
رقم الجلوس اسم الطالبم

10033احمد السٌد عبدالقادر السٌد حسن1

10058احمد حسن حنفى السٌد محمد2

10083أحمد سعٌد مخلف محمد محمود3

10089احمد شرٌف  احمد حافظ نعمان4

10093احمد صالح محمد محمود المصري5

10102احمد عاطف محمد ابو زٌد محمد6

10107احمد عبدالفتاح مصطفى معاذ7

10149احمد محمد جوده عطٌه8

10164احمد محمد عطٌه محمد عبد الجٌد9

10174احمد محمد محمود احمد هالل10

10192احمد مصطفى محمد غازى11

10281السٌد وحٌد محمد محمد عثمان12

10294اٌمن محمد احمد محمد 13

10325توفٌق اشرف توفٌق محمد سعد14

10354حسن احمد السٌد اسماعٌل سعٌد15

10360حسن حمدى فاروق السرسى16

10367حسن محمد حسن محمد خلٌل17

10394خالد محمد صالح عبدالواحد سالمه18

10396خالد محمد مصطفى محمد الضوى محمد19

10439زٌاد عادل عبد السالم عبد هللا20

10467سعد محمد سعد محمد سراج الدٌن21

10491سٌف محمد جابر عبدالغنى السٌد22

اعالن هام 

(ساعات معتمده  )الفرقه االولى 

على الطلبه االتى اسمائهم سرعه حضورهم الً شئون الطلبه بالكلٌه لتسلٌم ملف اوراقهم 



10521طه سعد محمد فرحات23

10558عبد الرحمن خالد مهلل عبدهللا احمد24

10671عبدهللا السٌد سعٌد محمد المرسى25

10630عبدهللا هشام حسن السٌد فاضل26

10689عز الدٌن اشرف عزالدٌن عبدالعزٌز آدم27

10711على الدٌن محمد على محمد28

10714على جمال على محمد الصعٌدى29

10717على رجب احمد السعٌد داود30

10725على محمد جابر احمد محمد31

10734عمار ٌاسر عبدالمنعم حسٌن زٌادة32

10737عمر احمد عبد العزٌز السٌد33

10784عمر محمود عبد الرزاق محمود احمد34

10826فارس عبدالفتاح عبد الجٌد عبد الغنى ابو زهره35

10857كرٌم عالء الدٌن محمد اسماعٌل راض36ً

10868كرٌم ولٌد محمد وحٌد محمد37

10870كمال محمد كمال السٌد سعٌد38

10875لؤى محمد عطٌه عبد الجواد برٌك39

10876لؤى محمد محمد محمد الشوربجى40

10889مازن محمد السٌد على ابو زٌد41

10971محمد السٌد محمد أبو الفتوح محمد بدوى42

11009محمد حسٌن محمد عبد الجواد الطحان43

11029محمد رضا امام محمد الخدرجى44

11069محمد عاطف محمود عبد الحفٌظ الخولى45

11109محمد فتحى خلف ابوزٌد خلٌفه46

11140محمد مصطفى فتحى محمد مطر47

11145محمد مفٌد خلٌل على محمد48

11190محمود حمدى موسى رحاب49

11242مروان احمد زكى السٌد محمد50

11245مروان احمد محمد السٌد51

11315معتز محمد عبد العلٌم السٌد  احمد صدٌق52



11318مهند احمد محمود منازع53

11325مهند محمد فؤاد محمد54

11331مؤمن حسن عبده محمد55

11346مؤمن محمود احمد حسن محمد56

11353مٌنا ادوار امٌن عبدالنور عبدالمسٌح57

11379هانى حمدى عبد اللطٌف محمد محمود58

11400ٌحٌى نصر محمد محمود حامد59

11403ٌوسف ابراهٌم محمد محمد60

11404ٌوسف أحمد اسماعٌل ابراهٌم راوي61

11419ٌوسف السٌد محمد حسن جبرٌل62

11435ٌوسف حمدى حمودة محمد حمودة63

11441ٌوسف سعٌد ابراهٌم عبدالحمٌد الباشا64

11462ٌوسف مجدي ٌوسف محمد المنشاوي65


