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 الفرقة/المستوى:ـ  الفرقه األولى القسم/الشعبة:ـ  جامعة المنوفٌة/  كلٌة الحاسبات والمعلومات                              
 

 

    

     

   

        

  

 مكان اللجنة:ـ  
 

 

 0رقم اللجنة:ـ  
 

  

       

 

 م اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد 

 0 ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم حمد 0110 مقٌد

 3 ابراهٌم اسماعٌل دمحم ملٌجً 0113 مقٌد

 2 ابراهٌم اشرف رفعت مرسى عبدالوهاب الملوانى 0112 مقٌد

 2 ابراهٌم مسعد فوزى عطا السكرى 0112 مقٌد

 1 ابو بكر فرج دمحم دمحم بهى الدٌن 0111 مقٌد

 1 احمد اسماعٌل دمحم اسماعٌل خفاجً 0111 مقٌد

 1 احمد اشرف احمد صبٌح 0111 مقٌد

 1 احمد السٌد اسماعٌل السٌد مرسً 0111 مقٌد

 1 احمد السٌد عبدالمجٌد احمد سٌد 0111 مقٌد

 01 اٌمن السٌد موسًاحمد  0101 مقٌد

 00 احمد بهى الدٌن عبدالحلٌم صالح 0100 مقٌد

 03 احمد جابر ابراهٌم عبد العال 0103 مقٌد

 02 احمد جمال ابراهٌم بٌومى 0102 مقٌد

 02 احمد جمال سٌد احمد الفولى 0102 مقٌد

 01 احمد حسام دمحم عزالدٌن عاشور 0101 مقٌد

 01 سلطان احمد خالد ٌحًٌ جمٌل 0101 مقٌد

 01 احمد درغام دمحم درغام 0101 مقٌد

 01 احمد راضً احمد الشرٌف 0101 مقٌد

 01 احمد ربٌع سٌد احمد حسن 0101 مقٌد

 31 احمد رزق علً جربٌده 0131 مقٌد

 30 احمد رفٌق مندوه شلبى 0130 مقٌد

 33 احمد سالم عبدالحمٌد ابوسالم 0133 مقٌد

 32 لعزٌز عامراحمد سمٌر عبد ا 0132 مقٌد

 32 احمد شحاته ربٌع عبدالنبً شرٌف 0132 مقٌد

 31 احمد شعبان عبد العزٌزدمحم الحداد 0131 مقٌد

 31 احمد شكرى ابو الحدٌد الصاوى 0131 مقٌد

 31 احمد طه حسن العلٌمى 0131 مقٌد

 31 احمد عادل ابراهٌم ابو سمرة 0131 مقٌد

 31 احمد عادل سٌف عماره 0131 مقٌد

 21 احمد عاطف ابوالفتوح عبدالعاطى 0121 مقٌد
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 مكان اللجنة:ـ  
 

 

 3رقم اللجنة:ـ  
 

  

       

 

 م اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد 

 0 احمد عبدالرازق دمحم الدٌب 0120 مقٌد

 3 احمد عبدالعزٌز حامد السمرجى 0123 مقٌد

 2 مقصود شعٌرهاحمد عبدالفتاح عبدال 0122 مقٌد

 2 احمد عبدهللا السٌد نصار 0122 مقٌد

 1 احمد عثمان محمود الشٌخ حسن 0121 مقٌد

 1 احمد عصام دمحم عوٌضة 0121 مقٌد

 1 احمد عماد دمحم علً الشوربجً 0121 مقٌد

 1 احمد عمادالدٌن مصطفً الشاذلً 0121 مقٌد

 1 احمد عمرو عبدالشفٌع شرف 0121 مقٌد

 01 احمد فتحً موسً ابراهٌم ابوعٌشة 0121 مقٌد

 00 احمد ماجد صالح الدٌن الطنبداوى 0120 مقٌد

 03 احمد مجدي عبدالسالم جمعة 0123 مقٌد

 02 احمد دمحم ابراهٌم الدسوقى ابراهٌم 0122 مقٌد

 02 احمد دمحم ابراهٌم ساعى الدٌن 0122 مقٌد

 01 احمد دمحم ابراهٌم سوٌلم 0121 مقٌد

 01 احمد دمحم ابراهٌم محمود علً 0121 مقٌد

 01 احمد دمحم احمد الشٌخ عامر 0121 مقٌد

 01 احمد دمحم حافظ غنٌم 0121 مقٌد

 01 احمد دمحم راشد زاٌد 0121 مقٌد

 31 احمد دمحم عبداللطٌف ابراهٌم الهوا 0111 مقٌد

 30 احمد دمحم عبداللطٌف حسانٌن الدابل 0110 مقٌد

 33  على عبدالمجٌداحمد دمحم 0113 مقٌد

 32 احمد دمحم علً عالم 0112 مقٌد

 32 احمد دمحم كمال حسٌن المصٌلحً 0112 مقٌد

 31 احمد دمحم ماهر دمحم المنشاوي 0111 مقٌد

 31 احمد دمحم دمحم خطاب 0111 مقٌد

 31 احمد محمود ابراهٌم حسن سعفان 0111 مقٌد

 31 احمد محمود احمد حنفً 0111 مقٌد

 31 احمد ناجً عبد هللا احمد السعدنى 0111 مقٌد

 21 احمد نبٌل ابراهٌم حسٌن مهران 0111 مقٌد
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 مكان اللجنة:ـ  
 

 

 2رقم اللجنة:ـ  
 

  

       

 

 م اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد 

 0 احمد نبٌل زكً عبدالهادي حموده 0110 مقٌد

 3 ابراهٌم احمد هشام ابراهٌم  0113 مقٌد

 2 ادهم دمحم دمحم مرسى 0112 مقٌد

 2 ارضاء حامد ابو الٌزٌد فرماوى عماره 0112 مقٌد

 1 ازهار شوقً علً دمحم مصطفً 0111 مقٌد

 1 اسامة دمحم احمد البٌومى 0111 مقٌد

 1 اسامه اشرف عبد المحسن ابراهٌم طه 0111 مقٌد

 1 اسراء ابراهٌم معوض بكر 0111 مقٌد

 1 اسراء خٌرى عبد المطلب حجازى 0111 مقٌد

 01 اسراء دمحم احمد رزق 0111 مقٌد

 00 اسراء دمحم السٌد دمحم ابوصوان 0110 مقٌد

 03 اسالم حسن جابر غانم 0113 مقٌد

 02 اسالم عادل احمد فرحات 0112 مقٌد

 02 اسالم عادل دمحم منصور 0112 مقٌد

 01 اسالم عبدالرحمن دمحم عوض 0111 مقٌد

 01 اسالم عٌسى عبدالشافى عبدالرحمن 0111 مقٌد

 01 اسالم دمحم ابراهٌم خطاب 0111 مقٌد

 01 اسالم ناجً ابراهٌم تعلب 0111 مقٌد

 01 اسماء جمال رجب زاٌد 0111 مقٌد

 31 اسماء حلمً فرحات فرج ابورٌشة 0110 مقٌد

 30 اسماء ذكً حلمً ذكً 0113 مقٌد

 33 مد عثمان المعداوىاسماء عمر اح 0112 مقٌد

 32 اسماء دمحم محمود غنٌم 0112 مقٌد

 32 اسماء نبٌل فرج سعٌد عطٌه 0111 مقٌد

 31 اسماعٌل نبٌل مجاهد شعٌب 0111 مقٌد

 31 اشرف  السٌد محمود عبد الفتاح 0111 مقٌد

 31 االء ابراهٌم علً ضٌف 0111 مقٌد

 31 الحسن حسن أحمد بٌومً السٌد 0111 مقٌد

 31 الحسٌن حسن احمد بٌومً السٌد 0111 ٌدمق

 21 الحسٌنً فتحً عبدالواحد عبده الصعً 0110 مقٌد
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 مكان اللجنة:ـ  
 

 

 2رقم اللجنة:ـ  
 

  

       

 

 م اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد 

 0 السٌد عبد الناصر السٌد عٌسى 0113 مقٌد

 3 علىامانً على رشوان  0112 مقٌد

 2 امل ادم عبدهللا لولح 0112 مقٌد

 2 امل سامً دمحم عبدالسالم البٌهً 0111 مقٌد

 1 امل فارس عبدالرحمن مزروع 0111 مقٌد

 1 امل دمحم احمد الدسوقى السٌد 0111 مقٌد

 1 امنٌه عبدهللا علً دمحم الصامولً 0111 مقٌد

 1 امٌر عبدهللا هٌبه السٌد 0111 مقٌد

 1 امٌرة عاطف شعبان حسن الماحً 0011 مقٌد

 01 امٌرة علً محمود فاٌد 0010 مقٌد

 00 امٌره اشرف حبٌب االلفً 0013 مقٌد

 03 امٌره طارق محفوظ عبدالمجٌد 0012 مقٌد

 02 امٌره عبدالحمٌد حافظ شهاب 0012 مقٌد

 02 امٌمه خالد ابوالفتح الغزالً 0011 مقٌد

 01 ه حشٌ اٌة خٌري دمحم عبدالال 0011 مقٌد

 01 اٌمان احمد دمحم الشرقاوي 0011 مقٌد

 01 اٌمان اسماعٌل علً عامر 0011 مقٌد

 01 اٌمان عاطف كمال عبدهللا 0011 مقٌد

 01 اٌمان عبد الحمٌد دمحم ابراهٌم عبدالنبى 0001 مقٌد

 31 اٌمان عبدالباسط فرج شرٌف 0000 مقٌد

 30 اٌمان عبدالرسول امان ٌحى 0003 مقٌد

 33 اٌمان فتحً دمحم جابر رمضان 0002 مقٌد

 32 اٌمان دمحم عراقى دمحم أبوخضرة 0002 مقٌد

 32 اٌمان محمود عبدالحلٌم السنطً 0001 مقٌد

 31 اٌمان معتز كامل الفقً 0001 مقٌد

 31 اٌمن الصاوى عبده الصاوى خلٌفه 0001 مقٌد

 31 اٌناس شوقً علً دمحم مصطفً 0001 مقٌد

 31 اٌه خالد كمال عالم 0001 مقٌد

 31 اٌه فتح هللا عباس رمضان 0031 مقٌد

 21 اٌه دمحم عبدالعزٌز النجار 0030 مقٌد
 

 

 



            

 

     

  

 

            

                  
 

 كلية الحاسبات والوعلوهات
 

    

 جاهعة الونوفية 
 

  

                  
           

ام الكنترولنظ  
 

   

                  

   

 كشف توزيع الطالب على اللجان
 

    

                  

        

 3102-3102العام األكادٌمى:ـ  
 

 

                  

    

 دور االمتحان:ـ  
 

  

 الفصل الدراسى:ـ  
 

                  

        

        

 

قواعد البيانات االلكترونية هصدر البيانات نظن  
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 مكان اللجنة:ـ  
 

 

 1رقم اللجنة:ـ  
 

  

       

 

 م اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد 

 0 اٌه دمحم فتوح متولً دٌاب 0033 مقٌد

 3 ناصر عوض بٌومً ندا اٌه 0032 مقٌد

 2 باسل دمحم دمحم الشقنقٌري 0032 مقٌد

 2 باسم صالح رمضان سلٌط 0031 مقٌد

 1 بسمة عبدالحلٌم فهمً رضوان 0031 مقٌد

 1 جمال دمحم ثابت جمال شرف 0031 مقٌد

 1 جهاد ابراهٌم علً الفٌومً 0031 مقٌد

 1 جهاد حسن احمد المقدم 0031 مقٌد

 1 د صٌام فاروق ملٌجً وروريجها 0021 مقٌد

 01 جهاد عزت عبدالسالم عبدالوهاب 0020 مقٌد

 00 حسام احمد محمود شحاته 0023 مقٌد

 03 حسام اشرف الصاوى شاهٌن 0022 مقٌد

 02 حسام حسن عبد الحمٌد لبن 0022 مقٌد

 02 حسام دمحم السٌد مصطفً 0021 مقٌد

 01 ن صقرحسام دمحم عبدالحمٌد عبدالرحم 0021 مقٌد

 01 حسناء مجدي مصطفً اسماعٌل 0021 مقٌد

 01 حنان لطفً رمضان شرف الدٌن 0021 مقٌد

 01 حوا  عصام حوا  عبدهللا 0021 مقٌد

 01 خالد احمد معوض خالف 0021 مقٌد

 31 خالد حسٌن حسن االقرع 0020 مقٌد

 30 دارٌن دمحم حسنً سالم 0023 مقٌد

 33 مود ابوعلمدالٌا ابراهٌم مح 0022 مقٌد

 32 دٌنا دمحم صالح البعل 0022 مقٌد

 32 رامى السٌد عبد المطلب الشافعى 0021 مقٌد

 31 رامً دمحم الصباحً دمحم السٌد 0021 مقٌد

 31 رانٌا شوقً بدر علً شحاته 0021 مقٌد

 31 رانٌا علً عبدالرازق مقبول 0021 مقٌد

 31 رانٌا عماد عبدالداٌم الرفاعً 0021 مقٌد

 31 رسالن شعبان رسالن السٌد رسالن 0011 مقٌد

 21 رشا عبدالحكٌم دمحم اسماعٌل 0010 مقٌد
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 مكان اللجنة:ـ  
 

 

 1رقم اللجنة:ـ  
 

  

       

 

 م اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد 

 0 رضا اسماعٌل ابراهٌم اسماعٌل مكى 0013 مقٌد

 3 لسٌد عمررقٌه السٌد ا 0012 مقٌد

 2 روان علً عبدالفتاح دمحم البنا 0012 مقٌد

 2 رٌهام دمحم حسٌن محمود فاٌد 0011 مقٌد

 1 زٌنب حامد دمحم ابوالمعاطً حبٌب 0011 مقٌد

 1 زٌنب عبدالحمٌد امٌن احمد شدٌد رحا 0011 مقٌد

 1 زٌنب فخرالدٌن توفٌق احمد عاشور 0011 مقٌد

 1 حفٌظ نصٌرزٌنب محمود عبدال 0011 مقٌد

 1 ساره رضا عبدالرحمن زٌدان 0011 مقٌد

 01 ساره عادل جعفر عبدالخالق خطاب 0010 مقٌد

 00 ساره عبدالفتاح فتحى الشٌخ 0013 مقٌد

 03 سالم السٌد سالم البهوار 0012 مقٌد

 02 سالً ابراهٌم عبدالسالم حجازي 0012 مقٌد

 02 سامح السٌد دمحم هالل 0011 مقٌد

 01 سامى عبدالمجٌد عبدالسالم عبده الق 0011 مقٌد

 01 سعدالدٌن عبدالعظٌم سعد السمالوى 0011 مقٌد

 01 سعٌد صبحً سعٌد الحمصً 0011 مقٌد

 01 سلمً اسامة ابراهٌم مهدي 0011 مقٌد

 01 سلمً شعبان ابوالٌزٌد شبل علً 0011 مقٌد

 31 سلمً مختار دمحم الغرٌب علً عمر 0010 مقٌد

 30 سمر جابر ابوالفتوح عطٌه شاهٌن 0013 مقٌد

 33 سمر حامد حماد محمود فودة 0012 مقٌد

 32 سمر رشاد ابراهٌم خلٌل ابوهرجه 0012 مقٌد

 32 سمر عاطف محمود نوفل 0011 مقٌد

 31 سمر عبدالمرضً دمحم عبدالفتاح دروي 0011 مقٌد

 31 سمر مشحوت جناب اسماعٌل بحٌري 0011 مقٌد

 31 سمٌه دمحم سعٌد الفٌشاوي 0011 مقٌد

 31 سوسن فؤاد جابر الشافعى 0011 مقٌد

 31 سٌف الدٌن عمرو ابراهٌم دمحم 0011 مقٌد

 21 شادي صالح مبروك سٌد 0010 مقٌد
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 م اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد 

 0 ر علً المغاوري عبدالعزٌز جابرشاه 0013 مقٌد

 3 شٌرٌن فاٌز ابوالعٌنٌن عبدالهادي 0012 مقٌد

 2 شٌماء دمحم ابراهٌم السٌد علً 0012 مقٌد

 2 شٌماء محمود علً عطٌه قطب 0011 مقٌد

 1 صبحٌه دمحم فوزي عبدالقادر 0011 مقٌد

 1 صفٌه دمحم مغاورى شاكر 0011 مقٌد

 1 جٌد صموئٌل رزق خلف 0011 مقٌد

 1 طارق احمد السٌد غرابه 0011 مقٌد

 1 طارق احمد الشحات طاٌل 0011 مقٌد

 01 طارق فتحً عبدالمنعم الهادي 0010 مقٌد

 00 طارق ٌحًٌ عبدالموجود البصلً 0013 مقٌد

 03 طاهر دمحم مصطفً شلضم 0012 مقٌد

 02 طلعت مجدى قطب النشار 0012 مقٌد

 02 ادطه محمود بدوي ج 0011 مقٌد

 01 عاصم دمحم عبدالمنعم محمود 0011 مقٌد

 01 عبد الرحمن السٌد دمحم مرسً 0011 مقٌد

 01 عبد السالم دمحم عبد السالم مأمون 0011 مقٌد

 01 عبدالحمٌد عاطف عبدالحمٌد دمحم ابوغزاله 0311 مقٌد

 01 عبدالرحمن سلٌمان عبدالمنعم موسً 0310 مقٌد

 31 داللطٌف السٌد عبداللطٌف بٌومىعبدالرحمن عب 0313 مقٌد

 30 عبدالستار طارق عبدالستار هجرس 0312 مقٌد

 33 عبدالعزٌز دمحم ابراهٌم خالد 0312 مقٌد

 32 عبدالفتاح عبدهللا عبدالفتاح فاٌد 0311 مقٌد

 32 عبدهللا ابراهٌم احمد مصطفً 0311 مقٌد

 31 عبدهللا السعٌد سٌد احمد محمودالنجار 0311 مقٌد

 31 عبدهللا جالل عبدهللا زهران 0311 مقٌد

 31 عبدهللا عباس حسن دمحم ابوحسن 0311 مقٌد

 31 عبدهللا عبدالسالم السٌد ابراهٌم 0301 مقٌد

 31 عبدهللا عثمان عبد المعز رسالن 0300 مقٌد

 21 عبدهللا عالءالدٌن دمحم ابراهٌم شا 0303 مقٌد
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 م اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد 

 0 عبدالمجٌد سعٌد عبدالمجٌد الحرانً 0302 مقٌد

 3 عبدالمجٌد عبدالعظٌم عبدالمجٌد عبد 0302 مقٌد

 2 عبدالناصر دمحم رمزي السٌد علً 0301 مقٌد

 2 عبدالناصف جالل عبدالناصف عبدهللا 0301 مقٌد

 1 عبٌر دمحم حسن عٌد على 0301 مقٌد

 1 عصام دمحم دمحم عبدالهادي غراب 0301 مقٌد

 1 عالء محمود احمد فتحاهلل الفقً 0301 مقٌد

 1 على  ابو زٌد القطب عبد الغفار 0331 مقٌد

 1 علً اسامة علً دمحم زكً 0330 مقٌد

 01 علً عادل علً ابراهٌم عمارة 0333 مقٌد

 00 تاح علً عثمانعلً عبدالف 0332 مقٌد

 03 على دمحم على العشرى 0332 مقٌد

 02 علً مصطفً عبدالغفار دمحم سالم 0331 مقٌد

 02 علً ٌحًٌ علً علً شرٌف 0331 مقٌد

 01 علٌاء عبدالرحمن عبداللطٌف دمحم حس 0331 مقٌد

 01 عماد مجدي دمحم سالم المغربً 0331 مقٌد

 01 وعماد محمود احمد دمحم عمر 0331 مقٌد

 01 عمار دمحم بدوي البدٌوي 0321 مقٌد

 01 عمر السٌد سعٌد احمد زغلول 0320 مقٌد

 31 عمر رضا عبده غندور 0323 مقٌد

 30 عمر سامً عبدالعزٌز دمحم سالم 0322 مقٌد

 33 عمر طارق عبدهللا ابوالمجد 0322 مقٌد

 32 عمر عبدالعزٌز اسماعٌل عبدالعزٌزاحمد 0321 مقٌد

 32 عمرو حسن عبد الوهاب سعود 0321 مقٌد

 31 عمرو كمال على مشعل 0321 مقٌد

 31 عمرو دمحم موسى سٌد احمد 0321 مقٌد

 31 غادة دمحم عمرو ابراهٌم الحجري 0321 مقٌد

 31 فاطمة أحمد لطفً زاهر عبد المطلب 0321 مقٌد

 31 فاطمه الزهراء احمد عوض احمد 0320 مقٌد

 21 هالل عبدهللا حجابفاطمه ربٌع  0323 مقٌد
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 كشف توزيع الطالب على اللجان
 

    

                  

        

 3102-3102العام األكادٌمى:ـ  
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 م اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد 

 0 فاطمه طاهر احمد سالم 0322 مقٌد

 3 فاطمه عبدالحمٌد مصطفً جمعه 0322 مقٌد

 2 فاطمه دمحم مرسى حسٌن خٌر الدٌن 0321 مقٌد

 2 السعٌد عبدالنبً مطاوع بدرانكرٌم  0321 مقٌد

 1 كرٌم رفعت اسماعٌل دمحم الجندى 0321 مقٌد

 1 كرٌم فكري عبدالحلٌم حموده 0321 مقٌد

 1 لؤى حمدى ابراهٌم خلٌل حسٌن 0321 مقٌد

 1 لؤي سعٌد عبد اللطٌف الحفنً عطٌة 0311 مقٌد

 1 ماجد احمد سعٌد عامر 0310 مقٌد

 01 حسن الزلبانً ماهر السٌد فتوح 0313 مقٌد

 00 محب بدوي مرقص ندا 0312 مقٌد

 03 دمحم إبراهٌم محمود فهٌم 0312 مقٌد

 02 دمحم ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم 0311 مقٌد

 02 دمحم ابراهٌم السٌد عبدالفتاح قارو 0311 مقٌد

 01 دمحم ابراهٌم عبدالمؤمن محمود جزر 0311 مقٌد

 01 م علىدمحم احمد سعد ابراهٌ 0311 مقٌد

 01 دمحم احمد عبدالحمٌد احمد 0311 مقٌد

 01 دمحم احمد عبدالحى على غنٌم 0311 مقٌد

 01 دمحم احمد دمحم سلٌط 0310 مقٌد

 31 دمحم احمد دمحم على الشطالوى 0313 مقٌد

 30 دمحم احمد محمود شلبى 0312 مقٌد

 33 دمحم اشرف عبد الحمٌد العزاوي 0312 مقٌد

 32  السٌد عبد العزٌز حماددمحم 0311 مقٌد

 32 دمحم السٌد عزب ابراهٌم عمار 0311 مقٌد

 31 دمحم الصاوى دغٌدى دغٌدى 0311 مقٌد

 31 دمحم انور مرسً سعفان 0311 مقٌد

 31 دمحم جعفر عبد الحمٌد جعفر 0311 مقٌد

 31 دمحم جمال عبدالغفار عجالن 0311 مقٌد

 31 دمحم جمال دمحم عمرو 0310 مقٌد

 21 دمحم حسام الدٌن توفٌق على زٌدان 0313 مقٌد
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 مكان اللجنة:ـ  
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 م اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد 

 0 دمحم حسام الدٌن دمحم شرف 0312 مقٌد

 3 دمحم حسن ابراهٌم السٌد 0312 مقٌد

 2 دمحم حسن دمحم حسن ناصر 0311 مقٌد

 2 دمحم حسنً دسوقً طاٌل طوطح 0311 مقٌد

 1 دمحم حماده دمحم أحمد 0311 مقٌد

 1 دمحم حمدي شحاته دسوقً عٌسً 0311 مقٌد

 1 دمحم خالد على زاٌد 0311 مقٌد

 1 دمحم خٌري عبدالفتاح سالم 0311 مقٌد

 1 دمحم رافت جابر محمود البقلً 0310 مقٌد

 01  قلقٌلةدمحم رضا بٌومى دمحم 0313 مقٌد

 00 دمحم رضوان ٌوسف الكفوري 0312 مقٌد

 03 دمحم سعد دمحم ابراهٌم النحراوي 0312 مقٌد

 02 دمحم سعٌد حامد عبد الفتاح 0311 مقٌد

 02 دمحم سعٌد عبد الغفار ابراهٌم ابو 0311 مقٌد

 01 دمحم سعٌد فوزي عامر موسً 0311 مقٌد

 01 مدمحم سالمه ابوالٌزٌد غنٌ 0311 مقٌد

 01 دمحم سٌد احمد عاشور عبدالواحد الل 0311 مقٌد

 01 دمحم شعبان جبر عبدالسٌد مناع 0311 مقٌد

 01 دمحم صابر عبدالفتاح اسكندر 0310 مقٌد

 31 دمحم صالح الدٌن احمد 0313 مقٌد

 30 دمحم طارق علً دمحم مهدي 0312 مقٌد

 33 دمحم عادل عبدالنبً سلٌمان 0312 مقٌد

 32 دمحم عادل دمحم عفٌفً احمد 0311 مقٌد

 32 دمحم عامر دمحم بسٌونً دمحم 0311 مقٌد

 31 دمحم عبد الرحمن ابراهٌم الصعٌدى 0311 مقٌد

 31 دمحم عبد الفتاح عبد العزٌز رضوان 0311 مقٌد

 31 دمحم عبد اللطٌف العشرى ابو عثمان 0311 مقٌد

 31 دمحم عبد هللا دمحم عبد الواحد 0211 مقٌد

 31 دمحم عبد المتعال دمحم الحامولً 0210 مقٌد

 21 دمحم عبد المنعم احمد عثمان 0213 مقٌد
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 م اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد 

 0 دمحم عبدالرحمن احمد سالم 0212 مقٌد

 3 بدالمجٌد العلقامىدمحم عبدالسالم ع 0212 مقٌد

 2 دمحم عبدالعال دمحم منصور على 0211 مقٌد

 2 دمحم عبدالمرضً عبدالمجٌد المرشدي 0211 مقٌد

 1 دمحم علً ابراهٌم معوض 0211 مقٌد

 1 دمحم علً عبدالحمٌد دمحم خسكٌه 0211 مقٌد

 1 دمحم علً علً الحلفاوي 0211 مقٌد

 1 به الدالًدمحم عماد عبدالفتاح عبدر 0201 مقٌد

 1 دمحم عوض السٌد عوض 0200 مقٌد

 01 دمحم غالب الكردى الكردى 0203 مقٌد

 00 دمحم ماجد دمحم الصباغ 0202 مقٌد

 03 دمحم مبروك معوض دمحم 0202 مقٌد

 02 دمحم مجدي سعٌد حسٌن الطودي 0201 مقٌد

 02 دمحم محمود ابراهٌم متولى 0201 مقٌد

 01 بدالرازق محمود خاطردمحم محمود ع 0201 مقٌد

 01 دمحم مصطفى حسن حسن عبدهللا الشبٌن 0201 مقٌد

 01 دمحم ممدوح دمحم عبدالجلٌل 0231 مقٌد

 01 دمحم مهدى عبد الباسط محمود شرف 0230 مقٌد

 01 دمحم ناصر دمحم السٌد 0233 مقٌد

 31 دمحم نبٌل سالمه حسونه 0232 مقٌد

 30 دمحم هانً مرسً عوض 0232 مقٌد

 33 دمحم ٌاسر دمحم عبدالظاهر 0231 مقٌد

 32 دمحم ٌوسف عبد الرؤف زٌن الدٌن 0231 مقٌد

 32 محمود ابراهٌم فرج القزاز 0231 مقٌد

 31 محمود احمد ابراهٌم شواره 0231 مقٌد

 31 محمود السعٌد مصطفى نصر الدمنهورى 0231 مقٌد

 31 محمود السٌد احمد ٌوسف ابوزٌد 0221 مقٌد

 31 محمود جابر محمود عفٌفى البرماوى 0220 مقٌد

 31 محمود حجاج السٌد عثمان 0223 مقٌد

 21 محمود رزق دمحم حموده 0222 مقٌد
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 مكان اللجنة:ـ  
 

 

 03رقم اللجنة:ـ  
 

  

       

 

 م اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد 

 0 عٌرمحمود سامً عبدالغفار علً ش 0222 مقٌد

 3 محمود سامً مصطفً دمحم الطٌب 0221 مقٌد

 2 محمود سعٌد بسٌونى سلطح 0221 مقٌد

 2 محمود سعٌد عبدربه ابراهٌم حسٌن 0221 مقٌد

 1 محمود سعٌد فتحً البسطوٌسً 0221 مقٌد

 1 محمود طه شعبان الصباغ 0221 مقٌد

 1 محمود عبدالحفٌظ دمحم عبدالجواد رماح 0221 مقٌد

 1 محمود عبدالرحمن نبٌه عبده 0220 مقٌد

 1 محمود عبدالنبى السٌد عبدالعال 0223 مقٌد

 01 محمود علً شحاته ابوطالب 0222 مقٌد

 00 محمود فتحً محمود حسانٌن عطٌه 0222 مقٌد

 03 محمود كحٌل محمود خاطر 0221 مقٌد

 02 محمود دمحم صادق ابراهٌم 0221 مقٌد

 02 العظٌم جاد محمود دمحم عبد 0221 مقٌد

 01 محمود دمحم دمحم عٌد 0221 مقٌد

 01 محمود دمحم محمود عون 0221 مقٌد

 01 محمود دمحم محمود ٌوسف البلتاجى 0211 مقٌد

 01 محمود مسعد على عبد الباقى حسن 0210 مقٌد

 01 محمود موسً عبدالحافظ موسً 0213 مقٌد

 31 محمود نزٌه دمحم النادي الحطٌم 0212 مقٌد

 30 محمود نصحً مصطفً مصطفً الشٌخ 0212 مقٌد

 33 محمود وجٌه مصطفى األسرج 0211 مقٌد

 32 محمود ٌحًٌ عبدالمحسن جرادة 0211 مقٌد

 32 مروه دمحم انور امٌن 0211 مقٌد

 31 مروه دمحم عبدالعظٌم غانم 0211 مقٌد

 31 مرٌم احمد عبدالرحمن محمود عبدالعز 0211 مقٌد

 31 رٌم دسوقً غازي ابراهٌمم 0211 مقٌد

 31 مرٌم زٌنهم عبد الحمٌد المقنن 0210 مقٌد

 31 مرٌم سمٌر احمد قندٌل 0213 مقٌد

 21 مصطفى احمد مصطفى الرعو 0212 مقٌد
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 م اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد 

 0 طفً السٌد مصطفً فرحاتمص 0212 مقٌد

 3 مصطفً حسنً بدوي عٌد 0211 مقٌد

 2 مصطفً حسنً عقل محروس 0211 مقٌد

 2 مصطفى صبحً دمحم حسن غنٌم 0211 مقٌد

 1 مصطفً صالح السٌد برهام 0211 مقٌد

 1 مصطفى صالح دمحم نور الدٌن 0211 مقٌد

 1 مصطفً عادل عبدالفتاح عبدالخالق 0211 مقٌد

 1 مصطفً عاطف فهمً الرفاعً 0210 مقٌد

 1 مصطفً علً حسن الشاطر 0213 مقٌد

 01 مصطفى عماد نصر ابراهٌم سلٌم 0212 مقٌد

 00 مصطفً عٌد دمحم شلبً 0212 مقٌد

 03 مصطفى مجدى السٌد السٌد عمار 0211 مقٌد

 02 مصطفً دمحم جمٌل حافظ 0211 مقٌد

 02 مصطفً دمحم علً سٌد عبدالعال 0211 مقٌد

 01 مصطفً محمود حسٌن غازي نوار 0211 مقٌد

 01 مصطفً نصر مصطفً ادرٌس 0211 مقٌد

 01 معاذ رجب دمحم بدوى 0211 مقٌد

 01 منه هللا صبحً دمحم علً 0210 مقٌد

 01 منً فتحً عبدالهادي دمحم دومه 0213 مقٌد

 31 منً قندٌل متولً قندٌل 0212 مقٌد

 30 الحمٌد بدرالدٌنمها عبدالحمٌد عبد 0212 مقٌد

 33 مها محمود احمد عبدالواحد عمر 0211 مقٌد

 32 مهجة عادل حسن الراٌق 0211 مقٌد

 32 مهند عبدالقادر عمارة عبدالقادر 0211 مقٌد

 31 مهند فرج ابراهٌم النجار 0211 مقٌد

 31 مً رضا السٌد موسً عبدالحلٌم 0211 مقٌد

 31 مً لطفً سلٌمان حافظ 0211 مقٌد

 31 مً ماهر رزق عبدالجلٌل 0210 مقٌد

 31 مً دمحم سٌد احمد علً خمخم 0213 مقٌد

 21 مً نبٌل رمضان دمحم حامد 0212 مقٌد
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 مكان اللجنة:ـ  
 

 

 02رقم اللجنة:ـ  
 

  

       

 

 م اسم الطالب رقم الجلوس حالة القٌد 

 0 مٌنا عونى حبٌب سلٌمان 0212 مقٌد

 3 نادي صبٌح عبد المنعم شلبً 0211 مقٌد

 2 ناهد احمد عبدهللا مصطفً 0211 مقٌد

 2 نجوى  سعد فتوح ابو شعبان 0211 مقٌد

 1 نجوي ابراهٌم دمحم عبدالقادر ابوال 0211 مقٌد

 1 نسمة عادل ماهر حتحوت 0211 مقٌد

 1 نعمات احمد احمد الطوخً 0211 مقٌد

 1 عبدالنبً ابوع نهله حمدي عبدالسمٌع 0210 مقٌد

 1 نهً ماهر مبروك عسل 0213 مقٌد

 01 نورهان شبل شبل مصطفى 0212 مقٌد

 00 نورهان عبدالناصر لبٌب الشافعً 0212 مقٌد

 03 نورهان عبدالوهاب حسان عبدالوهاب م 0211 مقٌد

 02 نورهان دمحم دمحم على 0211 مقٌد

 02 هاجر عبدالرازق رجب أبوعٌسً 0211 مقٌد

 01 هاجر دمحم نجٌب عبده 0211 دمقٌ

 01 هاجر مصطفً عبدالرازق دمحم ٌحً 0211 مقٌد

 01 هانم دمحم وحٌد مصطفى احمد 0201 مقٌد

 01 هانً ابراهٌم دمحم ابراهٌم شعلة 0200 مقٌد

 01 هبةهللا ناصر حسب الكردي 0203 مقٌد

 31 هدي احمد زكً عمار 0202 مقٌد

 30  ابوحصوههدي حسٌن سعد دمحم 0202 مقٌد

 33 همس احمد دمحم رمضان عوٌضه 0201 مقٌد

 32 هناء عادل عبدالفتاح احمد عمر 0201 مقٌد

 32 ٌاسر دمحم عبدالصادق محمود ٌوسف 0201 مقٌد

 31 ٌاسمٌن  عبداللطٌف قطب جاب هللا 0201 مقٌد

 31 ٌاسمٌن سعٌد دمحم حسن 0201 مقٌد

 31 ٌاسمٌن ممدوح دمحم عبده 0231 مقٌد

 31 حنان دمحم ٌوسف عٌاد 0230 مقٌد

 31 شٌرٌن عبدالعزٌز عاطف ٌوسف 0233 مقٌد
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