
 

 

 

 

  

الخفيف محمد الفتاح عبد الشيماء مدرس  الرائد العلمي 

 م  الطالب اسم الطالب كود القيد حالة

 ۱ أمنية عادل احمد محمد ابوحسين ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳٤٦ مقيد

 ۲ أمنية عبدالفتاح ابراهيم بدر ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰٥۰٧ مقيد

 ۳ أمنية لطفي عبدالحليم ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳۲۱ مقيد

 ٤ ابتهال مصطفي محمد عبدالنبي ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳۲٦ مقيد

 ٥ اسراء احمد ابوالعنين حرحش ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳۰٧ مقيد

 ٦ اسراء احمد بيومي ابوصوان ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲۲۱ مقيد

 ٧ اسراء احمد سعد عبدالعزيز ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳٩٥ مقيد

 ٨ اسراء اشرف عبدالخالق احمد ٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰٥٤۲ مقيد

 ٩ اسراء جالل معوض ياقوت ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳٩٧ مقيد

 ۱۰ اسراء حسانين محمود عيسي ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰٤٨٧ مقيد

 ۱۱ اسراء حسنى عبدالحليم حسن ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰٤٩٦ دمقي

 ۱۲ اسراء حلمي محمود المقيمي ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳۰۱ مقيد

 ۱۳ اسراء رأفت القلش عبدالغني ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲٤٤ مقيد

 ۱٤ اسراء رمضان جابر القرش ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳٧۱ مقيد

 ۱٥ اسراء عاشور عاشور الصعيدي ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲٩٧ مقيد

 ۱٦ اسراء عبدالعظيم سالم محمد العناني ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰٤٩٥ مقيد

 ۱٧ اسراء فتحي احمد خاطر ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲٦٩ مقيد

 ۱٨ اسراء مجدي أحمد ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳۳۰ مقيد

 ۱٩ اسراء محمد محمد الهواري ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳۱۲ مقيد

 ۲۰ اسراء محمد محمد عمر عبيد ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳٨۰ مقيد

 ۲۱ اسماء ابوبكر عفيفي بدر ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳٤٨ مقيد

 ۲۲ اسماء شعبان مبروك حرحش ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲٨٦ مقيد

 ۲۳ اسماء فتحي رمضان الدعباس ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳۱٦ مقيد

 ۲٤ اشرقت فتحي محمد علي ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳٥٦ مقيد

 ۲٥ االء هشام مصطفي البسيوني ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳۰۳ مقيد

 ۲٦ الزهراء جمال معتمد غانم ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳٤۲ مقيد

 ۲٧ الزهراء صبري محمد الوزير ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲٧۰ مقيد

 ۲٨ الزهراء صفوت موسي متولي الكوم ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲٤٦ مقيد

 ۲٩ امال محمد حسين شريف ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰٥۰٨ مقيد

 ۳۰ امل جمال ابواليزيد خطاب ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳۳۱ مقيد



 

 

 

 

 ۳۱ امل خالد عبدالعزيز محمد علوي ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲٤٥ دمقي

 ۳۲ امنيه محمد عبدهللا عبدالمقصود ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳۳٤ مقيد

 ۳۳ اميرة اشرف احمد عبدالوهاب ٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰٥٦۳ مقيد

 ۳٤ اميرة السيد عبده الشخيري ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳٧٧ مقيد

 ۳٥ جي حمزهاميرة عاطف احمد ملي ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳٤٥ مقيد

 ۳٦ اميرة عبدالعزيز عبدالنبي خليفه ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳٥۳ مقيد

 ۳٧ اميرة محمد حسين محمد ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳٩۳ مقيد

 ۳٨ اميرة ناصر محمد عبدالعليم باظه ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳۳٥ مقيد

 ۳٩ ايمان اشرف عيد ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲۳۳ مقيد

 ٤۰ هيم الفقيايمان حسني ابرا ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲٨٥ مقيد

 .................. فائق االحرتام وتفضلوا سيادتكم بقبول

 رئيس جملس القسم

 

 طارق حممد النصريي /.دأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  

سليمه الفتاح عبد محمد فاطمه مدرس  الرائد العلمي 

 م  الطالب اسم الطالب كود القيد حالة

 ٤۱ ايمان حمدي جابر الفقي  ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲٩۰ مقيد

 ٤۲ ايمان سامى معوض الشعراوي ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳۲۲ مقيد

 ٤۳ ايمان طارق محمد ابوعبدهللا  ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳٧٦ مقيد

 ٤٤ ايمان محمد حامد محمد هاشم ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰٥۰٦ يدمق

 ٤٥ ايمان محمد فوزى الكوراني ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲۲٧ مقيد

 ٤٦ ايه حسن سيد جاد الرب سيد ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳٨٧ مقيد

 ٤٧ ايه رزق محمد المهدي ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰٥۰٥ مقيد

 ٤٨ ايه سعيد فاروق عالم ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲۲۲ مقيد

 ٤٩ ايه سمير فهمي محمد ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰٥۰٤ مقيد

 ٥۰ ايه شفيق مصطفي الفيشاوى ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲٩٨ مقيد

 ٥۱ ايه صبحي نبوي سراج الدين ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲۲٨ مقيد

 ٥۲ ايه عاطف عوض عوض ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳۰٤ مقيد

 ٥۳ ايه عبدالغفار عبدالموجود حبلص ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲٤۰ مقيد

 ٥٤ ايه عبدهللا عبدالحليم احمد عيد ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳٨٨ مقيد

 ٥٥ ايه عبدهللا محمود القاصد ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳۰۰ مقيد

 ٥٦ ايه محمد احمد حسن الديب ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰٥۰۳ مقيد

 ٥٧ باسنت محمد على عطية ٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰٥٦٥ مقيد

 ٥٨ بسمة محمد عبدالمغني دويدار ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲٥٥ مقيد

 ٥٩ بسمة مهدي ابراهيم ابوكبشه ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲٨۳ مقيد

 ٦۰ تبارك صالح محمد عبدهللا ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲۱٨ مقيد

 ٦۱ تغريد فتحي بسيوني مبروك ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳٧٩ مقيد

 ٦۲ جهاد جمعة فايز عمران ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲٩۲ مقيد

 ٦۳ جيهان صبحى يوسف البوهى ٤۳٩٤۱۲۰۱۲۰۱۰۰۲٨۲ مقيد

 ٦٤ حافصه السيد مصطفي عيد ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲۲٤ مقيد

 ٦٥ حسناء زغلول شكرى عبداللطيف ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰٥۰۲ مقيد

 ٦٦ حسناء سعيد عبدالمنصف ذكي ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳٩٩ مقيد

 ٦٧ حسناء عبدهللا احمد المراكبي ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳۰٥ مقيد

 ٦٨ حسناء محمد فريد محمود فهمي ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳۱٤ مقيد

 ٦٩ حسناء نبيل فرحات عبدالحافظ ٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰٥٤٤ مقيد

 ٧۰ حنان شوقى محمد فتح هللا فايد ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰٥۰۰ مقيد



 

 

 

 

 ٧۱ داليا احمد يوسف محمد السعداوي ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰٤٩٩ مقيد

 ٧۲ داليا عبدالغفار محمد شاهين ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲۲٦ مقيد

 ٧۳ طحيشيدنيا محمد علي الب ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳۲٤ مقيد

 ٧٤ دينا احمد عبدالحميد عماره ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲٤۱ مقيد

 ٧٥ دينا اشرف عبدالحميد محلس ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳٤۳ مقيد

 ٧٦ دينا تامر عبدالفتاح محمد محمد   ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲٥۲ مقيد

 ٧٧ دينا عبدالحميد احمد لولح ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰٤٩٨ مقيد

 ٧٨ دالحميد سالم عبدالحميد سروردينا عب ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳۳٨ مقيد

 ٧٩ دينا عماد حمدي توفيق سليم ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲۲٩ مقيد

 ٨۰ دينا محمد حسن الزهار ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲٦٨ مقيد

 .................. فائق االحرتام وتفضلوا سيادتكم بقبول

 رئيس جملس القسم

 

 طارق حممد النصريي /.دأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

العشماوى محمد الرحيم عبد هيام مدرس  الرائد العلمي 

 ٨۱ دينا محمد محمد زين ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳۰٦ مقيد

 ٨۲ رانيا سعيد سعيد مصطفي ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲٦٦ مقيد

 ٨۳ رانيا مصطفي صابر شاهين ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲٧٦ مقيد

 ٨٤ رضوه ذكي عبدالفتاح البقلي ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲٤۲ مقيد

 ٨٥ رضوي حسن عبدالحميد حسن ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳٦٨ مقيد

 ٨٦ رغد نايل شفيق هيكل ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳٩٦ مقيد

 ٨٧ رغده رأفت السيد محمد الدهشان ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳٦٥ مقيد

 ٨٨ رغده محمد جالل الشافعي ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲٤۳ مقيد

 ٨٩ رنا خالد يوسف صالح الدين حرفوش ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳٧٤ مقيد

 ٩۰ رنا طاهر السيد مخيمر ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲٥٦ مقيد

 ٩۱ رنا محمود سيد احمد السعدني ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲٩۳ مقيد

 ٩۲ ريم سعيد مصطفى ابو المجد ٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰٥۳۰ مقيد

 ٩۳ ريم ناصر محمد حسان بكر ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳٧٨ مقيد

 ٩٤ ريهام محمد محمد محروس ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳۲٧ مقيد

 ٩٥ زيناهم ايمن حلمى عبد الغنى ٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰٥۳۱ مقيد

 ٩٦ زينب حسنى عبدالفتاح عبدالحميد االعصر ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰٤۰۱ مقيد

 ٩٧ ساره سعيد انور فاضل ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰٤٨۳ مقيد

 ٩٨ ساره عبدالمنعم محمد محمد فرج سالم ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳٤٧ دمقي

 ٩٩ ساره فتحي محمود داود ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰٤٩٤ مقيد

 ۱۰۰ ساره مجدي حلمي شلبي ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲٦۳ مقيد

 ۱۰۱ ساره مرتضي محمد شيبه العبد ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰٤٨٨ مقيد

 ۱۰۲ قساره مصطفي عبدهللا االزر ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲٦٥ مقيد

 ۱۰۳ سجده عبدالجواد عبدالنبي القاضي ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳٨۱ مقيد

 ۱۰٤ سلمي سعيد فتحي الشوربجي ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲٥٧ مقيد

 ۱۰٥ سلمى عمادالدين عبدالحليم بحيري ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳۱٥ مقيد

 ۱۰٦ سلمي محمد عالءالدين عبدالباقي ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲٦٤ مقيد

 ۱۰٧ سلوي ياسر عبدالعزيز القاض ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳٧۲ مقيد

 ۱۰٨ سماح محمد سعيد ابوعامر ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰٤۰۰ مقيد

 ۱۰٩ سهام عبدالرحمن السيد عبدالرحمن ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰٤٨٦ مقيد

 ۱۱۰ شروق ايمن السيد عبدالعزيز ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲۳٨ مقيد

 ۱۱۱ شرين مصطفي ابراهيم مقبول ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰٤۰٥ مقيد



 

 

 

 

 ۱۱۲ شمس اشرف صابر المحالوي ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲٨۱ مقيد

 ۱۱۳ شهيره عبدالحميد عبدالستار ابوشعير ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲۲۰ مقيد

 ۱۱٤ شيماء أحمد السيد أحمد شلبي ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳٤۱ مقيد

 ۱۱٥ شيماء محمد محمد علي عرفه ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰٤٨٥ مقيد

 ۱۱٦ سمك ضحى مجدي احمد سعيد ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰٤٨۱ مقيد

 ۱۱٧ عائشه سمير محمد المسيري ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰٤٨٤ مقيد

 ۱۱٨ عبير هشام عطيه حسين ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳٨٩ مقيد

 ۱۱٩ عبير يحي زكريا نوير ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۳٥۱ مقيد

 ۱۲۰ عال عادل عبدالفتاح الغراب ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٦۰۱۰۰۲٥٨ مقيد

 .................. فائق االحرتام وتفضلوا سيادتكم بقبول

 رئيس جملس القسم

 

 طارق حممد النصريي /.دأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 الرائد العلمي محمود أبراهيم غريب مدرس

 م  الطالب اسم الطالب كود القيد حالة

٩۰۱۰۰۱۳٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۱٩ باسم صالح ابوالنور ابونار   

٦۲٥۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤ مقيد ۲٩ بسام عبد المامون محمود حسن   

٧٨۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۳٩ بهاء خالد عبدهللا ابراهيم   

٤٦٩۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ٩٤ توفيق عباس توفيق عباس 

٦٦۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد للطيفجمال الدين عادل ابوالمعاطي عبدا   ٩٥ 

۱٤٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ٩٦ حاتم حسام توفيق الشاذلي 

٤٦٧۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ٩٧ حازم بهاءالدين خليفه عبدالجليل 

٥٩۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ٩٨ حازم ممدوح فهيم السيد هشهش 

۰٥۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ٩٩ حازم يسري مختار الفار 

٨٦۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد محمد محمد احمدحسام الدين    ۱۰۰ 

٤٦٦۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۱۰۱ حسين احمد حسين مبارك 

٤٦٥۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۱۰۲ حسين عبيد عبدالفتاح حسين  

۰٥٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤ مقيد  ۱۰۳ حسين فؤاد مندور الصباغ 

٤٦٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٤۱۰ حماده سعيد عبدالنبي   

٥۰۱۰۰۰۲٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد بدالقادر محمدخالد جبريل ع   ٥۱۰  

٧٦۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٦۱۰ خالد عبده عبدالرازق عبدالحميد عبده   

۳٤٦۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٧۱۰ خالد محروس علي محمود   

٥٩۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٨۱۰ رضا احمد زايد   

۰٤٧۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٩۱۰ رمضان عبدالمنعم محمد عثمان صالح   

٦۰۱۰۰۱۲٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۱۱۰ زياد شوقى محمد ابوشريف 

٤٥۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۱۱۱ زياد عبدالباسط محمود زيدان 

٩٤۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۱۱۲ سامح محمد عبدالمعين علي 

٦٤۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۱۱۳ سعد جمال سعد علي دياب 

۲٧۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٤۱۱ سعيد احمد سعيد احمد حسين   

۱٤۰۰۰۱۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٥۱۱ سعيد حسين سعيد عبدالخالق   

۰٦۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٦۱۱ سيف الدين عز الدين محجوب   

۱٩۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٧۱۱ شادى شرف رمضان شرف   

٨۰۱۰۰۱۳٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٨۱۱ صالح ناصر صالح الدين المقدم   

۲٤۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٩۱۱ طارق محمد سليمان الشهدي   

٩٤۰۱۰۰۰٦۱۱۲۰٩٤۳٤۰ مقيد  ۱۲۰ عبدالحميد فطيم عبدالحميد موسي الخولي 
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تركى محمود رفعت محمد محمود مدرس  الرائد العلمي 

 م  الطالب اسم الطالب كود القيد حالة

۰٥۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۱۲۱ عبدالرحمن توفيق محمد كمال 

٤۰۱۰۰۱۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۱۲۲ عبدالرحمن حمدي محمود ناصر 

۰۱۰۰۱۱۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۱۲۳ عبدالرحمن شاذلي عمر سباق 

يدمق  ٩۱٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ ٤۱۲ عبدالرحمن شبل فتح علم الدين   

۰۱۰۰۰۰۳٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٥۱۲ عبدالرحمن علي ابوذكري   

٨٧۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٦۱۲ عبدالرحمن محمد سليم مصطفي   

٥۲٥۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤ مقيد ٧۱۲ عبدالصادق عبد الجليل عبد الصادق الوشاحى   

٨۱٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ز اسامة  عبدالعزيز عبدالحميدعبدالعزي   ٨۱۲  

٤۲٥۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤ مقيد ٩۱۲ عبدالعزيز فرج فرج عبدالعزيز   

۰۱۰۰۰۳۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۱۳۰ عبدالغفار محمد عبدالمنعم 

٧۱٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۱۳۱ عبدالفتاح فتحي عبدالفتاح العيسوى 

٧٧۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۲۱۳ عبدالقادر ذكي عبدالقادر ذكي   

٧۰۱۰۰۱۳٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۱۳۳ عبدهللا ابوالعال احمد فرحات 

٧۰۱۰۰۱۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٤۱۳ عبدهللا احمد اسماعيل البلتاجي   

٨۲٥۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤ مقيد ٥۱۳ عبدهللا السيد عبدهللا يوسف فايد   

۲۱٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٦۱۳ عبدهللا رمضان علي حسين شعالن    

۳٦۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٧۱۳ عبدهللا سعيد فتحي خلف هللا   

٥۱٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٨۱۳ عبدهللا صديق خضر صديق   

٩۰٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٩۱۳ عبدهللا فتح هللا عبدهللا عيسي   

۱٩۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۰٤۱ عبدهللا محمد زكي محمد   

۲۲٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۱٤۱ عثمان ناجح ابراهيم احمد سيد   

۰٧۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٤٩۳٤۰ مقيد ۲٤۱ عالء محمد علي حسين خريبش    

٧٦۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۳٤۱ عالء ياسر محمد الطيب   

۰۱۰۰۱۰۲٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٤٤۱ علي اشرف حافظ الخفيف   

٤۰۱۰۰۱۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٤٥۱ علي جمال عثمان مصطفي الشامي   

٤۱٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٤٦۱ علي جمال علي حسن الشرقاوي   

دمقي  ۰٧۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ ٤٧۱ علي فتحي علي عثمان   

۱۳٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٤٨۱ علي محمد عباس محمد   

۰٦۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٤٩۱ علي ناصرالدين جابر القاضي   

۱۲٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۰٥۱ عمار ياسر محمد ابوالحديد   
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بقطر أديب ناجى جوزيف أستاذ  الرائد العلمي 

  ويعاونه محمد فاروق جبر هاشم مساعد مدرس

 م  الطالب اسم الطالب كود القيد حالة

٧۲٥۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤ مقيد ۱٥۱ عمر عادل جمال حلمى شتا   

۱۱٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۲٥۱ عمر عبدهللا حسن عبدهللا   

۱۰٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۳٥۱ عمر محمد عبدالعزيز خليل   

٩٧۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٥٤۱ عمرو زكريا احمد محمد   

۱٥۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٥٥۱ عمرو عبدالفتاح عبدالنبي فوده   

٦٤۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٥٦۱ عمرو عالء دخيل السيد رضوان   

۰۱۰۰۱۳۰٦۰۱۱۲٩٤۳٤۰ مقيد ٥٧۱ عمرو مجدي ابراهيم القرش   

٧٩۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٥٨۱ فادي خالد عبدالحليم زين الدين   

٧٤۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٥٩۱ فادي سمير شاكر عطا هللا قدس   

٨۰٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۰٦۱ فتحي هاشم فتحي محمد عيسي   

٥٧۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۱٦۱ كريم جمال سليمان العكل   

٦٧۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۲٦۱ كريم ربيع محمد السيد ماجد   

۰٤٨۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۳٦۱ كريم سعيد عبدالعليم سالم   

٦۱٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٦٤۱ كريم محمد حمدي احمد   

۳٩۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٦٥۱ كمال رمضان حسن بدري   

۰۱۰۰۱۱۲٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٦٦۱ مجدي احمد احمد غانم   

دمقي  ٧٤۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ ٦٧۱ مجدي ياسر ابراهيم الشبيسي   

۰۱۰۰۲۰۳٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٦٨۱ محمد ابوالحسن فتحي الطاهر   

۰٤٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٦٩۱ محمد احمد سعد غزالن   

٩۳٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۰٧۱ محمد احمد عبدالتواب احمد   

٧۳٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۱٧۱ محمد احمد عبدالفتاح حمودة   

٦۰۱۰۰۰۳٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۲٧۱ محمد اسامه محمد ابوالحديد قاسم   

٥۰۱۰۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۳٧۱ محمد األحمدي عبدالرحمن سعد   

٦٥۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٧٤۱ محمد الصابر السيد ابويونس   

۲۰٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٧٥۱ محمد باسم محمد فتحي داود   

 .................. فائق االحرتام وتفضلوا سيادتكم بقبول

 رئيس جملس القسم
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الحوفي محمود حسن محمود أستاذ  الرائد العلمي 

  ويعاونه محمد فاروق جبر هاشم مدرس مساعد

 م  الطالب اسم الطالب كود القيد حالة

٩۰۱۰۰۱۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٧٦۱ محمد جمال محمد علي سالمه   

۰۱۰۰۲۰۲٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٧٧۱ محمد جمال يونس محمد   

۱٦۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد حسن العماري احمد محمود محمد   ٧٨۱  

٦۰۱۰۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٧٩۱ محمد حسن فتح نقير   

٦۳٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۰٨۱ محمد حسن محمود علي حسن   

٤٥۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۱٨۱ محمد خالد ابوبكر العريني   

٥۳٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۲٨۱ محمد ربيع محمد حسين    

٧۰۱۰۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد رزق عبدالجيد خير هللامحمد    ۳٨۱  

۱٥۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٨٤۱ محمد رضا عبدالواحد ابوغنيم   

۰۱۰۰۰۱۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٨٥۱ محمد زهدي مصطفي ابواحمد   

٤۳٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٨٦۱ محمد سامى سعد النحاس   

٦۰۱۰۰۰۲٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٨٧۱ محمد سعد احمد محمد حبيب   

۱۰۱۰۰۱۲٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٨٨۱ محمد سمير فايز محفوظ   

۰۱۰۰۲۱۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٨٩۱ محمد طارق سعد الصاوي   

۳٥۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۰٩۱ محمد طارق عبدالفتاح علي البزار   

٦٨۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۱٩۱ محمد عادل عبداللطيف الخولي   

۲۳٥۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤ مقيد ۲٩۱ محمد عاطف عبدالغنى ذكى عميرة   

٥٤۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٤٩۳٤۰ مقيد ۳٩۱ محمد عاطف نبوي الشنواني   

٨٥۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٩٤۱ محمد عبدالخالق حجاج حماده   

٩٥۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٩٥۱ محمد عبدالرحمن عبدالغفار   

٩۰۱۰۰۰۲٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٩٦۱ محمد عبدهللا محمد محمد   

٧٨۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٩٧۱ محمد عبدالمنعم احمد رياض قاسم    

٨۰۱۰۰۰۲٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٩٨۱ محمد عرفه علي سالمه   

۰۱۰۰۱۳۳٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٩٩۱ محمد عزت ذكي غراب   

۰۱۰۰۱۰۳٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۲۰۰ محمد عصام عبدالجواد خليل 

 .................. فائق االحرتام وتفضلوا سيادتكم بقبول

 رئيس جملس القسم
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البارى عبد سعيد مرضى ايمن مدرس  الرائد العلمي 

 م  الطالب اسم الطالب كود القيد حالة

٨۰۱۰۰۲۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۲۰۱ محمد عصام فتحي عمار  

٤۱۰۱۰۰۲٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۲۰۲ محمد عالء الدين عبدالهادي  

۳۳٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۲۰۳ محمد عالءالدين محمد بدر 

٤۰۱۰۰۱۲٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٤۲۰ محمد عالءالدين محمد عزب   

۰۱۰۰۰۲۳٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٥۲۰ محمد علي احمد محمود المغربي   

٧٥۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٦۲۰ محمد علي موسي محمد   

٥٥۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٧۲۰ محمد عمار عبدالمنعم مجاهد زغلول   

٧۰۱۰۰۱۲٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٨۲۰ محمد عمرو احمد عبدالحميد الجمال   

۰٩۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٩۲۰ محمد فايق السيد تعلب   

٩۰۱۰۰۱۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۲۱۰ محمد فتحي محمد الهيتي 

۲٥٦۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤ مقيد  ۲۱۱ محمد كمال معوض سمارة 

دمقي  ٥٤۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰  ۲۱۲ محمد مجاهد محمود السعدني  

۲۲٥۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤ مقيد  ۲۱۳ محمد مجدى السيد عبد العزيز 

۲٨۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٤۲۱ محمد مجدي محمد داود   

٩٩۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٥۲۱ محمد محمود تغيان   

۳۲٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٦۲۱ محمد مدحت خلف حسان   

۳٨۰۱۰۰۰٦۲۰۱۱٩٤۳٤۰ مقيد ٧۲۱ محمد مرضي مصطفي جمال الدين   

٤٧۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٨۲۱ محمد نبيل جابر الشاويش   

۰۱۰۰۰۰۲٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٩۲۱ محمد هانيء عماره عبيد   

۰۱۰۰۰۱۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۲۲۰ محمد هانيء محمد الشعراوي 

۰۱۰۰۱۳۲٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۲۲۱ محمد وجيه ابواليزيد زيدان  

دمقي  ۲٥۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰  ۲۲۲ محمد ياسر السيد طير البر 

٨۰۱۰۰۱۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۲۲۳ محمد يوسف محمد قطب الصباغ  

٧۰۱۰۰۱۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٤۲۲ محمود ابراهيم محمود عميش   

۰۱۰۰۲۱۳٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٥۲۲ محمود احمد علي قبيضه   

 .................. فائق االحرتام وتفضلوا سيادتكم بقبول

 رئيس جملس القسم
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الجمال خليل محمد محمد طارق أستاذ مساعد  الرائد العلمي 

  ويعاونه محمد الدمرداش محمد كانون مساعد درسم

 م  الطالب اسم الطالب كود القيد حالة

٥۰۱۰۰۲۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد دمحمود احمد فواز محم   ٦۲۲  

۳۱٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٧۲۲ محمود حسن محمود علي حسن    

۳٤۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٨۲۲ محمود خالد الجوهري عامر   

٥٦۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٩۲۲ محمود خالد السيد درويش   

٨۳٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۲۳۰ محمود رضا لطفي ابوغزاله 

۲٤۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد بدهللا سلمانمحمود سالمه حمزه ع   ۲۳۱ 

٨٥۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۲۳۲ محمود شريف محمود نوفل 

٤٧۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۲۳۳ محمود صالح محمد حسين الديب 

٩٨۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٤۲۳ محمود عادل عبدالجواد امين   

۳۰٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٥۲۳ محمود عبدالحميد عبدالعزيز بركات   

٩۰۰۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٦۲۳ محمود عبدالفتاح السيد عيسوي   

۰۱۰۰۲۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٧۲۳ محمود عبدالكريم عبدالرازق   

٥٥۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٨۲۳ محمود عبدالمنعم علي عبدالمجيدالشال   

٨۰۱۰۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٩۲۳ محمود عشري السطوحي محمد    

۰٤۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۰٤۲ محمود لطيف السيد عيسي   

۰۱۰۰۱۱۳٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۱٤۲ محمود مجدي احمد مصطفي   

٩۲٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۲٤۲ محمود محسن حمودة جاد هللا   

۲۱٥۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤ مقيد ۳٤۲ محمود محمد ابراهيم خليل   

٥۰۱۰۰۱۳٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٤٤۲ محمود محمد ابراهيم رقعه   

۰۱۰۰۱۳۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٤٥۲ محمود محمد صفا محمود محمد   

٨۲٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٤٦۲ محمود محمد علي محمد سالم   

٧۲٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٤٧۲ محمود محمد قابل عبيد   

۱٧۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٤٨۲ محمود محمد كامل عبدهللا مرير   

٩۰۱۰۰۲۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٤٩۲ مدحت محمد عبدالقادر حسن سعد   

٥٨۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد محمد عبدالغفارمروان محمود    ۰٥۲  

 .................. فائق االحرتام وتفضلوا سيادتكم بقبول

 رئيس جملس القسم
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هللا عوض محمود المنعم عبد محمد أستاذ مساعد  الرائد العلمي 

  ويعاونه محمد الدمرداش محمد كانون مساعد درسم

ةحال  م  الطالب اسم الطالب كود القيد 

٧٥۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۱٥۲ مصطفي خالد بركات   

٥۲٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۲٥۲ مصطفي رأفت محمد ابراهيم حسين   

۲۰٥۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤ مقيد ۳٥۲ مصطفى رجب يوسف حرفوش   

٤۲٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٥٤۲ مصطفي رمضان توفيق ابوطه   

٦٦۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٥٥۲ مصطفي سمير محمد محمود عبدالباري   

٩۱٥۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤ مقيد ٥٦۲ مصطفى صبحى ابراهيم عالم   

٤٨۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٥٧۲ مصطفي صبري محمد االسود   

٦۲٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٥٨۲ مصطفي صالح فتحي السيد   

۲۳٤۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٥٩۲ مصطفي عادل علي عطيه   

۲٩۱۰۰۱۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۰٦۲ مصطفي عادل كمال منصور    

٥٦۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۱٦۲ مصطفي عبدالرحمن عبدالخالق   

٩٨۰۱۰۰۱٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۲٦۲ مصطفي علي محمد عيسي   

٨٤۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۳٦۲ مصطفي عماد مصطفي مدكور   

٧۰۱۰۰۲۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٦٤۲ مصطفي محمد توفيق عبدالواحد   

۰۱۰۰۰۱۳٦۱۱۲۰٩٤۳٤۰ مقيد ٦٥۲ مصطفي محمد مبروك خريص   

٧٧۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٦٦۲ مصطفي محمود حسين عمار   

۰۱۰۰۱۲۲٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٦٧۲ نادر اشرف حداد الزغبي   

۱٦۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٦٨۲ نادر عزت عبدالمنعم عبيد   

٤٤۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٦٩۲ هاشم محمد هاشم حسن النحته   

٤٧٩۰۱۰۰٦۱۱۲۰٩٤۳٤۰ مقيد ۰٧۲ هشام هانئ عبدالوهاب السماليجي   

٨٨۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۱٧۲ وليد السيد عبدالغني السيد   

٤٧٨۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۲٧۲ وليد محمد ابوالوفا علي سعيد   

٤٧٧۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۳٧۲ وليد ناجي علي عبداللطيف   

٤٧٦۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٧٤۲ ياسر جمال محمود طايع   

٤٧٥۰۱۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٧٥۲ يحي صابر معوض روبي   

 .................. فائق االحرتام وتفضلوا سيادتكم بقبول

 رئيس جملس القسم
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البطاوي إسماعيل الفتاح عبد خالد مدرس  الرائد العلمي 

 م  الطالب اسم الطالب كود القيد حالة

۰۱۰۰۱۲۳٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٧٦۲ يسري وحيد احمد يسري عبدالعال   

٤٦۰۱۰۰۰٦۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٧٧۲ يوسف مجدي محمد جوده   

۱٥۰۱۰۰۱٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٧٨۲ ابراهيم طاهر ابراهيم احمد   

٧٩۰۱۰۰۱٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٧٩۲ ابراهيم فوزى غريب بدر   

۳٧۰۱۰۰۱٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۰٨۲ احمد اشرف محمود النادري   

٥٤٧۰۱۰۰٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۱٨۲ احمد خالد زيد محمد الزيد الشايجى   

٤٧۰۱۰۰۲٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۲٨۲ احمد عز الدين صالح الدين المواردي   

٤٥۰۱۰۰۱٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ى النجاراحمد لطيف رجب عل   ۳٨۲  

٤۰۱۰۰۲۲٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٨٤۲ احمد محمد أحمد محمد عبد الوهاب   

۳٤۰۱۰۰۲٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٨٥۲ احمد محمد سعيد احمد عامر   

٥٨۰۱۰۰۲٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٨٦۲ احمد مدحت حسين هالل   

٦٤۰۱۰۰۱٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٨٧۲ احمد ناصر عبد المرضى عمران   

٦۰۱۰۰۲۰٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ة محمود جالل احمداسام   ٨٨۲  

۲٧۰۱۰۰۲٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٨٩۲ السيد محمد السيد الصعيدى   

۲٦۰۱۰۰۱٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۰٩۲ امجد رمضان فتحى فارس   

۰٥٥۰۱۰۰٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۱٩۲ بدر ناصر دغش المطيرى   

۱٥٥۰۱۰۰٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۲٩۲ تركى على عبد هللا المطيرى   

۲٥٥۰۱۰۰٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد نايف حمد الدوسرىتركى    ۳٩۲  

۳٥٥۰۱۰۰٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٩٤۲ حمد بدير مطلق الماجدى   

٥٩٥۰۱۰۰٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٩٥۲ خالد بندر عويد حمدان صنت الديحانى   

٥٥٧۰۱۰۰٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٩٦۲ راشد مرزوق شليويح مطلق العتيبى   

٥٥٩۰۱۰۰٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٩٧۲ سعود سالم محمد عامر العجمى   

۰٥٦۰۱۰۰٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٩٨۲ سعود ناصر صنت الديحانى   

۳۱٥۰۱۰۰٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٩٩۲ صالح عادل صالح صنقور حسين العشماوى   

٧٤۰۱۰۰۱٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۳۰۰ طاهر مصطفى عبد العظيم عبد الجواد 

 .................. فائق االحرتام وتفضلوا سيادتكم بقبول

 رئيس جملس القسم
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يونس المنعم عبد محمد شريف مدرس  الرائد العلمي 

 م  الطالب اسم الطالب كود القيد حالة

٥٨٨۰۱۰۰٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۳۰۱ عايض محمد عاطف العجمى 

يدمق  ٤٨۰۱۰۰۱٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰  ۳۰۲ عبد الرحمن اكرم محمود عبد الجواد خضير 

۰۱۰۰۲۱۱٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۳۰۳ عبد الرحمن يسري عبد هللا ابراهيم 

۳۲٥۰۱۰۰٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٤۳۰ عبد العزيز حمد محمد الدوسرى   

۰۱۰۰۱۱۱٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٥۳۰ عبد هللا توفيق محمد كمال توفيق   

۳۳٥۱۰۰۰٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٦۳۰ عبد هللا محمد فهد العجمى   

٦۰۱۰۰۳۱٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٧۳۰ عبد هللا محمد مرسي ابو العيص   

٤۳٥۰۱۰۰٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٨۳۰ عبد الهادى خليفه جابر عيد   

٥۳٥۰۱۰۰٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٩۳۰ عبد الهادى فالح عبد الهادى الحجيالن   

٥۲٥۰۱۰۰٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد نجيب محمودعالء ضياء الدين محمد    ۳۱۰ 

٦۳٥۰۱۰۰٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۳۱۱ على محمد على عبد هللا محمد 

٧۰۱۰۰۱۲٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۳۱۲ عمرو حسين احمد مرسي مصطفي 

٧۰۱۰۰۲۰٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۳۱۳ فارس ممدوح محمد هيـبة 

٨۳٥۰۱۰۰٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٤۳۱ فهد غازى مرزوق المطيرى   

٩۳٥۰۱۰۰٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ح فهد محمد حجيالن العازمىفهد فال   ٥۳۱  

۱٥٤۰۱۰۰٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٦۳۱ مبارك عدنان وارد العنزى   

٤۰۱۰۰۱۲٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٧۳۱ محمد احمد عبد الحميد محمد ابو سنه   

۲٩۰۱۰۰۱٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٨۳۱ محمد ايمن عبد الحافظ خليل   

٦۰۱۰۰۲۳٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٩۳۱ محمد حسن سعد سعيد   

٧۰۱۰۰۳۲٥۲۰۱۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۳۲۰ محمد خالد عبد الحليم حبيب 

٩٨۰۱۰۰۲٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۳۲۱ محمد رفعت سعيد محمود قمبر 

۱٧۰۱۰۰۱٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۳۲۲ محمد رمضان عبدالسميع عدس 

۰۱۰۰۲۳۳٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۳۲۳ محمد سعد علي عميره 

٧٨۰۱۰۰۱٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٤۳۲ محمد سعيد فتيحه ابو هانى   

٥۰۱۰۰۳۰٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٥۳۲ محمد سعيد فخري خليل عمار   

 .................. فائق االحرتام وتفضلوا سيادتكم بقبول
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 الرائد العلمي محمد صالح أبو سريع محمد مدرس

 م  الطالب اسم الطالب كود القيد حالة

۰۱۰۰۳۲۲٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٦۳۲ محمد شريف محمود كوهية   

۲٥٤۰۱۰۰٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٧۳۲ محمد صباح احمد السميط   

٩۰۱۰۰۳۱٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد محمد عزت عطيه محمد صبحى   ٨۳۲  

۰٨۰۱۰۰۲٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٩۳۲ محمد عبد الرحمن عبد الوهاب عبد السالم   

۲٥۰۱۰۰۲٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۳۳۰ محمد عبد العظيم محمد شعيب 

٤٧۰۱۰۰۱٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۳۳۱ محمد عبد الناصر منير صالح 

۰٩۰۱۰۰۱٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۳۳۲ محمد عالء صالح عبد المقصود 

۰۱۰۰۲۱۰٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد  ۳۳۳ محمد عمر احمد عبد الباقي 

۱٥٦۰۱۰۰٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٤۳۳ محمد محسن محمد مصطفى السبكى   

۳٥٤۰۱۰۰٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٥۳۳ محمد مفلح ظارى المطيرى   

۰٧۰۱۰۰۲٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٦۳۳ محمود احمد مصطفى سليم   

۰۱۰۰۲۳۲٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٧۳۳ محمود السيد محمد المخزنجي   

۰۱۰۰۳۰۰٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٨۳۳ محمود عبد الحميد رفعت فياض   

٩٤۰۱۰۰۲٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٩۳۳ محمود محمد أمين محمد طمان   

۲٧۰۱۰۰۱٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۰٤۳ محمود هارون عبد المنعم الصباري   

۲٨۰۱۰۰۳٤۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۱٤۳ مرزوق بندر مرزوق حجاج الشمرى   

٨٦۰۱۰۰۱٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد براهيم السيد البخمصطفى ا   ۲٤۳  

٥۰۱۰۰۱۱٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۳٤۳ مصطفى خالد مصطفى عبد المحسن الشباسى   

٦٦۰۱۰۰۱٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٤٤۳ مصطفى سمير ذكى النشار   

٨٧۰۱۰۰۱٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٤٥۳ مصطفى محمد مصطفي التفهني   

٥٨٧۰۱۰۰٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٤٦۳ ناصر خالد ناصر العتيبى   

٨۰۱۰۰۱۱٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٤٧۳ هشام رمضان السيد مرسى عويضة   

۳٤۰۱۰۰۳٤۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٤٨۳ هشام سعيد يحي احمد   

٦٨۰۱۰۰۱٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ٤٩۳ هشام صالح عبد العظيم زنفل   

٥٤٦۰۱۰۰٥۱۲۰۱٩٤۳٤۰ مقيد ۰٥۳ وليد خالد دغش المطيرى   

 .................. فائق االحرتام وتفضلوا سيادتكم بقبول
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