
9191-9109االرغاد االكادًٚٗ   

 

Group 2-01 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 انفطٕٛنٕجٗ يذرش عصاو عًر ابراْٛى ُْذٚت 9-10 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب رقن التليفون اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

1 
  محمد عباس عبدالقوى الدرعة 180799

 

2 
   

 

3 
   

 

4 
   

 

5 
  وريس برسوـابانوب باسـ م 190001

 

6 
  ابتساـ عاطؼ كماؿ عبداهلل 190002

 

7 
  ابتساـ عباس محروس اماـ جبو 190003

 

8 
  ابرار عبدالرازؽ ابواليزيد ابوحسف 190004

 

9 
  ابراىيـ توفيؽ ابراىيـ محمد دغش 190005

 

11 
  ابراىيـ سامى محمد ابراىيـ 190006

 

11 
  ابراىيـ عطوه عبدالعظيـ عطوه 190007

 

12 
  ابراىيـ محمد ابراىيـ شاىيف 190008

 

13 
  ابراىيـ محمد ايمف زيد ناجى 190009

 

14 
  ابراىيـ محمد حماده التراس 190010

 

15 
  ابراىيـ محمد عبدالعزيز الظريؼ 190011

 

16 
  ابوبكر عمى عبد البديع محمد صقر 190012

 

17 
  احمد ابراىيـ معوض سعيده 190013

 

18 
  حمد اشرؼ راسـ صيرةا 190014

 

19 
  احمد الرفاعى السيد الفولى 190015

 

21 
  احمد السيد المميجى الزىار 190016
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Group 2-02 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 انفطٕٛنٕجٗ يذرش ضٕزاٌ عبذ انذًٛذ خضٛرد/ 9-02 انثاَٛت
 

 تليفونرقن ال اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

21 
  احمد السيد محمد السيد الدىشاف 190017

22 
  احمد السيد مصطفى االماـ السيد 190018

23 
  احمد بسيونى ابراىيـ عشيبو 190019

24 
  احمد جماؿ ابراىيـ حسف سالمة 190020

25 
  احمد جماؿ عبدالعظيـ الخولى 190021

26 
  احمد جماؿ عبدالوارث القاضى 190022

27 
  احمد جياد محمد فؤاد عبد الجميؿ 190023

28 
  احمد حاتـ توفيؽ عبدالفتاح 190024

29 
  احمد حامد محمد رشواف 190025

30 
  احمد حسف احمد رسالف 190026

31 
  احمد حسف سالـ عمى 190027

32 
  احمد خميفو محمد الخطيب 190028

33 
  احمد درويش حافظ مسمـ 190029

34 
  عبدالسميع مصطفى احمد رمضاف 190030

35 
  احمد رمضاف عبدالفتاح رمضاف عبدالباقى 190031

36 
  احمد سامى سيد احمد البنا 190032

37 
  احمد سامى عبدالعميـ محمد 190033

38 
  احمد سعد عبدالعاطى صالح 190034

39 
  العزيز عامر احمد سالمو عبد 190035

40 
  احمد سميماف عمى البنا 190036
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Group 2-03 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انفطٕٛنٕجٗ يذًذ يذًذ جعفر  د/ ادًذ 9-03 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

41 
  احمد سمير احمد عبدالفتاح الدماطى 190037

42 
  احمد سمير السيد حسينى عالـ 190038

43 
  احمد سمير محمد حسف خالؼ 190039

44 
  احمد سيد احمد ىاشـ ابو ديب 190040

45 
  احمد شرؼ صالح عايد 190041

46 
  احمد صابر سعد أبوعنب 190042

47 
  احمد صالح عبدالمولى صالح الديب 190043

48 
  احمد صباحى محمد ابوالنجا 190044

49 
  احمد صبحى مرسى خميؼ 190045

50 
  د صالح عبدالعاطى حسيفاحم 190046

51 
  أحمد طارؽ السيد سعفاف 190047

52 
  احمد طارؽ محمد البمشى حسانيف 190048

53 
  احمد طاىر سعيد شرويد 190049

54 
  احمد عادؿ جابر فاضؿ محفوظ 190050

55 
  احمد عادؿ زكريا عبد المطيؼ مغيزؿ 190051

56 
  احمد عادؿ عبدالحميد سالـ شمبى 190052

57 
  احمد عاصـ عبدالحميد عماره 190053

58 
  احمد عاطؼ البيومى البيومى 190054

59 
  احمد عامر محمد عبد الرحيـ صولو 190055

60 
  احمد عبدالظاىر حسف زيد 190056
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Group 2-04 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انفطٕٛنٕجٗ  أعغًٛاء يذًذ عبذ انغُٗ يط 9-04 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

61 
  احمد عبدالعزيز عبدالرسوؿ عبد العزيز زياف 190057

62 
  احمد عبدالمنعـ محمود احمد نصار الجزار 190058

63 
  احمد عربى صابر شريؼ 190059

64 
  احمد عمى محمد عرفو 190060

65 
  دالديف احمد عالـاحمد عما 190061

66 
  احمد عمادالديف احمد محمد سميماف 190062

67 
  احمد غريب احمد عبد الغنى جاد اهلل 190063

68 
  احمد فاروؽ ابو مندور الغراب 190064

69 
  احمد فرج ابراىيـ عبدالحميـ 190065

70 
  احمد فؤاد أحمد فاروؽ الشايب 190066

71 
  احمد ماىر محمد خضر 190067

72 
  احمد مبروؾ عمى محمد 190068

73 
  احمد مجدى عبدالصمد احمد حسف 190069

74 
  احمد محمد احمد احمد شرويد 190070

75 
  احمد محمد احمد أبوالعز 190071

76 
  احمد محمد احمد نصار 190072

77 
  احمد محمد السيد محمد 190073

78 
  شعؿاحمد محمد النبوى عبدالعزيز احمد م 190074

79 
  احمد محمد حسف محمد 190075

80 
  احمد محمد حسيف اسماعيؿ 190076
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Group 2-05 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انفطٕٛنٕجٗ  د/ اًٚاٌ ابراْٛى جٕدة انجٛسأٖ 9-05 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب الرقن األكاديمـى م

81 
  احمد محمد حمدى الغباشي 190077

82 
  احمد محمد رضا جابر شديد إبراىيـ 190078

83 
  احمد محمد شحاتو الغزالى 190079

84 
  احمد محمد عبدالخالؽ الشتيحى 190080

85 
  احمد محمد عبدالرازؽ عوض 190081

86 
  احمد محمد فتحى نصير 190082

87 
  احمد محمد محمد سميـ 190083

88 
  احمد محمد محمد عيد 190084

89 
  احمد محمد يوسؼ النقيب 190085

90 
  احمد محمود محمد الحجار 190086

91 
  احمد مرسى احمد شعباف الغناـ 190087

92 
  احمد مسعد سعد الفيشى 190088

93 
  احمد منصور جمعو حسف عبده 190089

94 
  احمد نبيو خالد أبوشنيشف 190090

95 
  محمد العيسوى احمد نصر 190091

96 
  احمد ىيثـ محمد ابو عجيزة 190092

97 
  احمد وجيو عبدالعظيـ الشامى 190093

98 
  احمد والء احمد عبد اليادى قنديؿ 190094

99 
  احمد وليد محمد انور شعير 190095

100 
  احمد ياسر سالـ عبدالفتاح سالـ 190096
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Group 2-06 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انفطٕٛنٕجٗ  د/غادة ضًٛر عبذ هللا عاير 9-06 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

101 
  احمد يحيى سعيد السيد داود 190097

102 
  ادىـ سامى عبداهلل مشعؿ 190098

103 
  ادىـ نبيؿ محمد ابو شاىيف 190099

104 
  اروه حاـز محمد نبيؿ الطناني 190100

105 
  اسامو رجب محمد عبدالحميد 190101

106 
  اسامو محمد حسف محمد عزب 190102

107 
  اسامو محمد محمد الجماؿ 190103

108 
  اسامو مصطفى اميف مصطفى مصطفى 190104

109 
  اسرا ء احمد محمد نجيب نصار 190105

110 
  د النبى الخولىاسراء ابراىيـ السيد عب 190106

111 
  اسراء احمد حامد الخولى 190107

112 
  اسراء احمد شوقى محمد شريؼ 190108

113 
  اسراء احمد عبدالقوى صالح 190109

114 
  اسراء اشرؼ الدسوقى ابو حسيف 190110

115 
  اسراء اشرؼ السيد الجعاره 190111

116 
  اسراء اشرؼ الشناوى العتر 190112

117 
  اسراء اشرؼ اميف الفقى 190113

118 
  اسراء اشرؼ عبدالعميـ ابوالعـز 190114

119 
  اسراء السيد حسف عبدالمطيؼ 190115

120 
  اسراء بدر جمعو عوض اهلل 190116
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Group 2-07 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 طى انفطٕٛنٕجٗ يذرش بم د/دانٛا فتذٗ يذًذ انعجًٗ  9-07 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

121 
  اسراء جماؿ حسانيف محمد  فرج 190117

122 
  اسراء حامد عمى يوسؼ الصعيدى 190118

123 
  إسراء سعد محمد محروس 190119

124 
  اسراء سعيد احمد عمي سميماف 190120

125 
  اسراء سعيد محمد فيمى الشرابى 190121

126 
  اسراء صبحى الحسينى عيسى 190122

127 
  اسراء عادؿ محمد المرسى الشامى 190123

128 
  اسراء عباس عبدالستار تعيمب 190124

129 
  اسراء عبداهلل متولى زياف 190125

130 
  اسراء عبدالمعز احمد محمد دغيدى 190126

131 
  اسراء عطوه محمود ابراىيـ عوؼ 190127

132 
  اسراء عمى حسف الشنوانى 190128

133 
  اسراء كامؿ محمد كامؿ ابراىيـ 190129

134 
  اسراء مجدي محمد ابراىيـ داود 190130

135 
  اسراء محمد ابراىيـ عبيو 190131

136 
  اسراء محمد حسف العبد 190132

137 
  اسراء محمد عبدالفتاح الصعيدى 190133

138 
  اسراء محمد عالـ عزاـ 190134

139 
  اسراء محمد عمى الديب 190135

140 
  اسراء محمد محمود الجعمد ى 190136
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Group 2-08 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 بمطى انتػرٚخيذرش  د/ يُار عهٗ انطٛذ فرٚذ 9-08 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

141 
  مصطفى احمد محمد ابراىيـ اسراء 190137

142 
  اسراء ميدى عبدالحفيظ سالـ 190138

143 
  اسراء وجيو السيد النجار 190139

144 
  اسراء ياسر محمد المنوفى 190140

145 
  اسعد ماىر اديب زكي جرجس 190141

146 
  اسالـ احمد محمد حسنيف جميؿ 190142

147 
  اسالـ رضا فكرى حسف 190143

148 
  اسالـ محمد صالح عبدالعظيـ 190144

149 
  اسالـ منجود عمى صالح نعيـ 190145

150 
  اسالـ ياسر عبدالحميد محمد 190146

151 
  اسماء ابوبكر محمد المحمودى 190147

152 
  اسماء احمد السيد الفقى 190148

153 
  اسماء اكـر عبدالعزيز عامر 190149

154 
  زاراسماء السيد احمد الج 190150

155 
  اسماء السيد محمد االعصر 190151

156 
  اسماء اماـ عبدالوىاب طمبو 190152

157 
  اسماء جماؿ السيد عبد الحافظ ابو العـز 190153

158 
  اسماء خالد عطيو الحاوي 190154

159 
  اسماء رمضاف عزت بيجات 190155

160 
  اسماء سامح جمعو المصري 190156
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Group 2-09 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـقالفر

 يذرش بمطى انتػرٚخ د/َادر جالل عهٗ زكٗ  9-09 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

161 
  اسماء سعيد جابر العزب 190157

162 
  اسماء سعيد عبدالحميد الجندى 190158

163 
  شىاسماء سعيد محمد البيوا 190159

164 
  اسماء سمير مولد قاسـ 190160

165 
  اسماء صبرى عبدالفتاح السيد عمى 190161

166 
  اسماء عبدالمرضى الجوىرى سمؾ 190162

167 
  اسماء عوض محمد مشعؿ 190163

168 
  اسماء مجدى السيد خميفو 190164

169 
  اسماء محمد العزب العزب ابو حجر 190165

170 
  در حمدى عبدالفتاحاسماء نا 190166

171 
  اسماء نبيؿ الحسينى عبدالرحمف 190167

172 
  اسماعيؿ عادؿ اسماعيؿ عبدالمعطى 190168

173 
  اسماعيؿ ىيثـ اسماعيؿ عبدالرحمف 190169

174 
  اشرقت عباس عبدالعزيز عباس المزيف 190170

175 
  الزىراء مجدى شندى غنيـ الرفاعى 190171

176 
  ابوالحسف ابراىيـ شرؼاالء  190172

177 
  االء احمد فؤاد حسيف السكرى 190173

178 
  االء السيد سعيد الربعى 190174

179 
  االء السيد محمد عبدالفتاح غانـ 190175

180 
  االء خالد فرماوى شعباف 190176
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Group 2-10 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انتػرٚخ د/ اًٍٚ عبذهللا يذًذ انرفاعٗ  2-10 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

181 
  االء رشاد ابراىيـ سميماف زيد 190177

182 
  االء رمضاف قطب محمود 190178

183 
  االء سعيد محمد الخولى 190179

184 
  االء طو بالؿ جوده 190180

185 
  ؿ عبداهلل الوشاحىاالء عاد 190181

186 
  االء عمى عمى السيد الجمؿ 190182

187 
  االء عمادالديف عبدالحميد سيؼ الديف 190183

188 
  االء ماىر محمد مخموؼ 190184

189 
  االء محمد الغريب يوسؼ 190185

190 
  االء محمد شحاتو ذكى سعد نصر 190186

191 
  لعالاالء ىانى ابوالعال محمد ابو ا 190187

192 
  السيد رأفت محمد كماؿ محمود حموده 190188

193 
  السيد صالح السيد عبد السميع طايؿ 190189

194 
  الشيماء جماؿ محمود بيومى الدخاخنى 190190

195 
   

196 
  الشيماء ىشاـ حسف حبسو 190192

197 
  اماؿ حسف عبداهلل راشد 190193

198 
  صاراماؿ ىشاـ ابواليزيد ن 190194

199 
  امانى جاد السيد عموصو 190195

200 
  امانى رشدى أبوالمعاطى الموافى 190196
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Group 2-11 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انٓطتٕنٕجٗ  د/َجٕٖ ضعذ يذًٕد غُٛى  9-11 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

201 
  امانى رفعت رزؽ محمد صقر 190197

202 
  امانى صبرى عبدالفتاح عمي رجب 190198

203 
  امانى محمد عبدالصادؽ محمد عطا 190199

204 
  امتثاؿ عاطؼ اميف مرشدى 190200

205 
  امجد فتحى عبدالفتاح عبدالوىاب 190201

206 
  امجد قطب عبدالصمد عايد 190202

207 
  اتو عبد اهلل يونسامؿ شاكر شح 190203

208 
  امؿ صالح الديف محمد الضبع 190204

209 
  امؿ نصر عبد السال ـ الشا فعى 190205

210 
  امنيو حمدى جمعو محمد 190206

211 
  امنيو خميؿ عمى عيسى 190207

212 
  امنيو شعباف محمد عبدالرحيـ جاد 190208

213 
  امنيو طمعت كماؿ مصباح 190209

214 
  امنيو عبدالجواد عبدالظاىر أحمد عطوه 190210

215 
  امنيو عماد محمود عمى خميؿ 190211

216 
  امنيو محمد الشاذلى عميوه 190212

217 
  امنيو محمد عامر المنحوؿ 190213

218 
  امير اشرؼ ابراىيـ احمد منصور 190214

219 
  امير خالد محمد الرشيدى 190215

220 
  الباسط خميس مبارؾامير رأفت عبد 190216
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Group 2-12 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انٓطتٕنٕجٗ  د/ دطاو انذٍٚ عبذ انذًٛذ غباظ  9-12 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

221 
  امير عادؿ شعباف عبداهلل 190217

222 
  سعيد حسف الشويعراميره اشرؼ  190218

223 
  اميره جماؿ مصطفى صالح 190219

224 
  اميره رجب محمد ابوعيد 190220

225 
  اميره سامى عبدالعميـ السيد سيد احمد 190221

226 
  اميره شكرى احمد خميفو 190222

227 
  اميره صبرى سالـ الدنؼ 190223

228 
  اميره عبدالفتاح صابر ابو فرو 190224

229 
  اميره عالءالديف احمد شمبى 190225

230 
  اميره ماىر مصطفى بدر حسف 190226

231 
  اميره محمد عبداهلل عبد النبى حسف 190227

232 
  اميره مصطفى مصطفى الطرينى 190228

233 
  اميره مطر رشاد عبدالرحمف 190229

234 
  اميمو ايمف احمد عيد 190230

235 
  شافعىامينو طمعت يحيى ال 190231

236 
  انجى احمد عبدالفتاح محمد ابوالغار 190232

237 
  انس احمد اسماعيؿ شريؼ 190233

238 
  انس عمى مصطفى عمى حسانيف 190234

239 
   

240 
  انس يسرى سعد حسانيف سالمة 190236
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Group 2-13 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انٓطتٕنٕجٗ  ريضاٌ عبذ انَٕٛص يذًذ د/  9-13 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

241 
  انصاؼ سعيد سباعى محمد المكاوى 190237

242 
  اىداء عبدالسالـ محمد قنديؿ 190238

243 
  اياد محمد عفيفى العتابى 190239

244 
  ايتف احمد ابراىيـ أحمد ميدى 190240

245 
  ايالريو ابراىيـ عبيد ابراىيـ 190241

246 
  ايماف ابراىيـ السيد قطيط 190242

247 
  ايماف احمد كماؿ صالح 190243

248 
  ايماف اشرؼ محمد مرسى 190244

249 
  ايماف اشرؼ نبيؿ حسيف حجازى 190245

250 
   

251 
  ايماف ايمف ابراىيـ الخولى 190247

252 
  حات رضوافايماف بشير الش 190248

253 
  ايماف حسف اسعد فرحات عمار 190249

254 
  ايماف حسف عبدالمقصود عابديف عزاـ 190250

255 
  ايماف حمدى محمد ابوزيد 190251

256 
  ايماف دىب الحسينى الحسينى 190252

257 
  ايماف سعد بسيونى سعد سراج 190253

258 
  ايماف سالمو عبدالستار حسانيف محمد 190254

259 
  ايماف صالح عبدالسالـ سالـ 190255

260 
  ايماف عادؿ سعيد المؤذف 190256
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Group 2-14 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انٓطتٕنٕجٗ  د/ دانٛا انطٛذ عبذِ انغسٔنٗ  9-14 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

261 
  ايماف عبدالحميد عبدالحميد الشيخ 190257

262 
  ايماف عبدالناصر صبحى غريب دياب 190258

263 
  ايماف عطيو محمد ابوالعال 190259

264 
  ايماف عالء محمد زلمو 190260

265 
  ايماف محمد حموده حسف مميجي 190261

266 
  ايماف محمد عبدالعزيز محمد سيد احمد 190262

267 
  ايماف محمد محمود نصار 190263

268 
  ايماف مرسى محمد مرسى الغديرى 190264

269 
  ايماف يسرى ابراىيـ الكيالني 190265

270 
  ايمف عبدالمنعـ سرحاف حسانيف 190266

271 
  ايناس محمد رزؽ ابراىيـ 190267

272 
  ايو ابراىيـ عبدالمقصود محمد سميـ 190268

273 
  السيدايو احمد عنانى  190269

274 
  ايو السيد عبدالمعبود ابويوسؼ 190270

275 
  ايو جماؿ ابراىيـ يس 190271

276 
  ايو حمدى سعد صقر 190272

277 
  ايو خالد عبدالفتاح يوسؼ 190273

278 
  ايو رأفت عبدالرؤؼ عبدالرحمف 190274

279 
  ايو رفيؽ جابر ذكى 190275

280 
  كرايو سرور محمد محروس الد 190276
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Group 2-15 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انٓطتٕنٕجٗ  دانٛا عبذ انرازق يذًذ َّٕٚ 2-15 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

281 
  ايو شعباف عبدالرحمف محمود النادى 190277

282 
  ايو صبرى احمد التوني 190278

283 
  ايو صبرى عبدالقادر السنافيرى 190279

284 
  ايو عبدالعاطى عبدالرحيـ العتر 190280

285 
  ايو فتحى عبدالرازؽ عمى أبواسماعيؿ 190281

286 
  اية لطفي عبده  عبد الرازؽ عبد الرازؽ 190282

287 
  ايو محسف محمد شعالف 190283

288 
  ايو محمد ابوزيد قالشو 190284

289 
  ايو محمد سعيد السيد عيد 190285

290 
  ايو محمد شريؼ الشحات 190286

291 
  ايو محمود عبدالحميد حسف شنؾ 190287

292 
  ايو معتز عبدالعزيز محمد سميـ 190288

293 
  ايو نبيؿ محمد الزيات 190289

294 
  بتوؿ ابراىيـ زكى وىداف 190290

295 
  بدر احمد مبروؾ بدر 190291

296 
  بدر شحات عبدالسالـ الضميؿ 190292

297 
  بساـ شريؼ ممدوح زكى سالـ 190293

298 
  بسمو السيد السيد احمد سميماف 190294

299 
  بسمو السيد بسيونى صالح 190295

300 
  بسمو أحمدالمحمدى محمد الفقى 190296
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Group 2-16 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انٓطتٕنٕجٗ  ضٓاو أدًذ عبذ انعسٚس 2-16 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

301 
  بسمو جماؿ موسى محمد العيو 190297

302 
  بسمو سعد محمد عبدالحافظ 190298

303 
  بسمو عبدالتواب طو عبدالتواب 190299

304 
  اجبسمو عبدالسالـ عبدالحى فر  190300

305 
  بسمو محسف سعد احمد شمبى 190301

306 
  بسمو مصطفى فوزى محمد العيسوى 190302

307 
  بسمو مصطفى محمد احمد شمبى 190303

308 
  بسمو ىادى عبدالعميـ راشد 190304

309 
  بسمو وائؿ صديؽ الجندى 190305

310 
  بسنت احمد محمد ماىر 190306

311 
  ونسبسنت طارؽ محمد ي 190307

312 
  بالؿ عبدالعاطى مصيمحى شاىيف 190308

313 
  بياف طاىر طو محمد ابو شادى 190309

314 
  تسنيـ سامح محمد أحمد أبوحسيف 190310

315 
  تسنيـ سامى سعد عبدالغنى شعباف 190311

316 
  تسنيـ محمد السيد محمد عيد 190312

317 
  تسنيـ مصطفى جابرعمي  فراج الجيار 190313

318 
  تغريد جماؿ السيد الجندي 190314

319 
  تغريد معوض توفيؽ زىراف 190315

320 
  تقى اسماعيؿ محمد السيد عبدالشافى 190316
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Group 2-17 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش يطاعذ لطى انكًٛٛاء َٓٗ ربٛع بٕٛيٗ د/  9-17 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـديمالرقن األكا م

321 
  تقى حمدى الغمرى محمد المزيف 190317

322 
  تقى عادؿ رشاد حفناوى 190318

323 
  تقى عمى فتحى النضار 190319

324 
  تقى لطفى خيرت خميفو 190320

325 
  تقى مجدى حسف عفيفى 190321

326 
  تقى مجدى صالح الديف العزباوى 190322

327 
  تقى محمود مصطفى احمد خموصى 190323

328 
  ثروت عمر يسرى عبدالعزيز السراج 190324

329 
  ثناء محمد شحاتو الدبور 190325

330 
  جياد عزت عبدالمنعـ محمد عبد الوىاب 190326

331 
  جوف مجدى دانياؿ اسحاؽ 190327

332 
  جيياف فوزى عبدالسميع الرفاعى 190328

333 
  فرج مرعىحاـز حمدى  190329

334 
  حاـز سعد عبدالعظيـ زيداف 190330

335 
  حاـز مبروؾ محمود دغيش 190331

336 
  حامد محمد حامد محمود عبداهلل 190332

337 
  حبيبو اهلل ابراىيـ محمود المبودى 190333

338 
  حبيبو عادؿ حسيف عبدالمطيؼ 190334

339 
  حبيبو مختار عمى تركى 190335

340 
  حساـ الديف بسيونى ىاشـ عبداهلل 190336
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Group 2-18 
 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انكًٛٛاء  غًٛاء انطٛذ جُٛتد/  9-18 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

341 
  حساـ عصاـ عبدالعزيز حجازى 190337

342 
  د سالـ الشيخحساـ محم 190338

343 
  حساـ محمد عبدالعزيز خفاجى 190339

344 
  حسف محمود حسف عاشور 190340

345 
  حسناء السيد احمد المراكبى 190341

346 
  حناف عصاـ محمد السباعى طمخاف 190342

347 
  خالد الشحات ابراىيـ دوابة 190343

348 
  خالد عبدالرحمف محمد سمماف  190344

349 
  خالد عمى ابراىيـ ابو عمى 190345

350 
  خالد محمود عبدالعاطى عبد المجيد الشوربجي 190346

351 
  خالد وليد السيد رضواف 190347

352 
  خمود اشرؼ عبدالمقصود العوينى 190348

353 
  خمود عبدالفتاح عبدالمنعـ عزالعرب 190349

354 
  خمود محمد محمود بركات 190350

355 
  ف ىانى عبدالمنعـ بدوىداري 190351

356 
  داليا شريؼ رمضاف محمد 190352

357 
  دعاء ابراىيـ الدسوقى حامد الفتياني 190353

358 
  دعاء احمد محمد القنارى 190354

359 
  دعاء اشرؼ محمد محمدابراىيـ ابوعيد 190355

360 
  دعاء حامد عبدالرحمف عبدالفتاح 190356



9191-9109االرغاد االكادًٚٗ   

 

Group 2-19 

 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـالمجموع كود ةـالفرق

 يذرش يطاعذ لطى انكًٛٛاء د/ اًٚاٌ صالح  انذٍٚ انطٛذ عرفاث  9-19 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

361 
  دعاء ياسر محمد الخولى 190357

362 
  دنيا خالد اميف خفاجى 190358

363 
  لـ شعمةدينا صبحى محمد سا 190359

364 
  دينا صالح محمود شياب 190360

365 
  دينا عادؿ اميف عبد العزيز مسعود 190361

366 
  دينا عالء احمد بسيونى 190362

367 
  دينا محمد طمبو حميمو 190363

368 
  رامى حسف صميده عبدالعميـ نجـ 190364

369 
   

370 
  راندا رشاد سميماف محمد جاد 190366

371 
  رباح محمد رباح بالصى 190367

372 
  رحاب رزؽ عبدالمنجى يوسؼ 190368

373 
  رحاب صبحى عبداهلل عبدالسيد 190369

374 
  رحمو ايمف عبدالموجود زناد 190370

375 
  رحمو خيرى عبدالعظيـ نصر 190371

376 
  رحمو ربيع عبدالمرضى خطاب 190372

377 
  رحمو صبحى عبدالمنجى أبو ىند 190373

378 
  رحمو عمادالديف عمى زنوف 190374

379 
  رحمو عيد محمد البيوتى 190375

380 
  رحمو فؤاد عبدالغفار عزالديف 190376
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Group 2-20 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش يطاعذ بمطى انكًٛٛاء غٛرٍٚ صبذٗ انُٛذاَٗد/  9-20 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـديمالرقن األكا م

381 
  رحمو مسعد اسماعيؿ الشيخ 190377

382 
  رزاف محمود حسنيف محمد حسنيف 190378

383 
  رضا احمد فرج فياض 190379

384 
  رضوه محمد صبحى ادريس 190380

385 
  رضوى سامى سعد عشيبو 190381

386 
  رفعت محمد السيد جمباف 190382

387 
  ده طارؽ محمد الصاوى السيدرفي 190383

388 
  رقيو عالءالديف مصطفى كماؿ الخطيب 190384

389 
  رنا تامر عبدالخالؽ عمار 190385

390 
  رواف احمد ابراىيـ عوض 190386

391 
  رواف حمدى عبدالسالـ احمد عرفو 190387

392 
  رواف خالد حامد دسوقى 190388

393 
  درواف خالد محمد شبؿ فاي 190389

394 
  رواف رشيد محمد طمعت محمد التيامى سالـ 190390

395 
  رواف سمير مرضى ابوحشيش 190391

396 
  رواف عادؿ صالح محمد 190392

397 
  رواف عادؿ عبدالمطمب مرسى عبدالمطمب 190393

398 
  روضو خالد مفتاح عبدالعاطى 190394

399 
  روضو محمد محمد ماىر القط 190395

400 
  روضو ىشاـ عبدالرحمف الجاكى 190396
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Group 2-21 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش يطاعذ بمطى انكًٛٛاء  بطًت عبذ انُبٙ يصطفٙ يذًذد/ 9-21 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

401 
  روال عبداهلل محمود احمد سالمو 190397

402 
  رويدا عزب ابراىيـ عزب 190398

403 
  ريـ جماؿ حامد حسانيف محجوب 190399

404 
  ريـ رشدى عبد الحسيب اسماعيؿ سعد 190400

405 
  ريـ شعباف محمد طاحوف 190401

406 
  ريـ عبدالرسوؿ حممى عمرو سالـ 190402

407 
  ريياـ رضا ابراىيـ ابو ديب 190403

408 
  بدالمؤمف عيادريياـ عاطؼ ع 190404

409 
  ريياـ محمد عبداهلل ابو ىاشـ 190405

410 
  زكى طارؽ زكى الغرباوى 190406

411 
  زىراء محمود رضواف جمعو 190407

412 
  زياد عاطؼ عبدالرشيد مصطفى 190408

413 
  زياد عمى محمد عمى اسماعيؿ موسى 190409

414 
  زياد مجدى عالءالديف ابراىيـ صقر 190410

415 
  زياد محمد عبدالفتاح حسف عمى 190411

416 
  زياد محمود عبدالمقصود منصور 190412

417 
  زينب ابراىيـ فتوح احمد بدر 190413

418 
  زينب زينيـ عبدالمقصود زىراف 190414

419 
  زينب عصاـ ابراىيـ صبره 190415

420 
  ساره ابراىيـ السيد العزب خاطر 190416
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Group 2-22 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـفرقال

 يذرش بمطى انًٛكرٔبٕٛنٕجٗ د/ رغا جالل يصطفٗ  2-22 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

421 
  ساره احمد حممى بدوى  

422 
  ساره احمد فاروؽ االكحؿ 190418

423 
عبد الخالؽ خطابساره اسامو محمد عبد الفتاح  190419   

424 
  ساره حاكـ محمد رجب السطوحى 190420

425 
  ساره حامد حمدى العشماوى 190421

426 
  ساره سامى عبدالحميد اسماعيؿ 190422

427 
  ساره شريؼ عبدالمقصود مزروع 190423

428 
  ساره عادؿ حسف محمد البيو 190424

429 
  ساره عاطؼ معروؼ محمد عمى 190425

430 
  ساره عامر عبدالحميد عبدالسالـ عامر 190426

431 
  ساره عمى احمد صبح 190427

432 
  ساره محمد ابراىيـ سالـ عمى 190428

433 
  ساره محمد ابو القمصاف ندا 190429

434 
  ساره محمد رجب محمد األحمر 190430

435 
  ساره محمد عبدالغنى الجز 190431

436 
فتاح احمدساره محمد عبدال 190432   

437 
  ساره محمد فتحى عبدالرازؽ 190433

438 
  ساره محمود سميماف محمود سميماف 190434

439 
  سعديو عمر عمى عبد العظيـ المكاوى 190435

440 
  سعيد سمير محمد محمد ابوالسعود 190436

 



9191-9109االرغاد االكادًٚٗ   

 

Group 2-23 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 بٕٛنٕجٗلطى انًٛكرٔ يرٔة انطٛذ انطٕخٗد/  9-23 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

441 
  سمفانا بشرى ميالد روفائيؿ 190437

442 
  سممى ابراىيـ محمد سعد 190438

443 
  سممى سامى محمد صابر الجمسى 190439

444 
  سممى شوقى محمد محمود سميـ 190440

445 
  ممى صالح عباس سالموفس 190441

446 
  سممى عبدالرحمف محمد فريد 190442

447 
  سممى محمد سعيد محمد زىراف 190443

448 
  سممى محمود عبدالقادر محمود الحفناوى 190444

449 
  سما طارؽ محمد طو محمد 190445

450 
  سماء محمد رجب عبدالحميد 190446

451 
  سماح ناصر عبدالرازؽ نجـ 190447

452 
  سمر انور عبدالمجيد الكرنيب 190448

453 
  سمر سعيد جوىر جوىر 190449

454 
  سمر ياسر محمد سعيد ىتيوت 190450

455 
  سمير ايمف سمير ابراىيـ ياقوت 190451

456 
  سميره عادؿ مصطفى الخامى 190452

457 
  سناء نبيؿ عبدالعزيز عالـ 190453

458 
  حمد شمبىسندس السيد حسف م 190454

459 
  سيا صبحى صالح شنيشف 190455

460 
  سيا ياسر محمد الحاج عمى 190456
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Group2-24 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 بٕٛنٕجٗمطى انًٛكرٔيذرش ب د/ اًٚاٌ دطُٗ يذًذ ضانى  9-24 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

461 
  سياـ مصطفى محمد ابو كبشو 190457

462 
  سييمو اسامو عبدالستار محمد احمد 190458

463 
  سييمو ايمف محمود السخاوى 190459

464 
  سييمو سعيد السيد الحفني الوحش 190460

465 
  سييمو فتحى عبدالمنعـ بركات 190461

466 
  سييمو محمد فؤاد عمواف 190462

467 
   

468 
  سييمو يوسؼ السيد يوسؼ الشيشى 190464

469 
  سيؼ عبدالناصر سعيد سعيد 190465

470 
  شروؽ ايمف عبدالفتاح العميمى عيطو 190466

471 
  شروؽ جماؿ محمد المصرى خضر 190467

472 
  شروؽ خالد احمد محمد عبدالستار 190468

473 
  شروؽ سعيد محمود الحفناوى 190469

474 
  بدالمطيؼ شعبافشروؽ صابر ع 190470

475 
  شروؽ عادؿ السيد جاب اهلل 190471

476 
  شروؽ ماىر محمود عمار 190472

477 
  شروؽ وفائى السيد شاىيف 190473

478 
  شريؼ شعباف احمد فرج الشيخ 190474

479 
  شريؼ عبدالمنعـ عبدالقادر الغريانى 190475

480 
  شريؼ فرج دسوقى الشريؼ 190476
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Group 2-25 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 مطى انًٛكرٔبٕٛنٕجٗ يذرش ب د/ضٕيت انطٛذ درٔٚع  9-25 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

481 
  شمس ىيثـ حسيف بكر 190477

482 
  شيريف سعيد صبرى زيداف 190478

483 
  ود طو مشاحيتشيريف عادؿ محمد محم 190479

484 
  شيماء احمد عبدالسالـ حماد 190480

485 
  شيماء تامر عشرى عزت عماره 190481

486 
   

487 
  شيماء سمير شوقى الغزالى 190483

488 
  شيماء شريؼ شوقت عبد السميع الضميفى 190484

489 
  شيماء صالح محمد الشيالى 190485

490 
  واد عباسشيماء عبدالكريـ عبدالج 190486

491 
  شيماء مجدى عبدالمنعـ الصفراوى 190487

492 
  شيماء محمد صبحى عبدالعزيز 190488

493 
  شيماء محمد عبداهلل راشد 190489

494 
  شيماء محمد عبدالمطمب عطيو 190490

495 
  شيماء محمد محى الديف خطاب 190491

496 
  شيماء محمود شبؿ الحمو 190492

497 
  ماء منصور ابراىيـ قاسـشي 190493

498 
  شيماء يوسؼ الحسينى الجمؿ 190494

499 
  صبرى محمد صبرى الصباغ 190495

500 
  صفا عماد عمى سويمـ 190496
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Group 2-26 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 نٕجٗ مطى انًٛكرٔبٕٛيذرش ب د/ اضًاء يذًذ يذًذ انبرنطٙ  9-26 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

501 
  صفوت نادر عبدالعظيـ عبدالقادر 190497

502 
  صفيو انور عبدالفتاح فؤاد حماد 190498

503 
  صالح كماؿ صالح الديف محمد سراج الديف 190499

504 
  ضحى حماده مرضى محمد 190500

505 
  ضى كـر ابراىيـ شعالف 190501

506 
  طارؽ مصطفى عبدالمعطى بريف 190502

507 
  عادؿ مصطفى سعيد المكاوى 190503

508 
  عبدالحميـ رمضاف عبدالحميـ نجـ 190504

509 
  عبدالحميد مصطفى مصطفى بدر 190505

510 
  عبدالرحمف احمد عبدالرحمف ندا 190506

511 
  عبدالرحمف السيد عبدالستار عبدالخالؽ 190507

512 
  عبدالرحمف جماؿ توفيؽ الضبع 190508

513 
  عبدالرحمف سمير متولى صبيح سميماف 190509

514 
  عبدالرحمف صادؽ السيد مبارؾ 190510

515 
  عبدالرحمف صالح عبداهلل الحبشى 190511

516 
  عبدالرحمف صالح مسعود ابو سكينو 190512

517 
  عبدالرحمف عادؿ عمى منصور 190513

518 
  دالرحمف عبدالحميد سالمو الطبالوىعب 190514

519 
  عبدالرحمف عصاـ صبرى عمار 190515

520 
  عبدالرحمف فارس عبدالرحمف عبدالفتاح 190516
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Group 2-27 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 طى انًٛكرٔبٕٛنٕجٗ ل  عسة كرو غعالٌد/ 9-27 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

521 
  عبدالرحمف فوزى محمد عفيفى 190517

522 
  عبدالرحمف محسف محمد حسف 190518

523 
  عبدالرحمف محمد احمد بحيرى 190519

524 
  عبدالرحمف محمد احمد عاطؼ بحيرى 190520

525 
  عبدالرحمف محمد جابر محمد رزؽ 190521

526 
  الشرقاوى عبدالرحمف محمد رجب 190522

527 
  عبدالرحمف محمد عبداهلل موسى 190523

528 
  عبدالرحمف محمد فؤاد عبدالحميد أبوراضى 190524

529 
  عبدالرحمف ىشاـ اميف عبد العزيز القاضى 190525

530 
  عبدالرحيـ مصطفى السيد عبدالرحيـ أبو شوارب 190526

531 
  ىعبدالعزيز عبدالحافظ عبدالعزيز السيس 190527

532 
  عبدالعزيز فتحى عبدالعزيز احمد عبدالواحد 190528

533 
  عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الديب 190529

534 
  عبدالعزيز محمد عبدالعزيز عبد الحؽ حمد 190530

535 
  عبدالغفار فوزى عبدالغفار وىداف 190531

536 
  عبدالفتاح عادؿ عبدالفتاح عزاـ 190532

537 
   احمد عبداهلل الفقىعبداهلل 190533

538 
  عبداهلل احمد عبداهلل عبداهلل المزيف 190534

539 
  عبداهلل اشرؼ سالـ حمد ابراىيـ 190535

540 
  عبداهلل اشرؼ سعيد راشد 190536
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Group 2-28 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 مطى انطفٛهٛاث يذرش ب د/ اياَٗ فٕزٖ ابراْٛى عطٛت 9-28 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

541 
  عبداهلل بكرى محمد محمد خميفو 190537

542 
  عبداهلل حامد عبدالعاطى قنصوه 190538

543 
  عبداهلل حسف عطيو طيبو 190539

544 
  عبداهلل حمدى عمى البرلسى 190540

545 
  عبداهلل حمدى محمد ابو سالـ 190541

546 
  عبداهلل سميماف عبدالمحسف الخولى 190542

547 
  عبداهلل محمد السيد االسرج 190543

548 
  عبداهلل محمد حامد محمد ابو خميؿ 190544

549 
  عبداهلل محمد صالح ابو الينا 190545

550 
  عبداهلل محمد طو حماـ 190546

551 
  مسعد فميمو عبداهلل محمد 190547

552 
  عبداهلل محمود عمى الكومى 190548

553 
  عبداهلل ناجى عبداهلل محمد طمبو 190549

554 
  عبداهلل يسرى عمى السبكى 190550

555 
  عبدالمقصود محمد حجازى عبده 190551

556 
  عبداليادى نصار عبداليادى نصار 190552

557 
  عبير طارؽ عماره رمضاف 190553

558 
  عبير عالء زيف العابديف يونس 190554

559 
  عزالديف عزت عبدالمطيؼ ابراىيـ 190555

560 
  عصاـ اشرؼ عصامى البريدى 190556
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Group 2-29 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 مطى انطفٛهٛاثيذرش ب د/فاطًت دايذ عبذهللا  9-29 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

561 
  عال اشرؼ محمود شرؼ 190557

562 
  عال عبداهلل عبدالرحمف عمى 190558

563 
  عمى ايمف عمى عمي البيادى 190559

564 
  عمى بساـ عبدالجواد أبوحمد 190560

565 
  عمى بياء عمى عطا 190561

566 
  عمى عبدالعميـ احمد نصار 190562

567 
  محمد عبدالرحمف عيدعمى  190563

568 
  عمار ابراىيـ حسيف الحفياف 190564

569 
  عمار احمد وىبو طايؿ 190565

570 
  عمار ياسر السيد مكايد الجارحى 190566

571 
  عمر احمد عاطؼ عجور 190567

572 
  عمر اكـر سعيد قنديؿ 190568

573 
  عمر ايمف محمد محمد حسانيف 190569

574 
  شمت فاروؽ الجزارعمر ح 190570

575 
  عمر خالد محمد عمى الفقى 190571

576 
  عمر شريؼ عبدالخالؽ العادلى 190572

577 
  عمر طمعت يوسؼ عمى عبداهلل 190573

578 
  عمر عبدالبديع عبدالرحمف عطيو 190574

579 
  عمر عبدالسالـ رجب حاتـ 190575

580 
  عمر عبدالعزيز محمد اماـ 190576
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Group 2-30 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 مطى انطفٛهٛاث يذرش ب د/غًٛاء ادًذ عبذهللا غرف 9-30 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

581 
  عمر عمى عبدالرازؽ ابوشنب 190577

582 
  عمر محمد السيد عبدالعاطى 190578

583 
  حمد سمير محمد جالؿ شعبافعمر م 190579

584 
  عمر محمد شبؿ محمد غنيـ 190580

585 
  عمر مصطفى عمى الفقى 190581

586 
  عمر معوض محمد ابو حصوه 190582

587 
   

588 
  عمرو اشرؼ عباس الحفناوى 190584

589 
  عمرو حاـز سالـ دغيدى 190585

590 
  عمرو سامى محمد ابو النبايؿ 190586

591 
  عمرو سيد محمد شعيب 190587

592 
  عمرو فيصؿ محمد عبد الرحيـ البطاوي 190588

593 
  عمرو محمد عرفو القسط 190589

594 
  غاده احمد عمى عبد الغنى ابو دنيا 190590

595 
  غاده شعباف عبدالوىاب عبدالسالـ 190591

596 
  غاده محمود محمود محمد الشيخ 190592

597 
  اجى حامد متولى ابراىيـغاده ن 190593

598 
  فاطمو احمد حسف عواد 190594

599 
  فاطمو الزىراء صبحى محمود عبدالمطيؼ جبير 190595

600 
  فاطمو الزىراء مصطفى سعد  ابراىيـ شنب 190596
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Group 2-31 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش يطاعذ بمطى انطفٛهٛاث  بٕ دطٍَٛٓٗ يذًذ كًال أد/ 9-31 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

601 
  فاطمو السيد أبوالفتوح المييى 190597

602 
  فاطمو السيد صبحى مرعى 190598

603 
  فاطمو انس ميدى حماد 190599

604 
  فاطمو جودت محمد شبؿ شيبو 190600

605 
  لعزيز الشبينىفاطمو حماده عبدا 190601

606 
  فاطمو صالح فتح الباب ابراىيـ نويشى 190602

607 
  فاطمو صبحى عبدالرازؽ فرج 190603

608 
  فاطمو صالح منشاوى منير عماره 190604

609 
  فاطمو طارؽ بدر عبد الحميـ بدر 190605

610 
  فاطمو عبدالفتاح عبدالعظيـ عبدالفتاح 190606

611 
  المطمب محمود قنديؿفاطمو عبد 190607

612 
  فاطمو عماد عبده ابو حميمو 190608

613 
  فاطمو فتحى عبدالجواد احمد عجيز 190609

614 
  فاطمو فييـ رزؽ بريؾ 190610

615 
  فاطمو ماىر سالـ عمى محمد 190611

616 
  فاطمو ماىر عبده العزب خاطر 190612

617 
  فاطمو مبروؾ السيد فايد 190613

618 
  فاطمو محمد تركى الدسوقى 190614

619 
  فاطمو محمد حامد ابوزيد 190615

620 
  فاطمو محمد سميماف عبد النبى سميماف 190616
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Group 2-32 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش يطاعذ بمطى انطفٛهٛاث  د/تٓاَٗ عبذهللا يذًذ انعطار 9-32 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـقن األكاديمالر م

621 
  فاطمو نورالديف معتمد محروس 190617

622 
  فايزه نبيؿ محمد خالد 190618

623 
   

624 
  فتحى طارؽ عبد الوىاب فتحى محمود القطاف 190620

625 
  فدى بكر فييـ زيد 190621

626 
  فموراج المميجى صبرى المميجى شمبى الشاويش 190622

627 
  كاروليف سعد خيرت سعد 190623

628 
  كريـ ايمف ابراىيـ عبد الفضيؿ محمد 190624

629 
   

630 
  كريـ جماؿ محمد عيسوى قمح 190626

631 
  كريـ حسف معوض جمعو 190627

632 
  كريـ رضا عبدالكريـ ابراىيـ عمفو 190628

633 
  كريـ صبحى الكومى السباعى 190629

634 
  يـ عبدالناصر عبدالسالـ عبدالمطيؼ ىالؿكر  190630

635 
  كريـ محمد عطيو بقريو 190631

636 
  كريـ محمود محمود زمـز 190632

637 
  كريـ ياسر عبدالباقى النعمانى 190633

638 
  كريماف طارؽ ابراىيـ عمى خميفو 190634

639 
  كماؿ احمد كماؿ محمد مصطفى 190635

640 
  يد احمد كماؿ الشرقاوىكماؿ محمد سع 190636
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Group 2-33 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش يطاعذ بمطى انفارياكٕنٕجٗ  اًٚاٌ ابٕ انٛسٚذ عهٗ  د/ 9-33 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

641 
  كوثر حساـ عبدالسميع عبدالخالؽ 190637

642 
  كيرلس ايياب عبدالشييد مرقص 190638

643 
  كيرلس حسنى جرجس ميخائيؿ 190639

644 
  كيرلس ماجد حسنى رقاب حتو 190640

645 
  لقاء حسف عبدالحميد حسف سيد احمد 190641

646 
  لقاء عالء محمد فاروؽ السيد العاجز 190642

647 
   

648 
  ليمى حساـ الديف شوقى مراد 190644

649 
  ليمى محمد ماىر شاىيف 190645

650 
  مادونا سعد ابراىيـ سيدىـ 190646

651 
  مارتينا عزت عطا يوسؼ 190647

652 
  مارتينا مجدى جرجس حنا 190648

653 
  مارى بدوى عبدالمالؾ يعقوب 190649

654 
  مارى كيرلس صميب جرجس عجايبى 190650

655 
  مارينا رشدى عطا اهلل عطيو 190651

656 
  مارينا كامؿ صادؽ بربرى 190652

657 
  مارينا ميالد يحى مسيحو 190653

658 
  مازف عاطؼ فتحى بيومى السيد 190654

659 
  ماىيتاب اشرؼ عبدالرؤؼ عبدالحميد داود 190655

660 
  محمد ابراىيـ لطفى عمي شحرور 190656
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Group 2-34 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انفارياكٕنٕجٗ د/ اياَٗ تٕفٛك يذًذ انفخراَٗ  9-34 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

661 
  محمد ابراىيـ محمد موسى 190657

662 
  محمد ابوالنصر الدسوقى عبدالسالـ غنيـ 190658

663 
  محمد احمد السيد الغرابمى 190659

664 
  د احمد جمعو موافى عطويومحم 190660

665 
  محمد احمد حامد احمد ابوشنب 190661

666 
  محمد احمد عبدالحكيـ حجاب 190662

667 
  محمد احمد عبدالفتاح عرفات 190663

668 
  محمد احمد محمد السيد 190664

669 
  محمد احمد محمد عبدالرحيـ مزروع 190665

670 
  حشمحمد احمد محمد عبدربو حر  190666

671 
  محمد احمد محمد نجـ 190667

672 
  محمد احمد محمود دياب 190668

673 
  محمد اسماعيؿ احمد خضر 190669

674 
  محمد اشرؼ ابوزيد عبدالحكيـ 190670

675 
  محمد اشرؼ السيد الفقى 190671

676 
  محمد اشرؼ عبد العزيز عبد المجيد زناتى 190672

677 
  ؿ العربىمحمد اشرؼ كما 190673

678 
  محمد اشرؼ محمد رشدى راشد 190674

679 
  محمد اشرؼ محمدى اماـ 190675

680 
  محمد السيد عبدالعاطى ابراىيـ 190676
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Group2-35 

 الوظيفػػة المرشػد األكاديمػى  كود المجموعػة الفرقػة
 يذرش بمطى انطب انػرعٗ  غرٍٚ رجب عبذِ ضهٛى  9-35 انثاَٛت

 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـألكاديمالرقن ا م

681 
  محمد السيد كامؿ زايد 190677

682 
  محمد امجد عبدالغفار مخموؼ 190678

683 
  محمد اميف محمد عبدالعزيز الزاممى 190679

684 
  محمد ايمف عمى سراج 190680

685 
  محمد ايياب محمد صقر 190681

686 
  ديفمحمد أيمف عبدالمعطى شرؼ ال 190682

687 
  محمد باسـ السيد البسيونى 190683

688 
  محمد بسيونى السيد ىالؿ 190684

689 
  محمد توفيؽ عبدالمنعـ القفؿ 190685

690 
  محمد ثروت مسعود زقزوؽ 190686

691 
  محمد جماؿ السيد البرعى 190687

692 
  محمد جماؿ فرج المقنف 190688

693 
  عمارة محمد جماؿ فوزى محمود 190689

694 
  محمد جماؿ معوض وىبو 190690

695 
  محمد حسيف ىاشـ رضواف 190691

696 
  محمد حماده عبدالفتاح عبدالمعطى 190692

697 
  محمد حمدى ابراىيـ قوره 190693

698 
  محمد حمدى السباعى عبد الغنى عبد الرحمف 190694

699 
   محمد حمدى عبداليادى محمد 190695

700 
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Group 2-36 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش يطاعذ بمطى انطب انػرعٗ  رغا يًذٔح انطًبأٖ 2-36 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

701 
  محمد خالد محمد العقباوى 190697

702 
  محمد خالد محمد عبدالعزيز الميثى النقيب 190698

703 
  محمد خالد محمود سويد 190699

704 
  محمد رجب ابراىيـ الربيشى 190700

705 
  محمد رجب عرفو قمبو 190701

706 
  محمد رضا احمد ابراىيـ عبده 190702

707 
  محمد رمضاف عبدالنبى حسف رضواف 190703

708 
  محمد رمضاف عبدالونيس الدميوجي 190704

709 
  مد دىوسمحمد سالـ مح 190705

710 
  محمد سامى عبد الموجود عمى مرعى 190706

711 
  محمد سرحاف محمد رجب 190707

712 
  محمد سعيد طو أبو جندى 190708

713 
  محمد سعيد عبدالغنى واصؿ 190709

714 
  محمد سمير جميؿ ىندى عمى 190710

715 
  محمد شحاتو محمد أبو عفش 190711

716 
  راىيـ الحفناوىمحمد شريؼ اب 190712

717 
  محمد شريؼ السيد يوسؼ 190713

718 
  محمد شوقى السيد مصطفى 190714

719 
  محمد صالح عبدالسميع عبدالفتاح 190715

720 
  محمد صبحى ابراىيـ رجب 190716
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Group 2-37 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى انطب انػرعٗ  ذًذ انفرعَٕٗ  د/ رٚٓاو دطٍ ي 9-37 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

721 
  محمد صالح عمى العونى 190717

722 
  محمد طاىر احمد حسف 190718

723 
  محمد طاىر محمد عبدالغنى طاىر ابراىيـ 190719

724 
   

725 
  محمد عاطؼ عبد الحميد أحمد بدر 190721

726 
  محمد عاطؼ محمد سالمو 190722

727 
  محمد عبدالحميد عمى قايد 190723

728 
  محمد عبدالرحيـ عبدالنبى عبدالرحيـ 190724

729 
  محمد عبدالسالـ رياض عثماف 190725

730 
  محمد عبدالعزيز عبدالستار كريـ 190726

731 
  محمد عبدالقادر حامد عبد القادر بدوى 190727

732 
  حمد عبدالمجيد محمود عوضم 190728

733 
  محمد عبدالمرضى محمد شتات 190729

734 
  محمد عبدالناصر حسيف غريب 190730

735 
  محمد عبدالوىاب صابر عبدالوىاب 190731

736 
  محمد عزمى عبده عبدالمقصود القاضى 190732

737 
  محمد عصاـ جمعو رجب 190733

738 
  محمد عطيو سعد عيسوى 190734

739 
  محمد عمى سعيد مطر 190735

740 
  محمد عماد عبدالحكيـ عبدالحميـ 190736
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Group2-38 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش بمطى طب انًجتًع د/ غًٛاء غرٚف زكٗ  2-38 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

741 
  د مرسي سميماف عبد الدايـمحمد عما 190737

742 
  محمد عمادالديف شفيؽ اسماعيؿ 190738

743 
   

744 
  محمد فايز احمد محمد ابو سميـ 190740

745 
  محمد فتحى القطب عمى نصر 190741

746 
  محمد فتحى عمى عبداهلل الدرس 190742

747 
  محمد فتوح محمد فتوح سرور 190743

748 
  حمد الحاج عمىمحمد فوزى م 190744

749 
  محمد كاظـ محمد ابوالعز 190745

750 
  محمد كامؿ محمود عبدالعاؿ 190746

751 
  محمد كـر عمى عماره 190747

752 
  محمد كماؿ محمد جمعو 190748

753 
  محمد مجدى جابر بركات 190749

754 
  محمد مجدى حسنى محمد الجندى 190750

755 
  عشماويمحمد محروس معوض  190751

756 
  محمد محسف عزب النشار 190752

757 
  محمد محمد فوزي الفقي 190753

758 
  محمد محمود شعباف شطا 190754

759 
  محمد محمود محمد الحجار 190755

761 
  محمد مسعد معوض عبدالفتاح 190756
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Group 2-39 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش يطاعذ بمطى طب انًجتًع   جٓاد عادل جًالد/  9-99 تانثاَٛ
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

761 
  محمد مصطفى معوض ابراىيـ 190757

762 
  محمد ناصر محمد زيد 190758

763 
  محمد نبيؿ جالؿ احمد سالـ 190759

764 
  محمد نبيؿ محمد عبدالعاؿ 190760

765 
  حمد نزيو عبدالعاطى محمد العجيزىم 190761

766 
  محمد نشأت عمى عبدالحميـ عمى 190762

767 
  محمد نصر المرسى عميمى 190763

768 
  محمد ىاشـ محمد عبد الوىاب المغنى 190764

769 
  محمد ىانى السيد الجماؿ 190765

771 
  محمد ىانى عمى مرشدى عمي 190766

771 
  حميد محمد الفقيمحمد ىاني عبد ال 190767

772 
  محمد وائؿ محمد محمد غيث 190768

773 
  محمد وليد حميده ابراىيـ عبد القادر 190769

774 
  محمد يحيى عبداهلل إبراىيـ خضر 190770

775 
  محمد ياسر احمد السيد بدر 190771

776 
  محمود اشرؼ سعد محمد درويش 190772

777 
  ىمحمود اشرؼ فتحى الشقيد 190773

778 
  محمود اشرؼ محمود غراب 190774

779 
  محمود اكـر فاروؽ غالى 190775

781 
  محمود جماؿ الديف عبدالرحمف الشيخ عبدالباقى 190776
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Group 2-40 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش يطاعذ بمطى طب انًجتًع  د/ جٓاد عادل جًال 9-41 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

781 
  محمود جماؿ السيد جمعو 190777

782 
  محمود جماؿ حسنيف حشيش 190778

783 
  محمود حمدى عبده ممطاف 190779

784 
  محمود حمدى محمد محمد بركات 190780

785 
  محمود خميس رشاد شرؼ الديف 190781

786 
  عيد بحبحمحمود راضى احمد س 190782

787 
  محمود رشاد السيد ابراىيـ عمى 190783

788 
  محمود سامى السيد مطر 190784

789 
  محمود سعيد عبدالعميـ الجزيرى 190785

791 
  محمود شوقى حامد رضواف 190786

791 
  محمود شوقى عبدالفتاح الشافعى 190787

792 
  محمود صبرى محمد عمى الشعراوى 190788

793 
  محمود عبد الغنى عبد العاطى  جودة 190789

794 
  محمود عطيو عبدالمعبود بدوى 190790

795 
  محمود فتحى يوسؼ محمد دياب 190791

796 
  محمود فييـ عبدالغفار المحروقى 190792

797 
  محمود محمد سميماف جمبط 190793

798 
  محمود محمد عبدالمعطى النجار 190794

799 
  دى عبد المقصود زيدافمحمود مج 190795

811 
  محمود مختار عبدالغنى السيد 190796
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Group 2-41 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش يطاعذ بمطى طب انًجتًع   ضارة ضعٛذ عبذ انغفار انجًالد/ 9-40 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

811 
  محمود مصطفى محمود السيد حماد 190797

812 
  محمود ىانى محمد أبو الحديد مصطفى شرشر 190798

813 
  مراـ طارؽ محمود محمد عبدالرحمف 190799

814 
  مراـ فايز عامر عبدالحميـ عامر 190800

815 
  مرنا امجد محمد نصار 190801

816 
  مرواف وائؿ سعيد الشتمو 190802

817 
  حمد احمد عبد الحميد درويشمروه ا 190803

818 
  مروه السيد عبدالرسوؿ عبدالمطيؼ موسى 190804

819 
  مروه مجدى محمد حماد 190805

811 
  مروه محمد عبد العميـ عبداليادى االسرج 190806

811 
  مروه محمود رمزى زايد محمد زايد 190807

812 
  مروه وائؿ جالؿ مندور 190808

813 
  حمد حسف الديبمريـ ا 190809

814 
   

815 
  مريـ امجد شوقى احمد حسيف 190811

816 
  مريـ شادى معوض فرج 190812

817 
  مريـ طارؽ عبدالعزيز ابوزيد 190813

818 
  مريـ عادؿ السيد موسى 190814

819 
  مريـ فخرى عبدالمسيح اسعد 190815

821 
  مريـ محمد حسيف جابرعمى عيسى 190816
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Group 2-42 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش يطاعذ بمطى طب انًجتًع  د/غًٛاء ٚذٛٗ عبذ انرٔؤف  9-49 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

821 
  مريـ محمد عبدالحميـ مطاوع 190817

822 
  مريـ محمود احمد سيد احمد الدسوقى 190818

823 
  مريـ مصطفى محمد تعمب 190819

824 
  مريـ معتز محمد منصور 190820

825 
  مريـ ياسر حسنى حماد مصطفى 190821

826 
  مصطفى احمد سيد محمد عبيد 190822

827 
  مصطفى الحسينى حامد عبدالكريـ 190823

828 
  مصطفى ايمف عبدالفتاح نجـ 190824

829 
  ـمصطفى حممى عبدالعزيز سال 190825

831 
  مصطفى حمدى رجب سيد احمد سميـ 190826

831 
  مصطفى زكى السيد حبيب 190827

832 
  مصطفى سامى رزؽ فييـ 190828

833 
  مصطفى طارؽ عبدالمقصود عبداهلل 190829

834 
  مصطفى طارؽ فوزى صبيح 190830

835 
  مصطفى عبدالحكيـ محمد عزيز 190831

836 
  عمى فرحانو مصطفى عبدالرازؽ 190832

837 
  مصطفى عبدالسالـ الدسوقى عالـ 190833

838 
  مصطفى عبدالعزيز محمد محسف 190834

839 
  مصطفى عبدالنبى عمى الصوؿ 190835

841 
  مصطفى عفيفى عمى خضر 190836
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Group 2-43 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 اضتار يطاعذ لطى طب االضرة   بكر عبذ انبار٘أضًاء أبٕ د/ 9-49 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

841 
  مصطفى محمد السيد احمد عمى 190837

842 
  مصطفى محمد رواش مرسى مصطفى 190838

843 
  مصطفى محمد سيد احمد شحاتو سميماف 190839

844 
   

845 
  صطفى طاحوفمصطفى محمد عبد السالـ م 190841

846 
  مصطفى محمد عبد العظيـ المرسى ىالؿ 190842

847 
  مصطفى محمد عبدالمحسف غريب محمود 190843

848 
   

849 
  مصطفى محمود محمد محمود نور الديف 190845

851 
  منار ابراىيـ عبدالسميع البرماوى 190846

851 
  منار اشرؼ مبارؾ مرؽ 190847

852 
  ف الغباشى محمدمنار حسي 190848

853 
  منار سامى حمدى احمد 190849

854 
  منار سميماف ابوالمجد سميماف قاسـ 190850

855 
  منار سمير محمد كامؿ عبدالواحد خطاب 190851

856 
  منار شعباف عبدالرحمف بالؿ 190852

857 
  منار طارؽ بيومى محمد شيحو 190853

858 
  دمنار عبدالعزيز محمد عاي 190854

859 
  منار عماد عبدالخالؽ ابراىيـ بركات 190855

861 
  محمد زكى بكرى منار 190856
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Group 2-44 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش يطاعذ بمطى طب االضرة  د/ضًر عهٗ يذًذ يذًذ بهطٗ  9-44 انثاَٛت
 

 لبتوقيع الطا اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

  منار محمود احمد الرفاعى 190857 861

  منار محمود عبدالمقصود عسر 190858 862

  منار محيى الديف حمدى عبدالمجيد 190859 863

  منار وائؿ محمد ىدىود 190860 864

  منار ياسر شعباف محمد حسنيف 190861 865

  منارصالح عبد الصادؽ طاحوف 190862 866

  اميف محمد عبدالواحد منو اهلل 190863 867

  منو اهلل باسـ توفيؽ حمزه 190864 868

  منو اهلل جماؿ عبد المطيؼ مصطفى حماد 190865 869

  منو اهلل حموده محمد سالـ 190866 870

  منو اهلل راضى عمي كامؿ الخميفة 190867 871

  منو اهلل سالـ عبدالسميع عطيو 190868 872

  ع محمد سبعمنو اهلل سب 190869 873

  منو اهلل شريؼ عمى الكفراوى 190870 874

  منو اهلل صفوت حسف المالكي 190871 875

  منو اهلل طارؽ عبدالجواد الخولى 190872 876

  منو اهلل عمى محمد شياب 190873 877

  منو اهلل عماد عبد الرءوؼ يوسؼ يوسؼ 190874 878

  منار محمود احمد الرفاعى 190857 879

  منار محمود عبدالمقصود عسر 190858 880
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Group 2-45 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 لطى طب االضرة  َارًٚاٌ يذًٕد بٛبرشد/ 9-45 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

  منو اهلل عمرو محمد الرشيدى 190875 881

  اهلل محمد عبدالمجيد نصارمنو  190876 882

  منة اهلل ناجح فرج احمد الحبيبى 190877 883

  منو عاصـ فتحى محمود الباجورى 190878 884

  منو عبدالعزيز فريد عبدالعزيز 190879 885

  منو محمد حممى نورالديف 190880 886

  منى جماؿ عمى محمود حماده 190881 887

  شافعىمنى حمد السيد ال 190882 888

  ميا ابراىيـ اميف محمد الشخاوى 190883 889

  ميا سمير حسيف أبوعيش 190884 890

  ميا عبدالحكيـ عبدالحميد أبوعبية 190885 891

  ميا فتحى عبدالعزيز عمى الدسوقى 190886 892

  مياب أحمد سامى صبحى الشنوانى 190887 893

  مياب سعيد محمد ادريس 190888 894

  مياد احمد السيد ابو فاطمو 190889 895

  ميند احمد حممى محمد كامؿ 190890 896

  ميند جماؿ عمى الخضراوى 190891 897

  مؤمف محمد محمود سالماف 190892 898

899    

  مى ابراىيـ السيد محمد 190894 900
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Group 2 -46 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش يطاعذ لطى طب االضرة  د/بطًت غكرٖ دايذ ابراْٛى  9-46 ٛتانثاَ
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

  مى ابوالمجد العفيفى الرفاعى 190895 901

  مى ايمف ابراىيـ العشماوى 190896 902

  مى ايمف رشاد شريبو 190897 903

  مى حساـ محمد ابوالنصر 190898 904

  مى محمد صابر مبارؾ 190899 905

  مى محمد مختار مطر 190900 906

  مى ممدوح فوزى عبد الحميد طاحوف 190901 907

  مياده مرضى محمد موسى عصر 190902 908

  مياده مصطفى عبداهلل سعيد 190903 909

  ميار شعباف حسف الشيالى 190904 910

  ميار عاطؼ سيد احمد عبدالجميؿ 190905 911

  ميار عبدالقادر سالـ الشاذلى 190906 912

  ميار محمد محمود موسى 190907 913

  ميار ياسر منير محمود الشافعى 190908 914

  ميرىاف اسامو فييـ ابراىيـ منصور 190909 915

  مينا ادوارد زكى نقوال 190910 916

  مينا جرجس يوسؼ شنوده 190911 917

  د احمد أحمدالدسوقىنانسى احمد سي 190912 918

  ناىد السيد السيد خميؼ 190913 919

  نجاه عبدالمنعـ عمى الحايس 190914 920
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Group 2-47 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش يطاعذ لطى انباثٕنٕجٗ   ضارِ فًٓٗ ابٕ انطعٕدد/ 9-47 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

  نجاه كماؿ عزت عبدالسالـ 190915 921

  نداء احمد محمد شطيو 190916 922

  ندى ايياب محمد جاد عبد الغفار 190917 923

  ندى حمدى عبدالمطيؼ محمود عبد الخالؽ 190918 924

  ندى رجب محمد قشوه 190919 925

  ندى سالـ سالـ شحاتو الصعيدى 190920 926

  ندى سعيد احمد احمد العنانى 190921 927

  ندى سعيد محمد مجاىد العسراوى 190922 928

  ندى شحتو سالمو محمد سالمو 190923 929

  ندى صبرى احمد سميـ 190924 930

  ندى عادؿ عيد الصعيدى 190925 931

  ندى عبدالجواد عمر يحيى 190926 932

  فندى عالء مغاورى عبدالعظيـ شاىي 190927 933

  ندى محمد متولى المناخمى 190928 934

  ندى محمود يوسؼ كفافى 190929 935

  ندى ىانى فتحى عبد الستار المخرط 190930 936

  نرميف احمد عبداهلل المرسى ابراىيـ 190931 937

  نرميف حسف جناب بحيرى 190932 938

  نرميف فكرى محمد عبدالرازؽ عبد الغفار 190933 939

  نرميف محمد عبدالحميد موسى عمي 190934 940
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Group 2-48 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش يطاعذ لطى انباثٕنٕجٗ  د/اٚاث غعباٌ غعباٌ دًٛذة  9-48 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

  ـ جعفرنسريف ىانى عبد العزيز عبد السال 190935 941

  نسمو خالد السيد بدير 190936 942

  نسيمو مبروؾ عبدالفتاح سميـ 190937 943

  نعيمو توفيؽ فتحى منصور 190938 944

  نياؿ مصطفى محمد إبراىيـ حماد 190939 945

946    

  نيمو رمضاف سعيد درويش 190941 947

  نيى عبدالفتاح صابر ابو فرو 190942 948

  نورا احمد بندارى احمد 190943 949

  نورا حمدى عبداليادى القرمو 190944 950

  نورا خالد عفيفى رجب 190945 951

  نورا ماىر عبدالحافظ ابو بدوى 190946 952

  نورا مبروؾ احمد بحيرى 190947 953

  نورا محمد عبدالسميع ابو النيؿ 190948 954

  نورا محمد عمى محمد داوود 190949 955

  نورا نبيؿ محمد القرش 190950 956

  نوراف ابراىيـ بدوى بدوى 190951 957

  نوراف وجدى احمد ابوالجود 190952 958

  نورىاف احمد محمد حسف محمد طمبو 190953 959

  نورىاف جماؿ عبدالعزيز العشماوى 190954 960
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Group 2-49 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 يذرش يطاعذ لطى انباثٕنٕجٗ  د/دُٚا يذًذ عبذ انخانك عالو  9-49 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

  نورىاف زكريا عبدالعزيز محمد مرسى 190955 961

  نورىاف عادؿ عبدالرحمف شرؼ الديف 190956 962

  نورىاف عادؿ فوزى ابوموسى 190957 963

  نورىاف عالء محمد نصار 190958 964

  نورىاف ماىر محمد جاداهلل جاد اهلل 190959 965

  نورىاف مجدى حسنى اسماعيؿ الحسينى 190960 966

  نورىاف محمد صالح غريب 190961 967

  نورىاف مدحت محمد عبداهلل عبدالباقى 190962 968

  نيرة عمرو عمى عبد الخالؽ 190963 969

  ه سمير احمد الفطاطرىنير  190964 970

  نيفيف حمدى ابراىيـ بسيونى الطمي 190965 971

  ىاجر ابراىيـ عبدالمقصود عبدالعاؿ 190966 972

  ىاجر ربيع جمعو مصطفى كشؾ 190967 973

  ىاجر عاطؼ عمى عماره 190968 974

  ىاجر عامر متولى عبداهلل 190969 975

  المجيدىاجر عبدالعزيز محمد عبد 190970 976

  ىاجر عالء محمد البسيونى 190971 977

  ىاجر نبيؿ احمد عبدربو 190972 978

  ىاجر ياسر ابراىيـ عيسى 190973 979

  ىادى احمد عبداليادى سرحاف 190974 980
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Group 2-51 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

  لطى طب االضرة طٗضًر عهٙ يذًذ يذًذ بهد/ 9-51 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

  ىالو أحمد عبداهلل مبروؾ الشقيرى 190975 981

  ىالو سالمو عمى عبد الحميد عامر 190976 982

  ىالو محمد طو عبدالجميؿ 190977 983

  ىالو محمد عبدالعزيز ابوزيد 190978 984

  ظيـ عقؿىانى جابر عبدالع 190979 985

  ىايدى احمد عبدربو المعصراوى 190980 986

  ىايدى عمى السيد احمد 190981 987

  ىبو راغب احمد الدمرداش 190982 988

  ىبو عبدالحكيـ محمد المرسى 190983 989

  ىبو عبدالخالؽ منصور محمد البدوى 190984 990

  ىدير حمدى عبدالفتاح فايد 190985 991

  ير راضى عباس محمد رجبىد 190986 992

  ىدير سمير محمد عمى بركات 190987 993

  ىدير عاطؼ بيى حسف 190988 994

  ىدير عبدالفتاح احمد عبدالفتاح 190989 995

996    

  ىدير محمد شحاتو ابراىيـ 190991 997

  ىنا ايمف اميف خفاجى 190992 998

  ىنا مصطفى محمد جاب المػو النجار 190993 999

  ىناء ابراىيـ صالح حموده 190994 1000
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Group 2-51 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 لطى انٓطتٕنٕجٗ   َجٕٖ ضعذ يذًٕد غُٛىد/  9-50 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

  ىناء عبدالعزيز أحمد حسف 190995 1001

  ند عمى محمد عبد الحميد ابو النصرى 190996 1002

  ىند محمد عبدالكريـ بدوي 190997 1003

  ىياـ عادؿ السيد الشافعى محمد أبو الروس 190998 1004

  وائؿ محمد طو محمود 190999 1005

  وداد مجدى محمد بحيرى 191000 1006

  ورده انور محمد عيسى 191001 1007

  حسف عبودوساـ اسامو شكرى  191002 1008

  وساـ عبدالمقصود عبدالقادر سميماف 191003 1009

  وفاء محمد جماؿ احمد الدسوقى 191004 1010

  وليد حامد وليد صبيح 191005 1011

  يارا خالد محمود عبده القاضى 191006 1012

  يارا سميماف عبدالموجود السيد القناوى 191007 1013

  مود عبد العزيز السيديارا عبدالعزيز مح 191008 1014

  يارا عزت احمد محمد بركات 191009 1015

  يارا محمد ابراىيـ عيد 191010 1016

  يارا محمد فريد الجزار 191011 1017

  ياسميف حسف عبدالحميـ عمى 191012 1018

  ياسميف سعيد عمى شياب 191013 1019

  ياسميف سميماف عبدالستار يوسؼ 191014 1020
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Group 2-52 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

  لطى انٓطتٕنٕجٗ   دطاو انذٍٚ عبذ انذًٛذ غباغٙ/ د 9-59 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

  ياسميف طمعت ابراىيـ الجحش 191015 1021

  ياسميف عبداهلل عزت احمد الخولى 191016 1022

  ياسميف عالء محمد عبداهلل 191017 1023

  ياسميف عمى بركات احمد العبد 191018 1024

  ياسميف محمد ىشاـ حسيف بيومى حماد 191019 1025

  ياسيف محمد احمد عامر 191020 1026

  يحى محمد حساـ الدمرداش ابراىيـ 191021 1027

  يحيى اسماعيؿ محمد حسيف 191022 1028

  منى سمير محمد محسفي 191023 1029

  يمنى ياسر الصباحى عبد الرحمف محمد 191024 1030

  يوسؼ ابراىيـ سيد أحمد ابراىيـ حجاج 191025 1031

  يوسؼ ابراىيـ عبدالعزيز محمود 191026 1032

  يوسؼ ابراىيـ مصطفى الجماؿ 191027 1033

  يوسؼ احمد ابوالفتوح محمود الشيخ 191028 1034

  يوسؼ احمد عبدالحى احمد 191029 1035

  يوسؼ اشرؼ ساويرس عوض ساويرس 191030 1036

  يوسؼ إيياب سالـ إبراىيـ  191031 1037

  يوسؼ بياء عبدالمحسف فكرى 191032 1038

  يوسؼ حساـ فتحى محروس سراج الديف 191033 1039

  يوسؼ حمدى سالـ عالـ 191034 1040
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Group 2-53 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـجموعكود الم ةـالفرق

 لطى انٓطتٕنٕجٗ  ضعاد غبم غبمد/  9-59 انثاَٛت
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

  يوسؼ شعباف عبداهلل سيد احمد داود 191035 1041

  يوسؼ طارؽ يوسؼ عامر 191036 1042

  عمي برسيـيوسؼ عمى منير  191037 1043

  يوسؼ عماد رجب الشافعى 191038 1044

  يوسؼ محمد احمد محمد شديد 191039 1045

  يوسؼ محمد الدسوقى االبيارى 191040 1046

  يوسؼ محمد السيد محمد خالؼ 191041 1047

  حمد يونسيوسؼ محمد عبدالحميـ م 191042 1048

  يوسؼ محمد محمدى محمد بدوى 191043 1049

  يوسؼ ىشاـ صابر زيف 191044 1050

  يوسؼ ىشاـ محمد فؤاد المزار 191045 1051

  يوسؼ ياسر عبد الرازؽ صادؽ حموده 191046 1052

  محمود يوسؼ ياسر محمد سعيد 191047 1053

  أروى صبرى عبدالباقى عالـ 191048 1054

  نوراف أحمد سمير محمد ظريفة 191049 1055

  فاطمة محمد أحمد سميماف  191050 1056

  عمر أيمف الكالوى أحمد سالـ 191051 1057

  شريؼأحمد شريؼ زكى عبدالمقصود  191052 1058

1059    

  أحمد سامح عبدالجواد الجندى 191054 1060
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Group 2-54 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

عمر مصطفى الرسول عبد مروة/د 9-54 انثاَٛت التشريح قسم مساعد مدرس   
 

 توقيع الطالب اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

  حفصو وحيد رشاد حسف أبوالحسف 191055 

  رامى رفعت فتحى البغدادى 191056 

  محمد سعيد مميجى الميف 191057 

  ابراىيـ سمير محمد محمود عجوة 191058 

    

    

  أحمد محمود عمرخطاب 170068 

  ـ الجنزورىابراىيـ مصطفى ابراىي 180010 

  أحمد ىشاـ حامد محمد الفقى 180062 

  أحمد ىانى محمد المصمح 180057 

  اسالـ عرفو قطب ابراىيـ عيطو 180093 

    

  خالد جماؿ عبدالعزيز الميثى البرقى 180256 

  سعيد فكرى أميف البسيونى 180333 

  صالح عبدالمعطى سيد أحمد 180373 

  فاطمة سامى عبدالصبور قوره 180471 

  محمد القطب حجازى بمتج 180512 

  محمد سعيد أحمد العبساوى 180523 

  محمد أحمد ىانى محمد سيد أحمد عبدالرحيـ 180507 

  بدالناصر سمير الشتمومصطفى ع 180786 
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  يوسؼ طارؽ حممى زايد 180786 

  يوسؼ محمد فتحى عمى حموده 180790 

  أنس أحمد عبداهلل انعيرات 180802 

  عمر توفيؽ عيد أبومنديؿ 180806 

 


