed.menofia.edu.eg Duq90672 الثالثة مشح باق

134 140239 29511171700624 
يوستينا عاطف 
موخ  ابراهيم رسر

 uostina.atef85301@sed.menofia.edu.eg Son97709 الثالثة مشح باق



135 150108 29302241700793 
محمد عبد الستار 
 عبد الحميد عمار

 mohamed.abdalsatar8195@sed.menofia.edu.eg Muc84421 الثالثة مشح باق

136 150139 29612151703342 
ى شحات  ياسمير
 قطب شحات

 yasmine.shahat64590@sed.menofia.edu.eg Quz14571 الثالثة مشح باق

137 150247 29605011708941 
ساره عبد ربه 

محمد عبد العزيز 
 الشحات

 sara.abdrabo31978@sed.menofia.edu.eg Jaw35180 الثالثة مشح باق

138 150265 29702221700485 
حنان نارص فتىح 
 الشنتناوى هشام

 hanan.naser23552@sed.menofia.edu.eg Xav63993 الثالثة مشح باق

139 150288 29702221702135 
محمود عادل 
 فريد غنيم

 mahmoud.adel82606@sed.menofia.edu.eg Con36003 الثالثة مشح باق

140 150300 29706241701629 
ارساء ابراهيم 
 السيد أبو حجازى

 israa.ibrahiem97747@sed.menofia.edu.eg Jow68825 الثالثة مشح باق

141 150402 29605021701384 
هدى عاطف عبد 
 الستار محمد

 hudana.atef6918@sed.menofia.edu.eg May35469 الثالثة مشح باق

142 150447 29601011709292 
اسالم عادل عرفه 

 زىك
 eslam.adel60466@sed.menofia.edu.eg Qoc02675 الثالثة مشح باق

143 160487 29708201701963 
ف نجاح  آيه أرسر

 عمر
 aya.ashraf52280@sed.menofia.edu.eg Dag45668 الثالثة مشح باق

144 140218 29510131700188 
صفاء سمير 
 
 
اق  مصطفى رسر

 safaa.sameer87658@sed.menofia.edu.eg Hoq01051 الثالثة مشح فرصة 

145 150184 29610311700423 
هناء ماهر عمر 
 محمد الشيخ

 hanaa.maher95800@sed.menofia.edu.eg Zan18968 الثالثة مشح فرصة 

146 140045 29607011701621 
آيه السيد عبد 
الحكيم محمد 
اوى  الشي 

 aya.alsayed10267@sed.menofia.edu.eg Qoj11113 الثالثة مشح فرصة 

147 140132 29603031701428 
دعاء فوزى عىل 

 سلطان
 doaa.fawazaa17241@sed.menofia.edu.eg But94371 الثالثة مشح فرصة 

 

 الفرقة الرابعة ) صحافة(

 كلمة المرور اإليميل الفرقة القسم الحالة اإلسم الرقم القوىمي  رقم الجلوس م

1 140219 29608051700586 
ي 
ة لطفى أمير

 شعبان المحروق
 amira.lotfy78033@sed.menofia.edu.eg Sox72714 الرابعة صحافة مستجد

2 140341 29601011711947 
أسماء عبد المنعم 
 حسن شعالن

 asmaa.abdalmonaam75466@sed.menofia.edu.eg Dov67215 الرابعة صحافة مستجد

3 140350 29704011704057 
ابراهيم احمد عبد 
 حسن

ى
 الشاق

 ibrahiem.ahmed8997@sed.menofia.edu.eg Won06158 الرابعة صحافة مستجد

4 150041 29709181401808 
فاطمه مصطفى 
ى ابراهيم  حسير
شان  

 الشر
 fatma.mustafa43431@sed.menofia.edu.eg Xoj38118 الرابعة صحافة مستجد

5 150249 29708201702382 
مروه صبىح 
 شكرى هيكل

 marwa.subhaa15981@sed.menofia.edu.eg Taj23480 الرابعة صحافة مستجد

6 160001 29803011704845 
ري  هام جمال عبد 
 الحميد العبد

 reham.gamal26685@sed.menofia.edu.eg Cul25765 الرابعة صحافة مستجد



7 160002 29809011701488 
ارساء سعيد عبد 
هللا محمد عبد 

 الصمد
 israa.said301@sed.menofia.edu.eg Mat75043 الرابعة صحافة مستجد

8 160003 29806211700371 
يل عبد  أحمد جي 
 الواحد سالم

 ahmed.gebriel25831@sed.menofia.edu.eg Xal96920 الرابعة صحافة مستجد

9 160004 29806011701047 
آية مجدى عبد 
الستار السيد 

 جويىل
 aya.majdaa12751@sed.menofia.edu.eg Joy55305 الرابعة صحافة مستجد

10 160005 29808011701686 
ارساء مهدى سعد 

 هيكل
 israa.mahdaa64078@sed.menofia.edu.eg Xoh73576 الرابعة صحافة مستجد

11 160006 29805291700346 
دعاء عالء فتىح 

 محمد
 doaa.aalaa18961@sed.menofia.edu.eg Top94943 الرابعة صحافة مستجد

12 160008 29809101701061 
ري  هام رضا حلىم 

 سويلم
 reham.reda11760@sed.menofia.edu.eg Rok15235 الرابعة صحافة مستجد

13 160012 29711151702387 
ساىل نرص عبد 
برى  العزيز الي 

 salaa.nasr78055@sed.menofia.edu.eg Nop71172 الرابعة صحافة مستجد

14 160014 29808081704925 
هاجر الصاوى 
 عىل محمد الجزار

 hager.alsaawaa25445@sed.menofia.edu.eg Duc86911 الرابعة صحافة مستجد

15 160015 29801031700983 
ايمان صالح راشد 

 مخلوف
 eman.salah79800@sed.menofia.edu.eg Waw51545 الرابعة صحافة مستجد

16 160017 29803121700683 
ى  سمر صي 
 محمد القبانى 

 samar.subraa80254@sed.menofia.edu.eg Qas48122 الرابعة صحافة مستجد

17 160020 29805301700706 
لمياء بدر أحمد 

 مدكور
 lamiaa.badr93227@sed.menofia.edu.eg Bot36463 الرابعة صحافة مستجد

18 160021 29710141700886 
ايمان انور محمد 

 عابدين
 eman.anwar18551@sed.menofia.edu.eg Qum59050 الرابعة صحافة مستجد

19 160022 29807011704166 
فاطمة عزت عىل 

 أبو النرص
 fatma.ezzat50332@sed.menofia.edu.eg Hul45725 الرابعة صحافة مستجد

20 160025 29805011706085 
هدى حمدى 
محمد مصطفى 

 ربيع
 hudana.hamadaa15226@sed.menofia.edu.eg Bah35157 الرابعة صحافة مستجد

21 160027 29802011705403 
آيه طارق محمد 

 الجمىس
 aya.tareq23878@sed.menofia.edu.eg Yax46814 الرابعة صحافة مستجد

22 160028 29808031700902 
زينب سعيد 
 محمد القاضى 

 zainab.said60391@sed.menofia.edu.eg Qak39198 الرابعة صحافة مستجد

23 160029 29804151700307 
ف أحمد  آيه أرسر
 عادل المحروق

 aya.ashraf19092@sed.menofia.edu.eg Fab30898 الرابعة صحافة مستجد

24 160030 29801011705768 
مروه عاطف 
 السيد زيدان

 marwa.atef64294@sed.menofia.edu.eg Kag61357 الرابعة صحافة مستجد

25 160031 29804161700828 
نا رضا عبد  مير
 المسيح اسحق

 myrna.reda2842@sed.menofia.edu.eg Tun71647 الرابعة صحافة مستجد

26 160032 29804151701443 
ارساء رمضان 
 اسماعيل محمد

 israa.ramadan44521@sed.menofia.edu.eg Wag31695 الرابعة صحافة مستجد

27 160033 29807081701024 
امانى عفيفى عبد 
 العاىط عفيفى 

 amany.eufayfaa88716@sed.menofia.edu.eg Wod15248 الرابعة صحافة مستجد

28 160034 29804071700608 
سماح عادل عبد 
 الخالق نوح

 samah.adel17164@sed.menofia.edu.eg Coj76020 الرابعة صحافة مستجد



29 160035 29710301700462 
ى ايمن  نيفير
 ابراهيم رياض

 niveen.ayman47268@sed.menofia.edu.eg Gup99605 الرابعة صحافة مستجد

30 160037 29805231701068 
منه هللا احمد 
 السيد مرىس

 mennaallah.ahmed18402@sed.menofia.edu.eg Roq38158 الرابعة صحافة مستجد

31 160038 29801071700889 
سارة عبد 

المنصف محمد 
 حواس

 sara.abdalmonsef29698@sed.menofia.edu.eg Ful40117 الرابعة صحافة مستجد

32 160039 29710201701101 
أسماء صالح 
 محمود الشتله

 asmaa.salah87217@sed.menofia.edu.eg Kub46411 الرابعة صحافة مستجد

33 160040 29801121700648 
ى  فاطمه خير
 السيد بكر

 fatma.khiraa74697@sed.menofia.edu.eg Yoy20073 الرابعة صحافة مستجد

34 160041 29710061700907 
آيه السيد عبد 
 الفتاح الشهاىل

 aya.alsayed5776@sed.menofia.edu.eg Qam56173 الرابعة صحافة مستجد

35 160043 29801011709348 
منى عبد الكريم 
عبد الفتاح 
 الصباغ

 munaa.abdalkareem59158@sed.menofia.edu.eg Vap02561 الرابعة صحافة مستجد

36 160049 29712271700562 
شيماء عبد 

المنعم اسماعيل 
 محمد اسماعيل

 shaimaa.abdalmonaam95793@sed.menofia.edu.eg Xaq89157 الرابعة صحافة مستجد

37 160054 29806211700541 
سلوى السيد عبد 
 الفتاح أحمد

 saluaa.alsayed12631@sed.menofia.edu.eg Voz00261 الرابعة صحافة مستجد

38 160055 29805241701228 
اسماء عبد النن  
 محمد الغرباوى

 asmaa.eibdalnbaa59188@sed.menofia.edu.eg Zum73204 الرابعة صحافة مستجد

39 160057 29712121700602 
شيماء رضا عبد 
 السميع السيد

 shaimaa.reda82191@sed.menofia.edu.eg Kun15262 الرابعة صحافة مستجد

40 160058 29809191701448 
أمانى سعيد 
 مصطفى بيوىم

 amany.said26921@sed.menofia.edu.eg Fay10333 الرابعة صحافة مستجد

41 160062 29802241700745 
الهام عبد هللا 
 حامد خرصى 

 elham.abdallah5710@sed.menofia.edu.eg Faz66649 الرابعة صحافة مستجد

42 160063 29805091701046 
أمنيه كرم فتىح 
 الصحصاح

 omnia.karam95308@sed.menofia.edu.eg Jam50156 الرابعة صحافة مستجد

43 160067 29804011703802 
ارساء ممدوح عبد 
 اللطيف شكر

 israa.mamdouh22038@sed.menofia.edu.eg Gaz87840 الرابعة صحافة مستجد

44 160068 29805091701186 
ارساء محمد 
 حسن الفار

 israa.mohamed24307@sed.menofia.edu.eg Koj17002 الرابعة صحافة مستجد

45 160071 29807071701069 
ة خالد محمد  أمير

 الصيفى 
 amira.khaled8154@sed.menofia.edu.eg Hol76634 الرابعة صحافة مستجد

46 160072 29801051700785 
رجاء هانى احمد 

ى  بحير
 raja.hanaa61826@sed.menofia.edu.eg Yuy87192 الرابعة صحافة مستجد

47 160073 29801181700949 
مها سعيد عبد 
العزيز السيد 
 ابوخليفه

 maha.said22022@sed.menofia.edu.eg Fan42944 الرابعة صحافة مستجد

48 160076 29806181700924 
فاطمة شعبان  
 كمال شعفة

 fatma.shaaban54437@sed.menofia.edu.eg Jur85957 الرابعة صحافة مستجد

49 160078 29801061700627 
اسماء رجب سيد 
 احمد نصار

 asmaa.ragab26935@sed.menofia.edu.eg Wub48986 الرابعة صحافة مستجد

50 160082 29804251700045 
اسماء اسماعيل 
 عبد الفتاح عتمان

 asmaa.ismail55379@sed.menofia.edu.eg Mas69001 الرابعة صحافة مستجد



51 160083 29808011705185 
صفاء سليمان 
عبد الفتاح 
 سليمان

 safaa.soliman27433@sed.menofia.edu.eg Zan09111 الرابعة صحافة مستجد

52 160084 29803191700737 
محمد صبىح عبد 

 العليم مطر
 mohamed.subhaa337@sed.menofia.edu.eg Mud26232 الرابعة صحافة مستجد

53 160085 29803301700461 
ايمان نارص عبد 
 الحميد عطيه

 eman.naser14704@sed.menofia.edu.eg Mar99445 الرابعة صحافة مستجد

54 160086 29711081700781 
منه هللا عبد 
الحميد محمود 

 خالف
 mennaallah.abdalhameed61599@sed.menofia.edu.eg Tug55249 الرابعة صحافة مستجد

55 160089 29804151701303 
ياره حمدى 
محمود عبد 
 الوهاب

 yara.hamadaa92727@sed.menofia.edu.eg Kul53249 الرابعة صحافة مستجد

56 160096 29711101701266 
آيات محمد 

 محمد الطحالوى
 ayat.mohamed86088@sed.menofia.edu.eg Puh14846 الرابعة صحافة مستجد

57 160100 29809161701702 
ايمان حسن 
 محمد الفاضى 

 eman.hassan43450@sed.menofia.edu.eg Sus54116 الرابعة صحافة مستجد

58 160101 29712241700444 
يف عزت  أيه رسر

 حافظ
 aya.sherief46427@sed.menofia.edu.eg Xoj59156 الرابعة صحافة مستجد

59 160102 29712151700844 
سماح رمضان 
محمد رشاد 
قاوى  الشر

 samah.ramadan81143@sed.menofia.edu.eg Qac02427 الرابعة صحافة مستجد

60 160103 29712011703681 
ندى حمدى عبده 

 العمورى
 nada.hamadaa23625@sed.menofia.edu.eg Paz03251 الرابعة صحافة مستجد

61 160105 29708141700563 
ى السيد  ياسمير
 احمد باظه

 yasmine.alsayed14940@sed.menofia.edu.eg Pob38254 الرابعة صحافة مستجد

62 160106 29802171700521 
امانى سعيد قنديل 

 حسن
 amany.said8587@sed.menofia.edu.eg Hup12520 الرابعة صحافة مستجد

63 160108 29807201702089 
امانى سعد عبد 
 العليم مصطفى 

 amany.saad99828@sed.menofia.edu.eg Wuc81691 الرابعة صحافة مستجد

64 160110 29808011702852 
احمد حماده 
معوض احمد 

 قنديل
 ahmed.hamada28789@sed.menofia.edu.eg Zub50179 الرابعة صحافة مستجد

65 160112 29808291701601 
رحاب مصطفى 
 سليمان البنا

 rehab.mustafa97986@sed.menofia.edu.eg Nas63199 الرابعة صحافة مستجد

66 160113 29803211702529 
مروه شاكر 
 يوسف محمد

 marwa.shaker61242@sed.menofia.edu.eg Vam92649 الرابعة صحافة مستجد

67 160114 29808011703565 
ارساء عبد 

المطلب يوسف 
 الفار

 israa.abdalmoteleb84526@sed.menofia.edu.eg Fok81786 الرابعة صحافة مستجد

68 160115 29805161701324 
راندا عماد محمد 

 قابيل
 randa.emad8383@sed.menofia.edu.eg Foh50726 الرابعة صحافة مستجد

69 160121 29801011710966 
شيماء كرم سعد 

قاوى  الشر
 shaimaa.karam37956@sed.menofia.edu.eg Vog34465 الرابعة صحافة مستجد

70 160122 29807011703569 
ارساء فرج محمد 

 وهدان
 israa.farag88113@sed.menofia.edu.eg Nar88914 الرابعة صحافة مستجد

71 160123 29804241700462 
رانيا محمد 
 محمود السيد

 rania.mohamed85222@sed.menofia.edu.eg Huq03511 الرابعة صحافة مستجد



72 160124 29808171701135 

عبد الحميد 
ف عبد  ارسر

الحميد ابراهيم 
 فايد

 abdalhameed.ashraf23781@sed.menofia.edu.eg Bog62225 الرابعة صحافة مستجد

73 160127 29803011703008 
ندا عبد الظاهر 
 عىل غنيم

 nada.abdalzaher92928@sed.menofia.edu.eg Daf87294 الرابعة صحافة مستجد

74 160129 29809301701741 
ايناس عبد 

الحكيم ابراهيم 
 االشمونى 

 inas.abdalhakeem62129@sed.menofia.edu.eg Zoh75289 الرابعة صحافة مستجد

75 160130 29804291700421 
ارساء احمد عبد 
ى   الرؤف حسير

 israa.ahmed18261@sed.menofia.edu.eg Way78977 الرابعة صحافة مستجد

76 160131 29802211700627 
بوىس عبد 
الحميد عبد 
 الجواد الضلع

 busaa.abdalhameed48898@sed.menofia.edu.eg Daj77063 الرابعة صحافة مستجد

77 160133 29808151701546 
ى احمد  امل حسير

 الشاعر
 amal.hassan33566@sed.menofia.edu.eg Zaj45926 الرابعة صحافة مستجد

78 160137 29704061700982 
فاطمه محمد  
كمال الدين 
ى  ى حسير  حسير

 fatma.mohamed15457@sed.menofia.edu.eg Saf17299 الرابعة صحافة مستجد

79 160139 29810011707409 
ارساء احمد 
 محمد احمد

 israa.ahmed91001@sed.menofia.edu.eg Nap13842 الرابعة صحافة مستجد

80 160140 29805311700488 
مارينا ابراهيم 
 فهىم مرقص

 marina.ibrahiem95939@sed.menofia.edu.eg Juk71609 الرابعة صحافة مستجد

81 160141 29805081700807 
نجوى صبىح 
 أمبان  أحمد

 najwaa.subhaa28016@sed.menofia.edu.eg Lod19228 الرابعة صحافة مستجد

82 160143 29802211701003 
هبه بهاء الدين 
عبد الخالق عبد 

 السالم
 heba.bahaa23070@sed.menofia.edu.eg Pup67100 الرابعة صحافة مستجد

83 160144 29807051702263 
ه محمود نصار  نير

 الجزار
 nayra.mahmoud68054@sed.menofia.edu.eg Xoq43641 الرابعة صحافة مستجد

84 160145 29810031700443 
آالء حمدى حسن 

 عبد الغنى 
 alaaa.hamadaa65787@sed.menofia.edu.eg Fox39882 الرابعة صحافة مستجد

85 160146 29804201701121 
أسماء شعبان 
 محمد فرحات

 asmaa.shaaban2682@sed.menofia.edu.eg Yoz05995 الرابعة صحافة مستجد

86 160147 29804061700723 
منى عبد الحميد 
 احمد صيفه

 munaa.abdalhameed97647@sed.menofia.edu.eg Lom20860 الرابعة صحافة مستجد

87 160153 29712311700331 
محمد السيد 
 متوىل القليون  

 mohamed.alsayed48058@sed.menofia.edu.eg Cac56109 الرابعة صحافة مستجد

88 160154 29804221700342 
وق محمد  رسر
الحسينى سيف 

 الخوىل
 shorouq.mohamed25460@sed.menofia.edu.eg Qux49050 الرابعة صحافة مستجد

89 160157 29808191700461 
بسنت حسام 
 فتىح السيد

 basant.hossam5250@sed.menofia.edu.eg Loh50252 الرابعة صحافة مستجد

90 160158 29802121701543 
ساره محمود رزق 
 ابراهيم داود

 sara.mahmoud48990@sed.menofia.edu.eg Xul60489 الرابعة صحافة مستجد

91 160159 29801011714201 
ىم عبد المحسن 
أبو الفضل عبد 

 السيد
 maa.abdalmohsen96171@sed.menofia.edu.eg Fak96631 الرابعة صحافة مستجد



92 160160 29805051701728 
ارساء معروف 
 عيد معروف

 israa.maaroof8620@sed.menofia.edu.eg Joq41953 الرابعة صحافة مستجد

93 160162 29804131700866 
جهاد عرن  سعيد 

 ابوظريفه
 gehad.eurbaa19526@sed.menofia.edu.eg Hub82635 الرابعة صحافة مستجد

94 160164 29710121700782 
مارى مينا ماهر 

 مينا
 maraa.mina38290@sed.menofia.edu.eg Lon29285 الرابعة صحافة مستجد

95 160165 29805171700806 
ساره مصطفى 
 محمد نرص

 sara.mustafa60031@sed.menofia.edu.eg Pab11193 الرابعة صحافة مستجد

96 160167 29802011705225 
مروه أحمد عبد 
 النن  عبد السميع

 marwa.ahmed77861@sed.menofia.edu.eg Tap33017 الرابعة صحافة مستجد

97 160171 29804071700624 
ساره محمد عزت 

 محمد
 sara.mohamed224@sed.menofia.edu.eg Dun22405 الرابعة صحافة مستجد

98 160174 29710011711151 
احمد صالح فرج 

 ابو كريشه
 ahmed.saleh51649@sed.menofia.edu.eg Gun73201 الرابعة صحافة مستجد

99 160175 29804151701389 
رانيا نوح حلىم 

 شادى
 rania.nooh12920@sed.menofia.edu.eg Kos26535 الرابعة صحافة مستجد

100 160178 29804011706801 
منى ساىم ابراهيم 

 عوض
 munaa.samaa68618@sed.menofia.edu.eg Lad04935 الرابعة صحافة مستجد

101 160180 29801011717162 
اسماء مصطفى 
 محمد حفيشه

 asmaa.mustafa66107@sed.menofia.edu.eg Mab43925 الرابعة صحافة مستجد

102 160182 29801011709542 
آيه ابراهيم بكر 

 الصباغ
 aya.ibrahiem31563@sed.menofia.edu.eg Yob66678 الرابعة صحافة مستجد

103 160185 29802111700948 
تف  وجيه ابراهيم 

 النشار
 touqa.wageh8083@sed.menofia.edu.eg Gog85049 الرابعة صحافة مستجد

104 160189 29807041700564 
ى محمد  ياسمير
نارص الدين محمد 

 جي  
 yasmine.mohamed66103@sed.menofia.edu.eg Pox09994 الرابعة صحافة مستجد

105 160192 29803218800488 
ارساء جمال 
محمد محمد 

 مرىع
 israa.gamal87711@sed.menofia.edu.eg Hap20203 الرابعة صحافة مستجد

106 160194 29808271700268 
ى نفاذى  نرمير
حجازى عبد 
 الحميد

 nermeen.nafadhaa64113@sed.menofia.edu.eg Gad49508 الرابعة صحافة مستجد

107 160197 29806251701109 
احالم مجدى 
 نبوى الخوىل

 ahlam.majdaa68501@sed.menofia.edu.eg Rav21239 الرابعة صحافة مستجد

108 160198 29807011706592 
عبد الرحمن عماد 
 عيد محمد ساكنه

 abdalrahaman.emad10713@sed.menofia.edu.eg Sax51431 الرابعة صحافة مستجد

109 160199 29806301700362 
نورا حماده أحمد 

ف  رسر
 noora.hamada79629@sed.menofia.edu.eg Har68151 الرابعة صحافة مستجد

110 160201 29809271701147 
أسماء عبد السيد 
عبد الوارث 
 رضوان

 asmaa.abdalsayed1718@sed.menofia.edu.eg Guh98574 الرابعة صحافة مستجد

111 160202 29807201702241 
نورهان وائل باىه 
 عمر الجندى

 norhan.wael70527@sed.menofia.edu.eg Lag86112 الرابعة صحافة مستجد

112 160203 29801201702803 
وق اسامه عبد  رسر
 المعىط فارس

 shorouq.osama3827@sed.menofia.edu.eg Van11334 الرابعة صحافة مستجد

113 160204 29805011702543 
ارساء سعيد فتىح 
 عبد الحميد

 israa.said4768@sed.menofia.edu.eg Pof87953 الرابعة صحافة مستجد



114 160205 29807261700808 
جهاد احمد رشاد 

 السيد
 gehad.ahmed42607@sed.menofia.edu.eg Zag32300 الرابعة صحافة مستجد

115 160207 29708121700206 
ىم ربيع ابراهيم 

 محمد
 maa.rabee99470@sed.menofia.edu.eg Rof71051 الرابعة صحافة مستجد

116 160210 29704291700663 
أية خالد محمد 

 سالم
 aya.khaled28399@sed.menofia.edu.eg Man52450 الرابعة صحافة مستجد

117 160211 29802161700922 
ايمان غريب 
 حسن عىل

 eman.ghareeb79726@sed.menofia.edu.eg Sop47874 الرابعة صحافة مستجد

118 160212 29806091700607 
بسنت صالح رزق 

 عبد الهادى
 basant.salah24251@sed.menofia.edu.eg Sad42441 الرابعة صحافة مستجد

119 160213 29812011703724 
آالء طارق شحاته 

 الفيوىم
 alaaa.tareq10224@sed.menofia.edu.eg Qop93077 الرابعة صحافة مستجد

120 160215 29803141700841 
سلىم عيد سالمه 

 عامر
 salamaa.eid71966@sed.menofia.edu.eg Yaq08067 الرابعة صحافة مستجد

121 160216 29803291700483 
سمر شحات عبد 
 الشهيد القطان

 samar.shahat1224@sed.menofia.edu.eg Jum75286 الرابعة صحافة مستجد

122 160217 29801151701681 
ى رمضان  نرمير
 نرص سالم

 nermeen.ramadan27273@sed.menofia.edu.eg Voq11231 الرابعة صحافة مستجد

123 160218 29711151703022 
أسماء نارص 
 عثمان كامل

 asmaa.naser201@sed.menofia.edu.eg Zap69654 الرابعة صحافة مستجد

124 160219 29807011704743 
ه يوسف عبد  امير

 هللا الفف  
 amira.youssef73684@sed.menofia.edu.eg Wab72492 الرابعة صحافة مستجد

125 160220 29802131700421 
حنان صبىح 
ابراهيم 
 ابومصطفى 

 hanan.subhaa68704@sed.menofia.edu.eg Pas08554 الرابعة صحافة مستجد

126 160222 29711291700201 
علياء محمد 
 جابرعبد الجليل

 aliaa.mohamed68307@sed.menofia.edu.eg Sul48051 الرابعة صحافة مستجد

127 160226 29806071701101 
هبه عبد العال 
 عبد الهادى السيد

 heba.abdalaal49409@sed.menofia.edu.eg Foj68558 الرابعة صحافة مستجد

128 160227 29801241700846 
ف عبد  تغريد أرسر
 السالم عاشور

 taghreed.ashraf46105@sed.menofia.edu.eg Sor01847 الرابعة صحافة مستجد

129 160228 29805021701171 
محمد عىل احمد 
 محمد منصور

 mohamed.ali33211@sed.menofia.edu.eg Yuf48588 الرابعة صحافة مستجد

130 160230 29711011701828 
نورا عبد الظاهر 
 عىل عبد الظاهر

 noora.abdalzaher9471@sed.menofia.edu.eg Xuj25253 الرابعة صحافة مستجد

131 160231 29803011703229 
آيه السيد عبد 
المنعم محمد ابو 

 النرص
 aya.alsayed33953@sed.menofia.edu.eg Yah21172 الرابعة صحافة مستجد

132 160232 29805101702763 
ايمان أحمد فؤاد 
 أحمد عمر

 eman.ahmed33046@sed.menofia.edu.eg Luv86945 الرابعة صحافة مستجد

133 160233 29807261700727 
اسماء مجدى 
ى   سالم حسير

 asmaa.majdaa46979@sed.menofia.edu.eg Zoy85907 الرابعة صحافة مستجد

134 160234 29801181701201 
خلود كرم عبد 
 الفتاح اللبودى

 kholood.karam69475@sed.menofia.edu.eg Koj08771 الرابعة صحافة مستجد

135 160235 29801201701068 
ساره صالح عىل 

 طمان
 sara.salah10442@sed.menofia.edu.eg Tum29236 الرابعة صحافة مستجد

136 160236 29806011702388 
سارة عمر سعد  

 كبوش
 sara.omar30159@sed.menofia.edu.eg Duq40063 الرابعة صحافة مستجد



137 160237 29802161700949 
ه رشدى عبد  نير
 الحسيب سعد

 nayra.rashdaa8900@sed.menofia.edu.eg Luf63055 الرابعة صحافة مستجد

138 160238 29808161700661 
ارساء سعيد 
 محمد موىس

 israa.said20404@sed.menofia.edu.eg Pug43983 الرابعة صحافة مستجد

139 160239 29806181700746 
هند عادل صالح 

 امام
 hend.adel91453@sed.menofia.edu.eg Low61859 الرابعة صحافة مستجد

140 160240 29805121701224 
اسماء عبد هللا 
ي غنيم

 عبد المرضى
 asmaa.abdallah29341@sed.menofia.edu.eg Ruh78798 الرابعة صحافة مستجد

141 160241 29801101701389 
سعاد لطفى لطفى 

 الشتله
 souad.latafaa2125@sed.menofia.edu.eg Maf37525 الرابعة صحافة مستجد

142 160242 29802131700367 
ى معوض  ياسمير
 محروس طاحون

 yasmine.mawad9550@sed.menofia.edu.eg Pob41502 الرابعة صحافة مستجد

143 160243 29711091700746 
هبه شعبان عبد 
 
 
 الحليم العراق

 heba.shaaban75290@sed.menofia.edu.eg Xod13297 الرابعة صحافة مستجد

144 160245 29806171700632 
عبد هللا جمال 
 ابراهيم الشافىع

 abdallah.gamal29753@sed.menofia.edu.eg Woj52974 الرابعة صحافة مستجد

145 160246 29704041700587 
والء رجب عبد 
 الفتاح محمود

 walaa.ragab46350@sed.menofia.edu.eg Lus96847 الرابعة صحافة مستجد

146 160247 29804251701289 
دعاء فرج مرىس 

 عبدربه
 doaa.farag49004@sed.menofia.edu.eg Voc54272 الرابعة صحافة مستجد

147 160248 29807201701104 
نىه منصور عبد 
 العاىط الشكرى

 nahaa.mansour75495@sed.menofia.edu.eg Zoz16988 الرابعة صحافة مستجد

148 160251 29807091700425 
ايمان أحمد 
محمد سعيد 

 محمد
 eman.ahmed32112@sed.menofia.edu.eg Waz78263 الرابعة صحافة مستجد

149 160252 29806011707321 
ه مسعد  امير
 محمد جعفر

 amira.mousaad40817@sed.menofia.edu.eg Gag40460 الرابعة صحافة مستجد

150 160253 29807011702945 
أمانى محمد فؤاد 

 العباىس
 amany.mohamed5556@sed.menofia.edu.eg Caq19781 الرابعة صحافة مستجد

151 160254 29701171700466 
آيه ساىم محمد 

 عىل
 aya.samaa35902@sed.menofia.edu.eg Paf77695 الرابعة صحافة مستجد

152 160255 29706071701122 
سارة رفاىع نرص 

 خالف
 sara.rafaeaa42822@sed.menofia.edu.eg Bag31899 الرابعة صحافة مستجد

153 160259 29701170102506 
نورهان رجب عبد 
الفتاح عبد 
 الرحمن

 norhan.ragab78231@sed.menofia.edu.eg Naj13411 الرابعة صحافة مستجد

154 160261 29707271700747 
ندا صالح محمد 

 احمد
 nada.salah58599@sed.menofia.edu.eg Luz48484 الرابعة صحافة مستجد

155 160262 29804142100127 
سلىم عماد الدين 
رياض محمود 
 الفخرانى 

 salamaa.emad80021@sed.menofia.edu.eg Kap45770 الرابعة صحافة مستجد

156 160263 29803211702081 
سلىم فكرى 

 
ى
 محمد عبد الشاق

 salamaa.fikraa14897@sed.menofia.edu.eg Jar30741 الرابعة صحافة مستجد

157 160264 29808101702428 
ايمان سعيد 
 محمد الطمالوى

 eman.said34460@sed.menofia.edu.eg Koh93114 الرابعة صحافة مستجد

158 160265 29712231700624 
سلىم عىل 
 اسماعيل عىل

 salamaa.ali58015@sed.menofia.edu.eg Qup96881 الرابعة صحافة مستجد



159 160273 29803161700481 
ايمان سعيد 
 محمد عىل

 eman.said77670@sed.menofia.edu.eg Ral47356 الرابعة صحافة مستجد

160 160286 29803151702524 
اسماء عاطف 
عبد المنعم 
 شحاته

 asmaa.atef67448@sed.menofia.edu.eg Ham13686 الرابعة صحافة مستجد

161 160292 29711091700843 
جهاد اسماعيل 
 قطب الشهاىل

 gehad.ismail15182@sed.menofia.edu.eg Cup04603 الرابعة صحافة مستجد

162 160293 29705051701642 
ناريمان صديق 
 محمد جميل

 nareman.seddeq40122@sed.menofia.edu.eg Wud84283 الرابعة صحافة مستجد

163 160298 29708231701704 
نورهان حاتم انور 

 محمود
 norhan.hatem62711@sed.menofia.edu.eg Dab89810 الرابعة صحافة مستجد

164 160318 29806151701527 
ساره عبد السميع 
ابراهيم السيد 
قاوى  الشر

 sara.abdalsamee1153@sed.menofia.edu.eg Nuc23084 الرابعة صحافة مستجد

165 160319 29806131701628 
ندا أحمد الهادى 
 السيد ابراهيم

 nada.ahmed44130@sed.menofia.edu.eg Lup52998 الرابعة صحافة مستجد

166 160320 29712011702421 
ندا أحمد عزاىل 

 حسن
 nada.ahmed30876@sed.menofia.edu.eg Jus95974 الرابعة صحافة مستجد

167 160321 29807121701308 
ندا سعد ابراهيم 

 الصعيدى
 nada.saad72530@sed.menofia.edu.eg Vos13948 الرابعة صحافة مستجد

168 160324 29807031700809 
آيه انور حسن 

 السيد
 aya.anwar52127@sed.menofia.edu.eg Puy61932 الرابعة صحافة مستجد

169 160325 29809201701565 
ارساء جمال 

 توفيق الشعراوى
 israa.gamal42666@sed.menofia.edu.eg Muh40680 الرابعة صحافة مستجد

170 160326 29805311700348 
نورا عبد هللا عبد 
الرحيم عبد 
 المجيد

 noora.abdallah48061@sed.menofia.edu.eg Jof81149 الرابعة صحافة مستجد

171 160334 29807071701727 
ناديه مهدى منير 

 المواردى
 nadia.mahdaa62246@sed.menofia.edu.eg Xoq89881 الرابعة صحافة مستجد

172 160339 29702201702686 
ه محمود عىل  امير

 الخمرى
 amira.mahmoud60658@sed.menofia.edu.eg Jub30033 الرابعة صحافة مستجد

173 160340 29808211700366 
زينب محمد 
 عفيفى نعام

 zainab.mohamed29028@sed.menofia.edu.eg Wuy15549 الرابعة صحافة مستجد

174 160341 29802041700805 
مريم صالح 
 مختار الصعيدى

 mariem.salah46616@sed.menofia.edu.eg Vat35719 الرابعة صحافة مستجد

175 160343 29710060101627 
ى محمد  بسمه امير

 أحمد
 basma.amin79709@sed.menofia.edu.eg Zuw31861 الرابعة صحافة مستجد

176 160353 29507121701444 
رشا حامد راشد 

 وهدان
 rasha.hamed81536@sed.menofia.edu.eg Cab66046 الرابعة صحافة مستجد

177 160356 29805111700203 
امانى السيد 
 عثمان الجندى

 amany.alsayed95620@sed.menofia.edu.eg Dat87080 الرابعة صحافة مستجد

178 160359 29808081704909 
داليا الصاوى عىل 
 محمد الجزار

 dalia.alsaawaa67678@sed.menofia.edu.eg Bul89773 الرابعة صحافة مستجد

179 160366 29801011718045 
زينب سمير نوح 

 الزهار
 zainab.sameer92451@sed.menofia.edu.eg Bob69433 الرابعة صحافة مستجد

180 160368 29804251701041 
ى عاطف  نرمير
 محمد عباس

 nermeen.atef59066@sed.menofia.edu.eg Zut41879 الرابعة صحافة مستجد



181 160375 29805161701847 
عزيزة انور محمد 

محروس 
 الفيشاوى

 aziza.anwar85781@sed.menofia.edu.eg Jof49378 الرابعة صحافة مستجد

182 160384 29801011707981 

عائشه عبد 
الكريم عبد 
المحسن ابو 
 الجلب

 mohamed.abdalkareem98435@sed.menofia.edu.eg Coy08730 الرابعة صحافة مستجد

183 160385 29808101701405 
وك  اسماء مي 
 خميس احمد

 asmaa.mabrouk49595@sed.menofia.edu.eg Mov05975 الرابعة صحافة مستجد

184 160386 29802101700907 
أمانى صابر 

 
 
ابراهيم الدسوق

 ابوسنه
 amany.saber29693@sed.menofia.edu.eg Yow49999 الرابعة صحافة مستجد

185 160388 29801191700955 
أحمد عبد الي  
 محمد شيحه

 ahmed.abdalbar75388@sed.menofia.edu.eg Waq75240 الرابعة صحافة مستجد

186 160389 29702071700562 
مروه جمال 

 محمد عبد العال
 marwa.gamal57019@sed.menofia.edu.eg Maf06131 الرابعة صحافة مستجد

187 160390 29806200202175 
مصطفى احمد 
وك عبد  مي 
 الجواد

 mustafa.ahmed34286@sed.menofia.edu.eg Sam05774 الرابعة صحافة مستجد

188 160392 29806281700727 
سلىم حسن 
 فتىح المسلم

 salamaa.hassan15012@sed.menofia.edu.eg Gab08448 الرابعة صحافة مستجد

189 160396 29801101702385 
بسمه السيد 
ى   رمضان امير

 basma.alsayed88308@sed.menofia.edu.eg Kuv20276 الرابعة صحافة مستجد

190 160398 29809251700501 
شيماء محمود 
محمد متوىل 
 حجازى

 shaimaa.mahmoud83455@sed.menofia.edu.eg Ral95273 الرابعة صحافة مستجد

191 160405 29802251700263 
آيه محمد توفيق 

 العشماوى
 aya.mohamed46653@sed.menofia.edu.eg Guj23536 الرابعة صحافة مستجد

192 160408 29710251701268 
ارساء نارص ابو 
 الفتوح عفيفى 

 israa.naser37553@sed.menofia.edu.eg Kap07569 الرابعة صحافة مستجد

193 160411 29709011704431 
أسامه فؤاد عباس 

 يونس
 osama.fouad61637@sed.menofia.edu.eg Pus87334 الرابعة صحافة مستجد

194 160412 29803011706988 
دنيا عبد السالم 
 ابراهيم خليل

 dunya.abdalsalam12955@sed.menofia.edu.eg Goc85279 الرابعة صحافة مستجد

195 160415 29612011707623 
ارساء سعيد عبد 

المطلب 
 النحريرى

 israa.said21764@sed.menofia.edu.eg Tov10115 الرابعة صحافة مستجد

196 160418 29803071701608 
ىم محمود احمد 

 ابوشنب
 maa.mahmoud51196@sed.menofia.edu.eg Vok39153 الرابعة صحافة مستجد

197 160419 29705011702018 
كامل ابراهيم  
 
ى
 كامل الشنوق

 kamel.ibrahiem62614@sed.menofia.edu.eg Max48862 الرابعة صحافة مستجد

198 160420 29802088800344 
روال هانى عىل 
 ربيع عبد التواب

 rula.hanaa18555@sed.menofia.edu.eg Vur53954 الرابعة صحافة مستجد

199 160421 29807291700624 
ارساء عمر عبد 
 الفتاح مراد

 israa.omar64620@sed.menofia.edu.eg Tar57787 الرابعة صحافة مستجد

200 160428 29801041701341 
جيهاد سعيد عبد 

 الفتاح جاد
 gehad.said26716@sed.menofia.edu.eg Hov23790 الرابعة صحافة مستجد



201 160429 29712241700304 
آيه احمد سعد 

ى   شاهير
 aya.ahmed25234@sed.menofia.edu.eg Par22691 الرابعة صحافة مستجد

202 160436 29901011718643 
حسناء طارق 
ى   محمد حسير

 hasnaa.tareq72197@sed.menofia.edu.eg Fom93981 الرابعة صحافة مستجد

203 160438 29802011700509 
آيه احمد السيد 

 الزقم
 aya.ahmed75991@sed.menofia.edu.eg Wuj46271 الرابعة صحافة مستجد

204 160441 29808011400805 
ى بدير   خير

تف 
 عىل

 touqa.khiraa7608@sed.menofia.edu.eg Zuz02654 الرابعة صحافة مستجد

205 160447 29705051701804 
منال نادى وحيد 

 شتيه
 manal.nadaa74674@sed.menofia.edu.eg Zol88477 الرابعة صحافة مستجد

206 160451 29802191701401 
مريم زكريا محمد 

 موىس
 mariem.zakaria48220@sed.menofia.edu.eg Zaq68865 الرابعة صحافة مستجد

207 160460 29809131700701 
ري  هام دبرىك كمال 

 دبرىك
 reham.dabarikaa68136@sed.menofia.edu.eg Tux33988 الرابعة صحافة مستجد

208 160461 29805011701105 
شيماء محمد 
 ابراهيم باظه

 shaimaa.mohamed18079@sed.menofia.edu.eg Ruc85068 الرابعة صحافة مستجد

209 160462 29802211700881 
هبه حسنى محمد 
 الشحات حسن

 heba.husnaa3755@sed.menofia.edu.eg Jun49077 الرابعة صحافة مستجد

210 160468 29805241701741 
ارساء مرضى 
 ابراهيم ابوعريان

 israa.mardaa8396@sed.menofia.edu.eg Kun19652 الرابعة صحافة مستجد

211 160469 29709011703028 
ملك سليمان 
قاوى  رمضان الشر

 shaima.soliman80448@sed.menofia.edu.eg Gap58968 الرابعة صحافة مستجد

212 160470 29708221700475 
محمود كارم 
 محمود السيد

 mahmoud.karem39000@sed.menofia.edu.eg Wax33650 الرابعة صحافة مستجد

213 160474 29804161701085 
منار سامح محمد 
 عىل أبوشنب

 manar.sameh47152@sed.menofia.edu.eg Tom77297 الرابعة صحافة مستجد

214 160481 29803151701242 
مروه السيد 
 محمد جاب هللا

 marwa.alsayed19720@sed.menofia.edu.eg Say08306 الرابعة صحافة مستجد

215 160482 29809251700624 
ارساء احمد عبد 
 المنعم الباجورى

 israa.ahmed51952@sed.menofia.edu.eg Tag62552 الرابعة صحافة مستجد

216 140164 29605011710229 
منى كمال عبد 
الجليل عبد 
 العاىط

 munaa.kamal37445@sed.menofia.edu.eg Gop26148 الرابعة صحافة باق

217 140268 29510251702648 
والء سمير عىل 

 سويد
 walaa.sameer48886@sed.menofia.edu.eg Cos43191 الرابعة صحافة باق

218 140343 29602011706745 
فداء عادل عزيز 

 اسعد
 fidaa.adel98943@sed.menofia.edu.eg Qab55852 الرابعة صحافة باق

219 140029 29606101703023 
اسماء محمد 
احمد عبد 
 الوهاب

 asmaa.mohamed79767@sed.menofia.edu.eg Rum99033 الرابعة صحافة فرصة أوىل

220 120293 29408201701803 
فاطمه احمد عبد 
 العزيز كروش

 fatma.ahmed87264@sed.menofia.edu.eg Jod05916 الرابعة صحافة فرصة ثانية

 

 الفرقة الرابعة )مسرح(

 كلمة المرور اإليميل الفرقة القسم الحالة اإلسم الرقم القوىمي  رقم الجلوس م



1 140053 29406171700286 
نهال سليمان 
 محمد الجزار

 nihal.soliman41376@sed.menofia.edu.eg Suy65555 الرابعة مشح مستجد

2 140093 29601011723864 
جمال عىل  آمانى 

 شهاب
 amany.gamal75186@sed.menofia.edu.eg Wuk72423 الرابعة مشح مستجد

3 140179 29604061700511 
محمد عماد عبد 
 النور خليل سليم

 mohamed.emad59641@sed.menofia.edu.eg Bud15986 الرابعة مشح مستجد

4 140208 29510071700795 
ف  محمد ارسر
 احمد المقدم

 mohamed.ashraf87088@sed.menofia.edu.eg Col23377 الرابعة مشح مستجد

5 140236 29702121703193 
مصطفى عماد 
 فؤاد الشعار

 mustafa.emad42187@sed.menofia.edu.eg Boz10820 الرابعة مشح مستجد

6 140270 29605011711241 
جهاد أسامة 
 رشدى عياد

 gehad.osama31190@sed.menofia.edu.eg Jar66263 الرابعة مشح مستجد

7 140300 29607181700221 
ايمان شكرى عبد 
 الفتاح موىس

 eman.shukraa19279@sed.menofia.edu.eg Xuq67813 الرابعة مشح مستجد

8 140326 29601281701064 
عبير نرص عوض 
 هللا السيد فايد

 abeer.nasr45563@sed.menofia.edu.eg Gak08735 الرابعة مشح مستجد

9 140333 29508181700397 
عبد المنعم هارون 
عبد المنعم 
 الصبارى

 abdalmonaam.haron2210@sed.menofia.edu.eg Juf10073 الرابعة مشح مستجد

10 140355 29609121700909 
آية عالء الدين 
 محمد عبد هللا

 aya.aalaa60776@sed.menofia.edu.eg Duw56716 الرابعة مشح مستجد

11 140357 29605201703181 
نهله هالل 

 محسب قطقط
 nahla.helal68766@sed.menofia.edu.eg Vuh76451 الرابعة مشح مستجد

12 150003 29707141700354 
 عبد 

 
محمد شوق

 الجواد الضليل
 mohamed.shawqaa82397@sed.menofia.edu.eg Foy15887 الرابعة مشح مستجد

13 150022 29609301702021 
ندا سليمان عطية 

ي 
 الحسينى

 nada.soliman30066@sed.menofia.edu.eg Yut70790 الرابعة مشح مستجد

14 150080 29611131700839 
محمد مصطفى 
السيد محمد 
 دويدار

 mohamed.mustafa25228@sed.menofia.edu.eg Roc03490 الرابعة مشح مستجد

15 150104 29708141701331 
السيد عادل السيد 

 المشالوى
 alsayed.adel53246@sed.menofia.edu.eg Boc98936 الرابعة مشح مستجد

16 150132 29709211700856 
محمد جمال عبد 

 العزيز فرج
 mohamed.gamal34586@sed.menofia.edu.eg Vub23880 الرابعة مشح مستجد

17 150155 29702151704976 
احمد محمد عبد 
 الظاهر الفخرانى 

 ahmed.mohamed99913@sed.menofia.edu.eg Gov30934 الرابعة مشح مستجد

18 150164 29703151701256 
عمر عبد العزيز 
محمد ابو الحديد 

 عياد
 omar.abdalaziz59776@sed.menofia.edu.eg Hog93132 الرابعة مشح مستجد

19 150187 29604271700263 
ارساء خالد 
 محمود محمود

 israa.khaled94231@sed.menofia.edu.eg Lat38382 الرابعة مشح مستجد

20 150190 29708031700151 
محمد هشام 
 ابراهيم غنيم

 mohamed.hesham71442@sed.menofia.edu.eg Goc80745 الرابعة مشح مستجد

21 150214 29703211700785 
آيه احمد محمد 

 يونس
 aya.ahmed54979@sed.menofia.edu.eg Max67393 الرابعة مشح مستجد

22 150229 29702241701305 
ندى صبىح عبد 
 القادر عمر

 nada.subhaa48528@sed.menofia.edu.eg Qut09357 الرابعة مشح مستجد



23 150230 29709281700713 
محمد صبىح 
 محمد الغزوىل

 mohamed.subhaa60803@sed.menofia.edu.eg Sam65905 الرابعة مشح مستجد

24 150253 29707241701048 
وز يونان  رانيا نير

 أسعد
 rania.nairooz22112@sed.menofia.edu.eg Kox49843 الرابعة مشح مستجد

25 150264 29612071700504 
ساره عمرو جمال 

 ابو الفتوح
 sara.amr37906@sed.menofia.edu.eg Tuk68612 الرابعة مشح مستجد

26 150273 29710011700035 
كريم محمد احمد 

 نور الدين
 kareem.mohamed13570@sed.menofia.edu.eg Kop09761 الرابعة مشح مستجد

27 150275 29611060100843 
أسماء طارق 
منصور 
 عبداللطيف

 asmaa.tareq66811@sed.menofia.edu.eg Kuk81535 الرابعة مشح مستجد

28 150290 29612301700185 
فاطمه عىل 
مرشدى عبد 

 الرازق
 fatma.ali76723@sed.menofia.edu.eg Lux66347 الرابعة مشح مستجد

29 150296 29707111700791 
محمد رضا 
 محمد

 
 الدسوق

 mohamed.reda24949@sed.menofia.edu.eg Jaj01057 الرابعة مشح مستجد

30 150311 29702151700393 
كريم محمد كمال 

 السيد
 kareem.mohamed91445@sed.menofia.edu.eg Hom39199 الرابعة مشح مستجد

31 150322 29411011703436 
أحمد عبد الفتاح 
حسيب محمد 
 عبد العزيز

 ahmed.abdalfatah16520@sed.menofia.edu.eg Cac92119 الرابعة مشح مستجد

32 150326 29708171701823 
ندى ايمن شعبان 

 البيطار
 nada.ayman53118@sed.menofia.edu.eg Qak53182 الرابعة مشح مستجد

33 150330 29511201700802 
آيه جمال محمد 
 حسن ابوركيبه

 aya.gamal33653@sed.menofia.edu.eg Ral51068 الرابعة مشح مستجد

34 150346 29709261700512 
محمد يارس فريد 

 شعفه
 mohamed.yasser99821@sed.menofia.edu.eg Hov83039 الرابعة مشح مستجد

35 150353 29709280204089 
فاطمه الزهراء 
رضوان احمد 
 رضوان عابدين

 fatma.alzahraa40011@sed.menofia.edu.eg Tus96411 الرابعة مشح مستجد

36 150357 29709181701259 
مصطفى جمال 
 عبد الظاهر احمد

 mustafa.gamal38871@sed.menofia.edu.eg Yat94621 الرابعة مشح مستجد

37 150360 29704011708664 
هبه نارص حجازى 
 محمدى هنداوى

 heba.naser22528@sed.menofia.edu.eg Rax96885 الرابعة مشح مستجد

38 150361 29610301700701 
ارساء ابراهيم 
 عىل 

 
الدسوق
ى   حسير

 israa.ibrahiem21793@sed.menofia.edu.eg Zoy19474 الرابعة مشح مستجد

39 150363 29709111701189 
ندى طه فودة 
 سلوم

 
 الدسوق

 nada.taha37809@sed.menofia.edu.eg Fum34364 الرابعة مشح مستجد

40 150369 29705011704371 
محمود فوزى 
 محمود الشتله

 mahmoud.fawazaa77828@sed.menofia.edu.eg Pon79070 الرابعة مشح مستجد

41 150372 29704151702658 
طارق رأفت عبد 
 الرحمن مسعود

 tareq.raafat58665@sed.menofia.edu.eg Laf68967 الرابعة مشح مستجد

42 150377 29509121701641 
الشيماء صبىح 
 عباس رزق

 alshaimaa.subhaa33140@sed.menofia.edu.eg Cup21221 الرابعة مشح مستجد

43 150401 29702011705948 
ايناس سعيد 
 عثمان احمد

 inas.said26599@sed.menofia.edu.eg Qos23932 الرابعة مشح مستجد



44 150404 29606141700426 
اسماء صالح 
 محمود المشد

 asmaa.salah95565@sed.menofia.edu.eg Wof86479 الرابعة مشح مستجد

45 150407 29703301700679 
محمود محمد 
عبد السميع 
 محمد

 mahmoud.mohamed30148@sed.menofia.edu.eg Fat66036 الرابعة مشح مستجد

46 150410 29709201706279 
ى  احمد صي 
ابراهيم جمال 

 الدين
 ahmed.subraa27350@sed.menofia.edu.eg Mos67179 الرابعة مشح مستجد

47 150416 29608151701628 
ف محمد  هانم ارسر

 سالم
 hanem.ashraf30054@sed.menofia.edu.eg Yot98632 الرابعة مشح مستجد

48 150422 29612021701135 
محمد رفعت 
 حامد عبد الخالق

 mohamed.refaat54225@sed.menofia.edu.eg Tuk20850 الرابعة مشح مستجد

49 150424 29610098800893 
محمد يارس محمد 
 السيد حسن

 mohamed.yasser67725@sed.menofia.edu.eg Roh27565 الرابعة مشح مستجد

50 150428 29512101700178 
شهاب السيد كامل 

 النحاس
 shehab.alsayed58883@sed.menofia.edu.eg Kul74642 الرابعة مشح مستجد

51 150430 29603171701711 
احمد عثمان عبد 
 المنعم عمار

 ahmed.osman13555@sed.menofia.edu.eg Gaw50672 الرابعة مشح مستجد

52 150438 29610121700095 
اسالم سمير عبد 
 النن  قميحة

 eslam.sameer97885@sed.menofia.edu.eg Vof93408 الرابعة مشح مستجد

53 150449 29601011716001 
ارساء رأفت 

 
 
محمود عبد الباق

 جميل
 israa.raafat47972@sed.menofia.edu.eg Hup85803 الرابعة مشح مستجد

54 150461 29607011701427 
نشين كامل 
 مصطفى طاحون

 nesreen.kamel42580@sed.menofia.edu.eg Lal78784 الرابعة مشح مستجد

55 150463 29611111700581 
أمانى رمضان عبد 
 الحافظ فودة

 amany.ramadan86628@sed.menofia.edu.eg Pos36674 الرابعة مشح مستجد

56 150467 29709271700171 
مصطفى محمود 
 عبد البارى شنوكه

 mustafa.mahmoud35207@sed.menofia.edu.eg Rab00776 الرابعة مشح مستجد

57 160009 29801111700526 
ندى بدر رجب 

 السبىك
 nada.badr66812@sed.menofia.edu.eg Day15487 الرابعة مشح مستجد

58 160011 29804081700703 
ى رشاد عىل  نرمير

 البقرى
 nermeen.rashad62932@sed.menofia.edu.eg Zan73310 الرابعة مشح مستجد

59 160013 29804151701125 
منة هللا حسن 
وك محمد  مي 

 menaalaah.hassan80312@sed.menofia.edu.eg Moy92522 الرابعة مشح مستجد

60 160016 29805151701423 
سمية عزت عبد 
 الحليم فوده

 somaia.ezzat54480@sed.menofia.edu.eg Law56231 الرابعة مشح مستجد

61 160019 29802041700708 
ى عبد  ياسمير
الهادى أحمد 

 دعبس
 yasmine.eibdalhada36620@sed.menofia.edu.eg Wus12670 الرابعة مشح مستجد

62 160023 29809011704916 
ى فتىح  الحسير
 عبد العليم محمد

 alhussien.fathaa34314@sed.menofia.edu.eg Poh08460 الرابعة مشح مستجد

63 160024 29805011704066 
وق ساىم عبد  رسر
 العزيز عفيفى 

 shorouq.samaa8559@sed.menofia.edu.eg Jog79634 الرابعة مشح مستجد

64 160026 29803141701325 
هاجر وائل عبد 
 المنصف الشيخ

 hager.wael89475@sed.menofia.edu.eg Tam34000 الرابعة مشح مستجد

65 160036 29805181700944 
ارساء جمال محمد 

 احمد
 israa.gamal48245@sed.menofia.edu.eg Wol77831 الرابعة مشح مستجد



66 160045 29710241700662 
رضوا عبد الوهاب 

 طه يونس
 radwa.abdalwahab79511@sed.menofia.edu.eg Laq84673 الرابعة مشح مستجد

67 160046 29810011704141 
شيماء خالد سعيد 

 عبد هللا
 shaimaa.khaled97091@sed.menofia.edu.eg Wob37071 الرابعة مشح مستجد

68 160047 29805301701222 
مروه رمضان 
 يوسف مكرم هللا

 marwa.ramadan66078@sed.menofia.edu.eg Koh63548 الرابعة مشح مستجد

69 160048 29806151701861 
ليىل صبىح صالح 

 عبد الفتاح
 laylaa.subhaa91012@sed.menofia.edu.eg Saf89638 الرابعة مشح مستجد

70 160050 29806211700487 
ايمان عادل محمد 
 حلىم البوىه

 eman.adel40338@sed.menofia.edu.eg Tud69431 الرابعة مشح مستجد

71 160051 29806181700827 
بسمه عصام 
 رمضان

 
 شوق

 basma.esam67216@sed.menofia.edu.eg Nom24220 الرابعة مشح مستجد

72 160052 29802251700921 
آمانى هانى عىل 

 السيد
 amany.hanaa81717@sed.menofia.edu.eg Cuq61895 الرابعة مشح مستجد

73 160053 29811101703026 
منة هللا هشام 
 محمد ابراهيم

 menaalaah.hesham16958@sed.menofia.edu.eg Tay01066 الرابعة مشح مستجد

74 160059 29512011706584 
ري  هام رجب 

 ابراهيم الششتاوى
 reham.ragab69439@sed.menofia.edu.eg Wun32290 الرابعة مشح مستجد

75 160064 29810011704221 
ى  دينا طارق حسير

 ناج  
 dina.tareq2728@sed.menofia.edu.eg Dox81323 الرابعة مشح مستجد

76 160069 29803171700544 
نجالء محمد عبد 
 الفتاح محمد

 naglaa.mohamed91857@sed.menofia.edu.eg Lof09312 الرابعة مشح مستجد

77 160070 29804011701907 
خلود حامد 
 منصور الهلباوى

 kholood.hamed40197@sed.menofia.edu.eg Rar91641 الرابعة مشح مستجد

78 160074 29807281700481 
بسنت مجدي 
 أحمد عبده

 basant.magdy60243@sed.menofia.edu.eg Yap80040 الرابعة مشح مستجد

79 160077 29802181700422 
ري  هام شاكر 

 محمود السطوجي 
 reham.shaker71261@sed.menofia.edu.eg Nar10618 الرابعة مشح مستجد

80 160079 29803011707178 
أحمد ساىم 
ف  ابراهيم رسر

 الدين
 ahmed.samaa65845@sed.menofia.edu.eg Duf46467 الرابعة مشح مستجد

81 160080 29802121701063 
ى نوح  ياسمير
 نعمانى دومه

 yasmine.nooh89171@sed.menofia.edu.eg Yah64062 الرابعة مشح مستجد

82 160087 29806171700713 
عبد المجيد 
محمد عبد 
 المجيد حسن

 abdalmegeed.mohamed13674@sed.menofia.edu.eg Kow69751 الرابعة مشح مستجد

83 160088 29803211702201 
امانى خالد عبد 
 المقصود ابراهيم

 amany.khaled12265@sed.menofia.edu.eg Wak13224 الرابعة مشح مستجد

84 160091 29806161700341 
ساره صابر عبد 
 الحميد فرحات

 sara.saber90849@sed.menofia.edu.eg Bam00315 الرابعة مشح مستجد

85 160092 29810161700429 
الشيماء هانى عبد 
 السميع داود

 alshaimaa.hanaa98485@sed.menofia.edu.eg Mog87006 الرابعة مشح مستجد

86 160093 29805158800265 
ايه ابراهيم عبد 
السالم حمزه 

 محمد
 aya.ibrahiem40391@sed.menofia.edu.eg Fax66078 الرابعة مشح مستجد

87 160095 29805101702208 
دعاء صالح صابر 
 عبد الصمد

 doaa.salah44605@sed.menofia.edu.eg Mob50542 الرابعة مشح مستجد



88 160097 29711281700505 
ري  هام عبد 

اللطيف محمد 
 عبد اللطيف

 reham.abdallatef80632@sed.menofia.edu.eg Qaq53267 الرابعة مشح مستجد

89 160098 29711151704746 
ايمان عبد العزيز 
 عبد العال علوى

 eman.abdalaziz5680@sed.menofia.edu.eg Xam30652 الرابعة مشح مستجد

90 160104 29807031700264 
ندا مجدى عبد 
 المقصود البنا

 nada.majdaa54706@sed.menofia.edu.eg Ham31894 الرابعة مشح مستجد

91 160109 29806101701704 
ايمان رجب عبد 
 هللا محمد ابوالعال

 eman.ragab72301@sed.menofia.edu.eg Tod06018 الرابعة مشح مستجد

92 160116 29712081700744 
هبه محمود احمد 

 عبد الجواد
 heba.mahmoud30179@sed.menofia.edu.eg Lum92777 الرابعة مشح مستجد

93 160120 29809190102109 
مريم محمد عبد 
 الفتاح مصطفى 

 mariem.mohamed75340@sed.menofia.edu.eg Han08980 الرابعة مشح مستجد

94 160128 29802208800726 
سماء محمود عمر 
 محمود شما

 sama.mahmoud89321@sed.menofia.edu.eg Jot88637 الرابعة مشح مستجد

95 160134 29808021701145 
رميساء عبد 

الهادى اسماعيل 
 موىس

 romysaa.eibdalhada46986@sed.menofia.edu.eg Sux20204 الرابعة مشح مستجد

96 160135 29801211700205 
حسناء فياض عبد 
 الستار مصطفى 

 hasnaa.faieyad56729@sed.menofia.edu.eg Cah64470 الرابعة مشح مستجد

97 160138 29809121701343 
ميار محمد محمد 
عبد المحسن 
 محمد فرج

 mayar.mohamed16549@sed.menofia.edu.eg Moz46636 الرابعة مشح مستجد

98 160148 29806201702767 
ف عبد  رانيا أرسر
 الستار عفيفى 

 rania.ashraf60617@sed.menofia.edu.eg Gun26206 الرابعة مشح مستجد

99 160150 29806281700581 
غادة محمد عبد 
ورى ى  الحفيظ الجيى

 ghada.mohamed45234@sed.menofia.edu.eg Fot38986 الرابعة مشح مستجد

100 160151 29711201701859 
اسالم احمد سعد  
 محمد عتمان

 eslam.ahmed25167@sed.menofia.edu.eg Luk09642 الرابعة مشح مستجد

101 160152 29712011702341 
ايناس محمد 
 السيد رمضان

 inas.mohamed51672@sed.menofia.edu.eg Rag05102 الرابعة مشح مستجد

102 160155 29808091700367 
ندى نجان  عبد 
 الحليم سعد

 nada.njata59393@sed.menofia.edu.eg Cot28988 الرابعة مشح مستجد

103 160156 29810011703241 
علياء السيد 
 شعبان السيد

 aliaa.alsayed50688@sed.menofia.edu.eg Tok34974 الرابعة مشح مستجد

104 160163 29712061702261 
آيه جمال الدين 
 عمر عبد هللا

 aya.gamal50002@sed.menofia.edu.eg Wac54391 الرابعة مشح مستجد

105 160166 29810011711902 
دينا الشحات 
 السيد سعيد

 dina.alshahat97324@sed.menofia.edu.eg Dal37167 الرابعة مشح مستجد

106 160169 29805111700084 
هبه جابر عبد 
 الرحيم يونس

 heba.gaber18999@sed.menofia.edu.eg Quj08480 الرابعة مشح مستجد

107 160170 29611021701015 
محمود فوزى عبد 
 الحميد السيفى 

 mahmoud.fawazaa17694@sed.menofia.edu.eg Poj74918 الرابعة مشح مستجد

108 160172 29801031700924 
صفيه محمود 
 عبد الفتاح زوين

 safia.mahmoud84753@sed.menofia.edu.eg Huy76219 الرابعة مشح مستجد

109 160179 29802051700706 
نورهان عصام عبد 
 المنعم الشيخ

 norhan.esam30709@sed.menofia.edu.eg Vuh22225 الرابعة مشح مستجد



110 160181 29806011703619 
محمد احمد جالل 

 شاكر
 mohamed.ahmed37553@sed.menofia.edu.eg Xog15610 الرابعة مشح مستجد

111 160183 29801011718461 
هدير احمد محمد 

 عبد السالم
 hadeer.ahmed86022@sed.menofia.edu.eg Xud34513 الرابعة مشح مستجد

112 160184 29801011718321 
حميده رجب عبد 
المعبود عبد 
 الجواد

 hamida.ragab77402@sed.menofia.edu.eg Tuk60473 الرابعة مشح مستجد

113 160190 29803231700522 
دعاء عبد الستار 
 بدر ابوسته

 doaa.abdalsatar81391@sed.menofia.edu.eg Qox60454 الرابعة مشح مستجد

114 160191 29806151701551 
اسالم يارس سعيد 

 بدر
 eslam.yasser46603@sed.menofia.edu.eg Nox56449 الرابعة مشح مستجد

115 160193 29802141702139 
مصطفى سعيد 
 احمد عبد الوهاب

 mustafa.said64083@sed.menofia.edu.eg Vop04119 الرابعة مشح مستجد

116 160196 29808011709652 
أحمد عطيه سيد 
 احمد ابراهيم

 ahmed.attia93553@sed.menofia.edu.eg Mup23408 الرابعة مشح مستجد

117 160221 29803021701241 
هدير بكر معوض 

 السعداوى
 hadeer.bakr39453@sed.menofia.edu.eg Lag64356 الرابعة مشح مستجد

118 160223 29712188800369 
منتىه مجدى 
ابراهيم بسيونى 
 السيد مصطفى 

 muntahaa.majdaa5501@sed.menofia.edu.eg Mux59505 الرابعة مشح مستجد

119 160229 29808201700724 
اسماء ساىم 
 محمد زيد

 asmaa.samaa13609@sed.menofia.edu.eg Qur97853 الرابعة مشح مستجد

120 160260 29708041700868 
دعاء عصام فراج 

 رصاص
 doaa.esam56150@sed.menofia.edu.eg Bad64193 الرابعة مشح مستجد

121 160267 29804281701682 
تسنيم محمد عبد 
 الستار بخيت

 tasneem.mohamed64598@sed.menofia.edu.eg Wug39899 الرابعة مشح مستجد

122 160268 29711301700809 
ندى حمدى 
 محمد عبد هللا

 nada.hamadaa26835@sed.menofia.edu.eg Tut42751 الرابعة مشح مستجد

123 160271 29807261700689 
سميحه عماد عىل 
 محمد سيد احمد

 sameha.emad4525@sed.menofia.edu.eg Suw58278 الرابعة مشح مستجد

124 160274 29803281701287 
آالء عبد المجيد 
 عزت مسلم

 alaaa.abdalmegeed63480@sed.menofia.edu.eg Zos31898 الرابعة مشح مستجد

125 160275 29806301700575 
عبد الرحمن عالء 
الدين مصطفى 
 ابوالسعود

 abdalrahaman.aalaa77967@sed.menofia.edu.eg Haw60280 الرابعة مشح مستجد

126 160276 29803031701711 
بشير ايمن محمد 

 الديب
 basheer.ayman88496@sed.menofia.edu.eg Gup76077 الرابعة مشح مستجد

127 160279 29807242101944 
امنيه سمير 
ابراهيم محمد 

 الحرانى 
 omnia.sameer61767@sed.menofia.edu.eg Yan23420 الرابعة مشح مستجد

128 160281 29803221701601 
ف فتىح  آيه ارسر

 الشال
 aya.ashraf90718@sed.menofia.edu.eg Poj29853 الرابعة مشح مستجد

129 160282 29801201704113 
احمد ابراهيم 
 ابراهيم ابوشوشه

 ahmed.ibrahiem13227@sed.menofia.edu.eg Joc26214 الرابعة مشح مستجد

130 160283 29807201702321 
ى محمود  ياسمير
 السيد منصور

 yasmine.mahmoud46919@sed.menofia.edu.eg Kay38219 الرابعة مشح مستجد

131 160285 29809011706986 
 سمير عبد 

تف 
 العليم نصار

 touqa.sameer677@sed.menofia.edu.eg Ruw89142 الرابعة مشح مستجد



132 160287 29808091700626 
ساره احمد عبد 
السميع عبد 
 الحميد عمارة

 sara.ahmed20520@sed.menofia.edu.eg Nug45997 الرابعة مشح مستجد

133 160291 29801200102764 
تف  عبد العزيز 
 عبد الحميد سعد

 touqa.abdalaziz63936@sed.menofia.edu.eg Saw08851 الرابعة مشح مستجد

134 160295 29712081701724 
نهاد عادل عىل 
عيد محمد 
ى  العشر

 nehad.adel92103@sed.menofia.edu.eg Fav20812 الرابعة مشح مستجد

135 160296 29810011703527 
كريمه محمود 
 صالح الطنانى 

 karima.mahmoud87893@sed.menofia.edu.eg Wuv62110 الرابعة مشح مستجد

136 160299 29807101701301 
ايمان عبد المنعم 
 محمد السيد

 eman.abdalmonaam75594@sed.menofia.edu.eg Jom07338 الرابعة مشح مستجد

137 160300 29802131700146 
فاطمه ابوالمجد 
 محمد عبد الىح

 fatma.aboalmagd94384@sed.menofia.edu.eg Nuf39300 الرابعة مشح مستجد

138 160301 29804041700999 
محمود عماد عبد 
الهادى عبد 
 المؤمن

 mahmoud.emad15336@sed.menofia.edu.eg Car15904 الرابعة مشح مستجد

139 160302 29805311700208 
أمنيه عزىم أحمد 

 سليمان
 omnia.eazumaa80163@sed.menofia.edu.eg Yog12407 الرابعة مشح مستجد

140 160305 29805241701601 
رانيا محمد عبد 
 العزيز الديب

 rania.mohamed3477@sed.menofia.edu.eg Wof70844 الرابعة مشح مستجد

141 160307 29805160102125 
ف  وق ارسر رسر
 رياض محمد

 shorouq.ashraf73840@sed.menofia.edu.eg Yaq57059 الرابعة مشح مستجد

142 160312 29805091701089 
فاطمه رمضان 
عبد الرحمن عبد 
 الواحد برى

 fatma.ramadan73115@sed.menofia.edu.eg Qoq34978 الرابعة مشح مستجد

143 160314 29710311700142 
سارة مسعد عىل 
 عىل الديب

 sara.mousaad35230@sed.menofia.edu.eg Jok89024 الرابعة مشح مستجد

144 160315 29801221700262 
أسماء مجدى 
 محمد الخوىل

 asmaa.majdaa29175@sed.menofia.edu.eg Fap04339 الرابعة مشح مستجد

145 160317 29712201702037 
أحمد ماهر عبد 
المقصود محمد 

 الدهميس
 ahmed.maher20152@sed.menofia.edu.eg Fum38440 الرابعة مشح مستجد

146 160322 29711201700321 
رانيا محمود عبد 
 الحميد راضى 

 rania.mahmoud66411@sed.menofia.edu.eg Bum10288 الرابعة مشح مستجد

147 160327 29802091700385 
زينب محمد 
سعيد عبد 
 المعىط

 zainab.mohamed11004@sed.menofia.edu.eg Yoq83064 الرابعة مشح مستجد

148 160328 29809011708962 
خلود خالد 
 محروس قنديل

 kholood.khaled35088@sed.menofia.edu.eg Nak31804 الرابعة مشح مستجد

149 160329 29809011704185 
قت شكرى  أرسر
 سعد البنا

 ashrkat.shukraa99476@sed.menofia.edu.eg Cun14389 الرابعة مشح مستجد

150 160330 29808081702744 
آيه رضا محمد  

 كيوان
 aya.reda8772@sed.menofia.edu.eg Jal91875 الرابعة مشح مستجد

151 160336 29803241701225 
نورا محمد احمد 

 فاضل
 noora.mohamed98898@sed.menofia.edu.eg Kam46767 الرابعة مشح مستجد

152 160344 29804301700661 
ى عىل لطفى  نرمير

 احمد
 nermeen.ali76236@sed.menofia.edu.eg Wuq05698 الرابعة مشح مستجد



153 160346 29803051700788 
ساره محمود عبد 
 المقصود ابراهيم

 sara.mahmoud25310@sed.menofia.edu.eg Kag46652 الرابعة مشح مستجد

154 160347 29804071700721 
عبله رجب مبارك 

 زيدان
 ablaa.ragab79605@sed.menofia.edu.eg Sow94054 الرابعة مشح مستجد

155 160349 29803211704882 
شاديه طارق عبد 
 الغفار رمضان

 shadia.tareq91991@sed.menofia.edu.eg Qug16076 الرابعة مشح مستجد

156 160350 29805011704783 
فاتن سالم عبد 
 السميع الجندى

 fatin.salem66181@sed.menofia.edu.eg Dud22559 الرابعة مشح مستجد

157 160357 29607021700241 
ايمان محمد رجب 
 عبد العزيز عجور

 eman.mohamed40805@sed.menofia.edu.eg Hob48453 الرابعة مشح مستجد

158 160358 29805271701265 
ه عىل محمد  أمير

 حليم عىل
 amira.ali57851@sed.menofia.edu.eg Ruv14228 الرابعة مشح مستجد

159 160361 29805201702604 
ف رشاد  آيه أرسر
 أبوحصوة

 aya.ashraf4297@sed.menofia.edu.eg Dun87512 الرابعة مشح مستجد

160 160362 29801241700765 
هدير رسحان 
 مبارك غزيز

 hadeer.sarhan12379@sed.menofia.edu.eg Puq40174 الرابعة مشح مستجد

161 160363 29810011713701 
يمنه عالء عبد 
 الجواد مرزوق

 yomnaa.aalaa28965@sed.menofia.edu.eg Loj81245 الرابعة مشح مستجد

162 160364 29710191700615 
محمد أحمد عبد 
 الكريم سليمان

 mohamed.ahmed85188@sed.menofia.edu.eg Qan05620 الرابعة مشح مستجد

163 160365 29806211700428 
دينا السيد محمد 

 ابوعالية
 dina.alsayed23681@sed.menofia.edu.eg Gan13632 الرابعة مشح مستجد

164 160381 29809011710169 
وق يارس سعيد  رسر

 مدبوىل
 shorouq.yasser49607@sed.menofia.edu.eg Nuy26016 الرابعة مشح مستجد

165 160394 29710221700607 
وفاء جمعه عىل 

ىك  الي 
 wafaa.gomaa88304@sed.menofia.edu.eg Ruv53619 الرابعة مشح مستجد

166 160397 29810011708804 
آيه سيد عىل عمر 

 السمينى 
 aya.sayed11166@sed.menofia.edu.eg Sud37124 الرابعة مشح مستجد

167 160399 29803011708247 
اسماء يىح محمد 
 احمد عطيه

 asmaa.yahaa17644@sed.menofia.edu.eg Rof77682 الرابعة مشح مستجد

168 160400 29803281701309 
ايمان ابراهيم 
بينى   لطفى الشر

 eman.ibrahiem83962@sed.menofia.edu.eg Jaw70477 الرابعة مشح مستجد

169 160403 29804281701267 
فايزه صبىح عبد 
الرحمن عبد 
 الجواد

 fayza.subhaa29056@sed.menofia.edu.eg Vak01055 الرابعة مشح مستجد

170 160404 29802271700367 
دينا نرص محمد 
 عبد الوهاب

 dina.nasr74784@sed.menofia.edu.eg Yan58455 الرابعة مشح مستجد

171 160406 29805221700241 
هبه محمد السيد 
 حسن المنشاوى

 heba.mohamed91882@sed.menofia.edu.eg Vuw33455 الرابعة مشح مستجد

172 160407 29801121701229 
ابتسام حمدى 
عبد المرضى 
 الدعوس

 ebtisam.hamadaa7255@sed.menofia.edu.eg Cog75468 الرابعة مشح مستجد

173 160410 29809131701341 
ى  نورا ابراهيم أمير

 اسماعيل
 noora.ibrahiem22237@sed.menofia.edu.eg Ruk38358 الرابعة مشح مستجد

174 160417 29807071701247 
ايمان احمد رشاد 

 دومه
 eman.ahmed58709@sed.menofia.edu.eg Pud11492 الرابعة مشح مستجد

175 160422 29810311700821 
ايمان اسالم وهبه 

 رفاىع
 eman.eslam54073@sed.menofia.edu.eg Yoq62910 الرابعة مشح مستجد



176 160423 29805101701481 
ى محمد  ياسمير
 عبد الحميد دخان

 yasmine.mohamed15148@sed.menofia.edu.eg Kov91438 الرابعة مشح مستجد

177 160426 29701021700247 
رانيا احمد محمد 
ى   عالم حسير

 rania.ahmed70866@sed.menofia.edu.eg Cuz79235 الرابعة مشح مستجد

178 160427 29801171701629 
وك  مها صابرمي 

 مطاوع
 maha.sabrmbrwk31530@sed.menofia.edu.eg Kuz25867 الرابعة مشح مستجد

179 160434 29804151700994 
ابراهيم السيد 
 ابراهيم بازيد

 ibrahiem.alsayed95522@sed.menofia.edu.eg Yaj67046 الرابعة مشح مستجد

180 160437 29802111700204 
ى بدر الدين  ياسمير
ابوذكرى عبد 
 العزيز االخرس

 yasmine.badr85113@sed.menofia.edu.eg Kah04894 الرابعة مشح مستجد

181 160439 29806181700266 
ف  أمنية أرسر
فرحات محمد 

 عبدة
 omnia.ashraf504@sed.menofia.edu.eg Jun09464 الرابعة مشح مستجد

182 160442 29801091700265 
ارساء السيد 

 مصطفى الشحات
 israa.alsayed1013@sed.menofia.edu.eg Huc40048 الرابعة مشح مستجد

183 160445 29610081700518 
محمد ممدوح 
 جالل ابراهيم

 mohamed.mamdouh82628@sed.menofia.edu.eg Gop95944 الرابعة مشح مستجد

184 160455 29808201700848 
ى هشام  ياسمير
 محمود أبونوارج

 yasmine.hesham91261@sed.menofia.edu.eg Xus42869 الرابعة مشح مستجد

185 160466 29709211700546 
نجالء طارق عبد 
 الخالق عىل

 naglaa.tareq9604@sed.menofia.edu.eg Pas52169 الرابعة مشح مستجد

186 160475 29708221700823 
دينا عبد هللا عبد 
السالم محمد 

ف  رسر
 dina.abdallah68913@sed.menofia.edu.eg Qov09685 الرابعة مشح مستجد

187 160476 29803211700569 
بسنت عصام عبد 
 هللا عسكر فراج

 basant.esam42671@sed.menofia.edu.eg Cad50835 الرابعة مشح مستجد

188 160478 29706291700569 
اسماء محمد عبد 
 الجواد محمد

 asmaa.mohamed59215@sed.menofia.edu.eg Pow49765 الرابعة مشح مستجد

189 160484 29805182103184 
امانى البكرى 
 ابراهيم البكرى

 amany.albikraa23745@sed.menofia.edu.eg Huf88127 الرابعة مشح مستجد

190 140062 29603011701545 
ايمان رمضان 
مصطفى عبد 
 المنعم الزهار

 eman.ramadan57220@sed.menofia.edu.eg Yuc26687 الرابعة مشح باق

191 140204 29606221701911 
أحمد السيد عبد 
ى   العظيم أبوحسنير

 ahmed.alsayed45036@sed.menofia.edu.eg Xam01270 الرابعة مشح باق

192 140293 29508011709942 
شيماء كرم توفيق 

 عالء الدين
 shaimaa.karam25559@sed.menofia.edu.eg Mup46759 الرابعة مشح باق

193 150306 29607201700419 
عصام محمد عىلي 

 دويدار
 esam.mohamed40307@sed.menofia.edu.eg Gan84490 الرابعة مشح باق

194 150351 29511270200307 
هدى عماد فؤاد 
 عبد الفتاح

 hudana.emad48166@sed.menofia.edu.eg Har15766 الرابعة مشح باق

195 150400 29701211700421 
رحاب شهدى 
محمود سليمان 

 عريض
 rehab.shahdaa66866@sed.menofia.edu.eg Foc53564 الرابعة مشح باق

196 150445 29703151701981 
ندا عبدالعليم 
 ابراهيم عبدالعليم

 nada.abdalaleem71926@sed.menofia.edu.eg Tuv75822 الرابعة مشح باق



 


