
0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group3-01 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 انفطيٕنٕجٗ يذرش عصاو عًر ابراْيى ُْذيت 3-22 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـالرقم األكاديم م

  فاطمة عمي  السيد ابراىيـ الدومى 170773 1

  ابا القاسـ حسف عبدالنبى احمد كشؾ 180001 2

  ابراىيـ احمد اميف محمد حشاد 180002 3

  ابراىيـ احمد عبدالحميد فضؿ 180003 4

  ابراىيـ حسف ابراىيـ غنيـ 180004 5

  ابراىيـ حسف محمد ىيكؿ 180005 6

  ابراىيـ عبدالمطمب ابراىيـ سالماف 180006 7

  ابراىيـ فتوح ابراىيـ فتوح مصطفى 180007 8

  لدسوقى عبدالرحمفابراىيـ محمد ابراىيـ ا 180008 9

  ابراىيـ محمد سميح سيد احمد خميس 180009 10

  ابراىيـ نبيؿ ابراىيـ سالـ 180011 11

  ابوالحسف عمى محمد محمد 180012 12

  احمد ابراىيـ فوزى عبد المطيؼ االعصر 180013 13

  احمد اسامو فتحى سعد 180014 14

  احمد اسامو محمد الشرقاوى 180015 15

  احمد اسامو محى عيسى 180016 16

  احمد اشرؼ محمد صيره 180017 17

  احمد السيد صبرى عمى عبد الغنى 180018 18

  احمد امير محمد سعدأيوب 180019 19

  احمد ايياب عبدالمنعـ محمد 180020 20

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group 3-02 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 انفطيٕنٕجٗ يذرش ضٕزاٌ عبذ انذًيذ خضيرد/ 3-02 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـالرقم األكاديم م

21 
  احمد بيومى فتحى بيومي سعد 180021

22 
  احمد تامر  اسماعيؿ الذىبى 180022

23 
  احمد حامد مبروؾ ابراىيـ 180023

24 
  احمد حسيف محمد احمد حسيف 180024

25 
  د ابو مباركةاحمد خالد احم 180026

26 
  احمد خالد سعيد غنيـ 180027

27 
  احمد راشد معوض عينو 180028

28 
  احمد راضى عمى النجار 180029

29 
  احمد ربيع عبدالغفار موسى 180030

30 
  احمد رضا عبدالحميد ابو حجازى 180031

31 
  احمد رمضاف عبدالواحد ادريس 180032

32 
  ى ابوالخيراحمد رمضاف عمى عم 180033

33 
  احمد سمير منصورعبدالمتجمى الفقس 180034

34 
  احمد شبؿ رمضاف الندار 180035

35 
  احمد شداد جميؿ فرحات 180036

36 
  احمد شوقى فييـ عبده 180037

37 
  احمد صبحى عبدالعظيـ ابراىيـ الجندى 180038

38 
  احمد طارؽ حفنى عزب السنباوى 180039

39 
  د طاىر حسف عبدالسالـ جودهاحم 180040

40 
  احمد عاطؼ محمد محمد ابوالعال 180041

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group 3-03 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انفطيٕنٕجٗ د/ ادًذ يذًذ يذًذ جعفر  3-23 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـالرقم األكاديم م

  الحكيـ محمود شرشراحمد عبد 180042 41

  احمد عطيو عبد العاؿ عطيوه 180043 42

  احمد عمى عبدالعزيز عمى خطاب 180044 43

  احمد فتحى سيد احمد شيالف 180045 44

  احمد فتحى فتح اهلل األخوص 180046 45

  احمد فرج محروس مصمحى مطر 180047 46

  احمد مجدى محمد عبد الفتاح سعدوف 180049 47

  احمد محمد احمد عبدالحميد ابراىيـ دبور 180050 48

  احمد محمد بيومى مرعى 180051 49

  احمد محمد حسف محمد  180052 50

  احمد محمد عبدالصمد ىالؿ 180053 51

  احمد محمد عبداهلل عطيو 180054 52

  احمد محمد عبدالمقصود األبجر 180055 53

  عبدالعزيزاحمد محمد محمد السعيد  180056 54

  احمد محمد ىانىء محمد عبدالرحمف دره 180057 55

  احمد محمود احمد ابو عيطو 180058 56

  احمد محمود عبدالحميد المميجى 180059 57

  احمد مختار محمد تاج الديف 180060 58

  احمد نصار زكى احمد نصار 180061 59

  احمد ىشاـ محمد ابو مصطفى 180063 60

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group3-04 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انفطيٕنٕجٗ  غيًاء يذًذ عبذ انغُٗ يطأع 3-04 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـالرقم األكاديم م

  احمد وجيو عبدالسالـ مصطفى العانوسى 180064 61

  ادىـ احمد محمد الوكيؿ 180065 62

  روى حسنى ابراىيـ محمد صقرا 180066 63

  اسامو سعيد وصاؿ قوره 180067 64

  اسامو طارؽ عبدالحميد احمد بدر 180068 65

  اسامو عنتر عبدالقوى عبدالرحيـ 180070 66

  اسراء احمد جماؿ عبدالحفيظ عيد 180071 67

  اسراء احمد محمد الغمبونى 180072 68

  سيد العميمىاسراء السيد العميمى ال 180073 69

  اسراء حسيف جابر قطب 180074 70

  اسراء رضا احمد عبدالمػو الفقى 180075 71

  اسراء سعيد عبدالمقصود عمي اسماعيؿ 180076 72

  اسراء شعباف زكى عبدالسالـ 180077 73

  اسراء صبرى عبدالحكيـ احمد 180078 74

  اسراء عاطؼ محمد الزراؽ 180079 75

  سراء مجدى عطا احمد عمىا 180080 76

  اسراء محمد خضرجى ابو احمد 180081 77

  اسراء محمد عبداهلل اماـ محمد 180082 78

79 180083 
 اسراء محمود فتحى نصار

 

  اسراء مدحت عبداهلل عبده 180084 80

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group 3-05 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انفطيٕنٕجٗ  يًاٌ ابراْيى جٕدة انجيسأٖد/ ا 3-05 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـالرقم األكاديم م

  اسراء مرسى محمد ابوشامو 180085 81

  اسالـ احمد محمد شحاتو 180086 82

  اسالـ السيد ابراىيـ عبد الغنى عطيو 180087 83

  اسالـ بدوى خميفو حسف 180088 84

  سالـ رضا ابراىيـ سعدا 180089 85

  اسالـ سعيد عبدالعزيز حسف 180090 86

  اسالـ سالمو عبدالعزيز الجزار 180091 87

  اسالـ عبدالناصر محمد الميدى محمد 180092 88

  اسالـ عماد زكى شعباف 180094 89

  اسالـ كماؿ محمد حسف 180095 90

  اسالـ محمد عبد الخالؽ ادريس 180096 91

  اسالـ محمد عبدالمجيد محمد عبداهلل 180097 92

  اسالـ وليد سعد العجمى 180098 93

  اسالـ ياسر بدر عزب بدر 180099 94

  اسالـ ياسر عبداهلل ابراىيـ عامر 180100 95

  اسماء اسامو صالح دربالو 180101 96

  اسماء بالؿ عبدالحميد زىراف 180102 97

  بوالعالاسماء خالد جالؿ ا 180103 98

  اسماء ربيع محمد ابوزيد الكيالنى 180104 99

  اسماء سعيد عبدالعاطى السالمونى 180105 100

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group 3-06 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انفطيٕنٕجٗ  د/غادة ضًير عبذ هللا عاير 3-06 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـالرقم األكاديم م

  اسماء صبحى عبدالقادر مصطفى فايد 180106 101

  اسماء عبدالفتاح عبدالفتاح ابوحامد 180107 102

  اسماء عبدالناصر السيد المرشدى 180108 103

  اسماء عمى عبدالعزيز الجحش 180109 104

  اسماء فاروؽ مصطفى عمى الفخرانى 180110 105

  دالعميـ متولى عبدهاسماء محمد عب 180111 106

  اسماعيؿ عبدالستار ابراىيـ الصعيدى 180113 107

  اسماعيؿ عبدالسالـ عبدالمنعـ طوطح 180114 108

  اشرؼ وفىء عبدالحميد ابراىيـ 180116 109

  اشرقت عصاـ الديف زكى ماضى 180117 110

  اكـر يسرى سباعى صالح 180118 111

  ىاالء احمد زيد ناج 180119 112

  االء احمد عبدالحفيظ مشرؼ عفيفى 180120 113

  االء اشرؼ رجب الشاذلى 180121 114

  االء السيد عمى ابراىيـ السيد 180122 115

  االء حساف موسى العربى 180123 116

  االء خالد عامر عمى عامر 180124 117

  االء رءوؼ محمد العربى محمد عبد اهلل 180125 118

  االء رضا عبد الفتاح اسماعيؿ 180126 119

  االء رمضاف عيد الجروانى 180127 120

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group 3-07 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انفطيٕنٕجٗ  د/دانيا فتذٗ يذًذ انعجًٗ  3-07 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـالرقم األكاديم م

  عاطؼ مصطفى النورياالء  180128 121

  االء كماؿ محمد الفقى 180129 122

  االء كماؿ يوسؼ محمد يوسؼ 180130 123

  االء محمد عبدالحميد قيالو 180131 124

  االء محمد عبدالغنى نجـ 180132 125

  االء محمد عبدالفتاح الغنيمي 180133 126

  الحسيف عزت عبدالعظيـ طراد 180135 127

  السيد رضا السيد مبارؾ 180136 128

  السيده اسماعيؿ ابراىيـ الفرماوى 180137 129

  الشيماء موافى جمعو عطويو 180138 130

  الياـ السيد ابراىيـ الجزار 180139 131

  امانى عبدالرؤوؼ عبد الستاراحمد سالـ 180140 132

  امانى عبداهلل عبداهلل يونس 180141 133

  حمد عبدالمقصود الحفنىامانى م 180142 134

  امؿ حمدى ابوالعنيف االصفر 180143 135

  امؿ عماد محمد عبدالرحمف 180144 136

  امؿ ىشاـ يحيى محمد ابراىيـ 180145 137

  امنية السيد عميوه سند ابراىيـ 180146 138

  امنيو سعيد ممدوح عبدالواحد 180147 139

  الؽ الشيخامنيو شوقى فرج عبد الخ 180148 140

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group 3-08 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انتػريخ د/ يُار عهٗ انطيذ فريذ 3-08 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـالرقم األكاديم م

  امنيو محمد عبدالمنعـ العقباوى 180149 141

  الشيالىامنيو ناصر الدسوقى محمود  180150 142

  اميره احمد بسيونى محمد عجور 180151 143

  اميره السيد حامد حسف سنبؿ 180152 144

  اميره بشير احمد محمد العزاوى 180153 145

  اميره جماؿ مصطفى زايد 180154 146

  اميره خالد احمد محمد ابو سميماف 180155 147

  اميره رفعت عبد الفتاح عمى باشو 180156 148

  اميره عبدالحميد السيد السيد عبد اليادى 180157 149

  اميره عبدالمنصؼ عبدالستار مصمحى عشماوى 180158 150

  اميره عمى السيد مره 180159 151

  اميره عمى النادى عمى خريبو 180160 152

  اميره فرج اهلل عبدالكريـ فرج اهلل ابوالفضؿ 180161 153

  عيد مبروؾامينو احمد س 180162 154

  امينو انور حافظ حشيش 180163 155

  امينو سعيد عبدالعزيز حسيف 180164 156

  انجى محمود فاروؽ محمود 180165 157

  انس مختار محمد الحفنى 180166 158

  انس يحيى عبدالمحسف جرادة 180167 159

  ايات اشرؼ عبدالسالـ بيومى 180168 160

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group 3-09 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـالمجموع كود ةـالفرق

 يذرش بمطى انتػريخ د/َادر جالل عهٗ زكٗ  3-09 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـالرقم األكاديم م

  ايات عبدالمجيد عبدالمنعـ أبو حجازى 180169 161

  ايات مصطفى اميف منصور 180170 162

  بو غابوايماف احمد عبدالمعطى ا 180171 163

  ايماف اشرؼ توفيؽ خضير 180172 164

  ايماف ايمف عبد القادر راضى 180173 165

  ايماف جماؿ محمود أبو الغيط 180174 166

  ايماف حامد عبدالظاىر احمد 180175 167

  ايماف حمدى عبدالمنعـ محمد النجار 180176 168

  ايماف خيرى محمد محمد ابراىيـ شريفو 180177 169

  ايماف صبحى اميف حسف عبدالكريـ 180178 170

  ايماف طارؽ صالح ابوحماد 180179 171

  ايماف ظريؼ حسف عيسى 180180 172

  ايماف عبدالحميد محمد محمود 180181 173

  ايماف عبدالعزيز عبده الدسوقى الفقى 180182 174

  ايماف فرحات بركات وىبو 180183 175

  محروس محمد موسىايماف  180184 176

  ايماف محمد عبدالجواد الطوخى 180185 177

  ايمف محمد محمدالسيد رضواف 180186 178

  ايناس مسعد حسف ابوالحسف 180187 179

  ايو ابراىيـ عبده الحمفاوي 180189 180

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group 3-10 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انتػريخ يًٍ عبذهللا يذًذ انرفاعٗ د/ ا 3-10 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـالرقم األكاديم م

  ايو اسامو فتوح العيسوى داود 180190 181

  ايو اسماعيؿ ابراىيـ السيد الجنش 180191 182

  ايو اشرؼ عبدالنبى المشالوى 180192 183

  ايو السيد احمد ممطاف 180193 184

  ايو ايمف محمد عبدالغنى 180194 185

  ايو ايمف مرزوؽ معطى 180195 186

  ايو جماؿ يوسؼ محمد يوسؼ 180196 187

  ايو حسنى ابوالعال ابراىيـ غريب 180197 188

  ايو سامى حسف مصيمحى 180198 189

  ايو سعيد ابراىيـ حساـ الديف 180199 190

  احد برغوثايو سعيد عبد العظيـ عبد الو  180200 191

  ايو سعيد محمد زيد 180201 192

  ايو شعباف ابراىيـ حفنى سميـ 180202 193

  ايو شندى عبدالعزيز بكرى نور الديف 180203 194

  ايو عبدالخالؽ محمد غنيـ 180204 195

  ايو عبدالغنى العفيفى ابراىيـ مميجى 180205 196

  ايو عمى عبدالكريـ عمى باشا 180206 197

  ايو كامؿ فيمى محمود محمد 180207 198

  ايو مبروؾ حسنيف سميمو 180208 199

  ايو محمد احمد الزقز 180209 200

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group 3-11 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انٓطتٕنٕجٗ  د/َجٕٖ ضعذ يذًٕد غُيى  3-11 انثانثت
 

 توقيع الطالب طالباسم ال ىـالرقم األكاديم م

  ايو محمد السيد راضى 180210 201

  ايو محمد عبدالعزيز الديب 180211 202

  ايو محمدى محمد رزؽ سمرة 180212 203

  باسؿ قاسـ عبدالحفيظ شادى 180213 204

  بسممو اشرؼ محمد فوزى عبد الغفار عوض 180214 205

  بسمو حمدى احمد بكره 180215 206

  بسمو خالد محمد الخولي 180216 207

  بسمو عبده عبدالرحمف الشعراوى 180217 208

  بسمو يحيى خميؿ محمود عالمو 180218 209

  بسنت خالد احمد مصطفى رزؽ 180219 210

  بسنت صموئيؿ سعيد بطرس عوض اهلل 180220 211

  بسنت عمر عبدالعزيز احمد موسى 180221 212

  د بركاتبالؿ حمدى احم 180222 213

  بنياميف ميالد حميـ عبدالمسيح 180223 214

  بوال عادؿ ابراىيـ حنا 180224 215

  بيشوى مجدى نصيؼ سعد 180225 216

  تسنيـ ابراىيـ عبداهلل الزىار 180226 217

  تسنيـ عاطؼ نجـ سيد احمد 180228 218

  تسنيـ عبدالباسط فرج محروس النديـ 180229 219

  تغريد احمد عبدالغفار عثماف 180230 220

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group3-12 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انٓطتٕنٕجٗ  د/ دطاو انذيٍ عبذ انذًيذ غباظ  3-12 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـالرقم األكاديم م

  تغريد عمى ابراىيـ عبداهلل سيد احمد 180231 221

  تغريد يسرى عيد عمرو 180232 222

  تقوى منصور حامد متولى ابراىيـ 180233 223

  تقى اسامو السيد عاشور 180234 224

  تقى جماؿ محمد الحموانى 180235 225

  تقى حسف السيد احمدى 180236 226

  تقى عزالديف ابراىيـ االشقر 180237 227

  تقى ىشاـ عبداليادى النحراوى 180238 228

  جماؿ ايياب جماؿ الديف النجار 180239 229

  جياد حسيف ابوالفتوح الشامى 180240 230

  جياد عبداهلل حممى فايد 180241 231

  جياد عصاـ احمد عبدالفتاح 180242 232

  جياد ماىر محمد االزرؽ 180243 233

  حاتـ عمرو اسماعيؿ الذىبى 180244 234

  ابراىيـ محمد حسفحاـز حمدى عمى  180245 235

  حامد عمى حامد عمى موسى 180246 236

  حبيبو اشرؼ السعيد ىالؿ 180247 237

  حبيبو السيد احمد عبد العزيزالسيد 180248 238

  حساـ محمد فتحى البغدادى 180250 239

  حساـ محمد محمود ابوالحسف 180251 240

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group 3-13 

 ةــالوظيف ى ـكاديمد األـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انٓطتٕنٕجٗ  د/ ريضاٌ عبذ انَٕيص يذًذ  3-13 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـالرقم األكاديم م

  حسناء حمدى محمداسماعيؿ العميمى مطر 180252 241

  حنيف شوقى حسف محمد الحمو 180253 242

  حنيف عادؿ محمد سعيد يوسؼ 180254 243

  حياة محمد حامد فرحات 180255 244

  خالد صبحى السيد محمود يوسؼ مطر 180257 245

  خمود جماؿ حسيف عمار 180258 246

  خمود جمعو احمد احمد االودف 180259 247

  خمود حماده عطيو خضر خضر 180260 248

  خمود رجب السيد مصطفى البنا 180261 249

  سؼخمود رضا عبدالستار يو  180262 250

  خمود ضياء الديف كماؿ عافيو 180263 251

  خمود محمد عوض اهلل عطيو محمد 180264 252

  خمود محمد فرج العراقى 180265 253

  خمود ناجى مرضى محمود قنديؿ 180266 254

  داليا السيد محمد جاداهلل 180267 255

  داليا حاـز السيد ابو مصطفى 180268 256

  احمد محمود بدوىدعاء  180269 257

  دعاء غساف محمد حسف سميماف 180270 258

  دنيا وليد حمدى عبد الخالؽ الشيف 180271 259

  دنيا عماد اسماعيؿ حشيش 180272 260

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group 3-14 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 نٓطتٕنٕجٗ يذرش بمطى ا د/ دانيا انطيذ عبذِ انغسٔنٗ  3-14 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـالرقم األكاديم م

  دينا احمد عبد الرشيد جاد دياب 180273 261

  دينا عبدالحميد محمود السحموؿ 180274 262

  دينا محمود سامى عبدالصبور البمشى 180275 263

  رأفت عمادالديف رأفت عرفو 180276 264

  شمبى رانيا اسامو ابراىيـ 180277 265

  رانيا عبدالعزيز عبدالخالؽ المغربى 180278 266

  رانيا عبدالمقصود بيجت مصطفى 180279 267

  رانيا ناصر معروؼ محمد 180280 268

  رحاب ابوزيد عبدالكريـ العظمو 180281 269

  رحاب سعيد عبدالمرضى جعفر 180282 270

  رحاب صابر يوسؼ الجماؿ 180283 271

  رحاب محمود عبداهلل المالح 180284 272

  رحمو ابراىيـ عبده الفيشاوى 180285 273

  رحمو ابراىيـ غريب ابراىيـ عامر 180286 274

  رحمو مرضى عبدالعاؿ محمد شحاتو 180287 275

  رضوى رضا محمد خميؿ 180288 276

  رمنده مجدى فرج ايوب 180289 277

  رنا احمد مطاوع النجار 180290 278

  رنا عالء محمد محمود غانـ 180291 279

  رىؼ عطيو محمد زقزوؽ 180292 280

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group 3-15 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انٓطتٕنٕجٗ  دانيا عبذ انرازق يذًذ َٕيّ 3-15 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـالرقم األكاديم م

  ىؼ محمد حمدى السيد ابوحسيفر  180293 281

  رواف ابراىيـ عبد الحميد ابراىيـ رضواف 180294 282

  رواف عبدالحميد محمد قالش 180296 283

  رواف عبدالعزيز محمد عبدالمقصود السبكى 180297 284

  رواف محمد مختارعبده البرعى 180298 285

  رواف ناصر احمد يوسؼ رمضاف 180299 286

  روضو عبدالجواد بيومى الجوىرى 180300 287

  روفيدا جماؿ رجب جعفر رجب 180301 288

  رويدا عبدالحكيـ احمد عطيو 180302 289

  ريـ السيد فرج حسف عجيز 180303 290

  ريـ مجدى محمد موسى 180305 291

  ريياـ عاطؼ توفيؽ عبده 180306 292

  ريياـ عبداهلل عبدالمنعـ حسف 180307 293

  ريياـ فتحى عبدالحميد توفيؽ 180308 294

  ريياـ ياسر احمد ابوشاىيف 180309 295

  زياد السيد محمد عيسى 180310 296

  زياد خالد حامد عبدالتواب شمبى 180311 297

  زياد عمى محمد فتوح سرور 180313 298

  زياد عمرو صالح عبد السالـ عبد الواحد 180314 299

  ممدوح عمى عبد الحميد حسيف زياد 180315 300

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group 3-16 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انٓطتٕنٕجٗ  د/ ايًاٌ غذاتّ انرغٗ 3-16 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـالرقم األكاديم م

  زياد وائؿ محمد شبؿ عباس 180316 301

  دالسالـ جمعوزينب سمير عب 180318 302

  زينب ياسر السيد الصاوى زعير 180319 303

  ساره احمد مصطفى متولى ديب 180320 304

  ساره السيد عبد العاطى محمد خميؿ 180321 305

  ساره الشحات صالح فرج ابراىيـ 180322 306

  ساره امجد احمد احمد ىراشو 180323 307

  ساره شرؼ صبحى شرؼ 180324 308

  ساره عبدالعزيز عبد الرحمف محمد سالـ 180325 309

  ساره فرج فرج محمد 180326 310

  ساره محمود محمد احمد سالـ 180327 311

  ساره وجيو السيد النجار 180328 312

  سامح احمد محمود الشافعى 180329 313

  سامى محمد عبداليادى سرحاف 180330 314

  عيادساميو سامى سميماف  180331 315

  ساميو محمد محمود محمد عكاشو 180332 316

  سعيد محمد سعيد عبدالقادر 180334 317

  سممى احمد حسف ضبش 180335 318

  سممى السيد عبدالعزيز العوينى 180336 319

  سممى شوقى سميماف محمد سميماف 180337 320

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group 3-17 

 ةــلوظيفا ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش يطاعذ لطى انكيًياء د/ َٓٗ ربيع بيٕيٗ  3-17 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـالرقم األكاديم م

  سممى عصاـ غباشى الطمي 180338 321

  سممى محمد صفوت السيد احمد شما 180339 322

  سممى محمد محمد ىيكؿ 180340 323

  احىسموى ناصر صباح طو الصب 180341 324

  سماء مصطفى عبد المعطى مصطفى زغموؿ 180342 325

  سمر محمد احمد عماره 180343 326

  سمر مصيمحى محمد السدودى 180344 327

  سميره عبد اإللو شحاتو حماد عامر 180345 328

  سميو احمد محمد الخفيؼ 180346 329

  سميو فرج عبداهلل جبر العيسوى 180347 330

  سناء عبدالعزيز عمى ابوالخير 180348 331

  سندس عصاـ سباعى الحاجو 180349 332

  سييمو طارؽ كماؿ الخولى 180350 333

  سييمو مسعد عمى النعناعى 180351 334

  سيموف سالمو حممى سالمو 180352 335

  شادى رضا خطاب الشرابى 180353 336

  شادى مجدى محمد الشامى 180354 337

  شاىيناز محمد عاطؼ عبد الوىاب االعصر 180355 338

  شذى محمد سعيد فرحات البكؿ 180356 339

  شروؽ احمد الوردانى النمر 180357 340

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group3-18 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انكيًياء د/ غيًاء انطيذ جُيت  3-18 انثانثت
 

 توقيع الطالب الطالب اسم ىـالرقم األكاديم م

  شروؽ اسامو ابراىيـ سيد احمد المكاوى 180358 341

  شروؽ حسف عمى السيد ابو سكينة 180359 342

  شروؽ ناصر محمد عالـ 180360 343

  شريؼ اشرؼ عمر الجوىرى 180361 344

  ابراىيـشيماء ابراىيـ عبدالواحد  180362 345

  شيماء احمد عبدالعزيز السيد الشاذلى 180363 346

  شيماء حسيف منصور نصار 180364 347

  شيماء عاطؼ محمد مصيمحى الشاعر 180365 348

  شيماء عمى شعباف عبيد 180366 349

  ىيـ عمىشيماء كماؿ ابوالعنيف ابرا 180367 350

  صابريف رزؽ احمد محمد رزؽ 180368 351

  صابريف فتحى محمد محمد ابو الحسف 180369 352

  صبحى السيد عبدالغفار شماخ 180370 353

  صبرى احمد اسماعيؿ صبرى قتو 180371 354

  ضحى نجاح عيسى السعدنى 180374 355

  طارؽ عبدالفتاح عبدالعظيـ عبدالفتاح 180375 356

  طارؽ عصمت عبدالمنصؼ ناجى 180376 357

  طمعت زكريا محمد الغزالى 180377 358

  طو احمد طاىر عبدالمولى الديب 180378 359

  عاصـ زكريا عبدالحكيـ الشاذلى 180379 360

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group3-19 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش يطاعذ لطى انكيًياء د/ ايًاٌ صالح  انذيٍ انطيذ عرفاث  3-19 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـالرقم األكاديم م

  عاطؼ سامح عاطؼ عشيش 180380 361

  وقى عبدالحميد عرفوعبدالحميد ش 180381 362

  عبدالرحمف احمد ابراىيـ الشيمى 180382 363

  عبدالرحمف احمد شعباف الشرقاوى 180383 364

  عبدالرحمف احمد محمد عبدالغفار موسى 180384 365

  عبدالرحمف السيد عزت احمد بسيونى 180385 366

  عبدالرحمف حموده محمود عبدالعزيزجاد 180387 367

  عبدالرحمف خالد عبدالعاطى ابوالسعود 180388 368

  عبدالرحمف ذكريا عبدالفتاح رضواف 180389 369

  عبدالرحمف سامى عبدالغنى محمود 180390 370

  طفىعبد الرحمف شريؼ محمد عمى مص 180391 371

  عبدالرحمف طارؽ عبدالمنعـ الشرنوبى 180392 372

  عبدالرحمف عبداهلل قطب رجب حماد 180393 373

  عبدالرحمف عصاـ عبدالغفار عبدالتواب 180394 374

  عبدالرحمف عمى رشاد عمى ىنداوي 180395 375

  مف فتحى عبدالمنعـ تاج الديفعبدالرح 180396 376

  عبدالرحمف كـر عبدالستار أبو عياد 180397 377

  عبدالرحمف ماجد عبدالرحمف الشعار 180398 378

  عبدالرحمف مجدى سعد جاد سميـ 180399 379

  عبدالرحمف مجدى محمد جعفر 180400 380

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group3-20 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش يطاعذ بمطى انكيًياء د/ غيريٍ صبذٗ انُيذاَٗ 3-20 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـالرقم األكاديم م

381    

  عبدالستار مجدى عبدالستار محمد عمى 180402 382

  سعد اميف سميماف عبدالسالـ فرحات 180403 383

  عبدالسميع جماؿ عبدالسميع دويدار 180404 384

  عبد العزيز انور عبد العزيز احمد الشيخ 180405 385

  عبدالعزيز محمد سعد عزيز 180406 386

  عبداهلل ايمف عبداهلل ابوالعطا 180407 387

  عبد اهلل حساف حممى حساف 180408 388

  عبداهلل رضا السيد عطا 180409 389

  عبداهلل رمضاف عبدالستار عبدالخالؽ 180410 390

  عبداهلل رمضاف كماؿ النطاط 180411 391

  عبداهلل عبدالغنى عبداهلل رضواف 180412 392

  هلل كامؿ عبداهلل التراسعبدا 180413 393

  عبداهلل محمد سعيد خفاجى شريؼ 180414 394

  عبد اهلل محمود طو اماـ عوض 180415 395

396    

  عبداهلل منتصر مصطفى سالماف 180417 397

  عبداهلل نادى حسف عبدالمجيد شحاتو 180418 398

  عبير احمد محمد سعد ضحا 180419 399

  عبير ىالؿ رسالف سميـ 180420 400

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group 3-21 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش يطاعذ بمطى انكيًياء د/بطًت عبذ انُبي يصطفي يذًذ  3-21 انثانثت
 

 الطالبتوقيع  اسم الطالب ىـالرقم األكاديم م

  عزت ابراىيـ سعيد ابراىيـ الشنتورى 180421 401

  عصاـ محمد صابر فتح اهلل مصمحى ابوعياد 180422 402

  عصماء خالد محمد الحريري 180423 403

  عال حسف جوده المييى 180424 404

  عال ناصر فرحات محمد الشيخ 180425 405

  عالء عادؿ كماؿ محمد شاىيف 180426 406

  عالء محمد رضا محمد سيؼ النصر عبد المطيؼ 180427 407

  عمى رمضاف السيد السيد عبيد 180429 408

  عمى سالـ عمى سالـ درويش 180430 409

  عمى عبدالحؽ عبدالعزيز شمبى 180431 410

  عمى ماىر احمد مرؽ 180432 411

  عمياء عادؿ قاسـ عماره 180433 412

  عمياء فتحى السيد مميجى الكرمانى 180434 413

  عمياء مصطفى عبدالسميع محمد جاد البقيرى 180435 414

  عمياء يوسؼ عبدالعزيز ىمالي 180436 415

  عمار مجدى رمضاف عطيو 180437 416

  عمار ياسر احمد عبد المعطى موسى 180438 417

  عمار ياسر رمضاف سميمو 180439 418

  عمار ياسر شحاتو ابراىيـ 180440 419

  عمر احمد عبدالفتاح عبد الحميـ ميدي 180441 420

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group 3-22 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انًيكرٔبيٕنٕجٗ د/ رغا جالل يصطفٗ  3-22 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـالرقم األكاديم م

  عمر طاىر رجب حفنى مصطفى 180442 421

  عمر طارؽ فريد الفقى 180443 422

  عمر عبدالرحمف عبدالبصير الشافعى 180444 423

  عمر عبدالعاطى حامد شرشر 180445 424

  عمر عبدالوىاب احمد ابراىيـ داود 180446 425

  عمر فتحى يوسؼ المميجى الدىشاف 180447 426

  عمر قاسـ موسى راشد 180448 427

  عمر محمد حسف النادرى 180449 428

  عمر محمد عبدالمحسف محمد سويمـ 180450 429

  عمر ىشاـ فيمى راغب ضبش 180452 430

  عمرو رمضاف عبدالفتاح جمعو 180453 431

  عمرو عاطؼ عبد المحسف حامد  الشاعر 180454 432

  دى عبدالصادؽ المشدعمرو مج 180455 433

  عيد محمد عبدالمجيد الغزالني 180456 434

  غاده فتحى الشافعى سيد احمد شمبى 180457 435

  غاده محمود حسيف عيد 180458 436

  غدير اسامو اسماعيؿ الجزير 180459 437

  بو العال شنبغدير فوزى محمد ا 180460 438

  فاتف مصطفى اسماعيؿ محمد مبارؾ 180462 439

  فاطمو احمد محمد محمد عبداهلل 180463 440

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group 3-23 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 لطى انًيكرٔبيٕنٕجٗ دانيا يذًذ َبيم عبذ انمٕٖد/  3-23 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـالرقم األكاديم م

  فاطمو اشرؼ جالؿ ابراىيـ 180464 441

  فاطمو اشرؼ محمد احمد ابو غزالة 180465 442

  فاطمو الزىراء عبدالغنى مشحوت بحيرى 180466 443

  فاطمو الزىراء وليد يس محمود سعد 180467 444

  فاطمو السيد ابراىيـ الشايب 180468 445

  فاطمو رضا عمى احمد سميماف 180469 446

  فاطمو رضا عيد عيسى 180470 447

  فاطمو سالمو عبدالمطيؼ عبدالحميد 180472 448

  فاطمو عبداهلل محمد الزرقانى 180473 449

  فاطمو ماىر عبدالخالؽ السيد دغيدى 180474 450

  فاطمو محمد عبدالبارى الوراقى 180475 451

  فاطمو محمد محمد مبروؾ 180476 452

  فاطمو محمد مظار عبدالشافى 180477 453

  فاطمو محيى عبدربو عوف اهلل 180478 454

  فاطمو يوسؼ عبدالعزيز ابوالنجا 180479 455

  كريـ اسامو البكرى حسب اهلل 180482 456

  كريـ رضا عبدالمولى جمعو 180483 457

  كيرلس عوض عشـ رزؽ 180484 458

  لطيفو عادؿ عمى سعد 180485 459

  مدلمياء احمد عبدالحكيـ اح 180486 460

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group 3-24 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انًيكرٔبيٕنٕجٗ د/ ايًاٌ دطُٗ يذًذ ضانى  3-24 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـالرقم األكاديم م

  لمياء حمدى فيمى زكى محمود 180487 461

  صر عيد عبد اهلل عالـليالى ن 180488 462

  لينا عادؿ محمد جاد 180489 463

  لينا مصطفى سعد ابراىيـ سالـ 180490 464

  مارى جرجس صبحى جرجس سعد 180492 465

  مارينا ايياب ميخائيؿ وىبو ابراىيـ 180493 466

  يوسؼمارينا عزت عطا  180494 467

  ماىر صبحى مختار بكر 180495 468

  ماىر صبرى محمد خميفو 180496 469

  ماىيتاب الصفطى السيد الصفطى الشيخ 180497 470

  مايكؿ اديب سرور معوض 180498 471

  محمد ابراىيـ حامد الشنوانى 180499 472

  محمد ابوبكر محمد المحمودى 180500 473

  محمد احمد ادريس اسماعيؿ 180501 474

  محمد احمد عبدالسالـ رزؽ 180502 475

  محمد احمد عبدالعزيز العيسوى 180503 476

  محمد احمد محمدعبد الفتاح غانـ 180505 477

  محمد احمد مرتضى نصر صبيحو 180506 478

  محمد اسامو عمى جماؿ الديف المميجى 180508 479

  محمد اسامو محمد عبيد 180509 480

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group 3-25 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يٕنٕجٗ يذرش بمطى انًيكرٔب د/ضٕيت انطيذ درٔيع  3-25 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـالرقم األكاديم م

  محمد اشرؼ شعباف عامر 180510 481

  محمد السيد محمد إبراىيـ ابونيده 180511 482

  محمد ايمف رجب عطيو 180513 483

  محمد ايمف محمد عبدالجواد 180514 484

  حمد بدوى اميف بدوىم 180515 485

  محمد جالء عبدالحميد الزير 180516 486

  محمد جماؿ  حامد شياب 180517 487

  محمد جماؿ عبدالصمد خريص 180518 488

  محمد حسيف السيد الجندى 180519 489

490    

  فاعىمحمد خالد محمد عمى ر  180521 491

  محمد خالد محمد موسى 180522 492

  محمد سعيد عبدالعاؿ عبدالخالؽ 180524 493

  محمد سالمو ابراىيـ رزؽ غنيـ 180525 494

  محمد سمير عباس جبريؿ 180526 495

  محمد صبحى الحسينى دويدار 180528 496

  محمد صبحى السيد محمود يوسؼ مطر 180529 497

  محمد صبحى عبدالوارث النجار 180530 498

  محمد اشرؼ شعباف عامر 180510 499

  محمد السيد محمد إبراىيـ ابونيده 180511 500

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group 3-26 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انًيكرٔبيٕنٕجٗ  د/ اضًاء يذًذ يذًذ انبرنطي  3-26 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـالرقم األكاديم م

  محمد صبحى محمود حجاج 180531 501

  محمد صبرى عبدالفتاح حشيش 180532 502

  محمد صالح ادـ احػمػد خػالؼ 180533 503

  محمد صالح عبدالفتاح عمى 180534 504

  محمد طارؽ محمد الدالى 180535 505

  محمد طارؽ محمد عبدالال 180536 506

  محمد طاىر محمد  عبد الكريـ الشريؼ 180537 507

  محمد عادؿ شاىيف السيد  ابو زينو 180538 508

  محمد عادؿ عبدالحميد عبد الرحمف تركى 180539 509

  محمد عادؿ عبدالستار بسيونى 180540 510

  محمد عادؿ محمود عبدالعزيز 180541 511

  محمد عاطؼ الدسوقى طاحوف 180542 512

  سيد احمد محمد عبدالسالـ عبدالمنعـ عبد السالـ 180543 513

  محمد عبدالعاطى محمد السعيد بده 180544 514

  محمد عبداهلل اميف حجاج 180545 515

  محمد عبد المجيد بسيونى سعد سراج 180546 516

  محمد عزت عبدالعزيز ابو ضيا 180547 517

  شحاتو محمد عماد عبده غازى 180548 518

  محمد عمادالديف عاشور الطنطاوى 180549 519

  محمد فادى محمد الجندى 180550 520

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group 3-27 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 لطى انًيكرٔبيٕنٕجٗ  د/عسة كرو غعالٌ 3-27 انثانثت
 

 توقيع الطالب الطالباسم  ىـالرقم األكاديم م

  محمد فتحى عطيو العيسوى 180553 521

  محمد فتوح محمد راجح 180554 522

  محمد فكرى محمد شعمو 180555 523

  محمد مجدى عبدالخالؽ السيد احمد موسى 180556 524

  محمد مؤمف عبدالحميد محمد السحيمى 180557 525

  محمد محمود خيرى حامد محمود بحبح 180558 526

  محمد محمود عبدالفتاح عبد المعطى النظامى 180559 527

  محمد محمود متولى زيد 180560 528

  محمد مدحت احمد عثماف 180561 529

  مىمحمد مدحت محمد عبد الستار ع 180562 530

  محمد مرشدى ابراىيـ محمد المرشدى 180563 531

  محمد ممدوح عطيو قنصوه 180564 532

  محمد ممدوح فتحى عبدالحميـ 180565 533

534    

  محمد ناصر ابراىيـ عمى 180567 535

  محمد ناصر اسماعيؿ سميماف 180568 536

  محمد نصر مسعود حمد 180569 537

  محمد ىاشـ مصطفى ىاشـ 180570 538

  محمد ىانى ابراىيـ السعدنى 180571 539

  محمد ىشاـ عبد الحميد عثماف 180572 540

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group 3-28 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انطفيهياث  د/ اياَٗ فٕزٖ ابراْيى عطيت 3-28 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـالرقم األكاديم م

  محمد ىالؿ محمد المنشاوى العطار 180573 541

  محمد ىالؿ عبد اهلل موسى 180574 542

  محمد وحيد فؤاد قرلو 180575 543

  محمد ياسر فيمى عبده القربو 180576 544

  محمد يحيى محمود عبدالغنى فرج 180577 545

  محمود ابراىيـ محمد فؤاد ابوالخير 180578 546

  محمود احمد السيد جوده 180579 547

  محمد ياسر محمد راشد 180580 548

  مود احمد صدقى ابراىيـمح 180581 549

  محمود احمد كماؿ دياب 180582 550

  محمود اسامو فوزى عجالف 180583 551

  محمود اسامو محمد فايد 180584 552

  محمود اشرؼ محمد السيد قنصوه 180585 553

  محمود الينيدى كماؿ صدقو 180586 554

  محمود حاتـ عباس عبد المعطى محمد 180588 555

  محمود حمد شبؿ حمد موسى 180589 556

  محمود حمدى السيد محمد خميؼ 180590 557

  محمود حمدى محمد مصطفى المزيف 180591 558

  محمود رمضاف عبدالعزيز مميحو 180592 559

  محمود سالمو محمود فرغؿ 180593 560

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group 3-29 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انطفيهياث د/فاطًت دايذ عبذهللا  3-29 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـالرقم األكاديم م

  محمود سالمو مصطفى حسب اهلل 180594 561

  محمود صالح محمود نصر 180595 562

  محمود عبدالسالـ محمد السيد بدر 180596 563

  محمود فتح محمد عبدالجواد 180597 564

  محمود لطفى عمى سالـ 180598 565

  محمود محمد احمد الشرع 180599 566

  محمود محمد عمى احمد ابو العنيف 180600 567

  محمود محمد محمود نصار 180601 568

  محمود محمد ىالؿ عثماف 180602 569

  محمود مصطفى عبدالسالـ ضيؼ 180603 570

  مراد عبداهلل مراد الفقى 180604 571

  روؽ منصورمروه توفيؽ فا 180605 572

  مروه رأفت جمعو سعيد 180606 573

  مروه سامى عبدالعاطى ودف 180607 574

  مروه عمر عبدالحميد عمى 180608 575

  مروه محمد شاكر محمد فرج الخولى 180609 576

  مروه مدحت معوض ابراىيـ صالح 180610 577

  مروه يحى معوض الباسوسى 180612 578

  مريـ خالد السيد محمد المتولى 180614 579

  مريـ رجب عبدالسالـ موسى حسف 180615 580

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group 3-30 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انطفيهياث  رفد/غيًاء ادًذ عبذهللا غ 3-30 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـالرقم األكاديم م

  مريـ عاشور عبدالمجيد عمى عويس 180616 581

  مريـ مجدى محمود عبدالباقى 180617 582

  مريـ محمد السيد شبؿ 180618 583

  مريـ محمد حمدى محمد النجار 180619 584

  مصطفى ابراىيـ احمد الصغير 180620 585

  مصطفى السيد حافظ الجمؿ 180621 586

  مصطفى السيد عبدالمنعـ الخميفو 180622 587

  مصطفى السيد مختار السيد شبانو 180623 588

  مصطفى جميؿ عمى عمى شمبى 180624 589

  مصطفى حامد محمد عبد القوى الصباغ 180625 590

  مصطفى خالد عبدالحميـ محمد الشاؿ 180627 591

  مصطفى سعودى فوده عبدالغنى فوده  180628 592

  مصطفى شوقى احمد عبيد 180630 593

  مصطفى فرج عبدالحميد سميماف الغمراوى 180632 594

  مصطفى كماؿ عصر محمد 180633 595

  مصطفى محمد السيد عبدالعزيز احمد عامر 180634 596

  مصطفى محمود محمد العدسى 180635 597

  مصطفى محمود محمود عوض 180636 598

  مصطفى مدحت عزت حموده 180637 599

  مصطفى مصيمحى عبدالعميـ مصيمحى 180638 600

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group 3-31 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش يطاعذ بمطى انطفيهياث  د/َٓٗ يذًذ كًال أبٕ دطيٍ 3-31 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـالرقم األكاديم م

  محمد شديدمعاذ محمد عبدالمنعـ  180639 601

  معاذ ممدوح شوقى رمضاف 180640 602

  ممدوح مجدى عبدالعاؿ زكى عبد العاؿ 180641 603

  منار احمد سالـ احمد النجار 180642 604

  منار احمد سعيد الطيب 180643 605

  لبمنار جابر صابر ابراىيـ ابوطا 180644 606

  منار حمدى محمود الزردؽ 180645 607

  منار خاطر محمد خاطر 180646 608

  منار خالد ابراىيـ سعيد راشد 180647 609

  منار صبحى ابراىيـ سميماف 180648 610

  منار عصاـ مصطفى عمى محمد 180649 611

  منار عمادالديف عبدالخالؽ سيد 180650 612

  منار لطفى محمد باظة 180651 613

  منار محمد فتحى حسنيف غبور 180652 614

  مناؿ سالمو عبدالمنعـ زلط 180653 615

  منو اهلل ايياب ابراىيـ الشويخ 180654 616

  هلل طارؽ عبدالعزيز شعمومنو ا 180655 617

  منو اهلل عبدالعزيز عبدالمطيؼ فرحات 180656 618

  منو اهلل كامؿ سعيد الزقزوقى 180657 619

  منو اهلل محروس السيد ايوب 180658 620

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group 3-32 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش يطاعذ بمطى انطفيهياث  د/تٓاَٗ عبذهللا يذًذ انعطار 3-32 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـالرقم األكاديم م

  منو اهلل محمد عبدالمنعـ احمد دعبس 180659 621

  منو اهلل محمد عمى محمد سالمو 180660 622

  حفنى الجزارمنو اهلل ناصر حفنى  180661 623

  منو محمد شمبى خميؿ حسنيف 180662 624

  منى جماؿ عبدالفتاح صقر 180663 625

  منى عبدالحميـ محمد عبد الحميـ مصطفى 180664 626

  ميا محمد سعيد عبدالنور 180665 627

  مياد السيد احمد الديب 180666 628

  ميند اشرؼ عمى السيد صقر 180667 629

  ميند رشدى فايز محفوظ 180668 630

  موده سعيد عبدالحميد ابو غزالة 180669 631

  مى اشرؼ محمد الطباخ 180670 632

  مى جماؿ محمود عمار 180671 633

  مى عبدالستار عبدالعزيزمى سا 180672 634

  مى سراج محمد عبدالحميد ابراىيـ 180673 635

  مى عبدالعزيز عبدالمطيؼ فرحات 180674 636

  مى عبدالغنى محمد عبد الغنى النجار 180675 637

  مى مجدى عبدالمنعـ القفؿ 180676 638

  مياده عبدالمرضى ىاشـ عبدالعاؿ 180677 639

  ميار عاطؼ عبدالعزيز سالـ 180678 640

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group 3-33 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش يطاعذ بمطى انفارياكٕنٕجٗ  د/ ايًاٌ ابٕ انيسيذ عهٗ  3-33 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـالرقم األكاديم م

  ميار عزت عبداليادى عبد المعطى ابراىيـ 180679 641

  ميرنا محمد عبد الوىاب صابر شيحو 180680 642

  نادر حسيف نصر فرغؿ 180681 643

  ناديف طارؽ محمد العشرى 180682 644

  ناديف طو عبدالفتاح جوىر 180683 645

  نارديف منصور فرج البغدادى 180684 646

  ناريماف عبدالرحمف عبدالرحمف محمد سميماف 180685 647

  نانسى اميؿ فوزى اسكندر 180686 648

  ندا شعباف سعيد عبدالجواد 180687 649

  ندا عبدالرحمف بكرى ابوالعطا 180688 650

  ندا ماىر عيسى عبدالعاؿ 180689 651

  ندا ياسر معوض عبدالمجيد 180690 652

  نداء اشرؼ رمضاف مصطفى 180691 653

  ندى ابراىيـ العزب عمي سيد احمد 180692 654

  ندى اسامو لبيب موسى مصطفى 180693 655

  حمدى موسى محمد العيو ندى 180694 656

  ندى رجب عبدالصبور حسف 180695 657

  ندى سامى البيى مصمحى ابو عجوه 180696 658

  ندى سامى عبدالسالـ عمر حشاد 180697 659

660 180698 
 ندى سعيد عمى عبداهلل الدرس

 

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group 3-34 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـالمجموع كود ةـالفرق

 يذرش بمطى انفارياكٕنٕجٗ د/ اياَٗ تٕفيك يذًذ انفخراَٗ  3-34 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـالرقم األكاديم م

  ندى سعيد مصطفى خميفو 180699 661

  ندى طارؽ عبدالعزيز عبدالجميؿ 180700 662

  ندى عادؿ محمد مسمـ ابو ريو 180701 663

  ندى عاصـ عبدالحميـ محمود شيحو 180702 664

  ندى عبدالعاطى يوسؼ الشايب 180703 665

  ندى عبدالعزيز محمود عبد العزيز داود 180704 666

  ندى عبداهلل عمى عطية جاد الحؽ 180705 667

  ندى عزت السنوسى عبدالرازؽ 180706 668

  ندى محمد محمد حسيف بزه 180707 669

  ندى محمود عبدالحميد موسى 180708 670

  ندى محمود محمد المخزنجى 180709 671

  ندى محمود محمد عامر خميفو 180710 672

  يف جماؿ الديف محمدزكى عمىنرم 180711 673

  نرميف محمد عبدالجواد ابراىيـ 180712 674

  نسمو الشافعى محمد محمد بركات 180713 675

  نسمو فيصؿ عبد الغفارأميف المحروؽ 180714 676

  نعمو سيد محمد السيد 180715 677

  جالؿ الحسينى عجور نياؿ 180716 678

  نيمو توفيؽ دياب توفيؽ 180717 679

  نيى سالـ عطيو األصفر 180718 680

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group 3-35 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انطب انػرعٗ  غريٍ رجب عبذِ ضهيى  3-35 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـديمالرقم األكا م

  نيى سمير صابر محمد نورالديف 180719 681

682    

  نورا عالء عاطؼ محمد خميفو 180721 683

  نوراف وائؿ حسينى سميماف بكير 180723 684

  نوراف ياسر محمد عبد الفتاح طنطاوى 180724 685

  نورىاف رمضاف السيد السيد عمى 180725 686

  نورىاف شريؼ رمضاف عبدالفتاح 180726 687

  نوريف عمادالديف حافظ حجاج خيره 180727 688

  نيره حسف زيداف سالمو 180728 689

  نيره خالد عبدالوىاب محمد الشيخ 180729 690

  نيره صالح عبدالستار محفوظ 180730 691

  نيره مجدى سعد ابراىيـ 180731 692

  نيره نبيؿ لطفى عبد الحميد عطا 180732 693

  ىاجر جماؿ محمد عيد 180733 694

  ىاجر جياد سيد احمد االشقر 180734 695

  مطيؼ حسف نصارىاجر حمدى عبد ال 180735 696

  ىاجر محمد عبداهلل اماـ محمد 180736 697

  ىاجر محمود فتحى محمدى 180737 698

  ىاجر معتمد صادؽ محمد عيشو 180738 699

700 180739 
 ىايدى حاتـ سعيد الصياد

 

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group 3-36 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش يطاعذ بمطى انطب انػرعٗ  رغا يًذٔح انطًبأٖ 3-36 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـالرقم األكاديم م

  ىايدى حسنى مسعود عبد المقصود جوىر 180740 701

  ىايدى مجدى ابراىيـ الصاوى 180741 702

  مجدى العزب محمد عامرىايدى  180742 703

  ىايدى محمد احمد بمتاجى 180743 704

  ىبو اهلل صابر عبدالمعطى محمود الشيشينى 180744 705

  ىبو اهلل عبدالغفار صابر عبدالغفار 180745 706

  ىبو خالد فتحى محمد عوض 180746 707

  بو عبدالرؤؼ دسوقى السيدعبد اهللى 180747 708

  ىبو مجدى نصر محمد فرحات 180748 709

  ىبو محمود فوزى حبيب 180749 710

  ىدير عادؿ عفيفى عمى حسف 180750 711

  ىديؿ حمدى عبدالفتاح السيد الحفناوى 180752 712

  سامو عثماف شرؼ الديفىشاـ ا 180753 713

  ىشاـ عمادالديف عبدالجواد محمد اماـ 180754 714

  ىمت مسعد كامؿ الدناصورى 180755 715

  ىنا احمد عبدالوىاب ابراىيـ العوينى 180756 716

  ىند عبدالفتاح محمد سراج 180757 717

  د فتحى احمد العفيفىىن 180758 718

  ىياـ سمير ممدوح زرد 180759 719

720 180761 
 وليد سعد وصاؿ فراج

 

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group 3-37 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انطب انػرعٗ  د/ ريٓاو دطٍ يذًذ انفرعَٕٗ   3-37 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـاألكاديم الرقم م

  يارا اسامو عبدالحميد خميؿ 180762 721

  يارا ماىر السيد رمضاف 180763 722

  يارا ىشاـ كماؿ طو طعيمو 180764 723

  يارا ياسر محمد عبد الجيد الشامى 180765 724

  ولى محمد الحكيـياسر سعيد مت 180766 725

  ياسميف ابراىيـ عبدالعاطى اليمباوى 180767 726

  ياسميف احمد حسف عبداهلل 180768 727

  ياسميف سامى فييـ عبده 180769 728

  ياسميف عبدالعزيز عزت عبدالعزيز شاىيف 180770 729

  مر سميماف كرتوياسميف ع 180771 730

  ياسميف مجدى عبدالفتاح ابو حفيشو 180772 731

  ياسمينا السيد رجب ناصؼ 180773 732

  يحيى حامد فييـ الغنيمى 180774 733

  يسرا ايمف زكريا شفيؽ الطنطاوى 180775 734

  يسريو احمد محمد عيد 180776 735

  يمنى اميو محمد السيد سويمـ 180777 736

  يمنى ايمف عبد السالـ شياب 180778 737

  يمنى حسف عبدالحميد حسف عمى 180779 738

  يمنى صالح فتوح سعد 180781 739

740 180782 
 يمنى عبدالعظيـ عفيفى خميفو

 

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group 3-38 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى طب انًجتًع د/ غيًاء غريف زكٗ  3-38 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـالرقم األكاديم م

  يوسؼ احمد محمد محمدالفيشاوى 180783 741

  يوسؼ رمضاف السيد ابودخاف 180785 742

  يوسؼ عصاـ محمد شاىيف 180787 743

  يوسؼ عوض بكرى عوض حمود 180788 744

  يوسؼ محمد عباس جاب اهلل 180789 745

  محمد خالد السعدنى محمد السعدنى 180791 746

  عبد الرحمف طارؽ فييـ السيد  180792 747

  وجداف بعشر خضر محمد 180793 748

  احمد رضا السيد محمود أبو يوسؼ 180796 749

  رواف عثماف عبد المعز السعدني 180797 750

  ايماف خيرت عبد الحميد مخموؼ 180800 751

  منار زكريا احمد  ابو شوشو 180801 752

  ساـ عبدالرحمف غانـ ساره ح 180803 753

  منو اهلل احمد محمود الجدع 180804 754

  يارا محمد عبدالمنعـ بموز 180805 755

  بسمو مسعد سعد سمكو 160253 756

757    

  ايمف احمد مصضفي العباسي 170201 758

  محمد حساـ الديف بعشر خضر 170260 759

760 
 محمد عبدالحميد احمد سيد احمد 170525

 

 



0202-0202االرغاد االكاديًٗ   

 

Group 3-39 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش يطاعذ بمطى طب انًجتًع  د/ جٓاد عادل جًال 3-39 انثانثت
 

 توقيع الطالب اسم الطالب ىـالرقم األكاديم م

  اشرؼ اميف شعباف قطبيوسؼ  170753 761

  عبد الرحمف جماؿ حشيش 180807 762

  عمر عبد البارى عبد الحميد ماضى 180808 763

  نيره كماؿ اميف ابوسنو 180809 764

  منو اهلل احمد فرج الكرداسى 180810 765

  بد االسمية عبد اهلل محمد ع 180811 766

  مي عبد العزيز سعيد المكاوي 180812 767

  نيى مجدي محي الديف طبانة 180813 768

  دينا وليد حمدي عبد الخالؽ الشيف 180814 769

  شيماء سعيد عبد العزيز سالـ 180815 770

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  
  

 


