اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱

 1615120200100390ابانوب عوض عزيز طوبيه

۲

 1615120200101246ابرار عبدهللا عباس زين

۳

 1615120200100129ابراهيم حسين ابراهيم كامل السيد

۴

 1615120200101301ابراهيم حمدى فتحى ابراهيم شحتو

۵

 1615120200100278ابراهيم شاكر عبد الفتاح الدسوقى عيسى

۶

 1615120200101038ابراهيم عاطؾ عبدالسالم على شحاته

٧

 1615120200101041ابراهيم على ابراهيم على تركيه

٨

۱۰

 1615120200100754ابراهيم محمد ابراهيم محمد
ابراهيم محمد ابراهيم محمد ابراهيم
1615120200100843
الدسوقى
 1615120200100337ابراهيم يحيى عبدالعزيز عبدالقادر

۱۱

 1615120200100185احسان محمود محمد محمود عنانى

۱۲

 1615120200100619احمد ابراهيم احمد السيد محمد

۱۳

 1615120200100563احمد ابراهيم العدوى العفيفى

۱۴

 1615120200100194احمد ابراهيم العرابى رزق السقا

۱۵

 1615120200100830احمد احمد عبد العظيم ابوسكينه

۱۶

 1615120200101211احمد اسامه عبد العزيز الخولى

۱٧

 1615120200100859احمد اكرم الشحات محمد

۱٨

 1615120200100707احمد السيد ناصؾ الدسوقى ابو الخير

۱٩

 1615120200100708احمد المؽاورى احمد محمد ناصؾ

۲۰

 1615120200100729احمد الهلباوى رزق الدسوقى يوسؾ

۲۱

 1615120200100970احمد الوصيؾ محمد ابراهيم ابراهيم

۲۲

 1615120200101280احمد انور محمد حسن على احمد

۲۳

 1615120200101163احمد باسم عطيه سعد ابو رفاعى

۲۴

 1615120200101105احمد بالل عبد الموجود ابراهيم

۲۵

 1615120200100461احمد جابر محروس ضيؾ هللا العقارى

۲۶

 1615120200100848احمد جمال احمد الشربينى امام

۲٧

 1615120200100332احمد حسن على على محمد الدويهى

۲٨

 1615120200100412احمد حمدى عبدالجواد محمد

۲٩

 1615120200100564احمد خالد السيد احمد البسيونى

۳۰

 1615120200100766احمد خالد على المملوك

٩

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ۱من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳۱

 1615120200101175احمد خليل احمد محمد ابراهيم

۳۲

 1615120200100316احمد رجب محمد حافظ حموده

۳۳

 1615120200100764احمد رضا احمد محمد نصر

۳۴

 1615120200100827احمد رضا عبد اللطيؾ عبد هللا

۳۵

 1615120200100959احمد رياض شكرى احمد الدرس

۳۶

 1615120200101434احمد زينهم رفعت سعد مرؼنى

۳٧

 1615120200100478احمد سالم عبدالجليل احمدابراهيم

۳٨

 1615120200100795احمد سامح السعيد كامل

۳٩

 1615120200101262احمد سامح السيد عرمان

۴۰

 1615120200100477احمد سعد بدير احمد بدير زينه

۴۱

 1615120200100422احمد سعيد الشحات عبدربه عبد هللا

۴۲

 1615120200101028احمد سعيد محمد عبدالؽنى موسى

۴۳

 1615120200100181احمد سالمه احمد عبدالمعطى سالمه

۴۴

 1615120200100378احمد سمير محمد كحشر

۴۵

 1615120200101089احمد سيد احمد محمد خطاب

۴۶

 1615120200100738احمد شاكر المرسى ابراهيم الناقر

۴٧

 1615120200100179احمد شلبى مرسى شلبى الجبالى

۴٨

 1615120200100613احمد صالح السيد على على رخا

۴٩

 1615120200101151احمد صبحى اسماعيل ابراهيم الحيله

۵۰

 1615120200100487احمد صفوت رمضان ابو

۵۱

 1615120200100460احمد صالح احمد محمد زقزوق

۵۲

 1615120200100737احمد طارق محمد عباس محمد عمر

۵۳

 1615120200101148احمد عاطؾ احمد عبد الحميد الحيله

۵۴

 1615120200100247احمد عبد الحليم عبد الحميد الشهاوى

۵۵

1615120200100459

۵۶

1615120200100770

۵٧

1615120200101098

۵٨

1615120200101128

۵٩

 1615120200101274احمد عبد القادر السيد يوسؾ الؽنام

۶۰

 1615120200101113احمد عبدالفتاح زكريا سافوح

حضور

انصراؾ

احمد عبد الحليم عبد العليم محمد
احمد عبد الحميد عبد الروؾ عبد الحميد
عبد العال
احمد عبد الرحمن عبد الجواد عبد الرحمن
فايد
احمد عبد الؽفار محمد جاد

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶۱

 1615120200100007احمد عبدهللا عيد ابوالنصر

۶۲

 1615120200101207احمد عبدالناصر محمد نجم

۶۳

 1615120200101295احمد عبده عبده مصطفى مراد

۶۴

 1615120200100681احمد عالء الدين احمد العدل الباز

۶۵

 1615120200100018احمد عالء عباس حماد بركات

۶۶

 1615120200101101احمد على حامد قاسم

۶٧

 1615120200100971احمد على على حسن احمد حسين

۶٨

 1615120200101457احمد على هانى هارون الشامى

۶٩

 1615120200101194احمد عمر محمد رضوان

٧۰

 1615120200100315احمد عيد عبد الهادى محمد سالمه

٧۱

 1615120200101382احمد عيسى محمد نجيب عون المعداوى

٧۲

 1615120200100696احمد فاروق ابراهيم عوض الدميرى

٧۳

 1615120200100928احمد فواد سعد عبد الرازق محمد

٧۴

 1615120200100909احمد مجدى حسنين احمد المرشدى

٧۵

 1615120200100574احمد مجدى محمد عبد هللا الحناطى

٧۶

 1615120200101370احمد محمد ابراهيم رضوان سليم

٧٧

 1615120200100244احمد محمد ابو الفتوح ابراهيم محرز

٧٨

 1615120200100214احمد محمد احمد شعالن

٧٩

 1615120200100423احمد محمد اسماعيل المزين

٨۰

 1615120200100608احمد محمد السيد العربى ابوالرجال

٨۱

 1615120200100687احمد محمد السيد محمد نجا

٨۲

 1615120200100953احمد محمد السيد محمد يونس

٨۳

 1615120200100868احمد محمد العوضى على على

٨۴

 1615120200101386احمد محمد عبد الؽنى على عامر

٨۵

 1615120200100916احمد محمد عبده محمد حسن

٨۶

 1615120200100998احمد محمد عطيه مجاهد

٨٧

 1615120200101357احمد محمد على العوضى مصطفى زايد

٨٨

 1615120200100726احمد محمد على على فايد

٨٩

 1615120200100361احمد محمد على محمد عبده

٩۰

 1615120200101271احمد محمد فوزى ؼنيم

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩۱

 1615120200100481احمد محمد محمود عبد هللا شيحه

٩۲

 1615120200101300احمد محمد مختار االمام السيد

٩۳

 1615120200100128احمد محمد منير محمد محمود جادهللا

٩۴

 1615120200100058احمد محمود محمد احمد زايد

٩۵

 1615120200100096احمد مسعد محمد يوسؾ خيرهللا

٩۶

 1615120200100782احمد مصطفى عبد العال السيد الشاميه

٩٧

 1615120200100294احمد مصطفى مؽازى محمد جمعه

٩٨

 1615120200101441احمد منصور عبد الوهاب القمصانى

٩٩

 1615120200100184احمد مهيب عبد اللطيؾ الفقى

۱۰۰

 1615120200100059احمد ناصر بيومى الشرنوبى يونس

۱۰۱

 1615120200100003احمد ناصر صابر البسيونى

۱۰۲

 1615120200101270احمد نصحى محمد احمد الباز

۱۰۳

 1615120200100358احمد هاشم عبدالفتاح محمد ابراهيم

۱۰۴

 1615120200100931احمد وائل على ابو الخير

۱۰۵

 1615120200100818احمد وجيه فاضل سالمه محمد

۱۰۶

 1615120200101396احمد وليد محمد عوض

۱۰٧

 1615120200101176احمد ياسر احمد الجوهرى ابو العينين

۱۰٨

 1615120200101027احمد يسرى احمد عبدالصبور الشيخ

۱۰٩

 1615120200100243ادهم احمد ابو زيد على عرب

۱۱۰

 1615120200100741ادهم احمد عبد هللا عبد المقصود

۱۱۱

 1615120200100751ادهم ايمن صابر محمد طه

۱۱۲

 1615120200101369ادهم عماد حسن حسن على التركى

۱۱۳

 1615120200100299اروى احمد احمد عبدالؽنى خضر

۱۱۴

 1615120200101390اروى عبد هللا السيد السيد اللبودى

۱۱۵

 1615120200100808اروى محمد احمد ادم زكى

۱۱۶

 1615120200100677اريج عزت هالل محمد عبد هللا

۱۱٧

 1615120200100171اسامة محمد احمد الشباسى

۱۱٨

 1615120200101453اسامه عماد سعيد ابو العطا

۱۱٩

 1615120200100851اسامه محمد صبح حمزه الهنيدى

۱۲۰

 1615120200100462اسر ايمن امين المسيرى

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱۲۱

 1615120200100034اسراء ابراهيم عبد المنعم محمود

۱۲۲

 1615120200100965اسراء احمد الحسين القعقاع محمد

۱۲۳

 1615120200100974اسراء احمد على عوض شعيب

۱۲۴

 1615120200101310اسراء احمد محمد الخليفه

۱۲۵

 1615120200101350اسراء اسامه ابو الفتوح رزق رزق

۱۲۶

 1615120200100053اسراء الرفاعى احمد شوقى محمود الرفاعى

۱۲٧

 1615120200100318اسراء السيد عبد الستار محمود الجمل

۱۲٨

 1615120200100329اسراء السيد عبد الواحد عثمان ابراهيم

۱۲٩

 1615120200101450اسراء جمال احمد ابو النجا شحاته

۱۳۰

 1615120200100012اسراء جمال محمد ابو ؼنيم

۱۳۱

 1615120200100220اسراء رضا عبد الخالق عبد الواحد

۱۳۲

 1615120200100068اسراء زكريا محمد ابوالنضر

۱۳۳

 1615120200101095اسراء سامح ابراهيم السيد عوض

۱۳۴

 1615120200101410اسراء سعد محمد نوح

۱۳۵

 1615120200100506اسراء سمير عبد الحكيم عفيفى النمر

۱۳۶

 1615120200100841اسراء شعيب المؽاورى ابو زيد

۱۳٧

 1615120200100803اسراء عبد الحميد محمد حسين عبد الرحمن

۱۳٨

 1615120200100005اسراء عبدالعزيز محمد محمد مصطفى

۱۳٩

 1615120200100860اسراء مجدى ابراهيم السيد المتولى

۱۴۰

 1615120200100736اسراء محمد عبد المنعم االباصيرى محمد

۱۴۱

 1615120200101009اسراء محمد كيالنى رجب

۱۴۲

 1615120200100927اسراء محمد منصور محمد احمد

۱۴۳

 1615120200100838اسراء محمود امين موسى

۱۴۴

 1615120200100537اسراء محمود بسيونى حسن بسيونى بدر

۱۴۵

 1615120200100417اسراء منصور عبد الرازق ابراهيم عارؾ

۱۴۶

 1615120200100855اسراء ناجى ابراهيم المرسى رزيق

۱۴٧

 1615120200100821اسراء نبيل السيد على على

۱۴٨

 1615120200100437اسالم ابراهيم انيس محمد زايد

۱۴٩

 1615120200101133اسالم السيد متولى معاطى

۱۵۰

 1615120200100954اسالم جالل عبد الفتاح محمد عبد ربه

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ۵من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱۵۱

 1615120200100446اسالم حسام عبدالموجود سويلم

۱۵۲

 1615120200100615اسالم لطفى احمد حسن نصر

۱۵۳

 1615120200100792اسالم ياسر السيد على حسانين

۱۵۴

 1615120200101356اسماء احمد رمضان على

۱۵۵

 1615120200100103اسماء احمد صالح عوض شعوط

۱۵۶

 1615120200100062اسماء احمد عبد الونيس محمد المسيرى

۱۵٧

 1615120200101198اسماء احمد محمد نصر

۱۵٨

 1615120200100812اسماء اسماعيل عبد المنعم على احمد صقر

۱۵٩

 1615120200100817اسماء االحمدى العراقى ابراهيم عامر

۱۶۰

 1615120200100474اسماء السيد عبد الحميد عيد مصطفى

۱۶۱

 1615120200100054اسماء بكر عبدالناصؾ عبدهللا البهنسى

۱۶۲

 1615120200100807اسماء جمال محمود محمد السيد

۱۶۳

 1615120200100207اسماء حسن عبد الخالق حسن منصور

۱۶۴

 1615120200100338اسماء راضى سعد محمود طربوش

۱۶۵

 1615120200100512اسماء رجب محمد ضبش

۱۶۶

 1615120200100757اسماء رضا حسنين محمد

۱۶٧

 1615120200101111اسماء زؼلول حمودة ابوهيكل

۱۶٨

 1615120200101083اسماء سامى عبد المعطى حسن فراج

۱۶٩

 1615120200100744اسماء سمير عطيه السيد يوسؾ

۱٧۰

 1615120200100264اسماء شريؾ احمد محمد الكيال
اسماء عبد الناصر عبد الحليم عبد المعطى
1615120200101330
المكاوى
 1615120200100887اسماء عبد النبى على موسى سيد احمد

۱٧۳

 1615120200100289اسماء عبدالقادر عبدالونيس محمد الزؼبى

۱٧۴

 1615120200100947اسماء على السيد ابر اهيم احمد

۱٧۵

 1615120200101164اسماء على محمد على الجزار

۱٧۶

 1615120200100748اسماء على معين معين على الصياد

۱٧٧

 1615120200100276اسماء كمال محمد فكرى اباظه

۱٧٨

 1615120200100527اسماء محمد احمد احمد زؼلول

۱٧٩

 1615120200101366اسماء محمد توفيق ابو زيد ؼراب

۱٨۰

 1615120200100944اسماء محمد عيد عيد سالم

۱٧۱
۱٧۲

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ۶من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱٨۱

 1615120200100086اسماء محمود جوده جعفر

۱٨۲

 1615120200100040اسماء ياسر ابراهيم الشيخ

۱٨۳

 1615120200100258اسماعيل السعيد عطيه اسماعيل سالم

۱٨۴

 1615120200100212اشرؾ محمد محمد احمد البحرية

۱٨۵

 1615120200101325افنان اسماعيل محمد اسماعيل عامر

۱٨۶

 1615120200100991افنان عاطؾ ابو بكر رمضان الحوت

۱٨٧

 1615120200101174افنان نصر احمد راشد عمر

۱٨٨

 1615120200100072االء ابراهيم ابراهيم السيد خليل

۱٨٩

 1615120200101367االء ابراهيم الكيالنى السيد احمد

۱٩۰

 1615120200100083االء ابراهيم رمضان محمد ابو ضعن

۱٩۱

 1615120200100043االء ابراهيم عبد الوهاب قرقر

۱٩۲

 1615120200101042االء احمد اسماعيل سالمه وافى

۱٩۳

 1615120200100521االء احمد خالد السعيد

۱٩۴

 1615120200100387االء احمد عباس زايد زايد

۱٩۵

 1615120200100541االء احمد محروس عبدهللا مليجى الكرمانى

۱٩۶

 1615120200100386االء احمد محمد حسين عبد الرسول

۱٩٧

 1615120200100344االء السعيد خليل السعيد الفقى

۱٩٨

 1615120200101017االء بهاء شحاته مدكور

۱٩٩

 1615120200101024االء جمال احمد طه ابراهيم

۲۰۰

 1615120200101091االء حسنى سليمان خالد ابوطاحون

۲۰۱

 1615120200101230االء رجب السيد الشناوى

۲۰۲

 1615120200100829االء رمضان محمد عبده

۲۰۳

 1615120200101426االء سليم خيرى سليم

۲۰۴

 1615120200101465االء سمير عبد العظيم شحاته

۲۰۵

 1615120200100540االء صبرى فرحان عبد الحميد الجداوى
االء صالح عبدالرازق محمد محمود
1615120200100078
الشاذلى
 1615120200101348االء عادل بسيونى الخواص

۲۰٨

 1615120200100717االء عاطؾ رمضان شعبان الفيومى

۲۰٩

 1615120200100401االء عبدالرحمن مبروك درويش ايوب

۲۱۰

 1615120200100889االء فتوح محمد ابوالفتوح

۲۰۶
۲۰٧

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ٧من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۲۱۱

 1615120200100554االء كمال اسماعيل محمد مرسى

۲۱۲

 1615120200100138االء محمد جمال اسماعيل مصطفى

۲۱۳

 1615120200101449االء محمد عبد الواحد عبد الرحمن عثمان

۲۱۴

 1615120200100800االء محمود محمد احمد شبير

۲۱۵

 1615120200101439االشرؾ ابراهيم نصير محمد سليمان

۲۱۶

 1615120200101227البراء ايهاب عمر احمد

۲۱٧

 1615120200100041الحسن عبدالوهاب عبدالوهاب ابو النجا

۲۱٨

 1615120200100104السعيد احمد السيد عبد السالم سيؾ ودن

۲۱٩

 1615120200100133السعيد محمد محمد ضباب

۲۲۰

 1615120200100470السيد ابراهيم السيد الجزيرى

۲۲۱

 1615120200100359السيد محمد السيد عبدالكريم

۲۲۲

 1615120200100391الشيماء محمد سعد حسن اسماعيل
الشيماء محمد محمد ابراهيم محمد ابو
1615120200100895
الخير
 1615120200100341الشيماء مصطفى محمد خليفة عوض

۲۲۵

 1615120200100952العربى عبد العظيم السيد العربى عارؾ

۲۲۶

 1615120200100611الهام زكى زكى الداودى المنزالوى

۲۲٧

 1615120200100183الهام محمد امام محمد مصطفى

۲۲٨

 1615120200100356امال رفيق السيد صقر

۲۲٩

 1615120200100946امال شوقى عبد الؽفور السيد عبد السالم

۲۳۰

 1615120200100060امال محمد عبدة محمد المنزالوى

۲۳۱

 1615120200100724امانى السيد ابراهيم السيد موسى

۲۳۲

 1615120200101130امانى ايمن محمود سالمه

۲۳۳

 1615120200100296امانى عيد بسيونى فهيم العجمى

۲۳۴

 1615120200100108امانى محمد محى الدين عيسى عبدالؽفار

۲۳۵

 1615120200100804امجد شكرى عبد الخالق على المصرى

۲۳۶

 1615120200100964امجد عاصم محمود محمود الحديدى

۲۳٧

 1615120200101397امل سمير عدالن احمد عبد الحليم

۲۳٨

 1615120200100186امل مصطفى احمد عبد الرحمن الكتامى

۲۳٩

 1615120200100552امنية عبد هللا عبد السالم حسن داؼر

۲۴۰

 1615120200100505امنية محمد عبدالجيد شحاته ماجور

۲۲۳
۲۲۴

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ٨من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۲۴۱

 1615120200101332امنيه السيد على الرفاعى السيد

۲۴۲

 1615120200100575امنيه حمادة ابو ذكرى ابوذكرى

۲۴۳

 1615120200100948امنيه رمضان محمد محمود الجندى

۲۴۴

 1615120200100113امنيه عبد الحق محمد السيد الفرنوانى

۲۴۵

 1615120200100570امنيه ماهر سعد الشهاوى

۲۴۶

 1615120200101156امنيه محمد السيد ابراهيم

۲۴٧

 1615120200100002اميره ابوالعينين يونس عبداللطيؾ

۲۴٨

 1615120200101125اميره احمد حمدى منصور

۲۴٩

 1615120200101173اميره اسامه السيد عبد الرازق الصباغ

۲۵۰

 1615120200100668اميره جمال ابو الفتوح محمد ابو الخير

۲۵۱

 1615120200100778اميره حسن حسن محمد شهاوى

۲۵۲

 1615120200100267اميره حمدى عبد المهيمن زؼيب

۲۵۳

 1615120200101140اميره خالد محمد الخولى

۲۵۴

 1615120200101168اميره خيرى عابدين حسينى شريؾ

۲۵۵

 1615120200100328اميره شعبان عبدهللا عبدالرازق

۲۵۶

 1615120200101302اميره طارق عبد العظيم محمد احمد

۲۵٧

 1615120200101383اميره عبد الحميد اسماعيل االمام
اميره عبد اللطيؾ مصطفى عبد اللطيؾ
1615120200100350
عامر
 1615120200100098اميره قطب فريد عبد اللطيؾ ابراهيم

۲۶۰

 1615120200100861اميره محمد المرسى المرسى سعفان

۲۶۱

 1615120200100260اميره محمد محمد ؼازى

۲۶۲

 1615120200100516اميره وليد هنداوى زايد

۲۶۳

 1615120200100209اميره يحيى زكريا حسن بطيحه

۲۶۴

 1615120200101468انجى محمد احمد خليل

۲۶۵

 1615120200100238انس سميح انور محمد اماره

۲۶۶

 1615120200101080انس عادل مصطفى هنطش

۲۶٧

 1615120200100087انس عبد العزيز عبد العزيز ابراهيم مرعى

۲۶٨

 1615120200100811انس عبد الهادى عبد الفتاح عبد الهادى

۲۶٩

 1615120200100649اهداء خالد صادق حامد سلمان

۲٧۰

 1615120200100163ايات بدران عبد الخالق محمد االطروش

۲۵٨
۲۵٩

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ٩من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۲٧۱

 1615120200100831ايات عبده احمد فرحات على

۲٧۲

 1615120200100997ايات منير محمد خليل

۲٧۳

 1615120200100434اياد على حسن على نعيم

۲٧۴

 1615120200100988اياد محمد عاشور عوض

۲٧۵

1615120200100152

۲٧۶

1615120200100192

۲٧٧

1615120200100549

۲٧٨

1615120200100228

۲٧٩

 1615120200101343ايمان احمد السيد السعيد سليمان
ايمان احمد عبد الرازق عبد الفتاح
1615120200100176
السجاعى
 1615120200100705ايمان اسامه عبد العزيز السنوسى

۲٨۲

 1615120200100137ايمان خليل ابراهيم السيد فرؼلى

۲٨۳

 1615120200101232ايمان شعبان عيد عبدالمؽيث

۲٨۴

 1615120200100759ايمان شوقى عبد الخالق محمد عيد

۲٨۵

 1615120200100530ايمان صبيح عبد الؽنى محمد ابو الخشب

۲٨۶

 1615120200100963ايمان عادل عبد الحميد ابراهيم السيد

۲٨٧

 1615120200101456ايمان عبد هللا ابو بكر مسلم

۲٨٨

 1615120200101445ايمان عبد الوهاب سعد عبد العزيز

۲٨٩

 1615120200100348ايمان عبدالجليل ؼريب القلشى

۲٩۰

 1615120200100494ايمان على معوض خميس

۲٩۱

 1615120200100182ايمان عيد محمد ابراهيم الصعيدى

۲٩۲

 1615120200101282ايمان فريد عبد الستار احمد االحول

۲٩۳

 1615120200100221ايمان محسن امين محمد المنيسى

۲٩۴

 1615120200100107ايمان محمد عبد الحليم احمد سعد دراز

۲٩۵

 1615120200100047ايمان محمد مصطفى الشندويلى

۲٩۶

 1615120200100269ايمان مسعد حسن محمد المتولى

۲٩٧

 1615120200100266ايمان مسعود الشناوى عويس

۲٩٨

 1615120200100154ايمان مصطفى احمد عبدهللا احمد الشيخ

۲٩٩

 1615120200100911ايمان ناجى ابراهيم الوصيؾ احمد

۳۰۰

 1615120200100009ايمان نشات عبدالسميع البنا

۲٨۰
۲٨۱

حضور

انصراؾ

اية موافى محمد موافى الؽيطانى
ايالؾ جمال عبدالمجيد محمد حسين
عبدالجواد
ايمان ابراهيم عبد الخالق عبد الخالق
البانوبى
ايمان ابراهيم فتوح الصاوى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۱۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳۰۱

 1615120200100610ايمان نعمان عبده الحنفى سالل

۳۰۲

 1615120200100321ايمان يوسؾ محمد حسين محمود

۳۰۳

 1615120200100456ايمن عبدالحليم السيد عبدالعزيز التونى

۳۰۴

 1615120200100867ايناس اسامه حسن محمد الدسوقى

۳۰۵

 1615120200100637ايناس السيد محمد السيد السبع

۳۰۶

 1615120200100203ايناس مصطفى اسماعيل زؼلول

۳۰٧

 1615120200101100ايه ابو زيد محمد يونس النجار

۳۰٨

 1615120200100713ايه احمد صابر طه ابو المعاطى

۳۰٩

 1615120200100730ايه اسامه شعبان احمد محمد سمك

۳۱۰

 1615120200100595ايه راشد على حسين

۳۱۱

 1615120200100215ايه رافت عبد المنعم على الشامى

۳۱۲

 1615120200100538ايه سامح احمد المالح عبد الاله الجندى

۳۱۳

 1615120200100353ايه شوقى محمد محمد شاهين

۳۱۴

 1615120200101008ايه عادل عبدالحميد خليل

۳۱۵

 1615120200100772ايه عاطؾ االمير عبد هللا االمير

۳۱۶

 1615120200100039ايه عبد الحميد احمد حموده

۳۱٧

 1615120200101085ايه عبد الرحمن محمد عبدالرحمن عبده

۳۱٨

 1615120200101312ايه عبد السالم عثمان العيوطى

۳۱٩

 1615120200100813ايه عبد هللا قاعود عبد هللا

۳۲۰

 1615120200101256ايه عزيز الدين جابر عبد الحليم

۳۲۱

 1615120200100326ايه عوض السيد احمد محمد قنيش

۳۲۲

 1615120200101464ايه فضل احمد قطب شهاوى

۳۲۳

 1615120200100488ايه كرم عبدالمقصود عبدالمنعم

۳۲۴

 1615120200100580ايه محمد محمد محمود النماس

۳۲۵

 1615120200101185ايه محمد محمد يوسؾ سيد احمد

۳۲۶

 1615120200100562ايه مصطفى احمد ندا

۳۲٧

 1615120200101294ايه معاطى السعيد معاطى الحديدى

۳۲٨

 1615120200100490ايه هوارى جالل رمضان شرؾ الدين

۳۲٩

 1615120200101284ايه وجدى احمد السيد عامر

۳۳۰

 1615120200101179ايه وجيه زين العوضى عبدهللا

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ۱۱من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳۳۱

 1615120200100640باسل وائل عبد العليم السيد القزاز

۳۳۲

 1615120200100560باسم عبد هللا فخر الدين القرموط

۳۳۳

 1615120200101413باسم نصر محمد عبد هللا خاطر

۳۳۴

 1615120200101035بدر شاكر سليمان ابراهيم الرخ

۳۳۵

 1615120200101066بريهان وائل عبده احمد محمد سرور

۳۳۶

 1615120200100471بسام ابراهيم ابو الفتح سليمان ماضى

۳۳٧

 1615120200101069بسمة تامر جابر مسعود صالح

۳۳٨

 1615120200101273بسمه صالح سالمه محمد عامر

۳۳٩

 1615120200100543بسنت ابراهيم مرسى عبد الؽنى الدالى

۳۴۰

 1615120200100158بسنت احمد محمد السيد قناوى

۳۴۱

 1615120200100291بسنت حامد شعيب مصطفى عجمى

۳۴۲

 1615120200100106بسنت مصطفى مصطفى على النجار

۳۴۳

 1615120200101258بالل محمد محمد صالح عيد

۳۴۴

 1615120200100099بيير بيشوى بطرس بطرس

۳۴۵

 1615120200100535تسنيم اشرؾ محمد هواش

۳۴۶

 1615120200100618تسنيم الحسينى بالل المرسى المرسى شطا

۳۴٧

 1615120200101040تسنيم سعيد على الشاذلى

۳۴٨

 1615120200101443تسنيم عادل ابراهيم قاسم محمد

۳۴٩

 1615120200100015تسنيم محمد مختار عبد الوهاب فوده

۳۵۰

 1615120200101012تقى السيد عمر هدهود

۳۵۱

 1615120200100004تقى سعيد منصور منصور الحنتير

۳۵۲

 1615120200100550تيسير محمد عبدهللا رشاد

۳۵۳

 1615120200100740ثريا السيد السيد على عمر خطاب

۳۵۴

 1615120200100614ثناء محمد مصطفى محمد

۳۵۵

 1615120200100966جمال ايمن مصطفى عبد الرحمن مصطفى

۳۵۶

 1615120200100596جنه كامل مصطفى الباز

۳۵٧

 1615120200100525جنه محمد السيد محمود صقر

۳۵٨

 1615120200101285جهاد السيد سيد احمد جاد عبيدو

۳۵٩

 1615120200100046جهاد انور محمود ابو العينين

۳۶۰

 1615120200101298جهاد بدير السيد محمد بسيونى دحدوح

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ۱۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳۶۱

 1615120200100191جهاد سعد عبدالصادق عبد المولى رضوان

۳۶۲

 1615120200101155جهاد سليمان محمد سليمان محمد

۳۶۳

 1615120200100666جهاد عاطؾ السيد عبدالسالم النجار

۳۶۴

 1615120200100286جهاد عبدهللا عبد النبى السيد سليمان

۳۶۵

 1615120200100093جهاد مجدى محمد احمد المكاوى

۳۶۶

 1615120200101255حاتم محمد القطب زهيرى

۳۶٧

 1615120200100463حاتم مروان عبدالؽنى محمد عبدالدايم

۳۶٨

 1615120200100439حازم رجب عبد القادر عبد الرازق العتر

۳۶٩

 1615120200100700حازم سالم محمد على سالم

۳٧۰

 1615120200100118حازم سعيد الشحات عبدهللا الصعيدى

۳٧۱

 1615120200100249حازم شريؾ ابراهيم عبد الروؾ

۳٧۲

 1615120200101438حازم محمد عبده شحاته النجار

۳٧۳

 1615120200101420حازم محمود حامد حسين عبد الكريم

۳٧۴

 1615120200100508حبيبه احمد محمود احمد هالل

۳٧۵

 1615120200100400حبيبه حسن حسن محمد زلط

۳٧۶

 1615120200100547حبيبه صبرى احمد محمود حماد

۳٧٧

 1615120200101106حبيبه محمد ابراهيم محمد شلبى

۳٧٨

 1615120200100134حبيبه محمد سمير محمد عبد الرازق

۳٧٩

 1615120200100021حبيبه ممدوح السيد على محمد

۳٨۰

 1615120200100581حسام اسماعيل محمد عيسى

۳٨۱

 1615120200100389حسام الدين حسن محمود ابراهيم البحيرى

۳٨۲

 1615120200101188حسام الدين عصام عبدالمنعم حمام

۳٨۳

 1615120200100735حسام فريد عبد الرحمن على شحاته

۳٨۴

 1615120200100864حسام محمد عارؾ احمد عمر

۳٨۵

 1615120200100958حسام محمد منصور محمد كراوية

۳٨۶

 1615120200100074حسن احمد حسن السنهورى

۳٨٧

 1615120200100395حسن جابر حسن اسماعيل

۳٨٨

 1615120200100357حسناء مصطفى محمد احمد موسى

۳٨٩

 1615120200100749حسين احمد حسن حسين حسن

۳٩۰

 1615120200100241حسين ياسر محمد عبد المنعم عبد المنعم

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ۱۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳٩۱

 1615120200100195حفصة محمد فؤاد المكاوى

۳٩۲

 1615120200101123حكمت مصطفى زكى الصباغ

۳٩۳

 1615120200100646حليمه اسماعيل ابو العطا اسماعيل درؼام

۳٩۴

 1615120200100457حمزه عصام محمد شعبان بلبع

۳٩۵

 1615120200100140حمزه فكيه عبد الصمد عبد البارى

۳٩۶

 1615120200100571حنان عزت صالح ضهر

۳٩٧

 1615120200100520حنين الشربينى احمد الشربينى حطب

۳٩٨

 1615120200100092حنين متولى رمضان محمد عيسى

۳٩٩

 1615120200100658حنين محمد جمال ثابت عثمان

۴۰۰

 1615120200100427خالد السيد محمود اسماعيل فطيم

۴۰۱

 1615120200101402خالد ايمن فاروق على عرفه

۴۰۲

 1615120200100695خالد باسم فتحى عبد العليم سرحان

۴۰۳

 1615120200101378خالد رمضان السيد خير هللا

۴۰۴

 1615120200100230خالد عاصم محمد حسين الجندى

۴۰۵

 1615120200100930خالد عبد المنعم السيد عبد الهادى السيد

۴۰۶

 1615120200100767خالد عصام عبد المنعم شعبان

۴۰٧

 1615120200100559خالد على عبد الفتاح الخولى

۴۰٨

 1615120200100253خلود ابراهيم امين النبراوى

۴۰٩

 1615120200101044خلود عبد هللا فهمى عبد الخالق جاد

۴۱۰

 1615120200100720خلود عطا المتولى عبد الوهاب خليفه

۴۱۱

 1615120200100603خلود على محمد عبد الرحيم علوان

۴۱۲

 1615120200100513خلود عوضين عبدالاله محمد الصايػ

۴۱۳

 1615120200100300خلود قطب شريؾ متولى عاشور

۴۱۴

 1615120200101159خلود محسن السيد عبدالعال البطه

۴۱۵

 1615120200101409دارين عادل عوض عبد السالم سالمه

۴۱۶

 1615120200100858داليا عادل على ابوؼنيمه
داليا عبد المقصود محمد عبد المقصود
1615120200100105
الهاشمى
 1615120200100633داليا عماد حمدى عبد العزيز رجب البنا

۴۱٩

 1615120200101452دانه محمد صالح درؼام

۴۲۰

 1615120200100546دعاء ابراهيم احمد السيد طايل

۴۱٧
۴۱٨

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ۱۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۴۲۱

 1615120200100871دعاء ابراهيم محمود صالح

۴۲۲

 1615120200100907دعاء السعيد الدسوقى جوده السعيد

۴۲۳

 1615120200101361دعاء رشاد احمد موسى ؼنيم

۴۲۴

 1615120200100164دعاء رشدى ابراهيم اسماعيل الكومى

۴۲۵

 1615120200100199دعاء صالح ابوالعنين البنا

۴۲۶

 1615120200101311دعاء عزت احمد حسن
دعاء مصطفى عبد الحميد عبد الحميد
1615120200100718
المنسى
 1615120200100159دعاء يسرى عبد الرسول عبد المجيد

۴۲٩

 1615120200100175دميانا روبيل ويصا رزق بسادة

۴۳۰

 1615120200100854دنيا السيد احمد محمود حسن

۴۳۱

 1615120200100055دنيا المتولى عبدالؽنى المتولى فلو

۴۳۲

 1615120200101112دنيا خالد جمال الدين محمد عبد الواحد

۴۳۳

 1615120200101020دنيا عبدالرحمن عبدالعزيز الجوهرى

۴۳۴

 1615120200100310دنيا عبدالعال محمد عبد الجواد ابوحالوه
دنيا عز الدين عبد الرازق عبد الرازق
1615120200100703
الشيخ
 1615120200100013دنيا عماد السيد ابو يوسؾ

۴۳٧

 1615120200101036دنيا محمد محمد ابو عيد

۴۳٨

 1615120200100876دينا اسماعيل حمدى الوردانى

۴۳٩

 1615120200100334دينا صالح رياض محمد المحصى

۴۴۰

 1615120200101002دينا مرسى انيس عيد

۴۴۱

 1615120200101182رافت مجدى رافت الشناوى

۴۴۲

 1615120200101073راندا عصمت حلمى زهيان جودة

۴۴۳

 1615120200101138رانيا حسن حسن محمد الدياسطى

۴۴۴

 1615120200100142رانيا ربيع مؽيب جمعه حفلش

۴۴۵

 1615120200100219رانيا عباس محمد الشناوى الؽريب

۴۴۶

 1615120200101375رانيا عبد الكريم احمد عبد الكريم

۴۴٧

 1615120200101124رانيا محمود ياسين احمد

۴۴٨

 1615120200100351رانيا مهدى سالم السيد

۴۴٩

 1615120200101299رانيم محممد عبد الجواد محمد شمخ

۴۵۰

 1615120200100652راويه محمد عبد هللا احمد احمد

۴۲٧
۴۲٨

۴۳۵
۴۳۶

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ۱۵من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۴۵۱

 1615120190101344رحاب عبد العليم عبد الفتاح عزو

۴۵۲

 1615120200100277رحاب عونى محمود حسن الشاعر

۴۵۳

 1615120200100899رحاب محمد محمد يونس عوض

۴۵۴

 1615120200100135رحمه اسامه محمد طلبه سليمان

۴۵۵

 1615120200100779رحمه اكمل مصطفى ؼنيم

۴۵۶

 1615120200100519رحمه السيد عبد منديلة عنبر

۴۵٧

 1615120200101191رحمه جمال سرور احمد

۴۵٨

 1615120200100290رحمه حازم شاكر حموده

۴۵٩

 1615120200100383رحمه حسام الدين احمد

۴۶۰

 1615120200100678رحمه صالح السعيد محمد نعمه هللا

۴۶۱

 1615120200100032رحمه صالح سالم بيومى

۴۶۲

 1615120200100145رحمه صالح سميح محمد

۴۶۳

 1615120200100674رحمه عبد الؽنى احمد عبد الخالق

۴۶۴

 1615120200101171رحمه عالء فوزى محمد دويب

۴۶۵

 1615120200100869رحمه على على يوسؾ سليم

۴۶۶

 1615120200100805رحمه متولى احمد الؽرباوى

۴۶٧

 1615120200100906رحمه محمد مصطفى ابوالعز عبد العزيز

۴۶٨

 1615120200100917رحمه مصباح عبد الفتاح محمد

۴۶٩

 1615120200100160رحمه هالل جميل محمود

۴٧۰

 1615120190101378رحمه يحيى عوض فهمى الجمال

۴٧۱

 1615120200101314ردينه ايمن عبد الهادى عبد السالم الخليجى

۴٧۲

 1615120200101376رشا جمال عبد اللطيؾ النبوى مندور

۴٧۳

 1615120200100675رشا عزمى عبد الجواد عطا رخا

۴٧۴

 1615120200100915رضا ابراهيم محمد ابراهيم حسانين

۴٧۵

 1615120200100819رضا صبرى احمد ابراهيم احمد

۴٧۶

 1615120200101407رضوى احمد محمد عطيه انور

۴٧٧

 1615120200101021رضوى حمدى عبدالقادر الفيومى

۴٧٨

 1615120200101118رضوى عاصم محمد محمد رزق

۴٧٩

 1615120200101120رضوى عبدالقادر عطاهللا سيد احمد قنديل

۴٨۰

 1615120200101110رؼد احمد محمد صادومه

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ۱۶من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۴٨۱

 1615120200100883رؼد السيد جبر عوض

۴٨۲

 1615120200101422رؼد انس فاضل سالت

۴٨۳

 1615120200100662رؼد زينهم محمود حافظ الحصى

۴٨۴

 1615120200100960رؼد مجدى محمود ابراهيم ابوالفضل

۴٨۵

 1615120200100660رؼد محمد محمود محمد العنانى

۴٨۶

 1615120200100497رفيدة رافت سعد الملوى

۴٨٧

 1615120200100224رفيده محمد سيد احمد الموذن

۴٨٨

 1615120200100587رقيه طلعت عبد القادر عبد الرووؾ بدر

۴٨٩

 1615120200100715رقيه مصطفى محمد مصطفى مصطفى

۴٩۰

 1615120200100208رمضان ماجد عبد الخالق منصور

۴٩۱

 1615120200100008رنا جالل محمود النضار

۴٩۲

 1615120200100496رنا حمادى محمد محمود

۴٩۳

 1615120200100141رنا خالد محمود ابوزيد

۴٩۴

 1615120200101416رنا سعيد كامل محمد سعيد واصل

۴٩۵

 1615120200101288رنا شريؾ عبد السالم محمود زيدان

۴٩۶

 1615120200101470رنا صبحى على السيد قاسم

۴٩٧

 1615120200100826رنا عبد المنعم صالح عبده سالمه

۴٩٨

 1615120200100165رنا محمد ابراهيم محمد المرابط

۴٩٩

 1615120200100825رنا محمود محمود احمد نعمت هللا

۵۰۰

 1615120200100198رنا نادر مصطفى كمال عبد القادر سعيد

۵۰۱

 1615120200100534رواء هيثم محمد عبد العاطى بكر

۵۰۲

 1615120200100056روان ابراهيم عبدالعاطى رزق الشابورى

۵۰۳

 1615120200100022روان ابو اليزيد محمد ابو قورة

۵۰۴

 1615120200101432روان احمد طه ابراهيم حسن

۵۰۵

 1615120200101142روان احمد فوزى الجوهرى

۵۰۶

 1615120200101236روان اشرؾ محمود الزهيرى

۵۰٧

 1615120200101078روان السيد سعيد عبدالنبى محمد

۵۰٨

 1615120200101384روان حسام السعيد السعيد جاد

۵۰٩

 1615120200100522روان حمدى رجب محمد عبد الفتاح

۵۱۰

 1615120200100524روان خميس محمود قطب محمد عبدالقادر

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ۱٧من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۵۱۱

 1615120200101459روان رضا محمد جديانه

۵۱۲

 1615120200100832روان رضا محمود محمود الشويل

۵۱۳

 1615120200101385روان سعيد محمد عبد العزيز السواحلى

۵۱۴

 1615120200101403روان صالح احمد جاد

۵۱۵

 1615120200100584روان طه السيد المرجاوى

۵۱۶

 1615120200101072روان محمد سالم خليل محمد

۵۱٧

 1615120200101442روان محمد على عبد اللطيؾ عبد الؽنى

۵۱٨

 1615120200101031روان محمود محمد ابوالليل

۵۱٩

 1615120200100862روضه اسامه حسن عبد السميع االشقر

۵۲۰

 1615120200100594روضه اسماعيل محمود اسماعيل الشامى

۵۲۱

 1615120200100331روضه امام عبد الباسط على الخطيب

۵۲۲

 1615120200100612روضه صالح كامل محمد احمد

۵۲۳

 1615120200100518روضه منصور جابر منصورعبد

۵۲۴

 1615120200101165روضه وليد خفاجه الحفناوى السيد

۵۲۵

 1615120200100499روضه ياسر حمدى عبدالهادى

۵۲۶

 1615120200100629روميساء حسن السعيد محمد الحوارنى

۵۲٧

 1615120200100514روى سامى احمد سليم محمد

۵۲٨

 1615120200100063روية شوقى عبد الرحمن محمد العطار

۵۲٩

 1615120200100149رويدا احمد محمد فوزى احمد نجم

۵۳۰

 1615120200100504رويدا تامر محروس عبدالجليل صقر

۵۳۱

 1615120200100270روينا احمد محمد سكر

۵۳۲

 1615120200101215ريم ابراهيم عبدالرحمن البهنسى

۵۳۳

 1615120200100180ريم صالح الدين محمد حسب بركات

۵۳۴

 1615120200100555ريم عبد الؽنى دياب محمد العطار

۵۳۵

 1615120200101425ريم محمود عبد الرحمن عبده عياد

۵۳۶

 1615120200100090ريناد عاطؾ عبد القوى ابوالوفا الشوربجى

۵۳٧

 1615120200101084ريناد محمد زكريا محمد سيؾ الدين

۵۳٨

 1615120200100814ريهام سعد محمد عبيد الدكرورى

۵۳٩

 1615120200100146ريهام محمود محمد احمد

۵۴۰

 1615120200101136ريوان بالل نجاح ابو عنزه

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ۱٨من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۵۴۱

 1615120200100073زهراء السيد رشاد السيد عبدالحفيظ

۵۴۲

 1615120200100302زهراء ماهر محمد عبدالسالم هليل

۵۴۳

 1615120200100599زياد احمد رفعت محمد صادق قابيل

۵۴۴

 1615120200100420زياد اسامة احمد محمد ابراهيم

۵۴۵

 1615120200100480زياد حبشى محمد السيد على النشرتى

۵۴۶

 1615120200100026زياد حسام جمال الدين محمد الشاعر

۵۴٧

 1615120200101228زياد عادل فاروق محمود حسن

۵۴٨

 1615120200101362زياد عبد الؽنى عبد الفتاح الشرشابى

۵۴٩

 1615120200101341زياد محمد السيد عوض على اسماعيل

۵۵۰

 1615120200101015زياد محمد وجيد ؼنيم

۵۵۱

 1615120200100466زياد مصطفى احمد شحاته

۵۵۲

 1615120200101149زينب السيد صبرى السيد السيد سعيد

۵۵۳

 1615120200101462زينب ايمن محمد عبد المجيد النجار

۵۵۴

 1615120200100049زينب صبحى عبد السميع اسماعيل ناصؾ

۵۵۵

 1615120200100875ساره المدثر الؽريب عبد المنعم

۵۵۶

 1615120200100745ساره جمال عبد اللطيؾ سالمة

۵۵٧

 1615120200100197ساره سعيد فارس ابراهيم ابوزيد

۵۵٨

 1615120200100355ساره سليمان على السيد الشين

۵۵٩

 1615120200101404ساره طارق احمد الشحرى

۵۶۰

 1615120200101414ساره عبد الحميد عبد الفتاح الداودى

۵۶۱

 1615120200100166ساره فتحى عوض سعد

۵۶۲

 1615120200100557ساره لمعى ابراهيم شتيه

۵۶۳

 1615120200101014ساره مجدى عبدالحميد الدن

۵۶۴

 1615120200101166ساره محمد احمد االشقر

۵۶۵

 1615120200101340ساره محمد طه السيد الشين

۵۶۶

 1615120200100205ساره محمد عبد هللا الكالؾ

۵۶٧

 1615120200100066ساره محمد عبد الهادى عبد العزيز الفقى

۵۶٨

 1615120200101281ساره هانى حسين صابر ؼنيم

۵۶٩

 1615120200101134ساره هشام عبد الحكيم محمود

۵٧۰

 1615120200100371ساندرا مجدى مكرم رياض عوض

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ۱٩من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۵٧۱

 1615120200101187سدين شريؾ على ؼيث

۵٧۲

 1615120200100031سعاد جمال عبد الؽنى عيسى

۵٧۳

 1615120200101344سعاد خالد مسعد عبد السالم محمد

۵٧۴

 1615120200100569سعد زؼلول المرسى الجوهرى

۵٧۵

 1615120200100968سلمى ابراهيم محمد السيد السيد امبابى

۵٧۶

 1615120200100019سلمى احمد حمدى شواطه

۵٧٧

 1615120200101122سلمى احمد فهمى عطيه عبد الكريم

۵٧٨

 1615120200100641سلمى اسالم السيد الحسانين حراز

۵٧٩

 1615120200100590سلمى انور عابد عبد القادر سالمه

۵٨۰

 1615120200100115سلمى جمال عبد العزيز ابراهيم مرعى

۵٨۱

 1615120200100217سلمى حاتم بندارى الشرقاوى

۵٨۲

 1615120200101063سلمى حسن البكرى الموافى روميه

۵٨۳

 1615120200100925سلمى حمدى السيد فرج السيد

۵٨۴

 1615120200100491سلمى سعد انصارى قلج

۵٨۵

 1615120200100155سلمى محمد بدر احمد محمد عمر

۵٨۶

 1615120200100604سلمى محمد خليل عبده جادو

۵٨٧

 1615120200100940سلمى محمد صبرى ابراهيم السيد داود

۵٨٨

 1615120200101193سلمى محمد صبرى فرحات محمد

۵٨٩

 1615120200100190سلمى محمد عبد الرحمن العدوى

۵٩۰

 1615120200101354سلمى مصطفى احمد زرد

۵٩۱

 1615120200101055سلمى مصطفى احمد محمود عبدالعال
سلمى نصر عبد الرحمن السيد عثمان عبد
1615120200100664
الفتاح
 1615120200100961سلوى عصام رمضان على السيد

۵٩۴

 1615120200100828سلوى مدحت محمد شبل

۵٩۵

 1615120200100206سماء ايمن ابراهيم انور االشوح

۵٩۶

 1615120200100561سماء صفوت محمد محمد الشونى
سماء عبد السالم عبد المعبود عبد السالم
1615120200100127
الخامى
 1615120190101319سماء محمد محمد الداجن

۵٩٩

 1615120200100979سماح محمد محمد ابو المعاطى داود

۶۰۰

 1615120200101121سمر سمير حمدان محمد على عمران

۵٩۲
۵٩۳

۵٩٧
۵٩٨

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ۲۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶۰۱

 1615120200100308سمر ناصر السعيد السعيد على

۶۰۲

 1615120200100122سميه الجهرى فتح محمود ضاهر

۶۰۳

 1615120200100727سميه السيد عبد الهادى عبد الباقى طمان

۶۰۴

 1615120200101049سناء احمد صبحى السيد جاد

۶۰۵

 1615120200101222سهيله ابراهيم محمد ؼالب شلبى

۶۰۶

 1615120200100877سهيله السيد سعد الشربينى عبد الرحمن

۶۰٧

 1615120200101154سهيله حسنى البحيرى ابراهيم ابو حالوة

۶۰٨

 1615120200100035سهيله سعيد زكى عرابى

۶۰٩

 1615120200101471سهيله صبرى فوزى سعده

۶۱۰

 1615120200100079سهيله عزيز عبدالعظيم ابراهيم فايد

۶۱۱

 1615120200100847سهيله عالء السيد عبد الخالق احمد

۶۱۲

 1615120200101275سهيله لطفى لطفى محمد عوض الكومى

۶۱۳

 1615120200100918شاديه السيد الذكى محمود البسيونى

۶۱۴

 1615120200100379شدوه السيد على على المسنى

۶۱۵

 1615120200100937شذا محمد على محمد سالمه

۶۱۶

 1615120200100339شروق اسامه محمد احمد كشك

۶۱٧

 1615120200101399شروق السيد سعد مصطفى النجار

۶۱٨

 1615120200100027شروق رياض محمد زيان عيسى

۶۱٩

 1615120200100544شروق على احمد قطب الصعيدى

۶۲۰

 1615120200100503شروق محمود اسماعيل دعبيس

۶۲۱

 1615120200100024شروق محمود حسن عكر

۶۲۲

 1615120200101268شريؾ جمال عبدالهادى الرفاعى

۶۲۳

 1615120200100120شريؾ فرج عبد اللطيؾ شرشير

۶۲۴

 1615120200100281شهد ابراهيم بسيونى عبد هللا خلؾ

۶۲۵

 1615120200100313شهد ابراهيم كامل على عامر

۶۲۶

 1615120200100866شهد السعيد عطيه سالمه البيومى

۶۲٧

 1615120200100515شهد عالء مرسى شاهين

۶۲٨

 1615120200100755شهد محمد سالم ابوالفتوح البيلى

۶۲٩

 1615120200100758شيرين ابو بكر عبد ربه بيلى بدوى

۶۳۰

 1615120200100157شيماء امين السيد عمر امين

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ۲۱من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶۳۱

 1615120200100636شيماء جمال ابراهيم رمضان فاضل رمضان

۶۳۲

 1615120200100319شيماء سعد عبدالخالق محمد البهى

۶۳۳

 1615120200100095شيماء على عبدالحميد على الشعيرى

۶۳۴

 1615120200100016شيماء محمد رمضان مصطفى ابو العز

۶۳۵

 1615120200100303شيماء محمد عبدالجيد هنداوى

۶۳۶

 1615120200100670شيماء محمد محمد على سعد

۶۳٧

 1615120200100069شيماء نشات احمد مكاوى الصباغ

۶۳٨

 1615120200100333شيماء وحيد زكى احمد عبدهللا

۶۳٩

 1615120200100986صابرين عبد هللا محمد ابراهيم ابو المعاطى

۶۴۰

 1615120200100685صفا محمد عبد اللطيؾ على مره

۶۴۱

 1615120200100845صفاء بليػ حمدى سيؾ النصر على

۶۴۲

 1615120200100885صالح احمد ابوالليل موسى

۶۴۳

 1615120200100117صالح رجائى عبدالعزيز معوض سليمان

۶۴۴

 1615120200100237ضحى عادل عبد الحميد رمضان

۶۴۵

 1615120200101349ضحى عبد الحليم ابو العطا عبده الجزار

۶۴۶

 1615120200100628ضحى عصام احمد احمد سليم

۶۴٧

 1615120200100531ضحى عصام محمد محروس محمد الدقرنى

۶۴٨

 1615120200100719ضحى ياسر محمد السيد الحفناوى

۶۴٩

 1615120200101216ضياء الدين احمد محمد النقرود

۶۵۰

 1615120200100030ضياء محمد محسوب صقر

۶۵۱

 1615120200100905طارق السيد محمد درويش على

۶۵۲

 1615120200100723طارق حسن محمد على حسن ياسين

۶۵۳

 1615120200100835طارق محمد رمضان السيد على

۶۵۴

 1615120200101326طاهر حامد طاهر البيه

۶۵۵

 1615120200101075طلعت محمود محمد ضيؾ هللا

۶۵۶

 1615120200100367عادل عبد الحميد على المتولى جمعه

۶۵٧

 1615120200101241عاصم عبداللطيؾ حسن محمد

۶۵٨

 1615120200101192عاصم عالء السيد ابو اليزيد

۶۵٩

 1615120200101045عباس عابدين احمد احمد لويزو

۶۶۰

 1615120200100089عباس محمد عباس محمد شاهين

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ۲۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶۶۱

 1615120200100170عبد الحميد رمضان محمود محمد مطاوع

۶۶۲

 1615120200101412عبد الحميد شريؾ عبد الحميد جابر

۶۶۳

 1615120200100870عبد الرحمن احمد على احمد الشيخ

۶۶۴

1615120200101260

۶۶۵

1615120200100638

۶۶۶

1615120200100414

۶۶٧

1615120200101373

۶۶٨

1615120200100125

۶۶٩

 1615120200101152عبد الرحمن العدوى عوض محمد

۶٧۰

 1615120200100962عبد الرحمن جمال مسعد مجاهد مصطفى

۶٧۱

 1615120200100786عبد الرحمن حسام على عبد العظيم شماله

۶٧۲

 1615120200101206عبد الرحمن سامح البدراوى ابوالمعاطى

۶٧۳

 1615120200100972عبد الرحمن سامى احمد احمد سالم

عبد الرحمن احمد فهمى حجازى
عبد الرحمن احمد محمد ربيع محمد جاب
هللا
عبد الرحمن احمد ناجى على النجار
عبد الرحمن اسامه محمد محمد حسن
فرحات
عبد الرحمن اشرؾ عبد الحميد محمد

۶٧۴

1615120200101321

۶٧۵

1615120200100984

۶٧۶

1615120200101005

۶٧٧

1615120200101061

۶٧٨

1615120200100725

۶٧٩

1615120200100589

۶٨۰

1615120200100440

۶٨۱

 1615120200100288عبد الرحمن محمد احمد محمد المؽربى

۶٨۲

 1615120200100064عبد الرحمن محمد حجاج ابراهيم سليمه

۶٨۳

 1615120200100794عبد الرحمن محمد على محمد البدوى

۶٨۴

 1615120200101240عبد الرحمن محمد عمر السيد
عبد الرحمن محمود محمد عبد اللطيؾ
1615120200100307
الشاعر
 1615120200100370عبد الرحمن منصور عبدالمولى محمد

۶٨٧

 1615120200101127عبد الرحمن ياسر مصطفى عبدالعزيز

۶٨٨

 1615120200101153عبد هللا ابو بكر حامد محمد معوض حمص

۶٨٩

 1615120200101086عبد هللا حسن محمد سليمان الرفاعى

۶٩۰

 1615120200101087عبد هللا سليمان ابراهيم السيد

۶٨۵
۶٨۶

حضور

انصراؾ

عبد الرحمن سمير ابو العينين ابو الخير
عبد الرحمن صالح مصطفى حسن
السرجانى
عبد الرحمن صبحى على عبدالفتاح
عبد الرحمن عاطؾ عبد هللا عوض هللا
محمد
عبد الرحمن عاطؾ محمود الطنطاوى محمد
عبد الرحمن عبد الرحمن عبدالرازق
عبدالواحد
عبد الرحمن فاروق ابراهيم محمود

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۲۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶٩۱

 1615120200100837عبد هللا عبد الرحمن احمد محمد هجرس

۶٩۲

 1615120200101220عبد هللا عطية عبد الفتاح محمد

۶٩۳

 1615120200101250عبد هللا قطب حامد عوض

۶٩۴

 1615120200100472عبد هللا محمد السيد محمد حجاج

۶٩۵

 1615120200100011عبد هللا محمد المحمدى االبشيهى

۶٩۶

 1615120200100250عبد هللا محمد فتحى احمد المهدى

۶٩٧

 1615120200100857عبد هللا محمود محمد سالم كوهية

۶٩٨

 1615120200100697عبد المهيمن احمد عبد العاطى على ريا

۶٩٩

 1615120200100010عبدالحميد محمد عبدالحميد لواتى

٧۰۰

 1615120200100605عبدالسالم اشرؾ مصطفى كمال الباز

٧۰۱

 1615120200101107عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الجبالى

٧۰۲

 1615120200100451عبده احمد سعد قناوى دياب

٧۰۳

 1615120200101099عبير احمد ابراهيم محمد الشيخ حسن

٧۰۴

 1615120200101318عبير اشرؾ ابراهيم حبشى

٧۰۵

 1615120200100872عبير عبد الرازق ابراهيم عبد الرازق

٧۰۶

 1615120200100533عبير عبد الناصر محمود حسن فارس

٧۰٧

 1615120200100342عبير عنتر محروس على

٧۰٨

 1615120200101162عثمان بدر عثمان بدر على

٧۰٩

 1615120200100897عثمان عاطؾ فتوح على طيره

٧۱۰

 1615120200100780عدنان عابر طه عوض محمود

٧۱۱

 1615120200101057عز الدين اشرؾ توفيق محمد احمد

٧۱۲

 1615120200101315عزه سمير حمدى المجدوبى

٧۱۳

 1615120200101043عزه معروؾ السعيد انصارى عيد

٧۱۴

 1615120200100980عال السيد محمود محمد على

٧۱۵

 1615120200100327عال حمدى الوصيؾ الوصيؾ شحاته

٧۱۶

 1615120200100051عال حمدى محمد عبد المعطى البحراوى

٧۱٧

 1615120200100565عال عبد المنعم عبد العزيز البدوى

٧۱٨

 1615120200100810عالء اسامه محمد على محمد

٧۱٩

 1615120200101336عالء الدين عصام محمود عبد هللا مرجان

٧۲۰

 1615120200101047عالء مرسى بسيونى الطباخ

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ۲۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

انتظام

٧۲۱

اسم الطالب
كودالطالب
عالءالدين التحفه عبدالرحمن عبد اللطيؾ
1615120200100425
التحفه
 1615120200101079على احمد على احمد فتح هللا عيد

٧۲۳

 1615120200100428على اسامة يوسؾ منيسى

٧۲۴

 1615120200100252على السعيد على ابو موسى

٧۲۵

 1615120200100445على حسن عبداللة حسن ايوب

٧۲۶

 1615120200100424على حسن على سالم من

٧۲۲

٧۲٧

1615120200100743

٧۲٨

1615120200100317

٧۲٩

1615120200100750

٧۳۰

1615120200100890

٧۳۱

 1615120200101444على محمد على السعدنى

٧۳۲

 1615120200100111علياء ابراهيم احمد محمد الشاذلى

٧۳۳

 1615120200100349علياء ابوالكرام توفيق القمرى

٧۳۴

 1615120200100413علياء احمد على احمد اسماعيل

٧۳۵

 1615120200101023علياء حسن محمد عبدالفتاح

٧۳۶

 1615120200100798علياء خالد عبد المنعم جبر

٧۳٧

 1615120200100147علياء سامى عبد المنعم حسن الشابورى

٧۳٨

 1615120200100196علياء عيد سيداحمد عكاشه

٧۳٩

 1615120200100042علياء وحيد محمد محمد السمالوى

٧۴۰

 1615120200101317علياء يسرى عبد العزيز محمد سالم

٧۴۱

 1615120200100455عماد عبد الفتاح فتحى محمد حسين

٧۴۲

 1615120200101264عمار ابراهيم محمد عبدالحفيظ الفقى

٧۴۳

 1615120200101278عمار ياسر عبد الفتاح ابراهيم المتولى

٧۴۴

 1615120200100126عمار يسرى عبدالمنعم ابوسمره

٧۴۵

 1615120200101351عمر السيد على على الخولى

٧۴۶

 1615120200101013عمر جمال عبدالسميع عليمى

٧۴٧

 1615120200101461عمر خالد بدوى فاضل الماوى

٧۴٨

 1615120200100572عمر على محمود سيؾ عبد المقصود

٧۴٩

 1615120200100234عمر مجدى محمد عبدالحليم ؼازى

٧۵۰

 1615120200100631عمر محمد الحمادى شبل رسالن

حضور

انصراؾ

على رضا على عثمان محمد
على سليم عبد الجيد عبداللطيؾ عبد هللا
سليم
على عبد الرءوؾ على عبد الرءوؾ عالم
الشرؾ
على محسن عبد القادر على احمد

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۲۵من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٧۵۱

 1615120200100577عمر محمد السيد العشرى

٧۵۲

 1615120200100346عمر محمد حسين على بكر

٧۵۳

 1615120200100900عمر محمد رمضان السعيد الشربينى

٧۵۴

 1615120200100732عمر محمد عبد الجليل العوضى جبر

٧۵۵

 1615120200100659عمر محمد معروؾ عبده السيد على

٧۵۶

 1615120200101377عمر مصطفى السيد ابو المجد هنداوى

٧۵٧

 1615120200100957عمرو احمد ابراهيم حماده محمد

٧۵٨

 1615120200100239عمرو احمد محمد ابراهيم الدسوقى زيدان

٧۵٩

 1615120200100863عمرو الحسينى السيد محمد

٧۶۰

 1615120200100174عمرو امجد صبحى زكريا رضوان

٧۶۱

 1615120200100394عمرو حسام الدين خميس مصطفى محمد

٧۶۲

 1615120200100768عمرو خالد محمد محمد عباس

٧۶۳

 1615120200101178عمرو شكرى الزينى مجاهد جمعه

٧۶۴

 1615120200100688عمرو صالح محمد السعيد ؼزاله

٧۶۵

 1615120200100006عمرو عصام ابراهيم الهمدان

٧۶۶

 1615120200100362عمرو فواد محمد حسن كردى

٧۶٧

 1615120200101335ؼادة مسعد محمود الزناتى العدل

٧۶٨

 1615120200100274ؼاده احمد سامى عنتر

٧۶٩

 1615120200100305ؼاده امين امين السعيد على

٧٧۰

 1615120200100285فاتن محمد عبدالعزيز عمر الخامى

٧٧۱

 1615120200100257فارس السيد محمد السيد القصبى

٧٧۲

 1615120200100914فارس عيد احمد عبد الرازق احمد

٧٧۳

 1615120200100368فارس محمد عبد الحميد محمود سويلم

٧٧۴

 1615120200100578فاطمة الزهراء احمد السيد الدمشيتى

٧٧۵

 1615120200101202فاطمة على على على حشاد

٧٧۶

 1615120200100275فاطمه ابوالخير بلتاجى زعير

٧٧٧

 1615120200100539فاطمه احمد فتحى اسماعيل العقبى

٧٧٨

 1615120200101289فاطمه اشرؾ محمد سلطان الجهرى

٧٧٩

 1615120200100977فاطمه الزهراء احمد على ابراهيم بحيرى

٧٨۰

 1615120200100912فاطمه الزهراء حسانين محمد فكرى حسنين

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ۲۶من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٧٨۱

 1615120200100330فاطمه الزهراء عالء محمود صالح

٧٨۲

 1615120200100623فاطمه الزهراء محمد حسن العتمه

٧٨۳

 1615120200100698فاطمه الزهراء محمود طه محمود متولى

٧٨۴

 1615120200101316فاطمه جمعه شوقى محمد

٧٨۵

 1615120200100635فاطمه حسن بهجات بهجات سرور

٧٨۶

 1615120200100626فاطمه طارق محمد مرعى

٧٨٧

 1615120200100639فاطمه محمد عبد هللا محمد ابراهيم

٧٨٨

 1615120200100607فايزه سعد سعد فهيم

٧٨٩

 1615120200100502فرح مجدى عزت زنباع

٧٩۰

 1615120200100161فرحة محمد محمود عبد المجيد

٧٩۱

 1615120200100449فريد شعبان صالح محمود ابو حمص

٧٩۲

 1615120200100143فريدة عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن

٧٩۳

 1615120200100850فريده عبد الجواد محمد معاذ عبد هللا

٧٩۴

 1615120200100493فضيلة عبد العزيز فتح هللا محمد

٧٩۵

 1615120200101334فكرى اسامى فكرى عبد الفتاح

٧٩۶

 1615120200101170فواد محسن فواد رشاد مومن

٧٩٧

 1615120200101217فيروز محمود محمد محمود

٧٩٨

 1615120200100148فيرونيكا ايهاب معوض بسطوروس

٧٩٩

 1615120200100084كامل كامل محمد راشد

٨۰۰

 1615120200101243كرستينا مالك فكرى جرجس

٨۰۱

 1615120200101293كريم احمد عبد الحميد مصطفى قبيه

٨۰۲

 1615120200101415كريم ايمن عبد الرحمن محمود عبد السالم

٨۰۳

 1615120200100130كريم حامد فتحى ابراهيم الؽفلول

٨۰۴

 1615120200100923كريم خالد حسين الشوربجى حسين

٨۰۵

 1615120200101233كريم خالد عبد الؽفور جاسر

٨۰۶

 1615120200101405كريم طارق محمد يحيى

٨۰٧

 1615120200100029كريم عبد الظاهر عبد العال الدماطى
كريم عبد القوى عبد المطلب مصلحى
1615120200101145
مرسى
 1615120200100431كريم عالء الدين عبدالعظيم الزؼبى

٨۱۰

 1615120200100292كريم عماد الدين محمد محمد جبر

٨۰٨
٨۰٩

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ۲٧من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٨۱۱

 1615120200100407كريم محمد الجوهرى ابراهيم كشكه

٨۱۲

 1615120200100193كريم محمد حمدى عبدالعاطى قريطم

٨۱۳

 1615120200101353كريمان اشرؾ عباس محمد

٨۱۴

 1615120200100375كنزى عبدالسالم محمد عبد السالم السيسى

٨۱۵

 1615120200100408كيرلس ابراهيم جرجس يوسؾ

٨۱۶

 1615120200101116لبنى خالد حسن الصفتى

٨۱٧

 1615120200100272لطفى حسن حسن الصياد

٨۱٨

 1615120200100873لقاء محمدرضا بدير زيدان

٨۱٩

 1615120200100771لمياء السيد محمد السيد معين

٨۲۰

 1615120200100116لمياء على عبدالروؾ الؽنام

٨۲۱

 1615120200100943لوجينا طارق محمود احمد العوضى

٨۲۲

 1615120200100025ليلى سامى محمد السباعى حجازى

٨۲۳

 1615120200100381ليلى محمود احمد ابراهيم حموده

٨۲۴

 1615120200101331ليلى مصطفى محمد الحباك

٨۲۵

 1615120200101065ماجد توفيق محمد ابراهيم الشاعر

٨۲۶

 1615120200100399مادونا عاطؾ حنا هللا رزق هللا

٨۲٧

 1615120200100201مارتينا ايمن سامى فلتس

٨۲٨

 1615120200101064مارتينا عادل مترى توفيق شند

٨۲٩

 1615120200101463مارك مجدى خليل جرجس

٨۳۰

 1615120200100369ماريهان اسامه محمد قاسم

٨۳۱

 1615120200100139مازن هشام رافت اسماعيل اسماعيل

٨۳۲

 1615120200100893محسن سمير السيد شعبان محمد

٨۳۳

 1615120200100894محمد ابراهيم السيد مصطفى المرسى

٨۳۴

 1615120200101092محمد ابراهيم عاشور محمد ابو الهوى

٨۳۵

 1615120200100941محمد ابراهيم عبد هللا الخميسى محمد

٨۳۶

 1615120200100969محمد ابراهيم محمد بدير السيد سعيد

٨۳٧

 1615120200100109محمد ابو العز يونس ابوريا

٨۳٨

 1615120200100119محمد احمد فكرى السيد اباظة

٨۳٩

 1615120200101076محمد احمد محمود حسن السيد حبيب

٨۴۰

 1615120200101103محمد اسماعيل محمد حافظ ابوفدان

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ۲٨من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٨۴۱

 1615120200100967محمد اشرؾ ابو بكر محمود جبل

٨۴۲

 1615120200101329محمد اشرؾ عبد البديع محمد الشربينى

٨۴۳

 1615120200101096محمد اشرؾ على الزفتاوى

٨۴۴

 1615120200101180محمد اشرؾ محمد رشاد البيومى

٨۴۵

 1615120200101051محمد اشرؾ محمد عوض
محمد الحسن محمد عبد الروؾ ابراهيم
1615120200101379
العقده
 1615120200100777محمد الحسنين العربانى عبد المجيد

٨۴٨

 1615120200100950محمد الراجحى محمد الراجحى السيد على

٨۴٩

 1615120200100121محمد السعيد عبدالحميد محمد ابراهيم

٨۵۰

 1615120200101082محمد السعيد يونس ابوزيد اسماعيل

٨۵۱

 1615120200100976محمد السيد السيد رضوان السماحى

٨۵۲

 1615120200100846محمد السيد حسن احمد المنسى

٨۵۳

 1615120200100473محمد السيد عبد الروؾ بدر

٨۵۴

 1615120200101058محمد السيد محمد احمد شومان

٨۵۵

 1615120200101395محمد السيد محمد السيد حسن حسونه

٨۵۶

 1615120200101034محمد امين سالمه محمد سالمه

٨۵٧

 1615120200100320محمد ايمن احمد رزق
محمد جمال الدين الحسنين عبدالعزيز
1615120200100251
السماحى
 1615120190100435محمد جمال انصؾ التهامى الشناوى

٨۶۰

 1615120200100023محمد جمال فاروق امبارك

٨۶۱

 1615120200101279محمد جمعه عبد المقصود جمعه الخولى

٨۶۲

 1615120200101308محمد حسام الدين محمد احمد السطيحه

٨۶۳

 1615120200100694محمد حسام صابر محمد عبد الجواد

٨۶۴

 1615120200101114محمد حكيم مروان حسن محمود خليفه

٨۶۵

 1615120200100467محمد حمدى عبدالعزيز عيسى

٨۶۶

 1615120200101026محمد خالد احمد احمد ابوامباركه

٨۶٧

 1615120200100433محمد خالد فرج عوض

٨۶٨

 1615120200100448محمد خالد محمد اسماعيل بركات

٨۶٩

 1615120200100936محمد ربيع محمود على

٨٧۰

 1615120200101000محمد رزق محمد رزق الوصيؾ

٨۴۶
٨۴٧

٨۵٨
٨۵٩

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ۲٩من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٨٧۱

 1615120200101177محمد رضا عبد العزيز العفيفى

٨٧۲

 1615120200101039محمد رمضان ابراهيم عبده يونس

٨٧۳

 1615120200100650محمد سالم محمود عثمان

٨٧۴

 1615120200100048محمد سامى محمد عبد الرحمن زيد

٨٧۵

 1615120200101276محمد سليمان احمد سليمان ؼزاله

٨٧۶

 1615120200100576محمد سمير السيد عبد الرحيم

٨٧٧

 1615120200101161محمد سمير محمد على عبد المنعم

٨٧٨

 1615120200100836محمد شاكر السيد احمد الفرماوى

٨٧٩

 1615120200101460محمد شتا شتا ابو النضر مسعود

٨٨۰

 1615120200100255محمد صابر حسن صابر الشاذلى

٨٨۱

 1615120200101248محمد صالح محمد متولى

٨٨۲

 1615120200101172محمد صبرى عبد الباقى يوسؾ الضبع

٨٨۳

 1615120200100752محمد صبرى محمد السعيد محمد

٨٨۴

 1615120200100816محمد صالح محمد عبد الهادى السيد سالمه

٨٨۵

 1615120200100485محمد صالح محمد على شاهين

٨٨۶

 1615120200100380محمد طلعت احمد عكر

٨٨٧

 1615120200100385محمد عادل الحارس السيد محمد

٨٨٨

 1615120200101269محمد عادل جعفر سكيت

٨٨٩

 1615120200101406محمد عادل عوض مرشدى السعودى

٨٩۰

 1615120200101372محمد عادل محمد العريان

٨٩۱

 1615120200100874محمد عادل محمد امين

٨٩۲

 1615120200101368محمد عادل محمد محمد عمار

٨٩۳

 1615120200101433محمد عاصم نصر الدسوقى اللبان

٨٩۴

 1615120200100033محمد عاطؾ سليمان البربرى

٨٩۵

 1615120200100823محمد عاطؾ فوزى الشاذلى ابراهيم

٨٩۶

 1615120200101001محمد عاطؾ منصور بكر السيد

٨٩٧

 1615120200100568محمد عبد السالم على عبد النبى

٨٩٨

 1615120200100254محمد عبد هللا عبد هللا عبد الحميد

٨٩٩

 1615120200100706محمد عبدالروؾ عبدالمجيد الشهاوى

٩۰۰

 1615120200100271محمد عبدالمنعم احمد عز

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ۳۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩۰۱

 1615120200100593محمد عبده الرفاعى عبد الجواد االلفى

٩۰۲

 1615120200101328محمد عبده عرفات ابو ادريس

٩۰۳

 1615120200100438محمد عبده عطية السيد قنديل

٩۰۴

 1615120200100075محمد عزت عبد المحسن الصاوى عابدين

٩۰۵

 1615120200100340محمد عصام محمد على احمد

٩۰۶

 1615120200100242محمد على احمد ندا

٩۰٧

 1615120200101427محمد على المحمدى البيلى محمد

٩۰٨

 1615120200100682محمد على عبد هللا على المتولى

٩۰٩

 1615120200100465محمد على عوض عبد العاطى هاشم

٩۱۰

 1615120200100793محمد عوضين عبد الرازق طه

٩۱۱

 1615120200101261محمد فتحى جميل المواردى

٩۱۲

 1615120200100273محمد فتحى سعد كامل

٩۱۳

 1615120200100065محمد فتحى محمد محمد حسنين

٩۱۴

 1615120200101355محمد فواد عبد الحميد جمعه

٩۱۵

 1615120200101231محمد فواد عبد الخالق زايد

٩۱۶

 1615120200100992محمد كمال الرفاعى محمد مرسى

٩۱٧

 1615120200100233محمد ماهر اليمانى ابوزيد

٩۱٨

 1615120200101365محمد مجدى بدير على

٩۱٩

 1615120200100261محمد مجدى عبدالجليل حراز

٩۲۰

 1615120200100421محمد محمد على على السحلى

٩۲۱

 1615120200101309محمد محمود برعى ابو سمك

٩۲۲

 1615120200100742محمد محمود شوقى عبد المولى

٩۲۳

 1615120200100588محمد محمود محمد الديب

٩۲۴

 1615120200100406محمد محمود محمد محمود محمد هيبه

٩۲۵

 1615120200100426محمد محمود محمود محمد وزه

٩۲۶

 1615120200100973محمد مسعد الوصيؾ مسعد القزاز

٩۲٧

 1615120200101132محمد مصطفى احمد عطيه شلبى

٩۲٨

 1615120200100802محمد مصطفى الدسوقى عطوه الدسوقى

٩۲٩

 1615120200100934محمد مصطفى عوض محمد زيدان

٩۳۰

 1615120200100606محمد ممدوح عبده على ابوعلى

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ۳۱من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩۳۱

 1615120200100898محمد منتصر السيد محمد يوسؾ

٩۳۲

 1615120200100014محمد نعيم ابراهيم مصطفى الدقلى

٩۳۳

 1615120200101157محمد نعيم راضى المدبولى سيد احمد

٩۳۴

 1615120200100655محمد نهاد محمد المهدى محمد

٩۳۵

 1615120200100444محمد هشام صدقى المزين

٩۳۶

 1615120200100458محمد وائل عبد الحميد يوسؾ منيسى

٩۳٧

 1615120200100335محمد وسيم محمد محمد الخياط

٩۳٨

 1615120200101324محمد ولىء محمد احمد جنيدى

٩۳٩

 1615120200101371محمد وليد كمال مرسى ابراهيم بدر

٩۴۰

 1615120200101010محمد ياسر فواد عشيبه

٩۴۱

 1615120200100880محمد يسرى عبد المنعم عبد الفتاح فنديس

٩۴۲

 1615120200100762محمود ابراهيم عوض على االمام

٩۴۳

 1615120200101129محمود احمد عباس جاد

٩۴۴

 1615120200101104محمود الشحات محمد محمود خاطر

٩۴۵

 1615120200100929محمود ايمن السعيد عبده ابراهيم

٩۴۶

 1615120200101388محمود بهيج ابراهيم السيد طه

٩۴٧

 1615120200100910محمود حسن الشبراوى عبد الحليم

٩۴٨

 1615120200101060محمود خميس شعبان السيد عامر

٩۴٩

 1615120200100709محمود رضا محمود النجار

٩۵۰

 1615120200100935محمود سمير المحمدى الشربينى الصايػ

٩۵۱

 1615120200100240محمود شريؾ جمال محمد عبد الرحمن

٩۵۲

 1615120200100432محمود شعبان مصطفى عبد هللا عوض

٩۵۳

 1615120200100955محمود طلعت السيد السعيد محمد

٩۵۴

 1615120200101437محمود طه محمود ابوقالب

٩۵۵

 1615120200100173محمود عباس عبد الؽنى عباس الملوى

٩۵۶

 1615120200100366محمود عبد الحميد السيد احمد السبيتى

٩۵٧

 1615120200101093محمود عبدالقادر عبدهللا عبدالحميد عثمان

٩۵٨

 1615120200100100محمود عصام محمد احمد كرسون

٩۵٩

 1615120200101210محمود على ابراهيم السيد

٩۶۰

 1615120200101363محمود عماد عبد القادر المؽازى محمد

حضور
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انصراؾ

صفحة  ۳۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩۶۱

 1615120200100429محمود عوؾ عبد الرحمن مسلم

٩۶۲

 1615120200101333محمود كامل عوض السيد عفيفى

٩۶۳

 1615120200101408محمود محسن محمود السيد

٩۶۴

 1615120200101263محمود محمد حسن خيرهللا

٩۶۵

 1615120200100464محمود محمد ربيع عثمان روتان

٩۶۶

 1615120200100071محمود محمد صبحى على حتحوت

٩۶٧

 1615120200100585محمود محمد طه فايد

٩۶٨

 1615120200100038محمود محمد عبد الوهاب الكفراوى

٩۶٩

 1615120200100573محمود محمد فوزى اللبودى

٩٧۰

 1615120200101320محمود محمد نصر سعد عراقى

٩٧۱

 1615120200101322محمود نمير محمود عبد الفتاح محمد

٩٧۲

 1615120200100377مرام خالد احمد فرحات

٩٧۳

 1615120200100225مرام محمد شلبى كامل

٩٧۴

 1615120200100081مرفت سامى مسعد عبد الخالق

٩٧۵

 1615120200100441مروان سعيد محمود منيسى

٩٧۶

 1615120200100404مروه حسن نوبى عبد القادر

٩٧٧

 1615120200100210مروه خالد حسن احمد العايدى

٩٧٨

 1615120200100903مروه شريؾ احمد ابراهيم ابو العنين

٩٧٩

 1615120200100364مروه عبد السالم محمد حسن بربوش
مروه عبد العزيز عبد العزيز عبد
1615120200100775
العزيزخميس
 1615120200100901مروه لبيب الحسينى محمد الحسينى

٩٨۲

 1615120200101146مروه محمد حسين حسن محمد

٩٨۳

 1615120200101430مروه يوسؾ محمد السيد يوسؾ

٩٨۴

 1615120200100776مريم احمد محمد عزب احمد

٩٨۵

 1615120200100632مريم احمد مختار محمد الحضرى

٩٨۶

 1615120200101226مريم احمد مصطفى عنانى

٩٨٧

 1615120200100671مريم اشرؾ عبد الرحمن حسن رمضان

٩٨٨

 1615120200100788مريم توكل احمد عنب

٩٨٩

 1615120200100542مريم جمال احمد صادق ابو طالب

٩٩۰

 1615120200101292مريم حسن رمضان مصطفى محمد

٩٨۰
٩٨۱

حضور
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انصراؾ

صفحة  ۳۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩٩۱

 1615120200100672مريم خالد زكى محمد الجمل

٩٩۲

 1615120200100690مريم رزق يوسؾ رزق سليمان

٩٩۳

 1615120200100975مريم رضا حلمى رمضان عيسى

٩٩۴

 1615120200100620مريم رمضان المتولى ابراهيم احمد

٩٩۵

 1615120200101070مريم طارق العشماوى ابوبكر عشماوى

٩٩۶

 1615120200100591مريم طه طه وهدان

٩٩٧

 1615120200100990مريم عادل حسن الؽريب

٩٩٨

 1615120200100082مريم عبد الهادى الدسوقى ابو على

٩٩٩

 1615120200101469مريم عبدالسالم عبدالعليم عبدالحليم

حضور

انصراؾ

 1615120200101447 ۱۰۰۰مريم عصام السيد توفيق
 1615120200100102 ۱۰۰۱مريم على فرج على ريحان
 1615120200100789 ۱۰۰۲مريم عمار حمزه على
 1615120200100298 ۱۰۰۳مريم مجدى محروس بسطوروس حنين
 1615120200100886 ۱۰۰۴مريم محروس عبد العال فايز
 1615120200101305 ۱۰۰۵مريم محمد احمد عبد العزيز محمد
 1615120200101141 ۱۰۰۶مريم محمد احمد فرحات
 1615120200101307 ۱۰۰٧مريم محمد البيومى عبد العزيز
 1615120200100710 ۱۰۰٨مريم محمد السيد الشناوى
 1615120200100235 ۱۰۰٩مريم محمد بدوى الجندى
 1615120200100926 ۱۰۱۰مريم محمد رضا السيد محمد على
 1615120200100945 ۱۰۱۱مريم محمد عبد الحميد السيد عبده
 1615120200100085 ۱۰۱۲مريم محمد عبدهللا محمد شهاب الدين
 1615120200100999 ۱۰۱۳مريم محمد محمود السيد سليمان
 1615120200100833 ۱۰۱۴مريم محمد محمود خليل شتيوى
 1615120200100878 ۱۰۱۵مريم محمود محمد محمد عبد الرحمن
 1615120200101219 ۱۰۱۶مريم منتصر مصباح عبدالسالم وهبه
 1615120200101011 ۱۰۱٧مريم ميخائيل رزق ميخائيل فرج
 1615120200100624 ۱۰۱٨مريم ناصر احمد على االمير
 1615120200101319 ۱۰۱٩مريم نعيم محمد مصطفى
 1615120200100716 ۱۰۲۰مريم هشام الحنفى محمد احمد

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۳۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200101290 ۱۰۲۱مشارى مصطفى الدسوقى السباعى عسل
 1615120200100323 ۱۰۲۲مصطفى احمد السيد الؽريب عبد هللا
 1615120200100987 ۱۰۲۳مصطفى السيد السيد على الجيار
 1615120200100469 ۱۰۲۴مصطفى السيد خطاب خطاب
 1615120200100097 ۱۰۲۵مصطفى خالد مجاهد مصطفى
 1615120200101189 ۱۰۲۶مصطفى رضا مصطفى عبده عوض
 1615120200100001 ۱۰۲٧مصطفى محسن ابراهيم احمد محمد
 1615120200100784 ۱۰۲٨مصطفى محمد السيد ابو العنين هجرس
1615120200100360 ۱۰۲٩
1615120200100450 ۱۰۳۰
1615120200101359 ۱۰۳۱
1615120200101451 ۱۰۳۲
1615120200100882 ۱۰۳۳

مصطفى محمد بدوى النجار
مصطفى محمد عبد الجواد عبد العاطى
عطيه
مصطفى محمد محمد عبد الكريم الشويحى
مصطفى محمود ابراهيم عبد المقصود عبد
الهادى
مصطفى مختار مصطفى عبد العال

 1615120200100787 ۱۰۳۴معاذ عاطؾ بهجى درؼام
 1615120200100994 ۱۰۳۵معاذ عبد اللطيؾ معروؾ عبد اللطيؾ اسالم
 1615120200100761 ۱۰۳۶معاذ نشات محمد ابراهيم مصطفى
 1615120200100686 ۱۰۳٧معتصم احمد محمد منصور عبد الرحمن
 1615120200100037 ۱۰۳٨ملك عبد الحى محمد عبد الحى الخالع
 1615120200100044 ۱۰۳٩ملكه عصام محمد محمد العنانى
 1615120200100853 ۱۰۴۰ممدوح عبد الفتاح يسرى عبد الفتاح
 1615120200100769 ۱۰۴۱منار احمد عبد العزيز البندارى على
 1615120200101006 ۱۰۴۲منار حمدى عبد االحد الصالح متولى طه
 1615120200100202 ۱۰۴۳منار محمود عبدالفتاح عبد المجيد شاهين
 1615120200100526 ۱۰۴۴منار ممدوح انور عبدالصمد شراره
 1615120200100398 ۱۰۴۵منة هللا احمد رجب احمد يوسؾ
 1615120200100156 ۱۰۴۶منة هللا احمد محمد احمد الزواوى
 1615120200100402 ۱۰۴٧منة هللا احمد هاشم شعبان
 1615120200100177 ۱۰۴٨منة هللا السيد عبد هللا الهندوم
 1615120200101183 ۱۰۴٩منة هللا موفق السيد حسين عبده
 1615120200100913 ۱۰۵۰منه هللا ابراهيم محمد ابراهيم صالح
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صفحة  ۳۵من ۵۰۶
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عدد الطالب
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۱۲٨۰

م
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انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100643 ۱۰۵۱منه هللا حمدى محمد ابو مصطفى الردينى
 1615120200101053 ۱۰۵۲منه هللا رضا احمد على
 1615120200101323 ۱۰۵۳منه هللا رياض رزق معروؾ نواره
 1615120200100304 ۱۰۵۴منه هللا محمد مدحت محمد ابراهيم
 1615120200101139 ۱۰۵۵منه هللا ممدوح سمير ممدوح المنسى
 1615120200101019 ۱۰۵۶منه هللا نجاح امين الشرقاوى
 1615120200101304 ۱۰۵٧منه ايهاب محمد ابو زهره
 1615120200100556 ۱۰۵٨منه سعد ابراهيم محمد سويدان
 1615120200100077 ۱۰۵٩منه طه ابراهيم الشافعى
 1615120200101033 ۱۰۶۰منه ماجد عبدالعزيز مرسى عبد المطلب
 1615120200101169 ۱۰۶۱منى السيد السيد ابو الفضل
 1615120200100211 ۱۰۶۲منى حافظ محمد مصطفى سالم
 1615120200100801 ۱۰۶۳منى رمضان صالح احمد
 1615120200100701 ۱۰۶۴منى رمضان عبد البديع احمد
 1615120200100151 ۱۰۶۵منى كمال حسن عبد الجواد سعد
 1615120200101306 ۱۰۶۶مومن احمد رمزى السعيد العنانى
 1615120200100454 ۱۰۶٧مومن حماده ابراهيم ابراهيم ندا
 1615120200100783 ۱۰۶٨مومن دهيم محمد ؼازى السيد
 1615120200100676 ۱۰۶٩مونيا مدحت عبد الؽفور حسن على
 1615120200100495 ۱۰٧۰مى احمد احمد محمد اللقانى
 1615120200100921 ۱۰٧۱مى احمد محمد محمود منصور
 1615120200101115 ۱۰٧۲مى الدسوقى محمد ابراهيم العتوى
 1615120200101339 ۱۰٧۳مى عبد السالم عبد هللا ابو حامد
 1615120200101195 ۱۰٧۴مى معتز عبدهللا ابراهيم المؽازى
 1615120200100806 ۱۰٧۵ميار السعيد عبد الروؾ السعيد
 1615120200100070 ۱۰٧۶ميار عبد الفتاح ابراهيم عبد الفتاح جناح
 1615120200100393 ۱۰٧٧ميار محمد حسن على حسن
 1615120200100567 ۱۰٧٨ميار محمد راشد زياده راشد
 1615120200100017 ۱۰٧٩ميار محمد فراج زين الشاطر
 1615120200100765 ۱۰٨۰ميرال مدحت عبد السالم عبد الوهاب
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۱۲٨۰
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انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200101137 ۱۰٨۱ميرنا ايهاب صابر مكارى ايوب
 1615120200100352 ۱۰٨۲ميرنا حسنى احمد عبد القوى عميره
 1615120200100852 ۱۰٨۳ميرنا خالد قطب ربيع
 1615120200101150 ۱۰٨۴ميرنا سالم محمد بدوى البيعه
 1615120200101347 ۱۰٨۵ميرنا عماد عبد المنعم الشوربجى
 1615120200101272 ۱۰٨۶ميرنا مجدى عبد الرحمن على جاويش
 1615120200101342 ۱۰٨٧ميرنا هشام محمد السيد ابراهيم
 1615120200100419 ۱۰٨٨ميالد عبدالمسيح ميالد عبدالمسيح
 1615120200100479 ۱۰٨٩ناجى مسعد طه على عطيه
 1615120200100384 ۱۰٩۰نادر عبد الحليم عبد الستار عبد الحليم
 1615120200100865 ۱۰٩۱ناريمان على عبد المنعم محمد السيد
 1615120200100324 ۱۰٩۲نانسى ابوالسعد محمد يوسؾ
 1615120200100227 ۱۰٩۳نانسى عبد الرحمن رضا رحيم
 1615120200100091 ۱۰٩۴نانسى محمد ابو العزم محمد عقده
 1615120200101446 ۱۰٩۵نانسى نصر احمد عبد الحميد احمد
 1615120200100760 ۱۰٩۶نانى والى السيد القللى محمد الشربينى
 1615120200101360 ۱۰٩٧نبيله ابراهيم عبد الحميد عبد القوى
 1615120200101303 ۱۰٩٨نبيه شحاته نبيه حسين ابو طالب
 1615120200101143 ۱۰٩٩نجالء محمود محمد حسن حنفى
 1615120200100229 ۱۱۰۰نجوى ابراهيم ابراهيم محمد فرج
 1615120200100382 ۱۱۰۱ندا السيد عبدالحليم عبدالعليم ؼزيز
 1615120200100293 ۱۱۰۲ندا الشوادفى عبد العزيز صالح السيد
 1615120200100523 ۱۱۰۳ندا عالء الدين سمير عبده يونس
 1615120200100558 ۱۱۰۴ندا عالء الدين على اؼا
 1615120200100888 ۱۱۰۵ندا محمد خالد محمد ابراهيم
 1615120200101003 ۱۱۰۶ندا محمد فوزى عبيد
 1615120200100050 ۱۱۰٧ندا محمد مسعد عبدالفتاح اسماعيل
 1615120200100815 ۱۱۰٨نداء السعيد محمد محمد الديسطى
 1615120200101440 ۱۱۰٩ندى ابراهيم محمد البستانى
 1615120200100922 ۱۱۱۰ندى احمد على عبد العال المتولى ليله

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۳٧من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100781 ۱۱۱۱ندى اسامه لطفى ابراهيم الباز
 1615120200100978 ۱۱۱۲ندى الجرايحى عابد ابراهيم ؼنيم
 1615120200100517 ۱۱۱۳ندى المنشاوى المنشاوى محمود النحراوى
 1615120200100583 ۱۱۱۴ندى امين شوقى عبد الشافى صايمه
 1615120200101239 ۱۱۱۵ندى ايهاب عبدالحليم عبدالرحمن
 1615120200100028 ۱۱۱۶ندى خالد على محمد شتا
 1615120200101030 ۱۱۱٧ندى رافت محمود كروش
 1615120200101074 ۱۱۱٨ندى رمضان عبدهللا بيومى السعيد
 1615120200100279 ۱۱۱٩ندى شعبان شعبان سالم
 1615120200100747 ۱۱۲۰ندى طارق الشحات حسين
 1615120200100216 ۱۱۲۱ندى طارق رمضان احمد السحت
 1615120200100597 ۱۱۲۲ندى طارق محمد ابو العطا
 1615120200101029 ۱۱۲۳ندى عبدهللا عبدالؽفار سالمه
 1615120200100647 ۱۱۲۴ندى على على رزق العبد
 1615120200100088 ۱۱۲۵ندى فرحات عيسى اسماعيل المدهون
 1615120200100475 ۱۱۲۶ندى مجدى السيد فرحات حليمه
 1615120200101337 ۱۱۲٧ندى محب مجاهد على ابراهيم
 1615120200101037 ۱۱۲٨ندى محمد عبد الستار احمد البحراوى
 1615120200101448 ۱۱۲٩ندى محمد محمد ابراهيم ابو سمره
 1615120200100691 ۱۱۳۰ندى محمد مسعد ابراهيم محمد بخيت
 1615120200101052 ۱۱۳۱ندى مصطفى عزت شوقى
 1615120200101117 ۱۱۳۲ندى مصطفى محمد ابوشنادى
 1615120200100168 ۱۱۳۳ندى هشام فتوح على الصفتى
 1615120200101296 ۱۱۳۴ندى وحيد طايع هالل
 1615120200101054 ۱۱۳۵ندى ياسر نصر ابو الريش
 1615120200100309 ۱۱۳۶نرمين ابراهيم احمد عبدهللا ابوشنب
 1615120200100507 ۱۱۳٧نرمين شعبان فاروق عبدالؽنى
 1615120200100162 ۱۱۳٨نرمين عبدالفتاح محمود محمد
 1615120200101338 ۱۱۳٩نرمين محمد ابراهيم المصرى ابراهيم
 1615120200100057 ۱۱۴۰نرمين محمود عبد الدايم البسيونى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۳٨من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200101277 ۱۱۴۱نسمه خالد كامل البدوى
 1615120200101094 ۱۱۴۲نصر سالمه حسن الوكيل
 1615120200100297 ۱۱۴۳ننسى عبدالحميد عبدالفتاح ابوالعز السيد
 1615120200100939 ۱۱۴۴نهال صالح الدين يوسؾ حجازى
 1615120200100403 ۱۱۴۵نهال ناصر حامد عبد الؽنى الصاوى
 1615120180100321 ۱۱۴۶نهى السيد عبد الحميد البيلى سالم
 1615120200100669 ۱۱۴٧نهى الؽريب الؽريب رمضان محمد
نهى محمد نجاح عبد المحسن عبد المعطى
1615120200101454 ۱۱۴٨
الزمر
 1615120200101244 ۱۱۴٩نور حسن السيد على ابو ليله
 1615120200101327 ۱۱۵۰نور رضا الحمادى محمد الحصى
 1615120200100388 ۱۱۵۱نور عماد فواد محمود رزق
 1615120200101424 ۱۱۵۲نورا احمد انس محمد جنديه
 1615120200100080 ۱۱۵۳نورا ارحب عبد العزيز محمد شتا
 1615120200100993 ۱۱۵۴نورا حسن ابوالمعاطى محمد على
 1615120200100711 ۱۱۵۵نورا فتحى معاطى حافظ
 1615120200100268 ۱۱۵۶نورا محمد مصطفى محمود حسين
 1615120200100532 ۱۱۵٧نوران ابراهيم انور محمد درويش
 1615120200100213 ۱۱۵٨نوران عبدالحكيم عطيه حماده احمد
 1615120200100218 ۱۱۵٩نوران محمد حسن مصطفى سالمه
 1615120200100753 ۱۱۶۰نوران محمد شحاته محمد اسماعيل
 1615120200100283 ۱۱۶۱نورسين احمد ظريؾ احمد سالمه
 1615120200100622 ۱۱۶۲نورسين السيد عوض النعناع
 1615120200100627 ۱۱۶۳نورهان احمد احمد محمد بركة
 1615120200101081 ۱۱۶۴نورهان احمد فياض التهامى فياض
 1615120200100136 ۱۱۶۵نورهان ايمن نبيل على صالح
 1615120200100187 ۱۱۶۶نورهان حسام الدين حمدى قطب عبدالكريم
 1615120200101158 ۱۱۶٧نورهان حماد محمد صبحى حماد النشار
 1615120200100849 ۱۱۶٨نورهان رضا احمد فرج مصطفى
 1615120200101380 ۱۱۶٩نورهان رفاعى محمد نجاتى محمد الرفاعى
 1615120200100498 ۱۱٧۰نورهان صبرى رشاد هالل عماره

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۳٩من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي
انتظام

۱۲٨۰

اسم الطالب
كودالطالب
م
نورهان لبيب عبد البديع عبد العزيز ابو
1615120200101411 ۱۱٧۱
طالب
 1615120200101458 ۱۱٧۲نورهان محمد عبد العليم ابو زيد

حضور

انصراؾ

 1615120200101135 ۱۱٧۳نورهان هشام ابراهيم بدور
 1615120200100721 ۱۱٧۴نورين صالح محمد محمد المتولى الجلده
 1615120200100144 ۱۱٧۵نيرة عالءالدين محمد زعرب
 1615120200100692 ۱۱٧۶نيره الرفاعى حسن السيد عبده
 1615120200100938 ۱۱٧٧نيره محمد محمد السعيد محمد عوضين
 1615120200100343 ۱۱٧٨نيرى طارق سيد توفيق محمد
 1615120200100061 ۱۱٧٩نيفين مجدى عبد البصير ابوزهره
 1615120200101004 ۱۱٨۰هاجر احمد عبدالسالم حماد
 1615120200100642 ۱۱٨۱هاجر احمد متولى رضوان ؼانم
 1615120200100902 ۱۱٨۲هاجر اسماعيل محمد المكاوى محمد
 1615120200101283 ۱۱٨۳هاجر السعيد محمد السعيد حسن
 1615120200100586 ۱۱٨۴هاجر شعبان حسن ابو عبيد
 1615120200100052 ۱۱٨۵هاجر عادل عبدالحميد عافيه
 1615120200100280 ۱۱٨۶هاجر عالء مسعد محمد احمد قمبر
 1615120200100067 ۱۱٨٧هاجر عماد عبدالجواد ابوالمجد ودن
 1615120200101007 ۱۱٨٨هاجر محمد سليمان السقا
 1615120200100510 ۱۱٨٩هايدى عادل عبد الرحيم زيان
 1615120200101346 ۱۱٩۰هبه هللا محمد عبد النبى محمد شحاته
 1615120200101429 ۱۱٩۱هبه بالسى محمد محروس
 1615120200101102 ۱۱٩۲هبه حامد فتحى بسيونى
 1615120200101398 ۱۱٩۳هبه صفوت محمد محمد احمد رسالن
 1615120200100908 ۱۱٩۴هبه عزيز ابراهيم عيد احمد
 1615120200100799 ۱۱٩۵هدى على محمد على الشريؾ
 1615120200100511 ۱۱٩۶هدى محمد احمد مكى
 1615120200101056 ۱۱٩٧هدير ابراهيم عبد المنعم عزب
 1615120200100545 ۱۱٩٨هدير السيد عبد الشافى عبد هللا
 1615120200100189 ۱۱٩٩هدير ايمن عبد الؽنى محمد الدلتونى
 1615120200101381 ۱۲۰۰هدير حمد عبد الحميد محمد حمد

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۴۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100492 ۱۲۰۱هدير طارق جابر برؼش
 1615120200101286 ۱۲۰۲هدير عصام على عوض العنانى
 1615120200100684 ۱۲۰۳هدير ماهر بكر اسماعيل البطه
 1615120200100246 ۱۲۰۴هشام السعيد احمد سليمان وهدان
 1615120200100932 ۱۲۰۵هشام السعيد المهدى عبد المنعم زيادة
 1615120200100204 ۱۲۰۶همس جمال محمد ابراهيم
 1615120200101213 ۱۲۰٧همس محمد نمر عثمان
 1615120200101238 ۱۲۰٨همسه احمد حامد حسان
 1615120200100920 ۱۲۰٩همسه على محمد السيد محمد حواش
 1615120200101119 ۱۲۱۰هنا ياسر محمد السيد الرفاعى
 1615120200100773 ۱۲۱۱هناء ابراهيم عيسى ؼانم
 1615120200100112 ۱۲۱۲هناء سمير عبد اللطيؾ السيد المكاوى
 1615120200100746 ۱۲۱۳هناء مجاهد رجب مجاهد
 1615120200100295 ۱۲۱۴هناء مصطفى عباس مصطفى على العبد
 1615120200100405 ۱۲۱۵هناء هاشم عبد الفتاح يوسؾ حسن
 1615120200101374 ۱۲۱۶هند عبد الناصر على السيد السقا
 1615120200100919 ۱۲۱٧هيا البدوى ابو المعاطى محمد بدوى
 1615120200100996 ۱۲۱٨وائل حامد الشبراوى احمد اسماعيل
 1615120200100354 ۱۲۱٩ورده احمد حميده عبد العزيز
 1615120200100839 ۱۲۲۰وسام ابو طالب على المهدى حجازى
 1615120200101147 ۱۲۲۱وسام عبد المنعم احمد هارون على
 1615120200100689 ۱۲۲۲وسام عمرو عبد الحكيم المهدى حسانين
 1615120200100392 ۱۲۲۳وفاء احمد السيد مسعد ابوالسعود
 1615120200100322 ۱۲۲۴وفاء بدر حلمى عبد الهادى زيدان
 1615120200101401 ۱۲۲۵وفاء جابر عبد الفتاح عبد العزيز السعيد
 1615120200101018 ۱۲۲۶وفاء رمضان عبدالصمد زهران
 1615120200100609 ۱۲۲٧وفاء محمد سليم سمرة
 1615120200100791 ۱۲۲٨وفاء مصطفى فاروق ابراهيم منسى
 1615120200100822 ۱۲۲٩وفاء وحيد عدالن احمد
 1615120200100094 ۱۲۳۰وفاء يحى عبدربه سعد شنب

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۴۱من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200101259 ۱۲۳۱وليد سعد عبدالعزيز علوه
 1615120200100124 ۱۲۳۲وليد شوقى عبداللطيؾ زايد سعداوى
 1615120200100785 ۱۲۳۳وليد محمود صدقى محمود درويش
 1615120200100418 ۱۲۳۴يارا حسام الدين ناجى محمد سلومة
 1615120200101126 ۱۲۳۵يارا حسين السيد النجار
 1615120200100489 ۱۲۳۶يارا ربيع عبدالحميد سالمه
 1615120200100884 ۱۲۳٧يارا صالح الدين محمد محمد جبر
 1615120200100045 ۱۲۳٨يارا عالء محمد كامل يوسؾ سليمان
يارا مجدى ابراهيم محمد عبد الحميد
1615120200100345 ۱۲۳٩
ابراهيم
 1615120200100226 ۱۲۴۰يارا محمد الموافى العزب
 1615120200100601 ۱۲۴۱يارا وليد محمد محمود يوسؾ
 1615120200101109 ۱۲۴۲ياسمين السيد حسين التمنه
 1615120200100651 ۱۲۴۳ياسمين السيد نجيب محمد عوض
 1615120200101297 ۱۲۴۴ياسمين رضا محمد احمد البؽدادى
 1615120200100796 ۱۲۴۵ياسمين عبد الرحيم محمد عبد المولى
 1615120200100756 ۱۲۴۶ياسمين عبد السالم عبد الحميد عبد السالم
 1615120200100314 ۱۲۴٧ياسمين عالء ابراهيم على منصور
 1615120200100529 ۱۲۴٨ياسمين فرج سيد احمد داود سيد احمد
 1615120200101077 ۱۲۴٩ياسمين محمد سالم محمد مطاريد
 1615120200100101 ۱۲۵۰ياسمين محمد محمود محمد ليمونه
 1615120200100856 ۱۲۵۱ياسمين مصطفى اسماعيل حافظ الرمادى
 1615120200100373 ۱۲۵۲يحيى هانى عنتر ابراهيم محمد
 1615120200100734 ۱۲۵۳يسر محمد الشربينى عبده يونس
 1615120200100150 ۱۲۵۴يسرا محمد عبد هللا محمد بيومى ابو زيد
 1615120200100172 ۱۲۵۵يمنى احمد عطيه احمد يسن
 1615120200100579 ۱۲۵۶يمنى اكرم السيد ابراهيم الخاليلى
 1615120200100933 ۱۲۵٧يمنى السيد المتولى السيد العطار
 1615120200100374 ۱۲۵٨يمنى امجد محمد محمد القاضى
 1615120200101160 ۱۲۵٩يمنى ايمن حسن محمد موافى
 1615120200100763 ۱۲۶۰يمنى حسن عبد المومن الشربينى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۴۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح ()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200101291 ۱۲۶۱يمنى حسين السيد على الخولى
 1615120200101224 ۱۲۶۲يمنى شريؾ عبد الجليل حسن
 1615120200100834 ۱۲۶۳يمنى طارق ابراهيم محمد ابراهيم
 1615120200100336 ۱۲۶۴يمنى عنتر عبد التواب ابراهيم سالمه
 1615120200100731 ۱۲۶۵يمنى مصطفى عبد الحميد احمد الديب
 1615120200100020 ۱۲۶۶يوحنا عزت سامى انيس اسعد
 1615120200100820 ۱۲۶٧يوسؾ احمد السيد محمد عجوة
 1615120200100995 ۱۲۶٨يوسؾ احمد المتولى عبدالمجيد
 1615120200100396 ۱۲۶٩يوسؾ احمد عبد الرزاق سعد رزيقه
 1615120200100598 ۱۲٧۰يوسؾ احمد محمد مسلم
 1615120200100409 ۱۲٧۱يوسؾ ايمن محمد عبد العزيز نافع
 1615120200101088 ۱۲٧۲يوسؾ حمدى محمد ابو المحاسن نعيم
 1615120200100728 ۱۲٧۳يوسؾ سالم حمدى سالم سيد احمد
 1615120200101423 ۱۲٧۴يوسؾ مجدى حسين الحديدى عسل
 1615120200101223 ۱۲٧۵يوسؾ محمد الصديق عيد
 1615120200100667 ۱۲٧۶يوسؾ محمد حسن محمد حسن
1615120200101287 ۱۲٧٧
1615120200100630 ۱۲٧٨
1615120200101358 ۱۲٧٩
1615120200101203 ۱۲٨۰

يوسؾ مسعد عبد الفتاح محمد اليمانى
يوسؾ مصطفى الراملى مصطفى ابو
االسعاد
يوسؾ وائل السعيد انيس وهدان
يوسؾ وائل محمد محمد البيومى عبد
الرحيم

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۴۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

م

 :التشريح ()۳
:

٨

كودالطالب

الفصل

 :الفصل الربيعي

اسم الطالب

۱

 1615120190101165ابراهيم خالد عبدالباقى عبدهللا خليفة

۲

 1615120170100187احمد عباس عبدالؽنى الملوى

۳

 1615120190100671سعد الشحات سعد عبدالمجيد عثمان

۴

 1615120190100173صبرى القطب محمد القطب سليم

۵

 1615120190101161عبدالرحمن السيد عرفة السيد

۶

 1615120180100679محمد احمد محمد شريؾ السيد

٧

 1615120190100675محمد كمال عبد العزيز بركات

٨

 1615120190101036يوسؾ عبدالمتعال فواد حسن

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انتظام

حضور

انصراؾ

صفحة  ۴۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم األدوية()۳
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱٩

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱

 1615120190101332امانى احمد عيسى الخولى

۲

 1615120190101318امنية طارق فاروق عبد السالم البنا

۳

 1615120190101336امنية فتحى عبد العزيز سالم

۴

 1615120190101352بهاء حسن السيد ابراهيم

۵

 1615120190101301خلود عبد العليم عبد العليم جادو النجار

۶

 1615120180100834سلمى ياسر السعيد تركى

٧

 1615120190101307فاطمة صفوت احمد الشاذلى عبدة امبابى

٨

 1615120180100837مازن عماد حسن العفيفى

٩

 1615120190101310معتز محمد السيد مومن

۱۰

 1615120190101303نورهان احمد جابر عبد المحسن ناصؾ

۱۱

 1615120190100137احمد مرعى السعيد مرعى على

۱۲

 1615120190100975حسام حسن معوض عوض بدر

۱۳

 1615120190100962خالد على محمد حجازى خالد

۱۴

 1615120190100976خالد محمد محمد حسين ابراهيم حموده

۱۵

 1615120180100772سمر صبر عبد الرحيم داود

۱۶

 1615120190101109عمر محمد عبد الرحمن احمد يوسؾ

۱٧

 1615120190101166محمد عالءالدين محمد الشيشينى

۱٨

 1615120180100829مروان احمد ماهر السيد عطية

۱٩

 1615120190100929مصطفى السعيد عبدالحليم عبده حشيش

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ۴۵من ۵۰۶

م
۱
۲
۳
۴
۵
۶
٧
٨
٩
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱٧
۱٨
۱٩

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۴۶من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱

 1615120200100390ابانوب عوض عزيز طوبيه

۲

 1615120200101246ابرار عبدهللا عباس زين

۳

 1615120200100129ابراهيم حسين ابراهيم كامل السيد

۴

 1615120200101301ابراهيم حمدى فتحى ابراهيم شحتو

۵

 1615120200100278ابراهيم شاكر عبد الفتاح الدسوقى عيسى

۶

 1615120200101038ابراهيم عاطؾ عبدالسالم على شحاته

٧

 1615120200101041ابراهيم على ابراهيم على تركيه

٨

 1615120200100754ابراهيم محمد ابراهيم محمد

٩

 1615120200100843ابراهيم محمد ابراهيم محمد ابراهيم الدسوقى

۱۰

 1615120200100337ابراهيم يحيى عبدالعزيز عبدالقادر

۱۱

 1615120200100185احسان محمود محمد محمود عنانى

۱۲

 1615120200100619احمد ابراهيم احمد السيد محمد

۱۳

 1615120200100563احمد ابراهيم العدوى العفيفى

۱۴

 1615120200100194احمد ابراهيم العرابى رزق السقا

۱۵

 1615120200100830احمد احمد عبد العظيم ابوسكينه

۱۶

 1615120200101211احمد اسامه عبد العزيز الخولى

۱٧

 1615120200100859احمد اكرم الشحات محمد

۱٨

 1615120200100707احمد السيد ناصؾ الدسوقى ابو الخير

۱٩

 1615120200100708احمد المؽاورى احمد محمد ناصؾ

۲۰

 1615120200100729احمد الهلباوى رزق الدسوقى يوسؾ

۲۱

 1615120200100970احمد الوصيؾ محمد ابراهيم ابراهيم

۲۲

 1615120200101280احمد انور محمد حسن على احمد

۲۳

 1615120200101163احمد باسم عطيه سعد ابو رفاعى

۲۴

 1615120200101105احمد بالل عبد الموجود ابراهيم

۲۵

 1615120200100461احمد جابر محروس ضيؾ هللا العقارى

۲۶

 1615120200100848احمد جمال احمد الشربينى امام

۲٧

 1615120200100332احمد حسن على على محمد الدويهى

۲٨

 1615120200100412احمد حمدى عبدالجواد محمد

۲٩

 1615120200100564احمد خالد السيد احمد البسيونى

۳۰

 1615120200100766احمد خالد على المملوك

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۴٧من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳۱

 1615120200101175احمد خليل احمد محمد ابراهيم

۳۲

 1615120200100316احمد رجب محمد حافظ حموده

۳۳

 1615120200100764احمد رضا احمد محمد نصر

۳۴

 1615120200100827احمد رضا عبد اللطيؾ عبد هللا

۳۵

 1615120200100959احمد رياض شكرى احمد الدرس

۳۶

 1615120200101434احمد زينهم رفعت سعد مرؼنى

۳٧

 1615120200100478احمد سالم عبدالجليل احمدابراهيم

۳٨

 1615120200100795احمد سامح السعيد كامل

۳٩

 1615120200101262احمد سامح السيد عرمان

۴۰

 1615120200100477احمد سعد بدير احمد بدير زينه

۴۱

 1615120200100422احمد سعيد الشحات عبدربه عبد هللا

۴۲

 1615120200101028احمد سعيد محمد عبدالؽنى موسى

۴۳

 1615120200100181احمد سالمه احمد عبدالمعطى سالمه

۴۴

 1615120200100378احمد سمير محمد كحشر

۴۵

 1615120200101089احمد سيد احمد محمد خطاب

۴۶

 1615120200100738احمد شاكر المرسى ابراهيم الناقر

۴٧

 1615120200100179احمد شلبى مرسى شلبى الجبالى

۴٨

 1615120200100613احمد صالح السيد على على رخا

۴٩

 1615120200101151احمد صبحى اسماعيل ابراهيم الحيله

۵۰

 1615120200100487احمد صفوت رمضان ابو

۵۱

 1615120200100460احمد صالح احمد محمد زقزوق

۵۲

 1615120200100737احمد طارق محمد عباس محمد عمر

۵۳

 1615120200101148احمد عاطؾ احمد عبد الحميد الحيله

۵۴

 1615120200100247احمد عبد الحليم عبد الحميد الشهاوى

۵۵

1615120200100459

۵۶

1615120200100770

۵٧

1615120200101098

۵٨

1615120200101128

۵٩

 1615120200101274احمد عبد القادر السيد يوسؾ الؽنام

۶۰

 1615120200101113احمد عبدالفتاح زكريا سافوح

حضور

انصراؾ

احمد عبد الحليم عبد العليم محمد
احمد عبد الحميد عبد الروؾ عبد الحميد عبد
العال
احمد عبد الرحمن عبد الجواد عبد الرحمن
فايد
احمد عبد الؽفار محمد جاد

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۴٨من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶۱

 1615120200100007احمد عبدهللا عيد ابوالنصر

۶۲

 1615120200101207احمد عبدالناصر محمد نجم

۶۳

 1615120200101295احمد عبده عبده مصطفى مراد

۶۴

 1615120200100681احمد عالء الدين احمد العدل الباز

۶۵

 1615120200100018احمد عالء عباس حماد بركات

۶۶

 1615120200101101احمد على حامد قاسم

۶٧

 1615120200100971احمد على على حسن احمد حسين

۶٨

 1615120200101457احمد على هانى هارون الشامى

۶٩

 1615120200101194احمد عمر محمد رضوان

٧۰

 1615120200100315احمد عيد عبد الهادى محمد سالمه

٧۱

 1615120200101382احمد عيسى محمد نجيب عون المعداوى

٧۲

 1615120200100696احمد فاروق ابراهيم عوض الدميرى

٧۳

 1615120200100928احمد فواد سعد عبد الرازق محمد

٧۴

 1615120200100909احمد مجدى حسنين احمد المرشدى

٧۵

 1615120200100574احمد مجدى محمد عبد هللا الحناطى

٧۶

 1615120200101370احمد محمد ابراهيم رضوان سليم

٧٧

 1615120200100244احمد محمد ابو الفتوح ابراهيم محرز

٧٨

 1615120200100214احمد محمد احمد شعالن

٧٩

 1615120200100423احمد محمد اسماعيل المزين

٨۰

 1615120200100608احمد محمد السيد العربى ابوالرجال

٨۱

 1615120200100687احمد محمد السيد محمد نجا

٨۲

 1615120200100953احمد محمد السيد محمد يونس

٨۳

 1615120200100868احمد محمد العوضى على على

٨۴

 1615120200101386احمد محمد عبد الؽنى على عامر

٨۵

 1615120200100916احمد محمد عبده محمد حسن

٨۶

 1615120200100998احمد محمد عطيه مجاهد

٨٧

 1615120200101357احمد محمد على العوضى مصطفى زايد

٨٨

 1615120200100726احمد محمد على على فايد

٨٩

 1615120200100361احمد محمد على محمد عبده

٩۰

 1615120200101271احمد محمد فوزى ؼنيم

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۴٩من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩۱

 1615120200100481احمد محمد محمود عبد هللا شيحه

٩۲

 1615120200101300احمد محمد مختار االمام السيد

٩۳

 1615120200100128احمد محمد منير محمد محمود جادهللا

٩۴

 1615120200100058احمد محمود محمد احمد زايد

٩۵

 1615120200100096احمد مسعد محمد يوسؾ خيرهللا

٩۶

 1615120200100782احمد مصطفى عبد العال السيد الشاميه

٩٧

 1615120200100294احمد مصطفى مؽازى محمد جمعه

٩٨

 1615120200101441احمد منصور عبد الوهاب القمصانى

٩٩

 1615120200100184احمد مهيب عبد اللطيؾ الفقى

۱۰۰

 1615120200100059احمد ناصر بيومى الشرنوبى يونس

۱۰۱

 1615120200100003احمد ناصر صابر البسيونى

۱۰۲

 1615120200101270احمد نصحى محمد احمد الباز

۱۰۳

 1615120200100358احمد هاشم عبدالفتاح محمد ابراهيم

۱۰۴

 1615120200100931احمد وائل على ابو الخير

۱۰۵

 1615120200100818احمد وجيه فاضل سالمه محمد

۱۰۶

 1615120200101396احمد وليد محمد عوض

۱۰٧

 1615120200101176احمد ياسر احمد الجوهرى ابو العينين

۱۰٨

 1615120200101027احمد يسرى احمد عبدالصبور الشيخ

۱۰٩

 1615120200100243ادهم احمد ابو زيد على عرب

۱۱۰

 1615120200100741ادهم احمد عبد هللا عبد المقصود

۱۱۱

 1615120200100751ادهم ايمن صابر محمد طه

۱۱۲

 1615120200101369ادهم عماد حسن حسن على التركى

۱۱۳

 1615120200100299اروى احمد احمد عبدالؽنى خضر

۱۱۴

 1615120200101390اروى عبد هللا السيد السيد اللبودى

۱۱۵

 1615120200100808اروى محمد احمد ادم زكى

۱۱۶

 1615120200100677اريج عزت هالل محمد عبد هللا

۱۱٧

 1615120200100171اسامة محمد احمد الشباسى

۱۱٨

 1615120200101453اسامه عماد سعيد ابو العطا

۱۱٩

 1615120200100851اسامه محمد صبح حمزه الهنيدى

۱۲۰

 1615120200100462اسر ايمن امين المسيرى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۵۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱۲۱

 1615120200100034اسراء ابراهيم عبد المنعم محمود

۱۲۲

 1615120200100965اسراء احمد الحسين القعقاع محمد

۱۲۳

 1615120200100974اسراء احمد على عوض شعيب

۱۲۴

 1615120200101310اسراء احمد محمد الخليفه

۱۲۵

 1615120200101350اسراء اسامه ابو الفتوح رزق رزق

۱۲۶

 1615120200100053اسراء الرفاعى احمد شوقى محمود الرفاعى

۱۲٧

 1615120200100318اسراء السيد عبد الستار محمود الجمل

۱۲٨

 1615120200100329اسراء السيد عبد الواحد عثمان ابراهيم

۱۲٩

 1615120200101450اسراء جمال احمد ابو النجا شحاته

۱۳۰

 1615120200100012اسراء جمال محمد ابو ؼنيم

۱۳۱

 1615120200100220اسراء رضا عبد الخالق عبد الواحد

۱۳۲

 1615120200100068اسراء زكريا محمد ابوالنضر

۱۳۳

 1615120200101095اسراء سامح ابراهيم السيد عوض

۱۳۴

 1615120200101410اسراء سعد محمد نوح

۱۳۵

 1615120200100506اسراء سمير عبد الحكيم عفيفى النمر

۱۳۶

 1615120200100841اسراء شعيب المؽاورى ابو زيد

۱۳٧

 1615120200100803اسراء عبد الحميد محمد حسين عبد الرحمن

۱۳٨

 1615120200100005اسراء عبدالعزيز محمد محمد مصطفى

۱۳٩

 1615120200100860اسراء مجدى ابراهيم السيد المتولى

۱۴۰

 1615120200100736اسراء محمد عبد المنعم االباصيرى محمد

۱۴۱

 1615120200101009اسراء محمد كيالنى رجب

۱۴۲

 1615120200100927اسراء محمد منصور محمد احمد

۱۴۳

 1615120200100838اسراء محمود امين موسى

۱۴۴

 1615120200100537اسراء محمود بسيونى حسن بسيونى بدر

۱۴۵

 1615120200100417اسراء منصور عبد الرازق ابراهيم عارؾ

۱۴۶

 1615120200100855اسراء ناجى ابراهيم المرسى رزيق

۱۴٧

 1615120200100821اسراء نبيل السيد على على

۱۴٨

 1615120200100437اسالم ابراهيم انيس محمد زايد

۱۴٩

 1615120200101133اسالم السيد متولى معاطى

۱۵۰

 1615120200100954اسالم جالل عبد الفتاح محمد عبد ربه

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۵۱من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱۵۱

 1615120200100446اسالم حسام عبدالموجود سويلم

۱۵۲

 1615120200100615اسالم لطفى احمد حسن نصر

۱۵۳

 1615120200100792اسالم ياسر السيد على حسانين

۱۵۴

 1615120200101356اسماء احمد رمضان على

۱۵۵

 1615120200100103اسماء احمد صالح عوض شعوط

۱۵۶

 1615120200100062اسماء احمد عبد الونيس محمد المسيرى

۱۵٧

 1615120200101198اسماء احمد محمد نصر

۱۵٨

 1615120200100812اسماء اسماعيل عبد المنعم على احمد صقر

۱۵٩

 1615120200100817اسماء االحمدى العراقى ابراهيم عامر

۱۶۰

 1615120200100474اسماء السيد عبد الحميد عيد مصطفى

۱۶۱

 1615120200100054اسماء بكر عبدالناصؾ عبدهللا البهنسى

۱۶۲

 1615120200100807اسماء جمال محمود محمد السيد

۱۶۳

 1615120200100207اسماء حسن عبد الخالق حسن منصور

۱۶۴

 1615120200100338اسماء راضى سعد محمود طربوش

۱۶۵

 1615120200100512اسماء رجب محمد ضبش

۱۶۶

 1615120200100757اسماء رضا حسنين محمد

۱۶٧

 1615120200101111اسماء زؼلول حمودة ابوهيكل

۱۶٨

 1615120200101083اسماء سامى عبد المعطى حسن فراج

۱۶٩

 1615120200100744اسماء سمير عطيه السيد يوسؾ

۱٧۰

 1615120200100264اسماء شريؾ احمد محمد الكيال
اسماء عبد الناصر عبد الحليم عبد المعطى
1615120200101330
المكاوى
 1615120200100887اسماء عبد النبى على موسى سيد احمد

۱٧۳

 1615120200100289اسماء عبدالقادر عبدالونيس محمد الزؼبى

۱٧۴

 1615120200100947اسماء على السيد ابر اهيم احمد

۱٧۵

 1615120200101164اسماء على محمد على الجزار

۱٧۶

 1615120200100748اسماء على معين معين على الصياد

۱٧٧

 1615120200100276اسماء كمال محمد فكرى اباظه

۱٧٨

 1615120200100527اسماء محمد احمد احمد زؼلول

۱٧٩

 1615120200101366اسماء محمد توفيق ابو زيد ؼراب

۱٨۰

 1615120200100944اسماء محمد عيد عيد سالم

۱٧۱
۱٧۲

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۵۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱٨۱

 1615120200100086اسماء محمود جوده جعفر

۱٨۲

 1615120200100040اسماء ياسر ابراهيم الشيخ

۱٨۳

 1615120200100258اسماعيل السعيد عطيه اسماعيل سالم

۱٨۴

 1615120200100212اشرؾ محمد محمد احمد البحرية

۱٨۵

 1615120200101325افنان اسماعيل محمد اسماعيل عامر

۱٨۶

 1615120200100991افنان عاطؾ ابو بكر رمضان الحوت

۱٨٧

 1615120200101174افنان نصر احمد راشد عمر

۱٨٨

 1615120200100072االء ابراهيم ابراهيم السيد خليل

۱٨٩

 1615120200101367االء ابراهيم الكيالنى السيد احمد

۱٩۰

 1615120200100083االء ابراهيم رمضان محمد ابو ضعن

۱٩۱

 1615120200100043االء ابراهيم عبد الوهاب قرقر

۱٩۲

 1615120200101042االء احمد اسماعيل سالمه وافى

۱٩۳

 1615120200100521االء احمد خالد السعيد

۱٩۴

 1615120200100387االء احمد عباس زايد زايد

۱٩۵

 1615120200100541االء احمد محروس عبدهللا مليجى الكرمانى

۱٩۶

 1615120200100386االء احمد محمد حسين عبد الرسول

۱٩٧

 1615120200100344االء السعيد خليل السعيد الفقى

۱٩٨

 1615120200101017االء بهاء شحاته مدكور

۱٩٩

 1615120200101024االء جمال احمد طه ابراهيم

۲۰۰

 1615120200101091االء حسنى سليمان خالد ابوطاحون

۲۰۱

 1615120200101230االء رجب السيد الشناوى

۲۰۲

 1615120200100829االء رمضان محمد عبده

۲۰۳

 1615120200101426االء سليم خيرى سليم

۲۰۴

 1615120200101465االء سمير عبد العظيم شحاته

۲۰۵

 1615120200100540االء صبرى فرحان عبد الحميد الجداوى

۲۰۶

 1615120200100078االء صالح عبدالرازق محمد محمود الشاذلى

۲۰٧

 1615120200101348االء عادل بسيونى الخواص

۲۰٨

 1615120200100717االء عاطؾ رمضان شعبان الفيومى

۲۰٩

 1615120200100401االء عبدالرحمن مبروك درويش ايوب

۲۱۰

 1615120200100889االء فتوح محمد ابوالفتوح

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۵۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۲۱۱

 1615120200100554االء كمال اسماعيل محمد مرسى

۲۱۲

 1615120200100138االء محمد جمال اسماعيل مصطفى

۲۱۳

 1615120200101449االء محمد عبد الواحد عبد الرحمن عثمان

۲۱۴

 1615120200100800االء محمود محمد احمد شبير

۲۱۵

 1615120200101439االشرؾ ابراهيم نصير محمد سليمان

۲۱۶

 1615120200101227البراء ايهاب عمر احمد

۲۱٧

 1615120200100041الحسن عبدالوهاب عبدالوهاب ابو النجا

۲۱٨

 1615120200100104السعيد احمد السيد عبد السالم سيؾ ودن

۲۱٩

 1615120200100133السعيد محمد محمد ضباب

۲۲۰

 1615120200100470السيد ابراهيم السيد الجزيرى

۲۲۱

 1615120200100359السيد محمد السيد عبدالكريم

۲۲۲

 1615120200100391الشيماء محمد سعد حسن اسماعيل

۲۲۳

 1615120200100895الشيماء محمد محمد ابراهيم محمد ابو الخير

۲۲۴

 1615120200100341الشيماء مصطفى محمد خليفة عوض

۲۲۵

 1615120200100952العربى عبد العظيم السيد العربى عارؾ

۲۲۶

 1615120200100611الهام زكى زكى الداودى المنزالوى

۲۲٧

 1615120200100183الهام محمد امام محمد مصطفى

۲۲٨

 1615120200100356امال رفيق السيد صقر

۲۲٩

 1615120200100946امال شوقى عبد الؽفور السيد عبد السالم

۲۳۰

 1615120200100060امال محمد عبدة محمد المنزالوى

۲۳۱

 1615120200100724امانى السيد ابراهيم السيد موسى

۲۳۲

 1615120200101130امانى ايمن محمود سالمه

۲۳۳

 1615120200100296امانى عيد بسيونى فهيم العجمى

۲۳۴

 1615120200100108امانى محمد محى الدين عيسى عبدالؽفار

۲۳۵

 1615120200100804امجد شكرى عبد الخالق على المصرى

۲۳۶

 1615120200100964امجد عاصم محمود محمود الحديدى

۲۳٧

 1615120200101397امل سمير عدالن احمد عبد الحليم

۲۳٨

 1615120200100186امل مصطفى احمد عبد الرحمن الكتامى

۲۳٩

 1615120200100552امنية عبد هللا عبد السالم حسن داؼر

۲۴۰

 1615120200100505امنية محمد عبدالجيد شحاته ماجور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۵۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۲۴۱

 1615120200101332امنيه السيد على الرفاعى السيد

۲۴۲

 1615120200100575امنيه حمادة ابو ذكرى ابوذكرى

۲۴۳

 1615120200100948امنيه رمضان محمد محمود الجندى

۲۴۴

 1615120200100113امنيه عبد الحق محمد السيد الفرنوانى

۲۴۵

 1615120200100570امنيه ماهر سعد الشهاوى

۲۴۶

 1615120200101156امنيه محمد السيد ابراهيم

۲۴٧

 1615120200100002اميره ابوالعينين يونس عبداللطيؾ

۲۴٨

 1615120200101125اميره احمد حمدى منصور

۲۴٩

 1615120200101173اميره اسامه السيد عبد الرازق الصباغ

۲۵۰

 1615120200100668اميره جمال ابو الفتوح محمد ابو الخير

۲۵۱

 1615120200100778اميره حسن حسن محمد شهاوى

۲۵۲

 1615120200100267اميره حمدى عبد المهيمن زؼيب

۲۵۳

 1615120200101140اميره خالد محمد الخولى

۲۵۴

 1615120200101168اميره خيرى عابدين حسينى شريؾ

۲۵۵

 1615120200100328اميره شعبان عبدهللا عبدالرازق

۲۵۶

 1615120200101302اميره طارق عبد العظيم محمد احمد

۲۵٧

 1615120200101383اميره عبد الحميد اسماعيل االمام

۲۵٨

 1615120200100350اميره عبد اللطيؾ مصطفى عبد اللطيؾ عامر

۲۵٩

 1615120200100098اميره قطب فريد عبد اللطيؾ ابراهيم

۲۶۰

 1615120200100861اميره محمد المرسى المرسى سعفان

۲۶۱

 1615120200100260اميره محمد محمد ؼازى

۲۶۲

 1615120200100516اميره وليد هنداوى زايد

۲۶۳

 1615120200100209اميره يحيى زكريا حسن بطيحه

۲۶۴

 1615120200101468انجى محمد احمد خليل

۲۶۵

 1615120200100238انس سميح انور محمد اماره

۲۶۶

 1615120200101080انس عادل مصطفى هنطش

۲۶٧

 1615120200100087انس عبد العزيز عبد العزيز ابراهيم مرعى

۲۶٨

 1615120200100811انس عبد الهادى عبد الفتاح عبد الهادى

۲۶٩

 1615120200100649اهداء خالد صادق حامد سلمان

۲٧۰

 1615120200100163ايات بدران عبد الخالق محمد االطروش

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۵۵من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۲٧۱

 1615120200100831ايات عبده احمد فرحات على

۲٧۲

 1615120200100997ايات منير محمد خليل

۲٧۳

 1615120200100434اياد على حسن على نعيم

۲٧۴

 1615120200100988اياد محمد عاشور عوض

۲٧۵

 1615120200100152اية موافى محمد موافى الؽيطانى
ايالؾ جمال عبدالمجيد محمد حسين
1615120200100192
عبدالجواد
 1615120200100549ايمان ابراهيم عبد الخالق عبد الخالق البانوبى

۲٧٨

 1615120200100228ايمان ابراهيم فتوح الصاوى

۲٧٩

 1615120200101343ايمان احمد السيد السعيد سليمان

۲٨۰

 1615120200100176ايمان احمد عبد الرازق عبد الفتاح السجاعى

۲٨۱

 1615120200100705ايمان اسامه عبد العزيز السنوسى

۲٨۲

 1615120200100137ايمان خليل ابراهيم السيد فرؼلى

۲٨۳

 1615120200101232ايمان شعبان عيد عبدالمؽيث

۲٨۴

 1615120200100759ايمان شوقى عبد الخالق محمد عيد

۲٨۵

 1615120200100530ايمان صبيح عبد الؽنى محمد ابو الخشب

۲٨۶

 1615120200100963ايمان عادل عبد الحميد ابراهيم السيد

۲٨٧

 1615120200101456ايمان عبد هللا ابو بكر مسلم

۲٨٨

 1615120200101445ايمان عبد الوهاب سعد عبد العزيز

۲٨٩

 1615120200100348ايمان عبدالجليل ؼريب القلشى

۲٩۰

 1615120200100494ايمان على معوض خميس

۲٩۱

 1615120200100182ايمان عيد محمد ابراهيم الصعيدى

۲٩۲

 1615120200101282ايمان فريد عبد الستار احمد االحول

۲٩۳

 1615120200100221ايمان محسن امين محمد المنيسى

۲٩۴

 1615120200100107ايمان محمد عبد الحليم احمد سعد دراز

۲٩۵

 1615120200100047ايمان محمد مصطفى الشندويلى

۲٩۶

 1615120200100269ايمان مسعد حسن محمد المتولى

۲٩٧

 1615120200100266ايمان مسعود الشناوى عويس

۲٩٨

 1615120200100154ايمان مصطفى احمد عبدهللا احمد الشيخ

۲٩٩

 1615120200100911ايمان ناجى ابراهيم الوصيؾ احمد

۳۰۰

 1615120200100009ايمان نشات عبدالسميع البنا

۲٧۶
۲٧٧

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۵۶من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳۰۱

 1615120200100610ايمان نعمان عبده الحنفى سالل

۳۰۲

 1615120200100321ايمان يوسؾ محمد حسين محمود

۳۰۳

 1615120200100456ايمن عبدالحليم السيد عبدالعزيز التونى

۳۰۴

 1615120200100867ايناس اسامه حسن محمد الدسوقى

۳۰۵

 1615120200100637ايناس السيد محمد السيد السبع

۳۰۶

 1615120200100203ايناس مصطفى اسماعيل زؼلول

۳۰٧

 1615120200101100ايه ابو زيد محمد يونس النجار

۳۰٨

 1615120200100713ايه احمد صابر طه ابو المعاطى

۳۰٩

 1615120200100730ايه اسامه شعبان احمد محمد سمك

۳۱۰

 1615120200100595ايه راشد على حسين

۳۱۱

 1615120200100215ايه رافت عبد المنعم على الشامى

۳۱۲

 1615120200100538ايه سامح احمد المالح عبد الاله الجندى

۳۱۳

 1615120200100353ايه شوقى محمد محمد شاهين

۳۱۴

 1615120200101008ايه عادل عبدالحميد خليل

۳۱۵

 1615120200100772ايه عاطؾ االمير عبد هللا االمير

۳۱۶

 1615120200100039ايه عبد الحميد احمد حموده

۳۱٧

 1615120200101085ايه عبد الرحمن محمد عبدالرحمن عبده

۳۱٨

 1615120200101312ايه عبد السالم عثمان العيوطى

۳۱٩

 1615120200100813ايه عبد هللا قاعود عبد هللا

۳۲۰

 1615120200101256ايه عزيز الدين جابر عبد الحليم

۳۲۱

 1615120200100326ايه عوض السيد احمد محمد قنيش

۳۲۲

 1615120200101464ايه فضل احمد قطب شهاوى

۳۲۳

 1615120200100488ايه كرم عبدالمقصود عبدالمنعم

۳۲۴

 1615120200100580ايه محمد محمد محمود النماس

۳۲۵

 1615120200101185ايه محمد محمد يوسؾ سيد احمد

۳۲۶

 1615120200100562ايه مصطفى احمد ندا

۳۲٧

 1615120200101294ايه معاطى السعيد معاطى الحديدى

۳۲٨

 1615120200100490ايه هوارى جالل رمضان شرؾ الدين

۳۲٩

 1615120200101284ايه وجدى احمد السيد عامر

۳۳۰

 1615120200101179ايه وجيه زين العوضى عبدهللا

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۵٧من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳۳۱

 1615120200100640باسل وائل عبد العليم السيد القزاز

۳۳۲

 1615120200100560باسم عبد هللا فخر الدين القرموط

۳۳۳

 1615120200101413باسم نصر محمد عبد هللا خاطر

۳۳۴

 1615120200101035بدر شاكر سليمان ابراهيم الرخ

۳۳۵

 1615120200101066بريهان وائل عبده احمد محمد سرور

۳۳۶

 1615120200100471بسام ابراهيم ابو الفتح سليمان ماضى

۳۳٧

 1615120200101069بسمة تامر جابر مسعود صالح

۳۳٨

 1615120200101273بسمه صالح سالمه محمد عامر

۳۳٩

 1615120200100543بسنت ابراهيم مرسى عبد الؽنى الدالى

۳۴۰

 1615120200100158بسنت احمد محمد السيد قناوى

۳۴۱

 1615120200100291بسنت حامد شعيب مصطفى عجمى

۳۴۲

 1615120200100106بسنت مصطفى مصطفى على النجار

۳۴۳

 1615120200101258بالل محمد محمد صالح عيد

۳۴۴

 1615120200100099بيير بيشوى بطرس بطرس

۳۴۵

 1615120200100535تسنيم اشرؾ محمد هواش

۳۴۶

 1615120200100618تسنيم الحسينى بالل المرسى المرسى شطا

۳۴٧

 1615120200101040تسنيم سعيد على الشاذلى

۳۴٨

 1615120200101443تسنيم عادل ابراهيم قاسم محمد

۳۴٩

 1615120200100015تسنيم محمد مختار عبد الوهاب فوده

۳۵۰

 1615120200101012تقى السيد عمر هدهود

۳۵۱

 1615120200100004تقى سعيد منصور منصور الحنتير

۳۵۲

 1615120200100550تيسير محمد عبدهللا رشاد

۳۵۳

 1615120200100740ثريا السيد السيد على عمر خطاب

۳۵۴

 1615120200100966جمال ايمن مصطفى عبد الرحمن مصطفى

۳۵۵

 1615120200100596جنه كامل مصطفى الباز

۳۵۶

 1615120200100525جنه محمد السيد محمود صقر

۳۵٧

 1615120200101285جهاد السيد سيد احمد جاد عبيدو

۳۵٨

 1615120200100046جهاد انور محمود ابو العينين

۳۵٩

 1615120200101298جهاد بدير السيد محمد بسيونى دحدوح

۳۶۰

 1615120200100191جهاد سعد عبدالصادق عبد المولى رضوان

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۵٨من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳۶۱

 1615120200101155جهاد سليمان محمد سليمان محمد

۳۶۲

 1615120200100666جهاد عاطؾ السيد عبدالسالم النجار

۳۶۳

 1615120200100286جهاد عبدهللا عبد النبى السيد سليمان

۳۶۴

 1615120200100093جهاد مجدى محمد احمد المكاوى

۳۶۵

 1615120200101255حاتم محمد القطب زهيرى

۳۶۶

 1615120200100463حاتم مروان عبدالؽنى محمد عبدالدايم

۳۶٧

 1615120200100439حازم رجب عبد القادر عبد الرازق العتر

۳۶٨

 1615120200100700حازم سالم محمد على سالم

۳۶٩

 1615120200100118حازم سعيد الشحات عبدهللا الصعيدى

۳٧۰

 1615120200100249حازم شريؾ ابراهيم عبد الروؾ

۳٧۱

 1615120200101438حازم محمد عبده شحاته النجار

۳٧۲

 1615120200101420حازم محمود حامد حسين عبد الكريم

۳٧۳

 1615120200100508حبيبه احمد محمود احمد هالل

۳٧۴

 1615120200100400حبيبه حسن حسن محمد زلط

۳٧۵

 1615120200100547حبيبه صبرى احمد محمود حماد

۳٧۶

 1615120200101106حبيبه محمد ابراهيم محمد شلبى

۳٧٧

 1615120200100134حبيبه محمد سمير محمد عبد الرازق

۳٧٨

 1615120200100021حبيبه ممدوح السيد على محمد

۳٧٩

 1615120200100581حسام اسماعيل محمد عيسى

۳٨۰

 1615120200100389حسام الدين حسن محمود ابراهيم البحيرى

۳٨۱

 1615120200101188حسام الدين عصام عبدالمنعم حمام

۳٨۲

 1615120200100735حسام فريد عبد الرحمن على شحاته

۳٨۳

 1615120200100864حسام محمد عارؾ احمد عمر

۳٨۴

 1615120200100958حسام محمد منصور محمد كراوية

۳٨۵

 1615120200100074حسن احمد حسن السنهورى

۳٨۶

 1615120200100395حسن جابر حسن اسماعيل

۳٨٧

 1615120200100357حسناء مصطفى محمد احمد موسى

۳٨٨

 1615120200100749حسين احمد حسن حسين حسن

۳٨٩

 1615120200100241حسين ياسر محمد عبد المنعم عبد المنعم

۳٩۰

 1615120200100195حفصة محمد فؤاد المكاوى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۵٩من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳٩۱

 1615120200101123حكمت مصطفى زكى الصباغ

۳٩۲

 1615120200100646حليمه اسماعيل ابو العطا اسماعيل درؼام

۳٩۳

 1615120200100457حمزه عصام محمد شعبان بلبع

۳٩۴

 1615120200100140حمزه فكيه عبد الصمد عبد البارى

۳٩۵

 1615120200100571حنان عزت صالح ضهر

۳٩۶

 1615120200100520حنين الشربينى احمد الشربينى حطب

۳٩٧

 1615120200100092حنين متولى رمضان محمد عيسى

۳٩٨

 1615120200100658حنين محمد جمال ثابت عثمان

۳٩٩

 1615120200100427خالد السيد محمود اسماعيل فطيم

۴۰۰

 1615120200101402خالد ايمن فاروق على عرفه

۴۰۱

 1615120200100695خالد باسم فتحى عبد العليم سرحان

۴۰۲

 1615120200101378خالد رمضان السيد خير هللا

۴۰۳

 1615120200100230خالد عاصم محمد حسين الجندى

۴۰۴

 1615120200100930خالد عبد المنعم السيد عبد الهادى السيد

۴۰۵

 1615120200100767خالد عصام عبد المنعم شعبان

۴۰۶

 1615120200100559خالد على عبد الفتاح الخولى

۴۰٧

 1615120200100253خلود ابراهيم امين النبراوى

۴۰٨

 1615120200101044خلود عبد هللا فهمى عبد الخالق جاد

۴۰٩

 1615120200100720خلود عطا المتولى عبد الوهاب خليفه

۴۱۰

 1615120200100603خلود على محمد عبد الرحيم علوان

۴۱۱

 1615120200100513خلود عوضين عبدالاله محمد الصايػ

۴۱۲

 1615120200100300خلود قطب شريؾ متولى عاشور

۴۱۳

 1615120200101159خلود محسن السيد عبدالعال البطه

۴۱۴

 1615120200101409دارين عادل عوض عبد السالم سالمه

۴۱۵

 1615120200100858داليا عادل على ابوؼنيمه
داليا عبد المقصود محمد عبد المقصود
1615120200100105
الهاشمى
 1615120200100633داليا عماد حمدى عبد العزيز رجب البنا

۴۱٨

 1615120200101452دانه محمد صالح درؼام

۴۱٩

 1615120200100546دعاء ابراهيم احمد السيد طايل

۴۲۰

 1615120200100871دعاء ابراهيم محمود صالح

۴۱۶
۴۱٧

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۶۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۴۲۱

 1615120200100907دعاء السعيد الدسوقى جوده السعيد

۴۲۲

 1615120200101361دعاء رشاد احمد موسى ؼنيم

۴۲۳

 1615120200100164دعاء رشدى ابراهيم اسماعيل الكومى

۴۲۴

 1615120200100199دعاء صالح ابوالعنين البنا

۴۲۵

 1615120200101311دعاء عزت احمد حسن

۴۲۶

 1615120200100718دعاء مصطفى عبد الحميد عبد الحميد المنسى

۴۲٧

 1615120200100159دعاء يسرى عبد الرسول عبد المجيد

۴۲٨

 1615120200100175دميانا روبيل ويصا رزق بسادة

۴۲٩

 1615120200100854دنيا السيد احمد محمود حسن

۴۳۰

 1615120200100055دنيا المتولى عبدالؽنى المتولى فلو

۴۳۱

 1615120200101112دنيا خالد جمال الدين محمد عبد الواحد

۴۳۲

 1615120200101020دنيا عبدالرحمن عبدالعزيز الجوهرى

۴۳۳

 1615120200100310دنيا عبدالعال محمد عبد الجواد ابوحالوه

۴۳۴

 1615120200100703دنيا عز الدين عبد الرازق عبد الرازق الشيخ

۴۳۵

 1615120200100013دنيا عماد السيد ابو يوسؾ

۴۳۶

 1615120200101036دنيا محمد محمد ابو عيد

۴۳٧

 1615120200100876دينا اسماعيل حمدى الوردانى

۴۳٨

 1615120200100334دينا صالح رياض محمد المحصى

۴۳٩

 1615120200101002دينا مرسى انيس عيد

۴۴۰

 1615120200101182رافت مجدى رافت الشناوى

۴۴۱

 1615120200101073راندا عصمت حلمى زهيان جودة

۴۴۲

 1615120200101138رانيا حسن حسن محمد الدياسطى

۴۴۳

 1615120200100142رانيا ربيع مؽيب جمعه حفلش

۴۴۴

 1615120200100219رانيا عباس محمد الشناوى الؽريب

۴۴۵

 1615120200101375رانيا عبد الكريم احمد عبد الكريم

۴۴۶

 1615120200101124رانيا محمود ياسين احمد

۴۴٧

 1615120200100351رانيا مهدى سالم السيد

۴۴٨

 1615120200101299رانيم محممد عبد الجواد محمد شمخ

۴۴٩

 1615120200100652راويه محمد عبد هللا احمد احمد

۴۵۰

 1615120190101344رحاب عبد العليم عبد الفتاح عزو

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۶۱من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۴۵۱

 1615120200100277رحاب عونى محمود حسن الشاعر

۴۵۲

 1615120200100899رحاب محمد محمد يونس عوض

۴۵۳

 1615120200100135رحمه اسامه محمد طلبه سليمان

۴۵۴

 1615120200100779رحمه اكمل مصطفى ؼنيم

۴۵۵

 1615120200100519رحمه السيد عبد منديلة عنبر

۴۵۶

 1615120200101191رحمه جمال سرور احمد

۴۵٧

 1615120200100290رحمه حازم شاكر حموده

۴۵٨

 1615120200100383رحمه حسام الدين احمد

۴۵٩

 1615120200100678رحمه صالح السعيد محمد نعمه هللا

۴۶۰

 1615120200100032رحمه صالح سالم بيومى

۴۶۱

 1615120200100145رحمه صالح سميح محمد

۴۶۲

 1615120200100674رحمه عبد الؽنى احمد عبد الخالق

۴۶۳

 1615120200101171رحمه عالء فوزى محمد دويب

۴۶۴

 1615120200100869رحمه على على يوسؾ سليم

۴۶۵

 1615120200100805رحمه متولى احمد الؽرباوى

۴۶۶

 1615120200100906رحمه محمد مصطفى ابوالعز عبد العزيز

۴۶٧

 1615120200100917رحمه مصباح عبد الفتاح محمد

۴۶٨

 1615120200100160رحمه هالل جميل محمود

۴۶٩

 1615120190101378رحمه يحيى عوض فهمى الجمال

۴٧۰

 1615120200101314ردينه ايمن عبد الهادى عبد السالم الخليجى

۴٧۱

 1615120200101376رشا جمال عبد اللطيؾ النبوى مندور

۴٧۲

 1615120200100675رشا عزمى عبد الجواد عطا رخا

۴٧۳

 1615120200100915رضا ابراهيم محمد ابراهيم حسانين

۴٧۴

 1615120200100819رضا صبرى احمد ابراهيم احمد

۴٧۵

 1615120200101407رضوى احمد محمد عطيه انور

۴٧۶

 1615120200101021رضوى حمدى عبدالقادر الفيومى

۴٧٧

 1615120200101118رضوى عاصم محمد محمد رزق

۴٧٨

 1615120200101120رضوى عبدالقادر عطاهللا سيد احمد قنديل

۴٧٩

 1615120200101110رؼد احمد محمد صادومه

۴٨۰

 1615120200100883رؼد السيد جبر عوض

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۶۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۴٨۱

 1615120200101422رؼد انس فاضل سالت

۴٨۲

 1615120200100662رؼد زينهم محمود حافظ الحصى

۴٨۳

 1615120200100960رؼد مجدى محمود ابراهيم ابوالفضل

۴٨۴

 1615120200100660رؼد محمد محمود محمد العنانى

۴٨۵

 1615120200100497رفيدة رافت سعد الملوى

۴٨۶

 1615120200100224رفيده محمد سيد احمد الموذن

۴٨٧

 1615120200100587رقيه طلعت عبد القادر عبد الرووؾ بدر

۴٨٨

 1615120200100715رقيه مصطفى محمد مصطفى مصطفى

۴٨٩

 1615120200100208رمضان ماجد عبد الخالق منصور

۴٩۰

 1615120200100008رنا جالل محمود النضار

۴٩۱

 1615120200100496رنا حمادى محمد محمود

۴٩۲

 1615120200100141رنا خالد محمود ابوزيد

۴٩۳

 1615120200101416رنا سعيد كامل محمد سعيد واصل

۴٩۴

 1615120200101288رنا شريؾ عبد السالم محمود زيدان

۴٩۵

 1615120200101470رنا صبحى على السيد قاسم

۴٩۶

 1615120200100826رنا عبد المنعم صالح عبده سالمه

۴٩٧

 1615120200100165رنا محمد ابراهيم محمد المرابط

۴٩٨

 1615120200100825رنا محمود محمود احمد نعمت هللا

۴٩٩

 1615120200100198رنا نادر مصطفى كمال عبد القادر سعيد

۵۰۰

 1615120200100534رواء هيثم محمد عبد العاطى بكر

۵۰۱

 1615120200100056روان ابراهيم عبدالعاطى رزق الشابورى

۵۰۲

 1615120200100022روان ابو اليزيد محمد ابو قورة

۵۰۳

 1615120200101432روان احمد طه ابراهيم حسن

۵۰۴

 1615120200101142روان احمد فوزى الجوهرى

۵۰۵

 1615120200101236روان اشرؾ محمود الزهيرى

۵۰۶

 1615120200101078روان السيد سعيد عبدالنبى محمد

۵۰٧

 1615120200101384روان حسام السعيد السعيد جاد

۵۰٨

 1615120200100522روان حمدى رجب محمد عبد الفتاح

۵۰٩

 1615120200100524روان خميس محمود قطب محمد عبدالقادر

۵۱۰

 1615120200101459روان رضا محمد جديانه

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۶۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۵۱۱

 1615120200100832روان رضا محمود محمود الشويل

۵۱۲

 1615120200101385روان سعيد محمد عبد العزيز السواحلى

۵۱۳

 1615120200101403روان صالح احمد جاد

۵۱۴

 1615120200100584روان طه السيد المرجاوى

۵۱۵

 1615120200101072روان محمد سالم خليل محمد

۵۱۶

 1615120200101442روان محمد على عبد اللطيؾ عبد الؽنى

۵۱٧

 1615120200101031روان محمود محمد ابوالليل

۵۱٨

 1615120200100862روضه اسامه حسن عبد السميع االشقر

۵۱٩

 1615120200100594روضه اسماعيل محمود اسماعيل الشامى

۵۲۰

 1615120200100331روضه امام عبد الباسط على الخطيب

۵۲۱

 1615120200100612روضه صالح كامل محمد احمد

۵۲۲

 1615120200100518روضه منصور جابر منصورعبد

۵۲۳

 1615120200101165روضه وليد خفاجه الحفناوى السيد

۵۲۴

 1615120200100499روضه ياسر حمدى عبدالهادى

۵۲۵

 1615120200100629روميساء حسن السعيد محمد الحوارنى

۵۲۶

 1615120200100514روى سامى احمد سليم محمد

۵۲٧

 1615120200100063روية شوقى عبد الرحمن محمد العطار

۵۲٨

 1615120200100149رويدا احمد محمد فوزى احمد نجم

۵۲٩

 1615120200100504رويدا تامر محروس عبدالجليل صقر

۵۳۰

 1615120200100270روينا احمد محمد سكر

۵۳۱

 1615120200101215ريم ابراهيم عبدالرحمن البهنسى

۵۳۲

 1615120200100180ريم صالح الدين محمد حسب بركات

۵۳۳

 1615120200100555ريم عبد الؽنى دياب محمد العطار

۵۳۴

 1615120200101425ريم محمود عبد الرحمن عبده عياد

۵۳۵

 1615120200100090ريناد عاطؾ عبد القوى ابوالوفا الشوربجى

۵۳۶

 1615120200101084ريناد محمد زكريا محمد سيؾ الدين

۵۳٧

 1615120200100814ريهام سعد محمد عبيد الدكرورى

۵۳٨

 1615120200100146ريهام محمود محمد احمد

۵۳٩

 1615120200101136ريوان بالل نجاح ابو عنزه

۵۴۰

 1615120200100073زهراء السيد رشاد السيد عبدالحفيظ

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۶۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۵۴۱

 1615120200100302زهراء ماهر محمد عبدالسالم هليل

۵۴۲

 1615120200100599زياد احمد رفعت محمد صادق قابيل

۵۴۳

 1615120200100420زياد اسامة احمد محمد ابراهيم

۵۴۴

 1615120200100480زياد حبشى محمد السيد على النشرتى

۵۴۵

 1615120200100026زياد حسام جمال الدين محمد الشاعر

۵۴۶

 1615120200101228زياد عادل فاروق محمود حسن

۵۴٧

 1615120200101362زياد عبد الؽنى عبد الفتاح الشرشابى

۵۴٨

 1615120200101341زياد محمد السيد عوض على اسماعيل

۵۴٩

 1615120200101015زياد محمد وجيد ؼنيم

۵۵۰

 1615120200100466زياد مصطفى احمد شحاته

۵۵۱

 1615120200101149زينب السيد صبرى السيد السيد سعيد

۵۵۲

 1615120200101462زينب ايمن محمد عبد المجيد النجار

۵۵۳

 1615120200100049زينب صبحى عبد السميع اسماعيل ناصؾ

۵۵۴

 1615120200100875ساره المدثر الؽريب عبد المنعم

۵۵۵

 1615120200100745ساره جمال عبد اللطيؾ سالمة

۵۵۶

 1615120200100197ساره سعيد فارس ابراهيم ابوزيد

۵۵٧

 1615120200100355ساره سليمان على السيد الشين

۵۵٨

 1615120200101404ساره طارق احمد الشحرى

۵۵٩

 1615120200101414ساره عبد الحميد عبد الفتاح الداودى

۵۶۰

 1615120200100166ساره فتحى عوض سعد

۵۶۱

 1615120200100557ساره لمعى ابراهيم شتيه

۵۶۲

 1615120200101014ساره مجدى عبدالحميد الدن

۵۶۳

 1615120200101166ساره محمد احمد االشقر

۵۶۴

 1615120200101340ساره محمد طه السيد الشين

۵۶۵

 1615120200100205ساره محمد عبد هللا الكالؾ

۵۶۶

 1615120200100066ساره محمد عبد الهادى عبد العزيز الفقى

۵۶٧

 1615120200101281ساره هانى حسين صابر ؼنيم

۵۶٨

 1615120200101134ساره هشام عبد الحكيم محمود

۵۶٩

 1615120200100371ساندرا مجدى مكرم رياض عوض

۵٧۰

 1615120200101187سدين شريؾ على ؼيث

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۶۵من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۵٧۱

 1615120200100031سعاد جمال عبد الؽنى عيسى

۵٧۲

 1615120200101344سعاد خالد مسعد عبد السالم محمد

۵٧۳

 1615120200100569سعد زؼلول المرسى الجوهرى

۵٧۴

 1615120200100968سلمى ابراهيم محمد السيد السيد امبابى

۵٧۵

 1615120200100019سلمى احمد حمدى شواطه

۵٧۶

 1615120200101122سلمى احمد فهمى عطيه عبد الكريم

۵٧٧

 1615120200100641سلمى اسالم السيد الحسانين حراز

۵٧٨

 1615120200100590سلمى انور عابد عبد القادر سالمه

۵٧٩

 1615120200100115سلمى جمال عبد العزيز ابراهيم مرعى

۵٨۰

 1615120200100217سلمى حاتم بندارى الشرقاوى

۵٨۱

 1615120200101063سلمى حسن البكرى الموافى روميه

۵٨۲

 1615120200100925سلمى حمدى السيد فرج السيد

۵٨۳

 1615120200100491سلمى سعد انصارى قلج

۵٨۴

 1615120200100155سلمى محمد بدر احمد محمد عمر

۵٨۵

 1615120200100604سلمى محمد خليل عبده جادو

۵٨۶

 1615120200100940سلمى محمد صبرى ابراهيم السيد داود

۵٨٧

 1615120200101193سلمى محمد صبرى فرحات محمد

۵٨٨

 1615120200100190سلمى محمد عبد الرحمن العدوى

۵٨٩

 1615120200101354سلمى مصطفى احمد زرد

۵٩۰

 1615120200101055سلمى مصطفى احمد محمود عبدالعال
سلمى نصر عبد الرحمن السيد عثمان عبد
1615120200100664
الفتاح
 1615120200100961سلوى عصام رمضان على السيد

۵٩۳

 1615120200100828سلوى مدحت محمد شبل

۵٩۴

 1615120200100206سماء ايمن ابراهيم انور االشوح

۵٩۵

 1615120200100561سماء صفوت محمد محمد الشونى
سماء عبد السالم عبد المعبود عبد السالم
1615120200100127
الخامى
 1615120190101319سماء محمد محمد الداجن

۵٩٨

 1615120200100979سماح محمد محمد ابو المعاطى داود

۵٩٩

 1615120200101121سمر سمير حمدان محمد على عمران

۶۰۰

 1615120200100308سمر ناصر السعيد السعيد على

۵٩۱
۵٩۲

۵٩۶
۵٩٧

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۶۶من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶۰۱

 1615120200100122سميه الجهرى فتح محمود ضاهر

۶۰۲

 1615120200100727سميه السيد عبد الهادى عبد الباقى طمان

۶۰۳

 1615120200101049سناء احمد صبحى السيد جاد

۶۰۴

 1615120200101222سهيله ابراهيم محمد ؼالب شلبى

۶۰۵

 1615120200100877سهيله السيد سعد الشربينى عبد الرحمن

۶۰۶

 1615120200101154سهيله حسنى البحيرى ابراهيم ابو حالوة

۶۰٧

 1615120200100035سهيله سعيد زكى عرابى

۶۰٨

 1615120200101471سهيله صبرى فوزى سعده

۶۰٩

 1615120200100079سهيله عزيز عبدالعظيم ابراهيم فايد

۶۱۰

 1615120200100847سهيله عالء السيد عبد الخالق احمد

۶۱۱

 1615120200101275سهيله لطفى لطفى محمد عوض الكومى

۶۱۲

 1615120200100918شاديه السيد الذكى محمود البسيونى

۶۱۳

 1615120200100379شدوه السيد على على المسنى

۶۱۴

 1615120200100937شذا محمد على محمد سالمه

۶۱۵

 1615120200100339شروق اسامه محمد احمد كشك

۶۱۶

 1615120200101399شروق السيد سعد مصطفى النجار

۶۱٧

 1615120200100027شروق رياض محمد زيان عيسى

۶۱٨

 1615120200100544شروق على احمد قطب الصعيدى

۶۱٩

 1615120200100503شروق محمود اسماعيل دعبيس

۶۲۰

 1615120200100024شروق محمود حسن عكر

۶۲۱

 1615120200101268شريؾ جمال عبدالهادى الرفاعى

۶۲۲

 1615120200100120شريؾ فرج عبد اللطيؾ شرشير

۶۲۳

 1615120200100281شهد ابراهيم بسيونى عبد هللا خلؾ

۶۲۴

 1615120200100313شهد ابراهيم كامل على عامر

۶۲۵

 1615120200100866شهد السعيد عطيه سالمه البيومى

۶۲۶

 1615120200100515شهد عالء مرسى شاهين

۶۲٧

 1615120200100755شهد محمد سالم ابوالفتوح البيلى

۶۲٨

 1615120200100758شيرين ابو بكر عبد ربه بيلى بدوى

۶۲٩

 1615120200100157شيماء امين السيد عمر امين

۶۳۰

 1615120200100636شيماء جمال ابراهيم رمضان فاضل رمضان

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۶٧من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶۳۱

 1615120200100319شيماء سعد عبدالخالق محمد البهى

۶۳۲

 1615120200100095شيماء على عبدالحميد على الشعيرى

۶۳۳

 1615120200100016شيماء محمد رمضان مصطفى ابو العز

۶۳۴

 1615120200100303شيماء محمد عبدالجيد هنداوى

۶۳۵

 1615120200100670شيماء محمد محمد على سعد

۶۳۶

 1615120200100069شيماء نشات احمد مكاوى الصباغ

۶۳٧

 1615120200100333شيماء وحيد زكى احمد عبدهللا

۶۳٨

 1615120200100986صابرين عبد هللا محمد ابراهيم ابو المعاطى

۶۳٩

 1615120200100685صفا محمد عبد اللطيؾ على مره

۶۴۰

 1615120200100845صفاء بليػ حمدى سيؾ النصر على

۶۴۱

 1615120200100885صالح احمد ابوالليل موسى

۶۴۲

 1615120200100117صالح رجائى عبدالعزيز معوض سليمان

۶۴۳

 1615120200100237ضحى عادل عبد الحميد رمضان

۶۴۴

 1615120200101349ضحى عبد الحليم ابو العطا عبده الجزار

۶۴۵

 1615120200100628ضحى عصام احمد احمد سليم

۶۴۶

 1615120200100531ضحى عصام محمد محروس محمد الدقرنى

۶۴٧

 1615120200100719ضحى ياسر محمد السيد الحفناوى

۶۴٨

 1615120200101216ضياء الدين احمد محمد النقرود

۶۴٩

 1615120200100030ضياء محمد محسوب صقر

۶۵۰

 1615120200100905طارق السيد محمد درويش على

۶۵۱

 1615120200100723طارق حسن محمد على حسن ياسين

۶۵۲

 1615120200100835طارق محمد رمضان السيد على

۶۵۳

 1615120200101326طاهر حامد طاهر البيه

۶۵۴

 1615120200101075طلعت محمود محمد ضيؾ هللا

۶۵۵

 1615120200100367عادل عبد الحميد على المتولى جمعه

۶۵۶

 1615120200101241عاصم عبداللطيؾ حسن محمد

۶۵٧

 1615120200101192عاصم عالء السيد ابو اليزيد

۶۵٨

 1615120200101045عباس عابدين احمد احمد لويزو

۶۵٩

 1615120200100089عباس محمد عباس محمد شاهين

۶۶۰

 1615120200100170عبد الحميد رمضان محمود محمد مطاوع

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۶٨من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶۶۱

 1615120200101412عبد الحميد شريؾ عبد الحميد جابر

۶۶۲

 1615120200100870عبد الرحمن احمد على احمد الشيخ

۶۶۳

 1615120200101260عبد الرحمن احمد فهمى حجازى

۶۶۴

 1615120200100638عبد الرحمن احمد محمد ربيع محمد جاب هللا

۶۶۵

 1615120200100414عبد الرحمن احمد ناجى على النجار

۶۶۶

 1615120200101373عبد الرحمن اسامه محمد محمد حسن فرحات

۶۶٧

 1615120200100125عبد الرحمن اشرؾ عبد الحميد محمد

۶۶٨

 1615120200101152عبد الرحمن العدوى عوض محمد

۶۶٩

 1615120200100962عبد الرحمن جمال مسعد مجاهد مصطفى

۶٧۰

 1615120200100786عبد الرحمن حسام على عبد العظيم شماله

۶٧۱

 1615120200101206عبد الرحمن سامح البدراوى ابوالمعاطى

۶٧۲

 1615120200100972عبد الرحمن سامى احمد احمد سالم

۶٧۳

 1615120200101321عبد الرحمن سمير ابو العينين ابو الخير

۶٧۴

 1615120200100984عبد الرحمن صالح مصطفى حسن السرجانى

۶٧۵

 1615120200101005عبد الرحمن صبحى على عبدالفتاح

۶٧۶

 1615120200101061عبد الرحمن عاطؾ عبد هللا عوض هللا محمد

۶٧٧

 1615120200100725عبد الرحمن عاطؾ محمود الطنطاوى محمد
عبد الرحمن عبد الرحمن عبدالرازق
1615120200100589
عبدالواحد
 1615120200100440عبد الرحمن فاروق ابراهيم محمود

۶٨۰

 1615120200100288عبد الرحمن محمد احمد محمد المؽربى

۶٨۱

 1615120200100064عبد الرحمن محمد حجاج ابراهيم سليمه

۶٨۲

 1615120200100794عبد الرحمن محمد على محمد البدوى

۶٨۳

 1615120200101240عبد الرحمن محمد عمر السيد
عبد الرحمن محمود محمد عبد اللطيؾ
1615120200100307
الشاعر
 1615120200100370عبد الرحمن منصور عبدالمولى محمد

۶٨۶

 1615120200101127عبد الرحمن ياسر مصطفى عبدالعزيز

۶٨٧

 1615120200101153عبد هللا ابو بكر حامد محمد معوض حمص

۶٨٨

 1615120200101086عبد هللا حسن محمد سليمان الرفاعى

۶٨٩

 1615120200101087عبد هللا سليمان ابراهيم السيد

۶٩۰

 1615120200100837عبد هللا عبد الرحمن احمد محمد هجرس

۶٧٨
۶٧٩

۶٨۴
۶٨۵

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۶٩من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶٩۱

 1615120200101220عبد هللا عطية عبد الفتاح محمد

۶٩۲

 1615120200101250عبد هللا قطب حامد عوض

۶٩۳

 1615120200100472عبد هللا محمد السيد محمد حجاج

۶٩۴

 1615120200100011عبد هللا محمد المحمدى االبشيهى

۶٩۵

 1615120200100250عبد هللا محمد فتحى احمد المهدى

۶٩۶

 1615120200100857عبد هللا محمود محمد سالم كوهية

۶٩٧

 1615120200100697عبد المهيمن احمد عبد العاطى على ريا

۶٩٨

 1615120200100010عبدالحميد محمد عبدالحميد لواتى

۶٩٩

 1615120200100605عبدالسالم اشرؾ مصطفى كمال الباز

٧۰۰

 1615120200101107عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الجبالى

٧۰۱

 1615120200100451عبده احمد سعد قناوى دياب

٧۰۲

 1615120200101099عبير احمد ابراهيم محمد الشيخ حسن

٧۰۳

 1615120200101318عبير اشرؾ ابراهيم حبشى

٧۰۴

 1615120200100872عبير عبد الرازق ابراهيم عبد الرازق

٧۰۵

 1615120200100533عبير عبد الناصر محمود حسن فارس

٧۰۶

 1615120200100342عبير عنتر محروس على

٧۰٧

 1615120200101162عثمان بدر عثمان بدر على

٧۰٨

 1615120200100897عثمان عاطؾ فتوح على طيره

٧۰٩

 1615120200100780عدنان عابر طه عوض محمود

٧۱۰

 1615120200101057عز الدين اشرؾ توفيق محمد احمد

٧۱۱

 1615120200101315عزه سمير حمدى المجدوبى

٧۱۲

 1615120200101043عزه معروؾ السعيد انصارى عيد

٧۱۳

 1615120200100980عال السيد محمود محمد على

٧۱۴

 1615120200100327عال حمدى الوصيؾ الوصيؾ شحاته

٧۱۵

 1615120200100051عال حمدى محمد عبد المعطى البحراوى

٧۱۶

 1615120200100565عال عبد المنعم عبد العزيز البدوى

٧۱٧

 1615120200100810عالء اسامه محمد على محمد

٧۱٨

 1615120200101336عالء الدين عصام محمود عبد هللا مرجان

٧۱٩

 1615120200101047عالء مرسى بسيونى الطباخ
عالءالدين التحفه عبدالرحمن عبد اللطيؾ
1615120200100425
التحفه

٧۲۰

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ٧۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٧۲۱

 1615120200101079على احمد على احمد فتح هللا عيد

٧۲۲

 1615120200100428على اسامة يوسؾ منيسى

٧۲۳

 1615120200100252على السعيد على ابو موسى

٧۲۴

 1615120200100445على حسن عبداللة حسن ايوب

٧۲۵

 1615120200100424على حسن على سالم من

٧۲۶

 1615120200100743على رضا على عثمان محمد

٧۲٧

 1615120200100317على سليم عبد الجيد عبداللطيؾ عبد هللا سليم
على عبد الرءوؾ على عبد الرءوؾ عالم
1615120200100750
الشرؾ
 1615120200100890على محسن عبد القادر على احمد

٧۳۰

 1615120200101444على محمد على السعدنى

٧۳۱

 1615120200100111علياء ابراهيم احمد محمد الشاذلى

٧۳۲

 1615120200100349علياء ابوالكرام توفيق القمرى

٧۳۳

 1615120200100413علياء احمد على احمد اسماعيل

٧۳۴

 1615120200101023علياء حسن محمد عبدالفتاح

٧۳۵

 1615120200100798علياء خالد عبد المنعم جبر

٧۳۶

 1615120200100147علياء سامى عبد المنعم حسن الشابورى

٧۳٧

 1615120200100196علياء عيد سيداحمد عكاشه

٧۳٨

 1615120200100042علياء وحيد محمد محمد السمالوى

٧۳٩

 1615120200101317علياء يسرى عبد العزيز محمد سالم

٧۴۰

 1615120200100455عماد عبد الفتاح فتحى محمد حسين

٧۴۱

 1615120200101264عمار ابراهيم محمد عبدالحفيظ الفقى

٧۴۲

 1615120200101278عمار ياسر عبد الفتاح ابراهيم المتولى

٧۴۳

 1615120200100126عمار يسرى عبدالمنعم ابوسمره

٧۴۴

 1615120200101351عمر السيد على على الخولى

٧۴۵

 1615120200101013عمر جمال عبدالسميع عليمى

٧۴۶

 1615120200101461عمر خالد بدوى فاضل الماوى

٧۴٧

 1615120200100572عمر على محمود سيؾ عبد المقصود

٧۴٨

 1615120200100234عمر مجدى محمد عبدالحليم ؼازى

٧۴٩

 1615120200100631عمر محمد الحمادى شبل رسالن

٧۵۰

 1615120200100577عمر محمد السيد العشرى

٧۲٨
٧۲٩

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ٧۱من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٧۵۱

 1615120200100346عمر محمد حسين على بكر

٧۵۲

 1615120200100900عمر محمد رمضان السعيد الشربينى

٧۵۳

 1615120200100732عمر محمد عبد الجليل العوضى جبر

٧۵۴

 1615120200100659عمر محمد معروؾ عبده السيد على

٧۵۵

 1615120200101377عمر مصطفى السيد ابو المجد هنداوى

٧۵۶

 1615120200100957عمرو احمد ابراهيم حماده محمد

٧۵٧

 1615120200100239عمرو احمد محمد ابراهيم الدسوقى زيدان

٧۵٨

 1615120200100863عمرو الحسينى السيد محمد

٧۵٩

 1615120200100174عمرو امجد صبحى زكريا رضوان

٧۶۰

 1615120200100394عمرو حسام الدين خميس مصطفى محمد

٧۶۱

 1615120200100768عمرو خالد محمد محمد عباس

٧۶۲

 1615120200101178عمرو شكرى الزينى مجاهد جمعه

٧۶۳

 1615120200100688عمرو صالح محمد السعيد ؼزاله

٧۶۴

 1615120200100006عمرو عصام ابراهيم الهمدان

٧۶۵

 1615120200100362عمرو فواد محمد حسن كردى

٧۶۶

 1615120200101335ؼادة مسعد محمود الزناتى العدل

٧۶٧

 1615120200100274ؼاده احمد سامى عنتر

٧۶٨

 1615120200100305ؼاده امين امين السعيد على

٧۶٩

 1615120200100285فاتن محمد عبدالعزيز عمر الخامى

٧٧۰

 1615120200100257فارس السيد محمد السيد القصبى

٧٧۱

 1615120200100914فارس عيد احمد عبد الرازق احمد

٧٧۲

 1615120200100368فارس محمد عبد الحميد محمود سويلم

٧٧۳

 1615120200100578فاطمة الزهراء احمد السيد الدمشيتى

٧٧۴

 1615120200101202فاطمة على على على حشاد

٧٧۵

 1615120200100275فاطمه ابوالخير بلتاجى زعير

٧٧۶

 1615120200100539فاطمه احمد فتحى اسماعيل العقبى

٧٧٧

 1615120200101289فاطمه اشرؾ محمد سلطان الجهرى

٧٧٨

 1615120200100977فاطمه الزهراء احمد على ابراهيم بحيرى

٧٧٩

 1615120200100912فاطمه الزهراء حسانين محمد فكرى حسنين

٧٨۰

 1615120200100330فاطمه الزهراء عالء محمود صالح

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ٧۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٧٨۱

 1615120200100623فاطمه الزهراء محمد حسن العتمه

٧٨۲

 1615120200100698فاطمه الزهراء محمود طه محمود متولى

٧٨۳

 1615120200101316فاطمه جمعه شوقى محمد

٧٨۴

 1615120200100635فاطمه حسن بهجات بهجات سرور

٧٨۵

 1615120200100626فاطمه طارق محمد مرعى

٧٨۶

 1615120200100639فاطمه محمد عبد هللا محمد ابراهيم

٧٨٧

 1615120200100607فايزه سعد سعد فهيم

٧٨٨

 1615120200100502فرح مجدى عزت زنباع

٧٨٩

 1615120200100161فرحة محمد محمود عبد المجيد

٧٩۰

 1615120200100449فريد شعبان صالح محمود ابو حمص

٧٩۱

 1615120200100143فريدة عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن

٧٩۲

 1615120200100850فريده عبد الجواد محمد معاذ عبد هللا

٧٩۳

 1615120200100493فضيلة عبد العزيز فتح هللا محمد

٧٩۴

 1615120200101334فكرى اسامى فكرى عبد الفتاح

٧٩۵

 1615120200101170فواد محسن فواد رشاد مومن

٧٩۶

 1615120200101217فيروز محمود محمد محمود

٧٩٧

 1615120200100148فيرونيكا ايهاب معوض بسطوروس

٧٩٨

 1615120200100084كامل كامل محمد راشد

٧٩٩

 1615120200101243كرستينا مالك فكرى جرجس

٨۰۰

 1615120200101293كريم احمد عبد الحميد مصطفى قبيه

٨۰۱

 1615120200101415كريم ايمن عبد الرحمن محمود عبد السالم

٨۰۲

 1615120200100130كريم حامد فتحى ابراهيم الؽفلول

٨۰۳

 1615120200100923كريم خالد حسين الشوربجى حسين

٨۰۴

 1615120200101233كريم خالد عبد الؽفور جاسر

٨۰۵

 1615120200101405كريم طارق محمد يحيى

٨۰۶

 1615120200100029كريم عبد الظاهر عبد العال الدماطى

٨۰٧

 1615120200101145كريم عبد القوى عبد المطلب مصلحى مرسى

٨۰٨

 1615120200100431كريم عالء الدين عبدالعظيم الزؼبى

٨۰٩

 1615120200100292كريم عماد الدين محمد محمد جبر

٨۱۰

 1615120200100407كريم محمد الجوهرى ابراهيم كشكه

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ٧۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٨۱۱

 1615120200100193كريم محمد حمدى عبدالعاطى قريطم

٨۱۲

 1615120200101353كريمان اشرؾ عباس محمد

٨۱۳

 1615120200100375كنزى عبدالسالم محمد عبد السالم السيسى

٨۱۴

 1615120200100408كيرلس ابراهيم جرجس يوسؾ

٨۱۵

 1615120200101116لبنى خالد حسن الصفتى

٨۱۶

 1615120200100272لطفى حسن حسن الصياد

٨۱٧

 1615120200100873لقاء محمدرضا بدير زيدان

٨۱٨

 1615120200100771لمياء السيد محمد السيد معين

٨۱٩

 1615120200100116لمياء على عبدالروؾ الؽنام

٨۲۰

 1615120200100943لوجينا طارق محمود احمد العوضى

٨۲۱

 1615120200100025ليلى سامى محمد السباعى حجازى

٨۲۲

 1615120200100381ليلى محمود احمد ابراهيم حموده

٨۲۳

 1615120200101331ليلى مصطفى محمد الحباك

٨۲۴

 1615120200101065ماجد توفيق محمد ابراهيم الشاعر

٨۲۵

 1615120200100399مادونا عاطؾ حنا هللا رزق هللا

٨۲۶

 1615120200100201مارتينا ايمن سامى فلتس

٨۲٧

 1615120200101064مارتينا عادل مترى توفيق شند

٨۲٨

 1615120200101463مارك مجدى خليل جرجس

٨۲٩

 1615120200100369ماريهان اسامه محمد قاسم

٨۳۰

 1615120200100139مازن هشام رافت اسماعيل اسماعيل

٨۳۱

 1615120200100893محسن سمير السيد شعبان محمد

٨۳۲

 1615120200100894محمد ابراهيم السيد مصطفى المرسى

٨۳۳

 1615120200101092محمد ابراهيم عاشور محمد ابو الهوى

٨۳۴

 1615120200100941محمد ابراهيم عبد هللا الخميسى محمد

٨۳۵

 1615120200100969محمد ابراهيم محمد بدير السيد سعيد

٨۳۶

 1615120200100109محمد ابو العز يونس ابوريا

٨۳٧

 1615120200100119محمد احمد فكرى السيد اباظة

٨۳٨

 1615120200101076محمد احمد محمود حسن السيد حبيب

٨۳٩

 1615120200101103محمد اسماعيل محمد حافظ ابوفدان

٨۴۰

 1615120200100967محمد اشرؾ ابو بكر محمود جبل

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ٧۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٨۴۱

 1615120200101329محمد اشرؾ عبد البديع محمد الشربينى

٨۴۲

 1615120200101096محمد اشرؾ على الزفتاوى

٨۴۳

 1615120200101180محمد اشرؾ محمد رشاد البيومى

٨۴۴

 1615120200101051محمد اشرؾ محمد عوض

٨۴۵

 1615120200101379محمد الحسن محمد عبد الروؾ ابراهيم العقده

٨۴۶

 1615120200100777محمد الحسنين العربانى عبد المجيد

٨۴٧

 1615120200100950محمد الراجحى محمد الراجحى السيد على

٨۴٨

 1615120200100121محمد السعيد عبدالحميد محمد ابراهيم

٨۴٩

 1615120200101082محمد السعيد يونس ابوزيد اسماعيل

٨۵۰

 1615120200100976محمد السيد السيد رضوان السماحى

٨۵۱

 1615120200100846محمد السيد حسن احمد المنسى

٨۵۲

 1615120200100473محمد السيد عبد الروؾ بدر

٨۵۳

 1615120200101058محمد السيد محمد احمد شومان

٨۵۴

 1615120200101395محمد السيد محمد السيد حسن حسونه

٨۵۵

 1615120200101034محمد امين سالمه محمد سالمه

٨۵۶

 1615120200100320محمد ايمن احمد رزق
محمد جمال الدين الحسنين عبدالعزيز
1615120200100251
السماحى
 1615120190100435محمد جمال انصؾ التهامى الشناوى

٨۵٩

 1615120200100023محمد جمال فاروق امبارك

٨۶۰

 1615120200101279محمد جمعه عبد المقصود جمعه الخولى

٨۶۱

 1615120200101308محمد حسام الدين محمد احمد السطيحه

٨۶۲

 1615120200100694محمد حسام صابر محمد عبد الجواد

٨۶۳

 1615120200101114محمد حكيم مروان حسن محمود خليفه

٨۶۴

 1615120200100467محمد حمدى عبدالعزيز عيسى

٨۶۵

 1615120200101026محمد خالد احمد احمد ابوامباركه

٨۶۶

 1615120200100433محمد خالد فرج عوض

٨۶٧

 1615120200100448محمد خالد محمد اسماعيل بركات

٨۶٨

 1615120200100936محمد ربيع محمود على

٨۶٩

 1615120200101000محمد رزق محمد رزق الوصيؾ

٨٧۰

 1615120200101177محمد رضا عبد العزيز العفيفى

٨۵٧
٨۵٨

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ٧۵من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٨٧۱

 1615120200101039محمد رمضان ابراهيم عبده يونس

٨٧۲

 1615120200100650محمد سالم محمود عثمان

٨٧۳

 1615120200100048محمد سامى محمد عبد الرحمن زيد

٨٧۴

 1615120200101276محمد سليمان احمد سليمان ؼزاله

٨٧۵

 1615120200100576محمد سمير السيد عبد الرحيم

٨٧۶

 1615120200101161محمد سمير محمد على عبد المنعم

٨٧٧

 1615120200100836محمد شاكر السيد احمد الفرماوى

٨٧٨

 1615120200101460محمد شتا شتا ابو النضر مسعود

٨٧٩

 1615120200100255محمد صابر حسن صابر الشاذلى

٨٨۰

 1615120200101248محمد صالح محمد متولى

٨٨۱

 1615120200101172محمد صبرى عبد الباقى يوسؾ الضبع

٨٨۲

 1615120200100752محمد صبرى محمد السعيد محمد

٨٨۳

 1615120200100816محمد صالح محمد عبد الهادى السيد سالمه

٨٨۴

 1615120200100485محمد صالح محمد على شاهين

٨٨۵

 1615120200100380محمد طلعت احمد عكر

٨٨۶

 1615120200100385محمد عادل الحارس السيد محمد

٨٨٧

 1615120200101269محمد عادل جعفر سكيت

٨٨٨

 1615120200101406محمد عادل عوض مرشدى السعودى

٨٨٩

 1615120200101372محمد عادل محمد العريان

٨٩۰

 1615120200100874محمد عادل محمد امين

٨٩۱

 1615120200101368محمد عادل محمد محمد عمار

٨٩۲

 1615120200101433محمد عاصم نصر الدسوقى اللبان

٨٩۳

 1615120200100033محمد عاطؾ سليمان البربرى

٨٩۴

 1615120200100823محمد عاطؾ فوزى الشاذلى ابراهيم

٨٩۵

 1615120200101001محمد عاطؾ منصور بكر السيد

٨٩۶

 1615120200100568محمد عبد السالم على عبد النبى

٨٩٧

 1615120200100254محمد عبد هللا عبد هللا عبد الحميد

٨٩٨

 1615120200100706محمد عبدالروؾ عبدالمجيد الشهاوى

٨٩٩

 1615120200100271محمد عبدالمنعم احمد عز

٩۰۰

 1615120200100593محمد عبده الرفاعى عبد الجواد االلفى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ٧۶من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩۰۱

 1615120200101328محمد عبده عرفات ابو ادريس

٩۰۲

 1615120200100438محمد عبده عطية السيد قنديل

٩۰۳

 1615120200100075محمد عزت عبد المحسن الصاوى عابدين

٩۰۴

 1615120200100340محمد عصام محمد على احمد

٩۰۵

 1615120200100242محمد على احمد ندا

٩۰۶

 1615120200101427محمد على المحمدى البيلى محمد

٩۰٧

 1615120200100682محمد على عبد هللا على المتولى

٩۰٨

 1615120200100465محمد على عوض عبد العاطى هاشم

٩۰٩

 1615120200100793محمد عوضين عبد الرازق طه

٩۱۰

 1615120200101261محمد فتحى جميل المواردى

٩۱۱

 1615120200100273محمد فتحى سعد كامل

٩۱۲

 1615120200100065محمد فتحى محمد محمد حسنين

٩۱۳

 1615120200101355محمد فواد عبد الحميد جمعه

٩۱۴

 1615120200101231محمد فواد عبد الخالق زايد

٩۱۵

 1615120200100992محمد كمال الرفاعى محمد مرسى

٩۱۶

 1615120200100233محمد ماهر اليمانى ابوزيد

٩۱٧

 1615120200101365محمد مجدى بدير على

٩۱٨

 1615120200100261محمد مجدى عبدالجليل حراز

٩۱٩

 1615120200100421محمد محمد على على السحلى

٩۲۰

 1615120200101309محمد محمود برعى ابو سمك

٩۲۱

 1615120200100742محمد محمود شوقى عبد المولى

٩۲۲

 1615120200100588محمد محمود محمد الديب

٩۲۳

 1615120200100406محمد محمود محمد محمود محمد هيبه

٩۲۴

 1615120200100426محمد محمود محمود محمد وزه

٩۲۵

 1615120200100973محمد مسعد الوصيؾ مسعد القزاز

٩۲۶

 1615120200101132محمد مصطفى احمد عطيه شلبى

٩۲٧

 1615120200100802محمد مصطفى الدسوقى عطوه الدسوقى

٩۲٨

 1615120200100934محمد مصطفى عوض محمد زيدان

٩۲٩

 1615120200100606محمد ممدوح عبده على ابوعلى

٩۳۰

 1615120200100898محمد منتصر السيد محمد يوسؾ

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ٧٧من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩۳۱

 1615120200100014محمد نعيم ابراهيم مصطفى الدقلى

٩۳۲

 1615120200101157محمد نعيم راضى المدبولى سيد احمد

٩۳۳

 1615120200100655محمد نهاد محمد المهدى محمد

٩۳۴

 1615120200100444محمد هشام صدقى المزين

٩۳۵

 1615120200100458محمد وائل عبد الحميد يوسؾ منيسى

٩۳۶

 1615120200100335محمد وسيم محمد محمد الخياط

٩۳٧

 1615120200101324محمد ولىء محمد احمد جنيدى

٩۳٨

 1615120200101371محمد وليد كمال مرسى ابراهيم بدر

٩۳٩

 1615120200101010محمد ياسر فواد عشيبه

٩۴۰

 1615120200100880محمد يسرى عبد المنعم عبد الفتاح فنديس

٩۴۱

 1615120200100762محمود ابراهيم عوض على االمام

٩۴۲

 1615120200101129محمود احمد عباس جاد

٩۴۳

 1615120200101104محمود الشحات محمد محمود خاطر

٩۴۴

 1615120200100929محمود ايمن السعيد عبده ابراهيم

٩۴۵

 1615120200101388محمود بهيج ابراهيم السيد طه

٩۴۶

 1615120200100910محمود حسن الشبراوى عبد الحليم

٩۴٧

 1615120200101060محمود خميس شعبان السيد عامر

٩۴٨

 1615120200100709محمود رضا محمود النجار

٩۴٩

 1615120200100935محمود سمير المحمدى الشربينى الصايػ

٩۵۰

 1615120200100240محمود شريؾ جمال محمد عبد الرحمن

٩۵۱

 1615120200100432محمود شعبان مصطفى عبد هللا عوض

٩۵۲

 1615120200100955محمود طلعت السيد السعيد محمد

٩۵۳

 1615120200101437محمود طه محمود ابوقالب

٩۵۴

 1615120200100173محمود عباس عبد الؽنى عباس الملوى

٩۵۵

 1615120200100366محمود عبد الحميد السيد احمد السبيتى

٩۵۶

 1615120200101093محمود عبدالقادر عبدهللا عبدالحميد عثمان

٩۵٧

 1615120200100100محمود عصام محمد احمد كرسون

٩۵٨

 1615120200101210محمود على ابراهيم السيد

٩۵٩

 1615120200101363محمود عماد عبد القادر المؽازى محمد

٩۶۰

 1615120200100429محمود عوؾ عبد الرحمن مسلم

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ٧٨من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩۶۱

 1615120200101333محمود كامل عوض السيد عفيفى

٩۶۲

 1615120200101408محمود محسن محمود السيد

٩۶۳

 1615120200101263محمود محمد حسن خيرهللا

٩۶۴

 1615120200100464محمود محمد ربيع عثمان روتان

٩۶۵

 1615120200100071محمود محمد صبحى على حتحوت

٩۶۶

 1615120200100585محمود محمد طه فايد

٩۶٧

 1615120200100038محمود محمد عبد الوهاب الكفراوى

٩۶٨

 1615120200100573محمود محمد فوزى اللبودى

٩۶٩

 1615120200101320محمود محمد نصر سعد عراقى

٩٧۰

 1615120200101322محمود نمير محمود عبد الفتاح محمد

٩٧۱

 1615120200100377مرام خالد احمد فرحات

٩٧۲

 1615120200100225مرام محمد شلبى كامل

٩٧۳

 1615120200100081مرفت سامى مسعد عبد الخالق

٩٧۴

 1615120200100441مروان سعيد محمود منيسى

٩٧۵

 1615120200100404مروه حسن نوبى عبد القادر

٩٧۶

 1615120200100210مروه خالد حسن احمد العايدى

٩٧٧

 1615120200100903مروه شريؾ احمد ابراهيم ابو العنين

٩٧٨

 1615120200100364مروه عبد السالم محمد حسن بربوش
مروه عبد العزيز عبد العزيز عبد
1615120200100775
العزيزخميس
 1615120200100901مروه لبيب الحسينى محمد الحسينى

٩٨۱

 1615120200101146مروه محمد حسين حسن محمد

٩٨۲

 1615120200101430مروه يوسؾ محمد السيد يوسؾ

٩٨۳

 1615120200100776مريم احمد محمد عزب احمد

٩٨۴

 1615120200100632مريم احمد مختار محمد الحضرى

٩٨۵

 1615120200101226مريم احمد مصطفى عنانى

٩٨۶

 1615120200100671مريم اشرؾ عبد الرحمن حسن رمضان

٩٨٧

 1615120200100788مريم توكل احمد عنب

٩٨٨

 1615120200100542مريم جمال احمد صادق ابو طالب

٩٨٩

 1615120200101292مريم حسن رمضان مصطفى محمد

٩٩۰

 1615120200100672مريم خالد زكى محمد الجمل

٩٧٩
٩٨۰

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ٧٩من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩٩۱

 1615120200100690مريم رزق يوسؾ رزق سليمان

٩٩۲

 1615120200100975مريم رضا حلمى رمضان عيسى

٩٩۳

 1615120200100620مريم رمضان المتولى ابراهيم احمد

٩٩۴

 1615120200101070مريم طارق العشماوى ابوبكر عشماوى

٩٩۵

 1615120200100591مريم طه طه وهدان

٩٩۶

 1615120200100990مريم عادل حسن الؽريب

٩٩٧

 1615120200100082مريم عبد الهادى الدسوقى ابو على

٩٩٨

 1615120200101469مريم عبدالسالم عبدالعليم عبدالحليم

٩٩٩

 1615120200101447مريم عصام السيد توفيق

حضور

انصراؾ

 1615120200100102 ۱۰۰۰مريم على فرج على ريحان
 1615120200100789 ۱۰۰۱مريم عمار حمزه على
 1615120200100298 ۱۰۰۲مريم مجدى محروس بسطوروس حنين
 1615120200100886 ۱۰۰۳مريم محروس عبد العال فايز
 1615120200101305 ۱۰۰۴مريم محمد احمد عبد العزيز محمد
 1615120200101141 ۱۰۰۵مريم محمد احمد فرحات
 1615120200101307 ۱۰۰۶مريم محمد البيومى عبد العزيز
 1615120200100710 ۱۰۰٧مريم محمد السيد الشناوى
 1615120200100235 ۱۰۰٨مريم محمد بدوى الجندى
 1615120200100926 ۱۰۰٩مريم محمد رضا السيد محمد على
 1615120200100945 ۱۰۱۰مريم محمد عبد الحميد السيد عبده
 1615120200100085 ۱۰۱۱مريم محمد عبدهللا محمد شهاب الدين
 1615120200100999 ۱۰۱۲مريم محمد محمود السيد سليمان
 1615120200100833 ۱۰۱۳مريم محمد محمود خليل شتيوى
 1615120200100878 ۱۰۱۴مريم محمود محمد محمد عبد الرحمن
 1615120200101219 ۱۰۱۵مريم منتصر مصباح عبدالسالم وهبه
 1615120200101011 ۱۰۱۶مريم ميخائيل رزق ميخائيل فرج
 1615120200100624 ۱۰۱٧مريم ناصر احمد على االمير
 1615120200101319 ۱۰۱٨مريم نعيم محمد مصطفى
 1615120200100716 ۱۰۱٩مريم هشام الحنفى محمد احمد
 1615120200101290 ۱۰۲۰مشارى مصطفى الدسوقى السباعى عسل

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ٨۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100323 ۱۰۲۱مصطفى احمد السيد الؽريب عبد هللا
 1615120200100987 ۱۰۲۲مصطفى السيد السيد على الجيار
 1615120200100469 ۱۰۲۳مصطفى السيد خطاب خطاب
 1615120200100097 ۱۰۲۴مصطفى خالد مجاهد مصطفى
 1615120200101189 ۱۰۲۵مصطفى رضا مصطفى عبده عوض
 1615120200100001 ۱۰۲۶مصطفى محسن ابراهيم احمد محمد
 1615120200100784 ۱۰۲٧مصطفى محمد السيد ابو العنين هجرس
 1615120200100360 ۱۰۲٨مصطفى محمد بدوى النجار
 1615120200100450 ۱۰۲٩مصطفى محمد عبد الجواد عبد العاطى عطيه
 1615120200101359 ۱۰۳۰مصطفى محمد محمد عبد الكريم الشويحى
مصطفى محمود ابراهيم عبد المقصود عبد
1615120200101451 ۱۰۳۱
الهادى
 1615120200100882 ۱۰۳۲مصطفى مختار مصطفى عبد العال
 1615120200100787 ۱۰۳۳معاذ عاطؾ بهجى درؼام
 1615120200100994 ۱۰۳۴معاذ عبد اللطيؾ معروؾ عبد اللطيؾ اسالم
 1615120200100761 ۱۰۳۵معاذ نشات محمد ابراهيم مصطفى
 1615120200100686 ۱۰۳۶معتصم احمد محمد منصور عبد الرحمن
 1615120200100037 ۱۰۳٧ملك عبد الحى محمد عبد الحى الخالع
 1615120200100044 ۱۰۳٨ملكه عصام محمد محمد العنانى
 1615120200100853 ۱۰۳٩ممدوح عبد الفتاح يسرى عبد الفتاح
 1615120200100769 ۱۰۴۰منار احمد عبد العزيز البندارى على
 1615120200101006 ۱۰۴۱منار حمدى عبد االحد الصالح متولى طه
 1615120200100202 ۱۰۴۲منار محمود عبدالفتاح عبد المجيد شاهين
 1615120200100526 ۱۰۴۳منار ممدوح انور عبدالصمد شراره
 1615120200100398 ۱۰۴۴منة هللا احمد رجب احمد يوسؾ
 1615120200100156 ۱۰۴۵منة هللا احمد محمد احمد الزواوى
 1615120200100402 ۱۰۴۶منة هللا احمد هاشم شعبان
 1615120200100177 ۱۰۴٧منة هللا السيد عبد هللا الهندوم
 1615120200101183 ۱۰۴٨منة هللا موفق السيد حسين عبده
 1615120200100913 ۱۰۴٩منه هللا ابراهيم محمد ابراهيم صالح
 1615120200100643 ۱۰۵۰منه هللا حمدى محمد ابو مصطفى الردينى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ٨۱من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200101053 ۱۰۵۱منه هللا رضا احمد على
 1615120200101323 ۱۰۵۲منه هللا رياض رزق معروؾ نواره
 1615120200100304 ۱۰۵۳منه هللا محمد مدحت محمد ابراهيم
 1615120200101139 ۱۰۵۴منه هللا ممدوح سمير ممدوح المنسى
 1615120200101019 ۱۰۵۵منه هللا نجاح امين الشرقاوى
 1615120200101304 ۱۰۵۶منه ايهاب محمد ابو زهره
 1615120200100556 ۱۰۵٧منه سعد ابراهيم محمد سويدان
 1615120200100077 ۱۰۵٨منه طه ابراهيم الشافعى
 1615120200101033 ۱۰۵٩منه ماجد عبدالعزيز مرسى عبد المطلب
 1615120200101169 ۱۰۶۰منى السيد السيد ابو الفضل
 1615120200100211 ۱۰۶۱منى حافظ محمد مصطفى سالم
 1615120200100801 ۱۰۶۲منى رمضان صالح احمد
 1615120200100701 ۱۰۶۳منى رمضان عبد البديع احمد
 1615120200100151 ۱۰۶۴منى كمال حسن عبد الجواد سعد
 1615120200101306 ۱۰۶۵مومن احمد رمزى السعيد العنانى
 1615120200100454 ۱۰۶۶مومن حماده ابراهيم ابراهيم ندا
 1615120200100783 ۱۰۶٧مومن دهيم محمد ؼازى السيد
 1615120200100676 ۱۰۶٨مونيا مدحت عبد الؽفور حسن على
 1615120200100495 ۱۰۶٩مى احمد احمد محمد اللقانى
 1615120200100921 ۱۰٧۰مى احمد محمد محمود منصور
 1615120200101115 ۱۰٧۱مى الدسوقى محمد ابراهيم العتوى
 1615120200101339 ۱۰٧۲مى عبد السالم عبد هللا ابو حامد
 1615120200101195 ۱۰٧۳مى معتز عبدهللا ابراهيم المؽازى
 1615120200100806 ۱۰٧۴ميار السعيد عبد الروؾ السعيد
 1615120200100070 ۱۰٧۵ميار عبد الفتاح ابراهيم عبد الفتاح جناح
 1615120200100393 ۱۰٧۶ميار محمد حسن على حسن
 1615120200100567 ۱۰٧٧ميار محمد راشد زياده راشد
 1615120200100017 ۱۰٧٨ميار محمد فراج زين الشاطر
 1615120200100765 ۱۰٧٩ميرال مدحت عبد السالم عبد الوهاب
 1615120200101137 ۱۰٨۰ميرنا ايهاب صابر مكارى ايوب

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ٨۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100352 ۱۰٨۱ميرنا حسنى احمد عبد القوى عميره
 1615120200100852 ۱۰٨۲ميرنا خالد قطب ربيع
 1615120200101150 ۱۰٨۳ميرنا سالم محمد بدوى البيعه
 1615120200101347 ۱۰٨۴ميرنا عماد عبد المنعم الشوربجى
 1615120200101272 ۱۰٨۵ميرنا مجدى عبد الرحمن على جاويش
 1615120200101342 ۱۰٨۶ميرنا هشام محمد السيد ابراهيم
 1615120200100419 ۱۰٨٧ميالد عبدالمسيح ميالد عبدالمسيح
 1615120200100479 ۱۰٨٨ناجى مسعد طه على عطيه
 1615120200100384 ۱۰٨٩نادر عبد الحليم عبد الستار عبد الحليم
 1615120200100865 ۱۰٩۰ناريمان على عبد المنعم محمد السيد
 1615120200100324 ۱۰٩۱نانسى ابوالسعد محمد يوسؾ
 1615120200100227 ۱۰٩۲نانسى عبد الرحمن رضا رحيم
 1615120200100091 ۱۰٩۳نانسى محمد ابو العزم محمد عقده
 1615120200101446 ۱۰٩۴نانسى نصر احمد عبد الحميد احمد
 1615120200100760 ۱۰٩۵نانى والى السيد القللى محمد الشربينى
 1615120200101360 ۱۰٩۶نبيله ابراهيم عبد الحميد عبد القوى
 1615120200101303 ۱۰٩٧نبيه شحاته نبيه حسين ابو طالب
 1615120200101143 ۱۰٩٨نجالء محمود محمد حسن حنفى
 1615120200100229 ۱۰٩٩نجوى ابراهيم ابراهيم محمد فرج
 1615120200100382 ۱۱۰۰ندا السيد عبدالحليم عبدالعليم ؼزيز
 1615120200100293 ۱۱۰۱ندا الشوادفى عبد العزيز صالح السيد
 1615120200100523 ۱۱۰۲ندا عالء الدين سمير عبده يونس
 1615120200100558 ۱۱۰۳ندا عالء الدين على اؼا
 1615120200100888 ۱۱۰۴ندا محمد خالد محمد ابراهيم
 1615120200101003 ۱۱۰۵ندا محمد فوزى عبيد
 1615120200100050 ۱۱۰۶ندا محمد مسعد عبدالفتاح اسماعيل
 1615120200100815 ۱۱۰٧نداء السعيد محمد محمد الديسطى
 1615120200101440 ۱۱۰٨ندى ابراهيم محمد البستانى
 1615120200100922 ۱۱۰٩ندى احمد على عبد العال المتولى ليله
 1615120200100781 ۱۱۱۰ندى اسامه لطفى ابراهيم الباز

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ٨۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100978 ۱۱۱۱ندى الجرايحى عابد ابراهيم ؼنيم
 1615120200100517 ۱۱۱۲ندى المنشاوى المنشاوى محمود النحراوى
 1615120200100583 ۱۱۱۳ندى امين شوقى عبد الشافى صايمه
 1615120200101239 ۱۱۱۴ندى ايهاب عبدالحليم عبدالرحمن
 1615120200100028 ۱۱۱۵ندى خالد على محمد شتا
 1615120200101030 ۱۱۱۶ندى رافت محمود كروش
 1615120200101074 ۱۱۱٧ندى رمضان عبدهللا بيومى السعيد
 1615120200100279 ۱۱۱٨ندى شعبان شعبان سالم
 1615120200100747 ۱۱۱٩ندى طارق الشحات حسين
 1615120200100216 ۱۱۲۰ندى طارق رمضان احمد السحت
 1615120200100597 ۱۱۲۱ندى طارق محمد ابو العطا
 1615120200101029 ۱۱۲۲ندى عبدهللا عبدالؽفار سالمه
 1615120200100647 ۱۱۲۳ندى على على رزق العبد
 1615120200100088 ۱۱۲۴ندى فرحات عيسى اسماعيل المدهون
 1615120200100475 ۱۱۲۵ندى مجدى السيد فرحات حليمه
 1615120200101337 ۱۱۲۶ندى محب مجاهد على ابراهيم
 1615120200101037 ۱۱۲٧ندى محمد عبد الستار احمد البحراوى
 1615120200101448 ۱۱۲٨ندى محمد محمد ابراهيم ابو سمره
 1615120200100691 ۱۱۲٩ندى محمد مسعد ابراهيم محمد بخيت
 1615120200101052 ۱۱۳۰ندى مصطفى عزت شوقى
 1615120200101117 ۱۱۳۱ندى مصطفى محمد ابوشنادى
 1615120200100168 ۱۱۳۲ندى هشام فتوح على الصفتى
 1615120200101296 ۱۱۳۳ندى وحيد طايع هالل
 1615120200101054 ۱۱۳۴ندى ياسر نصر ابو الريش
 1615120200100309 ۱۱۳۵نرمين ابراهيم احمد عبدهللا ابوشنب
 1615120200100507 ۱۱۳۶نرمين شعبان فاروق عبدالؽنى
 1615120200100162 ۱۱۳٧نرمين عبدالفتاح محمود محمد
 1615120200101338 ۱۱۳٨نرمين محمد ابراهيم المصرى ابراهيم
 1615120200100057 ۱۱۳٩نرمين محمود عبد الدايم البسيونى
 1615120200101277 ۱۱۴۰نسمه خالد كامل البدوى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ٨۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200101094 ۱۱۴۱نصر سالمه حسن الوكيل
 1615120200100297 ۱۱۴۲ننسى عبدالحميد عبدالفتاح ابوالعز السيد
 1615120200100939 ۱۱۴۳نهال صالح الدين يوسؾ حجازى
 1615120200100403 ۱۱۴۴نهال ناصر حامد عبد الؽنى الصاوى
 1615120180100321 ۱۱۴۵نهى السيد عبد الحميد البيلى سالم
 1615120200100669 ۱۱۴۶نهى الؽريب الؽريب رمضان محمد
نهى محمد نجاح عبد المحسن عبد المعطى
1615120200101454 ۱۱۴٧
الزمر
 1615120200101244 ۱۱۴٨نور حسن السيد على ابو ليله
 1615120200101327 ۱۱۴٩نور رضا الحمادى محمد الحصى
 1615120200100388 ۱۱۵۰نور عماد فواد محمود رزق
 1615120200101424 ۱۱۵۱نورا احمد انس محمد جنديه
 1615120200100080 ۱۱۵۲نورا ارحب عبد العزيز محمد شتا
 1615120200100993 ۱۱۵۳نورا حسن ابوالمعاطى محمد على
 1615120200100711 ۱۱۵۴نورا فتحى معاطى حافظ
 1615120200100268 ۱۱۵۵نورا محمد مصطفى محمود حسين
 1615120200100532 ۱۱۵۶نوران ابراهيم انور محمد درويش
 1615120200100213 ۱۱۵٧نوران عبدالحكيم عطيه حماده احمد
 1615120200100218 ۱۱۵٨نوران محمد حسن مصطفى سالمه
 1615120200100753 ۱۱۵٩نوران محمد شحاته محمد اسماعيل
 1615120200100283 ۱۱۶۰نورسين احمد ظريؾ احمد سالمه
 1615120200100622 ۱۱۶۱نورسين السيد عوض النعناع
 1615120200100627 ۱۱۶۲نورهان احمد احمد محمد بركة
 1615120200101081 ۱۱۶۳نورهان احمد فياض التهامى فياض
 1615120200100136 ۱۱۶۴نورهان ايمن نبيل على صالح
 1615120200100187 ۱۱۶۵نورهان حسام الدين حمدى قطب عبدالكريم
 1615120200101158 ۱۱۶۶نورهان حماد محمد صبحى حماد النشار
 1615120200100849 ۱۱۶٧نورهان رضا احمد فرج مصطفى
 1615120200101380 ۱۱۶٨نورهان رفاعى محمد نجاتى محمد الرفاعى
 1615120200100498 ۱۱۶٩نورهان صبرى رشاد هالل عماره
 1615120200101411 ۱۱٧۰نورهان لبيب عبد البديع عبد العزيز ابو طالب

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ٨۵من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200101458 ۱۱٧۱نورهان محمد عبد العليم ابو زيد
 1615120200101135 ۱۱٧۲نورهان هشام ابراهيم بدور
 1615120200100721 ۱۱٧۳نورين صالح محمد محمد المتولى الجلده
 1615120200100144 ۱۱٧۴نيرة عالءالدين محمد زعرب
 1615120200100692 ۱۱٧۵نيره الرفاعى حسن السيد عبده
 1615120200100938 ۱۱٧۶نيره محمد محمد السعيد محمد عوضين
 1615120200100343 ۱۱٧٧نيرى طارق سيد توفيق محمد
 1615120200100061 ۱۱٧٨نيفين مجدى عبد البصير ابوزهره
 1615120200101004 ۱۱٧٩هاجر احمد عبدالسالم حماد
 1615120200100642 ۱۱٨۰هاجر احمد متولى رضوان ؼانم
 1615120200100902 ۱۱٨۱هاجر اسماعيل محمد المكاوى محمد
 1615120200101283 ۱۱٨۲هاجر السعيد محمد السعيد حسن
 1615120200100586 ۱۱٨۳هاجر شعبان حسن ابو عبيد
 1615120200100052 ۱۱٨۴هاجر عادل عبدالحميد عافيه
 1615120200100280 ۱۱٨۵هاجر عالء مسعد محمد احمد قمبر
 1615120200100067 ۱۱٨۶هاجر عماد عبدالجواد ابوالمجد ودن
 1615120200101007 ۱۱٨٧هاجر محمد سليمان السقا
 1615120200100510 ۱۱٨٨هايدى عادل عبد الرحيم زيان
 1615120200101346 ۱۱٨٩هبه هللا محمد عبد النبى محمد شحاته
 1615120200101429 ۱۱٩۰هبه بالسى محمد محروس
 1615120200101102 ۱۱٩۱هبه حامد فتحى بسيونى
 1615120200101398 ۱۱٩۲هبه صفوت محمد محمد احمد رسالن
 1615120200100908 ۱۱٩۳هبه عزيز ابراهيم عيد احمد
 1615120200100799 ۱۱٩۴هدى على محمد على الشريؾ
 1615120200100511 ۱۱٩۵هدى محمد احمد مكى
 1615120200101056 ۱۱٩۶هدير ابراهيم عبد المنعم عزب
 1615120200100545 ۱۱٩٧هدير السيد عبد الشافى عبد هللا
 1615120200100189 ۱۱٩٨هدير ايمن عبد الؽنى محمد الدلتونى
 1615120200101381 ۱۱٩٩هدير حمد عبد الحميد محمد حمد
 1615120200100492 ۱۲۰۰هدير طارق جابر برؼش

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ٨۶من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200101286 ۱۲۰۱هدير عصام على عوض العنانى
 1615120200100684 ۱۲۰۲هدير ماهر بكر اسماعيل البطه
 1615120200100246 ۱۲۰۳هشام السعيد احمد سليمان وهدان
 1615120200100932 ۱۲۰۴هشام السعيد المهدى عبد المنعم زيادة
 1615120200100204 ۱۲۰۵همس جمال محمد ابراهيم
 1615120200101213 ۱۲۰۶همس محمد نمر عثمان
 1615120200101238 ۱۲۰٧همسه احمد حامد حسان
 1615120200100920 ۱۲۰٨همسه على محمد السيد محمد حواش
 1615120200101119 ۱۲۰٩هنا ياسر محمد السيد الرفاعى
 1615120200100773 ۱۲۱۰هناء ابراهيم عيسى ؼانم
 1615120200100112 ۱۲۱۱هناء سمير عبد اللطيؾ السيد المكاوى
 1615120200100746 ۱۲۱۲هناء مجاهد رجب مجاهد
 1615120200100295 ۱۲۱۳هناء مصطفى عباس مصطفى على العبد
 1615120200100405 ۱۲۱۴هناء هاشم عبد الفتاح يوسؾ حسن
 1615120200101374 ۱۲۱۵هند عبد الناصر على السيد السقا
 1615120200100919 ۱۲۱۶هيا البدوى ابو المعاطى محمد بدوى
 1615120200100996 ۱۲۱٧وائل حامد الشبراوى احمد اسماعيل
 1615120200100354 ۱۲۱٨ورده احمد حميده عبد العزيز
 1615120200100839 ۱۲۱٩وسام ابو طالب على المهدى حجازى
 1615120200101147 ۱۲۲۰وسام عبد المنعم احمد هارون على
 1615120200100689 ۱۲۲۱وسام عمرو عبد الحكيم المهدى حسانين
 1615120200100392 ۱۲۲۲وفاء احمد السيد مسعد ابوالسعود
 1615120200100322 ۱۲۲۳وفاء بدر حلمى عبد الهادى زيدان
 1615120200101401 ۱۲۲۴وفاء جابر عبد الفتاح عبد العزيز السعيد
 1615120200101018 ۱۲۲۵وفاء رمضان عبدالصمد زهران
 1615120200100609 ۱۲۲۶وفاء محمد سليم سمرة
 1615120200100791 ۱۲۲٧وفاء مصطفى فاروق ابراهيم منسى
 1615120200100822 ۱۲۲٨وفاء وحيد عدالن احمد
 1615120200100094 ۱۲۲٩وفاء يحى عبدربه سعد شنب
 1615120200100124 ۱۲۳۰وليد شوقى عبداللطيؾ زايد سعداوى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ٨٧من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100785 ۱۲۳۱وليد محمود صدقى محمود درويش
 1615120200100418 ۱۲۳۲يارا حسام الدين ناجى محمد سلومة
 1615120200101126 ۱۲۳۳يارا حسين السيد النجار
 1615120200100489 ۱۲۳۴يارا ربيع عبدالحميد سالمه
 1615120200100884 ۱۲۳۵يارا صالح الدين محمد محمد جبر
 1615120200100045 ۱۲۳۶يارا عالء محمد كامل يوسؾ سليمان
 1615120200100345 ۱۲۳٧يارا مجدى ابراهيم محمد عبد الحميد ابراهيم
 1615120200100226 ۱۲۳٨يارا محمد الموافى العزب
 1615120200100601 ۱۲۳٩يارا وليد محمد محمود يوسؾ
 1615120200101109 ۱۲۴۰ياسمين السيد حسين التمنه
 1615120200100651 ۱۲۴۱ياسمين السيد نجيب محمد عوض
 1615120200101297 ۱۲۴۲ياسمين رضا محمد احمد البؽدادى
 1615120200100796 ۱۲۴۳ياسمين عبد الرحيم محمد عبد المولى
 1615120200100756 ۱۲۴۴ياسمين عبد السالم عبد الحميد عبد السالم
 1615120200100314 ۱۲۴۵ياسمين عالء ابراهيم على منصور
 1615120200100529 ۱۲۴۶ياسمين فرج سيد احمد داود سيد احمد
 1615120200101077 ۱۲۴٧ياسمين محمد سالم محمد مطاريد
 1615120200100101 ۱۲۴٨ياسمين محمد محمود محمد ليمونه
 1615120200100856 ۱۲۴٩ياسمين مصطفى اسماعيل حافظ الرمادى
 1615120200100373 ۱۲۵۰يحيى هانى عنتر ابراهيم محمد
 1615120200100734 ۱۲۵۱يسر محمد الشربينى عبده يونس
 1615120200100150 ۱۲۵۲يسرا محمد عبد هللا محمد بيومى ابو زيد
 1615120200100172 ۱۲۵۳يمنى احمد عطيه احمد يسن
 1615120200100579 ۱۲۵۴يمنى اكرم السيد ابراهيم الخاليلى
 1615120200100933 ۱۲۵۵يمنى السيد المتولى السيد العطار
 1615120200100374 ۱۲۵۶يمنى امجد محمد محمد القاضى
 1615120200101160 ۱۲۵٧يمنى ايمن حسن محمد موافى
 1615120200100763 ۱۲۵٨يمنى حسن عبد المومن الشربينى
 1615120200101291 ۱۲۵٩يمنى حسين السيد على الخولى
 1615120200101224 ۱۲۶۰يمنى شريؾ عبد الجليل حسن

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ٨٨من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :فسيولوجيا التمرينات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100834 ۱۲۶۱يمنى طارق ابراهيم محمد ابراهيم
 1615120200100336 ۱۲۶۲يمنى عنتر عبد التواب ابراهيم سالمه
 1615120200100731 ۱۲۶۳يمنى مصطفى عبد الحميد احمد الديب
 1615120200100020 ۱۲۶۴يوحنا عزت سامى انيس اسعد
 1615120200100820 ۱۲۶۵يوسؾ احمد السيد محمد عجوة
 1615120200100995 ۱۲۶۶يوسؾ احمد المتولى عبدالمجيد
 1615120200100396 ۱۲۶٧يوسؾ احمد عبد الرزاق سعد رزيقه
 1615120200100598 ۱۲۶٨يوسؾ احمد محمد مسلم
 1615120200100409 ۱۲۶٩يوسؾ ايمن محمد عبد العزيز نافع
 1615120200101088 ۱۲٧۰يوسؾ حمدى محمد ابو المحاسن نعيم
 1615120200100728 ۱۲٧۱يوسؾ سالم حمدى سالم سيد احمد
 1615120200101423 ۱۲٧۲يوسؾ مجدى حسين الحديدى عسل
 1615120200101223 ۱۲٧۳يوسؾ محمد الصديق عيد
 1615120200100667 ۱۲٧۴يوسؾ محمد حسن محمد حسن
 1615120200101287 ۱۲٧۵يوسؾ مسعد عبد الفتاح محمد اليمانى
 1615120200100630 ۱۲٧۶يوسؾ مصطفى الراملى مصطفى ابو االسعاد
 1615120200101358 ۱۲٧٧يوسؾ وائل السعيد انيس وهدان
 1615120200101203 ۱۲٧٨يوسؾ وائل محمد محمد البيومى عبد الرحيم

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ٨٩من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

م

 :فسيولوجيا التمرينات
:

۱۲

كودالطالب

الفصل

 :الفصل الربيعي

اسم الطالب

۱

 1615120190101165ابراهيم خالد عبدالباقى عبدهللا خليفة

۲

 1615120170100187احمد عباس عبدالؽنى الملوى

۳

 1615120190100513احمد محمود قنفود عبدالرحمن

۴

 1615120190101275حنان محمد ادريس حامد ابراهيم

۵

 1615120190100962خالد على محمد حجازى خالد

۶

 1615120190100590ساره حامد محمد على رمضان

٧

 1615120190100671سعد الشحات سعد عبدالمجيد عثمان

٨

 1615120190100173صبرى القطب محمد القطب سليم

٩

 1615120180100679محمد احمد محمد شريؾ السيد

۱۰

 1615120190100675محمد كمال عبد العزيز بركات

۱۱

 1615120190100929مصطفى السعيد عبدالحليم عبده حشيش

۱۲

 1615120190101036يوسؾ عبدالمتعال فواد حسن

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انتظام

حضور

انصراؾ

صفحة  ٩۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱

 1615120200100390ابانوب عوض عزيز طوبيه

۲

 1615120200101246ابرار عبدهللا عباس زين

۳

 1615120200100129ابراهيم حسين ابراهيم كامل السيد

۴

 1615120200101301ابراهيم حمدى فتحى ابراهيم شحتو

۵

 1615120200100278ابراهيم شاكر عبد الفتاح الدسوقى عيسى

۶

 1615120200101038ابراهيم عاطؾ عبدالسالم على شحاته

٧

 1615120200101041ابراهيم على ابراهيم على تركيه

٨

۱۰

 1615120200100754ابراهيم محمد ابراهيم محمد
ابراهيم محمد ابراهيم محمد ابراهيم
1615120200100843
الدسوقى
 1615120200100337ابراهيم يحيى عبدالعزيز عبدالقادر

۱۱

 1615120200100185احسان محمود محمد محمود عنانى

۱۲

 1615120200100619احمد ابراهيم احمد السيد محمد

۱۳

 1615120200100563احمد ابراهيم العدوى العفيفى

۱۴

 1615120200100194احمد ابراهيم العرابى رزق السقا

۱۵

 1615120200100830احمد احمد عبد العظيم ابوسكينه

۱۶

 1615120200101211احمد اسامه عبد العزيز الخولى

۱٧

 1615120200100859احمد اكرم الشحات محمد

۱٨

 1615120200100707احمد السيد ناصؾ الدسوقى ابو الخير

۱٩

 1615120200100708احمد المؽاورى احمد محمد ناصؾ

۲۰

 1615120200100729احمد الهلباوى رزق الدسوقى يوسؾ

۲۱

 1615120200100970احمد الوصيؾ محمد ابراهيم ابراهيم

۲۲

 1615120200101280احمد انور محمد حسن على احمد

۲۳

 1615120200101163احمد باسم عطيه سعد ابو رفاعى

۲۴

 1615120200101105احمد بالل عبد الموجود ابراهيم

۲۵

 1615120200100461احمد جابر محروس ضيؾ هللا العقارى

۲۶

 1615120200100848احمد جمال احمد الشربينى امام

۲٧

 1615120200100332احمد حسن على على محمد الدويهى

۲٨

 1615120200100412احمد حمدى عبدالجواد محمد

۲٩

 1615120200100564احمد خالد السيد احمد البسيونى

۳۰

 1615120200100766احمد خالد على المملوك

٩

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ٩۱من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳۱

 1615120200101175احمد خليل احمد محمد ابراهيم

۳۲

 1615120200100316احمد رجب محمد حافظ حموده

۳۳

 1615120200100764احمد رضا احمد محمد نصر

۳۴

 1615120200100827احمد رضا عبد اللطيؾ عبد هللا

۳۵

 1615120200100959احمد رياض شكرى احمد الدرس

۳۶

 1615120200101434احمد زينهم رفعت سعد مرؼنى

۳٧

 1615120200100478احمد سالم عبدالجليل احمدابراهيم

۳٨

 1615120200100795احمد سامح السعيد كامل

۳٩

 1615120200101262احمد سامح السيد عرمان

۴۰

 1615120200100477احمد سعد بدير احمد بدير زينه

۴۱

 1615120200100422احمد سعيد الشحات عبدربه عبد هللا

۴۲

 1615120200101028احمد سعيد محمد عبدالؽنى موسى

۴۳

 1615120200100181احمد سالمه احمد عبدالمعطى سالمه

۴۴

 1615120200100378احمد سمير محمد كحشر

۴۵

 1615120200101089احمد سيد احمد محمد خطاب

۴۶

 1615120200100738احمد شاكر المرسى ابراهيم الناقر

۴٧

 1615120200100179احمد شلبى مرسى شلبى الجبالى

۴٨

 1615120200100613احمد صالح السيد على على رخا

۴٩

 1615120200101151احمد صبحى اسماعيل ابراهيم الحيله

۵۰

 1615120200100487احمد صفوت رمضان ابو

۵۱

 1615120200100460احمد صالح احمد محمد زقزوق

۵۲

 1615120200100737احمد طارق محمد عباس محمد عمر

۵۳

 1615120200101148احمد عاطؾ احمد عبد الحميد الحيله

۵۴

 1615120200100247احمد عبد الحليم عبد الحميد الشهاوى

۵۵

1615120200100459

۵۶

1615120200100770

۵٧

1615120200101098

۵٨

1615120200101128

۵٩

 1615120200101274احمد عبد القادر السيد يوسؾ الؽنام

۶۰

 1615120200101113احمد عبدالفتاح زكريا سافوح

حضور

انصراؾ

احمد عبد الحليم عبد العليم محمد
احمد عبد الحميد عبد الروؾ عبد الحميد
عبد العال
احمد عبد الرحمن عبد الجواد عبد الرحمن
فايد
احمد عبد الؽفار محمد جاد

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ٩۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶۱

 1615120200100007احمد عبدهللا عيد ابوالنصر

۶۲

 1615120200101207احمد عبدالناصر محمد نجم

۶۳

 1615120200101295احمد عبده عبده مصطفى مراد

۶۴

 1615120200100681احمد عالء الدين احمد العدل الباز

۶۵

 1615120200100018احمد عالء عباس حماد بركات

۶۶

 1615120200101101احمد على حامد قاسم

۶٧

 1615120200100971احمد على على حسن احمد حسين

۶٨

 1615120200101457احمد على هانى هارون الشامى

۶٩

 1615120200101194احمد عمر محمد رضوان

٧۰

 1615120200100315احمد عيد عبد الهادى محمد سالمه

٧۱

 1615120200101382احمد عيسى محمد نجيب عون المعداوى

٧۲

 1615120200100696احمد فاروق ابراهيم عوض الدميرى

٧۳

 1615120200100928احمد فواد سعد عبد الرازق محمد

٧۴

 1615120200100909احمد مجدى حسنين احمد المرشدى

٧۵

 1615120200100574احمد مجدى محمد عبد هللا الحناطى

٧۶

 1615120200101370احمد محمد ابراهيم رضوان سليم

٧٧

 1615120200100244احمد محمد ابو الفتوح ابراهيم محرز

٧٨

 1615120200100214احمد محمد احمد شعالن

٧٩

 1615120200100423احمد محمد اسماعيل المزين

٨۰

 1615120200100608احمد محمد السيد العربى ابوالرجال

٨۱

 1615120200100687احمد محمد السيد محمد نجا

٨۲

 1615120200100953احمد محمد السيد محمد يونس

٨۳

 1615120200100868احمد محمد العوضى على على

٨۴

 1615120200101386احمد محمد عبد الؽنى على عامر

٨۵

 1615120200100916احمد محمد عبده محمد حسن

٨۶

 1615120200100998احمد محمد عطيه مجاهد

٨٧

 1615120200101357احمد محمد على العوضى مصطفى زايد

٨٨

 1615120200100726احمد محمد على على فايد

٨٩

 1615120200100361احمد محمد على محمد عبده

٩۰

 1615120200101271احمد محمد فوزى ؼنيم

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ٩۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩۱

 1615120200100481احمد محمد محمود عبد هللا شيحه

٩۲

 1615120200101300احمد محمد مختار االمام السيد

٩۳

 1615120200100128احمد محمد منير محمد محمود جادهللا

٩۴

 1615120200100058احمد محمود محمد احمد زايد

٩۵

 1615120200100096احمد مسعد محمد يوسؾ خيرهللا

٩۶

 1615120200100782احمد مصطفى عبد العال السيد الشاميه

٩٧

 1615120200100294احمد مصطفى مؽازى محمد جمعه

٩٨

 1615120200101441احمد منصور عبد الوهاب القمصانى

٩٩

 1615120200100184احمد مهيب عبد اللطيؾ الفقى

۱۰۰

 1615120200100059احمد ناصر بيومى الشرنوبى يونس

۱۰۱

 1615120200100003احمد ناصر صابر البسيونى

۱۰۲

 1615120200101270احمد نصحى محمد احمد الباز

۱۰۳

 1615120200100358احمد هاشم عبدالفتاح محمد ابراهيم

۱۰۴

 1615120200100931احمد وائل على ابو الخير

۱۰۵

 1615120200100818احمد وجيه فاضل سالمه محمد

۱۰۶

 1615120200101396احمد وليد محمد عوض

۱۰٧

 1615120200101176احمد ياسر احمد الجوهرى ابو العينين

۱۰٨

 1615120200101027احمد يسرى احمد عبدالصبور الشيخ

۱۰٩

 1615120200100243ادهم احمد ابو زيد على عرب

۱۱۰

 1615120200100741ادهم احمد عبد هللا عبد المقصود

۱۱۱

 1615120200100751ادهم ايمن صابر محمد طه

۱۱۲

 1615120200101369ادهم عماد حسن حسن على التركى

۱۱۳

 1615120200100299اروى احمد احمد عبدالؽنى خضر

۱۱۴

 1615120200101390اروى عبد هللا السيد السيد اللبودى

۱۱۵

 1615120200100808اروى محمد احمد ادم زكى

۱۱۶

 1615120200100677اريج عزت هالل محمد عبد هللا

۱۱٧

 1615120200100171اسامة محمد احمد الشباسى

۱۱٨

 1615120200101453اسامه عماد سعيد ابو العطا

۱۱٩

 1615120200100851اسامه محمد صبح حمزه الهنيدى

۱۲۰

 1615120200100462اسر ايمن امين المسيرى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ٩۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱۲۱

 1615120200100034اسراء ابراهيم عبد المنعم محمود

۱۲۲

 1615120200100965اسراء احمد الحسين القعقاع محمد

۱۲۳

 1615120200100974اسراء احمد على عوض شعيب

۱۲۴

 1615120200101310اسراء احمد محمد الخليفه

۱۲۵

 1615120200101350اسراء اسامه ابو الفتوح رزق رزق

۱۲۶

 1615120200100053اسراء الرفاعى احمد شوقى محمود الرفاعى

۱۲٧

 1615120200100318اسراء السيد عبد الستار محمود الجمل

۱۲٨

 1615120200100329اسراء السيد عبد الواحد عثمان ابراهيم

۱۲٩

 1615120200101450اسراء جمال احمد ابو النجا شحاته

۱۳۰

 1615120200100012اسراء جمال محمد ابو ؼنيم

۱۳۱

 1615120200100220اسراء رضا عبد الخالق عبد الواحد

۱۳۲

 1615120200100068اسراء زكريا محمد ابوالنضر

۱۳۳

 1615120200101095اسراء سامح ابراهيم السيد عوض

۱۳۴

 1615120200101410اسراء سعد محمد نوح

۱۳۵

 1615120200100506اسراء سمير عبد الحكيم عفيفى النمر

۱۳۶

 1615120200100841اسراء شعيب المؽاورى ابو زيد

۱۳٧

 1615120200100803اسراء عبد الحميد محمد حسين عبد الرحمن

۱۳٨

 1615120200100005اسراء عبدالعزيز محمد محمد مصطفى

۱۳٩

 1615120200100860اسراء مجدى ابراهيم السيد المتولى

۱۴۰

 1615120200100736اسراء محمد عبد المنعم االباصيرى محمد

۱۴۱

 1615120200101009اسراء محمد كيالنى رجب

۱۴۲

 1615120200100927اسراء محمد منصور محمد احمد

۱۴۳

 1615120200100838اسراء محمود امين موسى

۱۴۴

 1615120200100537اسراء محمود بسيونى حسن بسيونى بدر

۱۴۵

 1615120200100417اسراء منصور عبد الرازق ابراهيم عارؾ

۱۴۶

 1615120200100855اسراء ناجى ابراهيم المرسى رزيق

۱۴٧

 1615120200100821اسراء نبيل السيد على على

۱۴٨

 1615120200100437اسالم ابراهيم انيس محمد زايد

۱۴٩

 1615120200101133اسالم السيد متولى معاطى

۱۵۰

 1615120200100954اسالم جالل عبد الفتاح محمد عبد ربه

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ٩۵من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱۵۱

 1615120200100446اسالم حسام عبدالموجود سويلم

۱۵۲

 1615120200100615اسالم لطفى احمد حسن نصر

۱۵۳

 1615120200100792اسالم ياسر السيد على حسانين

۱۵۴

 1615120200101356اسماء احمد رمضان على

۱۵۵

 1615120200100103اسماء احمد صالح عوض شعوط

۱۵۶

 1615120200100062اسماء احمد عبد الونيس محمد المسيرى

۱۵٧

 1615120200101198اسماء احمد محمد نصر

۱۵٨

 1615120200100812اسماء اسماعيل عبد المنعم على احمد صقر

۱۵٩

 1615120200100817اسماء االحمدى العراقى ابراهيم عامر

۱۶۰

 1615120200100474اسماء السيد عبد الحميد عيد مصطفى

۱۶۱

 1615120200100054اسماء بكر عبدالناصؾ عبدهللا البهنسى

۱۶۲

 1615120200100807اسماء جمال محمود محمد السيد

۱۶۳

 1615120200100207اسماء حسن عبد الخالق حسن منصور

۱۶۴

 1615120200100338اسماء راضى سعد محمود طربوش

۱۶۵

 1615120200100512اسماء رجب محمد ضبش

۱۶۶

 1615120200100757اسماء رضا حسنين محمد

۱۶٧

 1615120200101111اسماء زؼلول حمودة ابوهيكل

۱۶٨

 1615120200101083اسماء سامى عبد المعطى حسن فراج

۱۶٩

 1615120200100744اسماء سمير عطيه السيد يوسؾ

۱٧۰

 1615120200100264اسماء شريؾ احمد محمد الكيال
اسماء عبد الناصر عبد الحليم عبد المعطى
1615120200101330
المكاوى
 1615120200100887اسماء عبد النبى على موسى سيد احمد

۱٧۳

 1615120200100289اسماء عبدالقادر عبدالونيس محمد الزؼبى

۱٧۴

 1615120200100947اسماء على السيد ابر اهيم احمد

۱٧۵

 1615120200101164اسماء على محمد على الجزار

۱٧۶

 1615120200100748اسماء على معين معين على الصياد

۱٧٧

 1615120200100276اسماء كمال محمد فكرى اباظه

۱٧٨

 1615120200100527اسماء محمد احمد احمد زؼلول

۱٧٩

 1615120200101366اسماء محمد توفيق ابو زيد ؼراب

۱٨۰

 1615120200100944اسماء محمد عيد عيد سالم

۱٧۱
۱٧۲

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ٩۶من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱٨۱

 1615120200100086اسماء محمود جوده جعفر

۱٨۲

 1615120200100040اسماء ياسر ابراهيم الشيخ

۱٨۳

 1615120200100258اسماعيل السعيد عطيه اسماعيل سالم

۱٨۴

 1615120200100212اشرؾ محمد محمد احمد البحرية

۱٨۵

 1615120200101325افنان اسماعيل محمد اسماعيل عامر

۱٨۶

 1615120200100991افنان عاطؾ ابو بكر رمضان الحوت

۱٨٧

 1615120200101174افنان نصر احمد راشد عمر

۱٨٨

 1615120200100072االء ابراهيم ابراهيم السيد خليل

۱٨٩

 1615120200101367االء ابراهيم الكيالنى السيد احمد

۱٩۰

 1615120200100083االء ابراهيم رمضان محمد ابو ضعن

۱٩۱

 1615120200100043االء ابراهيم عبد الوهاب قرقر

۱٩۲

 1615120200101042االء احمد اسماعيل سالمه وافى

۱٩۳

 1615120200100521االء احمد خالد السعيد

۱٩۴

 1615120200100387االء احمد عباس زايد زايد

۱٩۵

 1615120200100541االء احمد محروس عبدهللا مليجى الكرمانى

۱٩۶

 1615120200100386االء احمد محمد حسين عبد الرسول

۱٩٧

 1615120200100344االء السعيد خليل السعيد الفقى

۱٩٨

 1615120200101017االء بهاء شحاته مدكور

۱٩٩

 1615120200101024االء جمال احمد طه ابراهيم

۲۰۰

 1615120200101091االء حسنى سليمان خالد ابوطاحون

۲۰۱

 1615120200101230االء رجب السيد الشناوى

۲۰۲

 1615120200100829االء رمضان محمد عبده

۲۰۳

 1615120200101426االء سليم خيرى سليم

۲۰۴

 1615120200101465االء سمير عبد العظيم شحاته

۲۰۵

 1615120200100540االء صبرى فرحان عبد الحميد الجداوى
االء صالح عبدالرازق محمد محمود
1615120200100078
الشاذلى
 1615120200101348االء عادل بسيونى الخواص

۲۰٨

 1615120200100717االء عاطؾ رمضان شعبان الفيومى

۲۰٩

 1615120200100401االء عبدالرحمن مبروك درويش ايوب

۲۱۰

 1615120200100889االء فتوح محمد ابوالفتوح

۲۰۶
۲۰٧

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ٩٧من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۲۱۱

 1615120200100554االء كمال اسماعيل محمد مرسى

۲۱۲

 1615120200100138االء محمد جمال اسماعيل مصطفى

۲۱۳

 1615120200101449االء محمد عبد الواحد عبد الرحمن عثمان

۲۱۴

 1615120200100800االء محمود محمد احمد شبير

۲۱۵

 1615120200101439االشرؾ ابراهيم نصير محمد سليمان

۲۱۶

 1615120200101227البراء ايهاب عمر احمد

۲۱٧

 1615120200100041الحسن عبدالوهاب عبدالوهاب ابو النجا

۲۱٨

 1615120200100104السعيد احمد السيد عبد السالم سيؾ ودن

۲۱٩

 1615120200100133السعيد محمد محمد ضباب

۲۲۰

 1615120200100470السيد ابراهيم السيد الجزيرى

۲۲۱

 1615120200100359السيد محمد السيد عبدالكريم

۲۲۲

 1615120200100391الشيماء محمد سعد حسن اسماعيل
الشيماء محمد محمد ابراهيم محمد ابو
1615120200100895
الخير
 1615120200100341الشيماء مصطفى محمد خليفة عوض

۲۲۵

 1615120200100952العربى عبد العظيم السيد العربى عارؾ

۲۲۶

 1615120200100611الهام زكى زكى الداودى المنزالوى

۲۲٧

 1615120200100183الهام محمد امام محمد مصطفى

۲۲٨

 1615120200100356امال رفيق السيد صقر

۲۲٩

 1615120200100946امال شوقى عبد الؽفور السيد عبد السالم

۲۳۰

 1615120200100060امال محمد عبدة محمد المنزالوى

۲۳۱

 1615120200100724امانى السيد ابراهيم السيد موسى

۲۳۲

 1615120200101130امانى ايمن محمود سالمه

۲۳۳

 1615120200100296امانى عيد بسيونى فهيم العجمى

۲۳۴

 1615120200100108امانى محمد محى الدين عيسى عبدالؽفار

۲۳۵

 1615120200100804امجد شكرى عبد الخالق على المصرى

۲۳۶

 1615120200100964امجد عاصم محمود محمود الحديدى

۲۳٧

 1615120200101397امل سمير عدالن احمد عبد الحليم

۲۳٨

 1615120200100186امل مصطفى احمد عبد الرحمن الكتامى

۲۳٩

 1615120200100552امنية عبد هللا عبد السالم حسن داؼر

۲۴۰

 1615120200100505امنية محمد عبدالجيد شحاته ماجور

۲۲۳
۲۲۴

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ٩٨من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۲۴۱

 1615120200101332امنيه السيد على الرفاعى السيد

۲۴۲

 1615120200100575امنيه حمادة ابو ذكرى ابوذكرى

۲۴۳

 1615120200100948امنيه رمضان محمد محمود الجندى

۲۴۴

 1615120200100113امنيه عبد الحق محمد السيد الفرنوانى

۲۴۵

 1615120200100570امنيه ماهر سعد الشهاوى

۲۴۶

 1615120200101156امنيه محمد السيد ابراهيم

۲۴٧

 1615120200100002اميره ابوالعينين يونس عبداللطيؾ

۲۴٨

 1615120200101125اميره احمد حمدى منصور

۲۴٩

 1615120200101173اميره اسامه السيد عبد الرازق الصباغ

۲۵۰

 1615120200100668اميره جمال ابو الفتوح محمد ابو الخير

۲۵۱

 1615120200100778اميره حسن حسن محمد شهاوى

۲۵۲

 1615120200100267اميره حمدى عبد المهيمن زؼيب

۲۵۳

 1615120200101140اميره خالد محمد الخولى

۲۵۴

 1615120200101168اميره خيرى عابدين حسينى شريؾ

۲۵۵

 1615120200100328اميره شعبان عبدهللا عبدالرازق

۲۵۶

 1615120200101302اميره طارق عبد العظيم محمد احمد

۲۵٧

 1615120200101383اميره عبد الحميد اسماعيل االمام
اميره عبد اللطيؾ مصطفى عبد اللطيؾ
1615120200100350
عامر
 1615120200100098اميره قطب فريد عبد اللطيؾ ابراهيم

۲۶۰

 1615120200100861اميره محمد المرسى المرسى سعفان

۲۶۱

 1615120200100260اميره محمد محمد ؼازى

۲۶۲

 1615120200100516اميره وليد هنداوى زايد

۲۶۳

 1615120200100209اميره يحيى زكريا حسن بطيحه

۲۶۴

 1615120200101468انجى محمد احمد خليل

۲۶۵

 1615120200100238انس سميح انور محمد اماره

۲۶۶

 1615120200101080انس عادل مصطفى هنطش

۲۶٧

 1615120200100087انس عبد العزيز عبد العزيز ابراهيم مرعى

۲۶٨

 1615120200100811انس عبد الهادى عبد الفتاح عبد الهادى

۲۶٩

 1615120200100649اهداء خالد صادق حامد سلمان

۲٧۰

 1615120200100163ايات بدران عبد الخالق محمد االطروش

۲۵٨
۲۵٩

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ٩٩من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۲٧۱

 1615120200100831ايات عبده احمد فرحات على

۲٧۲

 1615120200100997ايات منير محمد خليل

۲٧۳

 1615120200100434اياد على حسن على نعيم

۲٧۴

 1615120200100988اياد محمد عاشور عوض

۲٧۵

1615120200100152

۲٧۶

1615120200100192

۲٧٧

1615120200100549

۲٧٨

1615120200100228

۲٧٩

 1615120200101343ايمان احمد السيد السعيد سليمان
ايمان احمد عبد الرازق عبد الفتاح
1615120200100176
السجاعى
 1615120200100705ايمان اسامه عبد العزيز السنوسى

۲٨۲

 1615120200100137ايمان خليل ابراهيم السيد فرؼلى

۲٨۳

 1615120200101232ايمان شعبان عيد عبدالمؽيث

۲٨۴

 1615120200100759ايمان شوقى عبد الخالق محمد عيد

۲٨۵

 1615120200100530ايمان صبيح عبد الؽنى محمد ابو الخشب

۲٨۶

 1615120200100963ايمان عادل عبد الحميد ابراهيم السيد

۲٨٧

 1615120200101456ايمان عبد هللا ابو بكر مسلم

۲٨٨

 1615120200101445ايمان عبد الوهاب سعد عبد العزيز

۲٨٩

 1615120200100348ايمان عبدالجليل ؼريب القلشى

۲٩۰

 1615120200100494ايمان على معوض خميس

۲٩۱

 1615120200100182ايمان عيد محمد ابراهيم الصعيدى

۲٩۲

 1615120200101282ايمان فريد عبد الستار احمد االحول

۲٩۳

 1615120200100221ايمان محسن امين محمد المنيسى

۲٩۴

 1615120200100107ايمان محمد عبد الحليم احمد سعد دراز

۲٩۵

 1615120200100047ايمان محمد مصطفى الشندويلى

۲٩۶

 1615120200100269ايمان مسعد حسن محمد المتولى

۲٩٧

 1615120200100266ايمان مسعود الشناوى عويس

۲٩٨

 1615120200100154ايمان مصطفى احمد عبدهللا احمد الشيخ

۲٩٩

 1615120200100911ايمان ناجى ابراهيم الوصيؾ احمد

۳۰۰

 1615120200100009ايمان نشات عبدالسميع البنا

۲٨۰
۲٨۱

حضور

انصراؾ

اية موافى محمد موافى الؽيطانى
ايالؾ جمال عبدالمجيد محمد حسين
عبدالجواد
ايمان ابراهيم عبد الخالق عبد الخالق
البانوبى
ايمان ابراهيم فتوح الصاوى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۱۰۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳۰۱

 1615120200100610ايمان نعمان عبده الحنفى سالل

۳۰۲

 1615120200100321ايمان يوسؾ محمد حسين محمود

۳۰۳

 1615120200100456ايمن عبدالحليم السيد عبدالعزيز التونى

۳۰۴

 1615120200100867ايناس اسامه حسن محمد الدسوقى

۳۰۵

 1615120200100637ايناس السيد محمد السيد السبع

۳۰۶

 1615120200100203ايناس مصطفى اسماعيل زؼلول

۳۰٧

 1615120200101100ايه ابو زيد محمد يونس النجار

۳۰٨

 1615120200100713ايه احمد صابر طه ابو المعاطى

۳۰٩

 1615120200100730ايه اسامه شعبان احمد محمد سمك

۳۱۰

 1615120200100595ايه راشد على حسين

۳۱۱

 1615120200100215ايه رافت عبد المنعم على الشامى

۳۱۲

 1615120200100538ايه سامح احمد المالح عبد الاله الجندى

۳۱۳

 1615120200100353ايه شوقى محمد محمد شاهين

۳۱۴

 1615120200101008ايه عادل عبدالحميد خليل

۳۱۵

 1615120200100772ايه عاطؾ االمير عبد هللا االمير

۳۱۶

 1615120200100039ايه عبد الحميد احمد حموده

۳۱٧

 1615120200101085ايه عبد الرحمن محمد عبدالرحمن عبده

۳۱٨

 1615120200101312ايه عبد السالم عثمان العيوطى

۳۱٩

 1615120200100813ايه عبد هللا قاعود عبد هللا

۳۲۰

 1615120200101256ايه عزيز الدين جابر عبد الحليم

۳۲۱

 1615120200100326ايه عوض السيد احمد محمد قنيش

۳۲۲

 1615120200101464ايه فضل احمد قطب شهاوى

۳۲۳

 1615120200100488ايه كرم عبدالمقصود عبدالمنعم

۳۲۴

 1615120200100580ايه محمد محمد محمود النماس

۳۲۵

 1615120200101185ايه محمد محمد يوسؾ سيد احمد

۳۲۶

 1615120200100562ايه مصطفى احمد ندا

۳۲٧

 1615120200101294ايه معاطى السعيد معاطى الحديدى

۳۲٨

 1615120200100490ايه هوارى جالل رمضان شرؾ الدين

۳۲٩

 1615120200101284ايه وجدى احمد السيد عامر

۳۳۰

 1615120200101179ايه وجيه زين العوضى عبدهللا

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۰۱من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳۳۱

 1615120200100640باسل وائل عبد العليم السيد القزاز

۳۳۲

 1615120200100560باسم عبد هللا فخر الدين القرموط

۳۳۳

 1615120200101413باسم نصر محمد عبد هللا خاطر

۳۳۴

 1615120200101035بدر شاكر سليمان ابراهيم الرخ

۳۳۵

 1615120200101066بريهان وائل عبده احمد محمد سرور

۳۳۶

 1615120200100471بسام ابراهيم ابو الفتح سليمان ماضى

۳۳٧

 1615120200101069بسمة تامر جابر مسعود صالح

۳۳٨

 1615120200101273بسمه صالح سالمه محمد عامر

۳۳٩

 1615120200100543بسنت ابراهيم مرسى عبد الؽنى الدالى

۳۴۰

 1615120200100158بسنت احمد محمد السيد قناوى

۳۴۱

 1615120200100291بسنت حامد شعيب مصطفى عجمى

۳۴۲

 1615120200100106بسنت مصطفى مصطفى على النجار

۳۴۳

 1615120200101258بالل محمد محمد صالح عيد

۳۴۴

 1615120200100099بيير بيشوى بطرس بطرس

۳۴۵

 1615120200100535تسنيم اشرؾ محمد هواش

۳۴۶

 1615120200100618تسنيم الحسينى بالل المرسى المرسى شطا

۳۴٧

 1615120200101040تسنيم سعيد على الشاذلى

۳۴٨

 1615120200101443تسنيم عادل ابراهيم قاسم محمد

۳۴٩

 1615120200100015تسنيم محمد مختار عبد الوهاب فوده

۳۵۰

 1615120200101012تقى السيد عمر هدهود

۳۵۱

 1615120200100004تقى سعيد منصور منصور الحنتير

۳۵۲

 1615120200100550تيسير محمد عبدهللا رشاد

۳۵۳

 1615120200100740ثريا السيد السيد على عمر خطاب

۳۵۴

 1615120200100614ثناء محمد مصطفى محمد

۳۵۵

 1615120200100966جمال ايمن مصطفى عبد الرحمن مصطفى

۳۵۶

 1615120200100596جنه كامل مصطفى الباز

۳۵٧

 1615120200100525جنه محمد السيد محمود صقر

۳۵٨

 1615120200101285جهاد السيد سيد احمد جاد عبيدو

۳۵٩

 1615120200100046جهاد انور محمود ابو العينين

۳۶۰

 1615120200101298جهاد بدير السيد محمد بسيونى دحدوح

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۰۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳۶۱

 1615120200100191جهاد سعد عبدالصادق عبد المولى رضوان

۳۶۲

 1615120200101155جهاد سليمان محمد سليمان محمد

۳۶۳

 1615120200100666جهاد عاطؾ السيد عبدالسالم النجار

۳۶۴

 1615120200100286جهاد عبدهللا عبد النبى السيد سليمان

۳۶۵

 1615120200100093جهاد مجدى محمد احمد المكاوى

۳۶۶

 1615120200101255حاتم محمد القطب زهيرى

۳۶٧

 1615120200100463حاتم مروان عبدالؽنى محمد عبدالدايم

۳۶٨

 1615120200100439حازم رجب عبد القادر عبد الرازق العتر

۳۶٩

 1615120200100700حازم سالم محمد على سالم

۳٧۰

 1615120200100118حازم سعيد الشحات عبدهللا الصعيدى

۳٧۱

 1615120200100249حازم شريؾ ابراهيم عبد الروؾ

۳٧۲

 1615120200101438حازم محمد عبده شحاته النجار

۳٧۳

 1615120200101420حازم محمود حامد حسين عبد الكريم

۳٧۴

 1615120200100508حبيبه احمد محمود احمد هالل

۳٧۵

 1615120200100400حبيبه حسن حسن محمد زلط

۳٧۶

 1615120200100547حبيبه صبرى احمد محمود حماد

۳٧٧

 1615120200101106حبيبه محمد ابراهيم محمد شلبى

۳٧٨

 1615120200100134حبيبه محمد سمير محمد عبد الرازق

۳٧٩

 1615120200100021حبيبه ممدوح السيد على محمد

۳٨۰

 1615120200100581حسام اسماعيل محمد عيسى

۳٨۱

 1615120200100389حسام الدين حسن محمود ابراهيم البحيرى

۳٨۲

 1615120200101188حسام الدين عصام عبدالمنعم حمام

۳٨۳

 1615120200100735حسام فريد عبد الرحمن على شحاته

۳٨۴

 1615120200100864حسام محمد عارؾ احمد عمر

۳٨۵

 1615120200100958حسام محمد منصور محمد كراوية

۳٨۶

 1615120200100074حسن احمد حسن السنهورى

۳٨٧

 1615120200100395حسن جابر حسن اسماعيل

۳٨٨

 1615120200100357حسناء مصطفى محمد احمد موسى

۳٨٩

 1615120200100749حسين احمد حسن حسين حسن

۳٩۰

 1615120200100241حسين ياسر محمد عبد المنعم عبد المنعم

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۰۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳٩۱

 1615120200100195حفصة محمد فؤاد المكاوى

۳٩۲

 1615120200101123حكمت مصطفى زكى الصباغ

۳٩۳

 1615120200100646حليمه اسماعيل ابو العطا اسماعيل درؼام

۳٩۴

 1615120200100457حمزه عصام محمد شعبان بلبع

۳٩۵

 1615120200100140حمزه فكيه عبد الصمد عبد البارى

۳٩۶

 1615120200100571حنان عزت صالح ضهر

۳٩٧

 1615120200100520حنين الشربينى احمد الشربينى حطب

۳٩٨

 1615120200100092حنين متولى رمضان محمد عيسى

۳٩٩

 1615120200100658حنين محمد جمال ثابت عثمان

۴۰۰

 1615120200100427خالد السيد محمود اسماعيل فطيم

۴۰۱

 1615120200101402خالد ايمن فاروق على عرفه

۴۰۲

 1615120200100695خالد باسم فتحى عبد العليم سرحان

۴۰۳

 1615120200101378خالد رمضان السيد خير هللا

۴۰۴

 1615120200100230خالد عاصم محمد حسين الجندى

۴۰۵

 1615120200100930خالد عبد المنعم السيد عبد الهادى السيد

۴۰۶

 1615120200100767خالد عصام عبد المنعم شعبان

۴۰٧

 1615120200100559خالد على عبد الفتاح الخولى

۴۰٨

 1615120200100253خلود ابراهيم امين النبراوى

۴۰٩

 1615120200101044خلود عبد هللا فهمى عبد الخالق جاد

۴۱۰

 1615120200100720خلود عطا المتولى عبد الوهاب خليفه

۴۱۱

 1615120200100603خلود على محمد عبد الرحيم علوان

۴۱۲

 1615120200100513خلود عوضين عبدالاله محمد الصايػ

۴۱۳

 1615120200100300خلود قطب شريؾ متولى عاشور

۴۱۴

 1615120200101159خلود محسن السيد عبدالعال البطه

۴۱۵

 1615120200101409دارين عادل عوض عبد السالم سالمه

۴۱۶

 1615120200100858داليا عادل على ابوؼنيمه
داليا عبد المقصود محمد عبد المقصود
1615120200100105
الهاشمى
 1615120200100633داليا عماد حمدى عبد العزيز رجب البنا

۴۱٩

 1615120200101452دانه محمد صالح درؼام

۴۲۰

 1615120200100546دعاء ابراهيم احمد السيد طايل

۴۱٧
۴۱٨

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۰۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۴۲۱

 1615120200100871دعاء ابراهيم محمود صالح

۴۲۲

 1615120200100907دعاء السعيد الدسوقى جوده السعيد

۴۲۳

 1615120200101361دعاء رشاد احمد موسى ؼنيم

۴۲۴

 1615120200100164دعاء رشدى ابراهيم اسماعيل الكومى

۴۲۵

 1615120200100199دعاء صالح ابوالعنين البنا

۴۲۶

 1615120200101311دعاء عزت احمد حسن
دعاء مصطفى عبد الحميد عبد الحميد
1615120200100718
المنسى
 1615120200100159دعاء يسرى عبد الرسول عبد المجيد

۴۲٩

 1615120200100175دميانا روبيل ويصا رزق بسادة

۴۳۰

 1615120200100854دنيا السيد احمد محمود حسن

۴۳۱

 1615120200100055دنيا المتولى عبدالؽنى المتولى فلو

۴۳۲

 1615120200101112دنيا خالد جمال الدين محمد عبد الواحد

۴۳۳

 1615120200101020دنيا عبدالرحمن عبدالعزيز الجوهرى

۴۳۴

 1615120200100310دنيا عبدالعال محمد عبد الجواد ابوحالوه
دنيا عز الدين عبد الرازق عبد الرازق
1615120200100703
الشيخ
 1615120200100013دنيا عماد السيد ابو يوسؾ

۴۳٧

 1615120200101036دنيا محمد محمد ابو عيد

۴۳٨

 1615120200100876دينا اسماعيل حمدى الوردانى

۴۳٩

 1615120200100334دينا صالح رياض محمد المحصى

۴۴۰

 1615120200101002دينا مرسى انيس عيد

۴۴۱

 1615120200101182رافت مجدى رافت الشناوى

۴۴۲

 1615120200101073راندا عصمت حلمى زهيان جودة

۴۴۳

 1615120200101138رانيا حسن حسن محمد الدياسطى

۴۴۴

 1615120200100142رانيا ربيع مؽيب جمعه حفلش

۴۴۵

 1615120200100219رانيا عباس محمد الشناوى الؽريب

۴۴۶

 1615120200101375رانيا عبد الكريم احمد عبد الكريم

۴۴٧

 1615120200101124رانيا محمود ياسين احمد

۴۴٨

 1615120200100351رانيا مهدى سالم السيد

۴۴٩

 1615120200101299رانيم محممد عبد الجواد محمد شمخ

۴۵۰

 1615120200100652راويه محمد عبد هللا احمد احمد

۴۲٧
۴۲٨

۴۳۵
۴۳۶

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۰۵من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۴۵۱

 1615120190101344رحاب عبد العليم عبد الفتاح عزو

۴۵۲

 1615120200100277رحاب عونى محمود حسن الشاعر

۴۵۳

 1615120200100899رحاب محمد محمد يونس عوض

۴۵۴

 1615120200100135رحمه اسامه محمد طلبه سليمان

۴۵۵

 1615120200100779رحمه اكمل مصطفى ؼنيم

۴۵۶

 1615120200100519رحمه السيد عبد منديلة عنبر

۴۵٧

 1615120200101191رحمه جمال سرور احمد

۴۵٨

 1615120200100290رحمه حازم شاكر حموده

۴۵٩

 1615120200100383رحمه حسام الدين احمد

۴۶۰

 1615120200100678رحمه صالح السعيد محمد نعمه هللا

۴۶۱

 1615120200100032رحمه صالح سالم بيومى

۴۶۲

 1615120200100145رحمه صالح سميح محمد

۴۶۳

 1615120200100674رحمه عبد الؽنى احمد عبد الخالق

۴۶۴

 1615120200101171رحمه عالء فوزى محمد دويب

۴۶۵

 1615120200100869رحمه على على يوسؾ سليم

۴۶۶

 1615120200100805رحمه متولى احمد الؽرباوى

۴۶٧

 1615120200100906رحمه محمد مصطفى ابوالعز عبد العزيز

۴۶٨

 1615120200100917رحمه مصباح عبد الفتاح محمد

۴۶٩

 1615120200100160رحمه هالل جميل محمود

۴٧۰

 1615120190101378رحمه يحيى عوض فهمى الجمال

۴٧۱

 1615120200101314ردينه ايمن عبد الهادى عبد السالم الخليجى

۴٧۲

 1615120200101376رشا جمال عبد اللطيؾ النبوى مندور

۴٧۳

 1615120200100675رشا عزمى عبد الجواد عطا رخا

۴٧۴

 1615120200100915رضا ابراهيم محمد ابراهيم حسانين

۴٧۵

 1615120200100819رضا صبرى احمد ابراهيم احمد

۴٧۶

 1615120200101407رضوى احمد محمد عطيه انور

۴٧٧

 1615120200101021رضوى حمدى عبدالقادر الفيومى

۴٧٨

 1615120200101118رضوى عاصم محمد محمد رزق

۴٧٩

 1615120200101120رضوى عبدالقادر عطاهللا سيد احمد قنديل

۴٨۰

 1615120200101110رؼد احمد محمد صادومه

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۰۶من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۴٨۱

 1615120200100883رؼد السيد جبر عوض

۴٨۲

 1615120200101422رؼد انس فاضل سالت

۴٨۳

 1615120200100662رؼد زينهم محمود حافظ الحصى

۴٨۴

 1615120200100960رؼد مجدى محمود ابراهيم ابوالفضل

۴٨۵

 1615120200100660رؼد محمد محمود محمد العنانى

۴٨۶

 1615120200100497رفيدة رافت سعد الملوى

۴٨٧

 1615120200100224رفيده محمد سيد احمد الموذن

۴٨٨

 1615120200100587رقيه طلعت عبد القادر عبد الرووؾ بدر

۴٨٩

 1615120200100715رقيه مصطفى محمد مصطفى مصطفى

۴٩۰

 1615120200100208رمضان ماجد عبد الخالق منصور

۴٩۱

 1615120200100008رنا جالل محمود النضار

۴٩۲

 1615120200100496رنا حمادى محمد محمود

۴٩۳

 1615120200100141رنا خالد محمود ابوزيد

۴٩۴

 1615120200101416رنا سعيد كامل محمد سعيد واصل

۴٩۵

 1615120200101288رنا شريؾ عبد السالم محمود زيدان

۴٩۶

 1615120200101470رنا صبحى على السيد قاسم

۴٩٧

 1615120200100826رنا عبد المنعم صالح عبده سالمه

۴٩٨

 1615120200100165رنا محمد ابراهيم محمد المرابط

۴٩٩

 1615120200100825رنا محمود محمود احمد نعمت هللا

۵۰۰

 1615120200100198رنا نادر مصطفى كمال عبد القادر سعيد

۵۰۱

 1615120200100534رواء هيثم محمد عبد العاطى بكر

۵۰۲

 1615120200100056روان ابراهيم عبدالعاطى رزق الشابورى

۵۰۳

 1615120200100022روان ابو اليزيد محمد ابو قورة

۵۰۴

 1615120200101432روان احمد طه ابراهيم حسن

۵۰۵

 1615120200101142روان احمد فوزى الجوهرى

۵۰۶

 1615120200101236روان اشرؾ محمود الزهيرى

۵۰٧

 1615120200101078روان السيد سعيد عبدالنبى محمد

۵۰٨

 1615120200101384روان حسام السعيد السعيد جاد

۵۰٩

 1615120200100522روان حمدى رجب محمد عبد الفتاح

۵۱۰

 1615120200100524روان خميس محمود قطب محمد عبدالقادر

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۰٧من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۵۱۱

 1615120200101459روان رضا محمد جديانه

۵۱۲

 1615120200100832روان رضا محمود محمود الشويل

۵۱۳

 1615120200101385روان سعيد محمد عبد العزيز السواحلى

۵۱۴

 1615120200101403روان صالح احمد جاد

۵۱۵

 1615120200100584روان طه السيد المرجاوى

۵۱۶

 1615120200101072روان محمد سالم خليل محمد

۵۱٧

 1615120200101442روان محمد على عبد اللطيؾ عبد الؽنى

۵۱٨

 1615120200101031روان محمود محمد ابوالليل

۵۱٩

 1615120200100862روضه اسامه حسن عبد السميع االشقر

۵۲۰

 1615120200100594روضه اسماعيل محمود اسماعيل الشامى

۵۲۱

 1615120200100331روضه امام عبد الباسط على الخطيب

۵۲۲

 1615120200100612روضه صالح كامل محمد احمد

۵۲۳

 1615120200100518روضه منصور جابر منصورعبد

۵۲۴

 1615120200101165روضه وليد خفاجه الحفناوى السيد

۵۲۵

 1615120200100499روضه ياسر حمدى عبدالهادى

۵۲۶

 1615120200100629روميساء حسن السعيد محمد الحوارنى

۵۲٧

 1615120200100514روى سامى احمد سليم محمد

۵۲٨

 1615120200100063روية شوقى عبد الرحمن محمد العطار

۵۲٩

 1615120200100149رويدا احمد محمد فوزى احمد نجم

۵۳۰

 1615120200100504رويدا تامر محروس عبدالجليل صقر

۵۳۱

 1615120200100270روينا احمد محمد سكر

۵۳۲

 1615120200101215ريم ابراهيم عبدالرحمن البهنسى

۵۳۳

 1615120200100180ريم صالح الدين محمد حسب بركات

۵۳۴

 1615120200100555ريم عبد الؽنى دياب محمد العطار

۵۳۵

 1615120200101425ريم محمود عبد الرحمن عبده عياد

۵۳۶

 1615120200100090ريناد عاطؾ عبد القوى ابوالوفا الشوربجى

۵۳٧

 1615120200101084ريناد محمد زكريا محمد سيؾ الدين

۵۳٨

 1615120200100814ريهام سعد محمد عبيد الدكرورى

۵۳٩

 1615120200100146ريهام محمود محمد احمد

۵۴۰

 1615120200101136ريوان بالل نجاح ابو عنزه

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۰٨من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۵۴۱

 1615120200100073زهراء السيد رشاد السيد عبدالحفيظ

۵۴۲

 1615120200100302زهراء ماهر محمد عبدالسالم هليل

۵۴۳

 1615120200100599زياد احمد رفعت محمد صادق قابيل

۵۴۴

 1615120200100420زياد اسامة احمد محمد ابراهيم

۵۴۵

 1615120200100480زياد حبشى محمد السيد على النشرتى

۵۴۶

 1615120200100026زياد حسام جمال الدين محمد الشاعر

۵۴٧

 1615120200101228زياد عادل فاروق محمود حسن

۵۴٨

 1615120200101362زياد عبد الؽنى عبد الفتاح الشرشابى

۵۴٩

 1615120200101341زياد محمد السيد عوض على اسماعيل

۵۵۰

 1615120200101015زياد محمد وجيد ؼنيم

۵۵۱

 1615120200100466زياد مصطفى احمد شحاته

۵۵۲

 1615120200101149زينب السيد صبرى السيد السيد سعيد

۵۵۳

 1615120200101462زينب ايمن محمد عبد المجيد النجار

۵۵۴

 1615120200100049زينب صبحى عبد السميع اسماعيل ناصؾ

۵۵۵

 1615120200100875ساره المدثر الؽريب عبد المنعم

۵۵۶

 1615120200100745ساره جمال عبد اللطيؾ سالمة

۵۵٧

 1615120200100197ساره سعيد فارس ابراهيم ابوزيد

۵۵٨

 1615120200100355ساره سليمان على السيد الشين

۵۵٩

 1615120200101404ساره طارق احمد الشحرى

۵۶۰

 1615120200101414ساره عبد الحميد عبد الفتاح الداودى

۵۶۱

 1615120200100166ساره فتحى عوض سعد

۵۶۲

 1615120200100557ساره لمعى ابراهيم شتيه

۵۶۳

 1615120200101014ساره مجدى عبدالحميد الدن

۵۶۴

 1615120200101166ساره محمد احمد االشقر

۵۶۵

 1615120200101340ساره محمد طه السيد الشين

۵۶۶

 1615120200100205ساره محمد عبد هللا الكالؾ

۵۶٧

 1615120200100066ساره محمد عبد الهادى عبد العزيز الفقى

۵۶٨

 1615120200101281ساره هانى حسين صابر ؼنيم

۵۶٩

 1615120200101134ساره هشام عبد الحكيم محمود

۵٧۰

 1615120200100371ساندرا مجدى مكرم رياض عوض

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۰٩من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۵٧۱

 1615120200101187سدين شريؾ على ؼيث

۵٧۲

 1615120200100031سعاد جمال عبد الؽنى عيسى

۵٧۳

 1615120200101344سعاد خالد مسعد عبد السالم محمد

۵٧۴

 1615120200100569سعد زؼلول المرسى الجوهرى

۵٧۵

 1615120200100968سلمى ابراهيم محمد السيد السيد امبابى

۵٧۶

 1615120200100019سلمى احمد حمدى شواطه

۵٧٧

 1615120200101122سلمى احمد فهمى عطيه عبد الكريم

۵٧٨

 1615120200100641سلمى اسالم السيد الحسانين حراز

۵٧٩

 1615120200100590سلمى انور عابد عبد القادر سالمه

۵٨۰

 1615120200100115سلمى جمال عبد العزيز ابراهيم مرعى

۵٨۱

 1615120200100217سلمى حاتم بندارى الشرقاوى

۵٨۲

 1615120200101063سلمى حسن البكرى الموافى روميه

۵٨۳

 1615120200100925سلمى حمدى السيد فرج السيد

۵٨۴

 1615120200100491سلمى سعد انصارى قلج

۵٨۵

 1615120200100155سلمى محمد بدر احمد محمد عمر

۵٨۶

 1615120200100604سلمى محمد خليل عبده جادو

۵٨٧

 1615120200100940سلمى محمد صبرى ابراهيم السيد داود

۵٨٨

 1615120200101193سلمى محمد صبرى فرحات محمد

۵٨٩

 1615120200100190سلمى محمد عبد الرحمن العدوى

۵٩۰

 1615120200101354سلمى مصطفى احمد زرد

۵٩۱

 1615120200101055سلمى مصطفى احمد محمود عبدالعال
سلمى نصر عبد الرحمن السيد عثمان عبد
1615120200100664
الفتاح
 1615120200100961سلوى عصام رمضان على السيد

۵٩۴

 1615120200100828سلوى مدحت محمد شبل

۵٩۵

 1615120200100206سماء ايمن ابراهيم انور االشوح

۵٩۶

 1615120200100561سماء صفوت محمد محمد الشونى
سماء عبد السالم عبد المعبود عبد السالم
1615120200100127
الخامى
 1615120190101319سماء محمد محمد الداجن

۵٩٩

 1615120200100979سماح محمد محمد ابو المعاطى داود

۶۰۰

 1615120200101121سمر سمير حمدان محمد على عمران

۵٩۲
۵٩۳

۵٩٧
۵٩٨

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۱۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶۰۱

 1615120200100308سمر ناصر السعيد السعيد على

۶۰۲

 1615120200100122سميه الجهرى فتح محمود ضاهر

۶۰۳

 1615120200100727سميه السيد عبد الهادى عبد الباقى طمان

۶۰۴

 1615120200101049سناء احمد صبحى السيد جاد

۶۰۵

 1615120200101222سهيله ابراهيم محمد ؼالب شلبى

۶۰۶

 1615120200100877سهيله السيد سعد الشربينى عبد الرحمن

۶۰٧

 1615120200101154سهيله حسنى البحيرى ابراهيم ابو حالوة

۶۰٨

 1615120200100035سهيله سعيد زكى عرابى

۶۰٩

 1615120200101471سهيله صبرى فوزى سعده

۶۱۰

 1615120200100079سهيله عزيز عبدالعظيم ابراهيم فايد

۶۱۱

 1615120200100847سهيله عالء السيد عبد الخالق احمد

۶۱۲

 1615120200101275سهيله لطفى لطفى محمد عوض الكومى

۶۱۳

 1615120200100918شاديه السيد الذكى محمود البسيونى

۶۱۴

 1615120200100379شدوه السيد على على المسنى

۶۱۵

 1615120200100937شذا محمد على محمد سالمه

۶۱۶

 1615120200100339شروق اسامه محمد احمد كشك

۶۱٧

 1615120200101399شروق السيد سعد مصطفى النجار

۶۱٨

 1615120200100027شروق رياض محمد زيان عيسى

۶۱٩

 1615120200100544شروق على احمد قطب الصعيدى

۶۲۰

 1615120200100503شروق محمود اسماعيل دعبيس

۶۲۱

 1615120200100024شروق محمود حسن عكر

۶۲۲

 1615120200101268شريؾ جمال عبدالهادى الرفاعى

۶۲۳

 1615120200100120شريؾ فرج عبد اللطيؾ شرشير

۶۲۴

 1615120200100281شهد ابراهيم بسيونى عبد هللا خلؾ

۶۲۵

 1615120200100313شهد ابراهيم كامل على عامر

۶۲۶

 1615120200100866شهد السعيد عطيه سالمه البيومى

۶۲٧

 1615120200100515شهد عالء مرسى شاهين

۶۲٨

 1615120200100755شهد محمد سالم ابوالفتوح البيلى

۶۲٩

 1615120200100758شيرين ابو بكر عبد ربه بيلى بدوى

۶۳۰

 1615120200100157شيماء امين السيد عمر امين

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۱۱من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶۳۱

 1615120200100636شيماء جمال ابراهيم رمضان فاضل رمضان

۶۳۲

 1615120200100319شيماء سعد عبدالخالق محمد البهى

۶۳۳

 1615120200100095شيماء على عبدالحميد على الشعيرى

۶۳۴

 1615120200100016شيماء محمد رمضان مصطفى ابو العز

۶۳۵

 1615120200100303شيماء محمد عبدالجيد هنداوى

۶۳۶

 1615120200100670شيماء محمد محمد على سعد

۶۳٧

 1615120200100069شيماء نشات احمد مكاوى الصباغ

۶۳٨

 1615120200100333شيماء وحيد زكى احمد عبدهللا

۶۳٩

 1615120200100986صابرين عبد هللا محمد ابراهيم ابو المعاطى

۶۴۰

 1615120200100685صفا محمد عبد اللطيؾ على مره

۶۴۱

 1615120200100845صفاء بليػ حمدى سيؾ النصر على

۶۴۲

 1615120200100885صالح احمد ابوالليل موسى

۶۴۳

 1615120200100117صالح رجائى عبدالعزيز معوض سليمان

۶۴۴

 1615120200100237ضحى عادل عبد الحميد رمضان

۶۴۵

 1615120200101349ضحى عبد الحليم ابو العطا عبده الجزار

۶۴۶

 1615120200100628ضحى عصام احمد احمد سليم

۶۴٧

 1615120200100531ضحى عصام محمد محروس محمد الدقرنى

۶۴٨

 1615120200100719ضحى ياسر محمد السيد الحفناوى

۶۴٩

 1615120200101216ضياء الدين احمد محمد النقرود

۶۵۰

 1615120200100030ضياء محمد محسوب صقر

۶۵۱

 1615120200100905طارق السيد محمد درويش على

۶۵۲

 1615120200100723طارق حسن محمد على حسن ياسين

۶۵۳

 1615120200100835طارق محمد رمضان السيد على

۶۵۴

 1615120200101326طاهر حامد طاهر البيه

۶۵۵

 1615120200101075طلعت محمود محمد ضيؾ هللا

۶۵۶

 1615120200100367عادل عبد الحميد على المتولى جمعه

۶۵٧

 1615120200101241عاصم عبداللطيؾ حسن محمد

۶۵٨

 1615120200101192عاصم عالء السيد ابو اليزيد

۶۵٩

 1615120200101045عباس عابدين احمد احمد لويزو

۶۶۰

 1615120200100089عباس محمد عباس محمد شاهين

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۱۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶۶۱

 1615120200100170عبد الحميد رمضان محمود محمد مطاوع

۶۶۲

 1615120200101412عبد الحميد شريؾ عبد الحميد جابر

۶۶۳

 1615120200100870عبد الرحمن احمد على احمد الشيخ

۶۶۴

1615120200101260

۶۶۵

1615120200100638

۶۶۶

1615120200100414

۶۶٧

1615120200101373

۶۶٨

1615120200100125

۶۶٩

 1615120200101152عبد الرحمن العدوى عوض محمد

۶٧۰

 1615120200100962عبد الرحمن جمال مسعد مجاهد مصطفى

۶٧۱

 1615120200100786عبد الرحمن حسام على عبد العظيم شماله

۶٧۲

 1615120200101206عبد الرحمن سامح البدراوى ابوالمعاطى

۶٧۳

 1615120200100972عبد الرحمن سامى احمد احمد سالم

عبد الرحمن احمد فهمى حجازى
عبد الرحمن احمد محمد ربيع محمد جاب
هللا
عبد الرحمن احمد ناجى على النجار
عبد الرحمن اسامه محمد محمد حسن
فرحات
عبد الرحمن اشرؾ عبد الحميد محمد

۶٧۴

1615120200101321

۶٧۵

1615120200100984

۶٧۶

1615120200101005

۶٧٧

1615120200101061

۶٧٨

1615120200100725

۶٧٩

1615120200100589

۶٨۰

1615120200100440

۶٨۱

 1615120200100679عبد الرحمن ماهر سعد صابر عوض

۶٨۲

 1615120200100288عبد الرحمن محمد احمد محمد المؽربى

۶٨۳

 1615120200100064عبد الرحمن محمد حجاج ابراهيم سليمه

۶٨۴

 1615120200100794عبد الرحمن محمد على محمد البدوى

۶٨۵

 1615120200101240عبد الرحمن محمد عمر السيد
عبد الرحمن محمود محمد عبد اللطيؾ
1615120200100307
الشاعر
 1615120200100370عبد الرحمن منصور عبدالمولى محمد

۶٨٨

 1615120200101127عبد الرحمن ياسر مصطفى عبدالعزيز

۶٨٩

 1615120200101153عبد هللا ابو بكر حامد محمد معوض حمص

۶٩۰

 1615120200101086عبد هللا حسن محمد سليمان الرفاعى

۶٨۶
۶٨٧

حضور

انصراؾ

عبد الرحمن سمير ابو العينين ابو الخير
عبد الرحمن صالح مصطفى حسن
السرجانى
عبد الرحمن صبحى على عبدالفتاح
عبد الرحمن عاطؾ عبد هللا عوض هللا
محمد
عبد الرحمن عاطؾ محمود الطنطاوى محمد
عبد الرحمن عبد الرحمن عبدالرازق
عبدالواحد
عبد الرحمن فاروق ابراهيم محمود

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۱۱۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶٩۱

 1615120200101087عبد هللا سليمان ابراهيم السيد

۶٩۲

 1615120200100837عبد هللا عبد الرحمن احمد محمد هجرس

۶٩۳

 1615120200101220عبد هللا عطية عبد الفتاح محمد

۶٩۴

 1615120200101250عبد هللا قطب حامد عوض

۶٩۵

 1615120200100472عبد هللا محمد السيد محمد حجاج

۶٩۶

 1615120200100011عبد هللا محمد المحمدى االبشيهى

۶٩٧

 1615120200100250عبد هللا محمد فتحى احمد المهدى

۶٩٨

 1615120200100857عبد هللا محمود محمد سالم كوهية

۶٩٩

 1615120200100697عبد المهيمن احمد عبد العاطى على ريا

٧۰۰

 1615120200100010عبدالحميد محمد عبدالحميد لواتى

٧۰۱

 1615120200100605عبدالسالم اشرؾ مصطفى كمال الباز

٧۰۲

 1615120200101107عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الجبالى

٧۰۳

 1615120200100451عبده احمد سعد قناوى دياب

٧۰۴

 1615120200101099عبير احمد ابراهيم محمد الشيخ حسن

٧۰۵

 1615120200101318عبير اشرؾ ابراهيم حبشى

٧۰۶

 1615120200100872عبير عبد الرازق ابراهيم عبد الرازق

٧۰٧

 1615120200100533عبير عبد الناصر محمود حسن فارس

٧۰٨

 1615120200100342عبير عنتر محروس على

٧۰٩

 1615120200101162عثمان بدر عثمان بدر على

٧۱۰

 1615120200100897عثمان عاطؾ فتوح على طيره

٧۱۱

 1615120200100780عدنان عابر طه عوض محمود

٧۱۲

 1615120200101057عز الدين اشرؾ توفيق محمد احمد

٧۱۳

 1615120200101315عزه سمير حمدى المجدوبى

٧۱۴

 1615120200101043عزه معروؾ السعيد انصارى عيد

٧۱۵

 1615120200100980عال السيد محمود محمد على

٧۱۶

 1615120200100327عال حمدى الوصيؾ الوصيؾ شحاته

٧۱٧

 1615120200100051عال حمدى محمد عبد المعطى البحراوى

٧۱٨

 1615120200100565عال عبد المنعم عبد العزيز البدوى

٧۱٩

 1615120200100810عالء اسامه محمد على محمد

٧۲۰

 1615120200101336عالء الدين عصام محمود عبد هللا مرجان

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۱۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٧۲۱

 1615120200101047عالء مرسى بسيونى الطباخ
عالءالدين التحفه عبدالرحمن عبد اللطيؾ
1615120200100425
التحفه
 1615120200101079على احمد على احمد فتح هللا عيد

٧۲۴

 1615120200100428على اسامة يوسؾ منيسى

٧۲۵

 1615120200100252على السعيد على ابو موسى

٧۲۶

 1615120200100445على حسن عبداللة حسن ايوب

٧۲٧

 1615120200100424على حسن على سالم من

٧۲۲
٧۲۳

٧۲٨

1615120200100743

٧۲٩

1615120200100317

٧۳۰

1615120200100750

٧۳۱

1615120200100890

٧۳۲

 1615120200101444على محمد على السعدنى

٧۳۳

 1615120200100111علياء ابراهيم احمد محمد الشاذلى

٧۳۴

 1615120200100349علياء ابوالكرام توفيق القمرى

٧۳۵

 1615120200100413علياء احمد على احمد اسماعيل

٧۳۶

 1615120200101023علياء حسن محمد عبدالفتاح

٧۳٧

 1615120200100798علياء خالد عبد المنعم جبر

٧۳٨

 1615120200100147علياء سامى عبد المنعم حسن الشابورى

٧۳٩

 1615120200100196علياء عيد سيداحمد عكاشه

٧۴۰

 1615120200100042علياء وحيد محمد محمد السمالوى

٧۴۱

 1615120200101317علياء يسرى عبد العزيز محمد سالم

٧۴۲

 1615120200100455عماد عبد الفتاح فتحى محمد حسين

٧۴۳

 1615120200101264عمار ابراهيم محمد عبدالحفيظ الفقى

٧۴۴

 1615120200101278عمار ياسر عبد الفتاح ابراهيم المتولى

٧۴۵

 1615120200100126عمار يسرى عبدالمنعم ابوسمره

٧۴۶

 1615120200101351عمر السيد على على الخولى

٧۴٧

 1615120200101013عمر جمال عبدالسميع عليمى

٧۴٨

 1615120200101461عمر خالد بدوى فاضل الماوى

٧۴٩

 1615120200100572عمر على محمود سيؾ عبد المقصود

٧۵۰

 1615120200100234عمر مجدى محمد عبدالحليم ؼازى

حضور

انصراؾ

على رضا على عثمان محمد
على سليم عبد الجيد عبداللطيؾ عبد هللا
سليم
على عبد الرءوؾ على عبد الرءوؾ عالم
الشرؾ
على محسن عبد القادر على احمد

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۱۱۵من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٧۵۱

 1615120200100631عمر محمد الحمادى شبل رسالن

٧۵۲

 1615120200100577عمر محمد السيد العشرى

٧۵۳

 1615120200100346عمر محمد حسين على بكر

٧۵۴

 1615120200100900عمر محمد رمضان السعيد الشربينى

٧۵۵

 1615120200100732عمر محمد عبد الجليل العوضى جبر

٧۵۶

 1615120200100659عمر محمد معروؾ عبده السيد على

٧۵٧

 1615120200101377عمر مصطفى السيد ابو المجد هنداوى

٧۵٨

 1615120200100957عمرو احمد ابراهيم حماده محمد

٧۵٩

 1615120200100239عمرو احمد محمد ابراهيم الدسوقى زيدان

٧۶۰

 1615120200100863عمرو الحسينى السيد محمد

٧۶۱

 1615120200100174عمرو امجد صبحى زكريا رضوان

٧۶۲

 1615120200100394عمرو حسام الدين خميس مصطفى محمد

٧۶۳

 1615120200100768عمرو خالد محمد محمد عباس

٧۶۴

 1615120200101178عمرو شكرى الزينى مجاهد جمعه

٧۶۵

 1615120200100688عمرو صالح محمد السعيد ؼزاله

٧۶۶

 1615120200100006عمرو عصام ابراهيم الهمدان

٧۶٧

 1615120200100362عمرو فواد محمد حسن كردى

٧۶٨

 1615120200101335ؼادة مسعد محمود الزناتى العدل

٧۶٩

 1615120200100274ؼاده احمد سامى عنتر

٧٧۰

 1615120200100305ؼاده امين امين السعيد على

٧٧۱

 1615120200100285فاتن محمد عبدالعزيز عمر الخامى

٧٧۲

 1615120200100257فارس السيد محمد السيد القصبى

٧٧۳

 1615120200100914فارس عيد احمد عبد الرازق احمد

٧٧۴

 1615120200100368فارس محمد عبد الحميد محمود سويلم

٧٧۵

 1615120200100578فاطمة الزهراء احمد السيد الدمشيتى

٧٧۶

 1615120200101202فاطمة على على على حشاد

٧٧٧

 1615120200100275فاطمه ابوالخير بلتاجى زعير

٧٧٨

 1615120200100539فاطمه احمد فتحى اسماعيل العقبى

٧٧٩

 1615120200101289فاطمه اشرؾ محمد سلطان الجهرى

٧٨۰

 1615120200100977فاطمه الزهراء احمد على ابراهيم بحيرى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۱۶من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٧٨۱

 1615120200100912فاطمه الزهراء حسانين محمد فكرى حسنين

٧٨۲

 1615120200100330فاطمه الزهراء عالء محمود صالح

٧٨۳

 1615120200100623فاطمه الزهراء محمد حسن العتمه

٧٨۴

 1615120200100698فاطمه الزهراء محمود طه محمود متولى

٧٨۵

 1615120200101316فاطمه جمعه شوقى محمد

٧٨۶

 1615120200100635فاطمه حسن بهجات بهجات سرور

٧٨٧

 1615120200100626فاطمه طارق محمد مرعى

٧٨٨

 1615120200100639فاطمه محمد عبد هللا محمد ابراهيم

٧٨٩

 1615120200100607فايزه سعد سعد فهيم

٧٩۰

 1615120200100502فرح مجدى عزت زنباع

٧٩۱

 1615120200100161فرحة محمد محمود عبد المجيد

٧٩۲

 1615120200100449فريد شعبان صالح محمود ابو حمص

٧٩۳

 1615120200100143فريدة عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن

٧٩۴

 1615120200100850فريده عبد الجواد محمد معاذ عبد هللا

٧٩۵

 1615120200100493فضيلة عبد العزيز فتح هللا محمد

٧٩۶

 1615120200101334فكرى اسامى فكرى عبد الفتاح

٧٩٧

 1615120200101170فواد محسن فواد رشاد مومن

٧٩٨

 1615120200101217فيروز محمود محمد محمود

٧٩٩

 1615120200100148فيرونيكا ايهاب معوض بسطوروس

٨۰۰

 1615120200100084كامل كامل محمد راشد

٨۰۱

 1615120200101243كرستينا مالك فكرى جرجس

٨۰۲

 1615120200101293كريم احمد عبد الحميد مصطفى قبيه

٨۰۳

 1615120200101415كريم ايمن عبد الرحمن محمود عبد السالم

٨۰۴

 1615120200100130كريم حامد فتحى ابراهيم الؽفلول

٨۰۵

 1615120200100923كريم خالد حسين الشوربجى حسين

٨۰۶

 1615120200101233كريم خالد عبد الؽفور جاسر

٨۰٧

 1615120200101405كريم طارق محمد يحيى

٨۰٨

 1615120200100029كريم عبد الظاهر عبد العال الدماطى
كريم عبد القوى عبد المطلب مصلحى
1615120200101145
مرسى
 1615120200100431كريم عالء الدين عبدالعظيم الزؼبى

٨۰٩
٨۱۰

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۱٧من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٨۱۱

 1615120200100292كريم عماد الدين محمد محمد جبر

٨۱۲

 1615120200100407كريم محمد الجوهرى ابراهيم كشكه

٨۱۳

 1615120200100193كريم محمد حمدى عبدالعاطى قريطم

٨۱۴

 1615120200101353كريمان اشرؾ عباس محمد

٨۱۵

 1615120200100375كنزى عبدالسالم محمد عبد السالم السيسى

٨۱۶

 1615120200100408كيرلس ابراهيم جرجس يوسؾ

٨۱٧

 1615120200101116لبنى خالد حسن الصفتى

٨۱٨

 1615120200100272لطفى حسن حسن الصياد

٨۱٩

 1615120200100873لقاء محمدرضا بدير زيدان

٨۲۰

 1615120200100771لمياء السيد محمد السيد معين

٨۲۱

 1615120200100116لمياء على عبدالروؾ الؽنام

٨۲۲

 1615120200100943لوجينا طارق محمود احمد العوضى

٨۲۳

 1615120200100025ليلى سامى محمد السباعى حجازى

٨۲۴

 1615120200100381ليلى محمود احمد ابراهيم حموده

٨۲۵

 1615120200101331ليلى مصطفى محمد الحباك

٨۲۶

 1615120200101065ماجد توفيق محمد ابراهيم الشاعر

٨۲٧

 1615120200100399مادونا عاطؾ حنا هللا رزق هللا

٨۲٨

 1615120200100201مارتينا ايمن سامى فلتس

٨۲٩

 1615120200101064مارتينا عادل مترى توفيق شند

٨۳۰

 1615120200101463مارك مجدى خليل جرجس

٨۳۱

 1615120200100369ماريهان اسامه محمد قاسم

٨۳۲

 1615120200100139مازن هشام رافت اسماعيل اسماعيل

٨۳۳

 1615120200100893محسن سمير السيد شعبان محمد

٨۳۴

 1615120200100894محمد ابراهيم السيد مصطفى المرسى

٨۳۵

 1615120200101092محمد ابراهيم عاشور محمد ابو الهوى

٨۳۶

 1615120200100941محمد ابراهيم عبد هللا الخميسى محمد

٨۳٧

 1615120200100969محمد ابراهيم محمد بدير السيد سعيد

٨۳٨

 1615120200100109محمد ابو العز يونس ابوريا

٨۳٩

 1615120200100119محمد احمد فكرى السيد اباظة

٨۴۰

 1615120200101076محمد احمد محمود حسن السيد حبيب

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۱٨من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٨۴۱

 1615120200101103محمد اسماعيل محمد حافظ ابوفدان

٨۴۲

 1615120200100967محمد اشرؾ ابو بكر محمود جبل

٨۴۳

 1615120200101329محمد اشرؾ عبد البديع محمد الشربينى

٨۴۴

 1615120200101096محمد اشرؾ على الزفتاوى

٨۴۵

 1615120200101180محمد اشرؾ محمد رشاد البيومى

٨۴۶

 1615120200101051محمد اشرؾ محمد عوض
محمد الحسن محمد عبد الروؾ ابراهيم
1615120200101379
العقده
 1615120200100777محمد الحسنين العربانى عبد المجيد

٨۴٩

 1615120200100950محمد الراجحى محمد الراجحى السيد على

٨۵۰

 1615120200100121محمد السعيد عبدالحميد محمد ابراهيم

٨۵۱

 1615120200101082محمد السعيد يونس ابوزيد اسماعيل

٨۵۲

 1615120200100976محمد السيد السيد رضوان السماحى

٨۵۳

 1615120200100846محمد السيد حسن احمد المنسى

٨۵۴

 1615120200100473محمد السيد عبد الروؾ بدر

٨۵۵

 1615120200101058محمد السيد محمد احمد شومان

٨۵۶

 1615120200101395محمد السيد محمد السيد حسن حسونه

٨۵٧

 1615120200101034محمد امين سالمه محمد سالمه

٨۵٨

 1615120200100320محمد ايمن احمد رزق
محمد جمال الدين الحسنين عبدالعزيز
1615120200100251
السماحى
 1615120190100435محمد جمال انصؾ التهامى الشناوى

٨۶۱

 1615120200100023محمد جمال فاروق امبارك

٨۶۲

 1615120200101279محمد جمعه عبد المقصود جمعه الخولى

٨۶۳

 1615120200101308محمد حسام الدين محمد احمد السطيحه

٨۶۴

 1615120200100694محمد حسام صابر محمد عبد الجواد

٨۶۵

 1615120200101114محمد حكيم مروان حسن محمود خليفه

٨۶۶

 1615120200100467محمد حمدى عبدالعزيز عيسى

٨۶٧

 1615120200101026محمد خالد احمد احمد ابوامباركه

٨۶٨

 1615120200100433محمد خالد فرج عوض

٨۶٩

 1615120200100448محمد خالد محمد اسماعيل بركات

٨٧۰

 1615120200100936محمد ربيع محمود على

٨۴٧
٨۴٨

٨۵٩
٨۶۰

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۱٩من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٨٧۱

 1615120200101000محمد رزق محمد رزق الوصيؾ

٨٧۲

 1615120200101177محمد رضا عبد العزيز العفيفى

٨٧۳

 1615120200101039محمد رمضان ابراهيم عبده يونس

٨٧۴

 1615120200100650محمد سالم محمود عثمان

٨٧۵

 1615120200100048محمد سامى محمد عبد الرحمن زيد

٨٧۶

 1615120200101276محمد سليمان احمد سليمان ؼزاله

٨٧٧

 1615120200100576محمد سمير السيد عبد الرحيم

٨٧٨

 1615120200101161محمد سمير محمد على عبد المنعم

٨٧٩

 1615120200100836محمد شاكر السيد احمد الفرماوى

٨٨۰

 1615120200101460محمد شتا شتا ابو النضر مسعود

٨٨۱

 1615120200100255محمد صابر حسن صابر الشاذلى

٨٨۲

 1615120200101248محمد صالح محمد متولى

٨٨۳

 1615120200101172محمد صبرى عبد الباقى يوسؾ الضبع

٨٨۴

 1615120200100752محمد صبرى محمد السعيد محمد

٨٨۵

 1615120200100816محمد صالح محمد عبد الهادى السيد سالمه

٨٨۶

 1615120200100485محمد صالح محمد على شاهين

٨٨٧

 1615120200100380محمد طلعت احمد عكر

٨٨٨

 1615120200100385محمد عادل الحارس السيد محمد

٨٨٩

 1615120200101269محمد عادل جعفر سكيت

٨٩۰

 1615120200101406محمد عادل عوض مرشدى السعودى

٨٩۱

 1615120200101372محمد عادل محمد العريان

٨٩۲

 1615120200100874محمد عادل محمد امين

٨٩۳

 1615120200101368محمد عادل محمد محمد عمار

٨٩۴

 1615120200101433محمد عاصم نصر الدسوقى اللبان

٨٩۵

 1615120200100033محمد عاطؾ سليمان البربرى

٨٩۶

 1615120200100823محمد عاطؾ فوزى الشاذلى ابراهيم

٨٩٧

 1615120200101001محمد عاطؾ منصور بكر السيد

٨٩٨

 1615120200100568محمد عبد السالم على عبد النبى

٨٩٩

 1615120200100254محمد عبد هللا عبد هللا عبد الحميد

٩۰۰

 1615120200100706محمد عبدالروؾ عبدالمجيد الشهاوى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۲۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩۰۱

 1615120200100271محمد عبدالمنعم احمد عز

٩۰۲

 1615120200100593محمد عبده الرفاعى عبد الجواد االلفى

٩۰۳

 1615120200101328محمد عبده عرفات ابو ادريس

٩۰۴

 1615120200100438محمد عبده عطية السيد قنديل

٩۰۵

 1615120200100075محمد عزت عبد المحسن الصاوى عابدين

٩۰۶

 1615120200100340محمد عصام محمد على احمد

٩۰٧

 1615120200100242محمد على احمد ندا

٩۰٨

 1615120200101427محمد على المحمدى البيلى محمد

٩۰٩

 1615120200100682محمد على عبد هللا على المتولى

٩۱۰

 1615120200100465محمد على عوض عبد العاطى هاشم

٩۱۱

 1615120200100793محمد عوضين عبد الرازق طه

٩۱۲

 1615120200101261محمد فتحى جميل المواردى

٩۱۳

 1615120200100273محمد فتحى سعد كامل

٩۱۴

 1615120200100065محمد فتحى محمد محمد حسنين

٩۱۵

 1615120200101355محمد فواد عبد الحميد جمعه

٩۱۶

 1615120200101231محمد فواد عبد الخالق زايد

٩۱٧

 1615120200100992محمد كمال الرفاعى محمد مرسى

٩۱٨

 1615120200100233محمد ماهر اليمانى ابوزيد

٩۱٩

 1615120200101365محمد مجدى بدير على

٩۲۰

 1615120200100261محمد مجدى عبدالجليل حراز

٩۲۱

 1615120200100421محمد محمد على على السحلى

٩۲۲

 1615120200101309محمد محمود برعى ابو سمك

٩۲۳

 1615120200100742محمد محمود شوقى عبد المولى

٩۲۴

 1615120200100588محمد محمود محمد الديب

٩۲۵

 1615120200100406محمد محمود محمد محمود محمد هيبه

٩۲۶

 1615120200100426محمد محمود محمود محمد وزه

٩۲٧

 1615120200100973محمد مسعد الوصيؾ مسعد القزاز

٩۲٨

 1615120200101132محمد مصطفى احمد عطيه شلبى

٩۲٩

 1615120200100802محمد مصطفى الدسوقى عطوه الدسوقى

٩۳۰

 1615120200100934محمد مصطفى عوض محمد زيدان

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۲۱من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩۳۱

 1615120200100606محمد ممدوح عبده على ابوعلى

٩۳۲

 1615120200100898محمد منتصر السيد محمد يوسؾ

٩۳۳

 1615120200100014محمد نعيم ابراهيم مصطفى الدقلى

٩۳۴

 1615120200101157محمد نعيم راضى المدبولى سيد احمد

٩۳۵

 1615120200100655محمد نهاد محمد المهدى محمد

٩۳۶

 1615120200100444محمد هشام صدقى المزين

٩۳٧

 1615120200100458محمد وائل عبد الحميد يوسؾ منيسى

٩۳٨

 1615120200100335محمد وسيم محمد محمد الخياط

٩۳٩

 1615120200101324محمد ولىء محمد احمد جنيدى

٩۴۰

 1615120200101371محمد وليد كمال مرسى ابراهيم بدر

٩۴۱

 1615120200101010محمد ياسر فواد عشيبه

٩۴۲

 1615120200100880محمد يسرى عبد المنعم عبد الفتاح فنديس

٩۴۳

 1615120200100762محمود ابراهيم عوض على االمام

٩۴۴

 1615120200101129محمود احمد عباس جاد

٩۴۵

 1615120200101104محمود الشحات محمد محمود خاطر

٩۴۶

 1615120200100929محمود ايمن السعيد عبده ابراهيم

٩۴٧

 1615120200101388محمود بهيج ابراهيم السيد طه

٩۴٨

 1615120200100910محمود حسن الشبراوى عبد الحليم

٩۴٩

 1615120200101060محمود خميس شعبان السيد عامر

٩۵۰

 1615120200100709محمود رضا محمود النجار

٩۵۱

 1615120200100935محمود سمير المحمدى الشربينى الصايػ

٩۵۲

 1615120200100240محمود شريؾ جمال محمد عبد الرحمن

٩۵۳

 1615120200100432محمود شعبان مصطفى عبد هللا عوض

٩۵۴

 1615120200100955محمود طلعت السيد السعيد محمد

٩۵۵

 1615120200101437محمود طه محمود ابوقالب

٩۵۶

 1615120200100173محمود عباس عبد الؽنى عباس الملوى

٩۵٧

 1615120200100366محمود عبد الحميد السيد احمد السبيتى

٩۵٨

 1615120200101093محمود عبدالقادر عبدهللا عبدالحميد عثمان

٩۵٩

 1615120200100100محمود عصام محمد احمد كرسون

٩۶۰

 1615120200101210محمود على ابراهيم السيد

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۲۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩۶۱

 1615120200101363محمود عماد عبد القادر المؽازى محمد

٩۶۲

 1615120200100429محمود عوؾ عبد الرحمن مسلم

٩۶۳

 1615120200101333محمود كامل عوض السيد عفيفى

٩۶۴

 1615120200101408محمود محسن محمود السيد

٩۶۵

 1615120200101263محمود محمد حسن خيرهللا

٩۶۶

 1615120200100464محمود محمد ربيع عثمان روتان

٩۶٧

 1615120200100071محمود محمد صبحى على حتحوت

٩۶٨

 1615120200100585محمود محمد طه فايد

٩۶٩

 1615120200100038محمود محمد عبد الوهاب الكفراوى

٩٧۰

 1615120200100573محمود محمد فوزى اللبودى

٩٧۱

 1615120200101320محمود محمد نصر سعد عراقى

٩٧۲

 1615120200101322محمود نمير محمود عبد الفتاح محمد

٩٧۳

 1615120200100377مرام خالد احمد فرحات

٩٧۴

 1615120200100225مرام محمد شلبى كامل

٩٧۵

 1615120200100081مرفت سامى مسعد عبد الخالق

٩٧۶

 1615120200100441مروان سعيد محمود منيسى

٩٧٧

 1615120200100404مروه حسن نوبى عبد القادر

٩٧٨

 1615120200100210مروه خالد حسن احمد العايدى

٩٧٩

 1615120200100903مروه شريؾ احمد ابراهيم ابو العنين

٩٨۰

 1615120200100364مروه عبد السالم محمد حسن بربوش
مروه عبد العزيز عبد العزيز عبد
1615120200100775
العزيزخميس
 1615120200100901مروه لبيب الحسينى محمد الحسينى

٩٨۳

 1615120200101146مروه محمد حسين حسن محمد

٩٨۴

 1615120200101430مروه يوسؾ محمد السيد يوسؾ

٩٨۵

 1615120200100776مريم احمد محمد عزب احمد

٩٨۶

 1615120200100632مريم احمد مختار محمد الحضرى

٩٨٧

 1615120200101226مريم احمد مصطفى عنانى

٩٨٨

 1615120200100671مريم اشرؾ عبد الرحمن حسن رمضان

٩٨٩

 1615120200100788مريم توكل احمد عنب

٩٩۰

 1615120200100542مريم جمال احمد صادق ابو طالب

٩٨۱
٩٨۲

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۲۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩٩۱

 1615120200101292مريم حسن رمضان مصطفى محمد

٩٩۲

 1615120200100672مريم خالد زكى محمد الجمل

٩٩۳

 1615120200100690مريم رزق يوسؾ رزق سليمان

٩٩۴

 1615120200100975مريم رضا حلمى رمضان عيسى

٩٩۵

 1615120200100620مريم رمضان المتولى ابراهيم احمد

٩٩۶

 1615120200101070مريم طارق العشماوى ابوبكر عشماوى

٩٩٧

 1615120200100591مريم طه طه وهدان

٩٩٨

 1615120200100990مريم عادل حسن الؽريب

٩٩٩

 1615120200100082مريم عبد الهادى الدسوقى ابو على

حضور

انصراؾ

 1615120200101469 ۱۰۰۰مريم عبدالسالم عبدالعليم عبدالحليم
 1615120200101447 ۱۰۰۱مريم عصام السيد توفيق
 1615120200100102 ۱۰۰۲مريم على فرج على ريحان
 1615120200100789 ۱۰۰۳مريم عمار حمزه على
 1615120200100298 ۱۰۰۴مريم مجدى محروس بسطوروس حنين
 1615120200100886 ۱۰۰۵مريم محروس عبد العال فايز
 1615120200101305 ۱۰۰۶مريم محمد احمد عبد العزيز محمد
 1615120200101141 ۱۰۰٧مريم محمد احمد فرحات
 1615120200101307 ۱۰۰٨مريم محمد البيومى عبد العزيز
 1615120200100710 ۱۰۰٩مريم محمد السيد الشناوى
 1615120200100235 ۱۰۱۰مريم محمد بدوى الجندى
 1615120200100926 ۱۰۱۱مريم محمد رضا السيد محمد على
 1615120200100945 ۱۰۱۲مريم محمد عبد الحميد السيد عبده
 1615120200100085 ۱۰۱۳مريم محمد عبدهللا محمد شهاب الدين
 1615120200100999 ۱۰۱۴مريم محمد محمود السيد سليمان
 1615120200100833 ۱۰۱۵مريم محمد محمود خليل شتيوى
 1615120200100878 ۱۰۱۶مريم محمود محمد محمد عبد الرحمن
 1615120200101219 ۱۰۱٧مريم منتصر مصباح عبدالسالم وهبه
 1615120200101011 ۱۰۱٨مريم ميخائيل رزق ميخائيل فرج
 1615120200100624 ۱۰۱٩مريم ناصر احمد على االمير
 1615120200101319 ۱۰۲۰مريم نعيم محمد مصطفى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۱۲۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100716 ۱۰۲۱مريم هشام الحنفى محمد احمد
 1615120200101290 ۱۰۲۲مشارى مصطفى الدسوقى السباعى عسل
 1615120200100323 ۱۰۲۳مصطفى احمد السيد الؽريب عبد هللا
 1615120200100987 ۱۰۲۴مصطفى السيد السيد على الجيار
 1615120200100469 ۱۰۲۵مصطفى السيد خطاب خطاب
 1615120200100097 ۱۰۲۶مصطفى خالد مجاهد مصطفى
 1615120200101189 ۱۰۲٧مصطفى رضا مصطفى عبده عوض
 1615120200100001 ۱۰۲٨مصطفى محسن ابراهيم احمد محمد
 1615120200100784 ۱۰۲٩مصطفى محمد السيد ابو العنين هجرس
1615120200100360 ۱۰۳۰
1615120200100450 ۱۰۳۱
1615120200101359 ۱۰۳۲
1615120200101451 ۱۰۳۳
1615120200100882 ۱۰۳۴

مصطفى محمد بدوى النجار
مصطفى محمد عبد الجواد عبد العاطى
عطيه
مصطفى محمد محمد عبد الكريم الشويحى
مصطفى محمود ابراهيم عبد المقصود عبد
الهادى
مصطفى مختار مصطفى عبد العال

 1615120200100787 ۱۰۳۵معاذ عاطؾ بهجى درؼام
 1615120200100994 ۱۰۳۶معاذ عبد اللطيؾ معروؾ عبد اللطيؾ اسالم
 1615120200100761 ۱۰۳٧معاذ نشات محمد ابراهيم مصطفى
 1615120200100686 ۱۰۳٨معتصم احمد محمد منصور عبد الرحمن
 1615120200100037 ۱۰۳٩ملك عبد الحى محمد عبد الحى الخالع
 1615120200100044 ۱۰۴۰ملكه عصام محمد محمد العنانى
 1615120200100853 ۱۰۴۱ممدوح عبد الفتاح يسرى عبد الفتاح
 1615120200100769 ۱۰۴۲منار احمد عبد العزيز البندارى على
 1615120200101006 ۱۰۴۳منار حمدى عبد االحد الصالح متولى طه
 1615120200100202 ۱۰۴۴منار محمود عبدالفتاح عبد المجيد شاهين
 1615120200100526 ۱۰۴۵منار ممدوح انور عبدالصمد شراره
 1615120200100398 ۱۰۴۶منة هللا احمد رجب احمد يوسؾ
 1615120200100156 ۱۰۴٧منة هللا احمد محمد احمد الزواوى
 1615120200100402 ۱۰۴٨منة هللا احمد هاشم شعبان
 1615120200100177 ۱۰۴٩منة هللا السيد عبد هللا الهندوم
 1615120200101183 ۱۰۵۰منة هللا موفق السيد حسين عبده

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۱۲۵من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100913 ۱۰۵۱منه هللا ابراهيم محمد ابراهيم صالح
 1615120200100643 ۱۰۵۲منه هللا حمدى محمد ابو مصطفى الردينى
 1615120200101053 ۱۰۵۳منه هللا رضا احمد على
 1615120200101323 ۱۰۵۴منه هللا رياض رزق معروؾ نواره
 1615120200100304 ۱۰۵۵منه هللا محمد مدحت محمد ابراهيم
 1615120200101139 ۱۰۵۶منه هللا ممدوح سمير ممدوح المنسى
 1615120200101019 ۱۰۵٧منه هللا نجاح امين الشرقاوى
 1615120200101304 ۱۰۵٨منه ايهاب محمد ابو زهره
 1615120200100556 ۱۰۵٩منه سعد ابراهيم محمد سويدان
 1615120200100077 ۱۰۶۰منه طه ابراهيم الشافعى
 1615120200101033 ۱۰۶۱منه ماجد عبدالعزيز مرسى عبد المطلب
 1615120200101169 ۱۰۶۲منى السيد السيد ابو الفضل
 1615120200100211 ۱۰۶۳منى حافظ محمد مصطفى سالم
 1615120200100801 ۱۰۶۴منى رمضان صالح احمد
 1615120200100701 ۱۰۶۵منى رمضان عبد البديع احمد
 1615120200100151 ۱۰۶۶منى كمال حسن عبد الجواد سعد
 1615120200101306 ۱۰۶٧مومن احمد رمزى السعيد العنانى
 1615120200100454 ۱۰۶٨مومن حماده ابراهيم ابراهيم ندا
 1615120200100783 ۱۰۶٩مومن دهيم محمد ؼازى السيد
 1615120200100676 ۱۰٧۰مونيا مدحت عبد الؽفور حسن على
 1615120200100495 ۱۰٧۱مى احمد احمد محمد اللقانى
 1615120200100921 ۱۰٧۲مى احمد محمد محمود منصور
 1615120200101115 ۱۰٧۳مى الدسوقى محمد ابراهيم العتوى
 1615120200101339 ۱۰٧۴مى عبد السالم عبد هللا ابو حامد
 1615120200101195 ۱۰٧۵مى معتز عبدهللا ابراهيم المؽازى
 1615120200100806 ۱۰٧۶ميار السعيد عبد الروؾ السعيد
 1615120200100070 ۱۰٧٧ميار عبد الفتاح ابراهيم عبد الفتاح جناح
 1615120200100393 ۱۰٧٨ميار محمد حسن على حسن
 1615120200100567 ۱۰٧٩ميار محمد راشد زياده راشد
 1615120200100017 ۱۰٨۰ميار محمد فراج زين الشاطر

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۱۲۶من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100765 ۱۰٨۱ميرال مدحت عبد السالم عبد الوهاب
 1615120200101137 ۱۰٨۲ميرنا ايهاب صابر مكارى ايوب
 1615120200100352 ۱۰٨۳ميرنا حسنى احمد عبد القوى عميره
 1615120200100852 ۱۰٨۴ميرنا خالد قطب ربيع
 1615120200101150 ۱۰٨۵ميرنا سالم محمد بدوى البيعه
 1615120200101347 ۱۰٨۶ميرنا عماد عبد المنعم الشوربجى
 1615120200101272 ۱۰٨٧ميرنا مجدى عبد الرحمن على جاويش
 1615120200101342 ۱۰٨٨ميرنا هشام محمد السيد ابراهيم
 1615120200100419 ۱۰٨٩ميالد عبدالمسيح ميالد عبدالمسيح
 1615120200100479 ۱۰٩۰ناجى مسعد طه على عطيه
 1615120200100384 ۱۰٩۱نادر عبد الحليم عبد الستار عبد الحليم
 1615120200100865 ۱۰٩۲ناريمان على عبد المنعم محمد السيد
 1615120200100324 ۱۰٩۳نانسى ابوالسعد محمد يوسؾ
 1615120200100227 ۱۰٩۴نانسى عبد الرحمن رضا رحيم
 1615120200100091 ۱۰٩۵نانسى محمد ابو العزم محمد عقده
 1615120200101446 ۱۰٩۶نانسى نصر احمد عبد الحميد احمد
 1615120200100760 ۱۰٩٧نانى والى السيد القللى محمد الشربينى
 1615120200101360 ۱۰٩٨نبيله ابراهيم عبد الحميد عبد القوى
 1615120200101303 ۱۰٩٩نبيه شحاته نبيه حسين ابو طالب
 1615120200101143 ۱۱۰۰نجالء محمود محمد حسن حنفى
 1615120200100229 ۱۱۰۱نجوى ابراهيم ابراهيم محمد فرج
 1615120200100382 ۱۱۰۲ندا السيد عبدالحليم عبدالعليم ؼزيز
 1615120200100293 ۱۱۰۳ندا الشوادفى عبد العزيز صالح السيد
 1615120200100523 ۱۱۰۴ندا عالء الدين سمير عبده يونس
 1615120200100558 ۱۱۰۵ندا عالء الدين على اؼا
 1615120200100888 ۱۱۰۶ندا محمد خالد محمد ابراهيم
 1615120200101003 ۱۱۰٧ندا محمد فوزى عبيد
 1615120200100050 ۱۱۰٨ندا محمد مسعد عبدالفتاح اسماعيل
 1615120200100815 ۱۱۰٩نداء السعيد محمد محمد الديسطى
 1615120200101440 ۱۱۱۰ندى ابراهيم محمد البستانى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۱۲٧من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100922 ۱۱۱۱ندى احمد على عبد العال المتولى ليله
 1615120200100781 ۱۱۱۲ندى اسامه لطفى ابراهيم الباز
 1615120200100978 ۱۱۱۳ندى الجرايحى عابد ابراهيم ؼنيم
 1615120200100517 ۱۱۱۴ندى المنشاوى المنشاوى محمود النحراوى
 1615120200100583 ۱۱۱۵ندى امين شوقى عبد الشافى صايمه
 1615120200101239 ۱۱۱۶ندى ايهاب عبدالحليم عبدالرحمن
 1615120200100028 ۱۱۱٧ندى خالد على محمد شتا
 1615120200101030 ۱۱۱٨ندى رافت محمود كروش
 1615120200101074 ۱۱۱٩ندى رمضان عبدهللا بيومى السعيد
 1615120200100279 ۱۱۲۰ندى شعبان شعبان سالم
 1615120200100747 ۱۱۲۱ندى طارق الشحات حسين
 1615120200100216 ۱۱۲۲ندى طارق رمضان احمد السحت
 1615120200100597 ۱۱۲۳ندى طارق محمد ابو العطا
 1615120200101029 ۱۱۲۴ندى عبدهللا عبدالؽفار سالمه
 1615120200100647 ۱۱۲۵ندى على على رزق العبد
 1615120200100088 ۱۱۲۶ندى فرحات عيسى اسماعيل المدهون
 1615120200100475 ۱۱۲٧ندى مجدى السيد فرحات حليمه
 1615120200101337 ۱۱۲٨ندى محب مجاهد على ابراهيم
 1615120200101037 ۱۱۲٩ندى محمد عبد الستار احمد البحراوى
 1615120200101448 ۱۱۳۰ندى محمد محمد ابراهيم ابو سمره
 1615120200100691 ۱۱۳۱ندى محمد مسعد ابراهيم محمد بخيت
 1615120200101052 ۱۱۳۲ندى مصطفى عزت شوقى
 1615120200101117 ۱۱۳۳ندى مصطفى محمد ابوشنادى
 1615120200100168 ۱۱۳۴ندى هشام فتوح على الصفتى
 1615120200101296 ۱۱۳۵ندى وحيد طايع هالل
 1615120200101054 ۱۱۳۶ندى ياسر نصر ابو الريش
 1615120200100309 ۱۱۳٧نرمين ابراهيم احمد عبدهللا ابوشنب
 1615120200100507 ۱۱۳٨نرمين شعبان فاروق عبدالؽنى
 1615120200100162 ۱۱۳٩نرمين عبدالفتاح محمود محمد
 1615120200101338 ۱۱۴۰نرمين محمد ابراهيم المصرى ابراهيم

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۱۲٨من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100057 ۱۱۴۱نرمين محمود عبد الدايم البسيونى
 1615120200101277 ۱۱۴۲نسمه خالد كامل البدوى
 1615120200101094 ۱۱۴۳نصر سالمه حسن الوكيل
 1615120200100297 ۱۱۴۴ننسى عبدالحميد عبدالفتاح ابوالعز السيد
 1615120200100939 ۱۱۴۵نهال صالح الدين يوسؾ حجازى
 1615120200100403 ۱۱۴۶نهال ناصر حامد عبد الؽنى الصاوى
 1615120180100321 ۱۱۴٧نهى السيد عبد الحميد البيلى سالم
 1615120200100669 ۱۱۴٨نهى الؽريب الؽريب رمضان محمد
نهى محمد نجاح عبد المحسن عبد المعطى
1615120200101454 ۱۱۴٩
الزمر
 1615120200101244 ۱۱۵۰نور حسن السيد على ابو ليله
 1615120200101327 ۱۱۵۱نور رضا الحمادى محمد الحصى
 1615120200100388 ۱۱۵۲نور عماد فواد محمود رزق
 1615120200101424 ۱۱۵۳نورا احمد انس محمد جنديه
 1615120200100080 ۱۱۵۴نورا ارحب عبد العزيز محمد شتا
 1615120200100993 ۱۱۵۵نورا حسن ابوالمعاطى محمد على
 1615120200100711 ۱۱۵۶نورا فتحى معاطى حافظ
 1615120200100268 ۱۱۵٧نورا محمد مصطفى محمود حسين
 1615120200100532 ۱۱۵٨نوران ابراهيم انور محمد درويش
 1615120200100213 ۱۱۵٩نوران عبدالحكيم عطيه حماده احمد
 1615120200100218 ۱۱۶۰نوران محمد حسن مصطفى سالمه
 1615120200100753 ۱۱۶۱نوران محمد شحاته محمد اسماعيل
 1615120200100283 ۱۱۶۲نورسين احمد ظريؾ احمد سالمه
 1615120200100622 ۱۱۶۳نورسين السيد عوض النعناع
 1615120200100627 ۱۱۶۴نورهان احمد احمد محمد بركة
 1615120200101081 ۱۱۶۵نورهان احمد فياض التهامى فياض
 1615120200100136 ۱۱۶۶نورهان ايمن نبيل على صالح
 1615120200100187 ۱۱۶٧نورهان حسام الدين حمدى قطب عبدالكريم
 1615120200101158 ۱۱۶٨نورهان حماد محمد صبحى حماد النشار
 1615120200100849 ۱۱۶٩نورهان رضا احمد فرج مصطفى
 1615120200101380 ۱۱٧۰نورهان رفاعى محمد نجاتى محمد الرفاعى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۱۲٩من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100498 ۱۱٧۱نورهان صبرى رشاد هالل عماره
نورهان لبيب عبد البديع عبد العزيز ابو
1615120200101411 ۱۱٧۲
طالب
 1615120200101458 ۱۱٧۳نورهان محمد عبد العليم ابو زيد
 1615120200101135 ۱۱٧۴نورهان هشام ابراهيم بدور
 1615120200100721 ۱۱٧۵نورين صالح محمد محمد المتولى الجلده
 1615120200100144 ۱۱٧۶نيرة عالءالدين محمد زعرب
 1615120200100692 ۱۱٧٧نيره الرفاعى حسن السيد عبده
 1615120200100938 ۱۱٧٨نيره محمد محمد السعيد محمد عوضين
 1615120200100343 ۱۱٧٩نيرى طارق سيد توفيق محمد
 1615120200100061 ۱۱٨۰نيفين مجدى عبد البصير ابوزهره
 1615120200101004 ۱۱٨۱هاجر احمد عبدالسالم حماد
 1615120200100642 ۱۱٨۲هاجر احمد متولى رضوان ؼانم
 1615120200100902 ۱۱٨۳هاجر اسماعيل محمد المكاوى محمد
 1615120200101283 ۱۱٨۴هاجر السعيد محمد السعيد حسن
 1615120200100586 ۱۱٨۵هاجر شعبان حسن ابو عبيد
 1615120200100052 ۱۱٨۶هاجر عادل عبدالحميد عافيه
 1615120200100280 ۱۱٨٧هاجر عالء مسعد محمد احمد قمبر
 1615120200100067 ۱۱٨٨هاجر عماد عبدالجواد ابوالمجد ودن
 1615120200101007 ۱۱٨٩هاجر محمد سليمان السقا
 1615120200100510 ۱۱٩۰هايدى عادل عبد الرحيم زيان
 1615120200101346 ۱۱٩۱هبه هللا محمد عبد النبى محمد شحاته
 1615120200101429 ۱۱٩۲هبه بالسى محمد محروس
 1615120200101102 ۱۱٩۳هبه حامد فتحى بسيونى
 1615120200101398 ۱۱٩۴هبه صفوت محمد محمد احمد رسالن
 1615120200100908 ۱۱٩۵هبه عزيز ابراهيم عيد احمد
 1615120200100799 ۱۱٩۶هدى على محمد على الشريؾ
 1615120200100511 ۱۱٩٧هدى محمد احمد مكى
 1615120200101056 ۱۱٩٨هدير ابراهيم عبد المنعم عزب
 1615120200100545 ۱۱٩٩هدير السيد عبد الشافى عبد هللا
 1615120200100189 ۱۲۰۰هدير ايمن عبد الؽنى محمد الدلتونى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۱۳۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200101381 ۱۲۰۱هدير حمد عبد الحميد محمد حمد
 1615120200100492 ۱۲۰۲هدير طارق جابر برؼش
 1615120200101286 ۱۲۰۳هدير عصام على عوض العنانى
 1615120200100684 ۱۲۰۴هدير ماهر بكر اسماعيل البطه
 1615120200100246 ۱۲۰۵هشام السعيد احمد سليمان وهدان
 1615120200100932 ۱۲۰۶هشام السعيد المهدى عبد المنعم زيادة
 1615120200100204 ۱۲۰٧همس جمال محمد ابراهيم
 1615120200101213 ۱۲۰٨همس محمد نمر عثمان
 1615120200101238 ۱۲۰٩همسه احمد حامد حسان
 1615120200100920 ۱۲۱۰همسه على محمد السيد محمد حواش
 1615120200101119 ۱۲۱۱هنا ياسر محمد السيد الرفاعى
 1615120200100773 ۱۲۱۲هناء ابراهيم عيسى ؼانم
 1615120200100112 ۱۲۱۳هناء سمير عبد اللطيؾ السيد المكاوى
 1615120200100746 ۱۲۱۴هناء مجاهد رجب مجاهد
 1615120200100295 ۱۲۱۵هناء مصطفى عباس مصطفى على العبد
 1615120200100405 ۱۲۱۶هناء هاشم عبد الفتاح يوسؾ حسن
 1615120200101374 ۱۲۱٧هند عبد الناصر على السيد السقا
 1615120200100919 ۱۲۱٨هيا البدوى ابو المعاطى محمد بدوى
 1615120200100996 ۱۲۱٩وائل حامد الشبراوى احمد اسماعيل
 1615120200100354 ۱۲۲۰ورده احمد حميده عبد العزيز
 1615120200100839 ۱۲۲۱وسام ابو طالب على المهدى حجازى
 1615120200101147 ۱۲۲۲وسام عبد المنعم احمد هارون على
 1615120200100689 ۱۲۲۳وسام عمرو عبد الحكيم المهدى حسانين
 1615120200100392 ۱۲۲۴وفاء احمد السيد مسعد ابوالسعود
 1615120200100322 ۱۲۲۵وفاء بدر حلمى عبد الهادى زيدان
 1615120200101401 ۱۲۲۶وفاء جابر عبد الفتاح عبد العزيز السعيد
 1615120200101018 ۱۲۲٧وفاء رمضان عبدالصمد زهران
 1615120200100609 ۱۲۲٨وفاء محمد سليم سمرة
 1615120200100791 ۱۲۲٩وفاء مصطفى فاروق ابراهيم منسى
 1615120200100822 ۱۲۳۰وفاء وحيد عدالن احمد

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۱۳۱من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100094 ۱۲۳۱وفاء يحى عبدربه سعد شنب
 1615120200100124 ۱۲۳۲وليد شوقى عبداللطيؾ زايد سعداوى
 1615120200100785 ۱۲۳۳وليد محمود صدقى محمود درويش
 1615120200100418 ۱۲۳۴يارا حسام الدين ناجى محمد سلومة
 1615120200101126 ۱۲۳۵يارا حسين السيد النجار
 1615120200100489 ۱۲۳۶يارا ربيع عبدالحميد سالمه
 1615120200100884 ۱۲۳٧يارا صالح الدين محمد محمد جبر
 1615120200100045 ۱۲۳٨يارا عالء محمد كامل يوسؾ سليمان
يارا مجدى ابراهيم محمد عبد الحميد
1615120200100345 ۱۲۳٩
ابراهيم
 1615120200100226 ۱۲۴۰يارا محمد الموافى العزب
 1615120200100601 ۱۲۴۱يارا وليد محمد محمود يوسؾ
 1615120200101109 ۱۲۴۲ياسمين السيد حسين التمنه
 1615120200100651 ۱۲۴۳ياسمين السيد نجيب محمد عوض
 1615120200101297 ۱۲۴۴ياسمين رضا محمد احمد البؽدادى
 1615120200100796 ۱۲۴۵ياسمين عبد الرحيم محمد عبد المولى
 1615120200100756 ۱۲۴۶ياسمين عبد السالم عبد الحميد عبد السالم
 1615120200100314 ۱۲۴٧ياسمين عالء ابراهيم على منصور
 1615120200100529 ۱۲۴٨ياسمين فرج سيد احمد داود سيد احمد
 1615120200101077 ۱۲۴٩ياسمين محمد سالم محمد مطاريد
 1615120200100101 ۱۲۵۰ياسمين محمد محمود محمد ليمونه
 1615120200100856 ۱۲۵۱ياسمين مصطفى اسماعيل حافظ الرمادى
 1615120200100373 ۱۲۵۲يحيى هانى عنتر ابراهيم محمد
 1615120200100734 ۱۲۵۳يسر محمد الشربينى عبده يونس
 1615120200100150 ۱۲۵۴يسرا محمد عبد هللا محمد بيومى ابو زيد
 1615120200100172 ۱۲۵۵يمنى احمد عطيه احمد يسن
 1615120200100579 ۱۲۵۶يمنى اكرم السيد ابراهيم الخاليلى
 1615120200100933 ۱۲۵٧يمنى السيد المتولى السيد العطار
 1615120200100374 ۱۲۵٨يمنى امجد محمد محمد القاضى
 1615120200101160 ۱۲۵٩يمنى ايمن حسن محمد موافى
 1615120200100763 ۱۲۶۰يمنى حسن عبد المومن الشربينى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۱۳۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٨۰

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200101291 ۱۲۶۱يمنى حسين السيد على الخولى
 1615120200101224 ۱۲۶۲يمنى شريؾ عبد الجليل حسن
 1615120200100834 ۱۲۶۳يمنى طارق ابراهيم محمد ابراهيم
 1615120200100336 ۱۲۶۴يمنى عنتر عبد التواب ابراهيم سالمه
 1615120200100731 ۱۲۶۵يمنى مصطفى عبد الحميد احمد الديب
 1615120200100020 ۱۲۶۶يوحنا عزت سامى انيس اسعد
 1615120200100820 ۱۲۶٧يوسؾ احمد السيد محمد عجوة
 1615120200100995 ۱۲۶٨يوسؾ احمد المتولى عبدالمجيد
 1615120200100396 ۱۲۶٩يوسؾ احمد عبد الرزاق سعد رزيقه
 1615120200100598 ۱۲٧۰يوسؾ احمد محمد مسلم
 1615120200100409 ۱۲٧۱يوسؾ ايمن محمد عبد العزيز نافع
 1615120200101088 ۱۲٧۲يوسؾ حمدى محمد ابو المحاسن نعيم
 1615120200100728 ۱۲٧۳يوسؾ سالم حمدى سالم سيد احمد
 1615120200101423 ۱۲٧۴يوسؾ مجدى حسين الحديدى عسل
 1615120200101223 ۱۲٧۵يوسؾ محمد الصديق عيد
 1615120200100667 ۱۲٧۶يوسؾ محمد حسن محمد حسن
1615120200101287 ۱۲٧٧
1615120200100630 ۱۲٧٨
1615120200101358 ۱۲٧٩
1615120200101203 ۱۲٨۰

يوسؾ مسعد عبد الفتاح محمد اليمانى
يوسؾ مصطفى الراملى مصطفى ابو
االسعاد
يوسؾ وائل السعيد انيس وهدان
يوسؾ وائل محمد محمد البيومى عبد
الرحيم

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۱۳۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

م

 :علم وظائؾ االعضاء ()۴
:

۵

كودالطالب

الفصل

 :الفصل الربيعي

اسم الطالب

۱

 1615120190101165ابراهيم خالد عبدالباقى عبدهللا خليفة

۲

 1615120170100187احمد عباس عبدالؽنى الملوى

۳

 1615120190100173صبرى القطب محمد القطب سليم

۴

 1615120180100679محمد احمد محمد شريؾ السيد

۵

 1615120190100675محمد كمال عبد العزيز بركات

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انتظام

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۳۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱

 1615120200100390ابانوب عوض عزيز طوبيه

۲

 1615120200101246ابرار عبدهللا عباس زين

۳

 1615120200100129ابراهيم حسين ابراهيم كامل السيد

۴

 1615120200101301ابراهيم حمدى فتحى ابراهيم شحتو

۵

 1615120200100278ابراهيم شاكر عبد الفتاح الدسوقى عيسى

۶

 1615120200101038ابراهيم عاطؾ عبدالسالم على شحاته

٧

 1615120200101041ابراهيم على ابراهيم على تركيه

٨

۱۰

 1615120200100754ابراهيم محمد ابراهيم محمد
ابراهيم محمد ابراهيم محمد ابراهيم
1615120200100843
الدسوقى
 1615120200100337ابراهيم يحيى عبدالعزيز عبدالقادر

۱۱

 1615120200100185احسان محمود محمد محمود عنانى

۱۲

 1615120200100619احمد ابراهيم احمد السيد محمد

۱۳

 1615120200100563احمد ابراهيم العدوى العفيفى

۱۴

 1615120200100194احمد ابراهيم العرابى رزق السقا

۱۵

 1615120200100830احمد احمد عبد العظيم ابوسكينه

۱۶

 1615120200101211احمد اسامه عبد العزيز الخولى

۱٧

 1615120200100859احمد اكرم الشحات محمد

۱٨

 1615120200100707احمد السيد ناصؾ الدسوقى ابو الخير

۱٩

 1615120200100708احمد المؽاورى احمد محمد ناصؾ

۲۰

 1615120200100729احمد الهلباوى رزق الدسوقى يوسؾ

۲۱

 1615120200100970احمد الوصيؾ محمد ابراهيم ابراهيم

۲۲

 1615120200101280احمد انور محمد حسن على احمد

۲۳

 1615120200101163احمد باسم عطيه سعد ابو رفاعى

۲۴

 1615120200101105احمد بالل عبد الموجود ابراهيم

۲۵

 1615120200100461احمد جابر محروس ضيؾ هللا العقارى

۲۶

 1615120200100848احمد جمال احمد الشربينى امام

۲٧

 1615120200100332احمد حسن على على محمد الدويهى

۲٨

 1615120200100412احمد حمدى عبدالجواد محمد

۲٩

 1615120200100564احمد خالد السيد احمد البسيونى

۳۰

 1615120200100766احمد خالد على المملوك

٩

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۳۵من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳۱

 1615120200101175احمد خليل احمد محمد ابراهيم

۳۲

 1615120200100316احمد رجب محمد حافظ حموده

۳۳

 1615120200100764احمد رضا احمد محمد نصر

۳۴

 1615120200100827احمد رضا عبد اللطيؾ عبد هللا

۳۵

 1615120200100959احمد رياض شكرى احمد الدرس

۳۶

 1615120200101434احمد زينهم رفعت سعد مرؼنى

۳٧

 1615120200100478احمد سالم عبدالجليل احمدابراهيم

۳٨

 1615120200100795احمد سامح السعيد كامل

۳٩

 1615120200101262احمد سامح السيد عرمان

۴۰

 1615120200100477احمد سعد بدير احمد بدير زينه

۴۱

 1615120200100422احمد سعيد الشحات عبدربه عبد هللا

۴۲

 1615120200101028احمد سعيد محمد عبدالؽنى موسى

۴۳

 1615120200100181احمد سالمه احمد عبدالمعطى سالمه

۴۴

 1615120200100378احمد سمير محمد كحشر

۴۵

 1615120200101089احمد سيد احمد محمد خطاب

۴۶

 1615120200100738احمد شاكر المرسى ابراهيم الناقر

۴٧

 1615120200100179احمد شلبى مرسى شلبى الجبالى

۴٨

 1615120200100613احمد صالح السيد على على رخا

۴٩

 1615120200101151احمد صبحى اسماعيل ابراهيم الحيله

۵۰

 1615120200100487احمد صفوت رمضان ابو

۵۱

 1615120200100460احمد صالح احمد محمد زقزوق

۵۲

 1615120200100737احمد طارق محمد عباس محمد عمر

۵۳

 1615120200101148احمد عاطؾ احمد عبد الحميد الحيله

۵۴

 1615120200100247احمد عبد الحليم عبد الحميد الشهاوى

۵۵

1615120200100459

۵۶

1615120200100770

۵٧

1615120200101098

۵٨

1615120200101128

۵٩

 1615120200101274احمد عبد القادر السيد يوسؾ الؽنام

۶۰

 1615120200101113احمد عبدالفتاح زكريا سافوح

حضور

انصراؾ

احمد عبد الحليم عبد العليم محمد
احمد عبد الحميد عبد الروؾ عبد الحميد
عبد العال
احمد عبد الرحمن عبد الجواد عبد الرحمن
فايد
احمد عبد الؽفار محمد جاد

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۱۳۶من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶۱

 1615120200100007احمد عبدهللا عيد ابوالنصر

۶۲

 1615120200101207احمد عبدالناصر محمد نجم

۶۳

 1615120200101295احمد عبده عبده مصطفى مراد

۶۴

 1615120200100681احمد عالء الدين احمد العدل الباز

۶۵

 1615120200100018احمد عالء عباس حماد بركات

۶۶

 1615120200101101احمد على حامد قاسم

۶٧

 1615120200100971احمد على على حسن احمد حسين

۶٨

 1615120200101457احمد على هانى هارون الشامى

۶٩

 1615120200101194احمد عمر محمد رضوان

٧۰

 1615120200100315احمد عيد عبد الهادى محمد سالمه

٧۱

 1615120200101382احمد عيسى محمد نجيب عون المعداوى

٧۲

 1615120200100696احمد فاروق ابراهيم عوض الدميرى

٧۳

 1615120200100928احمد فواد سعد عبد الرازق محمد

٧۴

 1615120200100909احمد مجدى حسنين احمد المرشدى

٧۵

 1615120200100574احمد مجدى محمد عبد هللا الحناطى

٧۶

 1615120200101370احمد محمد ابراهيم رضوان سليم

٧٧

 1615120200100244احمد محمد ابو الفتوح ابراهيم محرز

٧٨

 1615120200100214احمد محمد احمد شعالن

٧٩

 1615120200100423احمد محمد اسماعيل المزين

٨۰

 1615120200100608احمد محمد السيد العربى ابوالرجال

٨۱

 1615120200100687احمد محمد السيد محمد نجا

٨۲

 1615120200100953احمد محمد السيد محمد يونس

٨۳

 1615120200100868احمد محمد العوضى على على

٨۴

 1615120200101386احمد محمد عبد الؽنى على عامر

٨۵

 1615120200100916احمد محمد عبده محمد حسن

٨۶

 1615120200100998احمد محمد عطيه مجاهد

٨٧

 1615120200101357احمد محمد على العوضى مصطفى زايد

٨٨

 1615120200100726احمد محمد على على فايد

٨٩

 1615120200100361احمد محمد على محمد عبده

٩۰

 1615120200101271احمد محمد فوزى ؼنيم

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۳٧من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩۱

 1615120200100481احمد محمد محمود عبد هللا شيحه

٩۲

 1615120200101300احمد محمد مختار االمام السيد

٩۳

 1615120200100128احمد محمد منير محمد محمود جادهللا

٩۴

 1615120200100058احمد محمود محمد احمد زايد

٩۵

 1615120200100096احمد مسعد محمد يوسؾ خيرهللا

٩۶

 1615120200100782احمد مصطفى عبد العال السيد الشاميه

٩٧

 1615120200100294احمد مصطفى مؽازى محمد جمعه

٩٨

 1615120200101441احمد منصور عبد الوهاب القمصانى

٩٩

 1615120200100184احمد مهيب عبد اللطيؾ الفقى

۱۰۰

 1615120200100059احمد ناصر بيومى الشرنوبى يونس

۱۰۱

 1615120200100003احمد ناصر صابر البسيونى

۱۰۲

 1615120200101270احمد نصحى محمد احمد الباز

۱۰۳

 1615120200100358احمد هاشم عبدالفتاح محمد ابراهيم

۱۰۴

 1615120200100931احمد وائل على ابو الخير

۱۰۵

 1615120200100818احمد وجيه فاضل سالمه محمد

۱۰۶

 1615120200101176احمد ياسر احمد الجوهرى ابو العينين

۱۰٧

 1615120200101027احمد يسرى احمد عبدالصبور الشيخ

۱۰٨

 1615120200100243ادهم احمد ابو زيد على عرب

۱۰٩

 1615120200100741ادهم احمد عبد هللا عبد المقصود

۱۱۰

 1615120200100751ادهم ايمن صابر محمد طه

۱۱۱

 1615120200101369ادهم عماد حسن حسن على التركى

۱۱۲

 1615120200100299اروى احمد احمد عبدالؽنى خضر

۱۱۳

 1615120200101390اروى عبد هللا السيد السيد اللبودى

۱۱۴

 1615120200100808اروى محمد احمد ادم زكى

۱۱۵

 1615120200100677اريج عزت هالل محمد عبد هللا

۱۱۶

 1615120200100171اسامة محمد احمد الشباسى

۱۱٧

 1615120200101453اسامه عماد سعيد ابو العطا

۱۱٨

 1615120200100851اسامه محمد صبح حمزه الهنيدى

۱۱٩

 1615120200100462اسر ايمن امين المسيرى

۱۲۰

 1615120200100034اسراء ابراهيم عبد المنعم محمود
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حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۳٨من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱۲۱

 1615120200100965اسراء احمد الحسين القعقاع محمد

۱۲۲

 1615120200100974اسراء احمد على عوض شعيب

۱۲۳

 1615120200101310اسراء احمد محمد الخليفه

۱۲۴

 1615120200101350اسراء اسامه ابو الفتوح رزق رزق

۱۲۵

 1615120200100053اسراء الرفاعى احمد شوقى محمود الرفاعى

۱۲۶

 1615120200100318اسراء السيد عبد الستار محمود الجمل

۱۲٧

 1615120200100329اسراء السيد عبد الواحد عثمان ابراهيم

۱۲٨

 1615120200101450اسراء جمال احمد ابو النجا شحاته

۱۲٩

 1615120200100012اسراء جمال محمد ابو ؼنيم

۱۳۰

 1615120200100220اسراء رضا عبد الخالق عبد الواحد

۱۳۱

 1615120200100068اسراء زكريا محمد ابوالنضر

۱۳۲

 1615120200101095اسراء سامح ابراهيم السيد عوض

۱۳۳

 1615120200101410اسراء سعد محمد نوح

۱۳۴

 1615120200100506اسراء سمير عبد الحكيم عفيفى النمر

۱۳۵

 1615120200100841اسراء شعيب المؽاورى ابو زيد

۱۳۶

 1615120200100803اسراء عبد الحميد محمد حسين عبد الرحمن

۱۳٧

 1615120200100005اسراء عبدالعزيز محمد محمد مصطفى

۱۳٨

 1615120200100860اسراء مجدى ابراهيم السيد المتولى

۱۳٩

 1615120200100736اسراء محمد عبد المنعم االباصيرى محمد

۱۴۰

 1615120200101009اسراء محمد كيالنى رجب

۱۴۱

 1615120200100927اسراء محمد منصور محمد احمد

۱۴۲

 1615120200100838اسراء محمود امين موسى

۱۴۳

 1615120200100537اسراء محمود بسيونى حسن بسيونى بدر

۱۴۴

 1615120200100417اسراء منصور عبد الرازق ابراهيم عارؾ

۱۴۵

 1615120200100855اسراء ناجى ابراهيم المرسى رزيق

۱۴۶

 1615120200100821اسراء نبيل السيد على على

۱۴٧

 1615120200100437اسالم ابراهيم انيس محمد زايد

۱۴٨

 1615120200101133اسالم السيد متولى معاطى

۱۴٩

 1615120200100954اسالم جالل عبد الفتاح محمد عبد ربه

۱۵۰

 1615120200100446اسالم حسام عبدالموجود سويلم
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حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۳٩من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱۵۱

 1615120200100615اسالم لطفى احمد حسن نصر

۱۵۲

 1615120200100792اسالم ياسر السيد على حسانين

۱۵۳

 1615120200101356اسماء احمد رمضان على

۱۵۴

 1615120200100103اسماء احمد صالح عوض شعوط

۱۵۵

 1615120200100062اسماء احمد عبد الونيس محمد المسيرى

۱۵۶

 1615120200101198اسماء احمد محمد نصر

۱۵٧

 1615120200100812اسماء اسماعيل عبد المنعم على احمد صقر

۱۵٨

 1615120200100817اسماء االحمدى العراقى ابراهيم عامر

۱۵٩

 1615120200100474اسماء السيد عبد الحميد عيد مصطفى

۱۶۰

 1615120200100054اسماء بكر عبدالناصؾ عبدهللا البهنسى

۱۶۱

 1615120200100807اسماء جمال محمود محمد السيد

۱۶۲

 1615120200100207اسماء حسن عبد الخالق حسن منصور

۱۶۳

 1615120200100338اسماء راضى سعد محمود طربوش

۱۶۴

 1615120200100512اسماء رجب محمد ضبش

۱۶۵

 1615120200100757اسماء رضا حسنين محمد

۱۶۶

 1615120200101111اسماء زؼلول حمودة ابوهيكل

۱۶٧

 1615120200101083اسماء سامى عبد المعطى حسن فراج

۱۶٨

 1615120200100744اسماء سمير عطيه السيد يوسؾ

۱۶٩

 1615120200100264اسماء شريؾ احمد محمد الكيال
اسماء عبد الناصر عبد الحليم عبد المعطى
1615120200101330
المكاوى
 1615120200100887اسماء عبد النبى على موسى سيد احمد

۱٧۲

 1615120200100289اسماء عبدالقادر عبدالونيس محمد الزؼبى

۱٧۳

 1615120200100947اسماء على السيد ابر اهيم احمد

۱٧۴

 1615120200101164اسماء على محمد على الجزار

۱٧۵

 1615120200100748اسماء على معين معين على الصياد

۱٧۶

 1615120200100276اسماء كمال محمد فكرى اباظه

۱٧٧

 1615120200100527اسماء محمد احمد احمد زؼلول

۱٧٨

 1615120200101366اسماء محمد توفيق ابو زيد ؼراب

۱٧٩

 1615120200100944اسماء محمد عيد عيد سالم

۱٨۰

 1615120200100086اسماء محمود جوده جعفر

۱٧۰
۱٧۱
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حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۴۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱٨۱

 1615120200100040اسماء ياسر ابراهيم الشيخ

۱٨۲

 1615120200100258اسماعيل السعيد عطيه اسماعيل سالم

۱٨۳

 1615120200100212اشرؾ محمد محمد احمد البحرية

۱٨۴

 1615120200101325افنان اسماعيل محمد اسماعيل عامر

۱٨۵

 1615120200100991افنان عاطؾ ابو بكر رمضان الحوت

۱٨۶

 1615120200101174افنان نصر احمد راشد عمر

۱٨٧

 1615120200100072االء ابراهيم ابراهيم السيد خليل

۱٨٨

 1615120200101367االء ابراهيم الكيالنى السيد احمد

۱٨٩

 1615120200100083االء ابراهيم رمضان محمد ابو ضعن

۱٩۰

 1615120200100043االء ابراهيم عبد الوهاب قرقر

۱٩۱

 1615120200101042االء احمد اسماعيل سالمه وافى

۱٩۲

 1615120200100521االء احمد خالد السعيد

۱٩۳

 1615120200100387االء احمد عباس زايد زايد

۱٩۴

 1615120200100541االء احمد محروس عبدهللا مليجى الكرمانى

۱٩۵

 1615120200100386االء احمد محمد حسين عبد الرسول

۱٩۶

 1615120200100344االء السعيد خليل السعيد الفقى

۱٩٧

 1615120200101017االء بهاء شحاته مدكور

۱٩٨

 1615120200101024االء جمال احمد طه ابراهيم

۱٩٩

 1615120200101091االء حسنى سليمان خالد ابوطاحون

۲۰۰

 1615120200101230االء رجب السيد الشناوى

۲۰۱

 1615120200100829االء رمضان محمد عبده

۲۰۲

 1615120200101426االء سليم خيرى سليم

۲۰۳

 1615120200101465االء سمير عبد العظيم شحاته

۲۰۴

 1615120200100540االء صبرى فرحان عبد الحميد الجداوى
االء صالح عبدالرازق محمد محمود
1615120200100078
الشاذلى
 1615120200101348االء عادل بسيونى الخواص

۲۰٧

 1615120200100717االء عاطؾ رمضان شعبان الفيومى

۲۰٨

 1615120200100401االء عبدالرحمن مبروك درويش ايوب

۲۰٩

 1615120200100889االء فتوح محمد ابوالفتوح

۲۱۰

 1615120200100554االء كمال اسماعيل محمد مرسى

۲۰۵
۲۰۶
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حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۴۱من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۲۱۱

 1615120200100138االء محمد جمال اسماعيل مصطفى

۲۱۲

 1615120200101449االء محمد عبد الواحد عبد الرحمن عثمان

۲۱۳

 1615120200100800االء محمود محمد احمد شبير

۲۱۴

 1615120200101439االشرؾ ابراهيم نصير محمد سليمان

۲۱۵

 1615120200101227البراء ايهاب عمر احمد

۲۱۶

 1615120200100041الحسن عبدالوهاب عبدالوهاب ابو النجا

۲۱٧

 1615120200100104السعيد احمد السيد عبد السالم سيؾ ودن

۲۱٨

 1615120200100133السعيد محمد محمد ضباب

۲۱٩

 1615120200100470السيد ابراهيم السيد الجزيرى

۲۲۰

 1615120200100359السيد محمد السيد عبدالكريم

۲۲۱

 1615120200100391الشيماء محمد سعد حسن اسماعيل
الشيماء محمد محمد ابراهيم محمد ابو
1615120200100895
الخير
 1615120200100341الشيماء مصطفى محمد خليفة عوض

۲۲۴

 1615120200100952العربى عبد العظيم السيد العربى عارؾ

۲۲۵

 1615120200100611الهام زكى زكى الداودى المنزالوى

۲۲۶

 1615120200100183الهام محمد امام محمد مصطفى

۲۲٧

 1615120200100356امال رفيق السيد صقر

۲۲٨

 1615120200100946امال شوقى عبد الؽفور السيد عبد السالم

۲۲٩

 1615120200100060امال محمد عبدة محمد المنزالوى

۲۳۰

 1615120200100724امانى السيد ابراهيم السيد موسى

۲۳۱

 1615120200101130امانى ايمن محمود سالمه

۲۳۲

 1615120200100296امانى عيد بسيونى فهيم العجمى

۲۳۳

 1615120200100108امانى محمد محى الدين عيسى عبدالؽفار

۲۳۴

 1615120200100804امجد شكرى عبد الخالق على المصرى

۲۳۵

 1615120200100964امجد عاصم محمود محمود الحديدى

۲۳۶

 1615120200101397امل سمير عدالن احمد عبد الحليم

۲۳٧

 1615120200100186امل مصطفى احمد عبد الرحمن الكتامى

۲۳٨

 1615120200100552امنية عبد هللا عبد السالم حسن داؼر

۲۳٩

 1615120200100505امنية محمد عبدالجيد شحاته ماجور

۲۴۰

 1615120200101332امنيه السيد على الرفاعى السيد

۲۲۲
۲۲۳
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حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۴۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۲۴۱

 1615120200100575امنيه حمادة ابو ذكرى ابوذكرى

۲۴۲

 1615120200100948امنيه رمضان محمد محمود الجندى

۲۴۳

 1615120200100113امنيه عبد الحق محمد السيد الفرنوانى

۲۴۴

 1615120200100570امنيه ماهر سعد الشهاوى

۲۴۵

 1615120200101156امنيه محمد السيد ابراهيم

۲۴۶

 1615120200100002اميره ابوالعينين يونس عبداللطيؾ

۲۴٧

 1615120200101125اميره احمد حمدى منصور

۲۴٨

 1615120200101173اميره اسامه السيد عبد الرازق الصباغ

۲۴٩

 1615120200100668اميره جمال ابو الفتوح محمد ابو الخير

۲۵۰

 1615120200100778اميره حسن حسن محمد شهاوى

۲۵۱

 1615120200100267اميره حمدى عبد المهيمن زؼيب

۲۵۲

 1615120200101140اميره خالد محمد الخولى

۲۵۳

 1615120200101168اميره خيرى عابدين حسينى شريؾ

۲۵۴

 1615120200100328اميره شعبان عبدهللا عبدالرازق

۲۵۵

 1615120200101302اميره طارق عبد العظيم محمد احمد

۲۵۶

 1615120200101383اميره عبد الحميد اسماعيل االمام
اميره عبد اللطيؾ مصطفى عبد اللطيؾ
1615120200100350
عامر
 1615120200100098اميره قطب فريد عبد اللطيؾ ابراهيم

۲۵٩

 1615120200100861اميره محمد المرسى المرسى سعفان

۲۶۰

 1615120200100260اميره محمد محمد ؼازى

۲۶۱

 1615120200100516اميره وليد هنداوى زايد

۲۶۲

 1615120200100209اميره يحيى زكريا حسن بطيحه

۲۶۳

 1615120200101468انجى محمد احمد خليل

۲۶۴

 1615120200100238انس سميح انور محمد اماره

۲۶۵

 1615120200101080انس عادل مصطفى هنطش

۲۶۶

 1615120200100087انس عبد العزيز عبد العزيز ابراهيم مرعى

۲۶٧

 1615120200100811انس عبد الهادى عبد الفتاح عبد الهادى

۲۶٨

 1615120200100649اهداء خالد صادق حامد سلمان

۲۶٩

 1615120200100163ايات بدران عبد الخالق محمد االطروش

۲٧۰

 1615120200100831ايات عبده احمد فرحات على

۲۵٧
۲۵٨

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۴۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۲٧۱

 1615120200100997ايات منير محمد خليل

۲٧۲

 1615120200100434اياد على حسن على نعيم

۲٧۳

 1615120200100988اياد محمد عاشور عوض

۲٧۴

1615120200100152

۲٧۵

1615120200100192

۲٧۶

1615120200100549

۲٧٧

1615120200100228

۲٧٨

 1615120200101343ايمان احمد السيد السعيد سليمان
ايمان احمد عبد الرازق عبد الفتاح
1615120200100176
السجاعى
 1615120200100705ايمان اسامه عبد العزيز السنوسى

۲٨۱

 1615120200100137ايمان خليل ابراهيم السيد فرؼلى

۲٨۲

 1615120200101232ايمان شعبان عيد عبدالمؽيث

۲٨۳

 1615120200100759ايمان شوقى عبد الخالق محمد عيد

۲٨۴

 1615120200100530ايمان صبيح عبد الؽنى محمد ابو الخشب

۲٨۵

 1615120200100963ايمان عادل عبد الحميد ابراهيم السيد

۲٨۶

 1615120200101456ايمان عبد هللا ابو بكر مسلم

۲٨٧

 1615120200101445ايمان عبد الوهاب سعد عبد العزيز

۲٨٨

 1615120200100348ايمان عبدالجليل ؼريب القلشى

۲٨٩

 1615120200100494ايمان على معوض خميس

۲٩۰

 1615120200100182ايمان عيد محمد ابراهيم الصعيدى

۲٩۱

 1615120200101282ايمان فريد عبد الستار احمد االحول

۲٩۲

 1615120200100221ايمان محسن امين محمد المنيسى

۲٩۳

 1615120200100107ايمان محمد عبد الحليم احمد سعد دراز

۲٩۴

 1615120200100047ايمان محمد مصطفى الشندويلى

۲٩۵

 1615120200100269ايمان مسعد حسن محمد المتولى

۲٩۶

 1615120200100266ايمان مسعود الشناوى عويس

۲٩٧

 1615120200100154ايمان مصطفى احمد عبدهللا احمد الشيخ

۲٩٨

 1615120200100911ايمان ناجى ابراهيم الوصيؾ احمد

۲٩٩

 1615120200100009ايمان نشات عبدالسميع البنا

۳۰۰

 1615120200100610ايمان نعمان عبده الحنفى سالل

۲٧٩
۲٨۰

حضور

انصراؾ

اية موافى محمد موافى الؽيطانى
ايالؾ جمال عبدالمجيد محمد حسين
عبدالجواد
ايمان ابراهيم عبد الخالق عبد الخالق
البانوبى
ايمان ابراهيم فتوح الصاوى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۱۴۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳۰۱

 1615120200100321ايمان يوسؾ محمد حسين محمود

۳۰۲

 1615120200100456ايمن عبدالحليم السيد عبدالعزيز التونى

۳۰۳

 1615120200100867ايناس اسامه حسن محمد الدسوقى

۳۰۴

 1615120200100637ايناس السيد محمد السيد السبع

۳۰۵

 1615120200100203ايناس مصطفى اسماعيل زؼلول

۳۰۶

 1615120200101100ايه ابو زيد محمد يونس النجار

۳۰٧

 1615120200100713ايه احمد صابر طه ابو المعاطى

۳۰٨

 1615120200100730ايه اسامه شعبان احمد محمد سمك

۳۰٩

 1615120200100595ايه راشد على حسين

۳۱۰

 1615120200100215ايه رافت عبد المنعم على الشامى

۳۱۱

 1615120200100538ايه سامح احمد المالح عبد الاله الجندى

۳۱۲

 1615120200100353ايه شوقى محمد محمد شاهين

۳۱۳

 1615120200101008ايه عادل عبدالحميد خليل

۳۱۴

 1615120200100772ايه عاطؾ االمير عبد هللا االمير

۳۱۵

 1615120200100039ايه عبد الحميد احمد حموده

۳۱۶

 1615120200101085ايه عبد الرحمن محمد عبدالرحمن عبده

۳۱٧

 1615120200101312ايه عبد السالم عثمان العيوطى

۳۱٨

 1615120200100813ايه عبد هللا قاعود عبد هللا

۳۱٩

 1615120200101256ايه عزيز الدين جابر عبد الحليم

۳۲۰

 1615120200100326ايه عوض السيد احمد محمد قنيش

۳۲۱

 1615120200101464ايه فضل احمد قطب شهاوى

۳۲۲

 1615120200100488ايه كرم عبدالمقصود عبدالمنعم

۳۲۳

 1615120200100580ايه محمد محمد محمود النماس

۳۲۴

 1615120200101185ايه محمد محمد يوسؾ سيد احمد

۳۲۵

 1615120200100562ايه مصطفى احمد ندا

۳۲۶

 1615120200101294ايه معاطى السعيد معاطى الحديدى

۳۲٧

 1615120200100490ايه هوارى جالل رمضان شرؾ الدين

۳۲٨

 1615120200101284ايه وجدى احمد السيد عامر

۳۲٩

 1615120200101179ايه وجيه زين العوضى عبدهللا

۳۳۰

 1615120200100640باسل وائل عبد العليم السيد القزاز

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۴۵من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳۳۱

 1615120200100560باسم عبد هللا فخر الدين القرموط

۳۳۲

 1615120200101413باسم نصر محمد عبد هللا خاطر

۳۳۳

 1615120200101035بدر شاكر سليمان ابراهيم الرخ

۳۳۴

 1615120200101066بريهان وائل عبده احمد محمد سرور

۳۳۵

 1615120200100471بسام ابراهيم ابو الفتح سليمان ماضى

۳۳۶

 1615120200101069بسمة تامر جابر مسعود صالح

۳۳٧

 1615120200101273بسمه صالح سالمه محمد عامر

۳۳٨

 1615120200100543بسنت ابراهيم مرسى عبد الؽنى الدالى

۳۳٩

 1615120200100158بسنت احمد محمد السيد قناوى

۳۴۰

 1615120200100291بسنت حامد شعيب مصطفى عجمى

۳۴۱

 1615120200100106بسنت مصطفى مصطفى على النجار

۳۴۲

 1615120200101258بالل محمد محمد صالح عيد

۳۴۳

 1615120200100099بيير بيشوى بطرس بطرس

۳۴۴

 1615120200100535تسنيم اشرؾ محمد هواش

۳۴۵

 1615120200100618تسنيم الحسينى بالل المرسى المرسى شطا

۳۴۶

 1615120200101040تسنيم سعيد على الشاذلى

۳۴٧

 1615120200101443تسنيم عادل ابراهيم قاسم محمد

۳۴٨

 1615120200100015تسنيم محمد مختار عبد الوهاب فوده

۳۴٩

 1615120200101012تقى السيد عمر هدهود

۳۵۰

 1615120200100004تقى سعيد منصور منصور الحنتير

۳۵۱

 1615120200100550تيسير محمد عبدهللا رشاد

۳۵۲

 1615120200100740ثريا السيد السيد على عمر خطاب

۳۵۳

 1615120200100614ثناء محمد مصطفى محمد

۳۵۴

 1615120200100966جمال ايمن مصطفى عبد الرحمن مصطفى

۳۵۵

 1615120200100596جنه كامل مصطفى الباز

۳۵۶

 1615120200100525جنه محمد السيد محمود صقر

۳۵٧

 1615120200101285جهاد السيد سيد احمد جاد عبيدو

۳۵٨

 1615120200100046جهاد انور محمود ابو العينين

۳۵٩

 1615120200101298جهاد بدير السيد محمد بسيونى دحدوح

۳۶۰

 1615120200100191جهاد سعد عبدالصادق عبد المولى رضوان

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۴۶من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳۶۱

 1615120200101155جهاد سليمان محمد سليمان محمد

۳۶۲

 1615120200100666جهاد عاطؾ السيد عبدالسالم النجار

۳۶۳

 1615120200100286جهاد عبدهللا عبد النبى السيد سليمان

۳۶۴

 1615120200100093جهاد مجدى محمد احمد المكاوى

۳۶۵

 1615120200101255حاتم محمد القطب زهيرى

۳۶۶

 1615120200100463حاتم مروان عبدالؽنى محمد عبدالدايم

۳۶٧

 1615120200100439حازم رجب عبد القادر عبد الرازق العتر

۳۶٨

 1615120200100700حازم سالم محمد على سالم

۳۶٩

 1615120200100118حازم سعيد الشحات عبدهللا الصعيدى

۳٧۰

 1615120200100249حازم شريؾ ابراهيم عبد الروؾ

۳٧۱

 1615120200101438حازم محمد عبده شحاته النجار

۳٧۲

 1615120200101420حازم محمود حامد حسين عبد الكريم

۳٧۳

 1615120200100508حبيبه احمد محمود احمد هالل

۳٧۴

 1615120200100400حبيبه حسن حسن محمد زلط

۳٧۵

 1615120200100547حبيبه صبرى احمد محمود حماد

۳٧۶

 1615120200101106حبيبه محمد ابراهيم محمد شلبى

۳٧٧

 1615120200100134حبيبه محمد سمير محمد عبد الرازق

۳٧٨

 1615120200100021حبيبه ممدوح السيد على محمد

۳٧٩

 1615120200100581حسام اسماعيل محمد عيسى

۳٨۰

 1615120200100389حسام الدين حسن محمود ابراهيم البحيرى

۳٨۱

 1615120200101188حسام الدين عصام عبدالمنعم حمام

۳٨۲

 1615120200100735حسام فريد عبد الرحمن على شحاته

۳٨۳

 1615120200100864حسام محمد عارؾ احمد عمر

۳٨۴

 1615120200100958حسام محمد منصور محمد كراوية

۳٨۵

 1615120200100074حسن احمد حسن السنهورى

۳٨۶

 1615120200100395حسن جابر حسن اسماعيل

۳٨٧

 1615120200100357حسناء مصطفى محمد احمد موسى

۳٨٨

 1615120200100749حسين احمد حسن حسين حسن

۳٨٩

 1615120200100241حسين ياسر محمد عبد المنعم عبد المنعم

۳٩۰

 1615120200100195حفصة محمد فؤاد المكاوى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۴٧من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳٩۱

 1615120200101123حكمت مصطفى زكى الصباغ

۳٩۲

 1615120200100646حليمه اسماعيل ابو العطا اسماعيل درؼام

۳٩۳

 1615120200100457حمزه عصام محمد شعبان بلبع

۳٩۴

 1615120200100140حمزه فكيه عبد الصمد عبد البارى

۳٩۵

 1615120200100571حنان عزت صالح ضهر

۳٩۶

 1615120200100520حنين الشربينى احمد الشربينى حطب

۳٩٧

 1615120200100092حنين متولى رمضان محمد عيسى

۳٩٨

 1615120200100658حنين محمد جمال ثابت عثمان

۳٩٩

 1615120200100427خالد السيد محمود اسماعيل فطيم

۴۰۰

 1615120200101402خالد ايمن فاروق على عرفه

۴۰۱

 1615120200100695خالد باسم فتحى عبد العليم سرحان

۴۰۲

 1615120200101378خالد رمضان السيد خير هللا

۴۰۳

 1615120200100230خالد عاصم محمد حسين الجندى

۴۰۴

 1615120200100930خالد عبد المنعم السيد عبد الهادى السيد

۴۰۵

 1615120200100767خالد عصام عبد المنعم شعبان

۴۰۶

 1615120200100559خالد على عبد الفتاح الخولى

۴۰٧

 1615120200100253خلود ابراهيم امين النبراوى

۴۰٨

 1615120200101044خلود عبد هللا فهمى عبد الخالق جاد

۴۰٩

 1615120200100720خلود عطا المتولى عبد الوهاب خليفه

۴۱۰

 1615120200100603خلود على محمد عبد الرحيم علوان

۴۱۱

 1615120200100513خلود عوضين عبدالاله محمد الصايػ

۴۱۲

 1615120200100300خلود قطب شريؾ متولى عاشور

۴۱۳

 1615120200101159خلود محسن السيد عبدالعال البطه

۴۱۴

 1615120200101409دارين عادل عوض عبد السالم سالمه

۴۱۵

 1615120200100858داليا عادل على ابوؼنيمه
داليا عبد المقصود محمد عبد المقصود
1615120200100105
الهاشمى
 1615120200100633داليا عماد حمدى عبد العزيز رجب البنا

۴۱٨

 1615120200101452دانه محمد صالح درؼام

۴۱٩

 1615120200100546دعاء ابراهيم احمد السيد طايل

۴۲۰

 1615120200100871دعاء ابراهيم محمود صالح

۴۱۶
۴۱٧

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۴٨من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۴۲۱

 1615120200100907دعاء السعيد الدسوقى جوده السعيد

۴۲۲

 1615120200101361دعاء رشاد احمد موسى ؼنيم

۴۲۳

 1615120200100164دعاء رشدى ابراهيم اسماعيل الكومى

۴۲۴

 1615120200100199دعاء صالح ابوالعنين البنا

۴۲۵

 1615120200101311دعاء عزت احمد حسن
دعاء مصطفى عبد الحميد عبد الحميد
1615120200100718
المنسى
 1615120200100159دعاء يسرى عبد الرسول عبد المجيد

۴۲٨

 1615120200100175دميانا روبيل ويصا رزق بسادة

۴۲٩

 1615120200100055دنيا المتولى عبدالؽنى المتولى فلو

۴۳۰

 1615120200101112دنيا خالد جمال الدين محمد عبد الواحد

۴۳۱

 1615120200101020دنيا عبدالرحمن عبدالعزيز الجوهرى

۴۳۲

 1615120200100310دنيا عبدالعال محمد عبد الجواد ابوحالوه
دنيا عز الدين عبد الرازق عبد الرازق
1615120200100703
الشيخ
 1615120200100013دنيا عماد السيد ابو يوسؾ

۴۳۵

 1615120200101036دنيا محمد محمد ابو عيد

۴۳۶

 1615120200100334دينا صالح رياض محمد المحصى

۴۳٧

 1615120200101002دينا مرسى انيس عيد

۴۳٨

 1615120200101182رافت مجدى رافت الشناوى

۴۳٩

 1615120200101073راندا عصمت حلمى زهيان جودة

۴۴۰

 1615120200101138رانيا حسن حسن محمد الدياسطى

۴۴۱

 1615120200100142رانيا ربيع مؽيب جمعه حفلش

۴۴۲

 1615120200100219رانيا عباس محمد الشناوى الؽريب

۴۴۳

 1615120200101375رانيا عبد الكريم احمد عبد الكريم

۴۴۴

 1615120200101124رانيا محمود ياسين احمد

۴۴۵

 1615120200100351رانيا مهدى سالم السيد

۴۴۶

 1615120200101299رانيم محممد عبد الجواد محمد شمخ

۴۴٧

 1615120200100652راويه محمد عبد هللا احمد احمد

۴۴٨

 1615120190101344رحاب عبد العليم عبد الفتاح عزو

۴۴٩

 1615120200100277رحاب عونى محمود حسن الشاعر

۴۵۰

 1615120200100899رحاب محمد محمد يونس عوض

۴۲۶
۴۲٧

۴۳۳
۴۳۴

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۴٩من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۴۵۱

 1615120200100135رحمه اسامه محمد طلبه سليمان

۴۵۲

 1615120200100779رحمه اكمل مصطفى ؼنيم

۴۵۳

 1615120200100519رحمه السيد عبد منديلة عنبر

۴۵۴

 1615120200101191رحمه جمال سرور احمد

۴۵۵

 1615120200100290رحمه حازم شاكر حموده

۴۵۶

 1615120200100383رحمه حسام الدين احمد

۴۵٧

 1615120200100678رحمه صالح السعيد محمد نعمه هللا

۴۵٨

 1615120200100032رحمه صالح سالم بيومى

۴۵٩

 1615120200100145رحمه صالح سميح محمد

۴۶۰

 1615120200100674رحمه عبد الؽنى احمد عبد الخالق

۴۶۱

 1615120200101171رحمه عالء فوزى محمد دويب

۴۶۲

 1615120200100869رحمه على على يوسؾ سليم

۴۶۳

 1615120200100805رحمه متولى احمد الؽرباوى

۴۶۴

 1615120200100906رحمه محمد مصطفى ابوالعز عبد العزيز

۴۶۵

 1615120200100917رحمه مصباح عبد الفتاح محمد

۴۶۶

 1615120200100160رحمه هالل جميل محمود

۴۶٧

 1615120190101378رحمه يحيى عوض فهمى الجمال

۴۶٨

 1615120200101314ردينه ايمن عبد الهادى عبد السالم الخليجى

۴۶٩

 1615120200101376رشا جمال عبد اللطيؾ النبوى مندور

۴٧۰

 1615120200100675رشا عزمى عبد الجواد عطا رخا

۴٧۱

 1615120200100915رضا ابراهيم محمد ابراهيم حسانين

۴٧۲

 1615120200100819رضا صبرى احمد ابراهيم احمد

۴٧۳

 1615120200101407رضوى احمد محمد عطيه انور

۴٧۴

 1615120200101021رضوى حمدى عبدالقادر الفيومى

۴٧۵

 1615120200101118رضوى عاصم محمد محمد رزق

۴٧۶

 1615120200101120رضوى عبدالقادر عطاهللا سيد احمد قنديل

۴٧٧

 1615120200101110رؼد احمد محمد صادومه

۴٧٨

 1615120200100883رؼد السيد جبر عوض

۴٧٩

 1615120200101422رؼد انس فاضل سالت

۴٨۰

 1615120200100662رؼد زينهم محمود حافظ الحصى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۵۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۴٨۱

 1615120200100960رؼد مجدى محمود ابراهيم ابوالفضل

۴٨۲

 1615120200100660رؼد محمد محمود محمد العنانى

۴٨۳

 1615120200100497رفيدة رافت سعد الملوى

۴٨۴

 1615120200100224رفيده محمد سيد احمد الموذن

۴٨۵

 1615120200100587رقيه طلعت عبد القادر عبد الرووؾ بدر

۴٨۶

 1615120200100715رقيه مصطفى محمد مصطفى مصطفى

۴٨٧

 1615120200100208رمضان ماجد عبد الخالق منصور

۴٨٨

 1615120200100008رنا جالل محمود النضار

۴٨٩

 1615120200100496رنا حمادى محمد محمود

۴٩۰

 1615120200100141رنا خالد محمود ابوزيد

۴٩۱

 1615120200101416رنا سعيد كامل محمد سعيد واصل

۴٩۲

 1615120200101288رنا شريؾ عبد السالم محمود زيدان

۴٩۳

 1615120200101470رنا صبحى على السيد قاسم

۴٩۴

 1615120200100826رنا عبد المنعم صالح عبده سالمه

۴٩۵

 1615120200100165رنا محمد ابراهيم محمد المرابط

۴٩۶

 1615120200100825رنا محمود محمود احمد نعمت هللا

۴٩٧

 1615120200100198رنا نادر مصطفى كمال عبد القادر سعيد

۴٩٨

 1615120200100534رواء هيثم محمد عبد العاطى بكر

۴٩٩

 1615120200100056روان ابراهيم عبدالعاطى رزق الشابورى

۵۰۰

 1615120200100022روان ابو اليزيد محمد ابو قورة

۵۰۱

 1615120200101432روان احمد طه ابراهيم حسن

۵۰۲

 1615120200101142روان احمد فوزى الجوهرى

۵۰۳

 1615120200101236روان اشرؾ محمود الزهيرى

۵۰۴

 1615120200101078روان السيد سعيد عبدالنبى محمد

۵۰۵

 1615120200101384روان حسام السعيد السعيد جاد

۵۰۶

 1615120200100522روان حمدى رجب محمد عبد الفتاح

۵۰٧

 1615120200100524روان خميس محمود قطب محمد عبدالقادر

۵۰٨

 1615120200101459روان رضا محمد جديانه

۵۰٩

 1615120200100832روان رضا محمود محمود الشويل

۵۱۰

 1615120200101385روان سعيد محمد عبد العزيز السواحلى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۵۱من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۵۱۱

 1615120200101403روان صالح احمد جاد

۵۱۲

 1615120200100584روان طه السيد المرجاوى

۵۱۳

 1615120200101072روان محمد سالم خليل محمد

۵۱۴

 1615120200101442روان محمد على عبد اللطيؾ عبد الؽنى

۵۱۵

 1615120200101031روان محمود محمد ابوالليل

۵۱۶

 1615120200100862روضه اسامه حسن عبد السميع االشقر

۵۱٧

 1615120200100594روضه اسماعيل محمود اسماعيل الشامى

۵۱٨

 1615120200100331روضه امام عبد الباسط على الخطيب

۵۱٩

 1615120200100612روضه صالح كامل محمد احمد

۵۲۰

 1615120200100518روضه منصور جابر منصورعبد

۵۲۱

 1615120200101165روضه وليد خفاجه الحفناوى السيد

۵۲۲

 1615120200100499روضه ياسر حمدى عبدالهادى

۵۲۳

 1615120200100629روميساء حسن السعيد محمد الحوارنى

۵۲۴

 1615120200100514روى سامى احمد سليم محمد

۵۲۵

 1615120200100063روية شوقى عبد الرحمن محمد العطار

۵۲۶

 1615120200100149رويدا احمد محمد فوزى احمد نجم

۵۲٧

 1615120200100504رويدا تامر محروس عبدالجليل صقر

۵۲٨

 1615120200100270روينا احمد محمد سكر

۵۲٩

 1615120200101215ريم ابراهيم عبدالرحمن البهنسى

۵۳۰

 1615120200100180ريم صالح الدين محمد حسب بركات

۵۳۱

 1615120200100555ريم عبد الؽنى دياب محمد العطار

۵۳۲

 1615120200101425ريم محمود عبد الرحمن عبده عياد

۵۳۳

 1615120200100090ريناد عاطؾ عبد القوى ابوالوفا الشوربجى

۵۳۴

 1615120200101084ريناد محمد زكريا محمد سيؾ الدين

۵۳۵

 1615120200100814ريهام سعد محمد عبيد الدكرورى

۵۳۶

 1615120200100146ريهام محمود محمد احمد

۵۳٧

 1615120200101136ريوان بالل نجاح ابو عنزه

۵۳٨

 1615120200100073زهراء السيد رشاد السيد عبدالحفيظ

۵۳٩

 1615120200100302زهراء ماهر محمد عبدالسالم هليل

۵۴۰

 1615120200100599زياد احمد رفعت محمد صادق قابيل

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۵۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۵۴۱

 1615120200100420زياد اسامة احمد محمد ابراهيم

۵۴۲

 1615120200100480زياد حبشى محمد السيد على النشرتى

۵۴۳

 1615120200100026زياد حسام جمال الدين محمد الشاعر

۵۴۴

 1615120200101228زياد عادل فاروق محمود حسن

۵۴۵

 1615120200101362زياد عبد الؽنى عبد الفتاح الشرشابى

۵۴۶

 1615120200101341زياد محمد السيد عوض على اسماعيل

۵۴٧

 1615120200101015زياد محمد وجيد ؼنيم

۵۴٨

 1615120200100466زياد مصطفى احمد شحاته

۵۴٩

 1615120200101149زينب السيد صبرى السيد السيد سعيد

۵۵۰

 1615120200101462زينب ايمن محمد عبد المجيد النجار

۵۵۱

 1615120200100049زينب صبحى عبد السميع اسماعيل ناصؾ

۵۵۲

 1615120200100875ساره المدثر الؽريب عبد المنعم

۵۵۳

 1615120200100745ساره جمال عبد اللطيؾ سالمة

۵۵۴

 1615120200100197ساره سعيد فارس ابراهيم ابوزيد

۵۵۵

 1615120200100355ساره سليمان على السيد الشين

۵۵۶

 1615120200101404ساره طارق احمد الشحرى

۵۵٧

 1615120200101414ساره عبد الحميد عبد الفتاح الداودى

۵۵٨

 1615120200100557ساره لمعى ابراهيم شتيه

۵۵٩

 1615120200101014ساره مجدى عبدالحميد الدن

۵۶۰

 1615120200101166ساره محمد احمد االشقر

۵۶۱

 1615120200101340ساره محمد طه السيد الشين

۵۶۲

 1615120200100205ساره محمد عبد هللا الكالؾ

۵۶۳

 1615120200100066ساره محمد عبد الهادى عبد العزيز الفقى

۵۶۴

 1615120200101281ساره هانى حسين صابر ؼنيم

۵۶۵

 1615120200101134ساره هشام عبد الحكيم محمود

۵۶۶

 1615120200100371ساندرا مجدى مكرم رياض عوض

۵۶٧

 1615120200101187سدين شريؾ على ؼيث

۵۶٨

 1615120200100031سعاد جمال عبد الؽنى عيسى

۵۶٩

 1615120200101344سعاد خالد مسعد عبد السالم محمد

۵٧۰

 1615120200100569سعد زؼلول المرسى الجوهرى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۵۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۵٧۱

 1615120200100968سلمى ابراهيم محمد السيد السيد امبابى

۵٧۲

 1615120200100019سلمى احمد حمدى شواطه

۵٧۳

 1615120200101122سلمى احمد فهمى عطيه عبد الكريم

۵٧۴

 1615120200100641سلمى اسالم السيد الحسانين حراز

۵٧۵

 1615120200100590سلمى انور عابد عبد القادر سالمه

۵٧۶

 1615120200100115سلمى جمال عبد العزيز ابراهيم مرعى

۵٧٧

 1615120200100217سلمى حاتم بندارى الشرقاوى

۵٧٨

 1615120200101063سلمى حسن البكرى الموافى روميه

۵٧٩

 1615120200100925سلمى حمدى السيد فرج السيد

۵٨۰

 1615120200100491سلمى سعد انصارى قلج

۵٨۱

 1615120200100155سلمى محمد بدر احمد محمد عمر

۵٨۲

 1615120200100604سلمى محمد خليل عبده جادو

۵٨۳

 1615120200100940سلمى محمد صبرى ابراهيم السيد داود

۵٨۴

 1615120200101193سلمى محمد صبرى فرحات محمد

۵٨۵

 1615120200100190سلمى محمد عبد الرحمن العدوى

۵٨۶

 1615120200101354سلمى مصطفى احمد زرد

۵٨٧

 1615120200101055سلمى مصطفى احمد محمود عبدالعال
سلمى نصر عبد الرحمن السيد عثمان عبد
1615120200100664
الفتاح
 1615120200100961سلوى عصام رمضان على السيد

۵٩۰

 1615120200100828سلوى مدحت محمد شبل

۵٩۱

 1615120200100206سماء ايمن ابراهيم انور االشوح

۵٩۲

 1615120200100561سماء صفوت محمد محمد الشونى
سماء عبد السالم عبد المعبود عبد السالم
1615120200100127
الخامى
 1615120190101319سماء محمد محمد الداجن

۵٩۵

 1615120200100979سماح محمد محمد ابو المعاطى داود

۵٩۶

 1615120200101121سمر سمير حمدان محمد على عمران

۵٩٧

 1615120200100308سمر ناصر السعيد السعيد على

۵٩٨

 1615120200100122سميه الجهرى فتح محمود ضاهر

۵٩٩

 1615120200100727سميه السيد عبد الهادى عبد الباقى طمان

۶۰۰

 1615120200101049سناء احمد صبحى السيد جاد

۵٨٨
۵٨٩

۵٩۳
۵٩۴

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۵۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶۰۱

 1615120200101222سهيله ابراهيم محمد ؼالب شلبى

۶۰۲

 1615120200100877سهيله السيد سعد الشربينى عبد الرحمن

۶۰۳

 1615120200101154سهيله حسنى البحيرى ابراهيم ابو حالوة

۶۰۴

 1615120200100035سهيله سعيد زكى عرابى

۶۰۵

 1615120200101471سهيله صبرى فوزى سعده

۶۰۶

 1615120200100079سهيله عزيز عبدالعظيم ابراهيم فايد

۶۰٧

 1615120200100847سهيله عالء السيد عبد الخالق احمد

۶۰٨

 1615120200101275سهيله لطفى لطفى محمد عوض الكومى

۶۰٩

 1615120200100918شاديه السيد الذكى محمود البسيونى

۶۱۰

 1615120200100379شدوه السيد على على المسنى

۶۱۱

 1615120200100937شذا محمد على محمد سالمه

۶۱۲

 1615120200100339شروق اسامه محمد احمد كشك

۶۱۳

 1615120200100027شروق رياض محمد زيان عيسى

۶۱۴

 1615120200100544شروق على احمد قطب الصعيدى

۶۱۵

 1615120200100503شروق محمود اسماعيل دعبيس

۶۱۶

 1615120200100024شروق محمود حسن عكر

۶۱٧

 1615120200101268شريؾ جمال عبدالهادى الرفاعى

۶۱٨

 1615120200100120شريؾ فرج عبد اللطيؾ شرشير

۶۱٩

 1615120200100281شهد ابراهيم بسيونى عبد هللا خلؾ

۶۲۰

 1615120200100313شهد ابراهيم كامل على عامر

۶۲۱

 1615120200100866شهد السعيد عطيه سالمه البيومى

۶۲۲

 1615120200100515شهد عالء مرسى شاهين

۶۲۳

 1615120200100755شهد محمد سالم ابوالفتوح البيلى

۶۲۴

 1615120200100758شيرين ابو بكر عبد ربه بيلى بدوى

۶۲۵

 1615120200100157شيماء امين السيد عمر امين

۶۲۶

 1615120200100636شيماء جمال ابراهيم رمضان فاضل رمضان

۶۲٧

 1615120200100319شيماء سعد عبدالخالق محمد البهى

۶۲٨

 1615120200100095شيماء على عبدالحميد على الشعيرى

۶۲٩

 1615120200100016شيماء محمد رمضان مصطفى ابو العز

۶۳۰

 1615120200100303شيماء محمد عبدالجيد هنداوى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۵۵من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶۳۱

 1615120200100670شيماء محمد محمد على سعد

۶۳۲

 1615120200100069شيماء نشات احمد مكاوى الصباغ

۶۳۳

 1615120200100333شيماء وحيد زكى احمد عبدهللا

۶۳۴

 1615120200100986صابرين عبد هللا محمد ابراهيم ابو المعاطى

۶۳۵

 1615120200100845صفاء بليػ حمدى سيؾ النصر على

۶۳۶

 1615120200100885صالح احمد ابوالليل موسى

۶۳٧

 1615120200100117صالح رجائى عبدالعزيز معوض سليمان

۶۳٨

 1615120200100237ضحى عادل عبد الحميد رمضان

۶۳٩

 1615120200101349ضحى عبد الحليم ابو العطا عبده الجزار

۶۴۰

 1615120200100628ضحى عصام احمد احمد سليم

۶۴۱

 1615120200100531ضحى عصام محمد محروس محمد الدقرنى

۶۴۲

 1615120200100719ضحى ياسر محمد السيد الحفناوى

۶۴۳

 1615120200101216ضياء الدين احمد محمد النقرود

۶۴۴

 1615120200100030ضياء محمد محسوب صقر

۶۴۵

 1615120200100905طارق السيد محمد درويش على

۶۴۶

 1615120200100723طارق حسن محمد على حسن ياسين

۶۴٧

 1615120200100835طارق محمد رمضان السيد على

۶۴٨

 1615120200101326طاهر حامد طاهر البيه

۶۴٩

 1615120200101075طلعت محمود محمد ضيؾ هللا

۶۵۰

 1615120200100367عادل عبد الحميد على المتولى جمعه

۶۵۱

 1615120200101241عاصم عبداللطيؾ حسن محمد

۶۵۲

 1615120200101192عاصم عالء السيد ابو اليزيد

۶۵۳

 1615120200101045عباس عابدين احمد احمد لويزو

۶۵۴

 1615120200100089عباس محمد عباس محمد شاهين

۶۵۵

 1615120200100170عبد الحميد رمضان محمود محمد مطاوع

۶۵۶

 1615120200101412عبد الحميد شريؾ عبد الحميد جابر

۶۵٧

 1615120200100870عبد الرحمن احمد على احمد الشيخ

۶۵٨

 1615120200101260عبد الرحمن احمد فهمى حجازى
عبد الرحمن احمد محمد ربيع محمد جاب
1615120200100638
هللا
 1615120200100414عبد الرحمن احمد ناجى على النجار

۶۵٩
۶۶۰

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۵۶من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

انتظام

۶۶۱

اسم الطالب
كودالطالب
عبد الرحمن اسامه محمد محمد حسن
1615120200101373
فرحات
 1615120200100125عبد الرحمن اشرؾ عبد الحميد محمد

۶۶۳

 1615120200101152عبد الرحمن العدوى عوض محمد

۶۶۴

 1615120200100962عبد الرحمن جمال مسعد مجاهد مصطفى

۶۶۵

 1615120200100786عبد الرحمن حسام على عبد العظيم شماله

۶۶۶

 1615120200101206عبد الرحمن سامح البدراوى ابوالمعاطى

۶۶٧

 1615120200100972عبد الرحمن سامى احمد احمد سالم

۶۶۲

۶۶٨

1615120200101321

۶۶٩

1615120200100984

۶٧۰

1615120200101005

۶٧۱

1615120200101061

۶٧۲

1615120200100725

۶٧۳

1615120200100589

۶٧۴

1615120200100440

۶٧۵

 1615120200100288عبد الرحمن محمد احمد محمد المؽربى

۶٧۶

 1615120200100064عبد الرحمن محمد حجاج ابراهيم سليمه

۶٧٧

 1615120200100794عبد الرحمن محمد على محمد البدوى

۶٧٨

 1615120200101240عبد الرحمن محمد عمر السيد
عبد الرحمن محمود محمد عبد اللطيؾ
1615120200100307
الشاعر
 1615120200100370عبد الرحمن منصور عبدالمولى محمد

۶٨۱

 1615120200101127عبد الرحمن ياسر مصطفى عبدالعزيز

۶٨۲

 1615120200101153عبد هللا ابو بكر حامد محمد معوض حمص

۶٨۳

 1615120200101086عبد هللا حسن محمد سليمان الرفاعى

۶٨۴

 1615120200101087عبد هللا سليمان ابراهيم السيد

۶٨۵

 1615120200100837عبد هللا عبد الرحمن احمد محمد هجرس

۶٨۶

 1615120200101220عبد هللا عطية عبد الفتاح محمد

۶٨٧

 1615120200101250عبد هللا قطب حامد عوض

۶٨٨

 1615120200100472عبد هللا محمد السيد محمد حجاج

۶٨٩

 1615120200100011عبد هللا محمد المحمدى االبشيهى

۶٩۰

 1615120200100250عبد هللا محمد فتحى احمد المهدى

۶٧٩
۶٨۰

حضور

انصراؾ

عبد الرحمن سمير ابو العينين ابو الخير
عبد الرحمن صالح مصطفى حسن
السرجانى
عبد الرحمن صبحى على عبدالفتاح
عبد الرحمن عاطؾ عبد هللا عوض هللا
محمد
عبد الرحمن عاطؾ محمود الطنطاوى محمد
عبد الرحمن عبد الرحمن عبدالرازق
عبدالواحد
عبد الرحمن فاروق ابراهيم محمود

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۱۵٧من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶٩۱

 1615120200100857عبد هللا محمود محمد سالم كوهية

۶٩۲

 1615120200100697عبد المهيمن احمد عبد العاطى على ريا

۶٩۳

 1615120200100010عبدالحميد محمد عبدالحميد لواتى

۶٩۴

 1615120200100605عبدالسالم اشرؾ مصطفى كمال الباز

۶٩۵

 1615120200101107عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الجبالى

۶٩۶

 1615120200100451عبده احمد سعد قناوى دياب

۶٩٧

 1615120200101099عبير احمد ابراهيم محمد الشيخ حسن

۶٩٨

 1615120200101318عبير اشرؾ ابراهيم حبشى

۶٩٩

 1615120200100872عبير عبد الرازق ابراهيم عبد الرازق

٧۰۰

 1615120200100533عبير عبد الناصر محمود حسن فارس

٧۰۱

 1615120200100342عبير عنتر محروس على

٧۰۲

 1615120200101162عثمان بدر عثمان بدر على

٧۰۳

 1615120200100897عثمان عاطؾ فتوح على طيره

٧۰۴

 1615120200100780عدنان عابر طه عوض محمود

٧۰۵

 1615120200101057عز الدين اشرؾ توفيق محمد احمد

٧۰۶

 1615120200101315عزه سمير حمدى المجدوبى

٧۰٧

 1615120200101043عزه معروؾ السعيد انصارى عيد

٧۰٨

 1615120200100980عال السيد محمود محمد على

٧۰٩

 1615120200100327عال حمدى الوصيؾ الوصيؾ شحاته

٧۱۰

 1615120200100051عال حمدى محمد عبد المعطى البحراوى

٧۱۱

 1615120200100565عال عبد المنعم عبد العزيز البدوى

٧۱۲

 1615120200100810عالء اسامه محمد على محمد

٧۱۳

 1615120200101336عالء الدين عصام محمود عبد هللا مرجان

٧۱۴

 1615120200101047عالء مرسى بسيونى الطباخ
عالءالدين التحفه عبدالرحمن عبد اللطيؾ
1615120200100425
التحفه
 1615120200101079على احمد على احمد فتح هللا عيد

٧۱٧

 1615120200100428على اسامة يوسؾ منيسى

٧۱٨

 1615120200100252على السعيد على ابو موسى

٧۱٩

 1615120200100445على حسن عبداللة حسن ايوب

٧۲۰

 1615120200100424على حسن على سالم من

٧۱۵
٧۱۶

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۵٨من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي
انتظام

۱۲۶۳

م

كودالطالب

اسم الطالب

٧۲۱

1615120200100743

٧۲۲

1615120200100317

٧۲۳

1615120200100750

٧۲۴

1615120200100890

على رضا على عثمان محمد
على سليم عبد الجيد عبداللطيؾ عبد هللا
سليم
على عبد الرءوؾ على عبد الرءوؾ عالم
الشرؾ
على محسن عبد القادر على احمد

٧۲۵

 1615120200101444على محمد على السعدنى

٧۲۶

 1615120200100111علياء ابراهيم احمد محمد الشاذلى

٧۲٧

 1615120200100349علياء ابوالكرام توفيق القمرى

٧۲٨

 1615120200100413علياء احمد على احمد اسماعيل

٧۲٩

 1615120200101023علياء حسن محمد عبدالفتاح

٧۳۰

 1615120200100798علياء خالد عبد المنعم جبر

٧۳۱

 1615120200100147علياء سامى عبد المنعم حسن الشابورى

٧۳۲

 1615120200100196علياء عيد سيداحمد عكاشه

٧۳۳

 1615120200100042علياء وحيد محمد محمد السمالوى

٧۳۴

 1615120200101317علياء يسرى عبد العزيز محمد سالم

٧۳۵

 1615120200100455عماد عبد الفتاح فتحى محمد حسين

٧۳۶

 1615120200101264عمار ابراهيم محمد عبدالحفيظ الفقى

٧۳٧

 1615120200101278عمار ياسر عبد الفتاح ابراهيم المتولى

٧۳٨

 1615120200100126عمار يسرى عبدالمنعم ابوسمره

٧۳٩

 1615120200101351عمر السيد على على الخولى

٧۴۰

 1615120200101013عمر جمال عبدالسميع عليمى

٧۴۱

 1615120200101461عمر خالد بدوى فاضل الماوى

٧۴۲

 1615120200100572عمر على محمود سيؾ عبد المقصود

٧۴۳

 1615120200100234عمر مجدى محمد عبدالحليم ؼازى

٧۴۴

 1615120200100631عمر محمد الحمادى شبل رسالن

٧۴۵

 1615120200100577عمر محمد السيد العشرى

٧۴۶

 1615120200100346عمر محمد حسين على بكر

٧۴٧

 1615120200100900عمر محمد رمضان السعيد الشربينى

٧۴٨

 1615120200100732عمر محمد عبد الجليل العوضى جبر

٧۴٩

 1615120200100659عمر محمد معروؾ عبده السيد على

٧۵۰

 1615120200101377عمر مصطفى السيد ابو المجد هنداوى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۵٩من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٧۵۱

 1615120200100957عمرو احمد ابراهيم حماده محمد

٧۵۲

 1615120200100239عمرو احمد محمد ابراهيم الدسوقى زيدان

٧۵۳

 1615120200100863عمرو الحسينى السيد محمد

٧۵۴

 1615120200100174عمرو امجد صبحى زكريا رضوان

٧۵۵

 1615120200100394عمرو حسام الدين خميس مصطفى محمد

٧۵۶

 1615120200100768عمرو خالد محمد محمد عباس

٧۵٧

 1615120200101178عمرو شكرى الزينى مجاهد جمعه

٧۵٨

 1615120200100688عمرو صالح محمد السعيد ؼزاله

٧۵٩

 1615120200100006عمرو عصام ابراهيم الهمدان

٧۶۰

 1615120200100362عمرو فواد محمد حسن كردى

٧۶۱

 1615120200101335ؼادة مسعد محمود الزناتى العدل

٧۶۲

 1615120200100274ؼاده احمد سامى عنتر

٧۶۳

 1615120200100305ؼاده امين امين السعيد على

٧۶۴

 1615120200100285فاتن محمد عبدالعزيز عمر الخامى

٧۶۵

 1615120200100257فارس السيد محمد السيد القصبى

٧۶۶

 1615120200100914فارس عيد احمد عبد الرازق احمد

٧۶٧

 1615120200100368فارس محمد عبد الحميد محمود سويلم

٧۶٨

 1615120200100578فاطمة الزهراء احمد السيد الدمشيتى

٧۶٩

 1615120200101202فاطمة على على على حشاد

٧٧۰

 1615120200100275فاطمه ابوالخير بلتاجى زعير

٧٧۱

 1615120200100539فاطمه احمد فتحى اسماعيل العقبى

٧٧۲

 1615120200101289فاطمه اشرؾ محمد سلطان الجهرى

٧٧۳

 1615120200100977فاطمه الزهراء احمد على ابراهيم بحيرى

٧٧۴

 1615120200100912فاطمه الزهراء حسانين محمد فكرى حسنين

٧٧۵

 1615120200100330فاطمه الزهراء عالء محمود صالح

٧٧۶

 1615120200100623فاطمه الزهراء محمد حسن العتمه

٧٧٧

 1615120200100698فاطمه الزهراء محمود طه محمود متولى

٧٧٨

 1615120200101316فاطمه جمعه شوقى محمد

٧٧٩

 1615120200100635فاطمه حسن بهجات بهجات سرور

٧٨۰

 1615120200100626فاطمه طارق محمد مرعى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۶۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٧٨۱

 1615120200100639فاطمه محمد عبد هللا محمد ابراهيم

٧٨۲

 1615120200100607فايزه سعد سعد فهيم

٧٨۳

 1615120200100502فرح مجدى عزت زنباع

٧٨۴

 1615120200100161فرحة محمد محمود عبد المجيد

٧٨۵

 1615120200100449فريد شعبان صالح محمود ابو حمص

٧٨۶

 1615120200100143فريدة عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن

٧٨٧

 1615120200100850فريده عبد الجواد محمد معاذ عبد هللا

٧٨٨

 1615120200100493فضيلة عبد العزيز فتح هللا محمد

٧٨٩

 1615120200101334فكرى اسامى فكرى عبد الفتاح

٧٩۰

 1615120200101170فواد محسن فواد رشاد مومن

٧٩۱

 1615120200101217فيروز محمود محمد محمود

٧٩۲

 1615120200100148فيرونيكا ايهاب معوض بسطوروس

٧٩۳

 1615120200100084كامل كامل محمد راشد

٧٩۴

 1615120200101293كريم احمد عبد الحميد مصطفى قبيه

٧٩۵

 1615120200101415كريم ايمن عبد الرحمن محمود عبد السالم

٧٩۶

 1615120200100130كريم حامد فتحى ابراهيم الؽفلول

٧٩٧

 1615120200100923كريم خالد حسين الشوربجى حسين

٧٩٨

 1615120200101405كريم طارق محمد يحيى

٧٩٩

 1615120200100029كريم عبد الظاهر عبد العال الدماطى
كريم عبد القوى عبد المطلب مصلحى
1615120200101145
مرسى
 1615120200100431كريم عالء الدين عبدالعظيم الزؼبى

٨۰۲

 1615120200100292كريم عماد الدين محمد محمد جبر

٨۰۳

 1615120200100407كريم محمد الجوهرى ابراهيم كشكه

٨۰۴

 1615120200101353كريمان اشرؾ عباس محمد

٨۰۵

 1615120200100375كنزى عبدالسالم محمد عبد السالم السيسى

٨۰۶

 1615120200100408كيرلس ابراهيم جرجس يوسؾ

٨۰٧

 1615120200101116لبنى خالد حسن الصفتى

٨۰٨

 1615120200100272لطفى حسن حسن الصياد

٨۰٩

 1615120200100873لقاء محمدرضا بدير زيدان

٨۱۰

 1615120200100771لمياء السيد محمد السيد معين

٨۰۰
٨۰۱

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۶۱من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٨۱۱

 1615120200100116لمياء على عبدالروؾ الؽنام

٨۱۲

 1615120200100943لوجينا طارق محمود احمد العوضى

٨۱۳

 1615120200100025ليلى سامى محمد السباعى حجازى

٨۱۴

 1615120200100381ليلى محمود احمد ابراهيم حموده

٨۱۵

 1615120200101331ليلى مصطفى محمد الحباك

٨۱۶

 1615120200101065ماجد توفيق محمد ابراهيم الشاعر

٨۱٧

 1615120200100399مادونا عاطؾ حنا هللا رزق هللا

٨۱٨

 1615120200100201مارتينا ايمن سامى فلتس

٨۱٩

 1615120200101064مارتينا عادل مترى توفيق شند

٨۲۰

 1615120200101463مارك مجدى خليل جرجس

٨۲۱

 1615120200100369ماريهان اسامه محمد قاسم

٨۲۲

 1615120200100139مازن هشام رافت اسماعيل اسماعيل

٨۲۳

 1615120200100893محسن سمير السيد شعبان محمد

٨۲۴

 1615120200100894محمد ابراهيم السيد مصطفى المرسى

٨۲۵

 1615120200101092محمد ابراهيم عاشور محمد ابو الهوى

٨۲۶

 1615120200100941محمد ابراهيم عبد هللا الخميسى محمد

٨۲٧

 1615120200100969محمد ابراهيم محمد بدير السيد سعيد

٨۲٨

 1615120200100109محمد ابو العز يونس ابوريا

٨۲٩

 1615120200100119محمد احمد فكرى السيد اباظة

٨۳۰

 1615120200101076محمد احمد محمود حسن السيد حبيب

٨۳۱

 1615120200101103محمد اسماعيل محمد حافظ ابوفدان

٨۳۲

 1615120200100967محمد اشرؾ ابو بكر محمود جبل

٨۳۳

 1615120200101329محمد اشرؾ عبد البديع محمد الشربينى

٨۳۴

 1615120200101096محمد اشرؾ على الزفتاوى

٨۳۵

 1615120200101180محمد اشرؾ محمد رشاد البيومى

٨۳۶

 1615120200101051محمد اشرؾ محمد عوض
محمد الحسن محمد عبد الروؾ ابراهيم
1615120200101379
العقده
 1615120200100777محمد الحسنين العربانى عبد المجيد

٨۳٩

 1615120200100950محمد الراجحى محمد الراجحى السيد على

٨۴۰

 1615120200100121محمد السعيد عبدالحميد محمد ابراهيم

٨۳٧
٨۳٨

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۶۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٨۴۱

 1615120200101082محمد السعيد يونس ابوزيد اسماعيل

٨۴۲

 1615120200100976محمد السيد السيد رضوان السماحى

٨۴۳

 1615120200100846محمد السيد حسن احمد المنسى

٨۴۴

 1615120200100473محمد السيد عبد الروؾ بدر

٨۴۵

 1615120200101058محمد السيد محمد احمد شومان

٨۴۶

 1615120200101395محمد السيد محمد السيد حسن حسونه

٨۴٧

 1615120200101034محمد امين سالمه محمد سالمه

٨۴٨

 1615120200100320محمد ايمن احمد رزق
محمد جمال الدين الحسنين عبدالعزيز
1615120200100251
السماحى
 1615120190100435محمد جمال انصؾ التهامى الشناوى

٨۵۱

 1615120200100023محمد جمال فاروق امبارك

٨۵۲

 1615120200101279محمد جمعه عبد المقصود جمعه الخولى

٨۵۳

 1615120200101308محمد حسام الدين محمد احمد السطيحه

٨۵۴

 1615120200100694محمد حسام صابر محمد عبد الجواد

٨۵۵

 1615120200101114محمد حكيم مروان حسن محمود خليفه

٨۵۶

 1615120200100467محمد حمدى عبدالعزيز عيسى

٨۵٧

 1615120200101026محمد خالد احمد احمد ابوامباركه

٨۵٨

 1615120200100433محمد خالد فرج عوض

٨۵٩

 1615120200100448محمد خالد محمد اسماعيل بركات

٨۶۰

 1615120200100936محمد ربيع محمود على

٨۶۱

 1615120200101000محمد رزق محمد رزق الوصيؾ

٨۶۲

 1615120200101177محمد رضا عبد العزيز العفيفى

٨۶۳

 1615120200101039محمد رمضان ابراهيم عبده يونس

٨۶۴

 1615120200100650محمد سالم محمود عثمان

٨۶۵

 1615120200100048محمد سامى محمد عبد الرحمن زيد

٨۶۶

 1615120200101276محمد سليمان احمد سليمان ؼزاله

٨۶٧

 1615120200100576محمد سمير السيد عبد الرحيم

٨۶٨

 1615120200101161محمد سمير محمد على عبد المنعم

٨۶٩

 1615120200100836محمد شاكر السيد احمد الفرماوى

٨٧۰

 1615120200101460محمد شتا شتا ابو النضر مسعود

٨۴٩
٨۵۰
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حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۶۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٨٧۱

 1615120200100255محمد صابر حسن صابر الشاذلى

٨٧۲

 1615120200101248محمد صالح محمد متولى

٨٧۳

 1615120200101172محمد صبرى عبد الباقى يوسؾ الضبع

٨٧۴

 1615120200100752محمد صبرى محمد السعيد محمد

٨٧۵

 1615120200100816محمد صالح محمد عبد الهادى السيد سالمه

٨٧۶

 1615120200100485محمد صالح محمد على شاهين

٨٧٧

 1615120200100380محمد طلعت احمد عكر

٨٧٨

 1615120200100385محمد عادل الحارس السيد محمد

٨٧٩

 1615120200101269محمد عادل جعفر سكيت

٨٨۰

 1615120200101406محمد عادل عوض مرشدى السعودى

٨٨۱

 1615120200101372محمد عادل محمد العريان

٨٨۲

 1615120200100874محمد عادل محمد امين

٨٨۳

 1615120200101368محمد عادل محمد محمد عمار

٨٨۴

 1615120200101433محمد عاصم نصر الدسوقى اللبان

٨٨۵

 1615120200100033محمد عاطؾ سليمان البربرى

٨٨۶

 1615120200100823محمد عاطؾ فوزى الشاذلى ابراهيم

٨٨٧

 1615120200101001محمد عاطؾ منصور بكر السيد

٨٨٨

 1615120200100568محمد عبد السالم على عبد النبى

٨٨٩

 1615120200100254محمد عبد هللا عبد هللا عبد الحميد

٨٩۰

 1615120200100706محمد عبدالروؾ عبدالمجيد الشهاوى

٨٩۱

 1615120200100271محمد عبدالمنعم احمد عز

٨٩۲

 1615120200100593محمد عبده الرفاعى عبد الجواد االلفى

٨٩۳

 1615120200101328محمد عبده عرفات ابو ادريس

٨٩۴

 1615120200100438محمد عبده عطية السيد قنديل

٨٩۵

 1615120200100075محمد عزت عبد المحسن الصاوى عابدين

٨٩۶

 1615120200100340محمد عصام محمد على احمد

٨٩٧

 1615120200100242محمد على احمد ندا

٨٩٨

 1615120200101427محمد على المحمدى البيلى محمد

٨٩٩

 1615120200100682محمد على عبد هللا على المتولى

٩۰۰

 1615120200100465محمد على عوض عبد العاطى هاشم
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حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۶۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩۰۱

 1615120200100793محمد عوضين عبد الرازق طه

٩۰۲

 1615120200101261محمد فتحى جميل المواردى

٩۰۳

 1615120200100273محمد فتحى سعد كامل

٩۰۴

 1615120200100065محمد فتحى محمد محمد حسنين

٩۰۵

 1615120200101355محمد فواد عبد الحميد جمعه

٩۰۶

 1615120200101231محمد فواد عبد الخالق زايد

٩۰٧

 1615120200100992محمد كمال الرفاعى محمد مرسى

٩۰٨

 1615120200100233محمد ماهر اليمانى ابوزيد

٩۰٩

 1615120200101365محمد مجدى بدير على

٩۱۰

 1615120200100261محمد مجدى عبدالجليل حراز

٩۱۱

 1615120200100421محمد محمد على على السحلى

٩۱۲

 1615120200101309محمد محمود برعى ابو سمك

٩۱۳

 1615120200100742محمد محمود شوقى عبد المولى

٩۱۴

 1615120200100588محمد محمود محمد الديب

٩۱۵

 1615120200100406محمد محمود محمد محمود محمد هيبه

٩۱۶

 1615120200100426محمد محمود محمود محمد وزه

٩۱٧

 1615120200100973محمد مسعد الوصيؾ مسعد القزاز

٩۱٨

 1615120200101132محمد مصطفى احمد عطيه شلبى

٩۱٩

 1615120200100802محمد مصطفى الدسوقى عطوه الدسوقى

٩۲۰

 1615120200100934محمد مصطفى عوض محمد زيدان

٩۲۱

 1615120200100606محمد ممدوح عبده على ابوعلى

٩۲۲

 1615120200100898محمد منتصر السيد محمد يوسؾ

٩۲۳

 1615120200100014محمد نعيم ابراهيم مصطفى الدقلى

٩۲۴

 1615120200101157محمد نعيم راضى المدبولى سيد احمد

٩۲۵

 1615120200100655محمد نهاد محمد المهدى محمد

٩۲۶

 1615120200100444محمد هشام صدقى المزين

٩۲٧

 1615120200100458محمد وائل عبد الحميد يوسؾ منيسى

٩۲٨

 1615120200101324محمد ولىء محمد احمد جنيدى

٩۲٩

 1615120200101371محمد وليد كمال مرسى ابراهيم بدر

٩۳۰

 1615120200101010محمد ياسر فواد عشيبه

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۶۵من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩۳۱

 1615120200100880محمد يسرى عبد المنعم عبد الفتاح فنديس

٩۳۲

 1615120200100762محمود ابراهيم عوض على االمام

٩۳۳

 1615120200101129محمود احمد عباس جاد

٩۳۴

 1615120200101104محمود الشحات محمد محمود خاطر

٩۳۵

 1615120200100929محمود ايمن السعيد عبده ابراهيم

٩۳۶

 1615120200100910محمود حسن الشبراوى عبد الحليم

٩۳٧

 1615120200101060محمود خميس شعبان السيد عامر

٩۳٨

 1615120200100709محمود رضا محمود النجار

٩۳٩

 1615120200100935محمود سمير المحمدى الشربينى الصايػ

٩۴۰

 1615120200100240محمود شريؾ جمال محمد عبد الرحمن

٩۴۱

 1615120200100432محمود شعبان مصطفى عبد هللا عوض

٩۴۲

 1615120200100955محمود طلعت السيد السعيد محمد

٩۴۳

 1615120200101437محمود طه محمود ابوقالب

٩۴۴

 1615120200100173محمود عباس عبد الؽنى عباس الملوى

٩۴۵

 1615120200100366محمود عبد الحميد السيد احمد السبيتى

٩۴۶

 1615120200101093محمود عبدالقادر عبدهللا عبدالحميد عثمان

٩۴٧

 1615120200100100محمود عصام محمد احمد كرسون

٩۴٨

 1615120200101210محمود على ابراهيم السيد

٩۴٩

 1615120200101363محمود عماد عبد القادر المؽازى محمد

٩۵۰

 1615120200100429محمود عوؾ عبد الرحمن مسلم

٩۵۱

 1615120200101333محمود كامل عوض السيد عفيفى

٩۵۲

 1615120200101408محمود محسن محمود السيد

٩۵۳

 1615120200100464محمود محمد ربيع عثمان روتان

٩۵۴

 1615120200100071محمود محمد صبحى على حتحوت

٩۵۵

 1615120200100585محمود محمد طه فايد

٩۵۶

 1615120200100038محمود محمد عبد الوهاب الكفراوى

٩۵٧

 1615120200100573محمود محمد فوزى اللبودى

٩۵٨

 1615120200101320محمود محمد نصر سعد عراقى

٩۵٩

 1615120200101322محمود نمير محمود عبد الفتاح محمد

٩۶۰

 1615120200100377مرام خالد احمد فرحات

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۶۶من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩۶۱

 1615120200100225مرام محمد شلبى كامل

٩۶۲

 1615120200100081مرفت سامى مسعد عبد الخالق

٩۶۳

 1615120200100441مروان سعيد محمود منيسى

٩۶۴

 1615120200100404مروه حسن نوبى عبد القادر

٩۶۵

 1615120200100210مروه خالد حسن احمد العايدى

٩۶۶

 1615120200100903مروه شريؾ احمد ابراهيم ابو العنين

٩۶٧

 1615120200100364مروه عبد السالم محمد حسن بربوش
مروه عبد العزيز عبد العزيز عبد
1615120200100775
العزيزخميس
 1615120200100901مروه لبيب الحسينى محمد الحسينى

٩٧۰

 1615120200101146مروه محمد حسين حسن محمد

٩٧۱

 1615120200101430مروه يوسؾ محمد السيد يوسؾ

٩٧۲

 1615120200100776مريم احمد محمد عزب احمد

٩٧۳

 1615120200100632مريم احمد مختار محمد الحضرى

٩٧۴

 1615120200101226مريم احمد مصطفى عنانى

٩٧۵

 1615120200100671مريم اشرؾ عبد الرحمن حسن رمضان

٩٧۶

 1615120200100788مريم توكل احمد عنب

٩٧٧

 1615120200100542مريم جمال احمد صادق ابو طالب

٩٧٨

 1615120200101292مريم حسن رمضان مصطفى محمد

٩٧٩

 1615120200100672مريم خالد زكى محمد الجمل

٩٨۰

 1615120200100690مريم رزق يوسؾ رزق سليمان

٩٨۱

 1615120200100975مريم رضا حلمى رمضان عيسى

٩٨۲

 1615120200100620مريم رمضان المتولى ابراهيم احمد

٩٨۳

 1615120200101070مريم طارق العشماوى ابوبكر عشماوى

٩٨۴

 1615120200100591مريم طه طه وهدان

٩٨۵

 1615120200100990مريم عادل حسن الؽريب

٩٨۶

 1615120200100082مريم عبد الهادى الدسوقى ابو على

٩٨٧

 1615120200101469مريم عبدالسالم عبدالعليم عبدالحليم

٩٨٨

 1615120200101447مريم عصام السيد توفيق

٩٨٩

 1615120200100102مريم على فرج على ريحان

٩٩۰

 1615120200100789مريم عمار حمزه على

٩۶٨
٩۶٩
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حضور

انصراؾ

صفحة  ۱۶٧من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩٩۱

 1615120200100298مريم مجدى محروس بسطوروس حنين

٩٩۲

 1615120200100886مريم محروس عبد العال فايز

٩٩۳

 1615120200101305مريم محمد احمد عبد العزيز محمد

٩٩۴

 1615120200101141مريم محمد احمد فرحات

٩٩۵

 1615120200101307مريم محمد البيومى عبد العزيز

٩٩۶

 1615120200100710مريم محمد السيد الشناوى

٩٩٧

 1615120200100235مريم محمد بدوى الجندى

٩٩٨

 1615120200100926مريم محمد رضا السيد محمد على

٩٩٩

 1615120200100945مريم محمد عبد الحميد السيد عبده

حضور

انصراؾ

 1615120200100085 ۱۰۰۰مريم محمد عبدهللا محمد شهاب الدين
 1615120200100999 ۱۰۰۱مريم محمد محمود السيد سليمان
 1615120200100833 ۱۰۰۲مريم محمد محمود خليل شتيوى
 1615120200100878 ۱۰۰۳مريم محمود محمد محمد عبد الرحمن
 1615120200101219 ۱۰۰۴مريم منتصر مصباح عبدالسالم وهبه
 1615120200101011 ۱۰۰۵مريم ميخائيل رزق ميخائيل فرج
 1615120200100624 ۱۰۰۶مريم ناصر احمد على االمير
 1615120200101319 ۱۰۰٧مريم نعيم محمد مصطفى
 1615120200100716 ۱۰۰٨مريم هشام الحنفى محمد احمد
 1615120200101290 ۱۰۰٩مشارى مصطفى الدسوقى السباعى عسل
 1615120200100323 ۱۰۱۰مصطفى احمد السيد الؽريب عبد هللا
 1615120200100987 ۱۰۱۱مصطفى السيد السيد على الجيار
 1615120200100469 ۱۰۱۲مصطفى السيد خطاب خطاب
 1615120200100097 ۱۰۱۳مصطفى خالد مجاهد مصطفى
 1615120200101189 ۱۰۱۴مصطفى رضا مصطفى عبده عوض
 1615120200100001 ۱۰۱۵مصطفى محسن ابراهيم احمد محمد
 1615120200100784 ۱۰۱۶مصطفى محمد السيد ابو العنين هجرس
1615120200100360 ۱۰۱٧
1615120200100450 ۱۰۱٨
1615120200101359 ۱۰۱٩
1615120200101451 ۱۰۲۰

مصطفى محمد بدوى النجار
مصطفى محمد عبد الجواد عبد العاطى
عطيه
مصطفى محمد محمد عبد الكريم الشويحى
مصطفى محمود ابراهيم عبد المقصود عبد
الهادى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۱۶٨من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100882 ۱۰۲۱مصطفى مختار مصطفى عبد العال
 1615120200100787 ۱۰۲۲معاذ عاطؾ بهجى درؼام
 1615120200100994 ۱۰۲۳معاذ عبد اللطيؾ معروؾ عبد اللطيؾ اسالم
 1615120200100686 ۱۰۲۴معتصم احمد محمد منصور عبد الرحمن
 1615120200100037 ۱۰۲۵ملك عبد الحى محمد عبد الحى الخالع
 1615120200100044 ۱۰۲۶ملكه عصام محمد محمد العنانى
 1615120200100769 ۱۰۲٧منار احمد عبد العزيز البندارى على
 1615120200101006 ۱۰۲٨منار حمدى عبد االحد الصالح متولى طه
 1615120200100202 ۱۰۲٩منار محمود عبدالفتاح عبد المجيد شاهين
 1615120200100398 ۱۰۳۰منة هللا احمد رجب احمد يوسؾ
 1615120200100156 ۱۰۳۱منة هللا احمد محمد احمد الزواوى
 1615120200100402 ۱۰۳۲منة هللا احمد هاشم شعبان
 1615120200100177 ۱۰۳۳منة هللا السيد عبد هللا الهندوم
 1615120200101183 ۱۰۳۴منة هللا موفق السيد حسين عبده
 1615120200100913 ۱۰۳۵منه هللا ابراهيم محمد ابراهيم صالح
 1615120200100643 ۱۰۳۶منه هللا حمدى محمد ابو مصطفى الردينى
 1615120200101053 ۱۰۳٧منه هللا رضا احمد على
 1615120200101323 ۱۰۳٨منه هللا رياض رزق معروؾ نواره
 1615120200100304 ۱۰۳٩منه هللا محمد مدحت محمد ابراهيم
 1615120200101139 ۱۰۴۰منه هللا ممدوح سمير ممدوح المنسى
 1615120200101019 ۱۰۴۱منه هللا نجاح امين الشرقاوى
 1615120200101304 ۱۰۴۲منه ايهاب محمد ابو زهره
 1615120200100556 ۱۰۴۳منه سعد ابراهيم محمد سويدان
 1615120200100077 ۱۰۴۴منه طه ابراهيم الشافعى
 1615120200101033 ۱۰۴۵منه ماجد عبدالعزيز مرسى عبد المطلب
 1615120200101169 ۱۰۴۶منى السيد السيد ابو الفضل
 1615120200100211 ۱۰۴٧منى حافظ محمد مصطفى سالم
 1615120200100801 ۱۰۴٨منى رمضان صالح احمد
 1615120200100701 ۱۰۴٩منى رمضان عبد البديع احمد
 1615120200100151 ۱۰۵۰منى كمال حسن عبد الجواد سعد

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۱۶٩من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200101306 ۱۰۵۱مومن احمد رمزى السعيد العنانى
 1615120200100454 ۱۰۵۲مومن حماده ابراهيم ابراهيم ندا
 1615120200100783 ۱۰۵۳مومن دهيم محمد ؼازى السيد
 1615120200100676 ۱۰۵۴مونيا مدحت عبد الؽفور حسن على
 1615120200100495 ۱۰۵۵مى احمد احمد محمد اللقانى
 1615120200100921 ۱۰۵۶مى احمد محمد محمود منصور
 1615120200101115 ۱۰۵٧مى الدسوقى محمد ابراهيم العتوى
 1615120200101339 ۱۰۵٨مى عبد السالم عبد هللا ابو حامد
 1615120200101195 ۱۰۵٩مى معتز عبدهللا ابراهيم المؽازى
 1615120200100806 ۱۰۶۰ميار السعيد عبد الروؾ السعيد
 1615120200100070 ۱۰۶۱ميار عبد الفتاح ابراهيم عبد الفتاح جناح
 1615120200100393 ۱۰۶۲ميار محمد حسن على حسن
 1615120200100567 ۱۰۶۳ميار محمد راشد زياده راشد
 1615120200100017 ۱۰۶۴ميار محمد فراج زين الشاطر
 1615120200100765 ۱۰۶۵ميرال مدحت عبد السالم عبد الوهاب
 1615120200101137 ۱۰۶۶ميرنا ايهاب صابر مكارى ايوب
 1615120200100352 ۱۰۶٧ميرنا حسنى احمد عبد القوى عميره
 1615120200100852 ۱۰۶٨ميرنا خالد قطب ربيع
 1615120200101150 ۱۰۶٩ميرنا سالم محمد بدوى البيعه
 1615120200101347 ۱۰٧۰ميرنا عماد عبد المنعم الشوربجى
 1615120200101272 ۱۰٧۱ميرنا مجدى عبد الرحمن على جاويش
 1615120200101342 ۱۰٧۲ميرنا هشام محمد السيد ابراهيم
 1615120200100419 ۱۰٧۳ميالد عبدالمسيح ميالد عبدالمسيح
 1615120200100479 ۱۰٧۴ناجى مسعد طه على عطيه
 1615120200100384 ۱۰٧۵نادر عبد الحليم عبد الستار عبد الحليم
 1615120200100865 ۱۰٧۶ناريمان على عبد المنعم محمد السيد
 1615120200100324 ۱۰٧٧نانسى ابوالسعد محمد يوسؾ
 1615120200100227 ۱۰٧٨نانسى عبد الرحمن رضا رحيم
 1615120200100091 ۱۰٧٩نانسى محمد ابو العزم محمد عقده
 1615120200101446 ۱۰٨۰نانسى نصر احمد عبد الحميد احمد

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۱٧۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100760 ۱۰٨۱نانى والى السيد القللى محمد الشربينى
 1615120200101360 ۱۰٨۲نبيله ابراهيم عبد الحميد عبد القوى
 1615120200101303 ۱۰٨۳نبيه شحاته نبيه حسين ابو طالب
 1615120200101143 ۱۰٨۴نجالء محمود محمد حسن حنفى
 1615120200100229 ۱۰٨۵نجوى ابراهيم ابراهيم محمد فرج
 1615120200100382 ۱۰٨۶ندا السيد عبدالحليم عبدالعليم ؼزيز
 1615120200100293 ۱۰٨٧ندا الشوادفى عبد العزيز صالح السيد
 1615120200100523 ۱۰٨٨ندا عالء الدين سمير عبده يونس
 1615120200100558 ۱۰٨٩ندا عالء الدين على اؼا
 1615120200100888 ۱۰٩۰ندا محمد خالد محمد ابراهيم
 1615120200101003 ۱۰٩۱ندا محمد فوزى عبيد
 1615120200100050 ۱۰٩۲ندا محمد مسعد عبدالفتاح اسماعيل
 1615120200100815 ۱۰٩۳نداء السعيد محمد محمد الديسطى
 1615120200101440 ۱۰٩۴ندى ابراهيم محمد البستانى
 1615120200100922 ۱۰٩۵ندى احمد على عبد العال المتولى ليله
 1615120200100781 ۱۰٩۶ندى اسامه لطفى ابراهيم الباز
 1615120200100978 ۱۰٩٧ندى الجرايحى عابد ابراهيم ؼنيم
 1615120200100517 ۱۰٩٨ندى المنشاوى المنشاوى محمود النحراوى
 1615120200100583 ۱۰٩٩ندى امين شوقى عبد الشافى صايمه
 1615120200101239 ۱۱۰۰ندى ايهاب عبدالحليم عبدالرحمن
 1615120200100028 ۱۱۰۱ندى خالد على محمد شتا
 1615120200101030 ۱۱۰۲ندى رافت محمود كروش
 1615120200101074 ۱۱۰۳ندى رمضان عبدهللا بيومى السعيد
 1615120200100279 ۱۱۰۴ندى شعبان شعبان سالم
 1615120200100747 ۱۱۰۵ندى طارق الشحات حسين
 1615120200100216 ۱۱۰۶ندى طارق رمضان احمد السحت
 1615120200100597 ۱۱۰٧ندى طارق محمد ابو العطا
 1615120200101029 ۱۱۰٨ندى عبدهللا عبدالؽفار سالمه
 1615120200100647 ۱۱۰٩ندى على على رزق العبد
 1615120200100088 ۱۱۱۰ندى فرحات عيسى اسماعيل المدهون

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۱٧۱من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100475 ۱۱۱۱ندى مجدى السيد فرحات حليمه
 1615120200101337 ۱۱۱۲ندى محب مجاهد على ابراهيم
 1615120200101037 ۱۱۱۳ندى محمد عبد الستار احمد البحراوى
 1615120200101448 ۱۱۱۴ندى محمد محمد ابراهيم ابو سمره
 1615120200100691 ۱۱۱۵ندى محمد مسعد ابراهيم محمد بخيت
 1615120200101052 ۱۱۱۶ندى مصطفى عزت شوقى
 1615120200101117 ۱۱۱٧ندى مصطفى محمد ابوشنادى
 1615120200100168 ۱۱۱٨ندى هشام فتوح على الصفتى
 1615120200101296 ۱۱۱٩ندى وحيد طايع هالل
 1615120200101054 ۱۱۲۰ندى ياسر نصر ابو الريش
 1615120200100309 ۱۱۲۱نرمين ابراهيم احمد عبدهللا ابوشنب
 1615120200100507 ۱۱۲۲نرمين شعبان فاروق عبدالؽنى
 1615120200100162 ۱۱۲۳نرمين عبدالفتاح محمود محمد
 1615120200101338 ۱۱۲۴نرمين محمد ابراهيم المصرى ابراهيم
 1615120200100057 ۱۱۲۵نرمين محمود عبد الدايم البسيونى
 1615120200101277 ۱۱۲۶نسمه خالد كامل البدوى
 1615120200101094 ۱۱۲٧نصر سالمه حسن الوكيل
 1615120200100297 ۱۱۲٨ننسى عبدالحميد عبدالفتاح ابوالعز السيد
 1615120200100939 ۱۱۲٩نهال صالح الدين يوسؾ حجازى
 1615120200100403 ۱۱۳۰نهال ناصر حامد عبد الؽنى الصاوى
 1615120180100321 ۱۱۳۱نهى السيد عبد الحميد البيلى سالم
 1615120200100669 ۱۱۳۲نهى الؽريب الؽريب رمضان محمد
نهى محمد نجاح عبد المحسن عبد المعطى
1615120200101454 ۱۱۳۳
الزمر
 1615120200101244 ۱۱۳۴نور حسن السيد على ابو ليله
 1615120200101327 ۱۱۳۵نور رضا الحمادى محمد الحصى
 1615120200100388 ۱۱۳۶نور عماد فواد محمود رزق
 1615120200101424 ۱۱۳٧نورا احمد انس محمد جنديه
 1615120200100080 ۱۱۳٨نورا ارحب عبد العزيز محمد شتا
 1615120200100993 ۱۱۳٩نورا حسن ابوالمعاطى محمد على
 1615120200100711 ۱۱۴۰نورا فتحى معاطى حافظ

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۱٧۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100268 ۱۱۴۱نورا محمد مصطفى محمود حسين
 1615120200100532 ۱۱۴۲نوران ابراهيم انور محمد درويش
 1615120200100213 ۱۱۴۳نوران عبدالحكيم عطيه حماده احمد
 1615120200100218 ۱۱۴۴نوران محمد حسن مصطفى سالمه
 1615120200100753 ۱۱۴۵نوران محمد شحاته محمد اسماعيل
 1615120200100283 ۱۱۴۶نورسين احمد ظريؾ احمد سالمه
 1615120200100622 ۱۱۴٧نورسين السيد عوض النعناع
 1615120200100627 ۱۱۴٨نورهان احمد احمد محمد بركة
 1615120200101081 ۱۱۴٩نورهان احمد فياض التهامى فياض
 1615120200100136 ۱۱۵۰نورهان ايمن نبيل على صالح
 1615120200100187 ۱۱۵۱نورهان حسام الدين حمدى قطب عبدالكريم
 1615120200101158 ۱۱۵۲نورهان حماد محمد صبحى حماد النشار
 1615120200100849 ۱۱۵۳نورهان رضا احمد فرج مصطفى
 1615120200101380 ۱۱۵۴نورهان رفاعى محمد نجاتى محمد الرفاعى
 1615120200100498 ۱۱۵۵نورهان صبرى رشاد هالل عماره
نورهان لبيب عبد البديع عبد العزيز ابو
1615120200101411 ۱۱۵۶
طالب
 1615120200101458 ۱۱۵٧نورهان محمد عبد العليم ابو زيد
 1615120200101135 ۱۱۵٨نورهان هشام ابراهيم بدور
 1615120200100721 ۱۱۵٩نورين صالح محمد محمد المتولى الجلده
 1615120200100144 ۱۱۶۰نيرة عالءالدين محمد زعرب
 1615120200100692 ۱۱۶۱نيره الرفاعى حسن السيد عبده
 1615120200100938 ۱۱۶۲نيره محمد محمد السعيد محمد عوضين
 1615120200100343 ۱۱۶۳نيرى طارق سيد توفيق محمد
 1615120200100061 ۱۱۶۴نيفين مجدى عبد البصير ابوزهره
 1615120200101004 ۱۱۶۵هاجر احمد عبدالسالم حماد
 1615120200100642 ۱۱۶۶هاجر احمد متولى رضوان ؼانم
 1615120200100902 ۱۱۶٧هاجر اسماعيل محمد المكاوى محمد
 1615120200101283 ۱۱۶٨هاجر السعيد محمد السعيد حسن
 1615120200100586 ۱۱۶٩هاجر شعبان حسن ابو عبيد
 1615120200100052 ۱۱٧۰هاجر عادل عبدالحميد عافيه

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۱٧۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100280 ۱۱٧۱هاجر عالء مسعد محمد احمد قمبر
 1615120200100067 ۱۱٧۲هاجر عماد عبدالجواد ابوالمجد ودن
 1615120200101007 ۱۱٧۳هاجر محمد سليمان السقا
 1615120200100510 ۱۱٧۴هايدى عادل عبد الرحيم زيان
 1615120200101346 ۱۱٧۵هبه هللا محمد عبد النبى محمد شحاته
 1615120200101429 ۱۱٧۶هبه بالسى محمد محروس
 1615120200101102 ۱۱٧٧هبه حامد فتحى بسيونى
 1615120200101398 ۱۱٧٨هبه صفوت محمد محمد احمد رسالن
 1615120200100908 ۱۱٧٩هبه عزيز ابراهيم عيد احمد
 1615120200100799 ۱۱٨۰هدى على محمد على الشريؾ
 1615120200100511 ۱۱٨۱هدى محمد احمد مكى
 1615120200101056 ۱۱٨۲هدير ابراهيم عبد المنعم عزب
 1615120200100545 ۱۱٨۳هدير السيد عبد الشافى عبد هللا
 1615120200100189 ۱۱٨۴هدير ايمن عبد الؽنى محمد الدلتونى
 1615120200101381 ۱۱٨۵هدير حمد عبد الحميد محمد حمد
 1615120200100492 ۱۱٨۶هدير طارق جابر برؼش
 1615120200101286 ۱۱٨٧هدير عصام على عوض العنانى
 1615120200100684 ۱۱٨٨هدير ماهر بكر اسماعيل البطه
 1615120200100246 ۱۱٨٩هشام السعيد احمد سليمان وهدان
 1615120200100932 ۱۱٩۰هشام السعيد المهدى عبد المنعم زيادة
 1615120200100204 ۱۱٩۱همس جمال محمد ابراهيم
 1615120200101213 ۱۱٩۲همس محمد نمر عثمان
 1615120200101238 ۱۱٩۳همسه احمد حامد حسان
 1615120200100920 ۱۱٩۴همسه على محمد السيد محمد حواش
 1615120200101119 ۱۱٩۵هنا ياسر محمد السيد الرفاعى
 1615120200100773 ۱۱٩۶هناء ابراهيم عيسى ؼانم
 1615120200100112 ۱۱٩٧هناء سمير عبد اللطيؾ السيد المكاوى
 1615120200100746 ۱۱٩٨هناء مجاهد رجب مجاهد
 1615120200100295 ۱۱٩٩هناء مصطفى عباس مصطفى على العبد
 1615120200100405 ۱۲۰۰هناء هاشم عبد الفتاح يوسؾ حسن

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۱٧۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200101374 ۱۲۰۱هند عبد الناصر على السيد السقا
 1615120200100919 ۱۲۰۲هيا البدوى ابو المعاطى محمد بدوى
 1615120200100996 ۱۲۰۳وائل حامد الشبراوى احمد اسماعيل
 1615120200100354 ۱۲۰۴ورده احمد حميده عبد العزيز
 1615120200100839 ۱۲۰۵وسام ابو طالب على المهدى حجازى
 1615120200101147 ۱۲۰۶وسام عبد المنعم احمد هارون على
 1615120200100689 ۱۲۰٧وسام عمرو عبد الحكيم المهدى حسانين
 1615120200100392 ۱۲۰٨وفاء احمد السيد مسعد ابوالسعود
 1615120200100322 ۱۲۰٩وفاء بدر حلمى عبد الهادى زيدان
 1615120200101018 ۱۲۱۰وفاء رمضان عبدالصمد زهران
 1615120200100609 ۱۲۱۱وفاء محمد سليم سمرة
 1615120200100791 ۱۲۱۲وفاء مصطفى فاروق ابراهيم منسى
 1615120200100822 ۱۲۱۳وفاء وحيد عدالن احمد
 1615120200100094 ۱۲۱۴وفاء يحى عبدربه سعد شنب
 1615120200101259 ۱۲۱۵وليد سعد عبدالعزيز علوه
 1615120200100124 ۱۲۱۶وليد شوقى عبداللطيؾ زايد سعداوى
 1615120200100785 ۱۲۱٧وليد محمود صدقى محمود درويش
 1615120200100418 ۱۲۱٨يارا حسام الدين ناجى محمد سلومة
 1615120200101126 ۱۲۱٩يارا حسين السيد النجار
 1615120200100489 ۱۲۲۰يارا ربيع عبدالحميد سالمه
 1615120200100884 ۱۲۲۱يارا صالح الدين محمد محمد جبر
 1615120200100045 ۱۲۲۲يارا عالء محمد كامل يوسؾ سليمان
يارا مجدى ابراهيم محمد عبد الحميد
1615120200100345 ۱۲۲۳
ابراهيم
 1615120200100226 ۱۲۲۴يارا محمد الموافى العزب
 1615120200100601 ۱۲۲۵يارا وليد محمد محمود يوسؾ
 1615120200101109 ۱۲۲۶ياسمين السيد حسين التمنه
 1615120200100651 ۱۲۲٧ياسمين السيد نجيب محمد عوض
 1615120200101297 ۱۲۲٨ياسمين رضا محمد احمد البؽدادى
 1615120200100796 ۱۲۲٩ياسمين عبد الرحيم محمد عبد المولى
 1615120200100756 ۱۲۳۰ياسمين عبد السالم عبد الحميد عبد السالم

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۱٧۵من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100314 ۱۲۳۱ياسمين عالء ابراهيم على منصور
 1615120200100529 ۱۲۳۲ياسمين فرج سيد احمد داود سيد احمد
 1615120200101077 ۱۲۳۳ياسمين محمد سالم محمد مطاريد
 1615120200100101 ۱۲۳۴ياسمين محمد محمود محمد ليمونه
 1615120200100856 ۱۲۳۵ياسمين مصطفى اسماعيل حافظ الرمادى
 1615120200100373 ۱۲۳۶يحيى هانى عنتر ابراهيم محمد
 1615120200100734 ۱۲۳٧يسر محمد الشربينى عبده يونس
 1615120200100150 ۱۲۳٨يسرا محمد عبد هللا محمد بيومى ابو زيد
 1615120200100579 ۱۲۳٩يمنى اكرم السيد ابراهيم الخاليلى
 1615120200100933 ۱۲۴۰يمنى السيد المتولى السيد العطار
 1615120200100374 ۱۲۴۱يمنى امجد محمد محمد القاضى
 1615120200101160 ۱۲۴۲يمنى ايمن حسن محمد موافى
 1615120200100763 ۱۲۴۳يمنى حسن عبد المومن الشربينى
 1615120200101291 ۱۲۴۴يمنى حسين السيد على الخولى
 1615120200101224 ۱۲۴۵يمنى شريؾ عبد الجليل حسن
 1615120200100834 ۱۲۴۶يمنى طارق ابراهيم محمد ابراهيم
 1615120200100336 ۱۲۴٧يمنى عنتر عبد التواب ابراهيم سالمه
 1615120200100731 ۱۲۴٨يمنى مصطفى عبد الحميد احمد الديب
 1615120200100020 ۱۲۴٩يوحنا عزت سامى انيس اسعد
 1615120200100820 ۱۲۵۰يوسؾ احمد السيد محمد عجوة
 1615120200100995 ۱۲۵۱يوسؾ احمد المتولى عبدالمجيد
 1615120200100396 ۱۲۵۲يوسؾ احمد عبد الرزاق سعد رزيقه
 1615120200100598 ۱۲۵۳يوسؾ احمد محمد مسلم
 1615120200100409 ۱۲۵۴يوسؾ ايمن محمد عبد العزيز نافع
 1615120200101088 ۱۲۵۵يوسؾ حمدى محمد ابو المحاسن نعيم
 1615120200100728 ۱۲۵۶يوسؾ سالم حمدى سالم سيد احمد
 1615120200101423 ۱۲۵٧يوسؾ مجدى حسين الحديدى عسل
 1615120200101223 ۱۲۵٨يوسؾ محمد الصديق عيد
 1615120200100667 ۱۲۵٩يوسؾ محمد حسن محمد حسن
 1615120200101287 ۱۲۶۰يوسؾ مسعد عبد الفتاح محمد اليمانى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۱٧۶من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :اختبارات ومقاييس ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي
انتظام

۱۲۶۳

اسم الطالب
كودالطالب
م
يوسؾ مصطفى الراملى مصطفى ابو
1615120200100630 ۱۲۶۱
االسعاد
 1615120200101358 ۱۲۶۲يوسؾ وائل السعيد انيس وهدان
يوسؾ وائل محمد محمد البيومى عبد
1615120200101203 ۱۲۶۳
الرحيم

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱٧٧من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

م

 :اختبارات ومقاييس ()۲
:

۲۴

كودالطالب

الفصل

 :الفصل الربيعي

اسم الطالب

۱

 1615120190101165ابراهيم خالد عبدالباقى عبدهللا خليفة

۲

 1615120190101332امانى احمد عيسى الخولى

۳

 1615120190101305امانى االمام على االمام

۴

 1615120190101318امنية طارق فاروق عبد السالم البنا

۵

 1615120190101336امنية فتحى عبد العزيز سالم

۶

 1615120190101352بهاء حسن السيد ابراهيم

٧

 1615120190101301خلود عبد العليم عبد العليم جادو النجار

٨

 1615120180100834سلمى ياسر السعيد تركى

٩

 1615120190101307فاطمة صفوت احمد الشاذلى عبدة امبابى

۱۰

 1615120180100837مازن عماد حسن العفيفى

۱۱

 1615120190101310معتز محمد السيد مومن

۱۲

 1615120190101303نورهان احمد جابر عبد المحسن ناصؾ

۱۳

 1615120170100187احمد عباس عبدالؽنى الملوى

۱۴

 1615120190100513احمد محمود قنفود عبدالرحمن

۱۵

 1615120190100983جمال عصام محمود عبده ابراهيم

۱۶

 1615120190100975حسام حسن معوض عوض بدر

۱٧

 1615120190100976خالد محمد محمد حسين ابراهيم حموده

۱٨

 1615120190100590ساره حامد محمد على رمضان

۱٩

 1615120180100772سمر صبر عبد الرحيم داود

۲۰

 1615120180100679محمد احمد محمد شريؾ السيد

۲۱

 1615120190100675محمد كمال عبد العزيز بركات

۲۲

 1615120190100929مصطفى السعيد عبدالحليم عبده حشيش

۲۳

 1615120190100998مصطفى السيد مبروك عبدالباقى

۲۴

 1615120180100149نصر منصور نصر جمال الدين بهنسى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انتظام

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱٧٨من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :التشريح األدمي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۵

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱

 1615120200100166ساره فتحى عوض سعد

۲

 1615120200101399شروق السيد سعد مصطفى النجار

۳

 1615120200101388محمود بهيج ابراهيم السيد طه

۴

 1615120200100761معاذ نشات محمد ابراهيم مصطفى

۵

 1615120200100172يمنى احمد عطيه احمد يسن

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ۱٧٩من ۵۰۶

م
۱
۲
۳
۴
۵

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۱٨۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم وظائؾ األعضاء ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۲

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱

 1615120200100614ثناء محمد مصطفى محمد

۲

 1615120200100679عبد الرحمن ماهر سعد صابر عوض

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ۱٨۱من ۵۰۶

م
۱
۲

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۱٨۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :كيمياء حيوية ()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱

 1615120200100166ساره فتحى عوض سعد

۲

 1615120200101399شروق السيد سعد مصطفى النجار

۳

 1615120200100172يمنى احمد عطيه احمد يسن

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ۱٨۳من ۵۰۶

م
۱
۲
۳

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۱٨۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ع۰ط امراض باطنه وعناية مركزه
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۲

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱

 1615120190101109عمر محمد عبد الرحمن احمد يوسؾ

۲

 1615120190101166محمد عالءالدين محمد الشيشينى

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ۱٨۵من ۵۰۶

م
۱
۲

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۱٨۶من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

م

 :ادارة خدمات العالج الطبيعى
:

۱۶

كودالطالب

الفصل

 :الفصل الربيعي

اسم الطالب

۱

 1615120190101332امانى احمد عيسى الخولى

۲

 1615120190101318امنية طارق فاروق عبد السالم البنا

۳

 1615120190101336امنية فتحى عبد العزيز سالم

۴

 1615120190101352بهاء حسن السيد ابراهيم

۵

 1615120190101301خلود عبد العليم عبد العليم جادو النجار

۶

 1615120180100834سلمى ياسر السعيد تركى

٧

 1615120190101307فاطمة صفوت احمد الشاذلى عبدة امبابى

٨

 1615120180100837مازن عماد حسن العفيفى

٩

 1615120190101310معتز محمد السيد مومن

۱۰

 1615120190101303نورهان احمد جابر عبد المحسن ناصؾ

۱۱

 1615120190100137احمد مرعى السعيد مرعى على

۱۲

 1615120190100962خالد على محمد حجازى خالد

۱۳

 1615120190100976خالد محمد محمد حسين ابراهيم حموده

۱۴

 1615120180100772سمر صبر عبد الرحيم داود

۱۵

 1615120190101166محمد عالءالدين محمد الشيشينى

۱۶

 1615120180100829مروان احمد ماهر السيد عطية

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انتظام

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱٨٧من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم االنسجة ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۲

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱

 1615120200100166ساره فتحى عوض سعد

۲

 1615120200100335محمد وسيم محمد محمد الخياط

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ۱٨٨من ۵۰۶

م
۱
۲

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۱٨٩من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :الحاسب االلي وتطبيقاته الهندسية
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱

م
۱

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100679عبد الرحمن ماهر سعد صابر عوض

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۱٩۰من ۵۰۶

م
۱

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۱٩۱من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱

 1615120200100390ابانوب عوض عزيز طوبيه

۲

 1615120200101246ابرار عبدهللا عباس زين

۳

 1615120200100129ابراهيم حسين ابراهيم كامل السيد

۴

 1615120200101301ابراهيم حمدى فتحى ابراهيم شحتو

۵

 1615120200100278ابراهيم شاكر عبد الفتاح الدسوقى عيسى

۶

 1615120200101038ابراهيم عاطؾ عبدالسالم على شحاته

٧

 1615120200101041ابراهيم على ابراهيم على تركيه

٨

۱۰

 1615120200100754ابراهيم محمد ابراهيم محمد
ابراهيم محمد ابراهيم محمد ابراهيم
1615120200100843
الدسوقى
 1615120200100337ابراهيم يحيى عبدالعزيز عبدالقادر

۱۱

 1615120200100185احسان محمود محمد محمود عنانى

۱۲

 1615120200100619احمد ابراهيم احمد السيد محمد

۱۳

 1615120200100563احمد ابراهيم العدوى العفيفى

۱۴

 1615120200100194احمد ابراهيم العرابى رزق السقا

۱۵

 1615120200100830احمد احمد عبد العظيم ابوسكينه

۱۶

 1615120200101211احمد اسامه عبد العزيز الخولى

۱٧

 1615120200100859احمد اكرم الشحات محمد

۱٨

 1615120200100707احمد السيد ناصؾ الدسوقى ابو الخير

۱٩

 1615120200100708احمد المؽاورى احمد محمد ناصؾ

۲۰

 1615120200100729احمد الهلباوى رزق الدسوقى يوسؾ

۲۱

 1615120200100970احمد الوصيؾ محمد ابراهيم ابراهيم

۲۲

 1615120200101280احمد انور محمد حسن على احمد

۲۳

 1615120200101163احمد باسم عطيه سعد ابو رفاعى

۲۴

 1615120200101105احمد بالل عبد الموجود ابراهيم

۲۵

 1615120200100461احمد جابر محروس ضيؾ هللا العقارى

۲۶

 1615120200100848احمد جمال احمد الشربينى امام

۲٧

 1615120200100332احمد حسن على على محمد الدويهى

۲٨

 1615120200100412احمد حمدى عبدالجواد محمد

۲٩

 1615120200100564احمد خالد السيد احمد البسيونى

۳۰

 1615120200100766احمد خالد على المملوك

٩

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱٩۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳۱

 1615120200101175احمد خليل احمد محمد ابراهيم

۳۲

 1615120200100316احمد رجب محمد حافظ حموده

۳۳

 1615120200100764احمد رضا احمد محمد نصر

۳۴

 1615120200100827احمد رضا عبد اللطيؾ عبد هللا

۳۵

 1615120200100959احمد رياض شكرى احمد الدرس

۳۶

 1615120200101434احمد زينهم رفعت سعد مرؼنى

۳٧

 1615120200100478احمد سالم عبدالجليل احمدابراهيم

۳٨

 1615120200100795احمد سامح السعيد كامل

۳٩

 1615120200101262احمد سامح السيد عرمان

۴۰

 1615120200100477احمد سعد بدير احمد بدير زينه

۴۱

 1615120200100422احمد سعيد الشحات عبدربه عبد هللا

۴۲

 1615120200101028احمد سعيد محمد عبدالؽنى موسى

۴۳

 1615120200100181احمد سالمه احمد عبدالمعطى سالمه

۴۴

 1615120200100378احمد سمير محمد كحشر

۴۵

 1615120200101089احمد سيد احمد محمد خطاب

۴۶

 1615120200100738احمد شاكر المرسى ابراهيم الناقر

۴٧

 1615120200100179احمد شلبى مرسى شلبى الجبالى

۴٨

 1615120200100613احمد صالح السيد على على رخا

۴٩

 1615120200101151احمد صبحى اسماعيل ابراهيم الحيله

۵۰

 1615120200100487احمد صفوت رمضان ابو

۵۱

 1615120200100460احمد صالح احمد محمد زقزوق

۵۲

 1615120200100737احمد طارق محمد عباس محمد عمر

۵۳

 1615120200101148احمد عاطؾ احمد عبد الحميد الحيله

۵۴

 1615120200100247احمد عبد الحليم عبد الحميد الشهاوى

۵۵

1615120200100459

۵۶

1615120200100770

۵٧

1615120200101098

۵٨

1615120200101128

۵٩

 1615120200101274احمد عبد القادر السيد يوسؾ الؽنام

۶۰

 1615120200101113احمد عبدالفتاح زكريا سافوح

حضور

انصراؾ

احمد عبد الحليم عبد العليم محمد
احمد عبد الحميد عبد الروؾ عبد الحميد
عبد العال
احمد عبد الرحمن عبد الجواد عبد الرحمن
فايد
احمد عبد الؽفار محمد جاد

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۱٩۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶۱

 1615120200100007احمد عبدهللا عيد ابوالنصر

۶۲

 1615120200101207احمد عبدالناصر محمد نجم

۶۳

 1615120200101295احمد عبده عبده مصطفى مراد

۶۴

 1615120200100681احمد عالء الدين احمد العدل الباز

۶۵

 1615120200100018احمد عالء عباس حماد بركات

۶۶

 1615120200101101احمد على حامد قاسم

۶٧

 1615120200100971احمد على على حسن احمد حسين

۶٨

 1615120200101457احمد على هانى هارون الشامى

۶٩

 1615120200101194احمد عمر محمد رضوان

٧۰

 1615120200100315احمد عيد عبد الهادى محمد سالمه

٧۱

 1615120200101382احمد عيسى محمد نجيب عون المعداوى

٧۲

 1615120200100696احمد فاروق ابراهيم عوض الدميرى

٧۳

 1615120200100928احمد فواد سعد عبد الرازق محمد

٧۴

 1615120200100909احمد مجدى حسنين احمد المرشدى

٧۵

 1615120200100574احمد مجدى محمد عبد هللا الحناطى

٧۶

 1615120200101370احمد محمد ابراهيم رضوان سليم

٧٧

 1615120200100244احمد محمد ابو الفتوح ابراهيم محرز

٧٨

 1615120200100214احمد محمد احمد شعالن

٧٩

 1615120200100423احمد محمد اسماعيل المزين

٨۰

 1615120200100608احمد محمد السيد العربى ابوالرجال

٨۱

 1615120200100687احمد محمد السيد محمد نجا

٨۲

 1615120200100953احمد محمد السيد محمد يونس

٨۳

 1615120200100868احمد محمد العوضى على على

٨۴

 1615120200101386احمد محمد عبد الؽنى على عامر

٨۵

 1615120200100916احمد محمد عبده محمد حسن

٨۶

 1615120200100998احمد محمد عطيه مجاهد

٨٧

 1615120200101357احمد محمد على العوضى مصطفى زايد

٨٨

 1615120200100726احمد محمد على على فايد

٨٩

 1615120200100361احمد محمد على محمد عبده

٩۰

 1615120200101271احمد محمد فوزى ؼنيم

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱٩۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩۱

 1615120200100481احمد محمد محمود عبد هللا شيحه

٩۲

 1615120200101300احمد محمد مختار االمام السيد

٩۳

 1615120200100128احمد محمد منير محمد محمود جادهللا

٩۴

 1615120200100058احمد محمود محمد احمد زايد

٩۵

 1615120200100096احمد مسعد محمد يوسؾ خيرهللا

٩۶

 1615120200100782احمد مصطفى عبد العال السيد الشاميه

٩٧

 1615120200100294احمد مصطفى مؽازى محمد جمعه

٩٨

 1615120200101441احمد منصور عبد الوهاب القمصانى

٩٩

 1615120200100184احمد مهيب عبد اللطيؾ الفقى

۱۰۰

 1615120200100059احمد ناصر بيومى الشرنوبى يونس

۱۰۱

 1615120200100003احمد ناصر صابر البسيونى

۱۰۲

 1615120200101270احمد نصحى محمد احمد الباز

۱۰۳

 1615120200100358احمد هاشم عبدالفتاح محمد ابراهيم

۱۰۴

 1615120200100931احمد وائل على ابو الخير

۱۰۵

 1615120200100818احمد وجيه فاضل سالمه محمد

۱۰۶

 1615120200101176احمد ياسر احمد الجوهرى ابو العينين

۱۰٧

 1615120200101027احمد يسرى احمد عبدالصبور الشيخ

۱۰٨

 1615120200100243ادهم احمد ابو زيد على عرب

۱۰٩

 1615120200100741ادهم احمد عبد هللا عبد المقصود

۱۱۰

 1615120200100751ادهم ايمن صابر محمد طه

۱۱۱

 1615120200101369ادهم عماد حسن حسن على التركى

۱۱۲

 1615120200100299اروى احمد احمد عبدالؽنى خضر

۱۱۳

 1615120200101390اروى عبد هللا السيد السيد اللبودى

۱۱۴

 1615120200100808اروى محمد احمد ادم زكى

۱۱۵

 1615120200100677اريج عزت هالل محمد عبد هللا

۱۱۶

 1615120200100171اسامة محمد احمد الشباسى

۱۱٧

 1615120200101453اسامه عماد سعيد ابو العطا

۱۱٨

 1615120200100851اسامه محمد صبح حمزه الهنيدى

۱۱٩

 1615120200100462اسر ايمن امين المسيرى

۱۲۰

 1615120200100034اسراء ابراهيم عبد المنعم محمود

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱٩۵من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱۲۱

 1615120200100965اسراء احمد الحسين القعقاع محمد

۱۲۲

 1615120200100974اسراء احمد على عوض شعيب

۱۲۳

 1615120200101310اسراء احمد محمد الخليفه

۱۲۴

 1615120200101350اسراء اسامه ابو الفتوح رزق رزق

۱۲۵

 1615120200100053اسراء الرفاعى احمد شوقى محمود الرفاعى

۱۲۶

 1615120200100318اسراء السيد عبد الستار محمود الجمل

۱۲٧

 1615120200100329اسراء السيد عبد الواحد عثمان ابراهيم

۱۲٨

 1615120200101450اسراء جمال احمد ابو النجا شحاته

۱۲٩

 1615120200100012اسراء جمال محمد ابو ؼنيم

۱۳۰

 1615120200100220اسراء رضا عبد الخالق عبد الواحد

۱۳۱

 1615120200100068اسراء زكريا محمد ابوالنضر

۱۳۲

 1615120200101095اسراء سامح ابراهيم السيد عوض

۱۳۳

 1615120200101410اسراء سعد محمد نوح

۱۳۴

 1615120200100506اسراء سمير عبد الحكيم عفيفى النمر

۱۳۵

 1615120200100841اسراء شعيب المؽاورى ابو زيد

۱۳۶

 1615120200100803اسراء عبد الحميد محمد حسين عبد الرحمن

۱۳٧

 1615120200100005اسراء عبدالعزيز محمد محمد مصطفى

۱۳٨

 1615120200100860اسراء مجدى ابراهيم السيد المتولى

۱۳٩

 1615120200100736اسراء محمد عبد المنعم االباصيرى محمد

۱۴۰

 1615120200101009اسراء محمد كيالنى رجب

۱۴۱

 1615120200100927اسراء محمد منصور محمد احمد

۱۴۲

 1615120200100838اسراء محمود امين موسى

۱۴۳

 1615120200100537اسراء محمود بسيونى حسن بسيونى بدر

۱۴۴

 1615120200100417اسراء منصور عبد الرازق ابراهيم عارؾ

۱۴۵

 1615120200100855اسراء ناجى ابراهيم المرسى رزيق

۱۴۶

 1615120200100821اسراء نبيل السيد على على

۱۴٧

 1615120200100437اسالم ابراهيم انيس محمد زايد

۱۴٨

 1615120200101133اسالم السيد متولى معاطى

۱۴٩

 1615120200100954اسالم جالل عبد الفتاح محمد عبد ربه

۱۵۰

 1615120200100446اسالم حسام عبدالموجود سويلم

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱٩۶من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱۵۱

 1615120200100615اسالم لطفى احمد حسن نصر

۱۵۲

 1615120200100792اسالم ياسر السيد على حسانين

۱۵۳

 1615120200101356اسماء احمد رمضان على

۱۵۴

 1615120200100103اسماء احمد صالح عوض شعوط

۱۵۵

 1615120200100062اسماء احمد عبد الونيس محمد المسيرى

۱۵۶

 1615120200101198اسماء احمد محمد نصر

۱۵٧

 1615120200100812اسماء اسماعيل عبد المنعم على احمد صقر

۱۵٨

 1615120200100817اسماء االحمدى العراقى ابراهيم عامر

۱۵٩

 1615120200100474اسماء السيد عبد الحميد عيد مصطفى

۱۶۰

 1615120200100054اسماء بكر عبدالناصؾ عبدهللا البهنسى

۱۶۱

 1615120200100807اسماء جمال محمود محمد السيد

۱۶۲

 1615120200100207اسماء حسن عبد الخالق حسن منصور

۱۶۳

 1615120200100338اسماء راضى سعد محمود طربوش

۱۶۴

 1615120200100512اسماء رجب محمد ضبش

۱۶۵

 1615120200100757اسماء رضا حسنين محمد

۱۶۶

 1615120200101111اسماء زؼلول حمودة ابوهيكل

۱۶٧

 1615120200101083اسماء سامى عبد المعطى حسن فراج

۱۶٨

 1615120200100744اسماء سمير عطيه السيد يوسؾ

۱۶٩

 1615120200100264اسماء شريؾ احمد محمد الكيال
اسماء عبد الناصر عبد الحليم عبد المعطى
1615120200101330
المكاوى
 1615120200100887اسماء عبد النبى على موسى سيد احمد

۱٧۲

 1615120200100289اسماء عبدالقادر عبدالونيس محمد الزؼبى

۱٧۳

 1615120200100947اسماء على السيد ابر اهيم احمد

۱٧۴

 1615120200101164اسماء على محمد على الجزار

۱٧۵

 1615120200100748اسماء على معين معين على الصياد

۱٧۶

 1615120200100276اسماء كمال محمد فكرى اباظه

۱٧٧

 1615120200100527اسماء محمد احمد احمد زؼلول

۱٧٨

 1615120200101366اسماء محمد توفيق ابو زيد ؼراب

۱٧٩

 1615120200100944اسماء محمد عيد عيد سالم

۱٨۰

 1615120200100086اسماء محمود جوده جعفر

۱٧۰
۱٧۱

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱٩٧من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱٨۱

 1615120200100040اسماء ياسر ابراهيم الشيخ

۱٨۲

 1615120200100258اسماعيل السعيد عطيه اسماعيل سالم

۱٨۳

 1615120200100212اشرؾ محمد محمد احمد البحرية

۱٨۴

 1615120200101325افنان اسماعيل محمد اسماعيل عامر

۱٨۵

 1615120200100991افنان عاطؾ ابو بكر رمضان الحوت

۱٨۶

 1615120200101174افنان نصر احمد راشد عمر

۱٨٧

 1615120200100072االء ابراهيم ابراهيم السيد خليل

۱٨٨

 1615120200101367االء ابراهيم الكيالنى السيد احمد

۱٨٩

 1615120200100083االء ابراهيم رمضان محمد ابو ضعن

۱٩۰

 1615120200100043االء ابراهيم عبد الوهاب قرقر

۱٩۱

 1615120200101042االء احمد اسماعيل سالمه وافى

۱٩۲

 1615120200100521االء احمد خالد السعيد

۱٩۳

 1615120200100387االء احمد عباس زايد زايد

۱٩۴

 1615120200100541االء احمد محروس عبدهللا مليجى الكرمانى

۱٩۵

 1615120200100386االء احمد محمد حسين عبد الرسول

۱٩۶

 1615120200100344االء السعيد خليل السعيد الفقى

۱٩٧

 1615120200101017االء بهاء شحاته مدكور

۱٩٨

 1615120200101024االء جمال احمد طه ابراهيم

۱٩٩

 1615120200101091االء حسنى سليمان خالد ابوطاحون

۲۰۰

 1615120200101230االء رجب السيد الشناوى

۲۰۱

 1615120200100829االء رمضان محمد عبده

۲۰۲

 1615120200101426االء سليم خيرى سليم

۲۰۳

 1615120200101465االء سمير عبد العظيم شحاته

۲۰۴

 1615120200100540االء صبرى فرحان عبد الحميد الجداوى
االء صالح عبدالرازق محمد محمود
1615120200100078
الشاذلى
 1615120200101348االء عادل بسيونى الخواص

۲۰٧

 1615120200100717االء عاطؾ رمضان شعبان الفيومى

۲۰٨

 1615120200100401االء عبدالرحمن مبروك درويش ايوب

۲۰٩

 1615120200100889االء فتوح محمد ابوالفتوح

۲۱۰

 1615120200100554االء كمال اسماعيل محمد مرسى

۲۰۵
۲۰۶

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۱٩٨من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۲۱۱

 1615120200100138االء محمد جمال اسماعيل مصطفى

۲۱۲

 1615120200101449االء محمد عبد الواحد عبد الرحمن عثمان

۲۱۳

 1615120200100800االء محمود محمد احمد شبير

۲۱۴

 1615120200101439االشرؾ ابراهيم نصير محمد سليمان

۲۱۵

 1615120200101227البراء ايهاب عمر احمد

۲۱۶

 1615120200100041الحسن عبدالوهاب عبدالوهاب ابو النجا

۲۱٧

 1615120200100104السعيد احمد السيد عبد السالم سيؾ ودن

۲۱٨

 1615120200100133السعيد محمد محمد ضباب

۲۱٩

 1615120200100470السيد ابراهيم السيد الجزيرى

۲۲۰

 1615120200100359السيد محمد السيد عبدالكريم

۲۲۱

 1615120200100391الشيماء محمد سعد حسن اسماعيل
الشيماء محمد محمد ابراهيم محمد ابو
1615120200100895
الخير
 1615120200100341الشيماء مصطفى محمد خليفة عوض

۲۲۴

 1615120200100952العربى عبد العظيم السيد العربى عارؾ

۲۲۵

 1615120200100611الهام زكى زكى الداودى المنزالوى

۲۲۶

 1615120200100183الهام محمد امام محمد مصطفى

۲۲٧

 1615120200100356امال رفيق السيد صقر

۲۲٨

 1615120200100946امال شوقى عبد الؽفور السيد عبد السالم

۲۲٩

 1615120200100060امال محمد عبدة محمد المنزالوى

۲۳۰

 1615120200100724امانى السيد ابراهيم السيد موسى

۲۳۱

 1615120200101130امانى ايمن محمود سالمه

۲۳۲

 1615120200100296امانى عيد بسيونى فهيم العجمى

۲۳۳

 1615120200100108امانى محمد محى الدين عيسى عبدالؽفار

۲۳۴

 1615120200100804امجد شكرى عبد الخالق على المصرى

۲۳۵

 1615120200100964امجد عاصم محمود محمود الحديدى

۲۳۶

 1615120200101397امل سمير عدالن احمد عبد الحليم

۲۳٧

 1615120200100186امل مصطفى احمد عبد الرحمن الكتامى

۲۳٨

 1615120200100552امنية عبد هللا عبد السالم حسن داؼر

۲۳٩

 1615120200100505امنية محمد عبدالجيد شحاته ماجور

۲۴۰

 1615120200101332امنيه السيد على الرفاعى السيد

۲۲۲
۲۲۳
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حضور

انصراؾ

صفحة  ۱٩٩من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۲۴۱

 1615120200100575امنيه حمادة ابو ذكرى ابوذكرى

۲۴۲

 1615120200100948امنيه رمضان محمد محمود الجندى

۲۴۳

 1615120200100113امنيه عبد الحق محمد السيد الفرنوانى

۲۴۴

 1615120200100570امنيه ماهر سعد الشهاوى

۲۴۵

 1615120200101156امنيه محمد السيد ابراهيم

۲۴۶

 1615120200100002اميره ابوالعينين يونس عبداللطيؾ

۲۴٧

 1615120200101125اميره احمد حمدى منصور

۲۴٨

 1615120200101173اميره اسامه السيد عبد الرازق الصباغ

۲۴٩

 1615120200100668اميره جمال ابو الفتوح محمد ابو الخير

۲۵۰

 1615120200100778اميره حسن حسن محمد شهاوى

۲۵۱

 1615120200100267اميره حمدى عبد المهيمن زؼيب

۲۵۲

 1615120200101140اميره خالد محمد الخولى

۲۵۳

 1615120200101168اميره خيرى عابدين حسينى شريؾ

۲۵۴

 1615120200100328اميره شعبان عبدهللا عبدالرازق

۲۵۵

 1615120200101302اميره طارق عبد العظيم محمد احمد

۲۵۶

 1615120200101383اميره عبد الحميد اسماعيل االمام
اميره عبد اللطيؾ مصطفى عبد اللطيؾ
1615120200100350
عامر
 1615120200100098اميره قطب فريد عبد اللطيؾ ابراهيم

۲۵٩

 1615120200100861اميره محمد المرسى المرسى سعفان

۲۶۰

 1615120200100260اميره محمد محمد ؼازى

۲۶۱

 1615120200100516اميره وليد هنداوى زايد

۲۶۲

 1615120200100209اميره يحيى زكريا حسن بطيحه

۲۶۳

 1615120200101468انجى محمد احمد خليل

۲۶۴

 1615120200100238انس سميح انور محمد اماره

۲۶۵

 1615120200101080انس عادل مصطفى هنطش

۲۶۶

 1615120200100087انس عبد العزيز عبد العزيز ابراهيم مرعى

۲۶٧

 1615120200100811انس عبد الهادى عبد الفتاح عبد الهادى

۲۶٨

 1615120200100649اهداء خالد صادق حامد سلمان

۲۶٩

 1615120200100163ايات بدران عبد الخالق محمد االطروش

۲٧۰

 1615120200100831ايات عبده احمد فرحات على

۲۵٧
۲۵٨

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۰۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۲٧۱

 1615120200100997ايات منير محمد خليل

۲٧۲

 1615120200100434اياد على حسن على نعيم

۲٧۳

 1615120200100988اياد محمد عاشور عوض

۲٧۴

1615120200100152

۲٧۵

1615120200100192

۲٧۶

1615120200100549

۲٧٧

1615120200100228

۲٧٨

 1615120200101343ايمان احمد السيد السعيد سليمان
ايمان احمد عبد الرازق عبد الفتاح
1615120200100176
السجاعى
 1615120200100705ايمان اسامه عبد العزيز السنوسى

۲٨۱

 1615120200100137ايمان خليل ابراهيم السيد فرؼلى

۲٨۲

 1615120200101232ايمان شعبان عيد عبدالمؽيث

۲٨۳

 1615120200100759ايمان شوقى عبد الخالق محمد عيد

۲٨۴

 1615120200100530ايمان صبيح عبد الؽنى محمد ابو الخشب

۲٨۵

 1615120200100963ايمان عادل عبد الحميد ابراهيم السيد

۲٨۶

 1615120200101456ايمان عبد هللا ابو بكر مسلم

۲٨٧

 1615120200101445ايمان عبد الوهاب سعد عبد العزيز

۲٨٨

 1615120200100348ايمان عبدالجليل ؼريب القلشى

۲٨٩

 1615120200100494ايمان على معوض خميس

۲٩۰

 1615120200100182ايمان عيد محمد ابراهيم الصعيدى

۲٩۱

 1615120200101282ايمان فريد عبد الستار احمد االحول

۲٩۲

 1615120200100221ايمان محسن امين محمد المنيسى

۲٩۳

 1615120200100107ايمان محمد عبد الحليم احمد سعد دراز

۲٩۴

 1615120200100047ايمان محمد مصطفى الشندويلى

۲٩۵

 1615120200100269ايمان مسعد حسن محمد المتولى

۲٩۶

 1615120200100266ايمان مسعود الشناوى عويس

۲٩٧

 1615120200100154ايمان مصطفى احمد عبدهللا احمد الشيخ

۲٩٨

 1615120200100911ايمان ناجى ابراهيم الوصيؾ احمد

۲٩٩

 1615120200100009ايمان نشات عبدالسميع البنا

۳۰۰

 1615120200100610ايمان نعمان عبده الحنفى سالل

۲٧٩
۲٨۰

حضور

انصراؾ

اية موافى محمد موافى الؽيطانى
ايالؾ جمال عبدالمجيد محمد حسين
عبدالجواد
ايمان ابراهيم عبد الخالق عبد الخالق
البانوبى
ايمان ابراهيم فتوح الصاوى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۲۰۱من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳۰۱

 1615120200100321ايمان يوسؾ محمد حسين محمود

۳۰۲

 1615120200100456ايمن عبدالحليم السيد عبدالعزيز التونى

۳۰۳

 1615120200100867ايناس اسامه حسن محمد الدسوقى

۳۰۴

 1615120200100637ايناس السيد محمد السيد السبع

۳۰۵

 1615120200100203ايناس مصطفى اسماعيل زؼلول

۳۰۶

 1615120200101100ايه ابو زيد محمد يونس النجار

۳۰٧

 1615120200100713ايه احمد صابر طه ابو المعاطى

۳۰٨

 1615120200100730ايه اسامه شعبان احمد محمد سمك

۳۰٩

 1615120200100595ايه راشد على حسين

۳۱۰

 1615120200100215ايه رافت عبد المنعم على الشامى

۳۱۱

 1615120200100538ايه سامح احمد المالح عبد الاله الجندى

۳۱۲

 1615120200100353ايه شوقى محمد محمد شاهين

۳۱۳

 1615120200101008ايه عادل عبدالحميد خليل

۳۱۴

 1615120200100772ايه عاطؾ االمير عبد هللا االمير

۳۱۵

 1615120200100039ايه عبد الحميد احمد حموده

۳۱۶

 1615120200101085ايه عبد الرحمن محمد عبدالرحمن عبده

۳۱٧

 1615120200101312ايه عبد السالم عثمان العيوطى

۳۱٨

 1615120200100813ايه عبد هللا قاعود عبد هللا

۳۱٩

 1615120200101256ايه عزيز الدين جابر عبد الحليم

۳۲۰

 1615120200100326ايه عوض السيد احمد محمد قنيش

۳۲۱

 1615120200101464ايه فضل احمد قطب شهاوى

۳۲۲

 1615120200100488ايه كرم عبدالمقصود عبدالمنعم

۳۲۳

 1615120200100580ايه محمد محمد محمود النماس

۳۲۴

 1615120200101185ايه محمد محمد يوسؾ سيد احمد

۳۲۵

 1615120200100562ايه مصطفى احمد ندا

۳۲۶

 1615120200101294ايه معاطى السعيد معاطى الحديدى

۳۲٧

 1615120200100490ايه هوارى جالل رمضان شرؾ الدين

۳۲٨

 1615120200101284ايه وجدى احمد السيد عامر

۳۲٩

 1615120200101179ايه وجيه زين العوضى عبدهللا

۳۳۰

 1615120200100640باسل وائل عبد العليم السيد القزاز

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۰۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳۳۱

 1615120200100560باسم عبد هللا فخر الدين القرموط

۳۳۲

 1615120200101413باسم نصر محمد عبد هللا خاطر

۳۳۳

 1615120200101035بدر شاكر سليمان ابراهيم الرخ

۳۳۴

 1615120200101066بريهان وائل عبده احمد محمد سرور

۳۳۵

 1615120200100471بسام ابراهيم ابو الفتح سليمان ماضى

۳۳۶

 1615120200101069بسمة تامر جابر مسعود صالح

۳۳٧

 1615120200101273بسمه صالح سالمه محمد عامر

۳۳٨

 1615120200100543بسنت ابراهيم مرسى عبد الؽنى الدالى

۳۳٩

 1615120200100158بسنت احمد محمد السيد قناوى

۳۴۰

 1615120200100291بسنت حامد شعيب مصطفى عجمى

۳۴۱

 1615120200100106بسنت مصطفى مصطفى على النجار

۳۴۲

 1615120200101258بالل محمد محمد صالح عيد

۳۴۳

 1615120200100099بيير بيشوى بطرس بطرس

۳۴۴

 1615120200100535تسنيم اشرؾ محمد هواش

۳۴۵

 1615120200100618تسنيم الحسينى بالل المرسى المرسى شطا

۳۴۶

 1615120200101040تسنيم سعيد على الشاذلى

۳۴٧

 1615120200101443تسنيم عادل ابراهيم قاسم محمد

۳۴٨

 1615120200100015تسنيم محمد مختار عبد الوهاب فوده

۳۴٩

 1615120200101012تقى السيد عمر هدهود

۳۵۰

 1615120200100004تقى سعيد منصور منصور الحنتير

۳۵۱

 1615120200100550تيسير محمد عبدهللا رشاد

۳۵۲

 1615120200100740ثريا السيد السيد على عمر خطاب

۳۵۳

 1615120200100614ثناء محمد مصطفى محمد

۳۵۴

 1615120200100966جمال ايمن مصطفى عبد الرحمن مصطفى

۳۵۵

 1615120200100596جنه كامل مصطفى الباز

۳۵۶

 1615120200100525جنه محمد السيد محمود صقر

۳۵٧

 1615120200101285جهاد السيد سيد احمد جاد عبيدو

۳۵٨

 1615120200100046جهاد انور محمود ابو العينين

۳۵٩

 1615120200101298جهاد بدير السيد محمد بسيونى دحدوح

۳۶۰

 1615120200100191جهاد سعد عبدالصادق عبد المولى رضوان

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۰۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳۶۱

 1615120200101155جهاد سليمان محمد سليمان محمد

۳۶۲

 1615120200100666جهاد عاطؾ السيد عبدالسالم النجار

۳۶۳

 1615120200100286جهاد عبدهللا عبد النبى السيد سليمان

۳۶۴

 1615120200100093جهاد مجدى محمد احمد المكاوى

۳۶۵

 1615120200101255حاتم محمد القطب زهيرى

۳۶۶

 1615120200100463حاتم مروان عبدالؽنى محمد عبدالدايم

۳۶٧

 1615120200100439حازم رجب عبد القادر عبد الرازق العتر

۳۶٨

 1615120200100700حازم سالم محمد على سالم

۳۶٩

 1615120200100118حازم سعيد الشحات عبدهللا الصعيدى

۳٧۰

 1615120200100249حازم شريؾ ابراهيم عبد الروؾ

۳٧۱

 1615120200101438حازم محمد عبده شحاته النجار

۳٧۲

 1615120200101420حازم محمود حامد حسين عبد الكريم

۳٧۳

 1615120200100508حبيبه احمد محمود احمد هالل

۳٧۴

 1615120200100400حبيبه حسن حسن محمد زلط

۳٧۵

 1615120200100547حبيبه صبرى احمد محمود حماد

۳٧۶

 1615120200101106حبيبه محمد ابراهيم محمد شلبى

۳٧٧

 1615120200100134حبيبه محمد سمير محمد عبد الرازق

۳٧٨

 1615120200100021حبيبه ممدوح السيد على محمد

۳٧٩

 1615120200100581حسام اسماعيل محمد عيسى

۳٨۰

 1615120200100389حسام الدين حسن محمود ابراهيم البحيرى

۳٨۱

 1615120200101188حسام الدين عصام عبدالمنعم حمام

۳٨۲

 1615120200100735حسام فريد عبد الرحمن على شحاته

۳٨۳

 1615120200100864حسام محمد عارؾ احمد عمر

۳٨۴

 1615120200100958حسام محمد منصور محمد كراوية

۳٨۵

 1615120200100074حسن احمد حسن السنهورى

۳٨۶

 1615120200100395حسن جابر حسن اسماعيل

۳٨٧

 1615120200100357حسناء مصطفى محمد احمد موسى

۳٨٨

 1615120200100749حسين احمد حسن حسين حسن

۳٨٩

 1615120200100241حسين ياسر محمد عبد المنعم عبد المنعم

۳٩۰

 1615120200100195حفصة محمد فؤاد المكاوى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۰۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳٩۱

 1615120200101123حكمت مصطفى زكى الصباغ

۳٩۲

 1615120200100646حليمه اسماعيل ابو العطا اسماعيل درؼام

۳٩۳

 1615120200100457حمزه عصام محمد شعبان بلبع

۳٩۴

 1615120200100140حمزه فكيه عبد الصمد عبد البارى

۳٩۵

 1615120200100571حنان عزت صالح ضهر

۳٩۶

 1615120200100520حنين الشربينى احمد الشربينى حطب

۳٩٧

 1615120200100092حنين متولى رمضان محمد عيسى

۳٩٨

 1615120200100658حنين محمد جمال ثابت عثمان

۳٩٩

 1615120200100427خالد السيد محمود اسماعيل فطيم

۴۰۰

 1615120200101402خالد ايمن فاروق على عرفه

۴۰۱

 1615120200100695خالد باسم فتحى عبد العليم سرحان

۴۰۲

 1615120200101378خالد رمضان السيد خير هللا

۴۰۳

 1615120200100230خالد عاصم محمد حسين الجندى

۴۰۴

 1615120200100930خالد عبد المنعم السيد عبد الهادى السيد

۴۰۵

 1615120200100767خالد عصام عبد المنعم شعبان

۴۰۶

 1615120200100559خالد على عبد الفتاح الخولى

۴۰٧

 1615120200100253خلود ابراهيم امين النبراوى

۴۰٨

 1615120200101044خلود عبد هللا فهمى عبد الخالق جاد

۴۰٩

 1615120200100720خلود عطا المتولى عبد الوهاب خليفه

۴۱۰

 1615120200100603خلود على محمد عبد الرحيم علوان

۴۱۱

 1615120200100513خلود عوضين عبدالاله محمد الصايػ

۴۱۲

 1615120200100300خلود قطب شريؾ متولى عاشور

۴۱۳

 1615120200101159خلود محسن السيد عبدالعال البطه

۴۱۴

 1615120200101409دارين عادل عوض عبد السالم سالمه

۴۱۵

 1615120200100858داليا عادل على ابوؼنيمه
داليا عبد المقصود محمد عبد المقصود
1615120200100105
الهاشمى
 1615120200100633داليا عماد حمدى عبد العزيز رجب البنا

۴۱٨

 1615120200101452دانه محمد صالح درؼام

۴۱٩

 1615120200100546دعاء ابراهيم احمد السيد طايل

۴۲۰

 1615120200100871دعاء ابراهيم محمود صالح

۴۱۶
۴۱٧

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۰۵من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۴۲۱

 1615120200100907دعاء السعيد الدسوقى جوده السعيد

۴۲۲

 1615120200101361دعاء رشاد احمد موسى ؼنيم

۴۲۳

 1615120200100164دعاء رشدى ابراهيم اسماعيل الكومى

۴۲۴

 1615120200100199دعاء صالح ابوالعنين البنا

۴۲۵

 1615120200101311دعاء عزت احمد حسن
دعاء مصطفى عبد الحميد عبد الحميد
1615120200100718
المنسى
 1615120200100159دعاء يسرى عبد الرسول عبد المجيد

۴۲٨

 1615120200100175دميانا روبيل ويصا رزق بسادة

۴۲٩

 1615120200100055دنيا المتولى عبدالؽنى المتولى فلو

۴۳۰

 1615120200101112دنيا خالد جمال الدين محمد عبد الواحد

۴۳۱

 1615120200101020دنيا عبدالرحمن عبدالعزيز الجوهرى

۴۳۲

 1615120200100310دنيا عبدالعال محمد عبد الجواد ابوحالوه
دنيا عز الدين عبد الرازق عبد الرازق
1615120200100703
الشيخ
 1615120200100013دنيا عماد السيد ابو يوسؾ

۴۳۵

 1615120200101036دنيا محمد محمد ابو عيد

۴۳۶

 1615120200100334دينا صالح رياض محمد المحصى

۴۳٧

 1615120200101002دينا مرسى انيس عيد

۴۳٨

 1615120200101182رافت مجدى رافت الشناوى

۴۳٩

 1615120200101073راندا عصمت حلمى زهيان جودة

۴۴۰

 1615120200101138رانيا حسن حسن محمد الدياسطى

۴۴۱

 1615120200100142رانيا ربيع مؽيب جمعه حفلش

۴۴۲

 1615120200100219رانيا عباس محمد الشناوى الؽريب

۴۴۳

 1615120200101375رانيا عبد الكريم احمد عبد الكريم

۴۴۴

 1615120200101124رانيا محمود ياسين احمد

۴۴۵

 1615120200100351رانيا مهدى سالم السيد

۴۴۶

 1615120200101299رانيم محممد عبد الجواد محمد شمخ

۴۴٧

 1615120200100652راويه محمد عبد هللا احمد احمد

۴۴٨

 1615120190101344رحاب عبد العليم عبد الفتاح عزو

۴۴٩

 1615120200100277رحاب عونى محمود حسن الشاعر

۴۵۰

 1615120200100899رحاب محمد محمد يونس عوض

۴۲۶
۴۲٧

۴۳۳
۴۳۴

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۰۶من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۴۵۱

 1615120200100135رحمه اسامه محمد طلبه سليمان

۴۵۲

 1615120200100779رحمه اكمل مصطفى ؼنيم

۴۵۳

 1615120200100519رحمه السيد عبد منديلة عنبر

۴۵۴

 1615120200101191رحمه جمال سرور احمد

۴۵۵

 1615120200100290رحمه حازم شاكر حموده

۴۵۶

 1615120200100383رحمه حسام الدين احمد

۴۵٧

 1615120200100678رحمه صالح السعيد محمد نعمه هللا

۴۵٨

 1615120200100032رحمه صالح سالم بيومى

۴۵٩

 1615120200100145رحمه صالح سميح محمد

۴۶۰

 1615120200100674رحمه عبد الؽنى احمد عبد الخالق

۴۶۱

 1615120200101171رحمه عالء فوزى محمد دويب

۴۶۲

 1615120200100869رحمه على على يوسؾ سليم

۴۶۳

 1615120200100805رحمه متولى احمد الؽرباوى

۴۶۴

 1615120200100906رحمه محمد مصطفى ابوالعز عبد العزيز

۴۶۵

 1615120200100917رحمه مصباح عبد الفتاح محمد

۴۶۶

 1615120200100160رحمه هالل جميل محمود

۴۶٧

 1615120190101378رحمه يحيى عوض فهمى الجمال

۴۶٨

 1615120200101314ردينه ايمن عبد الهادى عبد السالم الخليجى

۴۶٩

 1615120200101376رشا جمال عبد اللطيؾ النبوى مندور

۴٧۰

 1615120200100675رشا عزمى عبد الجواد عطا رخا

۴٧۱

 1615120200100915رضا ابراهيم محمد ابراهيم حسانين

۴٧۲

 1615120200100819رضا صبرى احمد ابراهيم احمد

۴٧۳

 1615120200101407رضوى احمد محمد عطيه انور

۴٧۴

 1615120200101021رضوى حمدى عبدالقادر الفيومى

۴٧۵

 1615120200101118رضوى عاصم محمد محمد رزق

۴٧۶

 1615120200101120رضوى عبدالقادر عطاهللا سيد احمد قنديل

۴٧٧

 1615120200101110رؼد احمد محمد صادومه

۴٧٨

 1615120200100883رؼد السيد جبر عوض

۴٧٩

 1615120200101422رؼد انس فاضل سالت

۴٨۰

 1615120200100662رؼد زينهم محمود حافظ الحصى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۰٧من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۴٨۱

 1615120200100960رؼد مجدى محمود ابراهيم ابوالفضل

۴٨۲

 1615120200100660رؼد محمد محمود محمد العنانى

۴٨۳

 1615120200100497رفيدة رافت سعد الملوى

۴٨۴

 1615120200100224رفيده محمد سيد احمد الموذن

۴٨۵

 1615120200100587رقيه طلعت عبد القادر عبد الرووؾ بدر

۴٨۶

 1615120200100715رقيه مصطفى محمد مصطفى مصطفى

۴٨٧

 1615120200100208رمضان ماجد عبد الخالق منصور

۴٨٨

 1615120200100008رنا جالل محمود النضار

۴٨٩

 1615120200100496رنا حمادى محمد محمود

۴٩۰

 1615120200100141رنا خالد محمود ابوزيد

۴٩۱

 1615120200101416رنا سعيد كامل محمد سعيد واصل

۴٩۲

 1615120200101288رنا شريؾ عبد السالم محمود زيدان

۴٩۳

 1615120200101470رنا صبحى على السيد قاسم

۴٩۴

 1615120200100826رنا عبد المنعم صالح عبده سالمه

۴٩۵

 1615120200100165رنا محمد ابراهيم محمد المرابط

۴٩۶

 1615120200100825رنا محمود محمود احمد نعمت هللا

۴٩٧

 1615120200100198رنا نادر مصطفى كمال عبد القادر سعيد

۴٩٨

 1615120200100534رواء هيثم محمد عبد العاطى بكر

۴٩٩

 1615120200100056روان ابراهيم عبدالعاطى رزق الشابورى

۵۰۰

 1615120200100022روان ابو اليزيد محمد ابو قورة

۵۰۱

 1615120200101432روان احمد طه ابراهيم حسن

۵۰۲

 1615120200101142روان احمد فوزى الجوهرى

۵۰۳

 1615120200101236روان اشرؾ محمود الزهيرى

۵۰۴

 1615120200101078روان السيد سعيد عبدالنبى محمد

۵۰۵

 1615120200101384روان حسام السعيد السعيد جاد

۵۰۶

 1615120200100522روان حمدى رجب محمد عبد الفتاح

۵۰٧

 1615120200100524روان خميس محمود قطب محمد عبدالقادر

۵۰٨

 1615120200101459روان رضا محمد جديانه

۵۰٩

 1615120200100832روان رضا محمود محمود الشويل

۵۱۰

 1615120200101385روان سعيد محمد عبد العزيز السواحلى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۰٨من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۵۱۱

 1615120200101403روان صالح احمد جاد

۵۱۲

 1615120200100584روان طه السيد المرجاوى

۵۱۳

 1615120200101072روان محمد سالم خليل محمد

۵۱۴

 1615120200101442روان محمد على عبد اللطيؾ عبد الؽنى

۵۱۵

 1615120200101031روان محمود محمد ابوالليل

۵۱۶

 1615120200100862روضه اسامه حسن عبد السميع االشقر

۵۱٧

 1615120200100594روضه اسماعيل محمود اسماعيل الشامى

۵۱٨

 1615120200100331روضه امام عبد الباسط على الخطيب

۵۱٩

 1615120200100612روضه صالح كامل محمد احمد

۵۲۰

 1615120200100518روضه منصور جابر منصورعبد

۵۲۱

 1615120200101165روضه وليد خفاجه الحفناوى السيد

۵۲۲

 1615120200100499روضه ياسر حمدى عبدالهادى

۵۲۳

 1615120200100629روميساء حسن السعيد محمد الحوارنى

۵۲۴

 1615120200100514روى سامى احمد سليم محمد

۵۲۵

 1615120200100063روية شوقى عبد الرحمن محمد العطار

۵۲۶

 1615120200100149رويدا احمد محمد فوزى احمد نجم

۵۲٧

 1615120200100504رويدا تامر محروس عبدالجليل صقر

۵۲٨

 1615120200100270روينا احمد محمد سكر

۵۲٩

 1615120200101215ريم ابراهيم عبدالرحمن البهنسى

۵۳۰

 1615120200100180ريم صالح الدين محمد حسب بركات

۵۳۱

 1615120200100555ريم عبد الؽنى دياب محمد العطار

۵۳۲

 1615120200101425ريم محمود عبد الرحمن عبده عياد

۵۳۳

 1615120200100090ريناد عاطؾ عبد القوى ابوالوفا الشوربجى

۵۳۴

 1615120200101084ريناد محمد زكريا محمد سيؾ الدين

۵۳۵

 1615120200100814ريهام سعد محمد عبيد الدكرورى

۵۳۶

 1615120200100146ريهام محمود محمد احمد

۵۳٧

 1615120200101136ريوان بالل نجاح ابو عنزه

۵۳٨

 1615120200100073زهراء السيد رشاد السيد عبدالحفيظ

۵۳٩

 1615120200100302زهراء ماهر محمد عبدالسالم هليل

۵۴۰

 1615120200100599زياد احمد رفعت محمد صادق قابيل

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۰٩من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۵۴۱

 1615120200100420زياد اسامة احمد محمد ابراهيم

۵۴۲

 1615120200100480زياد حبشى محمد السيد على النشرتى

۵۴۳

 1615120200100026زياد حسام جمال الدين محمد الشاعر

۵۴۴

 1615120200101228زياد عادل فاروق محمود حسن

۵۴۵

 1615120200101362زياد عبد الؽنى عبد الفتاح الشرشابى

۵۴۶

 1615120200101341زياد محمد السيد عوض على اسماعيل

۵۴٧

 1615120200101015زياد محمد وجيد ؼنيم

۵۴٨

 1615120200100466زياد مصطفى احمد شحاته

۵۴٩

 1615120200101149زينب السيد صبرى السيد السيد سعيد

۵۵۰

 1615120200101462زينب ايمن محمد عبد المجيد النجار

۵۵۱

 1615120200100049زينب صبحى عبد السميع اسماعيل ناصؾ

۵۵۲

 1615120200100875ساره المدثر الؽريب عبد المنعم

۵۵۳

 1615120200100745ساره جمال عبد اللطيؾ سالمة

۵۵۴

 1615120200100197ساره سعيد فارس ابراهيم ابوزيد

۵۵۵

 1615120200100355ساره سليمان على السيد الشين

۵۵۶

 1615120200101404ساره طارق احمد الشحرى

۵۵٧

 1615120200101414ساره عبد الحميد عبد الفتاح الداودى

۵۵٨

 1615120200100557ساره لمعى ابراهيم شتيه

۵۵٩

 1615120200101014ساره مجدى عبدالحميد الدن

۵۶۰

 1615120200101166ساره محمد احمد االشقر

۵۶۱

 1615120200101340ساره محمد طه السيد الشين

۵۶۲

 1615120200100205ساره محمد عبد هللا الكالؾ

۵۶۳

 1615120200100066ساره محمد عبد الهادى عبد العزيز الفقى

۵۶۴

 1615120200101281ساره هانى حسين صابر ؼنيم

۵۶۵

 1615120200101134ساره هشام عبد الحكيم محمود

۵۶۶

 1615120200100371ساندرا مجدى مكرم رياض عوض

۵۶٧

 1615120200101187سدين شريؾ على ؼيث

۵۶٨

 1615120200100031سعاد جمال عبد الؽنى عيسى

۵۶٩

 1615120200101344سعاد خالد مسعد عبد السالم محمد

۵٧۰

 1615120200100569سعد زؼلول المرسى الجوهرى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۱۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۵٧۱

 1615120200100968سلمى ابراهيم محمد السيد السيد امبابى

۵٧۲

 1615120200100019سلمى احمد حمدى شواطه

۵٧۳

 1615120200101122سلمى احمد فهمى عطيه عبد الكريم

۵٧۴

 1615120200100641سلمى اسالم السيد الحسانين حراز

۵٧۵

 1615120200100590سلمى انور عابد عبد القادر سالمه

۵٧۶

 1615120200100115سلمى جمال عبد العزيز ابراهيم مرعى

۵٧٧

 1615120200100217سلمى حاتم بندارى الشرقاوى

۵٧٨

 1615120200101063سلمى حسن البكرى الموافى روميه

۵٧٩

 1615120200100925سلمى حمدى السيد فرج السيد

۵٨۰

 1615120200100491سلمى سعد انصارى قلج

۵٨۱

 1615120200100155سلمى محمد بدر احمد محمد عمر

۵٨۲

 1615120200100604سلمى محمد خليل عبده جادو

۵٨۳

 1615120200100940سلمى محمد صبرى ابراهيم السيد داود

۵٨۴

 1615120200101193سلمى محمد صبرى فرحات محمد

۵٨۵

 1615120200100190سلمى محمد عبد الرحمن العدوى

۵٨۶

 1615120200101354سلمى مصطفى احمد زرد

۵٨٧

 1615120200101055سلمى مصطفى احمد محمود عبدالعال
سلمى نصر عبد الرحمن السيد عثمان عبد
1615120200100664
الفتاح
 1615120200100961سلوى عصام رمضان على السيد

۵٩۰

 1615120200100828سلوى مدحت محمد شبل

۵٩۱

 1615120200100206سماء ايمن ابراهيم انور االشوح

۵٩۲

 1615120200100561سماء صفوت محمد محمد الشونى
سماء عبد السالم عبد المعبود عبد السالم
1615120200100127
الخامى
 1615120190101319سماء محمد محمد الداجن

۵٩۵

 1615120200100979سماح محمد محمد ابو المعاطى داود

۵٩۶

 1615120200101121سمر سمير حمدان محمد على عمران

۵٩٧

 1615120200100308سمر ناصر السعيد السعيد على

۵٩٨

 1615120200100122سميه الجهرى فتح محمود ضاهر

۵٩٩

 1615120200100727سميه السيد عبد الهادى عبد الباقى طمان

۶۰۰

 1615120200101049سناء احمد صبحى السيد جاد

۵٨٨
۵٨٩

۵٩۳
۵٩۴
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حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۱۱من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶۰۱

 1615120200101222سهيله ابراهيم محمد ؼالب شلبى

۶۰۲

 1615120200100877سهيله السيد سعد الشربينى عبد الرحمن

۶۰۳

 1615120200101154سهيله حسنى البحيرى ابراهيم ابو حالوة

۶۰۴

 1615120200100035سهيله سعيد زكى عرابى

۶۰۵

 1615120200101471سهيله صبرى فوزى سعده

۶۰۶

 1615120200100079سهيله عزيز عبدالعظيم ابراهيم فايد

۶۰٧

 1615120200100847سهيله عالء السيد عبد الخالق احمد

۶۰٨

 1615120200101275سهيله لطفى لطفى محمد عوض الكومى

۶۰٩

 1615120200100918شاديه السيد الذكى محمود البسيونى

۶۱۰

 1615120200100379شدوه السيد على على المسنى

۶۱۱

 1615120200100937شذا محمد على محمد سالمه

۶۱۲

 1615120200100339شروق اسامه محمد احمد كشك

۶۱۳

 1615120200100027شروق رياض محمد زيان عيسى

۶۱۴

 1615120200100544شروق على احمد قطب الصعيدى

۶۱۵

 1615120200100503شروق محمود اسماعيل دعبيس

۶۱۶

 1615120200100024شروق محمود حسن عكر

۶۱٧

 1615120200101268شريؾ جمال عبدالهادى الرفاعى

۶۱٨

 1615120200100120شريؾ فرج عبد اللطيؾ شرشير

۶۱٩

 1615120200100281شهد ابراهيم بسيونى عبد هللا خلؾ

۶۲۰

 1615120200100313شهد ابراهيم كامل على عامر

۶۲۱

 1615120200100866شهد السعيد عطيه سالمه البيومى

۶۲۲

 1615120200100515شهد عالء مرسى شاهين

۶۲۳

 1615120200100755شهد محمد سالم ابوالفتوح البيلى

۶۲۴

 1615120200100758شيرين ابو بكر عبد ربه بيلى بدوى

۶۲۵

 1615120200100157شيماء امين السيد عمر امين

۶۲۶

 1615120200100636شيماء جمال ابراهيم رمضان فاضل رمضان

۶۲٧

 1615120200100319شيماء سعد عبدالخالق محمد البهى

۶۲٨

 1615120200100095شيماء على عبدالحميد على الشعيرى

۶۲٩

 1615120200100016شيماء محمد رمضان مصطفى ابو العز

۶۳۰

 1615120200100303شيماء محمد عبدالجيد هنداوى
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حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۱۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶۳۱

 1615120200100670شيماء محمد محمد على سعد

۶۳۲

 1615120200100069شيماء نشات احمد مكاوى الصباغ

۶۳۳

 1615120200100333شيماء وحيد زكى احمد عبدهللا

۶۳۴

 1615120200100986صابرين عبد هللا محمد ابراهيم ابو المعاطى

۶۳۵

 1615120200100845صفاء بليػ حمدى سيؾ النصر على

۶۳۶

 1615120200100885صالح احمد ابوالليل موسى

۶۳٧

 1615120200100117صالح رجائى عبدالعزيز معوض سليمان

۶۳٨

 1615120200100237ضحى عادل عبد الحميد رمضان

۶۳٩

 1615120200101349ضحى عبد الحليم ابو العطا عبده الجزار

۶۴۰

 1615120200100628ضحى عصام احمد احمد سليم

۶۴۱

 1615120200100531ضحى عصام محمد محروس محمد الدقرنى

۶۴۲

 1615120200100719ضحى ياسر محمد السيد الحفناوى

۶۴۳

 1615120200101216ضياء الدين احمد محمد النقرود

۶۴۴

 1615120200100030ضياء محمد محسوب صقر

۶۴۵

 1615120200100905طارق السيد محمد درويش على

۶۴۶

 1615120200100723طارق حسن محمد على حسن ياسين

۶۴٧

 1615120200100835طارق محمد رمضان السيد على

۶۴٨

 1615120200101326طاهر حامد طاهر البيه

۶۴٩

 1615120200101075طلعت محمود محمد ضيؾ هللا

۶۵۰

 1615120200100367عادل عبد الحميد على المتولى جمعه

۶۵۱

 1615120200101241عاصم عبداللطيؾ حسن محمد

۶۵۲

 1615120200101192عاصم عالء السيد ابو اليزيد

۶۵۳

 1615120200101045عباس عابدين احمد احمد لويزو

۶۵۴

 1615120200100089عباس محمد عباس محمد شاهين

۶۵۵

 1615120200100170عبد الحميد رمضان محمود محمد مطاوع

۶۵۶

 1615120200101412عبد الحميد شريؾ عبد الحميد جابر

۶۵٧

 1615120200100870عبد الرحمن احمد على احمد الشيخ

۶۵٨

 1615120200101260عبد الرحمن احمد فهمى حجازى
عبد الرحمن احمد محمد ربيع محمد جاب
1615120200100638
هللا
 1615120200100414عبد الرحمن احمد ناجى على النجار

۶۵٩
۶۶۰

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۱۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

انتظام

۶۶۱

اسم الطالب
كودالطالب
عبد الرحمن اسامه محمد محمد حسن
1615120200101373
فرحات
 1615120200100125عبد الرحمن اشرؾ عبد الحميد محمد

۶۶۳

 1615120200101152عبد الرحمن العدوى عوض محمد

۶۶۴

 1615120200100962عبد الرحمن جمال مسعد مجاهد مصطفى

۶۶۵

 1615120200100786عبد الرحمن حسام على عبد العظيم شماله

۶۶۶

 1615120200101206عبد الرحمن سامح البدراوى ابوالمعاطى

۶۶٧

 1615120200100972عبد الرحمن سامى احمد احمد سالم

۶۶۲

۶۶٨

1615120200101321

۶۶٩

1615120200100984

۶٧۰

1615120200101005

۶٧۱

1615120200101061

۶٧۲

1615120200100725

۶٧۳

1615120200100589

۶٧۴

1615120200100440

۶٧۵

 1615120200100288عبد الرحمن محمد احمد محمد المؽربى

۶٧۶

 1615120200100064عبد الرحمن محمد حجاج ابراهيم سليمه

۶٧٧

 1615120200100794عبد الرحمن محمد على محمد البدوى

۶٧٨

 1615120200101240عبد الرحمن محمد عمر السيد
عبد الرحمن محمود محمد عبد اللطيؾ
1615120200100307
الشاعر
 1615120200100370عبد الرحمن منصور عبدالمولى محمد

۶٨۱

 1615120200101127عبد الرحمن ياسر مصطفى عبدالعزيز

۶٨۲

 1615120200101153عبد هللا ابو بكر حامد محمد معوض حمص

۶٨۳

 1615120200101086عبد هللا حسن محمد سليمان الرفاعى

۶٨۴

 1615120200101087عبد هللا سليمان ابراهيم السيد

۶٨۵

 1615120200100837عبد هللا عبد الرحمن احمد محمد هجرس

۶٨۶

 1615120200101220عبد هللا عطية عبد الفتاح محمد

۶٨٧

 1615120200101250عبد هللا قطب حامد عوض

۶٨٨

 1615120200100472عبد هللا محمد السيد محمد حجاج

۶٨٩

 1615120200100011عبد هللا محمد المحمدى االبشيهى

۶٩۰

 1615120200100250عبد هللا محمد فتحى احمد المهدى

۶٧٩
۶٨۰

حضور

انصراؾ

عبد الرحمن سمير ابو العينين ابو الخير
عبد الرحمن صالح مصطفى حسن
السرجانى
عبد الرحمن صبحى على عبدالفتاح
عبد الرحمن عاطؾ عبد هللا عوض هللا
محمد
عبد الرحمن عاطؾ محمود الطنطاوى محمد
عبد الرحمن عبد الرحمن عبدالرازق
عبدالواحد
عبد الرحمن فاروق ابراهيم محمود

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۲۱۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶٩۱

 1615120200100857عبد هللا محمود محمد سالم كوهية

۶٩۲

 1615120200100697عبد المهيمن احمد عبد العاطى على ريا

۶٩۳

 1615120200100010عبدالحميد محمد عبدالحميد لواتى

۶٩۴

 1615120200100605عبدالسالم اشرؾ مصطفى كمال الباز

۶٩۵

 1615120200101107عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الجبالى

۶٩۶

 1615120200100451عبده احمد سعد قناوى دياب

۶٩٧

 1615120200101099عبير احمد ابراهيم محمد الشيخ حسن

۶٩٨

 1615120200101318عبير اشرؾ ابراهيم حبشى

۶٩٩

 1615120200100872عبير عبد الرازق ابراهيم عبد الرازق

٧۰۰

 1615120200100533عبير عبد الناصر محمود حسن فارس

٧۰۱

 1615120200100342عبير عنتر محروس على

٧۰۲

 1615120200101162عثمان بدر عثمان بدر على

٧۰۳

 1615120200100897عثمان عاطؾ فتوح على طيره

٧۰۴

 1615120200100780عدنان عابر طه عوض محمود

٧۰۵

 1615120200101057عز الدين اشرؾ توفيق محمد احمد

٧۰۶

 1615120200101315عزه سمير حمدى المجدوبى

٧۰٧

 1615120200101043عزه معروؾ السعيد انصارى عيد

٧۰٨

 1615120200100980عال السيد محمود محمد على

٧۰٩

 1615120200100327عال حمدى الوصيؾ الوصيؾ شحاته

٧۱۰

 1615120200100051عال حمدى محمد عبد المعطى البحراوى

٧۱۱

 1615120200100565عال عبد المنعم عبد العزيز البدوى

٧۱۲

 1615120200100810عالء اسامه محمد على محمد

٧۱۳

 1615120200101336عالء الدين عصام محمود عبد هللا مرجان

٧۱۴

 1615120200101047عالء مرسى بسيونى الطباخ
عالءالدين التحفه عبدالرحمن عبد اللطيؾ
1615120200100425
التحفه
 1615120200101079على احمد على احمد فتح هللا عيد

٧۱٧

 1615120200100428على اسامة يوسؾ منيسى

٧۱٨

 1615120200100252على السعيد على ابو موسى

٧۱٩

 1615120200100445على حسن عبداللة حسن ايوب

٧۲۰

 1615120200100424على حسن على سالم من

٧۱۵
٧۱۶

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۱۵من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي
انتظام

۱۲۶۳

م

كودالطالب

اسم الطالب

٧۲۱

1615120200100743

٧۲۲

1615120200100317

٧۲۳

1615120200100750

٧۲۴

1615120200100890

على رضا على عثمان محمد
على سليم عبد الجيد عبداللطيؾ عبد هللا
سليم
على عبد الرءوؾ على عبد الرءوؾ عالم
الشرؾ
على محسن عبد القادر على احمد

٧۲۵

 1615120200101444على محمد على السعدنى

٧۲۶

 1615120200100111علياء ابراهيم احمد محمد الشاذلى

٧۲٧

 1615120200100349علياء ابوالكرام توفيق القمرى

٧۲٨

 1615120200100413علياء احمد على احمد اسماعيل

٧۲٩

 1615120200101023علياء حسن محمد عبدالفتاح

٧۳۰

 1615120200100798علياء خالد عبد المنعم جبر

٧۳۱

 1615120200100147علياء سامى عبد المنعم حسن الشابورى

٧۳۲

 1615120200100196علياء عيد سيداحمد عكاشه

٧۳۳

 1615120200100042علياء وحيد محمد محمد السمالوى

٧۳۴

 1615120200101317علياء يسرى عبد العزيز محمد سالم

٧۳۵

 1615120200100455عماد عبد الفتاح فتحى محمد حسين

٧۳۶

 1615120200101264عمار ابراهيم محمد عبدالحفيظ الفقى

٧۳٧

 1615120200101278عمار ياسر عبد الفتاح ابراهيم المتولى

٧۳٨

 1615120200100126عمار يسرى عبدالمنعم ابوسمره

٧۳٩

 1615120200101351عمر السيد على على الخولى

٧۴۰

 1615120200101013عمر جمال عبدالسميع عليمى

٧۴۱

 1615120200101461عمر خالد بدوى فاضل الماوى

٧۴۲

 1615120200100572عمر على محمود سيؾ عبد المقصود

٧۴۳

 1615120200100234عمر مجدى محمد عبدالحليم ؼازى

٧۴۴

 1615120200100631عمر محمد الحمادى شبل رسالن

٧۴۵

 1615120200100577عمر محمد السيد العشرى

٧۴۶

 1615120200100346عمر محمد حسين على بكر

٧۴٧

 1615120200100900عمر محمد رمضان السعيد الشربينى

٧۴٨

 1615120200100732عمر محمد عبد الجليل العوضى جبر

٧۴٩

 1615120200100659عمر محمد معروؾ عبده السيد على

٧۵۰

 1615120200101377عمر مصطفى السيد ابو المجد هنداوى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۱۶من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٧۵۱

 1615120200100957عمرو احمد ابراهيم حماده محمد

٧۵۲

 1615120200100239عمرو احمد محمد ابراهيم الدسوقى زيدان

٧۵۳

 1615120200100863عمرو الحسينى السيد محمد

٧۵۴

 1615120200100174عمرو امجد صبحى زكريا رضوان

٧۵۵

 1615120200100394عمرو حسام الدين خميس مصطفى محمد

٧۵۶

 1615120200100768عمرو خالد محمد محمد عباس

٧۵٧

 1615120200101178عمرو شكرى الزينى مجاهد جمعه

٧۵٨

 1615120200100688عمرو صالح محمد السعيد ؼزاله

٧۵٩

 1615120200100006عمرو عصام ابراهيم الهمدان

٧۶۰

 1615120200100362عمرو فواد محمد حسن كردى

٧۶۱

 1615120200101335ؼادة مسعد محمود الزناتى العدل

٧۶۲

 1615120200100274ؼاده احمد سامى عنتر

٧۶۳

 1615120200100305ؼاده امين امين السعيد على

٧۶۴

 1615120200100285فاتن محمد عبدالعزيز عمر الخامى

٧۶۵

 1615120200100257فارس السيد محمد السيد القصبى

٧۶۶

 1615120200100914فارس عيد احمد عبد الرازق احمد

٧۶٧

 1615120200100368فارس محمد عبد الحميد محمود سويلم

٧۶٨

 1615120200100578فاطمة الزهراء احمد السيد الدمشيتى

٧۶٩

 1615120200101202فاطمة على على على حشاد

٧٧۰

 1615120200100275فاطمه ابوالخير بلتاجى زعير

٧٧۱

 1615120200100539فاطمه احمد فتحى اسماعيل العقبى

٧٧۲

 1615120200101289فاطمه اشرؾ محمد سلطان الجهرى

٧٧۳

 1615120200100977فاطمه الزهراء احمد على ابراهيم بحيرى

٧٧۴

 1615120200100912فاطمه الزهراء حسانين محمد فكرى حسنين

٧٧۵

 1615120200100330فاطمه الزهراء عالء محمود صالح

٧٧۶

 1615120200100623فاطمه الزهراء محمد حسن العتمه

٧٧٧

 1615120200100698فاطمه الزهراء محمود طه محمود متولى

٧٧٨

 1615120200101316فاطمه جمعه شوقى محمد

٧٧٩

 1615120200100635فاطمه حسن بهجات بهجات سرور

٧٨۰

 1615120200100626فاطمه طارق محمد مرعى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۱٧من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٧٨۱

 1615120200100639فاطمه محمد عبد هللا محمد ابراهيم

٧٨۲

 1615120200100607فايزه سعد سعد فهيم

٧٨۳

 1615120200100502فرح مجدى عزت زنباع

٧٨۴

 1615120200100161فرحة محمد محمود عبد المجيد

٧٨۵

 1615120200100449فريد شعبان صالح محمود ابو حمص

٧٨۶

 1615120200100143فريدة عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن

٧٨٧

 1615120200100850فريده عبد الجواد محمد معاذ عبد هللا

٧٨٨

 1615120200100493فضيلة عبد العزيز فتح هللا محمد

٧٨٩

 1615120200101334فكرى اسامى فكرى عبد الفتاح

٧٩۰

 1615120200101170فواد محسن فواد رشاد مومن

٧٩۱

 1615120200101217فيروز محمود محمد محمود

٧٩۲

 1615120200100148فيرونيكا ايهاب معوض بسطوروس

٧٩۳

 1615120200100084كامل كامل محمد راشد

٧٩۴

 1615120200101293كريم احمد عبد الحميد مصطفى قبيه

٧٩۵

 1615120200101415كريم ايمن عبد الرحمن محمود عبد السالم

٧٩۶

 1615120200100130كريم حامد فتحى ابراهيم الؽفلول

٧٩٧

 1615120200100923كريم خالد حسين الشوربجى حسين

٧٩٨

 1615120200101405كريم طارق محمد يحيى

٧٩٩

 1615120200100029كريم عبد الظاهر عبد العال الدماطى
كريم عبد القوى عبد المطلب مصلحى
1615120200101145
مرسى
 1615120200100431كريم عالء الدين عبدالعظيم الزؼبى

٨۰۲

 1615120200100292كريم عماد الدين محمد محمد جبر

٨۰۳

 1615120200100407كريم محمد الجوهرى ابراهيم كشكه

٨۰۴

 1615120200101353كريمان اشرؾ عباس محمد

٨۰۵

 1615120200100375كنزى عبدالسالم محمد عبد السالم السيسى

٨۰۶

 1615120200100408كيرلس ابراهيم جرجس يوسؾ

٨۰٧

 1615120200101116لبنى خالد حسن الصفتى

٨۰٨

 1615120200100272لطفى حسن حسن الصياد

٨۰٩

 1615120200100873لقاء محمدرضا بدير زيدان

٨۱۰

 1615120200100771لمياء السيد محمد السيد معين

٨۰۰
٨۰۱

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۱٨من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٨۱۱

 1615120200100116لمياء على عبدالروؾ الؽنام

٨۱۲

 1615120200100943لوجينا طارق محمود احمد العوضى

٨۱۳

 1615120200100025ليلى سامى محمد السباعى حجازى

٨۱۴

 1615120200100381ليلى محمود احمد ابراهيم حموده

٨۱۵

 1615120200101331ليلى مصطفى محمد الحباك

٨۱۶

 1615120200101065ماجد توفيق محمد ابراهيم الشاعر

٨۱٧

 1615120200100399مادونا عاطؾ حنا هللا رزق هللا

٨۱٨

 1615120200100201مارتينا ايمن سامى فلتس

٨۱٩

 1615120200101064مارتينا عادل مترى توفيق شند

٨۲۰

 1615120200101463مارك مجدى خليل جرجس

٨۲۱

 1615120200100369ماريهان اسامه محمد قاسم

٨۲۲

 1615120200100139مازن هشام رافت اسماعيل اسماعيل

٨۲۳

 1615120200100893محسن سمير السيد شعبان محمد

٨۲۴

 1615120200100894محمد ابراهيم السيد مصطفى المرسى

٨۲۵

 1615120200101092محمد ابراهيم عاشور محمد ابو الهوى

٨۲۶

 1615120200100941محمد ابراهيم عبد هللا الخميسى محمد

٨۲٧

 1615120200100969محمد ابراهيم محمد بدير السيد سعيد

٨۲٨

 1615120200100109محمد ابو العز يونس ابوريا

٨۲٩

 1615120200100119محمد احمد فكرى السيد اباظة

٨۳۰

 1615120200101076محمد احمد محمود حسن السيد حبيب

٨۳۱

 1615120200101103محمد اسماعيل محمد حافظ ابوفدان

٨۳۲

 1615120200100967محمد اشرؾ ابو بكر محمود جبل

٨۳۳

 1615120200101329محمد اشرؾ عبد البديع محمد الشربينى

٨۳۴

 1615120200101096محمد اشرؾ على الزفتاوى

٨۳۵

 1615120200101180محمد اشرؾ محمد رشاد البيومى

٨۳۶

 1615120200101051محمد اشرؾ محمد عوض
محمد الحسن محمد عبد الروؾ ابراهيم
1615120200101379
العقده
 1615120200100777محمد الحسنين العربانى عبد المجيد

٨۳٩

 1615120200100950محمد الراجحى محمد الراجحى السيد على

٨۴۰

 1615120200100121محمد السعيد عبدالحميد محمد ابراهيم

٨۳٧
٨۳٨

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۱٩من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٨۴۱

 1615120200101082محمد السعيد يونس ابوزيد اسماعيل

٨۴۲

 1615120200100976محمد السيد السيد رضوان السماحى

٨۴۳

 1615120200100846محمد السيد حسن احمد المنسى

٨۴۴

 1615120200100473محمد السيد عبد الروؾ بدر

٨۴۵

 1615120200101058محمد السيد محمد احمد شومان

٨۴۶

 1615120200101395محمد السيد محمد السيد حسن حسونه

٨۴٧

 1615120200101034محمد امين سالمه محمد سالمه

٨۴٨

 1615120200100320محمد ايمن احمد رزق
محمد جمال الدين الحسنين عبدالعزيز
1615120200100251
السماحى
 1615120190100435محمد جمال انصؾ التهامى الشناوى

٨۵۱

 1615120200100023محمد جمال فاروق امبارك

٨۵۲

 1615120200101279محمد جمعه عبد المقصود جمعه الخولى

٨۵۳

 1615120200101308محمد حسام الدين محمد احمد السطيحه

٨۵۴

 1615120200100694محمد حسام صابر محمد عبد الجواد

٨۵۵

 1615120200101114محمد حكيم مروان حسن محمود خليفه

٨۵۶

 1615120200100467محمد حمدى عبدالعزيز عيسى

٨۵٧

 1615120200101026محمد خالد احمد احمد ابوامباركه

٨۵٨

 1615120200100433محمد خالد فرج عوض

٨۵٩

 1615120200100448محمد خالد محمد اسماعيل بركات

٨۶۰

 1615120200100936محمد ربيع محمود على

٨۶۱

 1615120200101000محمد رزق محمد رزق الوصيؾ

٨۶۲

 1615120200101177محمد رضا عبد العزيز العفيفى

٨۶۳

 1615120200101039محمد رمضان ابراهيم عبده يونس

٨۶۴

 1615120200100650محمد سالم محمود عثمان

٨۶۵

 1615120200100048محمد سامى محمد عبد الرحمن زيد

٨۶۶

 1615120200101276محمد سليمان احمد سليمان ؼزاله

٨۶٧

 1615120200100576محمد سمير السيد عبد الرحيم

٨۶٨

 1615120200101161محمد سمير محمد على عبد المنعم

٨۶٩

 1615120200100836محمد شاكر السيد احمد الفرماوى

٨٧۰

 1615120200101460محمد شتا شتا ابو النضر مسعود

٨۴٩
٨۵۰

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۲۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٨٧۱

 1615120200100255محمد صابر حسن صابر الشاذلى

٨٧۲

 1615120200101248محمد صالح محمد متولى

٨٧۳

 1615120200101172محمد صبرى عبد الباقى يوسؾ الضبع

٨٧۴

 1615120200100752محمد صبرى محمد السعيد محمد

٨٧۵

 1615120200100816محمد صالح محمد عبد الهادى السيد سالمه

٨٧۶

 1615120200100485محمد صالح محمد على شاهين

٨٧٧

 1615120200100380محمد طلعت احمد عكر

٨٧٨

 1615120200100385محمد عادل الحارس السيد محمد

٨٧٩

 1615120200101269محمد عادل جعفر سكيت

٨٨۰

 1615120200101406محمد عادل عوض مرشدى السعودى

٨٨۱

 1615120200101372محمد عادل محمد العريان

٨٨۲

 1615120200100874محمد عادل محمد امين

٨٨۳

 1615120200101368محمد عادل محمد محمد عمار

٨٨۴

 1615120200101433محمد عاصم نصر الدسوقى اللبان

٨٨۵

 1615120200100033محمد عاطؾ سليمان البربرى

٨٨۶

 1615120200100823محمد عاطؾ فوزى الشاذلى ابراهيم

٨٨٧

 1615120200101001محمد عاطؾ منصور بكر السيد

٨٨٨

 1615120200100568محمد عبد السالم على عبد النبى

٨٨٩

 1615120200100254محمد عبد هللا عبد هللا عبد الحميد

٨٩۰

 1615120200100706محمد عبدالروؾ عبدالمجيد الشهاوى

٨٩۱

 1615120200100271محمد عبدالمنعم احمد عز

٨٩۲

 1615120200100593محمد عبده الرفاعى عبد الجواد االلفى

٨٩۳

 1615120200101328محمد عبده عرفات ابو ادريس

٨٩۴

 1615120200100438محمد عبده عطية السيد قنديل

٨٩۵

 1615120200100075محمد عزت عبد المحسن الصاوى عابدين

٨٩۶

 1615120200100340محمد عصام محمد على احمد

٨٩٧

 1615120200100242محمد على احمد ندا

٨٩٨

 1615120200101427محمد على المحمدى البيلى محمد

٨٩٩

 1615120200100682محمد على عبد هللا على المتولى

٩۰۰

 1615120200100465محمد على عوض عبد العاطى هاشم

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۲۱من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل
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 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩۰۱

 1615120200100793محمد عوضين عبد الرازق طه

٩۰۲

 1615120200101261محمد فتحى جميل المواردى

٩۰۳

 1615120200100273محمد فتحى سعد كامل

٩۰۴

 1615120200100065محمد فتحى محمد محمد حسنين

٩۰۵

 1615120200101355محمد فواد عبد الحميد جمعه

٩۰۶

 1615120200101231محمد فواد عبد الخالق زايد

٩۰٧

 1615120200100992محمد كمال الرفاعى محمد مرسى

٩۰٨

 1615120200100233محمد ماهر اليمانى ابوزيد

٩۰٩

 1615120200101365محمد مجدى بدير على

٩۱۰

 1615120200100261محمد مجدى عبدالجليل حراز

٩۱۱

 1615120200100421محمد محمد على على السحلى

٩۱۲

 1615120200101309محمد محمود برعى ابو سمك

٩۱۳

 1615120200100742محمد محمود شوقى عبد المولى

٩۱۴

 1615120200100588محمد محمود محمد الديب

٩۱۵

 1615120200100406محمد محمود محمد محمود محمد هيبه

٩۱۶

 1615120200100426محمد محمود محمود محمد وزه

٩۱٧

 1615120200100973محمد مسعد الوصيؾ مسعد القزاز

٩۱٨

 1615120200101132محمد مصطفى احمد عطيه شلبى

٩۱٩

 1615120200100802محمد مصطفى الدسوقى عطوه الدسوقى

٩۲۰

 1615120200100934محمد مصطفى عوض محمد زيدان

٩۲۱

 1615120200100606محمد ممدوح عبده على ابوعلى

٩۲۲

 1615120200100898محمد منتصر السيد محمد يوسؾ

٩۲۳

 1615120200100014محمد نعيم ابراهيم مصطفى الدقلى

٩۲۴

 1615120200101157محمد نعيم راضى المدبولى سيد احمد

٩۲۵

 1615120200100655محمد نهاد محمد المهدى محمد

٩۲۶

 1615120200100444محمد هشام صدقى المزين

٩۲٧

 1615120200100458محمد وائل عبد الحميد يوسؾ منيسى

٩۲٨

 1615120200101324محمد ولىء محمد احمد جنيدى

٩۲٩

 1615120200101371محمد وليد كمال مرسى ابراهيم بدر

٩۳۰

 1615120200101010محمد ياسر فواد عشيبه

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۲۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩۳۱

 1615120200100880محمد يسرى عبد المنعم عبد الفتاح فنديس

٩۳۲

 1615120200100762محمود ابراهيم عوض على االمام

٩۳۳

 1615120200101129محمود احمد عباس جاد

٩۳۴

 1615120200101104محمود الشحات محمد محمود خاطر

٩۳۵

 1615120200100929محمود ايمن السعيد عبده ابراهيم

٩۳۶

 1615120200100910محمود حسن الشبراوى عبد الحليم

٩۳٧

 1615120200101060محمود خميس شعبان السيد عامر

٩۳٨

 1615120200100709محمود رضا محمود النجار

٩۳٩

 1615120200100935محمود سمير المحمدى الشربينى الصايػ

٩۴۰

 1615120200100240محمود شريؾ جمال محمد عبد الرحمن

٩۴۱

 1615120200100432محمود شعبان مصطفى عبد هللا عوض

٩۴۲

 1615120200100955محمود طلعت السيد السعيد محمد

٩۴۳

 1615120200101437محمود طه محمود ابوقالب

٩۴۴

 1615120200100173محمود عباس عبد الؽنى عباس الملوى

٩۴۵

 1615120200100366محمود عبد الحميد السيد احمد السبيتى

٩۴۶

 1615120200101093محمود عبدالقادر عبدهللا عبدالحميد عثمان

٩۴٧

 1615120200100100محمود عصام محمد احمد كرسون

٩۴٨

 1615120200101210محمود على ابراهيم السيد

٩۴٩

 1615120200101363محمود عماد عبد القادر المؽازى محمد

٩۵۰

 1615120200100429محمود عوؾ عبد الرحمن مسلم

٩۵۱

 1615120200101333محمود كامل عوض السيد عفيفى

٩۵۲

 1615120200101408محمود محسن محمود السيد

٩۵۳

 1615120200100464محمود محمد ربيع عثمان روتان

٩۵۴

 1615120200100071محمود محمد صبحى على حتحوت

٩۵۵

 1615120200100585محمود محمد طه فايد

٩۵۶

 1615120200100038محمود محمد عبد الوهاب الكفراوى

٩۵٧

 1615120200100573محمود محمد فوزى اللبودى

٩۵٨

 1615120200101320محمود محمد نصر سعد عراقى

٩۵٩

 1615120200101322محمود نمير محمود عبد الفتاح محمد

٩۶۰

 1615120200100377مرام خالد احمد فرحات
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حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۲۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩۶۱

 1615120200100225مرام محمد شلبى كامل

٩۶۲

 1615120200100081مرفت سامى مسعد عبد الخالق

٩۶۳

 1615120200100441مروان سعيد محمود منيسى

٩۶۴

 1615120200100404مروه حسن نوبى عبد القادر

٩۶۵

 1615120200100210مروه خالد حسن احمد العايدى

٩۶۶

 1615120200100903مروه شريؾ احمد ابراهيم ابو العنين

٩۶٧

 1615120200100364مروه عبد السالم محمد حسن بربوش
مروه عبد العزيز عبد العزيز عبد
1615120200100775
العزيزخميس
 1615120200100901مروه لبيب الحسينى محمد الحسينى

٩٧۰

 1615120200101146مروه محمد حسين حسن محمد

٩٧۱

 1615120200101430مروه يوسؾ محمد السيد يوسؾ

٩٧۲

 1615120200100776مريم احمد محمد عزب احمد

٩٧۳

 1615120200100632مريم احمد مختار محمد الحضرى

٩٧۴

 1615120200101226مريم احمد مصطفى عنانى

٩٧۵

 1615120200100671مريم اشرؾ عبد الرحمن حسن رمضان

٩٧۶

 1615120200100788مريم توكل احمد عنب

٩٧٧

 1615120200100542مريم جمال احمد صادق ابو طالب

٩٧٨

 1615120200101292مريم حسن رمضان مصطفى محمد

٩٧٩

 1615120200100672مريم خالد زكى محمد الجمل

٩٨۰

 1615120200100690مريم رزق يوسؾ رزق سليمان

٩٨۱

 1615120200100975مريم رضا حلمى رمضان عيسى

٩٨۲

 1615120200100620مريم رمضان المتولى ابراهيم احمد

٩٨۳

 1615120200101070مريم طارق العشماوى ابوبكر عشماوى

٩٨۴

 1615120200100591مريم طه طه وهدان

٩٨۵

 1615120200100990مريم عادل حسن الؽريب

٩٨۶

 1615120200100082مريم عبد الهادى الدسوقى ابو على

٩٨٧

 1615120200101469مريم عبدالسالم عبدالعليم عبدالحليم

٩٨٨

 1615120200101447مريم عصام السيد توفيق

٩٨٩

 1615120200100102مريم على فرج على ريحان

٩٩۰

 1615120200100789مريم عمار حمزه على

٩۶٨
٩۶٩
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حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۲۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۳

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩٩۱

 1615120200100298مريم مجدى محروس بسطوروس حنين

٩٩۲

 1615120200100886مريم محروس عبد العال فايز

٩٩۳

 1615120200101305مريم محمد احمد عبد العزيز محمد

٩٩۴

 1615120200101141مريم محمد احمد فرحات

٩٩۵

 1615120200101307مريم محمد البيومى عبد العزيز

٩٩۶

 1615120200100710مريم محمد السيد الشناوى

٩٩٧

 1615120200100235مريم محمد بدوى الجندى

٩٩٨

 1615120200100926مريم محمد رضا السيد محمد على

٩٩٩

 1615120200100945مريم محمد عبد الحميد السيد عبده

حضور

انصراؾ

 1615120200100085 ۱۰۰۰مريم محمد عبدهللا محمد شهاب الدين
 1615120200100999 ۱۰۰۱مريم محمد محمود السيد سليمان
 1615120200100833 ۱۰۰۲مريم محمد محمود خليل شتيوى
 1615120200100878 ۱۰۰۳مريم محمود محمد محمد عبد الرحمن
 1615120200101219 ۱۰۰۴مريم منتصر مصباح عبدالسالم وهبه
 1615120200101011 ۱۰۰۵مريم ميخائيل رزق ميخائيل فرج
 1615120200100624 ۱۰۰۶مريم ناصر احمد على االمير
 1615120200101319 ۱۰۰٧مريم نعيم محمد مصطفى
 1615120200100716 ۱۰۰٨مريم هشام الحنفى محمد احمد
 1615120200101290 ۱۰۰٩مشارى مصطفى الدسوقى السباعى عسل
 1615120200100323 ۱۰۱۰مصطفى احمد السيد الؽريب عبد هللا
 1615120200100987 ۱۰۱۱مصطفى السيد السيد على الجيار
 1615120200100469 ۱۰۱۲مصطفى السيد خطاب خطاب
 1615120200100097 ۱۰۱۳مصطفى خالد مجاهد مصطفى
 1615120200101189 ۱۰۱۴مصطفى رضا مصطفى عبده عوض
 1615120200100001 ۱۰۱۵مصطفى محسن ابراهيم احمد محمد
 1615120200100784 ۱۰۱۶مصطفى محمد السيد ابو العنين هجرس
1615120200100360 ۱۰۱٧
1615120200100450 ۱۰۱٨
1615120200101359 ۱۰۱٩
1615120200101451 ۱۰۲۰

مصطفى محمد بدوى النجار
مصطفى محمد عبد الجواد عبد العاطى
عطيه
مصطفى محمد محمد عبد الكريم الشويحى
مصطفى محمود ابراهيم عبد المقصود عبد
الهادى
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حضور

انصراؾ

 1615120200100882 ۱۰۲۱مصطفى مختار مصطفى عبد العال
 1615120200100787 ۱۰۲۲معاذ عاطؾ بهجى درؼام
 1615120200100994 ۱۰۲۳معاذ عبد اللطيؾ معروؾ عبد اللطيؾ اسالم
 1615120200100686 ۱۰۲۴معتصم احمد محمد منصور عبد الرحمن
 1615120200100037 ۱۰۲۵ملك عبد الحى محمد عبد الحى الخالع
 1615120200100044 ۱۰۲۶ملكه عصام محمد محمد العنانى
 1615120200100769 ۱۰۲٧منار احمد عبد العزيز البندارى على
 1615120200101006 ۱۰۲٨منار حمدى عبد االحد الصالح متولى طه
 1615120200100202 ۱۰۲٩منار محمود عبدالفتاح عبد المجيد شاهين
 1615120200100398 ۱۰۳۰منة هللا احمد رجب احمد يوسؾ
 1615120200100156 ۱۰۳۱منة هللا احمد محمد احمد الزواوى
 1615120200100402 ۱۰۳۲منة هللا احمد هاشم شعبان
 1615120200100177 ۱۰۳۳منة هللا السيد عبد هللا الهندوم
 1615120200101183 ۱۰۳۴منة هللا موفق السيد حسين عبده
 1615120200100913 ۱۰۳۵منه هللا ابراهيم محمد ابراهيم صالح
 1615120200100643 ۱۰۳۶منه هللا حمدى محمد ابو مصطفى الردينى
 1615120200101053 ۱۰۳٧منه هللا رضا احمد على
 1615120200101323 ۱۰۳٨منه هللا رياض رزق معروؾ نواره
 1615120200100304 ۱۰۳٩منه هللا محمد مدحت محمد ابراهيم
 1615120200101139 ۱۰۴۰منه هللا ممدوح سمير ممدوح المنسى
 1615120200101019 ۱۰۴۱منه هللا نجاح امين الشرقاوى
 1615120200101304 ۱۰۴۲منه ايهاب محمد ابو زهره
 1615120200100556 ۱۰۴۳منه سعد ابراهيم محمد سويدان
 1615120200100077 ۱۰۴۴منه طه ابراهيم الشافعى
 1615120200101033 ۱۰۴۵منه ماجد عبدالعزيز مرسى عبد المطلب
 1615120200101169 ۱۰۴۶منى السيد السيد ابو الفضل
 1615120200100211 ۱۰۴٧منى حافظ محمد مصطفى سالم
 1615120200100801 ۱۰۴٨منى رمضان صالح احمد
 1615120200100701 ۱۰۴٩منى رمضان عبد البديع احمد
 1615120200100151 ۱۰۵۰منى كمال حسن عبد الجواد سعد
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انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200101306 ۱۰۵۱مومن احمد رمزى السعيد العنانى
 1615120200100454 ۱۰۵۲مومن حماده ابراهيم ابراهيم ندا
 1615120200100783 ۱۰۵۳مومن دهيم محمد ؼازى السيد
 1615120200100676 ۱۰۵۴مونيا مدحت عبد الؽفور حسن على
 1615120200100495 ۱۰۵۵مى احمد احمد محمد اللقانى
 1615120200100921 ۱۰۵۶مى احمد محمد محمود منصور
 1615120200101115 ۱۰۵٧مى الدسوقى محمد ابراهيم العتوى
 1615120200101339 ۱۰۵٨مى عبد السالم عبد هللا ابو حامد
 1615120200101195 ۱۰۵٩مى معتز عبدهللا ابراهيم المؽازى
 1615120200100806 ۱۰۶۰ميار السعيد عبد الروؾ السعيد
 1615120200100070 ۱۰۶۱ميار عبد الفتاح ابراهيم عبد الفتاح جناح
 1615120200100393 ۱۰۶۲ميار محمد حسن على حسن
 1615120200100567 ۱۰۶۳ميار محمد راشد زياده راشد
 1615120200100017 ۱۰۶۴ميار محمد فراج زين الشاطر
 1615120200100765 ۱۰۶۵ميرال مدحت عبد السالم عبد الوهاب
 1615120200101137 ۱۰۶۶ميرنا ايهاب صابر مكارى ايوب
 1615120200100352 ۱۰۶٧ميرنا حسنى احمد عبد القوى عميره
 1615120200100852 ۱۰۶٨ميرنا خالد قطب ربيع
 1615120200101150 ۱۰۶٩ميرنا سالم محمد بدوى البيعه
 1615120200101347 ۱۰٧۰ميرنا عماد عبد المنعم الشوربجى
 1615120200101272 ۱۰٧۱ميرنا مجدى عبد الرحمن على جاويش
 1615120200101342 ۱۰٧۲ميرنا هشام محمد السيد ابراهيم
 1615120200100419 ۱۰٧۳ميالد عبدالمسيح ميالد عبدالمسيح
 1615120200100479 ۱۰٧۴ناجى مسعد طه على عطيه
 1615120200100384 ۱۰٧۵نادر عبد الحليم عبد الستار عبد الحليم
 1615120200100865 ۱۰٧۶ناريمان على عبد المنعم محمد السيد
 1615120200100324 ۱۰٧٧نانسى ابوالسعد محمد يوسؾ
 1615120200100227 ۱۰٧٨نانسى عبد الرحمن رضا رحيم
 1615120200100091 ۱۰٧٩نانسى محمد ابو العزم محمد عقده
 1615120200101446 ۱۰٨۰نانسى نصر احمد عبد الحميد احمد

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة
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 1615120200100760 ۱۰٨۱نانى والى السيد القللى محمد الشربينى
 1615120200101360 ۱۰٨۲نبيله ابراهيم عبد الحميد عبد القوى
 1615120200101303 ۱۰٨۳نبيه شحاته نبيه حسين ابو طالب
 1615120200101143 ۱۰٨۴نجالء محمود محمد حسن حنفى
 1615120200100229 ۱۰٨۵نجوى ابراهيم ابراهيم محمد فرج
 1615120200100382 ۱۰٨۶ندا السيد عبدالحليم عبدالعليم ؼزيز
 1615120200100293 ۱۰٨٧ندا الشوادفى عبد العزيز صالح السيد
 1615120200100523 ۱۰٨٨ندا عالء الدين سمير عبده يونس
 1615120200100558 ۱۰٨٩ندا عالء الدين على اؼا
 1615120200100888 ۱۰٩۰ندا محمد خالد محمد ابراهيم
 1615120200101003 ۱۰٩۱ندا محمد فوزى عبيد
 1615120200100050 ۱۰٩۲ندا محمد مسعد عبدالفتاح اسماعيل
 1615120200100815 ۱۰٩۳نداء السعيد محمد محمد الديسطى
 1615120200101440 ۱۰٩۴ندى ابراهيم محمد البستانى
 1615120200100922 ۱۰٩۵ندى احمد على عبد العال المتولى ليله
 1615120200100781 ۱۰٩۶ندى اسامه لطفى ابراهيم الباز
 1615120200100978 ۱۰٩٧ندى الجرايحى عابد ابراهيم ؼنيم
 1615120200100517 ۱۰٩٨ندى المنشاوى المنشاوى محمود النحراوى
 1615120200100583 ۱۰٩٩ندى امين شوقى عبد الشافى صايمه
 1615120200101239 ۱۱۰۰ندى ايهاب عبدالحليم عبدالرحمن
 1615120200100028 ۱۱۰۱ندى خالد على محمد شتا
 1615120200101030 ۱۱۰۲ندى رافت محمود كروش
 1615120200101074 ۱۱۰۳ندى رمضان عبدهللا بيومى السعيد
 1615120200100279 ۱۱۰۴ندى شعبان شعبان سالم
 1615120200100747 ۱۱۰۵ندى طارق الشحات حسين
 1615120200100216 ۱۱۰۶ندى طارق رمضان احمد السحت
 1615120200100597 ۱۱۰٧ندى طارق محمد ابو العطا
 1615120200101029 ۱۱۰٨ندى عبدهللا عبدالؽفار سالمه
 1615120200100647 ۱۱۰٩ندى على على رزق العبد
 1615120200100088 ۱۱۱۰ندى فرحات عيسى اسماعيل المدهون

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة
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 1615120200100475 ۱۱۱۱ندى مجدى السيد فرحات حليمه
 1615120200101337 ۱۱۱۲ندى محب مجاهد على ابراهيم
 1615120200101037 ۱۱۱۳ندى محمد عبد الستار احمد البحراوى
 1615120200101448 ۱۱۱۴ندى محمد محمد ابراهيم ابو سمره
 1615120200100691 ۱۱۱۵ندى محمد مسعد ابراهيم محمد بخيت
 1615120200101052 ۱۱۱۶ندى مصطفى عزت شوقى
 1615120200101117 ۱۱۱٧ندى مصطفى محمد ابوشنادى
 1615120200100168 ۱۱۱٨ندى هشام فتوح على الصفتى
 1615120200101296 ۱۱۱٩ندى وحيد طايع هالل
 1615120200101054 ۱۱۲۰ندى ياسر نصر ابو الريش
 1615120200100309 ۱۱۲۱نرمين ابراهيم احمد عبدهللا ابوشنب
 1615120200100507 ۱۱۲۲نرمين شعبان فاروق عبدالؽنى
 1615120200100162 ۱۱۲۳نرمين عبدالفتاح محمود محمد
 1615120200101338 ۱۱۲۴نرمين محمد ابراهيم المصرى ابراهيم
 1615120200100057 ۱۱۲۵نرمين محمود عبد الدايم البسيونى
 1615120200101277 ۱۱۲۶نسمه خالد كامل البدوى
 1615120200101094 ۱۱۲٧نصر سالمه حسن الوكيل
 1615120200100297 ۱۱۲٨ننسى عبدالحميد عبدالفتاح ابوالعز السيد
 1615120200100939 ۱۱۲٩نهال صالح الدين يوسؾ حجازى
 1615120200100403 ۱۱۳۰نهال ناصر حامد عبد الؽنى الصاوى
 1615120180100321 ۱۱۳۱نهى السيد عبد الحميد البيلى سالم
 1615120200100669 ۱۱۳۲نهى الؽريب الؽريب رمضان محمد
نهى محمد نجاح عبد المحسن عبد المعطى
1615120200101454 ۱۱۳۳
الزمر
 1615120200101244 ۱۱۳۴نور حسن السيد على ابو ليله
 1615120200101327 ۱۱۳۵نور رضا الحمادى محمد الحصى
 1615120200100388 ۱۱۳۶نور عماد فواد محمود رزق
 1615120200101424 ۱۱۳٧نورا احمد انس محمد جنديه
 1615120200100080 ۱۱۳٨نورا ارحب عبد العزيز محمد شتا
 1615120200100993 ۱۱۳٩نورا حسن ابوالمعاطى محمد على
 1615120200100711 ۱۱۴۰نورا فتحى معاطى حافظ

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة
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 1615120200100268 ۱۱۴۱نورا محمد مصطفى محمود حسين
 1615120200100532 ۱۱۴۲نوران ابراهيم انور محمد درويش
 1615120200100213 ۱۱۴۳نوران عبدالحكيم عطيه حماده احمد
 1615120200100218 ۱۱۴۴نوران محمد حسن مصطفى سالمه
 1615120200100753 ۱۱۴۵نوران محمد شحاته محمد اسماعيل
 1615120200100283 ۱۱۴۶نورسين احمد ظريؾ احمد سالمه
 1615120200100622 ۱۱۴٧نورسين السيد عوض النعناع
 1615120200100627 ۱۱۴٨نورهان احمد احمد محمد بركة
 1615120200101081 ۱۱۴٩نورهان احمد فياض التهامى فياض
 1615120200100136 ۱۱۵۰نورهان ايمن نبيل على صالح
 1615120200100187 ۱۱۵۱نورهان حسام الدين حمدى قطب عبدالكريم
 1615120200101158 ۱۱۵۲نورهان حماد محمد صبحى حماد النشار
 1615120200100849 ۱۱۵۳نورهان رضا احمد فرج مصطفى
 1615120200101380 ۱۱۵۴نورهان رفاعى محمد نجاتى محمد الرفاعى
 1615120200100498 ۱۱۵۵نورهان صبرى رشاد هالل عماره
نورهان لبيب عبد البديع عبد العزيز ابو
1615120200101411 ۱۱۵۶
طالب
 1615120200101458 ۱۱۵٧نورهان محمد عبد العليم ابو زيد
 1615120200101135 ۱۱۵٨نورهان هشام ابراهيم بدور
 1615120200100721 ۱۱۵٩نورين صالح محمد محمد المتولى الجلده
 1615120200100144 ۱۱۶۰نيرة عالءالدين محمد زعرب
 1615120200100692 ۱۱۶۱نيره الرفاعى حسن السيد عبده
 1615120200100938 ۱۱۶۲نيره محمد محمد السعيد محمد عوضين
 1615120200100343 ۱۱۶۳نيرى طارق سيد توفيق محمد
 1615120200100061 ۱۱۶۴نيفين مجدى عبد البصير ابوزهره
 1615120200101004 ۱۱۶۵هاجر احمد عبدالسالم حماد
 1615120200100642 ۱۱۶۶هاجر احمد متولى رضوان ؼانم
 1615120200100902 ۱۱۶٧هاجر اسماعيل محمد المكاوى محمد
 1615120200101283 ۱۱۶٨هاجر السعيد محمد السعيد حسن
 1615120200100586 ۱۱۶٩هاجر شعبان حسن ابو عبيد
 1615120200100052 ۱۱٧۰هاجر عادل عبدالحميد عافيه
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 1615120200100280 ۱۱٧۱هاجر عالء مسعد محمد احمد قمبر
 1615120200100067 ۱۱٧۲هاجر عماد عبدالجواد ابوالمجد ودن
 1615120200101007 ۱۱٧۳هاجر محمد سليمان السقا
 1615120200100510 ۱۱٧۴هايدى عادل عبد الرحيم زيان
 1615120200101346 ۱۱٧۵هبه هللا محمد عبد النبى محمد شحاته
 1615120200101429 ۱۱٧۶هبه بالسى محمد محروس
 1615120200101102 ۱۱٧٧هبه حامد فتحى بسيونى
 1615120200101398 ۱۱٧٨هبه صفوت محمد محمد احمد رسالن
 1615120200100908 ۱۱٧٩هبه عزيز ابراهيم عيد احمد
 1615120200100799 ۱۱٨۰هدى على محمد على الشريؾ
 1615120200100511 ۱۱٨۱هدى محمد احمد مكى
 1615120200101056 ۱۱٨۲هدير ابراهيم عبد المنعم عزب
 1615120200100545 ۱۱٨۳هدير السيد عبد الشافى عبد هللا
 1615120200100189 ۱۱٨۴هدير ايمن عبد الؽنى محمد الدلتونى
 1615120200101381 ۱۱٨۵هدير حمد عبد الحميد محمد حمد
 1615120200100492 ۱۱٨۶هدير طارق جابر برؼش
 1615120200101286 ۱۱٨٧هدير عصام على عوض العنانى
 1615120200100684 ۱۱٨٨هدير ماهر بكر اسماعيل البطه
 1615120200100246 ۱۱٨٩هشام السعيد احمد سليمان وهدان
 1615120200100932 ۱۱٩۰هشام السعيد المهدى عبد المنعم زيادة
 1615120200100204 ۱۱٩۱همس جمال محمد ابراهيم
 1615120200101213 ۱۱٩۲همس محمد نمر عثمان
 1615120200101238 ۱۱٩۳همسه احمد حامد حسان
 1615120200100920 ۱۱٩۴همسه على محمد السيد محمد حواش
 1615120200101119 ۱۱٩۵هنا ياسر محمد السيد الرفاعى
 1615120200100773 ۱۱٩۶هناء ابراهيم عيسى ؼانم
 1615120200100112 ۱۱٩٧هناء سمير عبد اللطيؾ السيد المكاوى
 1615120200100746 ۱۱٩٨هناء مجاهد رجب مجاهد
 1615120200100295 ۱۱٩٩هناء مصطفى عباس مصطفى على العبد
 1615120200100405 ۱۲۰۰هناء هاشم عبد الفتاح يوسؾ حسن
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 1615120200101374 ۱۲۰۱هند عبد الناصر على السيد السقا
 1615120200100919 ۱۲۰۲هيا البدوى ابو المعاطى محمد بدوى
 1615120200100996 ۱۲۰۳وائل حامد الشبراوى احمد اسماعيل
 1615120200100354 ۱۲۰۴ورده احمد حميده عبد العزيز
 1615120200100839 ۱۲۰۵وسام ابو طالب على المهدى حجازى
 1615120200101147 ۱۲۰۶وسام عبد المنعم احمد هارون على
 1615120200100689 ۱۲۰٧وسام عمرو عبد الحكيم المهدى حسانين
 1615120200100392 ۱۲۰٨وفاء احمد السيد مسعد ابوالسعود
 1615120200100322 ۱۲۰٩وفاء بدر حلمى عبد الهادى زيدان
 1615120200101018 ۱۲۱۰وفاء رمضان عبدالصمد زهران
 1615120200100609 ۱۲۱۱وفاء محمد سليم سمرة
 1615120200100791 ۱۲۱۲وفاء مصطفى فاروق ابراهيم منسى
 1615120200100822 ۱۲۱۳وفاء وحيد عدالن احمد
 1615120200100094 ۱۲۱۴وفاء يحى عبدربه سعد شنب
 1615120200101259 ۱۲۱۵وليد سعد عبدالعزيز علوه
 1615120200100124 ۱۲۱۶وليد شوقى عبداللطيؾ زايد سعداوى
 1615120200100785 ۱۲۱٧وليد محمود صدقى محمود درويش
 1615120200100418 ۱۲۱٨يارا حسام الدين ناجى محمد سلومة
 1615120200101126 ۱۲۱٩يارا حسين السيد النجار
 1615120200100489 ۱۲۲۰يارا ربيع عبدالحميد سالمه
 1615120200100884 ۱۲۲۱يارا صالح الدين محمد محمد جبر
 1615120200100045 ۱۲۲۲يارا عالء محمد كامل يوسؾ سليمان
يارا مجدى ابراهيم محمد عبد الحميد
1615120200100345 ۱۲۲۳
ابراهيم
 1615120200100226 ۱۲۲۴يارا محمد الموافى العزب
 1615120200100601 ۱۲۲۵يارا وليد محمد محمود يوسؾ
 1615120200101109 ۱۲۲۶ياسمين السيد حسين التمنه
 1615120200100651 ۱۲۲٧ياسمين السيد نجيب محمد عوض
 1615120200101297 ۱۲۲٨ياسمين رضا محمد احمد البؽدادى
 1615120200100796 ۱۲۲٩ياسمين عبد الرحيم محمد عبد المولى
 1615120200100756 ۱۲۳۰ياسمين عبد السالم عبد الحميد عبد السالم
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 1615120200100314 ۱۲۳۱ياسمين عالء ابراهيم على منصور
 1615120200100529 ۱۲۳۲ياسمين فرج سيد احمد داود سيد احمد
 1615120200101077 ۱۲۳۳ياسمين محمد سالم محمد مطاريد
 1615120200100101 ۱۲۳۴ياسمين محمد محمود محمد ليمونه
 1615120200100856 ۱۲۳۵ياسمين مصطفى اسماعيل حافظ الرمادى
 1615120200100373 ۱۲۳۶يحيى هانى عنتر ابراهيم محمد
 1615120200100734 ۱۲۳٧يسر محمد الشربينى عبده يونس
 1615120200100150 ۱۲۳٨يسرا محمد عبد هللا محمد بيومى ابو زيد
 1615120200100579 ۱۲۳٩يمنى اكرم السيد ابراهيم الخاليلى
 1615120200100933 ۱۲۴۰يمنى السيد المتولى السيد العطار
 1615120200100374 ۱۲۴۱يمنى امجد محمد محمد القاضى
 1615120200101160 ۱۲۴۲يمنى ايمن حسن محمد موافى
 1615120200100763 ۱۲۴۳يمنى حسن عبد المومن الشربينى
 1615120200101291 ۱۲۴۴يمنى حسين السيد على الخولى
 1615120200101224 ۱۲۴۵يمنى شريؾ عبد الجليل حسن
 1615120200100834 ۱۲۴۶يمنى طارق ابراهيم محمد ابراهيم
 1615120200100336 ۱۲۴٧يمنى عنتر عبد التواب ابراهيم سالمه
 1615120200100731 ۱۲۴٨يمنى مصطفى عبد الحميد احمد الديب
 1615120200100020 ۱۲۴٩يوحنا عزت سامى انيس اسعد
 1615120200100820 ۱۲۵۰يوسؾ احمد السيد محمد عجوة
 1615120200100995 ۱۲۵۱يوسؾ احمد المتولى عبدالمجيد
 1615120200100396 ۱۲۵۲يوسؾ احمد عبد الرزاق سعد رزيقه
 1615120200100598 ۱۲۵۳يوسؾ احمد محمد مسلم
 1615120200100409 ۱۲۵۴يوسؾ ايمن محمد عبد العزيز نافع
 1615120200101088 ۱۲۵۵يوسؾ حمدى محمد ابو المحاسن نعيم
 1615120200100728 ۱۲۵۶يوسؾ سالم حمدى سالم سيد احمد
 1615120200101423 ۱۲۵٧يوسؾ مجدى حسين الحديدى عسل
 1615120200101223 ۱۲۵٨يوسؾ محمد الصديق عيد
 1615120200100667 ۱۲۵٩يوسؾ محمد حسن محمد حسن
 1615120200101287 ۱۲۶۰يوسؾ مسعد عبد الفتاح محمد اليمانى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۲۳۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تمرينات عالجية()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي
انتظام

۱۲۶۳

اسم الطالب
كودالطالب
م
يوسؾ مصطفى الراملى مصطفى ابو
1615120200100630 ۱۲۶۱
االسعاد
 1615120200101358 ۱۲۶۲يوسؾ وائل السعيد انيس وهدان
يوسؾ وائل محمد محمد البيومى عبد
1615120200101203 ۱۲۶۳
الرحيم

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۳۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

م

 :تمرينات عالجية ()۱
:

۲۶

كودالطالب

الفصل

 :الفصل الربيعي

اسم الطالب

۱

 1615120190101165ابراهيم خالد عبدالباقى عبدهللا خليفة

۲

 1615120190101332امانى احمد عيسى الخولى

۳

 1615120190101305امانى االمام على االمام

۴

 1615120190101318امنية طارق فاروق عبد السالم البنا

۵

 1615120190101336امنية فتحى عبد العزيز سالم

۶

 1615120190101352بهاء حسن السيد ابراهيم

٧

 1615120190101301خلود عبد العليم عبد العليم جادو النجار

٨

 1615120180100834سلمى ياسر السعيد تركى

٩

 1615120190101307فاطمة صفوت احمد الشاذلى عبدة امبابى

۱۰

 1615120180100837مازن عماد حسن العفيفى

۱۱

 1615120190101310معتز محمد السيد مومن

۱۲

 1615120190101303نورهان احمد جابر عبد المحسن ناصؾ

۱۳

 1615120190100896احمد ايمن خليفة خليفة

۱۴

 1615120170100187احمد عباس عبدالؽنى الملوى

۱۵

 1615120190100513احمد محمود قنفود عبدالرحمن

۱۶

 1615120190100983جمال عصام محمود عبده ابراهيم

۱٧

 1615120190100975حسام حسن معوض عوض بدر

۱٨

 1615120190101275حنان محمد ادريس حامد ابراهيم

۱٩

 1615120190100976خالد محمد محمد حسين ابراهيم حموده

۲۰

 1615120190100590ساره حامد محمد على رمضان

۲۱

 1615120180100772سمر صبر عبد الرحيم داود

۲۲

 1615120180100679محمد احمد محمد شريؾ السيد

۲۳

 1615120190100675محمد كمال عبد العزيز بركات

۲۴

 1615120190100929مصطفى السعيد عبدالحليم عبده حشيش

۲۵

 1615120190100998مصطفى السيد مبروك عبدالباقى

۲۶

 1615120180100149نصر منصور نصر جمال الدين بهنسى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انتظام

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۳۵من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :امراض نساء وتوليد
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱٩

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱

 1615120190101332امانى احمد عيسى الخولى

۲

 1615120190101318امنية طارق فاروق عبد السالم البنا

۳

 1615120190101336امنية فتحى عبد العزيز سالم

۴

 1615120190101352بهاء حسن السيد ابراهيم

۵

 1615120190101301خلود عبد العليم عبد العليم جادو النجار

۶

 1615120180100834سلمى ياسر السعيد تركى

٧

 1615120190101307فاطمة صفوت احمد الشاذلى عبدة امبابى

٨

 1615120180100837مازن عماد حسن العفيفى

٩

 1615120190101310معتز محمد السيد مومن

۱۰

 1615120190101303نورهان احمد جابر عبد المحسن ناصؾ

۱۱

 1615120190100137احمد مرعى السعيد مرعى على

۱۲

 1615120190100975حسام حسن معوض عوض بدر

۱۳

 1615120190100962خالد على محمد حجازى خالد

۱۴

 1615120190100976خالد محمد محمد حسين ابراهيم حموده

۱۵

 1615120180100772سمر صبر عبد الرحيم داود

۱۶

 1615120190101109عمر محمد عبد الرحمن احمد يوسؾ

۱٧

 1615120190101166محمد عالءالدين محمد الشيشينى

۱٨

 1615120180100829مروان احمد ماهر السيد عطية

۱٩

 1615120190100929مصطفى السعيد عبدالحليم عبده حشيش

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ۲۳۶من ۵۰۶

م
۱
۲
۳
۴
۵
۶
٧
٨
٩
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱٧
۱٨
۱٩

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۲۳٧من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :علم االمراض ()۱
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱

م
۱

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200101471سهيله صبرى فوزى سعده

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۲۳٨من ۵۰۶

م
۱

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۲۳٩من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱

 1615120200100390ابانوب عوض عزيز طوبيه

۲

 1615120200101246ابرار عبدهللا عباس زين

۳

 1615120200100129ابراهيم حسين ابراهيم كامل السيد

۴

 1615120200101301ابراهيم حمدى فتحى ابراهيم شحتو

۵

 1615120200100278ابراهيم شاكر عبد الفتاح الدسوقى عيسى

۶

 1615120200101038ابراهيم عاطؾ عبدالسالم على شحاته

٧

 1615120200101041ابراهيم على ابراهيم على تركيه

٨

۱۰

 1615120200100754ابراهيم محمد ابراهيم محمد
ابراهيم محمد ابراهيم محمد ابراهيم
1615120200100843
الدسوقى
 1615120200100337ابراهيم يحيى عبدالعزيز عبدالقادر

۱۱

 1615120200100185احسان محمود محمد محمود عنانى

۱۲

 1615120200100619احمد ابراهيم احمد السيد محمد

۱۳

 1615120200100563احمد ابراهيم العدوى العفيفى

۱۴

 1615120200100194احمد ابراهيم العرابى رزق السقا

۱۵

 1615120200100830احمد احمد عبد العظيم ابوسكينه

۱۶

 1615120200101211احمد اسامه عبد العزيز الخولى

۱٧

 1615120200100859احمد اكرم الشحات محمد

۱٨

 1615120200100707احمد السيد ناصؾ الدسوقى ابو الخير

۱٩

 1615120200100708احمد المؽاورى احمد محمد ناصؾ

۲۰

 1615120200100729احمد الهلباوى رزق الدسوقى يوسؾ

۲۱

 1615120200100970احمد الوصيؾ محمد ابراهيم ابراهيم

۲۲

 1615120200101280احمد انور محمد حسن على احمد

۲۳

 1615120200101163احمد باسم عطيه سعد ابو رفاعى

۲۴

 1615120200101105احمد بالل عبد الموجود ابراهيم

۲۵

 1615120200100461احمد جابر محروس ضيؾ هللا العقارى

۲۶

 1615120200100848احمد جمال احمد الشربينى امام

۲٧

 1615120200100332احمد حسن على على محمد الدويهى

۲٨

 1615120200100412احمد حمدى عبدالجواد محمد

۲٩

 1615120200100564احمد خالد السيد احمد البسيونى

۳۰

 1615120200100766احمد خالد على المملوك

٩

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۴۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳۱

 1615120200101175احمد خليل احمد محمد ابراهيم

۳۲

 1615120200100316احمد رجب محمد حافظ حموده

۳۳

 1615120200100764احمد رضا احمد محمد نصر

۳۴

 1615120200100827احمد رضا عبد اللطيؾ عبد هللا

۳۵

 1615120200100959احمد رياض شكرى احمد الدرس

۳۶

 1615120200101434احمد زينهم رفعت سعد مرؼنى

۳٧

 1615120200100478احمد سالم عبدالجليل احمدابراهيم

۳٨

 1615120200100795احمد سامح السعيد كامل

۳٩

 1615120200101262احمد سامح السيد عرمان

۴۰

 1615120200100477احمد سعد بدير احمد بدير زينه

۴۱

 1615120200100422احمد سعيد الشحات عبدربه عبد هللا

۴۲

 1615120200101028احمد سعيد محمد عبدالؽنى موسى

۴۳

 1615120200100181احمد سالمه احمد عبدالمعطى سالمه

۴۴

 1615120200100378احمد سمير محمد كحشر

۴۵

 1615120200101089احمد سيد احمد محمد خطاب

۴۶

 1615120200100738احمد شاكر المرسى ابراهيم الناقر

۴٧

 1615120200100179احمد شلبى مرسى شلبى الجبالى

۴٨

 1615120200100613احمد صالح السيد على على رخا

۴٩

 1615120200101151احمد صبحى اسماعيل ابراهيم الحيله

۵۰

 1615120200100487احمد صفوت رمضان ابو

۵۱

 1615120200100460احمد صالح احمد محمد زقزوق

۵۲

 1615120200100737احمد طارق محمد عباس محمد عمر

۵۳

 1615120200101148احمد عاطؾ احمد عبد الحميد الحيله

۵۴

 1615120200100247احمد عبد الحليم عبد الحميد الشهاوى

۵۵

1615120200100459

۵۶

1615120200100770

۵٧

1615120200101098

۵٨

1615120200101128

۵٩

 1615120200101274احمد عبد القادر السيد يوسؾ الؽنام

۶۰

 1615120200101113احمد عبدالفتاح زكريا سافوح

حضور

انصراؾ

احمد عبد الحليم عبد العليم محمد
احمد عبد الحميد عبد الروؾ عبد الحميد
عبد العال
احمد عبد الرحمن عبد الجواد عبد الرحمن
فايد
احمد عبد الؽفار محمد جاد

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۲۴۱من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶۱

 1615120200100007احمد عبدهللا عيد ابوالنصر

۶۲

 1615120200101207احمد عبدالناصر محمد نجم

۶۳

 1615120200101295احمد عبده عبده مصطفى مراد

۶۴

 1615120200100681احمد عالء الدين احمد العدل الباز

۶۵

 1615120200100018احمد عالء عباس حماد بركات

۶۶

 1615120200101101احمد على حامد قاسم

۶٧

 1615120200100971احمد على على حسن احمد حسين

۶٨

 1615120200101457احمد على هانى هارون الشامى

۶٩

 1615120200101194احمد عمر محمد رضوان

٧۰

 1615120200100315احمد عيد عبد الهادى محمد سالمه

٧۱

 1615120200101382احمد عيسى محمد نجيب عون المعداوى

٧۲

 1615120200100696احمد فاروق ابراهيم عوض الدميرى

٧۳

 1615120200100928احمد فواد سعد عبد الرازق محمد

٧۴

 1615120200100909احمد مجدى حسنين احمد المرشدى

٧۵

 1615120200100574احمد مجدى محمد عبد هللا الحناطى

٧۶

 1615120200101370احمد محمد ابراهيم رضوان سليم

٧٧

 1615120200100244احمد محمد ابو الفتوح ابراهيم محرز

٧٨

 1615120200100214احمد محمد احمد شعالن

٧٩

 1615120200100423احمد محمد اسماعيل المزين

٨۰

 1615120200100608احمد محمد السيد العربى ابوالرجال

٨۱

 1615120200100687احمد محمد السيد محمد نجا

٨۲

 1615120200100953احمد محمد السيد محمد يونس

٨۳

 1615120200100868احمد محمد العوضى على على

٨۴

 1615120200101386احمد محمد عبد الؽنى على عامر

٨۵

 1615120200100916احمد محمد عبده محمد حسن

٨۶

 1615120200100998احمد محمد عطيه مجاهد

٨٧

 1615120200101357احمد محمد على العوضى مصطفى زايد

٨٨

 1615120200100726احمد محمد على على فايد

٨٩

 1615120200100361احمد محمد على محمد عبده

٩۰

 1615120200101271احمد محمد فوزى ؼنيم

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۴۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩۱

 1615120200100481احمد محمد محمود عبد هللا شيحه

٩۲

 1615120200101300احمد محمد مختار االمام السيد

٩۳

 1615120200100128احمد محمد منير محمد محمود جادهللا

٩۴

 1615120200100058احمد محمود محمد احمد زايد

٩۵

 1615120200100096احمد مسعد محمد يوسؾ خيرهللا

٩۶

 1615120200100782احمد مصطفى عبد العال السيد الشاميه

٩٧

 1615120200100294احمد مصطفى مؽازى محمد جمعه

٩٨

 1615120200101441احمد منصور عبد الوهاب القمصانى

٩٩

 1615120200100184احمد مهيب عبد اللطيؾ الفقى

۱۰۰

 1615120200100059احمد ناصر بيومى الشرنوبى يونس

۱۰۱

 1615120200100003احمد ناصر صابر البسيونى

۱۰۲

 1615120200101270احمد نصحى محمد احمد الباز

۱۰۳

 1615120200100358احمد هاشم عبدالفتاح محمد ابراهيم

۱۰۴

 1615120200100931احمد وائل على ابو الخير

۱۰۵

 1615120200100818احمد وجيه فاضل سالمه محمد

۱۰۶

 1615120200101396احمد وليد محمد عوض

۱۰٧

 1615120200101176احمد ياسر احمد الجوهرى ابو العينين

۱۰٨

 1615120200101027احمد يسرى احمد عبدالصبور الشيخ

۱۰٩

 1615120200100243ادهم احمد ابو زيد على عرب

۱۱۰

 1615120200100741ادهم احمد عبد هللا عبد المقصود

۱۱۱

 1615120200100751ادهم ايمن صابر محمد طه

۱۱۲

 1615120200101369ادهم عماد حسن حسن على التركى

۱۱۳

 1615120200100299اروى احمد احمد عبدالؽنى خضر

۱۱۴

 1615120200101390اروى عبد هللا السيد السيد اللبودى

۱۱۵

 1615120200100808اروى محمد احمد ادم زكى

۱۱۶

 1615120200100677اريج عزت هالل محمد عبد هللا

۱۱٧

 1615120200100171اسامة محمد احمد الشباسى

۱۱٨

 1615120200101453اسامه عماد سعيد ابو العطا

۱۱٩

 1615120200100851اسامه محمد صبح حمزه الهنيدى

۱۲۰

 1615120200100462اسر ايمن امين المسيرى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۴۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱۲۱

 1615120200100034اسراء ابراهيم عبد المنعم محمود

۱۲۲

 1615120200100965اسراء احمد الحسين القعقاع محمد

۱۲۳

 1615120200100974اسراء احمد على عوض شعيب

۱۲۴

 1615120200101310اسراء احمد محمد الخليفه

۱۲۵

 1615120200101350اسراء اسامه ابو الفتوح رزق رزق

۱۲۶

 1615120200100053اسراء الرفاعى احمد شوقى محمود الرفاعى

۱۲٧

 1615120200100318اسراء السيد عبد الستار محمود الجمل

۱۲٨

 1615120200100329اسراء السيد عبد الواحد عثمان ابراهيم

۱۲٩

 1615120200101450اسراء جمال احمد ابو النجا شحاته

۱۳۰

 1615120200100012اسراء جمال محمد ابو ؼنيم

۱۳۱

 1615120200100220اسراء رضا عبد الخالق عبد الواحد

۱۳۲

 1615120200100068اسراء زكريا محمد ابوالنضر

۱۳۳

 1615120200101095اسراء سامح ابراهيم السيد عوض

۱۳۴

 1615120200101410اسراء سعد محمد نوح

۱۳۵

 1615120200100506اسراء سمير عبد الحكيم عفيفى النمر

۱۳۶

 1615120200100841اسراء شعيب المؽاورى ابو زيد

۱۳٧

 1615120200100803اسراء عبد الحميد محمد حسين عبد الرحمن

۱۳٨

 1615120200100005اسراء عبدالعزيز محمد محمد مصطفى

۱۳٩

 1615120200100860اسراء مجدى ابراهيم السيد المتولى

۱۴۰

 1615120200100736اسراء محمد عبد المنعم االباصيرى محمد

۱۴۱

 1615120200101009اسراء محمد كيالنى رجب

۱۴۲

 1615120200100927اسراء محمد منصور محمد احمد

۱۴۳

 1615120200100838اسراء محمود امين موسى

۱۴۴

 1615120200100537اسراء محمود بسيونى حسن بسيونى بدر

۱۴۵

 1615120200100417اسراء منصور عبد الرازق ابراهيم عارؾ

۱۴۶

 1615120200100855اسراء ناجى ابراهيم المرسى رزيق

۱۴٧

 1615120200100821اسراء نبيل السيد على على

۱۴٨

 1615120200100437اسالم ابراهيم انيس محمد زايد

۱۴٩

 1615120200101133اسالم السيد متولى معاطى

۱۵۰

 1615120200100954اسالم جالل عبد الفتاح محمد عبد ربه

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۴۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱۵۱

 1615120200100446اسالم حسام عبدالموجود سويلم

۱۵۲

 1615120200100615اسالم لطفى احمد حسن نصر

۱۵۳

 1615120200100792اسالم ياسر السيد على حسانين

۱۵۴

 1615120200101356اسماء احمد رمضان على

۱۵۵

 1615120200100103اسماء احمد صالح عوض شعوط

۱۵۶

 1615120200100062اسماء احمد عبد الونيس محمد المسيرى

۱۵٧

 1615120200101198اسماء احمد محمد نصر

۱۵٨

 1615120200100812اسماء اسماعيل عبد المنعم على احمد صقر

۱۵٩

 1615120200100817اسماء االحمدى العراقى ابراهيم عامر

۱۶۰

 1615120200100474اسماء السيد عبد الحميد عيد مصطفى

۱۶۱

 1615120200100054اسماء بكر عبدالناصؾ عبدهللا البهنسى

۱۶۲

 1615120200100807اسماء جمال محمود محمد السيد

۱۶۳

 1615120200100207اسماء حسن عبد الخالق حسن منصور

۱۶۴

 1615120200100338اسماء راضى سعد محمود طربوش

۱۶۵

 1615120200100512اسماء رجب محمد ضبش

۱۶۶

 1615120200100757اسماء رضا حسنين محمد

۱۶٧

 1615120200101111اسماء زؼلول حمودة ابوهيكل

۱۶٨

 1615120200101083اسماء سامى عبد المعطى حسن فراج

۱۶٩

 1615120200100744اسماء سمير عطيه السيد يوسؾ

۱٧۰

 1615120200100264اسماء شريؾ احمد محمد الكيال
اسماء عبد الناصر عبد الحليم عبد المعطى
1615120200101330
المكاوى
 1615120200100887اسماء عبد النبى على موسى سيد احمد

۱٧۳

 1615120200100289اسماء عبدالقادر عبدالونيس محمد الزؼبى

۱٧۴

 1615120200100947اسماء على السيد ابر اهيم احمد

۱٧۵

 1615120200101164اسماء على محمد على الجزار

۱٧۶

 1615120200100748اسماء على معين معين على الصياد

۱٧٧

 1615120200100276اسماء كمال محمد فكرى اباظه

۱٧٨

 1615120200100527اسماء محمد احمد احمد زؼلول

۱٧٩

 1615120200101366اسماء محمد توفيق ابو زيد ؼراب

۱٨۰

 1615120200100944اسماء محمد عيد عيد سالم

۱٧۱
۱٧۲

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۴۵من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱٨۱

 1615120200100086اسماء محمود جوده جعفر

۱٨۲

 1615120200100040اسماء ياسر ابراهيم الشيخ

۱٨۳

 1615120200100258اسماعيل السعيد عطيه اسماعيل سالم

۱٨۴

 1615120200100212اشرؾ محمد محمد احمد البحرية

۱٨۵

 1615120200101325افنان اسماعيل محمد اسماعيل عامر

۱٨۶

 1615120200100991افنان عاطؾ ابو بكر رمضان الحوت

۱٨٧

 1615120200101174افنان نصر احمد راشد عمر

۱٨٨

 1615120200100072االء ابراهيم ابراهيم السيد خليل

۱٨٩

 1615120200101367االء ابراهيم الكيالنى السيد احمد

۱٩۰

 1615120200100083االء ابراهيم رمضان محمد ابو ضعن

۱٩۱

 1615120200100043االء ابراهيم عبد الوهاب قرقر

۱٩۲

 1615120200101042االء احمد اسماعيل سالمه وافى

۱٩۳

 1615120200100521االء احمد خالد السعيد

۱٩۴

 1615120200100387االء احمد عباس زايد زايد

۱٩۵

 1615120200100541االء احمد محروس عبدهللا مليجى الكرمانى

۱٩۶

 1615120200100386االء احمد محمد حسين عبد الرسول

۱٩٧

 1615120200100344االء السعيد خليل السعيد الفقى

۱٩٨

 1615120200101017االء بهاء شحاته مدكور

۱٩٩

 1615120200101024االء جمال احمد طه ابراهيم

۲۰۰

 1615120200101091االء حسنى سليمان خالد ابوطاحون

۲۰۱

 1615120200101230االء رجب السيد الشناوى

۲۰۲

 1615120200100829االء رمضان محمد عبده

۲۰۳

 1615120200101426االء سليم خيرى سليم

۲۰۴

 1615120200101465االء سمير عبد العظيم شحاته

۲۰۵

 1615120200100540االء صبرى فرحان عبد الحميد الجداوى
االء صالح عبدالرازق محمد محمود
1615120200100078
الشاذلى
 1615120200101348االء عادل بسيونى الخواص

۲۰٨

 1615120200100717االء عاطؾ رمضان شعبان الفيومى

۲۰٩

 1615120200100401االء عبدالرحمن مبروك درويش ايوب

۲۱۰

 1615120200100889االء فتوح محمد ابوالفتوح

۲۰۶
۲۰٧

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۴۶من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۲۱۱

 1615120200100554االء كمال اسماعيل محمد مرسى

۲۱۲

 1615120200100138االء محمد جمال اسماعيل مصطفى

۲۱۳

 1615120200101449االء محمد عبد الواحد عبد الرحمن عثمان

۲۱۴

 1615120200100800االء محمود محمد احمد شبير

۲۱۵

 1615120200101439االشرؾ ابراهيم نصير محمد سليمان

۲۱۶

 1615120200101227البراء ايهاب عمر احمد

۲۱٧

 1615120200100041الحسن عبدالوهاب عبدالوهاب ابو النجا

۲۱٨

 1615120200100104السعيد احمد السيد عبد السالم سيؾ ودن

۲۱٩

 1615120200100133السعيد محمد محمد ضباب

۲۲۰

 1615120200100470السيد ابراهيم السيد الجزيرى

۲۲۱

 1615120200100359السيد محمد السيد عبدالكريم

۲۲۲

 1615120200100391الشيماء محمد سعد حسن اسماعيل
الشيماء محمد محمد ابراهيم محمد ابو
1615120200100895
الخير
 1615120200100341الشيماء مصطفى محمد خليفة عوض

۲۲۵

 1615120200100952العربى عبد العظيم السيد العربى عارؾ

۲۲۶

 1615120200100611الهام زكى زكى الداودى المنزالوى

۲۲٧

 1615120200100183الهام محمد امام محمد مصطفى

۲۲٨

 1615120200100356امال رفيق السيد صقر

۲۲٩

 1615120200100946امال شوقى عبد الؽفور السيد عبد السالم

۲۳۰

 1615120200100060امال محمد عبدة محمد المنزالوى

۲۳۱

 1615120200100724امانى السيد ابراهيم السيد موسى

۲۳۲

 1615120200101130امانى ايمن محمود سالمه

۲۳۳

 1615120200100296امانى عيد بسيونى فهيم العجمى

۲۳۴

 1615120200100108امانى محمد محى الدين عيسى عبدالؽفار

۲۳۵

 1615120200100804امجد شكرى عبد الخالق على المصرى

۲۳۶

 1615120200100964امجد عاصم محمود محمود الحديدى

۲۳٧

 1615120200101397امل سمير عدالن احمد عبد الحليم

۲۳٨

 1615120200100186امل مصطفى احمد عبد الرحمن الكتامى

۲۳٩

 1615120200100552امنية عبد هللا عبد السالم حسن داؼر

۲۴۰

 1615120200100505امنية محمد عبدالجيد شحاته ماجور

۲۲۳
۲۲۴

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۴٧من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۲۴۱

 1615120200101332امنيه السيد على الرفاعى السيد

۲۴۲

 1615120200100575امنيه حمادة ابو ذكرى ابوذكرى

۲۴۳

 1615120200100948امنيه رمضان محمد محمود الجندى

۲۴۴

 1615120200100113امنيه عبد الحق محمد السيد الفرنوانى

۲۴۵

 1615120200100570امنيه ماهر سعد الشهاوى

۲۴۶

 1615120200101156امنيه محمد السيد ابراهيم

۲۴٧

 1615120200100002اميره ابوالعينين يونس عبداللطيؾ

۲۴٨

 1615120200101125اميره احمد حمدى منصور

۲۴٩

 1615120200101173اميره اسامه السيد عبد الرازق الصباغ

۲۵۰

 1615120200100668اميره جمال ابو الفتوح محمد ابو الخير

۲۵۱

 1615120200100778اميره حسن حسن محمد شهاوى

۲۵۲

 1615120200100267اميره حمدى عبد المهيمن زؼيب

۲۵۳

 1615120200101140اميره خالد محمد الخولى

۲۵۴

 1615120200101168اميره خيرى عابدين حسينى شريؾ

۲۵۵

 1615120200100328اميره شعبان عبدهللا عبدالرازق

۲۵۶

 1615120200101302اميره طارق عبد العظيم محمد احمد

۲۵٧

 1615120200101383اميره عبد الحميد اسماعيل االمام
اميره عبد اللطيؾ مصطفى عبد اللطيؾ
1615120200100350
عامر
 1615120200100098اميره قطب فريد عبد اللطيؾ ابراهيم

۲۶۰

 1615120200100861اميره محمد المرسى المرسى سعفان

۲۶۱

 1615120200100260اميره محمد محمد ؼازى

۲۶۲

 1615120200100516اميره وليد هنداوى زايد

۲۶۳

 1615120200100209اميره يحيى زكريا حسن بطيحه

۲۶۴

 1615120200101468انجى محمد احمد خليل

۲۶۵

 1615120200100238انس سميح انور محمد اماره

۲۶۶

 1615120200101080انس عادل مصطفى هنطش

۲۶٧

 1615120200100087انس عبد العزيز عبد العزيز ابراهيم مرعى

۲۶٨

 1615120200100649اهداء خالد صادق حامد سلمان

۲۶٩

 1615120200100163ايات بدران عبد الخالق محمد االطروش

۲٧۰

 1615120200100831ايات عبده احمد فرحات على

۲۵٨
۲۵٩

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۴٨من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۲٧۱

 1615120200100997ايات منير محمد خليل

۲٧۲

 1615120200100434اياد على حسن على نعيم

۲٧۳

 1615120200100988اياد محمد عاشور عوض

۲٧۴

1615120200100152

۲٧۵

1615120200100192

۲٧۶

1615120200100549

۲٧٧

1615120200100228

۲٧٨

 1615120200101343ايمان احمد السيد السعيد سليمان
ايمان احمد عبد الرازق عبد الفتاح
1615120200100176
السجاعى
 1615120200100705ايمان اسامه عبد العزيز السنوسى

۲٨۱

 1615120200100137ايمان خليل ابراهيم السيد فرؼلى

۲٨۲

 1615120200101232ايمان شعبان عيد عبدالمؽيث

۲٨۳

 1615120200100759ايمان شوقى عبد الخالق محمد عيد

۲٨۴

 1615120200100530ايمان صبيح عبد الؽنى محمد ابو الخشب

۲٨۵

 1615120200100963ايمان عادل عبد الحميد ابراهيم السيد

۲٨۶

 1615120200101456ايمان عبد هللا ابو بكر مسلم

۲٨٧

 1615120200101445ايمان عبد الوهاب سعد عبد العزيز

۲٨٨

 1615120200100348ايمان عبدالجليل ؼريب القلشى

۲٨٩

 1615120200100494ايمان على معوض خميس

۲٩۰

 1615120200100182ايمان عيد محمد ابراهيم الصعيدى

۲٩۱

 1615120200101282ايمان فريد عبد الستار احمد االحول

۲٩۲

 1615120200100221ايمان محسن امين محمد المنيسى

۲٩۳

 1615120200100107ايمان محمد عبد الحليم احمد سعد دراز

۲٩۴

 1615120200100047ايمان محمد مصطفى الشندويلى

۲٩۵

 1615120200100269ايمان مسعد حسن محمد المتولى

۲٩۶

 1615120200100266ايمان مسعود الشناوى عويس

۲٩٧

 1615120200100154ايمان مصطفى احمد عبدهللا احمد الشيخ

۲٩٨

 1615120200100911ايمان ناجى ابراهيم الوصيؾ احمد

۲٩٩

 1615120200100009ايمان نشات عبدالسميع البنا

۳۰۰

 1615120200100610ايمان نعمان عبده الحنفى سالل

۲٧٩
۲٨۰

حضور

انصراؾ

اية موافى محمد موافى الؽيطانى
ايالؾ جمال عبدالمجيد محمد حسين
عبدالجواد
ايمان ابراهيم عبد الخالق عبد الخالق
البانوبى
ايمان ابراهيم فتوح الصاوى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۲۴٩من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳۰۱

 1615120200100321ايمان يوسؾ محمد حسين محمود

۳۰۲

 1615120200100456ايمن عبدالحليم السيد عبدالعزيز التونى

۳۰۳

 1615120200100867ايناس اسامه حسن محمد الدسوقى

۳۰۴

 1615120200100637ايناس السيد محمد السيد السبع

۳۰۵

 1615120200100203ايناس مصطفى اسماعيل زؼلول

۳۰۶

 1615120200101100ايه ابو زيد محمد يونس النجار

۳۰٧

 1615120200100713ايه احمد صابر طه ابو المعاطى

۳۰٨

 1615120200100730ايه اسامه شعبان احمد محمد سمك

۳۰٩

 1615120200100595ايه راشد على حسين

۳۱۰

 1615120200100215ايه رافت عبد المنعم على الشامى

۳۱۱

 1615120200100538ايه سامح احمد المالح عبد الاله الجندى

۳۱۲

 1615120200100353ايه شوقى محمد محمد شاهين

۳۱۳

 1615120200101008ايه عادل عبدالحميد خليل

۳۱۴

 1615120200100772ايه عاطؾ االمير عبد هللا االمير

۳۱۵

 1615120200100039ايه عبد الحميد احمد حموده

۳۱۶

 1615120200101085ايه عبد الرحمن محمد عبدالرحمن عبده

۳۱٧

 1615120200101312ايه عبد السالم عثمان العيوطى

۳۱٨

 1615120200100813ايه عبد هللا قاعود عبد هللا

۳۱٩

 1615120200101256ايه عزيز الدين جابر عبد الحليم

۳۲۰

 1615120200100326ايه عوض السيد احمد محمد قنيش

۳۲۱

 1615120200101464ايه فضل احمد قطب شهاوى

۳۲۲

 1615120200100488ايه كرم عبدالمقصود عبدالمنعم

۳۲۳

 1615120200100580ايه محمد محمد محمود النماس

۳۲۴

 1615120200101185ايه محمد محمد يوسؾ سيد احمد

۳۲۵

 1615120200100562ايه مصطفى احمد ندا

۳۲۶

 1615120200101294ايه معاطى السعيد معاطى الحديدى

۳۲٧

 1615120200100490ايه هوارى جالل رمضان شرؾ الدين

۳۲٨

 1615120200101284ايه وجدى احمد السيد عامر

۳۲٩

 1615120200101179ايه وجيه زين العوضى عبدهللا

۳۳۰

 1615120200100640باسل وائل عبد العليم السيد القزاز

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۵۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳۳۱

 1615120200100560باسم عبد هللا فخر الدين القرموط

۳۳۲

 1615120200101413باسم نصر محمد عبد هللا خاطر

۳۳۳

 1615120200101035بدر شاكر سليمان ابراهيم الرخ

۳۳۴

 1615120200101066بريهان وائل عبده احمد محمد سرور

۳۳۵

 1615120200100471بسام ابراهيم ابو الفتح سليمان ماضى

۳۳۶

 1615120200101069بسمة تامر جابر مسعود صالح

۳۳٧

 1615120200101273بسمه صالح سالمه محمد عامر

۳۳٨

 1615120200100543بسنت ابراهيم مرسى عبد الؽنى الدالى

۳۳٩

 1615120200100158بسنت احمد محمد السيد قناوى

۳۴۰

 1615120200100291بسنت حامد شعيب مصطفى عجمى

۳۴۱

 1615120200100106بسنت مصطفى مصطفى على النجار

۳۴۲

 1615120200101258بالل محمد محمد صالح عيد

۳۴۳

 1615120200100099بيير بيشوى بطرس بطرس

۳۴۴

 1615120200100535تسنيم اشرؾ محمد هواش

۳۴۵

 1615120200100618تسنيم الحسينى بالل المرسى المرسى شطا

۳۴۶

 1615120200101040تسنيم سعيد على الشاذلى

۳۴٧

 1615120200101443تسنيم عادل ابراهيم قاسم محمد

۳۴٨

 1615120200100015تسنيم محمد مختار عبد الوهاب فوده

۳۴٩

 1615120200101012تقى السيد عمر هدهود

۳۵۰

 1615120200100004تقى سعيد منصور منصور الحنتير

۳۵۱

 1615120200100550تيسير محمد عبدهللا رشاد

۳۵۲

 1615120200100740ثريا السيد السيد على عمر خطاب

۳۵۳

 1615120200100966جمال ايمن مصطفى عبد الرحمن مصطفى

۳۵۴

 1615120200100596جنه كامل مصطفى الباز

۳۵۵

 1615120200100525جنه محمد السيد محمود صقر

۳۵۶

 1615120200101285جهاد السيد سيد احمد جاد عبيدو

۳۵٧

 1615120200100046جهاد انور محمود ابو العينين

۳۵٨

 1615120200101298جهاد بدير السيد محمد بسيونى دحدوح

۳۵٩

 1615120200100191جهاد سعد عبدالصادق عبد المولى رضوان

۳۶۰

 1615120200101155جهاد سليمان محمد سليمان محمد

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۵۱من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳۶۱

 1615120200100666جهاد عاطؾ السيد عبدالسالم النجار

۳۶۲

 1615120200100286جهاد عبدهللا عبد النبى السيد سليمان

۳۶۳

 1615120200100093جهاد مجدى محمد احمد المكاوى

۳۶۴

 1615120200101255حاتم محمد القطب زهيرى

۳۶۵

 1615120200100463حاتم مروان عبدالؽنى محمد عبدالدايم

۳۶۶

 1615120200100439حازم رجب عبد القادر عبد الرازق العتر

۳۶٧

 1615120200100700حازم سالم محمد على سالم

۳۶٨

 1615120200100118حازم سعيد الشحات عبدهللا الصعيدى

۳۶٩

 1615120200100249حازم شريؾ ابراهيم عبد الروؾ

۳٧۰

 1615120200101438حازم محمد عبده شحاته النجار

۳٧۱

 1615120200101420حازم محمود حامد حسين عبد الكريم

۳٧۲

 1615120200100508حبيبه احمد محمود احمد هالل

۳٧۳

 1615120200100400حبيبه حسن حسن محمد زلط

۳٧۴

 1615120200100547حبيبه صبرى احمد محمود حماد

۳٧۵

 1615120200101106حبيبه محمد ابراهيم محمد شلبى

۳٧۶

 1615120200100134حبيبه محمد سمير محمد عبد الرازق

۳٧٧

 1615120200100021حبيبه ممدوح السيد على محمد

۳٧٨

 1615120200100581حسام اسماعيل محمد عيسى

۳٧٩

 1615120200100389حسام الدين حسن محمود ابراهيم البحيرى

۳٨۰

 1615120200101188حسام الدين عصام عبدالمنعم حمام

۳٨۱

 1615120200100735حسام فريد عبد الرحمن على شحاته

۳٨۲

 1615120200100864حسام محمد عارؾ احمد عمر

۳٨۳

 1615120200100958حسام محمد منصور محمد كراوية

۳٨۴

 1615120200100074حسن احمد حسن السنهورى

۳٨۵

 1615120200100395حسن جابر حسن اسماعيل

۳٨۶

 1615120200100357حسناء مصطفى محمد احمد موسى

۳٨٧

 1615120200100749حسين احمد حسن حسين حسن

۳٨٨

 1615120200100241حسين ياسر محمد عبد المنعم عبد المنعم

۳٨٩

 1615120200100195حفصة محمد فؤاد المكاوى

۳٩۰

 1615120200101123حكمت مصطفى زكى الصباغ

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۵۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳٩۱

 1615120200100646حليمه اسماعيل ابو العطا اسماعيل درؼام

۳٩۲

 1615120200100457حمزه عصام محمد شعبان بلبع

۳٩۳

 1615120200100140حمزه فكيه عبد الصمد عبد البارى

۳٩۴

 1615120200100571حنان عزت صالح ضهر

۳٩۵

 1615120200100520حنين الشربينى احمد الشربينى حطب

۳٩۶

 1615120200100092حنين متولى رمضان محمد عيسى

۳٩٧

 1615120200100658حنين محمد جمال ثابت عثمان

۳٩٨

 1615120200100427خالد السيد محمود اسماعيل فطيم

۳٩٩

 1615120200101402خالد ايمن فاروق على عرفه

۴۰۰

 1615120200100695خالد باسم فتحى عبد العليم سرحان

۴۰۱

 1615120200101378خالد رمضان السيد خير هللا

۴۰۲

 1615120200100230خالد عاصم محمد حسين الجندى

۴۰۳

 1615120200100767خالد عصام عبد المنعم شعبان

۴۰۴

 1615120200100559خالد على عبد الفتاح الخولى

۴۰۵

 1615120200100253خلود ابراهيم امين النبراوى

۴۰۶

 1615120200101044خلود عبد هللا فهمى عبد الخالق جاد

۴۰٧

 1615120200100720خلود عطا المتولى عبد الوهاب خليفه

۴۰٨

 1615120200100603خلود على محمد عبد الرحيم علوان

۴۰٩

 1615120200100513خلود عوضين عبدالاله محمد الصايػ

۴۱۰

 1615120200100300خلود قطب شريؾ متولى عاشور

۴۱۱

 1615120200101159خلود محسن السيد عبدالعال البطه

۴۱۲

 1615120200101409دارين عادل عوض عبد السالم سالمه

۴۱۳

 1615120200100858داليا عادل على ابوؼنيمه
داليا عبد المقصود محمد عبد المقصود
1615120200100105
الهاشمى
 1615120200100633داليا عماد حمدى عبد العزيز رجب البنا

۴۱۶

 1615120200101452دانه محمد صالح درؼام

۴۱٧

 1615120200100546دعاء ابراهيم احمد السيد طايل

۴۱٨

 1615120200100871دعاء ابراهيم محمود صالح

۴۱٩

 1615120200100907دعاء السعيد الدسوقى جوده السعيد

۴۲۰

 1615120200101361دعاء رشاد احمد موسى ؼنيم

۴۱۴
۴۱۵

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۵۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۴۲۱

 1615120200100164دعاء رشدى ابراهيم اسماعيل الكومى

۴۲۲

 1615120200100199دعاء صالح ابوالعنين البنا

۴۲۳

 1615120200101311دعاء عزت احمد حسن
دعاء مصطفى عبد الحميد عبد الحميد
1615120200100718
المنسى
 1615120200100159دعاء يسرى عبد الرسول عبد المجيد

۴۲۶

 1615120200100175دميانا روبيل ويصا رزق بسادة

۴۲٧

 1615120200100055دنيا المتولى عبدالؽنى المتولى فلو

۴۲٨

 1615120200101112دنيا خالد جمال الدين محمد عبد الواحد

۴۲٩

 1615120200101020دنيا عبدالرحمن عبدالعزيز الجوهرى

۴۳۰

 1615120200100310دنيا عبدالعال محمد عبد الجواد ابوحالوه
دنيا عز الدين عبد الرازق عبد الرازق
1615120200100703
الشيخ
 1615120200100013دنيا عماد السيد ابو يوسؾ

۴۳۳

 1615120200101036دنيا محمد محمد ابو عيد

۴۳۴

 1615120200100876دينا اسماعيل حمدى الوردانى

۴۳۵

 1615120200100334دينا صالح رياض محمد المحصى

۴۳۶

 1615120200101002دينا مرسى انيس عيد

۴۳٧

 1615120200101182رافت مجدى رافت الشناوى

۴۳٨

 1615120200101073راندا عصمت حلمى زهيان جودة

۴۳٩

 1615120200101138رانيا حسن حسن محمد الدياسطى

۴۴۰

 1615120200100142رانيا ربيع مؽيب جمعه حفلش

۴۴۱

 1615120200100219رانيا عباس محمد الشناوى الؽريب

۴۴۲

 1615120200101375رانيا عبد الكريم احمد عبد الكريم

۴۴۳

 1615120200101124رانيا محمود ياسين احمد

۴۴۴

 1615120200100351رانيا مهدى سالم السيد

۴۴۵

 1615120200101299رانيم محممد عبد الجواد محمد شمخ

۴۴۶

 1615120200100652راويه محمد عبد هللا احمد احمد

۴۴٧

 1615120190101344رحاب عبد العليم عبد الفتاح عزو

۴۴٨

 1615120200100277رحاب عونى محمود حسن الشاعر

۴۴٩

 1615120200100899رحاب محمد محمد يونس عوض

۴۵۰

 1615120200100135رحمه اسامه محمد طلبه سليمان

۴۲۴
۴۲۵

۴۳۱
۴۳۲

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۵۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۴۵۱

 1615120200100779رحمه اكمل مصطفى ؼنيم

۴۵۲

 1615120200100519رحمه السيد عبد منديلة عنبر

۴۵۳

 1615120200101191رحمه جمال سرور احمد

۴۵۴

 1615120200100290رحمه حازم شاكر حموده

۴۵۵

 1615120200100383رحمه حسام الدين احمد

۴۵۶

 1615120200100678رحمه صالح السعيد محمد نعمه هللا

۴۵٧

 1615120200100032رحمه صالح سالم بيومى

۴۵٨

 1615120200100145رحمه صالح سميح محمد

۴۵٩

 1615120200100674رحمه عبد الؽنى احمد عبد الخالق

۴۶۰

 1615120200101171رحمه عالء فوزى محمد دويب

۴۶۱

 1615120200100869رحمه على على يوسؾ سليم

۴۶۲

 1615120200100805رحمه متولى احمد الؽرباوى

۴۶۳

 1615120200100906رحمه محمد مصطفى ابوالعز عبد العزيز

۴۶۴

 1615120200100917رحمه مصباح عبد الفتاح محمد

۴۶۵

 1615120200100160رحمه هالل جميل محمود

۴۶۶

 1615120190101378رحمه يحيى عوض فهمى الجمال

۴۶٧

 1615120200101314ردينه ايمن عبد الهادى عبد السالم الخليجى

۴۶٨

 1615120200101376رشا جمال عبد اللطيؾ النبوى مندور

۴۶٩

 1615120200100675رشا عزمى عبد الجواد عطا رخا

۴٧۰

 1615120200100915رضا ابراهيم محمد ابراهيم حسانين

۴٧۱

 1615120200100819رضا صبرى احمد ابراهيم احمد

۴٧۲

 1615120200101407رضوى احمد محمد عطيه انور

۴٧۳

 1615120200101021رضوى حمدى عبدالقادر الفيومى

۴٧۴

 1615120200101118رضوى عاصم محمد محمد رزق

۴٧۵

 1615120200101120رضوى عبدالقادر عطاهللا سيد احمد قنديل

۴٧۶

 1615120200101110رؼد احمد محمد صادومه

۴٧٧

 1615120200100883رؼد السيد جبر عوض

۴٧٨

 1615120200101422رؼد انس فاضل سالت

۴٧٩

 1615120200100662رؼد زينهم محمود حافظ الحصى

۴٨۰

 1615120200100960رؼد مجدى محمود ابراهيم ابوالفضل

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۵۵من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۴٨۱

 1615120200100660رؼد محمد محمود محمد العنانى

۴٨۲

 1615120200100497رفيدة رافت سعد الملوى

۴٨۳

 1615120200100224رفيده محمد سيد احمد الموذن

۴٨۴

 1615120200100587رقيه طلعت عبد القادر عبد الرووؾ بدر

۴٨۵

 1615120200100715رقيه مصطفى محمد مصطفى مصطفى

۴٨۶

 1615120200100208رمضان ماجد عبد الخالق منصور

۴٨٧

 1615120200100008رنا جالل محمود النضار

۴٨٨

 1615120200100496رنا حمادى محمد محمود

۴٨٩

 1615120200100141رنا خالد محمود ابوزيد

۴٩۰

 1615120200101416رنا سعيد كامل محمد سعيد واصل

۴٩۱

 1615120200101288رنا شريؾ عبد السالم محمود زيدان

۴٩۲

 1615120200101470رنا صبحى على السيد قاسم

۴٩۳

 1615120200100826رنا عبد المنعم صالح عبده سالمه

۴٩۴

 1615120200100165رنا محمد ابراهيم محمد المرابط

۴٩۵

 1615120200100825رنا محمود محمود احمد نعمت هللا

۴٩۶

 1615120200100198رنا نادر مصطفى كمال عبد القادر سعيد

۴٩٧

 1615120200100534رواء هيثم محمد عبد العاطى بكر

۴٩٨

 1615120200100056روان ابراهيم عبدالعاطى رزق الشابورى

۴٩٩

 1615120200100022روان ابو اليزيد محمد ابو قورة

۵۰۰

 1615120200101432روان احمد طه ابراهيم حسن

۵۰۱

 1615120200101142روان احمد فوزى الجوهرى

۵۰۲

 1615120200101236روان اشرؾ محمود الزهيرى

۵۰۳

 1615120200101078روان السيد سعيد عبدالنبى محمد

۵۰۴

 1615120200101384روان حسام السعيد السعيد جاد

۵۰۵

 1615120200100522روان حمدى رجب محمد عبد الفتاح

۵۰۶

 1615120200100524روان خميس محمود قطب محمد عبدالقادر

۵۰٧

 1615120200101459روان رضا محمد جديانه

۵۰٨

 1615120200100832روان رضا محمود محمود الشويل

۵۰٩

 1615120200101385روان سعيد محمد عبد العزيز السواحلى

۵۱۰

 1615120200101403روان صالح احمد جاد

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۵۶من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۵۱۱

 1615120200100584روان طه السيد المرجاوى

۵۱۲

 1615120200101072روان محمد سالم خليل محمد

۵۱۳

 1615120200101442روان محمد على عبد اللطيؾ عبد الؽنى

۵۱۴

 1615120200101031روان محمود محمد ابوالليل

۵۱۵

 1615120200100862روضه اسامه حسن عبد السميع االشقر

۵۱۶

 1615120200100594روضه اسماعيل محمود اسماعيل الشامى

۵۱٧

 1615120200100612روضه صالح كامل محمد احمد

۵۱٨

 1615120200100518روضه منصور جابر منصورعبد

۵۱٩

 1615120200101165روضه وليد خفاجه الحفناوى السيد

۵۲۰

 1615120200100499روضه ياسر حمدى عبدالهادى

۵۲۱

 1615120200100629روميساء حسن السعيد محمد الحوارنى

۵۲۲

 1615120200100514روى سامى احمد سليم محمد

۵۲۳

 1615120200100063روية شوقى عبد الرحمن محمد العطار

۵۲۴

 1615120200100149رويدا احمد محمد فوزى احمد نجم

۵۲۵

 1615120200100504رويدا تامر محروس عبدالجليل صقر

۵۲۶

 1615120200100270روينا احمد محمد سكر

۵۲٧

 1615120200101215ريم ابراهيم عبدالرحمن البهنسى

۵۲٨

 1615120200100180ريم صالح الدين محمد حسب بركات

۵۲٩

 1615120200100555ريم عبد الؽنى دياب محمد العطار

۵۳۰

 1615120200101425ريم محمود عبد الرحمن عبده عياد

۵۳۱

 1615120200100090ريناد عاطؾ عبد القوى ابوالوفا الشوربجى

۵۳۲

 1615120200101084ريناد محمد زكريا محمد سيؾ الدين

۵۳۳

 1615120200100814ريهام سعد محمد عبيد الدكرورى

۵۳۴

 1615120200101136ريوان بالل نجاح ابو عنزه

۵۳۵

 1615120200100073زهراء السيد رشاد السيد عبدالحفيظ

۵۳۶

 1615120200100302زهراء ماهر محمد عبدالسالم هليل

۵۳٧

 1615120200100599زياد احمد رفعت محمد صادق قابيل

۵۳٨

 1615120200100420زياد اسامة احمد محمد ابراهيم

۵۳٩

 1615120200100480زياد حبشى محمد السيد على النشرتى

۵۴۰

 1615120200100026زياد حسام جمال الدين محمد الشاعر

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۵٧من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۵۴۱

 1615120200101228زياد عادل فاروق محمود حسن

۵۴۲

 1615120200101362زياد عبد الؽنى عبد الفتاح الشرشابى

۵۴۳

 1615120200101341زياد محمد السيد عوض على اسماعيل

۵۴۴

 1615120200101015زياد محمد وجيد ؼنيم

۵۴۵

 1615120200100466زياد مصطفى احمد شحاته

۵۴۶

 1615120200101149زينب السيد صبرى السيد السيد سعيد

۵۴٧

 1615120200100049زينب صبحى عبد السميع اسماعيل ناصؾ

۵۴٨

 1615120200100875ساره المدثر الؽريب عبد المنعم

۵۴٩

 1615120200100745ساره جمال عبد اللطيؾ سالمة

۵۵۰

 1615120200100197ساره سعيد فارس ابراهيم ابوزيد

۵۵۱

 1615120200100355ساره سليمان على السيد الشين

۵۵۲

 1615120200101404ساره طارق احمد الشحرى

۵۵۳

 1615120200101414ساره عبد الحميد عبد الفتاح الداودى

۵۵۴

 1615120200100557ساره لمعى ابراهيم شتيه

۵۵۵

 1615120200101166ساره محمد احمد االشقر

۵۵۶

 1615120200101340ساره محمد طه السيد الشين

۵۵٧

 1615120200100205ساره محمد عبد هللا الكالؾ

۵۵٨

 1615120200100066ساره محمد عبد الهادى عبد العزيز الفقى

۵۵٩

 1615120200101281ساره هانى حسين صابر ؼنيم

۵۶۰

 1615120200101134ساره هشام عبد الحكيم محمود

۵۶۱

 1615120200100371ساندرا مجدى مكرم رياض عوض

۵۶۲

 1615120200101187سدين شريؾ على ؼيث

۵۶۳

 1615120200100031سعاد جمال عبد الؽنى عيسى

۵۶۴

 1615120200101344سعاد خالد مسعد عبد السالم محمد

۵۶۵

 1615120200100569سعد زؼلول المرسى الجوهرى

۵۶۶

 1615120200100968سلمى ابراهيم محمد السيد السيد امبابى

۵۶٧

 1615120200100019سلمى احمد حمدى شواطه

۵۶٨

 1615120200101122سلمى احمد فهمى عطيه عبد الكريم

۵۶٩

 1615120200100641سلمى اسالم السيد الحسانين حراز

۵٧۰

 1615120200100590سلمى انور عابد عبد القادر سالمه

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۵٨من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۵٧۱

 1615120200100115سلمى جمال عبد العزيز ابراهيم مرعى

۵٧۲

 1615120200100217سلمى حاتم بندارى الشرقاوى

۵٧۳

 1615120200101063سلمى حسن البكرى الموافى روميه

۵٧۴

 1615120200100925سلمى حمدى السيد فرج السيد

۵٧۵

 1615120200100491سلمى سعد انصارى قلج

۵٧۶

 1615120200100155سلمى محمد بدر احمد محمد عمر

۵٧٧

 1615120200100604سلمى محمد خليل عبده جادو

۵٧٨

 1615120200100940سلمى محمد صبرى ابراهيم السيد داود

۵٧٩

 1615120200101193سلمى محمد صبرى فرحات محمد

۵٨۰

 1615120200100190سلمى محمد عبد الرحمن العدوى

۵٨۱

 1615120200101354سلمى مصطفى احمد زرد

۵٨۲

 1615120200101055سلمى مصطفى احمد محمود عبدالعال
سلمى نصر عبد الرحمن السيد عثمان عبد
1615120200100664
الفتاح
 1615120200100961سلوى عصام رمضان على السيد

۵٨۵

 1615120200100828سلوى مدحت محمد شبل

۵٨۶

 1615120200100206سماء ايمن ابراهيم انور االشوح

۵٨٧

 1615120200100561سماء صفوت محمد محمد الشونى
سماء عبد السالم عبد المعبود عبد السالم
1615120200100127
الخامى
 1615120190101319سماء محمد محمد الداجن

۵٩۰

 1615120200100979سماح محمد محمد ابو المعاطى داود

۵٩۱

 1615120200101121سمر سمير حمدان محمد على عمران

۵٩۲

 1615120200100308سمر ناصر السعيد السعيد على

۵٩۳

 1615120200100122سميه الجهرى فتح محمود ضاهر

۵٩۴

 1615120200100727سميه السيد عبد الهادى عبد الباقى طمان

۵٩۵

 1615120200101049سناء احمد صبحى السيد جاد

۵٩۶

 1615120200101222سهيله ابراهيم محمد ؼالب شلبى

۵٩٧

 1615120200100877سهيله السيد سعد الشربينى عبد الرحمن

۵٩٨

 1615120200101154سهيله حسنى البحيرى ابراهيم ابو حالوة

۵٩٩

 1615120200100035سهيله سعيد زكى عرابى

۶۰۰

 1615120200100079سهيله عزيز عبدالعظيم ابراهيم فايد

۵٨۳
۵٨۴

۵٨٨
۵٨٩

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۵٩من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶۰۱

 1615120200100847سهيله عالء السيد عبد الخالق احمد

۶۰۲

 1615120200101275سهيله لطفى لطفى محمد عوض الكومى

۶۰۳

 1615120200100918شاديه السيد الذكى محمود البسيونى

۶۰۴

 1615120200100379شدوه السيد على على المسنى

۶۰۵

 1615120200100937شذا محمد على محمد سالمه

۶۰۶

 1615120200100339شروق اسامه محمد احمد كشك

۶۰٧

 1615120200101399شروق السيد سعد مصطفى النجار

۶۰٨

 1615120200100027شروق رياض محمد زيان عيسى

۶۰٩

 1615120200100544شروق على احمد قطب الصعيدى

۶۱۰

 1615120200100503شروق محمود اسماعيل دعبيس

۶۱۱

 1615120200100024شروق محمود حسن عكر

۶۱۲

 1615120200101268شريؾ جمال عبدالهادى الرفاعى

۶۱۳

 1615120200100120شريؾ فرج عبد اللطيؾ شرشير

۶۱۴

 1615120200100281شهد ابراهيم بسيونى عبد هللا خلؾ

۶۱۵

 1615120200100313شهد ابراهيم كامل على عامر

۶۱۶

 1615120200100866شهد السعيد عطيه سالمه البيومى

۶۱٧

 1615120200100515شهد عالء مرسى شاهين

۶۱٨

 1615120200100755شهد محمد سالم ابوالفتوح البيلى

۶۱٩

 1615120200100758شيرين ابو بكر عبد ربه بيلى بدوى

۶۲۰

 1615120200100157شيماء امين السيد عمر امين

۶۲۱

 1615120200100636شيماء جمال ابراهيم رمضان فاضل رمضان

۶۲۲

 1615120200100319شيماء سعد عبدالخالق محمد البهى

۶۲۳

 1615120200100095شيماء على عبدالحميد على الشعيرى

۶۲۴

 1615120200100016شيماء محمد رمضان مصطفى ابو العز

۶۲۵

 1615120200100303شيماء محمد عبدالجيد هنداوى

۶۲۶

 1615120200100670شيماء محمد محمد على سعد

۶۲٧

 1615120200100069شيماء نشات احمد مكاوى الصباغ

۶۲٨

 1615120200100333شيماء وحيد زكى احمد عبدهللا

۶۲٩

 1615120200100986صابرين عبد هللا محمد ابراهيم ابو المعاطى

۶۳۰

 1615120200100685صفا محمد عبد اللطيؾ على مره

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۶۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶۳۱

 1615120200100845صفاء بليػ حمدى سيؾ النصر على

۶۳۲

 1615120200100885صالح احمد ابوالليل موسى

۶۳۳

 1615120200100117صالح رجائى عبدالعزيز معوض سليمان

۶۳۴

 1615120200100237ضحى عادل عبد الحميد رمضان

۶۳۵

 1615120200101349ضحى عبد الحليم ابو العطا عبده الجزار

۶۳۶

 1615120200100628ضحى عصام احمد احمد سليم

۶۳٧

 1615120200100531ضحى عصام محمد محروس محمد الدقرنى

۶۳٨

 1615120200100719ضحى ياسر محمد السيد الحفناوى

۶۳٩

 1615120200101216ضياء الدين احمد محمد النقرود

۶۴۰

 1615120200100030ضياء محمد محسوب صقر

۶۴۱

 1615120200100905طارق السيد محمد درويش على

۶۴۲

 1615120200100723طارق حسن محمد على حسن ياسين

۶۴۳

 1615120200100835طارق محمد رمضان السيد على

۶۴۴

 1615120200101326طاهر حامد طاهر البيه

۶۴۵

 1615120200101075طلعت محمود محمد ضيؾ هللا

۶۴۶

 1615120200100367عادل عبد الحميد على المتولى جمعه

۶۴٧

 1615120200101241عاصم عبداللطيؾ حسن محمد

۶۴٨

 1615120200101192عاصم عالء السيد ابو اليزيد

۶۴٩

 1615120200101045عباس عابدين احمد احمد لويزو

۶۵۰

 1615120200100089عباس محمد عباس محمد شاهين

۶۵۱

 1615120200100170عبد الحميد رمضان محمود محمد مطاوع

۶۵۲

 1615120200101412عبد الحميد شريؾ عبد الحميد جابر

۶۵۳

 1615120200100870عبد الرحمن احمد على احمد الشيخ

۶۵۴

1615120200101260

۶۵۵

1615120200100638

۶۵۶

1615120200100414

۶۵٧

1615120200101373

۶۵٨

1615120200100125

۶۵٩

 1615120200101152عبد الرحمن العدوى عوض محمد

۶۶۰

 1615120200100962عبد الرحمن جمال مسعد مجاهد مصطفى

حضور

انصراؾ

عبد الرحمن احمد فهمى حجازى
عبد الرحمن احمد محمد ربيع محمد جاب
هللا
عبد الرحمن احمد ناجى على النجار
عبد الرحمن اسامه محمد محمد حسن
فرحات
عبد الرحمن اشرؾ عبد الحميد محمد

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۲۶۱من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶۶۱

 1615120200100786عبد الرحمن حسام على عبد العظيم شماله

۶۶۲

 1615120200101206عبد الرحمن سامح البدراوى ابوالمعاطى

۶۶۳

 1615120200100972عبد الرحمن سامى احمد احمد سالم

۶۶۴

1615120200101321

۶۶۵

1615120200100984

۶۶۶

1615120200101005

۶۶٧

1615120200101061

۶۶٨

1615120200100725

۶۶٩

1615120200100589

۶٧۰

1615120200100440

۶٧۱

 1615120200100288عبد الرحمن محمد احمد محمد المؽربى

۶٧۲

 1615120200100064عبد الرحمن محمد حجاج ابراهيم سليمه

۶٧۳

 1615120200100794عبد الرحمن محمد على محمد البدوى

۶٧۴

 1615120200101240عبد الرحمن محمد عمر السيد
عبد الرحمن محمود محمد عبد اللطيؾ
1615120200100307
الشاعر
 1615120200100370عبد الرحمن منصور عبدالمولى محمد

۶٧٧

 1615120200101127عبد الرحمن ياسر مصطفى عبدالعزيز

۶٧٨

 1615120200101153عبد هللا ابو بكر حامد محمد معوض حمص

۶٧٩

 1615120200101086عبد هللا حسن محمد سليمان الرفاعى

۶٨۰

 1615120200101087عبد هللا سليمان ابراهيم السيد

۶٨۱

 1615120200100837عبد هللا عبد الرحمن احمد محمد هجرس

۶٨۲

 1615120200101220عبد هللا عطية عبد الفتاح محمد

۶٨۳

 1615120200101250عبد هللا قطب حامد عوض

۶٨۴

 1615120200100472عبد هللا محمد السيد محمد حجاج

۶٨۵

 1615120200100011عبد هللا محمد المحمدى االبشيهى

۶٨۶

 1615120200100250عبد هللا محمد فتحى احمد المهدى

۶٨٧

 1615120200100857عبد هللا محمود محمد سالم كوهية

۶٨٨

 1615120200100697عبد المهيمن احمد عبد العاطى على ريا

۶٨٩

 1615120200100010عبدالحميد محمد عبدالحميد لواتى

۶٩۰

 1615120200100605عبدالسالم اشرؾ مصطفى كمال الباز

۶٧۵
۶٧۶

حضور

انصراؾ

عبد الرحمن سمير ابو العينين ابو الخير
عبد الرحمن صالح مصطفى حسن
السرجانى
عبد الرحمن صبحى على عبدالفتاح
عبد الرحمن عاطؾ عبد هللا عوض هللا
محمد
عبد الرحمن عاطؾ محمود الطنطاوى محمد
عبد الرحمن عبد الرحمن عبدالرازق
عبدالواحد
عبد الرحمن فاروق ابراهيم محمود

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۲۶۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶٩۱

 1615120200101107عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الجبالى

۶٩۲

 1615120200100451عبده احمد سعد قناوى دياب

۶٩۳

 1615120200101099عبير احمد ابراهيم محمد الشيخ حسن

۶٩۴

 1615120200101318عبير اشرؾ ابراهيم حبشى

۶٩۵

 1615120200100872عبير عبد الرازق ابراهيم عبد الرازق

۶٩۶

 1615120200100533عبير عبد الناصر محمود حسن فارس

۶٩٧

 1615120200100342عبير عنتر محروس على

۶٩٨

 1615120200101162عثمان بدر عثمان بدر على

۶٩٩

 1615120200100897عثمان عاطؾ فتوح على طيره

٧۰۰

 1615120200100780عدنان عابر طه عوض محمود

٧۰۱

 1615120200101057عز الدين اشرؾ توفيق محمد احمد

٧۰۲

 1615120200101315عزه سمير حمدى المجدوبى

٧۰۳

 1615120200101043عزه معروؾ السعيد انصارى عيد

٧۰۴

 1615120200100980عال السيد محمود محمد على

٧۰۵

 1615120200100327عال حمدى الوصيؾ الوصيؾ شحاته

٧۰۶

 1615120200100051عال حمدى محمد عبد المعطى البحراوى

٧۰٧

 1615120200100565عال عبد المنعم عبد العزيز البدوى

٧۰٨

 1615120200100810عالء اسامه محمد على محمد

٧۰٩

 1615120200101336عالء الدين عصام محمود عبد هللا مرجان

٧۱۰

 1615120200101047عالء مرسى بسيونى الطباخ
عالءالدين التحفه عبدالرحمن عبد اللطيؾ
1615120200100425
التحفه
 1615120200101079على احمد على احمد فتح هللا عيد

٧۱۳

 1615120200100428على اسامة يوسؾ منيسى

٧۱۴

 1615120200100252على السعيد على ابو موسى

٧۱۵

 1615120200100445على حسن عبداللة حسن ايوب

٧۱۶

 1615120200100424على حسن على سالم من

٧۱۱
٧۱۲

٧۱٧

1615120200100743

٧۱٨

1615120200100317

٧۱٩

1615120200100750

٧۲۰

1615120200100890

حضور

انصراؾ

على رضا على عثمان محمد
على سليم عبد الجيد عبداللطيؾ عبد هللا
سليم
على عبد الرءوؾ على عبد الرءوؾ عالم
الشرؾ
على محسن عبد القادر على احمد

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۲۶۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٧۲۱

 1615120200101444على محمد على السعدنى

٧۲۲

 1615120200100111علياء ابراهيم احمد محمد الشاذلى

٧۲۳

 1615120200100349علياء ابوالكرام توفيق القمرى

٧۲۴

 1615120200100413علياء احمد على احمد اسماعيل

٧۲۵

 1615120200101023علياء حسن محمد عبدالفتاح

٧۲۶

 1615120200100798علياء خالد عبد المنعم جبر

٧۲٧

 1615120200100147علياء سامى عبد المنعم حسن الشابورى

٧۲٨

 1615120200100196علياء عيد سيداحمد عكاشه

٧۲٩

 1615120200100042علياء وحيد محمد محمد السمالوى

٧۳۰

 1615120200101317علياء يسرى عبد العزيز محمد سالم

٧۳۱

 1615120200100455عماد عبد الفتاح فتحى محمد حسين

٧۳۲

 1615120200101264عمار ابراهيم محمد عبدالحفيظ الفقى

٧۳۳

 1615120200101278عمار ياسر عبد الفتاح ابراهيم المتولى

٧۳۴

 1615120200100126عمار يسرى عبدالمنعم ابوسمره

٧۳۵

 1615120200101351عمر السيد على على الخولى

٧۳۶

 1615120200101013عمر جمال عبدالسميع عليمى

٧۳٧

 1615120200101461عمر خالد بدوى فاضل الماوى

٧۳٨

 1615120200100572عمر على محمود سيؾ عبد المقصود

٧۳٩

 1615120200100234عمر مجدى محمد عبدالحليم ؼازى

٧۴۰

 1615120200100631عمر محمد الحمادى شبل رسالن

٧۴۱

 1615120200100577عمر محمد السيد العشرى

٧۴۲

 1615120200100346عمر محمد حسين على بكر

٧۴۳

 1615120200100900عمر محمد رمضان السعيد الشربينى

٧۴۴

 1615120200100732عمر محمد عبد الجليل العوضى جبر

٧۴۵

 1615120200100659عمر محمد معروؾ عبده السيد على

٧۴۶

 1615120200101377عمر مصطفى السيد ابو المجد هنداوى

٧۴٧

 1615120200100957عمرو احمد ابراهيم حماده محمد

٧۴٨

 1615120200100239عمرو احمد محمد ابراهيم الدسوقى زيدان

٧۴٩

 1615120200100863عمرو الحسينى السيد محمد

٧۵۰

 1615120200100174عمرو امجد صبحى زكريا رضوان

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۶۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٧۵۱

 1615120200100394عمرو حسام الدين خميس مصطفى محمد

٧۵۲

 1615120200100768عمرو خالد محمد محمد عباس

٧۵۳

 1615120200101178عمرو شكرى الزينى مجاهد جمعه

٧۵۴

 1615120200100688عمرو صالح محمد السعيد ؼزاله

٧۵۵

 1615120200100006عمرو عصام ابراهيم الهمدان

٧۵۶

 1615120200100362عمرو فواد محمد حسن كردى

٧۵٧

 1615120200101335ؼادة مسعد محمود الزناتى العدل

٧۵٨

 1615120200100274ؼاده احمد سامى عنتر

٧۵٩

 1615120200100305ؼاده امين امين السعيد على

٧۶۰

 1615120200100285فاتن محمد عبدالعزيز عمر الخامى

٧۶۱

 1615120200100257فارس السيد محمد السيد القصبى

٧۶۲

 1615120200100914فارس عيد احمد عبد الرازق احمد

٧۶۳

 1615120200100368فارس محمد عبد الحميد محمود سويلم

٧۶۴

 1615120200100578فاطمة الزهراء احمد السيد الدمشيتى

٧۶۵

 1615120200101202فاطمة على على على حشاد

٧۶۶

 1615120200100275فاطمه ابوالخير بلتاجى زعير

٧۶٧

 1615120200100539فاطمه احمد فتحى اسماعيل العقبى

٧۶٨

 1615120200101289فاطمه اشرؾ محمد سلطان الجهرى

٧۶٩

 1615120200100977فاطمه الزهراء احمد على ابراهيم بحيرى

٧٧۰

 1615120200100912فاطمه الزهراء حسانين محمد فكرى حسنين

٧٧۱

 1615120200100330فاطمه الزهراء عالء محمود صالح

٧٧۲

 1615120200100623فاطمه الزهراء محمد حسن العتمه

٧٧۳

 1615120200100698فاطمه الزهراء محمود طه محمود متولى

٧٧۴

 1615120200101316فاطمه جمعه شوقى محمد

٧٧۵

 1615120200100635فاطمه حسن بهجات بهجات سرور

٧٧۶

 1615120200100626فاطمه طارق محمد مرعى

٧٧٧

 1615120200100639فاطمه محمد عبد هللا محمد ابراهيم

٧٧٨

 1615120200100607فايزه سعد سعد فهيم

٧٧٩

 1615120200100502فرح مجدى عزت زنباع

٧٨۰

 1615120200100161فرحة محمد محمود عبد المجيد

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۶۵من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٧٨۱

 1615120200100449فريد شعبان صالح محمود ابو حمص

٧٨۲

 1615120200100143فريدة عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن

٧٨۳

 1615120200100850فريده عبد الجواد محمد معاذ عبد هللا

٧٨۴

 1615120200100493فضيلة عبد العزيز فتح هللا محمد

٧٨۵

 1615120200101334فكرى اسامى فكرى عبد الفتاح

٧٨۶

 1615120200101170فواد محسن فواد رشاد مومن

٧٨٧

 1615120200101217فيروز محمود محمد محمود

٧٨٨

 1615120200100148فيرونيكا ايهاب معوض بسطوروس

٧٨٩

 1615120200100084كامل كامل محمد راشد

٧٩۰

 1615120200101243كرستينا مالك فكرى جرجس

٧٩۱

 1615120200101293كريم احمد عبد الحميد مصطفى قبيه

٧٩۲

 1615120200101415كريم ايمن عبد الرحمن محمود عبد السالم

٧٩۳

 1615120200100130كريم حامد فتحى ابراهيم الؽفلول

٧٩۴

 1615120200100923كريم خالد حسين الشوربجى حسين

٧٩۵

 1615120200101405كريم طارق محمد يحيى

٧٩۶

 1615120200100029كريم عبد الظاهر عبد العال الدماطى
كريم عبد القوى عبد المطلب مصلحى
1615120200101145
مرسى
 1615120200100431كريم عالء الدين عبدالعظيم الزؼبى

٧٩٩

 1615120200100292كريم عماد الدين محمد محمد جبر

٨۰۰

 1615120200100407كريم محمد الجوهرى ابراهيم كشكه

٨۰۱

 1615120200100193كريم محمد حمدى عبدالعاطى قريطم

٨۰۲

 1615120200101353كريمان اشرؾ عباس محمد

٨۰۳

 1615120200100375كنزى عبدالسالم محمد عبد السالم السيسى

٨۰۴

 1615120200100408كيرلس ابراهيم جرجس يوسؾ

٨۰۵

 1615120200101116لبنى خالد حسن الصفتى

٨۰۶

 1615120200100272لطفى حسن حسن الصياد

٨۰٧

 1615120200100873لقاء محمدرضا بدير زيدان

٨۰٨

 1615120200100771لمياء السيد محمد السيد معين

٨۰٩

 1615120200100116لمياء على عبدالروؾ الؽنام

٨۱۰

 1615120200100943لوجينا طارق محمود احمد العوضى

٧٩٧
٧٩٨

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۶۶من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٨۱۱

 1615120200100025ليلى سامى محمد السباعى حجازى

٨۱۲

 1615120200100381ليلى محمود احمد ابراهيم حموده

٨۱۳

 1615120200101331ليلى مصطفى محمد الحباك

٨۱۴

 1615120200101065ماجد توفيق محمد ابراهيم الشاعر

٨۱۵

 1615120200100399مادونا عاطؾ حنا هللا رزق هللا

٨۱۶

 1615120200100201مارتينا ايمن سامى فلتس

٨۱٧

 1615120200101064مارتينا عادل مترى توفيق شند

٨۱٨

 1615120200101463مارك مجدى خليل جرجس

٨۱٩

 1615120200100369ماريهان اسامه محمد قاسم

٨۲۰

 1615120200100139مازن هشام رافت اسماعيل اسماعيل

٨۲۱

 1615120200100894محمد ابراهيم السيد مصطفى المرسى

٨۲۲

 1615120200101092محمد ابراهيم عاشور محمد ابو الهوى

٨۲۳

 1615120200100941محمد ابراهيم عبد هللا الخميسى محمد

٨۲۴

 1615120200100969محمد ابراهيم محمد بدير السيد سعيد

٨۲۵

 1615120200100109محمد ابو العز يونس ابوريا

٨۲۶

 1615120200100119محمد احمد فكرى السيد اباظة

٨۲٧

 1615120200101076محمد احمد محمود حسن السيد حبيب

٨۲٨

 1615120200101103محمد اسماعيل محمد حافظ ابوفدان

٨۲٩

 1615120200100967محمد اشرؾ ابو بكر محمود جبل

٨۳۰

 1615120200101329محمد اشرؾ عبد البديع محمد الشربينى

٨۳۱

 1615120200101096محمد اشرؾ على الزفتاوى

٨۳۲

 1615120200101180محمد اشرؾ محمد رشاد البيومى

٨۳۳

 1615120200101051محمد اشرؾ محمد عوض
محمد الحسن محمد عبد الروؾ ابراهيم
1615120200101379
العقده
 1615120200100777محمد الحسنين العربانى عبد المجيد

٨۳۶

 1615120200100950محمد الراجحى محمد الراجحى السيد على

٨۳٧

 1615120200100121محمد السعيد عبدالحميد محمد ابراهيم

٨۳٨

 1615120200101082محمد السعيد يونس ابوزيد اسماعيل

٨۳٩

 1615120200100976محمد السيد السيد رضوان السماحى

٨۴۰

 1615120200100846محمد السيد حسن احمد المنسى

٨۳۴
٨۳۵

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۶٧من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٨۴۱

 1615120200100473محمد السيد عبد الروؾ بدر

٨۴۲

 1615120200101058محمد السيد محمد احمد شومان

٨۴۳

 1615120200101395محمد السيد محمد السيد حسن حسونه

٨۴۴

 1615120200101034محمد امين سالمه محمد سالمه

٨۴۵

 1615120200100320محمد ايمن احمد رزق
محمد جمال الدين الحسنين عبدالعزيز
1615120200100251
السماحى
 1615120190100435محمد جمال انصؾ التهامى الشناوى

٨۴٨

 1615120200100023محمد جمال فاروق امبارك

٨۴٩

 1615120200101279محمد جمعه عبد المقصود جمعه الخولى

٨۵۰

 1615120200101308محمد حسام الدين محمد احمد السطيحه

٨۵۱

 1615120200100694محمد حسام صابر محمد عبد الجواد

٨۵۲

 1615120200101114محمد حكيم مروان حسن محمود خليفه

٨۵۳

 1615120200100467محمد حمدى عبدالعزيز عيسى

٨۵۴

 1615120200101026محمد خالد احمد احمد ابوامباركه

٨۵۵

 1615120200100433محمد خالد فرج عوض

٨۵۶

 1615120200100448محمد خالد محمد اسماعيل بركات

٨۵٧

 1615120200100936محمد ربيع محمود على

٨۵٨

 1615120200101000محمد رزق محمد رزق الوصيؾ

٨۵٩

 1615120200101177محمد رضا عبد العزيز العفيفى

٨۶۰

 1615120200101039محمد رمضان ابراهيم عبده يونس

٨۶۱

 1615120200100650محمد سالم محمود عثمان

٨۶۲

 1615120200100048محمد سامى محمد عبد الرحمن زيد

٨۶۳

 1615120200101276محمد سليمان احمد سليمان ؼزاله

٨۶۴

 1615120200100576محمد سمير السيد عبد الرحيم

٨۶۵

 1615120200101161محمد سمير محمد على عبد المنعم

٨۶۶

 1615120200100836محمد شاكر السيد احمد الفرماوى

٨۶٧

 1615120200101460محمد شتا شتا ابو النضر مسعود

٨۶٨

 1615120200100255محمد صابر حسن صابر الشاذلى

٨۶٩

 1615120200101248محمد صالح محمد متولى

٨٧۰

 1615120200101172محمد صبرى عبد الباقى يوسؾ الضبع

٨۴۶
٨۴٧

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۶٨من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٨٧۱

 1615120200100752محمد صبرى محمد السعيد محمد

٨٧۲

 1615120200100816محمد صالح محمد عبد الهادى السيد سالمه

٨٧۳

 1615120200100485محمد صالح محمد على شاهين

٨٧۴

 1615120200100380محمد طلعت احمد عكر

٨٧۵

 1615120200100385محمد عادل الحارس السيد محمد

٨٧۶

 1615120200101269محمد عادل جعفر سكيت

٨٧٧

 1615120200101406محمد عادل عوض مرشدى السعودى

٨٧٨

 1615120200101372محمد عادل محمد العريان

٨٧٩

 1615120200100874محمد عادل محمد امين

٨٨۰

 1615120200101368محمد عادل محمد محمد عمار

٨٨۱

 1615120200101433محمد عاصم نصر الدسوقى اللبان

٨٨۲

 1615120200100033محمد عاطؾ سليمان البربرى

٨٨۳

 1615120200100823محمد عاطؾ فوزى الشاذلى ابراهيم

٨٨۴

 1615120200101001محمد عاطؾ منصور بكر السيد

٨٨۵

 1615120200100568محمد عبد السالم على عبد النبى

٨٨۶

 1615120200100254محمد عبد هللا عبد هللا عبد الحميد

٨٨٧

 1615120200100706محمد عبدالروؾ عبدالمجيد الشهاوى

٨٨٨

 1615120200100271محمد عبدالمنعم احمد عز

٨٨٩

 1615120200100593محمد عبده الرفاعى عبد الجواد االلفى

٨٩۰

 1615120200101328محمد عبده عرفات ابو ادريس

٨٩۱

 1615120200100438محمد عبده عطية السيد قنديل

٨٩۲

 1615120200100075محمد عزت عبد المحسن الصاوى عابدين

٨٩۳

 1615120200100340محمد عصام محمد على احمد

٨٩۴

 1615120200100242محمد على احمد ندا

٨٩۵

 1615120200101427محمد على المحمدى البيلى محمد

٨٩۶

 1615120200100682محمد على عبد هللا على المتولى

٨٩٧

 1615120200100465محمد على عوض عبد العاطى هاشم

٨٩٨

 1615120200100793محمد عوضين عبد الرازق طه

٨٩٩

 1615120200101261محمد فتحى جميل المواردى

٩۰۰

 1615120200100273محمد فتحى سعد كامل

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲۶٩من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩۰۱

 1615120200100065محمد فتحى محمد محمد حسنين

٩۰۲

 1615120200101355محمد فواد عبد الحميد جمعه

٩۰۳

 1615120200101231محمد فواد عبد الخالق زايد

٩۰۴

 1615120200100992محمد كمال الرفاعى محمد مرسى

٩۰۵

 1615120200100233محمد ماهر اليمانى ابوزيد

٩۰۶

 1615120200101365محمد مجدى بدير على

٩۰٧

 1615120200100261محمد مجدى عبدالجليل حراز

٩۰٨

 1615120200100421محمد محمد على على السحلى

٩۰٩

 1615120200101309محمد محمود برعى ابو سمك

٩۱۰

 1615120200100742محمد محمود شوقى عبد المولى

٩۱۱

 1615120200100588محمد محمود محمد الديب

٩۱۲

 1615120200100406محمد محمود محمد محمود محمد هيبه

٩۱۳

 1615120200100426محمد محمود محمود محمد وزه

٩۱۴

 1615120200100973محمد مسعد الوصيؾ مسعد القزاز

٩۱۵

 1615120200101132محمد مصطفى احمد عطيه شلبى

٩۱۶

 1615120200100802محمد مصطفى الدسوقى عطوه الدسوقى

٩۱٧

 1615120200100934محمد مصطفى عوض محمد زيدان

٩۱٨

 1615120200100606محمد ممدوح عبده على ابوعلى

٩۱٩

 1615120200100898محمد منتصر السيد محمد يوسؾ

٩۲۰

 1615120200100014محمد نعيم ابراهيم مصطفى الدقلى

٩۲۱

 1615120200101157محمد نعيم راضى المدبولى سيد احمد

٩۲۲

 1615120200100655محمد نهاد محمد المهدى محمد

٩۲۳

 1615120200100444محمد هشام صدقى المزين

٩۲۴

 1615120200100458محمد وائل عبد الحميد يوسؾ منيسى

٩۲۵

 1615120200100335محمد وسيم محمد محمد الخياط

٩۲۶

 1615120200101324محمد ولىء محمد احمد جنيدى

٩۲٧

 1615120200101371محمد وليد كمال مرسى ابراهيم بدر

٩۲٨

 1615120200101010محمد ياسر فواد عشيبه

٩۲٩

 1615120200100880محمد يسرى عبد المنعم عبد الفتاح فنديس

٩۳۰

 1615120200100762محمود ابراهيم عوض على االمام

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲٧۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩۳۱

 1615120200101129محمود احمد عباس جاد

٩۳۲

 1615120200101104محمود الشحات محمد محمود خاطر

٩۳۳

 1615120200100929محمود ايمن السعيد عبده ابراهيم

٩۳۴

 1615120200101388محمود بهيج ابراهيم السيد طه

٩۳۵

 1615120200100910محمود حسن الشبراوى عبد الحليم

٩۳۶

 1615120200101060محمود خميس شعبان السيد عامر

٩۳٧

 1615120200100709محمود رضا محمود النجار

٩۳٨

 1615120200100935محمود سمير المحمدى الشربينى الصايػ

٩۳٩

 1615120200100240محمود شريؾ جمال محمد عبد الرحمن

٩۴۰

 1615120200100432محمود شعبان مصطفى عبد هللا عوض

٩۴۱

 1615120200100955محمود طلعت السيد السعيد محمد

٩۴۲

 1615120200101437محمود طه محمود ابوقالب

٩۴۳

 1615120200100173محمود عباس عبد الؽنى عباس الملوى

٩۴۴

 1615120200100366محمود عبد الحميد السيد احمد السبيتى

٩۴۵

 1615120200101093محمود عبدالقادر عبدهللا عبدالحميد عثمان

٩۴۶

 1615120200100100محمود عصام محمد احمد كرسون

٩۴٧

 1615120200101210محمود على ابراهيم السيد

٩۴٨

 1615120200101363محمود عماد عبد القادر المؽازى محمد

٩۴٩

 1615120200100429محمود عوؾ عبد الرحمن مسلم

٩۵۰

 1615120200101333محمود كامل عوض السيد عفيفى

٩۵۱

 1615120200101263محمود محمد حسن خيرهللا

٩۵۲

 1615120200100464محمود محمد ربيع عثمان روتان

٩۵۳

 1615120200100071محمود محمد صبحى على حتحوت

٩۵۴

 1615120200100585محمود محمد طه فايد

٩۵۵

 1615120200100038محمود محمد عبد الوهاب الكفراوى

٩۵۶

 1615120200100573محمود محمد فوزى اللبودى

٩۵٧

 1615120200101320محمود محمد نصر سعد عراقى

٩۵٨

 1615120200101322محمود نمير محمود عبد الفتاح محمد

٩۵٩

 1615120200100377مرام خالد احمد فرحات

٩۶۰

 1615120200100225مرام محمد شلبى كامل

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲٧۱من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩۶۱

 1615120200100081مرفت سامى مسعد عبد الخالق

٩۶۲

 1615120200100441مروان سعيد محمود منيسى

٩۶۳

 1615120200100404مروه حسن نوبى عبد القادر

٩۶۴

 1615120200100210مروه خالد حسن احمد العايدى

٩۶۵

 1615120200100903مروه شريؾ احمد ابراهيم ابو العنين

٩۶۶

 1615120200100364مروه عبد السالم محمد حسن بربوش
مروه عبد العزيز عبد العزيز عبد
1615120200100775
العزيزخميس
 1615120200100901مروه لبيب الحسينى محمد الحسينى

٩۶٩

 1615120200101146مروه محمد حسين حسن محمد

٩٧۰

 1615120200101430مروه يوسؾ محمد السيد يوسؾ

٩٧۱

 1615120200100776مريم احمد محمد عزب احمد

٩٧۲

 1615120200100632مريم احمد مختار محمد الحضرى

٩٧۳

 1615120200101226مريم احمد مصطفى عنانى

٩٧۴

 1615120200100671مريم اشرؾ عبد الرحمن حسن رمضان

٩٧۵

 1615120200100788مريم توكل احمد عنب

٩٧۶

 1615120200100542مريم جمال احمد صادق ابو طالب

٩٧٧

 1615120200101292مريم حسن رمضان مصطفى محمد

٩٧٨

 1615120200100672مريم خالد زكى محمد الجمل

٩٧٩

 1615120200100690مريم رزق يوسؾ رزق سليمان

٩٨۰

 1615120200100975مريم رضا حلمى رمضان عيسى

٩٨۱

 1615120200100620مريم رمضان المتولى ابراهيم احمد

٩٨۲

 1615120200101070مريم طارق العشماوى ابوبكر عشماوى

٩٨۳

 1615120200100591مريم طه طه وهدان

٩٨۴

 1615120200100990مريم عادل حسن الؽريب

٩٨۵

 1615120200100082مريم عبد الهادى الدسوقى ابو على

٩٨۶

 1615120200101447مريم عصام السيد توفيق

٩٨٧

 1615120200100102مريم على فرج على ريحان

٩٨٨

 1615120200100789مريم عمار حمزه على

٩٨٩

 1615120200100298مريم مجدى محروس بسطوروس حنين

٩٩۰

 1615120200100886مريم محروس عبد العال فايز

٩۶٧
٩۶٨

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲٧۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩٩۱

 1615120200101305مريم محمد احمد عبد العزيز محمد

٩٩۲

 1615120200101141مريم محمد احمد فرحات

٩٩۳

 1615120200101307مريم محمد البيومى عبد العزيز

٩٩۴

 1615120200100710مريم محمد السيد الشناوى

٩٩۵

 1615120200100235مريم محمد بدوى الجندى

٩٩۶

 1615120200100926مريم محمد رضا السيد محمد على

٩٩٧

 1615120200100945مريم محمد عبد الحميد السيد عبده

٩٩٨

 1615120200100085مريم محمد عبدهللا محمد شهاب الدين

٩٩٩

 1615120200100999مريم محمد محمود السيد سليمان

حضور

انصراؾ

 1615120200100833 ۱۰۰۰مريم محمد محمود خليل شتيوى
 1615120200100878 ۱۰۰۱مريم محمود محمد محمد عبد الرحمن
 1615120200101219 ۱۰۰۲مريم منتصر مصباح عبدالسالم وهبه
 1615120200101011 ۱۰۰۳مريم ميخائيل رزق ميخائيل فرج
 1615120200100624 ۱۰۰۴مريم ناصر احمد على االمير
 1615120200101319 ۱۰۰۵مريم نعيم محمد مصطفى
 1615120200100716 ۱۰۰۶مريم هشام الحنفى محمد احمد
 1615120200101290 ۱۰۰٧مشارى مصطفى الدسوقى السباعى عسل
 1615120200100323 ۱۰۰٨مصطفى احمد السيد الؽريب عبد هللا
 1615120200100987 ۱۰۰٩مصطفى السيد السيد على الجيار
 1615120200100469 ۱۰۱۰مصطفى السيد خطاب خطاب
 1615120200100097 ۱۰۱۱مصطفى خالد مجاهد مصطفى
 1615120200101189 ۱۰۱۲مصطفى رضا مصطفى عبده عوض
 1615120200100001 ۱۰۱۳مصطفى محسن ابراهيم احمد محمد
 1615120200100784 ۱۰۱۴مصطفى محمد السيد ابو العنين هجرس
1615120200100360 ۱۰۱۵
1615120200100450 ۱۰۱۶
1615120200101359 ۱۰۱٧
1615120200101451 ۱۰۱٨
1615120200100882 ۱۰۱٩

مصطفى محمد بدوى النجار
مصطفى محمد عبد الجواد عبد العاطى
عطيه
مصطفى محمد محمد عبد الكريم الشويحى
مصطفى محمود ابراهيم عبد المقصود عبد
الهادى
مصطفى مختار مصطفى عبد العال

 1615120200100787 ۱۰۲۰معاذ عاطؾ بهجى درؼام

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۲٧۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100994 ۱۰۲۱معاذ عبد اللطيؾ معروؾ عبد اللطيؾ اسالم
 1615120200100761 ۱۰۲۲معاذ نشات محمد ابراهيم مصطفى
 1615120200100686 ۱۰۲۳معتصم احمد محمد منصور عبد الرحمن
 1615120200100037 ۱۰۲۴ملك عبد الحى محمد عبد الحى الخالع
 1615120200100044 ۱۰۲۵ملكه عصام محمد محمد العنانى
 1615120200100853 ۱۰۲۶ممدوح عبد الفتاح يسرى عبد الفتاح
 1615120200100769 ۱۰۲٧منار احمد عبد العزيز البندارى على
 1615120200101006 ۱۰۲٨منار حمدى عبد االحد الصالح متولى طه
 1615120200100202 ۱۰۲٩منار محمود عبدالفتاح عبد المجيد شاهين
 1615120200100526 ۱۰۳۰منار ممدوح انور عبدالصمد شراره
 1615120200100398 ۱۰۳۱منة هللا احمد رجب احمد يوسؾ
 1615120200100156 ۱۰۳۲منة هللا احمد محمد احمد الزواوى
 1615120200100402 ۱۰۳۳منة هللا احمد هاشم شعبان
 1615120200100177 ۱۰۳۴منة هللا السيد عبد هللا الهندوم
 1615120200101183 ۱۰۳۵منة هللا موفق السيد حسين عبده
 1615120200100913 ۱۰۳۶منه هللا ابراهيم محمد ابراهيم صالح
 1615120200100643 ۱۰۳٧منه هللا حمدى محمد ابو مصطفى الردينى
 1615120200101053 ۱۰۳٨منه هللا رضا احمد على
 1615120200101323 ۱۰۳٩منه هللا رياض رزق معروؾ نواره
 1615120200100304 ۱۰۴۰منه هللا محمد مدحت محمد ابراهيم
 1615120200101139 ۱۰۴۱منه هللا ممدوح سمير ممدوح المنسى
 1615120200101019 ۱۰۴۲منه هللا نجاح امين الشرقاوى
 1615120200101304 ۱۰۴۳منه ايهاب محمد ابو زهره
 1615120200100556 ۱۰۴۴منه سعد ابراهيم محمد سويدان
 1615120200100077 ۱۰۴۵منه طه ابراهيم الشافعى
 1615120200101033 ۱۰۴۶منه ماجد عبدالعزيز مرسى عبد المطلب
 1615120200101169 ۱۰۴٧منى السيد السيد ابو الفضل
 1615120200100211 ۱۰۴٨منى حافظ محمد مصطفى سالم
 1615120200100801 ۱۰۴٩منى رمضان صالح احمد
 1615120200100701 ۱۰۵۰منى رمضان عبد البديع احمد

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۲٧۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100151 ۱۰۵۱منى كمال حسن عبد الجواد سعد
 1615120200101306 ۱۰۵۲مومن احمد رمزى السعيد العنانى
 1615120200100454 ۱۰۵۳مومن حماده ابراهيم ابراهيم ندا
 1615120200100783 ۱۰۵۴مومن دهيم محمد ؼازى السيد
 1615120200100676 ۱۰۵۵مونيا مدحت عبد الؽفور حسن على
 1615120200100495 ۱۰۵۶مى احمد احمد محمد اللقانى
 1615120200100921 ۱۰۵٧مى احمد محمد محمود منصور
 1615120200101115 ۱۰۵٨مى الدسوقى محمد ابراهيم العتوى
 1615120200101339 ۱۰۵٩مى عبد السالم عبد هللا ابو حامد
 1615120200101195 ۱۰۶۰مى معتز عبدهللا ابراهيم المؽازى
 1615120200100806 ۱۰۶۱ميار السعيد عبد الروؾ السعيد
 1615120200100070 ۱۰۶۲ميار عبد الفتاح ابراهيم عبد الفتاح جناح
 1615120200100393 ۱۰۶۳ميار محمد حسن على حسن
 1615120200100567 ۱۰۶۴ميار محمد راشد زياده راشد
 1615120200100017 ۱۰۶۵ميار محمد فراج زين الشاطر
 1615120200100765 ۱۰۶۶ميرال مدحت عبد السالم عبد الوهاب
 1615120200101137 ۱۰۶٧ميرنا ايهاب صابر مكارى ايوب
 1615120200100352 ۱۰۶٨ميرنا حسنى احمد عبد القوى عميره
 1615120200100852 ۱۰۶٩ميرنا خالد قطب ربيع
 1615120200101150 ۱۰٧۰ميرنا سالم محمد بدوى البيعه
 1615120200101347 ۱۰٧۱ميرنا عماد عبد المنعم الشوربجى
 1615120200101272 ۱۰٧۲ميرنا مجدى عبد الرحمن على جاويش
 1615120200101342 ۱۰٧۳ميرنا هشام محمد السيد ابراهيم
 1615120200100419 ۱۰٧۴ميالد عبدالمسيح ميالد عبدالمسيح
 1615120200100479 ۱۰٧۵ناجى مسعد طه على عطيه
 1615120200100384 ۱۰٧۶نادر عبد الحليم عبد الستار عبد الحليم
 1615120200100865 ۱۰٧٧ناريمان على عبد المنعم محمد السيد
 1615120200100324 ۱۰٧٨نانسى ابوالسعد محمد يوسؾ
 1615120200100227 ۱۰٧٩نانسى عبد الرحمن رضا رحيم
 1615120200100091 ۱۰٨۰نانسى محمد ابو العزم محمد عقده

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۲٧۵من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200101446 ۱۰٨۱نانسى نصر احمد عبد الحميد احمد
 1615120200100760 ۱۰٨۲نانى والى السيد القللى محمد الشربينى
 1615120200101360 ۱۰٨۳نبيله ابراهيم عبد الحميد عبد القوى
 1615120200101303 ۱۰٨۴نبيه شحاته نبيه حسين ابو طالب
 1615120200101143 ۱۰٨۵نجالء محمود محمد حسن حنفى
 1615120200100229 ۱۰٨۶نجوى ابراهيم ابراهيم محمد فرج
 1615120200100382 ۱۰٨٧ندا السيد عبدالحليم عبدالعليم ؼزيز
 1615120200100293 ۱۰٨٨ندا الشوادفى عبد العزيز صالح السيد
 1615120200100523 ۱۰٨٩ندا عالء الدين سمير عبده يونس
 1615120200100558 ۱۰٩۰ندا عالء الدين على اؼا
 1615120200100888 ۱۰٩۱ندا محمد خالد محمد ابراهيم
 1615120200101003 ۱۰٩۲ندا محمد فوزى عبيد
 1615120200100050 ۱۰٩۳ندا محمد مسعد عبدالفتاح اسماعيل
 1615120200100815 ۱۰٩۴نداء السعيد محمد محمد الديسطى
 1615120200101440 ۱۰٩۵ندى ابراهيم محمد البستانى
 1615120200100922 ۱۰٩۶ندى احمد على عبد العال المتولى ليله
 1615120200100781 ۱۰٩٧ندى اسامه لطفى ابراهيم الباز
 1615120200100978 ۱۰٩٨ندى الجرايحى عابد ابراهيم ؼنيم
 1615120200100517 ۱۰٩٩ندى المنشاوى المنشاوى محمود النحراوى
 1615120200100583 ۱۱۰۰ندى امين شوقى عبد الشافى صايمه
 1615120200101239 ۱۱۰۱ندى ايهاب عبدالحليم عبدالرحمن
 1615120200100028 ۱۱۰۲ندى خالد على محمد شتا
 1615120200101030 ۱۱۰۳ندى رافت محمود كروش
 1615120200101074 ۱۱۰۴ندى رمضان عبدهللا بيومى السعيد
 1615120200100279 ۱۱۰۵ندى شعبان شعبان سالم
 1615120200100747 ۱۱۰۶ندى طارق الشحات حسين
 1615120200100216 ۱۱۰٧ندى طارق رمضان احمد السحت
 1615120200100597 ۱۱۰٨ندى طارق محمد ابو العطا
 1615120200101029 ۱۱۰٩ندى عبدهللا عبدالؽفار سالمه
 1615120200100647 ۱۱۱۰ندى على على رزق العبد

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۲٧۶من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100088 ۱۱۱۱ندى فرحات عيسى اسماعيل المدهون
 1615120200100475 ۱۱۱۲ندى مجدى السيد فرحات حليمه
 1615120200101337 ۱۱۱۳ندى محب مجاهد على ابراهيم
 1615120200101037 ۱۱۱۴ندى محمد عبد الستار احمد البحراوى
 1615120200101448 ۱۱۱۵ندى محمد محمد ابراهيم ابو سمره
 1615120200100691 ۱۱۱۶ندى محمد مسعد ابراهيم محمد بخيت
 1615120200101052 ۱۱۱٧ندى مصطفى عزت شوقى
 1615120200101117 ۱۱۱٨ندى مصطفى محمد ابوشنادى
 1615120200100168 ۱۱۱٩ندى هشام فتوح على الصفتى
 1615120200101296 ۱۱۲۰ندى وحيد طايع هالل
 1615120200101054 ۱۱۲۱ندى ياسر نصر ابو الريش
 1615120200100309 ۱۱۲۲نرمين ابراهيم احمد عبدهللا ابوشنب
 1615120200100507 ۱۱۲۳نرمين شعبان فاروق عبدالؽنى
 1615120200100162 ۱۱۲۴نرمين عبدالفتاح محمود محمد
 1615120200101338 ۱۱۲۵نرمين محمد ابراهيم المصرى ابراهيم
 1615120200100057 ۱۱۲۶نرمين محمود عبد الدايم البسيونى
 1615120200101277 ۱۱۲٧نسمه خالد كامل البدوى
 1615120200101094 ۱۱۲٨نصر سالمه حسن الوكيل
 1615120200100297 ۱۱۲٩ننسى عبدالحميد عبدالفتاح ابوالعز السيد
 1615120200100939 ۱۱۳۰نهال صالح الدين يوسؾ حجازى
 1615120200100403 ۱۱۳۱نهال ناصر حامد عبد الؽنى الصاوى
 1615120180100321 ۱۱۳۲نهى السيد عبد الحميد البيلى سالم
 1615120200100669 ۱۱۳۳نهى الؽريب الؽريب رمضان محمد
نهى محمد نجاح عبد المحسن عبد المعطى
1615120200101454 ۱۱۳۴
الزمر
 1615120200101244 ۱۱۳۵نور حسن السيد على ابو ليله
 1615120200101327 ۱۱۳۶نور رضا الحمادى محمد الحصى
 1615120200100388 ۱۱۳٧نور عماد فواد محمود رزق
 1615120200101424 ۱۱۳٨نورا احمد انس محمد جنديه
 1615120200100080 ۱۱۳٩نورا ارحب عبد العزيز محمد شتا
 1615120200100993 ۱۱۴۰نورا حسن ابوالمعاطى محمد على

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۲٧٧من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100711 ۱۱۴۱نورا فتحى معاطى حافظ
 1615120200100268 ۱۱۴۲نورا محمد مصطفى محمود حسين
 1615120200100532 ۱۱۴۳نوران ابراهيم انور محمد درويش
 1615120200100213 ۱۱۴۴نوران عبدالحكيم عطيه حماده احمد
 1615120200100218 ۱۱۴۵نوران محمد حسن مصطفى سالمه
 1615120200100753 ۱۱۴۶نوران محمد شحاته محمد اسماعيل
 1615120200100283 ۱۱۴٧نورسين احمد ظريؾ احمد سالمه
 1615120200100622 ۱۱۴٨نورسين السيد عوض النعناع
 1615120200100627 ۱۱۴٩نورهان احمد احمد محمد بركة
 1615120200101081 ۱۱۵۰نورهان احمد فياض التهامى فياض
 1615120200100136 ۱۱۵۱نورهان ايمن نبيل على صالح
 1615120200100187 ۱۱۵۲نورهان حسام الدين حمدى قطب عبدالكريم
 1615120200101158 ۱۱۵۳نورهان حماد محمد صبحى حماد النشار
 1615120200100849 ۱۱۵۴نورهان رضا احمد فرج مصطفى
 1615120200101380 ۱۱۵۵نورهان رفاعى محمد نجاتى محمد الرفاعى
 1615120200100498 ۱۱۵۶نورهان صبرى رشاد هالل عماره
نورهان لبيب عبد البديع عبد العزيز ابو
1615120200101411 ۱۱۵٧
طالب
 1615120200101458 ۱۱۵٨نورهان محمد عبد العليم ابو زيد
 1615120200101135 ۱۱۵٩نورهان هشام ابراهيم بدور
 1615120200100721 ۱۱۶۰نورين صالح محمد محمد المتولى الجلده
 1615120200100144 ۱۱۶۱نيرة عالءالدين محمد زعرب
 1615120200100692 ۱۱۶۲نيره الرفاعى حسن السيد عبده
 1615120200100938 ۱۱۶۳نيره محمد محمد السعيد محمد عوضين
 1615120200100343 ۱۱۶۴نيرى طارق سيد توفيق محمد
 1615120200100061 ۱۱۶۵نيفين مجدى عبد البصير ابوزهره
 1615120200101004 ۱۱۶۶هاجر احمد عبدالسالم حماد
 1615120200100642 ۱۱۶٧هاجر احمد متولى رضوان ؼانم
 1615120200100902 ۱۱۶٨هاجر اسماعيل محمد المكاوى محمد
 1615120200101283 ۱۱۶٩هاجر السعيد محمد السعيد حسن
 1615120200100586 ۱۱٧۰هاجر شعبان حسن ابو عبيد

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۲٧٨من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل
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 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴
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اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100052 ۱۱٧۱هاجر عادل عبدالحميد عافيه
 1615120200100280 ۱۱٧۲هاجر عالء مسعد محمد احمد قمبر
 1615120200100067 ۱۱٧۳هاجر عماد عبدالجواد ابوالمجد ودن
 1615120200101007 ۱۱٧۴هاجر محمد سليمان السقا
 1615120200100510 ۱۱٧۵هايدى عادل عبد الرحيم زيان
 1615120200101346 ۱۱٧۶هبه هللا محمد عبد النبى محمد شحاته
 1615120200101429 ۱۱٧٧هبه بالسى محمد محروس
 1615120200101102 ۱۱٧٨هبه حامد فتحى بسيونى
 1615120200101398 ۱۱٧٩هبه صفوت محمد محمد احمد رسالن
 1615120200100908 ۱۱٨۰هبه عزيز ابراهيم عيد احمد
 1615120200100799 ۱۱٨۱هدى على محمد على الشريؾ
 1615120200100511 ۱۱٨۲هدى محمد احمد مكى
 1615120200101056 ۱۱٨۳هدير ابراهيم عبد المنعم عزب
 1615120200100545 ۱۱٨۴هدير السيد عبد الشافى عبد هللا
 1615120200100189 ۱۱٨۵هدير ايمن عبد الؽنى محمد الدلتونى
 1615120200101381 ۱۱٨۶هدير حمد عبد الحميد محمد حمد
 1615120200100492 ۱۱٨٧هدير طارق جابر برؼش
 1615120200101286 ۱۱٨٨هدير عصام على عوض العنانى
 1615120200100684 ۱۱٨٩هدير ماهر بكر اسماعيل البطه
 1615120200100246 ۱۱٩۰هشام السعيد احمد سليمان وهدان
 1615120200100204 ۱۱٩۱همس جمال محمد ابراهيم
 1615120200101213 ۱۱٩۲همس محمد نمر عثمان
 1615120200101238 ۱۱٩۳همسه احمد حامد حسان
 1615120200100920 ۱۱٩۴همسه على محمد السيد محمد حواش
 1615120200101119 ۱۱٩۵هنا ياسر محمد السيد الرفاعى
 1615120200100773 ۱۱٩۶هناء ابراهيم عيسى ؼانم
 1615120200100112 ۱۱٩٧هناء سمير عبد اللطيؾ السيد المكاوى
 1615120200100746 ۱۱٩٨هناء مجاهد رجب مجاهد
 1615120200100295 ۱۱٩٩هناء مصطفى عباس مصطفى على العبد
 1615120200100405 ۱۲۰۰هناء هاشم عبد الفتاح يوسؾ حسن

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۲٧٩من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200101374 ۱۲۰۱هند عبد الناصر على السيد السقا
 1615120200100919 ۱۲۰۲هيا البدوى ابو المعاطى محمد بدوى
 1615120200100996 ۱۲۰۳وائل حامد الشبراوى احمد اسماعيل
 1615120200100354 ۱۲۰۴ورده احمد حميده عبد العزيز
 1615120200100839 ۱۲۰۵وسام ابو طالب على المهدى حجازى
 1615120200101147 ۱۲۰۶وسام عبد المنعم احمد هارون على
 1615120200100689 ۱۲۰٧وسام عمرو عبد الحكيم المهدى حسانين
 1615120200100392 ۱۲۰٨وفاء احمد السيد مسعد ابوالسعود
 1615120200100322 ۱۲۰٩وفاء بدر حلمى عبد الهادى زيدان
 1615120200101401 ۱۲۱۰وفاء جابر عبد الفتاح عبد العزيز السعيد
 1615120200101018 ۱۲۱۱وفاء رمضان عبدالصمد زهران
 1615120200100609 ۱۲۱۲وفاء محمد سليم سمرة
 1615120200100791 ۱۲۱۳وفاء مصطفى فاروق ابراهيم منسى
 1615120200100822 ۱۲۱۴وفاء وحيد عدالن احمد
 1615120200100094 ۱۲۱۵وفاء يحى عبدربه سعد شنب
 1615120200100124 ۱۲۱۶وليد شوقى عبداللطيؾ زايد سعداوى
 1615120200100785 ۱۲۱٧وليد محمود صدقى محمود درويش
 1615120200100418 ۱۲۱٨يارا حسام الدين ناجى محمد سلومة
 1615120200101126 ۱۲۱٩يارا حسين السيد النجار
 1615120200100489 ۱۲۲۰يارا ربيع عبدالحميد سالمه
 1615120200100884 ۱۲۲۱يارا صالح الدين محمد محمد جبر
 1615120200100045 ۱۲۲۲يارا عالء محمد كامل يوسؾ سليمان
يارا مجدى ابراهيم محمد عبد الحميد
1615120200100345 ۱۲۲۳
ابراهيم
 1615120200100226 ۱۲۲۴يارا محمد الموافى العزب
 1615120200100601 ۱۲۲۵يارا وليد محمد محمود يوسؾ
 1615120200101109 ۱۲۲۶ياسمين السيد حسين التمنه
 1615120200100651 ۱۲۲٧ياسمين السيد نجيب محمد عوض
 1615120200101297 ۱۲۲٨ياسمين رضا محمد احمد البؽدادى
 1615120200100796 ۱۲۲٩ياسمين عبد الرحيم محمد عبد المولى
 1615120200100756 ۱۲۳۰ياسمين عبد السالم عبد الحميد عبد السالم

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۲٨۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100314 ۱۲۳۱ياسمين عالء ابراهيم على منصور
 1615120200100529 ۱۲۳۲ياسمين فرج سيد احمد داود سيد احمد
 1615120200101077 ۱۲۳۳ياسمين محمد سالم محمد مطاريد
 1615120200100101 ۱۲۳۴ياسمين محمد محمود محمد ليمونه
 1615120200100856 ۱۲۳۵ياسمين مصطفى اسماعيل حافظ الرمادى
 1615120200100373 ۱۲۳۶يحيى هانى عنتر ابراهيم محمد
 1615120200100734 ۱۲۳٧يسر محمد الشربينى عبده يونس
 1615120200100150 ۱۲۳٨يسرا محمد عبد هللا محمد بيومى ابو زيد
 1615120200100172 ۱۲۳٩يمنى احمد عطيه احمد يسن
 1615120200100579 ۱۲۴۰يمنى اكرم السيد ابراهيم الخاليلى
 1615120200100933 ۱۲۴۱يمنى السيد المتولى السيد العطار
 1615120200100374 ۱۲۴۲يمنى امجد محمد محمد القاضى
 1615120200101160 ۱۲۴۳يمنى ايمن حسن محمد موافى
 1615120200100763 ۱۲۴۴يمنى حسن عبد المومن الشربينى
 1615120200101291 ۱۲۴۵يمنى حسين السيد على الخولى
 1615120200101224 ۱۲۴۶يمنى شريؾ عبد الجليل حسن
 1615120200100834 ۱۲۴٧يمنى طارق ابراهيم محمد ابراهيم
 1615120200100336 ۱۲۴٨يمنى عنتر عبد التواب ابراهيم سالمه
 1615120200100731 ۱۲۴٩يمنى مصطفى عبد الحميد احمد الديب
 1615120200100020 ۱۲۵۰يوحنا عزت سامى انيس اسعد
 1615120200100820 ۱۲۵۱يوسؾ احمد السيد محمد عجوة
 1615120200100995 ۱۲۵۲يوسؾ احمد المتولى عبدالمجيد
 1615120200100396 ۱۲۵۳يوسؾ احمد عبد الرزاق سعد رزيقه
 1615120200100598 ۱۲۵۴يوسؾ احمد محمد مسلم
 1615120200100409 ۱۲۵۵يوسؾ ايمن محمد عبد العزيز نافع
 1615120200101088 ۱۲۵۶يوسؾ حمدى محمد ابو المحاسن نعيم
 1615120200100728 ۱۲۵٧يوسؾ سالم حمدى سالم سيد احمد
 1615120200101423 ۱۲۵٨يوسؾ مجدى حسين الحديدى عسل
 1615120200101223 ۱۲۵٩يوسؾ محمد الصديق عيد
 1615120200100667 ۱۲۶۰يوسؾ محمد حسن محمد حسن

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۲٨۱من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج الكهربائي ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲۶۴

م

كودالطالب

1615120200101287 ۱۲۶۱
1615120200100630 ۱۲۶۲
1615120200101358 ۱۲۶۳
1615120200101203 ۱۲۶۴

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

يوسؾ مسعد عبد الفتاح محمد اليمانى
يوسؾ مصطفى الراملى مصطفى ابو
االسعاد
يوسؾ وائل السعيد انيس وهدان
يوسؾ وائل محمد محمد البيومى عبد
الرحيم

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۲٨۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

م

 :العالج الكهربائي ()۲
:

۲۵

كودالطالب

الفصل

 :الفصل الربيعي

اسم الطالب

۱

 1615120190101165ابراهيم خالد عبدالباقى عبدهللا خليفة

۲

 1615120190101332امانى احمد عيسى الخولى

۳

 1615120190101305امانى االمام على االمام

۴

 1615120190101318امنية طارق فاروق عبد السالم البنا

۵

 1615120190101336امنية فتحى عبد العزيز سالم

۶

 1615120190101352بهاء حسن السيد ابراهيم

٧

 1615120190101301خلود عبد العليم عبد العليم جادو النجار

٨

 1615120180100834سلمى ياسر السعيد تركى

٩

 1615120190101307فاطمة صفوت احمد الشاذلى عبدة امبابى

۱۰

 1615120180100837مازن عماد حسن العفيفى

۱۱

 1615120190101310معتز محمد السيد مومن

۱۲

 1615120190101303نورهان احمد جابر عبد المحسن ناصؾ

۱۳

 1615120170100187احمد عباس عبدالؽنى الملوى

۱۴

 1615120190100513احمد محمود قنفود عبدالرحمن

۱۵

 1615120190100983جمال عصام محمود عبده ابراهيم

۱۶

 1615120190100577حسن السيد محمد حسين عبد هللا

۱٧

 1615120190100976خالد محمد محمد حسين ابراهيم حموده

۱٨

 1615120190100590ساره حامد محمد على رمضان

۱٩

 1615120190100173صبرى القطب محمد القطب سليم

۲۰

 1615120190101109عمر محمد عبد الرحمن احمد يوسؾ

۲۱

 1615120180100679محمد احمد محمد شريؾ السيد

۲۲

 1615120170100262محمد خالد عبد الحميد ابو العال

۲۳

 1615120190100675محمد كمال عبد العزيز بركات

۲۴

 1615120180100149نصر منصور نصر جمال الدين بهنسى

۲۵

 1615120190101036يوسؾ عبدالمتعال فواد حسن

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انتظام

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲٨۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱

 1615120200100390ابانوب عوض عزيز طوبيه

۲

 1615120200101246ابرار عبدهللا عباس زين

۳

 1615120200100129ابراهيم حسين ابراهيم كامل السيد

۴

 1615120200101301ابراهيم حمدى فتحى ابراهيم شحتو

۵

 1615120200100278ابراهيم شاكر عبد الفتاح الدسوقى عيسى

۶

 1615120200101038ابراهيم عاطؾ عبدالسالم على شحاته

٧

 1615120200101041ابراهيم على ابراهيم على تركيه

٨

 1615120200100754ابراهيم محمد ابراهيم محمد

٩

 1615120200100843ابراهيم محمد ابراهيم محمد ابراهيم الدسوقى

۱۰

 1615120200100337ابراهيم يحيى عبدالعزيز عبدالقادر

۱۱

 1615120200100185احسان محمود محمد محمود عنانى

۱۲

 1615120200100619احمد ابراهيم احمد السيد محمد

۱۳

 1615120200100563احمد ابراهيم العدوى العفيفى

۱۴

 1615120200100194احمد ابراهيم العرابى رزق السقا

۱۵

 1615120200100830احمد احمد عبد العظيم ابوسكينه

۱۶

 1615120200101211احمد اسامه عبد العزيز الخولى

۱٧

 1615120200100859احمد اكرم الشحات محمد

۱٨

 1615120200100707احمد السيد ناصؾ الدسوقى ابو الخير

۱٩

 1615120200100708احمد المؽاورى احمد محمد ناصؾ

۲۰

 1615120200100729احمد الهلباوى رزق الدسوقى يوسؾ

۲۱

 1615120200100970احمد الوصيؾ محمد ابراهيم ابراهيم

۲۲

 1615120200101280احمد انور محمد حسن على احمد

۲۳

 1615120200101163احمد باسم عطيه سعد ابو رفاعى

۲۴

 1615120200101105احمد بالل عبد الموجود ابراهيم

۲۵

 1615120200100461احمد جابر محروس ضيؾ هللا العقارى

۲۶

 1615120200100848احمد جمال احمد الشربينى امام

۲٧

 1615120200100332احمد حسن على على محمد الدويهى

۲٨

 1615120200100412احمد حمدى عبدالجواد محمد

۲٩

 1615120200100564احمد خالد السيد احمد البسيونى

۳۰

 1615120200100766احمد خالد على المملوك

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲٨۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳۱

 1615120200101175احمد خليل احمد محمد ابراهيم

۳۲

 1615120200100316احمد رجب محمد حافظ حموده

۳۳

 1615120200100764احمد رضا احمد محمد نصر

۳۴

 1615120200100827احمد رضا عبد اللطيؾ عبد هللا

۳۵

 1615120200100959احمد رياض شكرى احمد الدرس

۳۶

 1615120200101434احمد زينهم رفعت سعد مرؼنى

۳٧

 1615120200100478احمد سالم عبدالجليل احمدابراهيم

۳٨

 1615120200100795احمد سامح السعيد كامل

۳٩

 1615120200101262احمد سامح السيد عرمان

۴۰

 1615120200100477احمد سعد بدير احمد بدير زينه

۴۱

 1615120200100422احمد سعيد الشحات عبدربه عبد هللا

۴۲

 1615120200101028احمد سعيد محمد عبدالؽنى موسى

۴۳

 1615120200100181احمد سالمه احمد عبدالمعطى سالمه

۴۴

 1615120200100378احمد سمير محمد كحشر

۴۵

 1615120200101089احمد سيد احمد محمد خطاب

۴۶

 1615120200100738احمد شاكر المرسى ابراهيم الناقر

۴٧

 1615120200100179احمد شلبى مرسى شلبى الجبالى

۴٨

 1615120200100613احمد صالح السيد على على رخا

۴٩

 1615120200101151احمد صبحى اسماعيل ابراهيم الحيله

۵۰

 1615120200100487احمد صفوت رمضان ابو

۵۱

 1615120200100460احمد صالح احمد محمد زقزوق

۵۲

 1615120200100737احمد طارق محمد عباس محمد عمر

۵۳

 1615120200101148احمد عاطؾ احمد عبد الحميد الحيله

۵۴

 1615120200100247احمد عبد الحليم عبد الحميد الشهاوى

۵۵

 1615120200100459احمد عبد الحليم عبد العليم محمد
احمد عبد الحميد عبد الروؾ عبد الحميد عبد
1615120200100770
العال
 1615120200101098احمد عبد الرحمن عبد الجواد عبد الرحمن فايد

۵٨

 1615120200101128احمد عبد الؽفار محمد جاد

۵٩

 1615120200101274احمد عبد القادر السيد يوسؾ الؽنام

۶۰

 1615120200101113احمد عبدالفتاح زكريا سافوح

۵۶
۵٧

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲٨۵من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶۱

 1615120200100007احمد عبدهللا عيد ابوالنصر

۶۲

 1615120200101207احمد عبدالناصر محمد نجم

۶۳

 1615120200101295احمد عبده عبده مصطفى مراد

۶۴

 1615120200100681احمد عالء الدين احمد العدل الباز

۶۵

 1615120200100018احمد عالء عباس حماد بركات

۶۶

 1615120200101101احمد على حامد قاسم

۶٧

 1615120200100971احمد على على حسن احمد حسين

۶٨

 1615120200101457احمد على هانى هارون الشامى

۶٩

 1615120200101194احمد عمر محمد رضوان

٧۰

 1615120200100315احمد عيد عبد الهادى محمد سالمه

٧۱

 1615120200101382احمد عيسى محمد نجيب عون المعداوى

٧۲

 1615120200100696احمد فاروق ابراهيم عوض الدميرى

٧۳

 1615120200100928احمد فواد سعد عبد الرازق محمد

٧۴

 1615120200100909احمد مجدى حسنين احمد المرشدى

٧۵

 1615120200100574احمد مجدى محمد عبد هللا الحناطى

٧۶

 1615120200101370احمد محمد ابراهيم رضوان سليم

٧٧

 1615120200100244احمد محمد ابو الفتوح ابراهيم محرز

٧٨

 1615120200100214احمد محمد احمد شعالن

٧٩

 1615120200100423احمد محمد اسماعيل المزين

٨۰

 1615120200100608احمد محمد السيد العربى ابوالرجال

٨۱

 1615120200100687احمد محمد السيد محمد نجا

٨۲

 1615120200100953احمد محمد السيد محمد يونس

٨۳

 1615120200100868احمد محمد العوضى على على

٨۴

 1615120200101386احمد محمد عبد الؽنى على عامر

٨۵

 1615120200100916احمد محمد عبده محمد حسن

٨۶

 1615120200100998احمد محمد عطيه مجاهد

٨٧

 1615120200101357احمد محمد على العوضى مصطفى زايد

٨٨

 1615120200100726احمد محمد على على فايد

٨٩

 1615120200100361احمد محمد على محمد عبده

٩۰

 1615120200101271احمد محمد فوزى ؼنيم

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲٨۶من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩۱

 1615120200100481احمد محمد محمود عبد هللا شيحه

٩۲

 1615120200101300احمد محمد مختار االمام السيد

٩۳

 1615120200100128احمد محمد منير محمد محمود جادهللا

٩۴

 1615120200100058احمد محمود محمد احمد زايد

٩۵

 1615120200100096احمد مسعد محمد يوسؾ خيرهللا

٩۶

 1615120200100782احمد مصطفى عبد العال السيد الشاميه

٩٧

 1615120200100294احمد مصطفى مؽازى محمد جمعه

٩٨

 1615120200101441احمد منصور عبد الوهاب القمصانى

٩٩

 1615120200100184احمد مهيب عبد اللطيؾ الفقى

۱۰۰

 1615120200100050احمد ناصر بيومى الشرنوبى يونس

۱۰۱

 1615120200100003احمد ناصر صابر البسيونى

۱۰۲

 1615120200101270احمد نصحى محمد احمد الباز

۱۰۳

 1615120200100358احمد هاشم عبدالفتاح محمد ابراهيم

۱۰۴

 1615120200100931احمد وائل على ابو الخير

۱۰۵

 1615120200100818احمد وجيه فاضل سالمه محمد

۱۰۶

 1615120200101396احمد وليد محمد عوض

۱۰٧

 1615120200101176احمد ياسر احمد الجوهرى ابو العينين

۱۰٨

 1615120200101027احمد يسرى احمد عبدالصبور الشيخ

۱۰٩

 1615120200100243ادهم احمد ابو زيد على عرب

۱۱۰

 1615120200100741ادهم احمد عبد هللا عبد المقصود

۱۱۱

 1615120200100751ادهم ايمن صابر محمد طه

۱۱۲

 1615120200101369ادهم عماد حسن حسن على التركى

۱۱۳

 1615120200100299اروى احمد احمد عبدالؽنى خضر

۱۱۴

 1615120200101390اروى عبد هللا السيد السيد اللبودى

۱۱۵

 1615120200100808اروى محمد احمد ادم زكى

۱۱۶

 1615120200100677اريج عزت هالل محمد عبد هللا

۱۱٧

 1615120200100171اسامة محمد احمد الشباسى

۱۱٨

 1615120200101453اسامه عماد سعيد ابو العطا

۱۱٩

 1615120200100851اسامه محمد صبح حمزه الهنيدى

۱۲۰

 1615120200100462اسر ايمن امين المسيرى

۱۲۱

 1615120200100034اسراء ابراهيم عبد المنعم محمود
المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲٨٧من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱۲۲

 1615120200100965اسراء احمد الحسين القعقاع محمد

۱۲۳

 1615120200100974اسراء احمد على عوض شعيب

۱۲۴

 1615120200101310اسراء احمد محمد الخليفه

۱۲۵

 1615120200101350اسراء اسامه ابو الفتوح رزق رزق

۱۲۶

 1615120200100053اسراء الرفاعى احمد شوقى محمود الرفاعى

۱۲٧

 1615120200100318اسراء السيد عبد الستار محمود الجمل

۱۲٨

 1615120200100329اسراء السيد عبد الواحد عثمان ابراهيم

۱۲٩

 1615120200101450اسراء جمال احمد ابو النجا شحاته

۱۳۰

 1615120200100012اسراء جمال محمد ابو ؼنيم

۱۳۱

 1615120200100220اسراء رضا عبد الخالق عبد الواحد

۱۳۲

 1615120200100068اسراء زكريا محمد ابوالنضر

۱۳۳

 1615120200101095اسراء سامح ابراهيم السيد عوض

۱۳۴

 1615120200101410اسراء سعد محمد نوح

۱۳۵

 1615120200100506اسراء سمير عبد الحكيم عفيفى النمر

۱۳۶

 1615120200100841اسراء شعيب المؽاورى ابو زيد

۱۳٧

 1615120200100803اسراء عبد الحميد محمد حسين عبد الرحمن

۱۳٨

 1615120200100005اسراء عبدالعزيز محمد محمد مصطفى

۱۳٩

 1615120200100860اسراء مجدى ابراهيم السيد المتولى

۱۴۰

 1615120200100736اسراء محمد عبد المنعم االباصيرى محمد

۱۴۱

 1615120200101009اسراء محمد كيالنى رجب

۱۴۲

 1615120200100927اسراء محمد منصور محمد احمد

۱۴۳

 1615120200100838اسراء محمود امين موسى

۱۴۴

 1615120200100537اسراء محمود بسيونى حسن بسيونى بدر

۱۴۵

 1615120200100417اسراء منصور عبد الرازق ابراهيم عارؾ

۱۴۶

 1615120200100855اسراء ناجى ابراهيم المرسى رزيق

۱۴٧

 1615120200100821اسراء نبيل السيد على على

۱۴٨

 1615120200100437اسالم ابراهيم انيس محمد زايد

۱۴٩

 1615120200101133اسالم السيد متولى معاطى

۱۵۰

 1615120200100954اسالم جالل عبد الفتاح محمد عبد ربه

۱۵۱

 1615120200100446اسالم حسام عبدالموجود سويلم

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲٨٨من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱۵۲

 1615120200100615اسالم لطفى احمد حسن نصر

۱۵۳

 1615120200100792اسالم ياسر السيد على حسانين

۱۵۴

 1615120200101356اسماء احمد رمضان على

۱۵۵

 1615120200100103اسماء احمد صالح عوض شعوط

۱۵۶

 1615120200100062اسماء احمد عبد الونيس محمد المسيرى

۱۵٧

 1615120200101198اسماء احمد محمد نصر

۱۵٨

 1615120200100812اسماء اسماعيل عبد المنعم على احمد صقر

۱۵٩

 1615120200100817اسماء االحمدى العراقى ابراهيم عامر

۱۶۰

 1615120200100474اسماء السيد عبد الحميد عيد مصطفى

۱۶۱

 1615120200100054اسماء بكر عبدالناصؾ عبدهللا البهنسى

۱۶۲

 1615120200100807اسماء جمال محمود محمد السيد

۱۶۳

 1615120200100207اسماء حسن عبد الخالق حسن منصور

۱۶۴

 1615120200100338اسماء راضى سعد محمود طربوش

۱۶۵

 1615120200100512اسماء رجب محمد ضبش

۱۶۶

 1615120200100757اسماء رضا حسنين محمد

۱۶٧

 1615120200101111اسماء زؼلول حمودة ابوهيكل

۱۶٨

 1615120200101083اسماء سامى عبد المعطى حسن فراج

۱۶٩

 1615120200100744اسماء سمير عطيه السيد يوسؾ

۱٧۰

 1615120200100264اسماء شريؾ احمد محمد الكيال
اسماء عبد الناصر عبد الحليم عبد المعطى
1615120200101330
المكاوى
 1615120200100887اسماء عبد النبى على موسى سيد احمد

۱٧۳

 1615120200100289اسماء عبدالقادر عبدالونيس محمد الزؼبى

۱٧۴

 1615120200100947اسماء على السيد ابر اهيم احمد

۱٧۵

 1615120200101164اسماء على محمد على الجزار

۱٧۶

 1615120200100748اسماء على معين معين على الصياد

۱٧٧

 1615120200100276اسماء كمال محمد فكرى اباظه

۱٧٨

 1615120200100527اسماء محمد احمد احمد زؼلول

۱٧٩

 1615120200101366اسماء محمد توفيق ابو زيد ؼراب

۱٨۰

 1615120200100944اسماء محمد عيد عيد سالم

۱٨۱

 1615120200100086اسماء محمود جوده جعفر

۱٧۱
۱٧۲

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲٨٩من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱٨۲

 1615120200100040اسماء ياسر ابراهيم الشيخ

۱٨۳

 1615120200100258اسماعيل السعيد عطيه اسماعيل سالم

۱٨۴

 1615120200100212اشرؾ محمد محمد احمد البحرية

۱٨۵

 1615120200101325افنان اسماعيل محمد اسماعيل عامر

۱٨۶

 1615120200100991افنان عاطؾ ابو بكر رمضان الحوت

۱٨٧

 1615120200101174افنان نصر احمد راشد عمر

۱٨٨

 1615120200100072االء ابراهيم ابراهيم السيد خليل

۱٨٩

 1615120200101367االء ابراهيم الكيالنى السيد احمد

۱٩۰

 1615120200100083االء ابراهيم رمضان محمد ابو ضعن

۱٩۱

 1615120200100043االء ابراهيم عبد الوهاب قرقر

۱٩۲

 1615120200101042االء احمد اسماعيل سالمه وافى

۱٩۳

 1615120200100521االء احمد خالد السعيد

۱٩۴

 1615120200100387االء احمد عباس زايد زايد

۱٩۵

 1615120200100541االء احمد محروس عبدهللا مليجى الكرمانى

۱٩۶

 1615120200100386االء احمد محمد حسين عبد الرسول

۱٩٧

 1615120200100344االء السعيد خليل السعيد الفقى

۱٩٨

 1615120200101017االء بهاء شحاته مدكور

۱٩٩

 1615120200101024االء جمال احمد طه ابراهيم

۲۰۰

 1615120200101091االء حسنى سليمان خالد ابوطاحون

۲۰۱

 1615120200101230االء رجب السيد الشناوى

۲۰۲

 1615120200100829االء رمضان محمد عبده

۲۰۳

 1615120200101426االء سليم خيرى سليم

۲۰۴

 1615120200101465االء سمير عبد العظيم شحاته

۲۰۵

 1615120200100540االء صبرى فرحان عبد الحميد الجداوى

۲۰۶

 1615120200100078االء صالح عبدالرازق محمد محمود الشاذلى

۲۰٧

 1615120200101348االء عادل بسيونى الخواص

۲۰٨

 1615120200100717االء عاطؾ رمضان شعبان الفيومى

۲۰٩

 1615120200100401االء عبدالرحمن مبروك درويش ايوب

۲۱۰

 1615120200100889االء فتوح محمد ابوالفتوح

۲۱۱

 1615120200100554االء كمال اسماعيل محمد مرسى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲٩۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۲۱۲

 1615120200100138االء محمد جمال اسماعيل مصطفى

۲۱۳

 1615120200101449االء محمد عبد الواحد عبد الرحمن عثمان

۲۱۴

 1615120200100800االء محمود محمد احمد شبير

۲۱۵

 1615120200101439االشرؾ ابراهيم نصير محمد سليمان

۲۱۶

 1615120200101227البراء ايهاب عمر احمد

۲۱٧

 1615120200100041الحسن عبدالوهاب عبدالوهاب ابو النجا

۲۱٨

 1615120200100104السعيد احمد السيد عبد السالم سيؾ ودن

۲۱٩

 1615120200100133السعيد محمد محمد ضباب

۲۲۰

 1615120200100470السيد ابراهيم السيد الجزيرى

۲۲۱

 1615120200100359السيد محمد السيد عبدالكريم

۲۲۲

 1615120200100391الشيماء محمد سعد حسن اسماعيل

۲۲۳

 1615120200100895الشيماء محمد محمد ابراهيم محمد ابو الخير

۲۲۴

 1615120200100341الشيماء مصطفى محمد خليفة عوض

۲۲۵

 1615120200100952العربى عبد العظيم السيد العربى عارؾ

۲۲۶

 1615120200100611الهام زكى زكى الداودى المنزالوى

۲۲٧

 1615120200100183الهام محمد امام محمد مصطفى

۲۲٨

 1615120200100356امال رفيق السيد صقر

۲۲٩

 1615120200100946امال شوقى عبد الؽفور السيد عبد السالم

۲۳۰

 1615120200100060امال محمد عبدة محمد المنزالوى

۲۳۱

 1615120200100724امانى السيد ابراهيم السيد موسى

۲۳۲

 1615120200101130امانى ايمن محمود سالمه

۲۳۳

 1615120200100296امانى عيد بسيونى فهيم العجمى

۲۳۴

 1615120200100108امانى محمد محى الدين عيسى عبدالؽفار

۲۳۵

 1615120200100804امجد شكرى عبد الخالق على المصرى

۲۳۶

 1615120200100964امجد عاصم محمود محمود الحديدى

۲۳٧

 1615120200101397امل سمير عدالن احمد عبد الحليم

۲۳٨

 1615120200100186امل مصطفى احمد عبد الرحمن الكتامى

۲۳٩

 1615120200100552امنية عبد هللا عبد السالم حسن داؼر

۲۴۰

 1615120200100505امنية محمد عبدالجيد شحاته ماجور

۲۴۱

 1615120200101332امنيه السيد على الرفاعى السيد

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲٩۱من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۲۴۲

 1615120200100575امنيه حمادة ابو ذكرى ابوذكرى

۲۴۳

 1615120200100948امنيه رمضان محمد محمود الجندى

۲۴۴

 1615120200100113امنيه عبد الحق محمد السيد الفرنوانى

۲۴۵

 1615120200100570امنيه ماهر سعد الشهاوى

۲۴۶

 1615120200101156امنيه محمد السيد ابراهيم

۲۴٧

 1615120200100002اميره ابوالعينين يونس عبداللطيؾ

۲۴٨

 1615120200101125اميره احمد حمدى منصور

۲۴٩

 1615120200101173اميره اسامه السيد عبد الرازق الصباغ

۲۵۰

 1615120200100668اميره جمال ابو الفتوح محمد ابو الخير

۲۵۱

 1615120200100778اميره حسن حسن محمد شهاوى

۲۵۲

 1615120200100267اميره حمدى عبد المهيمن زؼيب

۲۵۳

 1615120200101140اميره خالد محمد الخولى

۲۵۴

 1615120200101168اميره خيرى عابدين حسينى شريؾ

۲۵۵

 1615120200100328اميره شعبان عبدهللا عبدالرازق

۲۵۶

 1615120200101302اميره طارق عبد العظيم محمد احمد

۲۵٧

 1615120200101383اميره عبد الحميد اسماعيل االمام

۲۵٨

 1615120200100350اميره عبد اللطيؾ مصطفى عبد اللطيؾ عامر

۲۵٩

 1615120200100098اميره قطب فريد عبد اللطيؾ ابراهيم

۲۶۰

 1615120200100861اميره محمد المرسى المرسى سعفان

۲۶۱

 1615120200100260اميره محمد محمد ؼازى

۲۶۲

 1615120200100516اميره وليد هنداوى زايد

۲۶۳

 1615120200100209اميره يحيى زكريا حسن بطيحه

۲۶۴

 1615120200101468انجى محمد احمد خليل

۲۶۵

 1615120200100238انس سميح انور محمد اماره

۲۶۶

 1615120200101080انس عادل مصطفى هنطش

۲۶٧

 1615120200100087انس عبد العزيز عبد العزيز ابراهيم مرعى

۲۶٨

 1615120200100811انس عبد الهادى عبد الفتاح عبد الهادى

۲۶٩

 1615120200100649اهداء خالد صادق حامد سلمان

۲٧۰

 1615120200100163ايات بدران عبد الخالق محمد االطروش

۲٧۱

 1615120200100831ايات عبده احمد فرحات على

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲٩۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۲٧۲

 1615120200100997ايات منير محمد خليل

۲٧۳

 1615120200100434اياد على حسن على نعيم

۲٧۴

 1615120200100988اياد محمد عاشور عوض

۲٧۵

 1615120200100152اية موافى محمد موافى الؽيطانى

۲٧۶

 1615120200100192ايالؾ جمال عبدالمجيد محمد حسين عبدالجواد

۲٧٧

 1615120200100549ايمان ابراهيم عبد الخالق عبد الخالق البانوبى

۲٧٨

 1615120200100228ايمان ابراهيم فتوح الصاوى

۲٧٩

 1615120200101343ايمان احمد السيد السعيد سليمان

۲٨۰

 1615120200100176ايمان احمد عبد الرازق عبد الفتاح السجاعى

۲٨۱

 1615120200100705ايمان اسامه عبد العزيز السنوسى

۲٨۲

 1615120200100137ايمان خليل ابراهيم السيد فرؼلى

۲٨۳

 1615120200101232ايمان شعبان عيد عبدالمؽيث

۲٨۴

 1615120200100759ايمان شوقى عبد الخالق محمد عيد

۲٨۵

 1615120200100530ايمان صبيح عبد الؽنى محمد ابو الخشب

۲٨۶

 1615120200100963ايمان عادل عبد الحميد ابراهيم السيد

۲٨٧

 1615120200101456ايمان عبد هللا ابو بكر مسلم

۲٨٨

 1615120200101445ايمان عبد الوهاب سعد عبد العزيز

۲٨٩

 1615120200100348ايمان عبدالجليل ؼريب القلشى

۲٩۰

 1615120200100494ايمان على معوض خميس

۲٩۱

 1615120200100182ايمان عيد محمد ابراهيم الصعيدى

۲٩۲

 1615120200101282ايمان فريد عبد الستار احمد االحول

۲٩۳

 1615120200100221ايمان محسن امين محمد المنيسى

۲٩۴

 1615120200100107ايمان محمد عبد الحليم احمد سعد دراز

۲٩۵

 1615120200100047ايمان محمد مصطفى الشندويلى

۲٩۶

 1615120200100269ايمان مسعد حسن محمد المتولى

۲٩٧

 1615120200100266ايمان مسعود الشناوى عويس

۲٩٨

 1615120200100154ايمان مصطفى احمد عبدهللا احمد الشيخ

۲٩٩

 1615120200100911ايمان ناجى ابراهيم الوصيؾ احمد

۳۰۰

 1615120200100009ايمان نشات عبدالسميع البنا

۳۰۱

 1615120200100610ايمان نعمان عبده الحنفى سالل

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲٩۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳۰۲

 1615120200100321ايمان يوسؾ محمد حسين محمود

۳۰۳

 1615120200100456ايمن عبدالحليم السيد عبدالعزيز التونى

۳۰۴

 1615120200100867ايناس اسامه حسن محمد الدسوقى

۳۰۵

 1615120200100637ايناس السيد محمد السيد السبع

۳۰۶

 1615120200100203ايناس مصطفى اسماعيل زؼلول

۳۰٧

 1615120200101100ايه ابو زيد محمد يونس النجار

۳۰٨

 1615120200100713ايه احمد صابر طه ابو المعاطى

۳۰٩

 1615120200100730ايه اسامه شعبان احمد محمد سمك

۳۱۰

 1615120200100595ايه راشد على حسين

۳۱۱

 1615120200100215ايه رافت عبد المنعم على الشامى

۳۱۲

 1615120200100538ايه سامح احمد المالح عبد الاله الجندى

۳۱۳

 1615120200100353ايه شوقى محمد محمد شاهين

۳۱۴

 1615120200101008ايه عادل عبدالحميد خليل

۳۱۵

 1615120200100772ايه عاطؾ االمير عبد هللا االمير

۳۱۶

 1615120200100039ايه عبد الحميد احمد حموده

۳۱٧

 1615120200101085ايه عبد الرحمن محمد عبدالرحمن عبده

۳۱٨

 1615120200101312ايه عبد السالم عثمان العيوطى

۳۱٩

 1615120200100813ايه عبد هللا قاعود عبد هللا

۳۲۰

 1615120200101256ايه عزيز الدين جابر عبد الحليم

۳۲۱

 1615120200100326ايه عوض السيد احمد محمد قنيش

۳۲۲

 1615120200101464ايه فضل احمد قطب شهاوى

۳۲۳

 1615120200100488ايه كرم عبدالمقصود عبدالمنعم

۳۲۴

 1615120200100580ايه محمد محمد محمود النماس

۳۲۵

 1615120200101185ايه محمد محمد يوسؾ سيد احمد

۳۲۶

 1615120200100562ايه مصطفى احمد ندا

۳۲٧

 1615120200101294ايه معاطى السعيد معاطى الحديدى

۳۲٨

 1615120200100490ايه هوارى جالل رمضان شرؾ الدين

۳۲٩

 1615120200101284ايه وجدى احمد السيد عامر

۳۳۰

 1615120200101179ايه وجيه زين العوضى عبدهللا

۳۳۱

 1615120200100640باسل وائل عبد العليم السيد القزاز

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲٩۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳۳۲

 1615120200100560باسم عبد هللا فخر الدين القرموط

۳۳۳

 1615120200101413باسم نصر محمد عبد هللا خاطر

۳۳۴

 1615120200101035بدر شاكر سليمان ابراهيم الرخ

۳۳۵

 1615120200101066بريهان وائل عبده احمد محمد سرور

۳۳۶

 1615120200100471بسام ابراهيم ابو الفتح سليمان ماضى

۳۳٧

 1615120200101069بسمة تامر جابر مسعود صالح

۳۳٨

 1615120200101273بسمه صالح سالمه محمد عامر

۳۳٩

 1615120200100543بسنت ابراهيم مرسى عبد الؽنى الدالى

۳۴۰

 1615120200100158بسنت احمد محمد السيد قناوى

۳۴۱

 1615120200100291بسنت حامد شعيب مصطفى عجمى

۳۴۲

 1615120200100106بسنت مصطفى مصطفى على النجار

۳۴۳

 1615120200101258بالل محمد محمد صالح عيد

۳۴۴

 1615120200100099بيير بيشوى بطرس بطرس

۳۴۵

 1615120200100535تسنيم اشرؾ محمد هواش

۳۴۶

 1615120200100618تسنيم الحسينى بالل المرسى المرسى شطا

۳۴٧

 1615120200101040تسنيم سعيد على الشاذلى

۳۴٨

 1615120200101443تسنيم عادل ابراهيم قاسم محمد

۳۴٩

 1615120200100015تسنيم محمد مختار عبد الوهاب فوده

۳۵۰

 1615120200101012تقى السيد عمر هدهود

۳۵۱

 1615120200100004تقى سعيد منصور منصور الحنتير

۳۵۲

 1615120200100550تيسير محمد عبدهللا رشاد

۳۵۳

 1615120200100740ثريا السيد السيد على عمر خطاب

۳۵۴

 1615120200100614ثناء محمد مصطفى محمد

۳۵۵

 1615120200100966جمال ايمن مصطفى عبد الرحمن مصطفى

۳۵۶

 1615120200100596جنه كامل مصطفى الباز

۳۵٧

 1615120200100525جنه محمد السيد محمود صقر

۳۵٨

 1615120200101285جهاد السيد سيد احمد جاد عبيدو

۳۵٩

 1615120200100046جهاد انور محمود ابو العينين

۳۶۰

 1615120200101298جهاد بدير السيد محمد بسيونى دحدوح

۳۶۱

 1615120200100191جهاد سعد عبدالصادق عبد المولى رضوان

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲٩۵من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳۶۲

 1615120200101155جهاد سليمان محمد سليمان محمد

۳۶۳

 1615120200100666جهاد عاطؾ السيد عبدالسالم النجار

۳۶۴

 1615120200100286جهاد عبدهللا عبد النبى السيد سليمان

۳۶۵

 1615120200100093جهاد مجدى محمد احمد المكاوى

۳۶۶

 1615120200101255حاتم محمد القطب زهيرى

۳۶٧

 1615120200100463حاتم مروان عبدالؽنى محمد عبدالدايم

۳۶٨

 1615120200100439حازم رجب عبد القادر عبد الرازق العتر

۳۶٩

 1615120200100700حازم سالم محمد على سالم

۳٧۰

 1615120200100118حازم سعيد الشحات عبدهللا الصعيدى

۳٧۱

 1615120200100249حازم شريؾ ابراهيم عبد الروؾ

۳٧۲

 1615120200101438حازم محمد عبده شحاته النجار

۳٧۳

 1615120200101420حازم محمود حامد حسين عبد الكريم

۳٧۴

 1615120200100508حبيبه احمد محمود احمد هالل

۳٧۵

 1615120200100400حبيبه حسن حسن محمد زلط

۳٧۶

 1615120200100547حبيبه صبرى احمد محمود حماد

۳٧٧

 1615120200101106حبيبه محمد ابراهيم محمد شلبى

۳٧٨

 1615120200100134حبيبه محمد سمير محمد عبد الرازق

۳٧٩

 1615120200100021حبيبه ممدوح السيد على محمد

۳٨۰

 1615120200100581حسام اسماعيل محمد عيسى

۳٨۱

 1615120200100389حسام الدين حسن محمود ابراهيم البحيرى

۳٨۲

 1615120200101188حسام الدين عصام عبدالمنعم حمام

۳٨۳

 1615120200100735حسام فريد عبد الرحمن على شحاته

۳٨۴

 1615120200100864حسام محمد عارؾ احمد عمر

۳٨۵

 1615120200100958حسام محمد منصور محمد كراوية

۳٨۶

 1615120200100074حسن احمد حسن السنهورى

۳٨٧

 1615120200100395حسن جابر حسن اسماعيل

۳٨٨

 1615120200100357حسناء مصطفى محمد احمد موسى

۳٨٩

 1615120200100749حسين احمد حسن حسين حسن

۳٩۰

 1615120200100241حسين ياسر محمد عبد المنعم عبد المنعم

۳٩۱

 1615120200100195حفصة محمد فؤاد المكاوى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲٩۶من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳٩۲

 1615120200101123حكمت مصطفى زكى الصباغ

۳٩۳

 1615120200100646حليمه اسماعيل ابو العطا اسماعيل درؼام

۳٩۴

 1615120200100457حمزه عصام محمد شعبان بلبع

۳٩۵

 1615120200100140حمزه فكيه عبد الصمد عبد البارى

۳٩۶

 1615120200100571حنان عزت صالح ضهر

۳٩٧

 1615120200100520حنين الشربينى احمد الشربينى حطب

۳٩٨

 1615120200100092حنين متولى رمضان محمد عيسى

۳٩٩

 1615120200100658حنين محمد جمال ثابت عثمان

۴۰۰

 1615120200100427خالد السيد محمود اسماعيل فطيم

۴۰۱

 1615120200101402خالد ايمن فاروق على عرفه

۴۰۲

 1615120200100695خالد باسم فتحى عبد العليم سرحان

۴۰۳

 1615120200101378خالد رمضان السيد خير هللا

۴۰۴

 1615120200100230خالد عاصم محمد حسين الجندى

۴۰۵

 1615120200100930خالد عبد المنعم السيد عبد الهادى السيد

۴۰۶

 1615120200100767خالد عصام عبد المنعم شعبان

۴۰٧

 1615120200100559خالد على عبد الفتاح الخولى

۴۰٨

 1615120200100253خلود ابراهيم امين النبراوى

۴۰٩

 1615120200101044خلود عبد هللا فهمى عبد الخالق جاد

۴۱۰

 1615120200100720خلود عطا المتولى عبد الوهاب خليفه

۴۱۱

 1615120200100603خلود على محمد عبد الرحيم علوان

۴۱۲

 1615120200100513خلود عوضين عبدالاله محمد الصايػ

۴۱۳

 1615120200100300خلود قطب شريؾ متولى عاشور

۴۱۴

 1615120200101159خلود محسن السيد عبدالعال البطه

۴۱۵

 1615120200101409دارين عادل عوض عبد السالم سالمه

۴۱۶

 1615120200100858داليا عادل على ابوؼنيمه
داليا عبد المقصود محمد عبد المقصود
1615120200100105
الهاشمى
 1615120200100633داليا عماد حمدى عبد العزيز رجب البنا

۴۱٩

 1615120200101452دانه محمد صالح درؼام

۴۲۰

 1615120200100546دعاء ابراهيم احمد السيد طايل

۴۲۱

 1615120200100871دعاء ابراهيم محمود صالح

۴۱٧
۴۱٨

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲٩٧من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۴۲۲

 1615120200100907دعاء السعيد الدسوقى جوده السعيد

۴۲۳

 1615120200101361دعاء رشاد احمد موسى ؼنيم

۴۲۴

 1615120200100164دعاء رشدى ابراهيم اسماعيل الكومى

۴۲۵

 1615120200100199دعاء صالح ابوالعنين البنا

۴۲۶

 1615120200101311دعاء عزت احمد حسن

۴۲٧

 1615120200100718دعاء مصطفى عبد الحميد عبد الحميد المنسى

۴۲٨

 1615120200100159دعاء يسرى عبد الرسول عبد المجيد

۴۲٩

 1615120200100175دميانا روبيل ويصا رزق بسادة

۴۳۰

 1615120200100854دنيا السيد احمد محمود حسن

۴۳۱

 1615120200100055دنيا المتولى عبدالؽنى المتولى فلو

۴۳۲

 1615120200101112دنيا خالد جمال الدين محمد عبد الواحد

۴۳۳

 1615120200101020دنيا عبدالرحمن عبدالعزيز الجوهرى

۴۳۴

 1615120200100310دنيا عبدالعال محمد عبد الجواد ابوحالوه

۴۳۵

 1615120200100703دنيا عز الدين عبد الرازق عبد الرازق الشيخ

۴۳۶

 1615120200100013دنيا عماد السيد ابو يوسؾ

۴۳٧

 1615120200101036دنيا محمد محمد ابو عيد

۴۳٨

 1615120200100876دينا اسماعيل حمدى الوردانى

۴۳٩

 1615120200100334دينا صالح رياض محمد المحصى

۴۴۰

 1615120200101002دينا مرسى انيس عيد

۴۴۱

 1615120200101182رافت مجدى رافت الشناوى

۴۴۲

 1615120200101073راندا عصمت حلمى زهيان جودة

۴۴۳

 1615120200101138رانيا حسن حسن محمد الدياسطى

۴۴۴

 1615120200100142رانيا ربيع مؽيب جمعه حفلش

۴۴۵

 1615120200100219رانيا عباس محمد الشناوى الؽريب

۴۴۶

 1615120200101375رانيا عبد الكريم احمد عبد الكريم

۴۴٧

 1615120200101124رانيا محمود ياسين احمد

۴۴٨

 1615120200100351رانيا مهدى سالم السيد

۴۴٩

 1615120200101299رانيم محممد عبد الجواد محمد شمخ

۴۵۰

 1615120200100652راويه محمد عبد هللا احمد احمد

۴۵۱

 1615120190101344رحاب عبد العليم عبد الفتاح عزو

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲٩٨من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۴۵۲

 1615120200100277رحاب عونى محمود حسن الشاعر

۴۵۳

 1615120200100899رحاب محمد محمد يونس عوض

۴۵۴

 1615120200100135رحمه اسامه محمد طلبه سليمان

۴۵۵

 1615120200100779رحمه اكمل مصطفى ؼنيم

۴۵۶

 1615120200100519رحمه السيد عبد منديلة عنبر

۴۵٧

 1615120200101191رحمه جمال سرور احمد

۴۵٨

 1615120200100290رحمه حازم شاكر حموده

۴۵٩

 1615120200100383رحمه حسام الدين احمد

۴۶۰

 1615120200100678رحمه صالح السعيد محمد نعمه هللا

۴۶۱

 1615120200100032رحمه صالح سالم بيومى

۴۶۲

 1615120200100145رحمه صالح سميح محمد

۴۶۳

 1615120200100674رحمه عبد الؽنى احمد عبد الخالق

۴۶۴

 1615120200101171رحمه عالء فوزى محمد دويب

۴۶۵

 1615120200100869رحمه على على يوسؾ سليم

۴۶۶

 1615120200100805رحمه متولى احمد الؽرباوى

۴۶٧

 1615120200100906رحمه محمد مصطفى ابوالعز عبد العزيز

۴۶٨

 1615120200100917رحمه مصباح عبد الفتاح محمد

۴۶٩

 1615120200100160رحمه هالل جميل محمود

۴٧۰

 1615120190101378رحمه يحيى عوض فهمى الجمال

۴٧۱

 1615120200101314ردينه ايمن عبد الهادى عبد السالم الخليجى

۴٧۲

 1615120200101376رشا جمال عبد اللطيؾ النبوى مندور

۴٧۳

 1615120200100675رشا عزمى عبد الجواد عطا رخا

۴٧۴

 1615120200100915رضا ابراهيم محمد ابراهيم حسانين

۴٧۵

 1615120200100819رضا صبرى احمد ابراهيم احمد

۴٧۶

 1615120200101407رضوى احمد محمد عطيه انور

۴٧٧

 1615120200101021رضوى حمدى عبدالقادر الفيومى

۴٧٨

 1615120200101118رضوى عاصم محمد محمد رزق

۴٧٩

 1615120200101120رضوى عبدالقادر عطاهللا سيد احمد قنديل

۴٨۰

 1615120200101110رؼد احمد محمد صادومه

۴٨۱

 1615120200100883رؼد السيد جبر عوض

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۲٩٩من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۴٨۲

 1615120200101422رؼد انس فاضل سالت

۴٨۳

 1615120200100662رؼد زينهم محمود حافظ الحصى

۴٨۴

 1615120200100960رؼد مجدى محمود ابراهيم ابوالفضل

۴٨۵

 1615120200100660رؼد محمد محمود محمد العنانى

۴٨۶

 1615120200100497رفيدة رافت سعد الملوى

۴٨٧

 1615120200100224رفيده محمد سيد احمد الموذن

۴٨٨

 1615120200100587رقيه طلعت عبد القادر عبد الرووؾ بدر

۴٨٩

 1615120200100715رقيه مصطفى محمد مصطفى مصطفى

۴٩۰

 1615120200100208رمضان ماجد عبد الخالق منصور

۴٩۱

 1615120200100008رنا جالل محمود النضار

۴٩۲

 1615120200100496رنا حمادى محمد محمود

۴٩۳

 1615120200100141رنا خالد محمود ابوزيد

۴٩۴

 1615120200101416رنا سعيد كامل محمد سعيد واصل

۴٩۵

 1615120200101288رنا شريؾ عبد السالم محمود زيدان

۴٩۶

 1615120200101470رنا صبحى على السيد قاسم

۴٩٧

 1615120200100826رنا عبد المنعم صالح عبده سالمه

۴٩٨

 1615120200100165رنا محمد ابراهيم محمد المرابط

۴٩٩

 1615120200100825رنا محمود محمود احمد نعمت هللا

۵۰۰

 1615120200100198رنا نادر مصطفى كمال عبد القادر سعيد

۵۰۱

 1615120200100534رواء هيثم محمد عبد العاطى بكر

۵۰۲

 1615120200100056روان ابراهيم عبدالعاطى رزق الشابورى

۵۰۳

 1615120200100022روان ابو اليزيد محمد ابو قورة

۵۰۴

 1615120200101432روان احمد طه ابراهيم حسن

۵۰۵

 1615120200101142روان احمد فوزى الجوهرى

۵۰۶

 1615120200101236روان اشرؾ محمود الزهيرى

۵۰٧

 1615120200101078روان السيد سعيد عبدالنبى محمد

۵۰٨

 1615120200101384روان حسام السعيد السعيد جاد

۵۰٩

 1615120200100522روان حمدى رجب محمد عبد الفتاح

۵۱۰

 1615120200100524روان خميس محمود قطب محمد عبدالقادر

۵۱۱

 1615120200101459روان رضا محمد جديانه

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۳۰۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۵۱۲

 1615120200100832روان رضا محمود محمود الشويل

۵۱۳

 1615120200101385روان سعيد محمد عبد العزيز السواحلى

۵۱۴

 1615120200101403روان صالح احمد جاد

۵۱۵

 1615120200100584روان طه السيد المرجاوى

۵۱۶

 1615120200101072روان محمد سالم خليل محمد

۵۱٧

 1615120200101442روان محمد على عبد اللطيؾ عبد الؽنى

۵۱٨

 1615120200101031روان محمود محمد ابوالليل

۵۱٩

 1615120200100862روضه اسامه حسن عبد السميع االشقر

۵۲۰

 1615120200100594روضه اسماعيل محمود اسماعيل الشامى

۵۲۱

 1615120200100331روضه امام عبد الباسط على الخطيب

۵۲۲

 1615120200100612روضه صالح كامل محمد احمد

۵۲۳

 1615120200100518روضه منصور جابر منصورعبد

۵۲۴

 1615120200101165روضه وليد خفاجه الحفناوى السيد

۵۲۵

 1615120200100499روضه ياسر حمدى عبدالهادى

۵۲۶

 1615120200100629روميساء حسن السعيد محمد الحوارنى

۵۲٧

 1615120200100514روى سامى احمد سليم محمد

۵۲٨

 1615120200100063روية شوقى عبد الرحمن محمد العطار

۵۲٩

 1615120200100149رويدا احمد محمد فوزى احمد نجم

۵۳۰

 1615120200100504رويدا تامر محروس عبدالجليل صقر

۵۳۱

 1615120200100270روينا احمد محمد سكر

۵۳۲

 1615120200101215ريم ابراهيم عبدالرحمن البهنسى

۵۳۳

 1615120200100180ريم صالح الدين محمد حسب بركات

۵۳۴

 1615120200100555ريم عبد الؽنى دياب محمد العطار

۵۳۵

 1615120200101425ريم محمود عبد الرحمن عبده عياد

۵۳۶

 1615120200100090ريناد عاطؾ عبد القوى ابوالوفا الشوربجى

۵۳٧

 1615120200101084ريناد محمد زكريا محمد سيؾ الدين

۵۳٨

 1615120200100814ريهام سعد محمد عبيد الدكرورى

۵۳٩

 1615120200100146ريهام محمود محمد احمد

۵۴۰

 1615120200101136ريوان بالل نجاح ابو عنزه

۵۴۱

 1615120200100073زهراء السيد رشاد السيد عبدالحفيظ

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۳۰۱من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۵۴۲

 1615120200100302زهراء ماهر محمد عبدالسالم هليل

۵۴۳

 1615120200100599زياد احمد رفعت محمد صادق قابيل

۵۴۴

 1615120200100420زياد اسامة احمد محمد ابراهيم

۵۴۵

 1615120200100480زياد حبشى محمد السيد على النشرتى

۵۴۶

 1615120200100026زياد حسام جمال الدين محمد الشاعر

۵۴٧

 1615120200101228زياد عادل فاروق محمود حسن

۵۴٨

 1615120200101362زياد عبد الؽنى عبد الفتاح الشرشابى

۵۴٩

 1615120200101341زياد محمد السيد عوض على اسماعيل

۵۵۰

 1615120200101015زياد محمد وجيد ؼنيم

۵۵۱

 1615120200100466زياد مصطفى احمد شحاته

۵۵۲

 1615120200101149زينب السيد صبرى السيد السيد سعيد

۵۵۳

 1615120200101462زينب ايمن محمد عبد المجيد النجار

۵۵۴

 1615120200100049زينب صبحى عبد السميع اسماعيل ناصؾ

۵۵۵

 1615120200100875ساره المدثر الؽريب عبد المنعم

۵۵۶

 1615120200100745ساره جمال عبد اللطيؾ سالمة

۵۵٧

 1615120200100197ساره سعيد فارس ابراهيم ابوزيد

۵۵٨

 1615120200100355ساره سليمان على السيد الشين

۵۵٩

 1615120200101404ساره طارق احمد الشحرى

۵۶۰

 1615120200101414ساره عبد الحميد عبد الفتاح الداودى

۵۶۱

 1615120200100557ساره لمعى ابراهيم شتيه

۵۶۲

 1615120200101014ساره مجدى عبدالحميد الدن

۵۶۳

 1615120200101166ساره محمد احمد االشقر

۵۶۴

 1615120200101340ساره محمد طه السيد الشين

۵۶۵

 1615120200100205ساره محمد عبد هللا الكالؾ

۵۶۶

 1615120200100066ساره محمد عبد الهادى عبد العزيز الفقى

۵۶٧

 1615120200101281ساره هانى حسين صابر ؼنيم

۵۶٨

 1615120200101134ساره هشام عبد الحكيم محمود

۵۶٩

 1615120200100371ساندرا مجدى مكرم رياض عوض

۵٧۰

 1615120200101187سدين شريؾ على ؼيث

۵٧۱

 1615120200100031سعاد جمال عبد الؽنى عيسى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۳۰۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۵٧۲

 1615120200101344سعاد خالد مسعد عبد السالم محمد

۵٧۳

 1615120200100569سعد زؼلول المرسى الجوهرى

۵٧۴

 1615120200100968سلمى ابراهيم محمد السيد السيد امبابى

۵٧۵

 1615120200100019سلمى احمد حمدى شواطه

۵٧۶

 1615120200101122سلمى احمد فهمى عطيه عبد الكريم

۵٧٧

 1615120200100641سلمى اسالم السيد الحسانين حراز

۵٧٨

 1615120200100590سلمى انور عابد عبد القادر سالمه

۵٧٩

 1615120200100115سلمى جمال عبد العزيز ابراهيم مرعى

۵٨۰

 1615120200100217سلمى حاتم بندارى الشرقاوى

۵٨۱

 1615120200101063سلمى حسن البكرى الموافى روميه

۵٨۲

 1615120200100925سلمى حمدى السيد فرج السيد

۵٨۳

 1615120200100491سلمى سعد انصارى قلج

۵٨۴

 1615120200100155سلمى محمد بدر احمد محمد عمر

۵٨۵

 1615120200100604سلمى محمد خليل عبده جادو

۵٨۶

 1615120200100940سلمى محمد صبرى ابراهيم السيد داود

۵٨٧

 1615120200101193سلمى محمد صبرى فرحات محمد

۵٨٨

 1615120200100190سلمى محمد عبد الرحمن العدوى

۵٨٩

 1615120200101354سلمى مصطفى احمد زرد

۵٩۰

 1615120200101055سلمى مصطفى احمد محمود عبدالعال
سلمى نصر عبد الرحمن السيد عثمان عبد
1615120200100664
الفتاح
 1615120200100961سلوى عصام رمضان على السيد

۵٩۳

 1615120200100828سلوى مدحت محمد شبل

۵٩۴

 1615120200100206سماء ايمن ابراهيم انور االشوح

۵٩۵

 1615120200100561سماء صفوت محمد محمد الشونى
سماء عبد السالم عبد المعبود عبد السالم
1615120200100127
الخامى
 1615120190101319سماء محمد محمد الداجن

۵٩٨

 1615120200100979سماح محمد محمد ابو المعاطى داود

۵٩٩

 1615120200101121سمر سمير حمدان محمد على عمران

۶۰۰

 1615120200100308سمر ناصر السعيد السعيد على

۶۰۱

 1615120200100122سميه الجهرى فتح محمود ضاهر

۵٩۱
۵٩۲

۵٩۶
۵٩٧

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۳۰۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶۰۲

 1615120200100727سميه السيد عبد الهادى عبد الباقى طمان

۶۰۳

 1615120200101049سناء احمد صبحى السيد جاد

۶۰۴

 1615120200101222سهيله ابراهيم محمد ؼالب شلبى

۶۰۵

 1615120200100877سهيله السيد سعد الشربينى عبد الرحمن

۶۰۶

 1615120200101154سهيله حسنى البحيرى ابراهيم ابو حالوة

۶۰٧

 1615120200100035سهيله سعيد زكى عرابى

۶۰٨

 1615120200101471سهيله صبرى فوزى سعده

۶۰٩

 1615120200100079سهيله عزيز عبدالعظيم ابراهيم فايد

۶۱۰

 1615120200100847سهيله عالء السيد عبد الخالق احمد

۶۱۱

 1615120200101275سهيله لطفى لطفى محمد عوض الكومى

۶۱۲

 1615120200100918شاديه السيد الذكى محمود البسيونى

۶۱۳

 1615120200100379شدوه السيد على على المسنى

۶۱۴

 1615120200100937شذا محمد على محمد سالمه

۶۱۵

 1615120200100339شروق اسامه محمد احمد كشك

۶۱۶

 1615120200100027شروق رياض محمد زيان عيسى

۶۱٧

 1615120200100544شروق على احمد قطب الصعيدى

۶۱٨

 1615120200100503شروق محمود اسماعيل دعبيس

۶۱٩

 1615120200100024شروق محمود حسن عكر

۶۲۰

 1615120200101268شريؾ جمال عبدالهادى الرفاعى

۶۲۱

 1615120200100120شريؾ فرج عبد اللطيؾ شرشير

۶۲۲

 1615120200100281شهد ابراهيم بسيونى عبد هللا خلؾ

۶۲۳

 1615120200100313شهد ابراهيم كامل على عامر

۶۲۴

 1615120200100866شهد السعيد عطيه سالمه البيومى

۶۲۵

 1615120200100515شهد عالء مرسى شاهين

۶۲۶

 1615120200100755شهد محمد سالم ابوالفتوح البيلى

۶۲٧

 1615120200100758شيرين ابو بكر عبد ربه بيلى بدوى

۶۲٨

 1615120200100157شيماء امين السيد عمر امين

۶۲٩

 1615120200100636شيماء جمال ابراهيم رمضان فاضل رمضان

۶۳۰

 1615120200100319شيماء سعد عبدالخالق محمد البهى

۶۳۱

 1615120200100095شيماء على عبدالحميد على الشعيرى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۳۰۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
الفصل
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 :الفصل الربيعي

۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶۳۲

 1615120200100016شيماء محمد رمضان مصطفى ابو العز

۶۳۳

 1615120200100303شيماء محمد عبدالجيد هنداوى

۶۳۴

 1615120200100670شيماء محمد محمد على سعد

۶۳۵

 1615120200100069شيماء نشات احمد مكاوى الصباغ

۶۳۶

 1615120200100333شيماء وحيد زكى احمد عبدهللا

۶۳٧

 1615120200100986صابرين عبد هللا محمد ابراهيم ابو المعاطى

۶۳٨

 1615120200100685صفا محمد عبد اللطيؾ على مره

۶۳٩

 1615120200100845صفاء بليػ حمدى سيؾ النصر على

۶۴۰

 1615120200100885صالح احمد ابوالليل موسى

۶۴۱

 1615120200100117صالح رجائى عبدالعزيز معوض سليمان

۶۴۲

 1615120200100237ضحى عادل عبد الحميد رمضان

۶۴۳

 1615120200101349ضحى عبد الحليم ابو العطا عبده الجزار

۶۴۴

 1615120200100628ضحى عصام احمد احمد سليم

۶۴۵

 1615120200100531ضحى عصام محمد محروس محمد الدقرنى

۶۴۶

 1615120200100719ضحى ياسر محمد السيد الحفناوى

۶۴٧

 1615120200101216ضياء الدين احمد محمد النقرود

۶۴٨

 1615120200100030ضياء محمد محسوب صقر

۶۴٩

 1615120200100905طارق السيد محمد درويش على

۶۵۰

 1615120200100723طارق حسن محمد على حسن ياسين

۶۵۱

 1615120200100835طارق محمد رمضان السيد على

۶۵۲

 1615120200101326طاهر حامد طاهر البيه

۶۵۳

 1615120200101075طلعت محمود محمد ضيؾ هللا

۶۵۴

 1615120200100367عادل عبد الحميد على المتولى جمعه

۶۵۵

 1615120200101241عاصم عبداللطيؾ حسن محمد

۶۵۶

 1615120200101192عاصم عالء السيد ابو اليزيد

۶۵٧

 1615120200101045عباس عابدين احمد احمد لويزو

۶۵٨

 1615120200100089عباس محمد عباس محمد شاهين

۶۵٩

 1615120200100170عبد الحميد رمضان محمود محمد مطاوع

۶۶۰

 1615120200101412عبد الحميد شريؾ عبد الحميد جابر

۶۶۱

 1615120200100870عبد الرحمن احمد على احمد الشيخ
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حضور

انصراؾ

صفحة  ۳۰۵من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
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۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶۶۲

 1615120200101260عبد الرحمن احمد فهمى حجازى

۶۶۳

 1615120200100638عبد الرحمن احمد محمد ربيع محمد جاب هللا

۶۶۴

 1615120200100414عبد الرحمن احمد ناجى على النجار

۶۶۵

 1615120200101373عبد الرحمن اسامه محمد محمد حسن فرحات

۶۶۶

 1615120200100125عبد الرحمن اشرؾ عبد الحميد محمد

۶۶٧

 1615120200101152عبد الرحمن العدوى عوض محمد

۶۶٨

 1615120200100962عبد الرحمن جمال مسعد مجاهد مصطفى

۶۶٩

 1615120200100786عبد الرحمن حسام على عبد العظيم شماله

۶٧۰

 1615120200101206عبد الرحمن سامح البدراوى ابوالمعاطى

۶٧۱

 1615120200100972عبد الرحمن سامى احمد احمد سالم

۶٧۲

 1615120200101321عبد الرحمن سمير ابو العينين ابو الخير

۶٧۳

 1615120200100984عبد الرحمن صالح مصطفى حسن السرجانى

۶٧۴

 1615120200101005عبد الرحمن صبحى على عبدالفتاح

۶٧۵

 1615120200101061عبد الرحمن عاطؾ عبد هللا عوض هللا محمد

۶٧۶

 1615120200100725عبد الرحمن عاطؾ محمود الطنطاوى محمد

۶٧٧

 1615120200100589عبد الرحمن عبد الرحمن عبدالرازق عبدالواحد

۶٧٨

 1615120200100440عبد الرحمن فاروق ابراهيم محمود

۶٧٩

 1615120200100679عبد الرحمن ماهر سعد صابر عوض

۶٨۰

 1615120200100288عبد الرحمن محمد احمد محمد المؽربى

۶٨۱

 1615120200100064عبد الرحمن محمد حجاج ابراهيم سليمه

۶٨۲

 1615120200100794عبد الرحمن محمد على محمد البدوى

۶٨۳

 1615120200101240عبد الرحمن محمد عمر السيد

۶٨۴

 1615120200100307عبد الرحمن محمود محمد عبد اللطيؾ الشاعر

۶٨۵

 1615120200100370عبد الرحمن منصور عبدالمولى محمد

۶٨۶

 1615120200101153عبد هللا ابو بكر حامد محمد معوض حمص

۶٨٧

 1615120200101086عبد هللا حسن محمد سليمان الرفاعى

۶٨٨

 1615120200101087عبد هللا سليمان ابراهيم السيد

۶٨٩

 1615120200100837عبد هللا عبد الرحمن احمد محمد هجرس

۶٩۰

 1615120200101220عبد هللا عطية عبد الفتاح محمد

۶٩۱

 1615120200101250عبد هللا قطب حامد عوض
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۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶٩۲

 1615120200100472عبد هللا محمد السيد محمد حجاج

۶٩۳

 1615120200100011عبد هللا محمد المحمدى االبشيهى

۶٩۴

 1615120200100250عبد هللا محمد فتحى احمد المهدى

۶٩۵

 1615120200100857عبد هللا محمود محمد سالم كوهية

۶٩۶

 1615120200100697عبد المهيمن احمد عبد العاطى على ريا

۶٩٧

 1615120200100010عبدالحميد محمد عبدالحميد لواتى

۶٩٨

 1615120200100605عبدالسالم اشرؾ مصطفى كمال الباز

۶٩٩

 1615120200101107عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الجبالى

٧۰۰

 1615120200100451عبده احمد سعد قناوى دياب

٧۰۱

 1615120200101099عبير احمد ابراهيم محمد الشيخ حسن

٧۰۲

 1615120200101318عبير اشرؾ ابراهيم حبشى

٧۰۳

 1615120200100872عبير عبد الرازق ابراهيم عبد الرازق

٧۰۴

 1615120200100533عبير عبد الناصر محمود حسن فارس

٧۰۵

 1615120200100342عبير عنتر محروس على

٧۰۶

 1615120200101162عثمان بدر عثمان بدر على

٧۰٧

 1615120200100897عثمان عاطؾ فتوح على طيره

٧۰٨

 1615120200100780عدنان عابر طه عوض محمود

٧۰٩

 1615120200101057عز الدين اشرؾ توفيق محمد احمد

٧۱۰

 1615120200101315عزه سمير حمدى المجدوبى

٧۱۱

 1615120200101043عزه معروؾ السعيد انصارى عيد

٧۱۲

 1615120200100980عال السيد محمود محمد على

٧۱۳

 1615120200100327عال حمدى الوصيؾ الوصيؾ شحاته

٧۱۴

 1615120200100051عال حمدى محمد عبد المعطى البحراوى

٧۱۵

 1615120200100565عال عبد المنعم عبد العزيز البدوى

٧۱۶

 1615120200100810عالء اسامه محمد على محمد

٧۱٧

 1615120200101336عالء الدين عصام محمود عبد هللا مرجان

٧۱٨

 1615120200101047عالء مرسى بسيونى الطباخ
عالءالدين التحفه عبدالرحمن عبد اللطيؾ
1615120200100425
التحفه
 1615120200101079على احمد على احمد فتح هللا عيد

٧۲۱

 1615120200100428على اسامة يوسؾ منيسى

٧۱٩
٧۲۰
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۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٧۲۲

 1615120200100252على السعيد على ابو موسى

٧۲۳

 1615120200100445على حسن عبداللة حسن ايوب

٧۲۴

 1615120200100424على حسن على سالم من

٧۲۵

 1615120200100743على رضا على عثمان محمد

٧۲۶

 1615120200100317على سليم عبد الجيد عبداللطيؾ عبد هللا سليم
على عبد الرءوؾ على عبد الرءوؾ عالم
1615120200100750
الشرؾ
 1615120200100890على محسن عبد القادر على احمد

٧۲٩

 1615120200101444على محمد على السعدنى

٧۳۰

 1615120200100111علياء ابراهيم احمد محمد الشاذلى

٧۳۱

 1615120200100349علياء ابوالكرام توفيق القمرى

٧۳۲

 1615120200100413علياء احمد على احمد اسماعيل

٧۳۳

 1615120200101023علياء حسن محمد عبدالفتاح

٧۳۴

 1615120200100798علياء خالد عبد المنعم جبر

٧۳۵

 1615120200100147علياء سامى عبد المنعم حسن الشابورى

٧۳۶

 1615120200100196علياء عيد سيداحمد عكاشه

٧۳٧

 1615120200100042علياء وحيد محمد محمد السمالوى

٧۳٨

 1615120200101317علياء يسرى عبد العزيز محمد سالم

٧۳٩

 1615120200100455عماد عبد الفتاح فتحى محمد حسين

٧۴۰

 1615120200101264عمار ابراهيم محمد عبدالحفيظ الفقى

٧۴۱

 1615120200101278عمار ياسر عبد الفتاح ابراهيم المتولى

٧۴۲

 1615120200100126عمار يسرى عبدالمنعم ابوسمره

٧۴۳

 1615120200101351عمر السيد على على الخولى

٧۴۴

 1615120200101013عمر جمال عبدالسميع عليمى

٧۴۵

 1615120200101461عمر خالد بدوى فاضل الماوى

٧۴۶

 1615120200100572عمر على محمود سيؾ عبد المقصود

٧۴٧

 1615120200100234عمر مجدى محمد عبدالحليم ؼازى

٧۴٨

 1615120200100631عمر محمد الحمادى شبل رسالن

٧۴٩

 1615120200100577عمر محمد السيد العشرى

٧۵۰

 1615120200100346عمر محمد حسين على بكر

٧۵۱

 1615120200100900عمر محمد رمضان السعيد الشربينى

٧۲٧
٧۲٨
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اسم المادة
عدد الطالب
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الفصل
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 :الفصل الربيعي

۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٧۵۲

 1615120200100732عمر محمد عبد الجليل العوضى جبر

٧۵۳

 1615120200100659عمر محمد معروؾ عبده السيد على

٧۵۴

 1615120200101377عمر مصطفى السيد ابو المجد هنداوى

٧۵۵

 1615120200100957عمرو احمد ابراهيم حماده محمد

٧۵۶

 1615120200100239عمرو احمد محمد ابراهيم الدسوقى زيدان

٧۵٧

 1615120200100863عمرو الحسينى السيد محمد

٧۵٨

 1615120200100174عمرو امجد صبحى زكريا رضوان

٧۵٩

 1615120200100394عمرو حسام الدين خميس مصطفى محمد

٧۶۰

 1615120200100768عمرو خالد محمد محمد عباس

٧۶۱

 1615120200101178عمرو شكرى الزينى مجاهد جمعه

٧۶۲

 1615120200100688عمرو صالح محمد السعيد ؼزاله

٧۶۳

 1615120200100006عمرو عصام ابراهيم الهمدان

٧۶۴

 1615120200100362عمرو فواد محمد حسن كردى

٧۶۵

 1615120200101335ؼادة مسعد محمود الزناتى العدل

٧۶۶

 1615120200100274ؼاده احمد سامى عنتر

٧۶٧

 1615120200100305ؼاده امين امين السعيد على

٧۶٨

 1615120200100285فاتن محمد عبدالعزيز عمر الخامى

٧۶٩

 1615120200100257فارس السيد محمد السيد القصبى

٧٧۰

 1615120200100914فارس عيد احمد عبد الرازق احمد

٧٧۱

 1615120200100368فارس محمد عبد الحميد محمود سويلم

٧٧۲

 1615120200100578فاطمة الزهراء احمد السيد الدمشيتى

٧٧۳

 1615120200101202فاطمة على على على حشاد

٧٧۴

 1615120200100275فاطمه ابوالخير بلتاجى زعير

٧٧۵

 1615120200100539فاطمه احمد فتحى اسماعيل العقبى

٧٧۶

 1615120200101289فاطمه اشرؾ محمد سلطان الجهرى

٧٧٧

 1615120200100977فاطمه الزهراء احمد على ابراهيم بحيرى

٧٧٨

 1615120200100912فاطمه الزهراء حسانين محمد فكرى حسنين

٧٧٩

 1615120200100330فاطمه الزهراء عالء محمود صالح

٧٨۰

 1615120200100623فاطمه الزهراء محمد حسن العتمه

٧٨۱

 1615120200100698فاطمه الزهراء محمود طه محمود متولى
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حضور

انصراؾ
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اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
الفصل
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 :الفصل الربيعي

۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٧٨۲

 1615120200101316فاطمه جمعه شوقى محمد

٧٨۳

 1615120200100635فاطمه حسن بهجات بهجات سرور

٧٨۴

 1615120200100626فاطمه طارق محمد مرعى

٧٨۵

 1615120200100639فاطمه محمد عبد هللا محمد ابراهيم

٧٨۶

 1615120200100607فايزه سعد سعد فهيم

٧٨٧

 1615120200100502فرح مجدى عزت زنباع

٧٨٨

 1615120200100161فرحة محمد محمود عبد المجيد

٧٨٩

 1615120200100449فريد شعبان صالح محمود ابو حمص

٧٩۰

 1615120200100143فريدة عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن

٧٩۱

 1615120200100850فريده عبد الجواد محمد معاذ عبد هللا

٧٩۲

 1615120200100493فضيلة عبد العزيز فتح هللا محمد

٧٩۳

 1615120200101334فكرى اسامى فكرى عبد الفتاح

٧٩۴

 1615120200101170فواد محسن فواد رشاد مومن

٧٩۵

 1615120200101217فيروز محمود محمد محمود

٧٩۶

 1615120200100148فيرونيكا ايهاب معوض بسطوروس

٧٩٧

 1615120200100084كامل كامل محمد راشد

٧٩٨

 1615120200101243كرستينا مالك فكرى جرجس

٧٩٩

 1615120200101293كريم احمد عبد الحميد مصطفى قبيه

٨۰۰

 1615120200101415كريم ايمن عبد الرحمن محمود عبد السالم

٨۰۱

 1615120200100130كريم حامد فتحى ابراهيم الؽفلول

٨۰۲

 1615120200100923كريم خالد حسين الشوربجى حسين

٨۰۳

 1615120200101233كريم خالد عبد الؽفور جاسر

٨۰۴

 1615120200101405كريم طارق محمد يحيى

٨۰۵

 1615120200100029كريم عبد الظاهر عبد العال الدماطى

٨۰۶

 1615120200101145كريم عبد القوى عبد المطلب مصلحى مرسى

٨۰٧

 1615120200100431كريم عالء الدين عبدالعظيم الزؼبى

٨۰٨

 1615120200100292كريم عماد الدين محمد محمد جبر

٨۰٩

 1615120200100407كريم محمد الجوهرى ابراهيم كشكه

٨۱۰

 1615120200100193كريم محمد حمدى عبدالعاطى قريطم

٨۱۱

 1615120200101353كريمان اشرؾ عباس محمد
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٨۱۲

 1615120200100375كنزى عبدالسالم محمد عبد السالم السيسى

٨۱۳

 1615120200100408كيرلس ابراهيم جرجس يوسؾ

٨۱۴

 1615120200101116لبنى خالد حسن الصفتى

٨۱۵

 1615120200100272لطفى حسن حسن الصياد

٨۱۶

 1615120200100873لقاء محمدرضا بدير زيدان

٨۱٧

 1615120200100771لمياء السيد محمد السيد معين

٨۱٨

 1615120200100116لمياء على عبدالروؾ الؽنام

٨۱٩

 1615120200100943لوجينا طارق محمود احمد العوضى

٨۲۰

 1615120200100025ليلى سامى محمد السباعى حجازى

٨۲۱

 1615120200100381ليلى محمود احمد ابراهيم حموده

٨۲۲

 1615120200101331ليلى مصطفى محمد الحباك

٨۲۳

 1615120200101065ماجد توفيق محمد ابراهيم الشاعر

٨۲۴

 1615120200100399مادونا عاطؾ حنا هللا رزق هللا

٨۲۵

 1615120200100201مارتينا ايمن سامى فلتس

٨۲۶

 1615120200101064مارتينا عادل مترى توفيق شند

٨۲٧

 1615120200101463مارك مجدى خليل جرجس

٨۲٨

 1615120200100369ماريهان اسامه محمد قاسم

٨۲٩

 1615120200100139مازن هشام رافت اسماعيل اسماعيل

٨۳۰

 1615120200100893محسن سمير السيد شعبان محمد

٨۳۱

 1615120200100894محمد ابراهيم السيد مصطفى المرسى

٨۳۲

 1615120200101092محمد ابراهيم عاشور محمد ابو الهوى

٨۳۳

 1615120200100941محمد ابراهيم عبد هللا الخميسى محمد

٨۳۴

 1615120200100969محمد ابراهيم محمد بدير السيد سعيد

٨۳۵

 1615120200100109محمد ابو العز يونس ابوريا

٨۳۶

 1615120200100119محمد احمد فكرى السيد اباظة

٨۳٧

 1615120200101076محمد احمد محمود حسن السيد حبيب

٨۳٨

 1615120200101103محمد اسماعيل محمد حافظ ابوفدان

٨۳٩

 1615120200100967محمد اشرؾ ابو بكر محمود جبل

٨۴۰

 1615120200101329محمد اشرؾ عبد البديع محمد الشربينى

٨۴۱

 1615120200101096محمد اشرؾ على الزفتاوى
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٨۴۲

 1615120200101180محمد اشرؾ محمد رشاد البيومى

٨۴۳

 1615120200101051محمد اشرؾ محمد عوض

٨۴۴

 1615120200101379محمد الحسن محمد عبد الروؾ ابراهيم العقده

٨۴۵

 1615120200100777محمد الحسنين العربانى عبد المجيد

٨۴۶

 1615120200100950محمد الراجحى محمد الراجحى السيد على

٨۴٧

 1615120200100121محمد السعيد عبدالحميد محمد ابراهيم

٨۴٨

 1615120200101082محمد السعيد يونس ابوزيد اسماعيل

٨۴٩

 1615120200100976محمد السيد السيد رضوان السماحى

٨۵۰

 1615120200100846محمد السيد حسن احمد المنسى

٨۵۱

 1615120200100473محمد السيد عبد الروؾ بدر

٨۵۲

 1615120200101058محمد السيد محمد احمد شومان

٨۵۳

 1615120200101395محمد السيد محمد السيد حسن حسونه

٨۵۴

 1615120200101034محمد امين سالمه محمد سالمه

٨۵۵

 1615120200100320محمد ايمن احمد رزق

٨۵۶

 1615120200100251محمد جمال الدين الحسنين عبدالعزيز السماحى

٨۵٧

 1615120190100435محمد جمال انصؾ التهامى الشناوى

٨۵٨

 1615120200100023محمد جمال فاروق امبارك

٨۵٩

 1615120200101279محمد جمعه عبد المقصود جمعه الخولى

٨۶۰

 1615120200101308محمد حسام الدين محمد احمد السطيحه

٨۶۱

 1615120200100694محمد حسام صابر محمد عبد الجواد

٨۶۲

 1615120200101114محمد حكيم مروان حسن محمود خليفه

٨۶۳

 1615120200100467محمد حمدى عبدالعزيز عيسى

٨۶۴

 1615120200101026محمد خالد احمد احمد ابوامباركه

٨۶۵

 1615120200100433محمد خالد فرج عوض

٨۶۶

 1615120200100448محمد خالد محمد اسماعيل بركات

٨۶٧

 1615120200100936محمد ربيع محمود على

٨۶٨

 1615120200101000محمد رزق محمد رزق الوصيؾ

٨۶٩

 1615120200101177محمد رضا عبد العزيز العفيفى

٨٧۰

 1615120200101039محمد رمضان ابراهيم عبده يونس

٨٧۱

 1615120200100650محمد سالم محمود عثمان
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٨٧۲

 1615120200100048محمد سامى محمد عبد الرحمن زيد

٨٧۳

 1615120200101276محمد سليمان احمد سليمان ؼزاله

٨٧۴

 1615120200100576محمد سمير السيد عبد الرحيم

٨٧۵

 1615120200101161محمد سمير محمد على عبد المنعم

٨٧۶

 1615120200100836محمد شاكر السيد احمد الفرماوى

٨٧٧

 1615120200101460محمد شتا شتا ابو النضر مسعود

٨٧٨

 1615120200100255محمد صابر حسن صابر الشاذلى

٨٧٩

 1615120200101248محمد صالح محمد متولى

٨٨۰

 1615120200101172محمد صبرى عبد الباقى يوسؾ الضبع

٨٨۱

 1615120200100752محمد صبرى محمد السعيد محمد

٨٨۲

 1615120200100816محمد صالح محمد عبد الهادى السيد سالمه

٨٨۳

 1615120200100485محمد صالح محمد على شاهين

٨٨۴

 1615120200100380محمد طلعت احمد عكر

٨٨۵

 1615120200100385محمد عادل الحارس السيد محمد

٨٨۶

 1615120200101269محمد عادل جعفر سكيت

٨٨٧

 1615120200101406محمد عادل عوض مرشدى السعودى

٨٨٨

 1615120200101372محمد عادل محمد العريان

٨٨٩

 1615120200100874محمد عادل محمد امين

٨٩۰

 1615120200101368محمد عادل محمد محمد عمار

٨٩۱

 1615120200101433محمد عاصم نصر الدسوقى اللبان

٨٩۲

 1615120200100033محمد عاطؾ سليمان البربرى

٨٩۳

 1615120200100823محمد عاطؾ فوزى الشاذلى ابراهيم

٨٩۴

 1615120200101001محمد عاطؾ منصور بكر السيد

٨٩۵

 1615120200100568محمد عبد السالم على عبد النبى

٨٩۶

 1615120200100254محمد عبد هللا عبد هللا عبد الحميد

٨٩٧

 1615120200100706محمد عبدالروؾ عبدالمجيد الشهاوى

٨٩٨

 1615120200100271محمد عبدالمنعم احمد عز

٨٩٩

 1615120200100593محمد عبده الرفاعى عبد الجواد االلفى

٩۰۰

 1615120200101328محمد عبده عرفات ابو ادريس

٩۰۱

 1615120200100438محمد عبده عطية السيد قنديل
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٩۰۲

 1615120200100075محمد عزت عبد المحسن الصاوى عابدين

٩۰۳

 1615120200100340محمد عصام محمد على احمد

٩۰۴

 1615120200100242محمد على احمد ندا

٩۰۵

 1615120200101427محمد على المحمدى البيلى محمد

٩۰۶

 1615120200100682محمد على عبد هللا على المتولى

٩۰٧

 1615120200100465محمد على عوض عبد العاطى هاشم

٩۰٨

 1615120200100793محمد عوضين عبد الرازق طه

٩۰٩

 1615120200101261محمد فتحى جميل المواردى

٩۱۰

 1615120200100273محمد فتحى سعد كامل

٩۱۱

 1615120200100065محمد فتحى محمد محمد حسنين

٩۱۲

 1615120200101355محمد فواد عبد الحميد جمعه

٩۱۳

 1615120200101231محمد فواد عبد الخالق زايد

٩۱۴

 1615120200100992محمد كمال الرفاعى محمد مرسى

٩۱۵

 1615120200100233محمد ماهر اليمانى ابوزيد

٩۱۶

 1615120200101365محمد مجدى بدير على

٩۱٧

 1615120200100261محمد مجدى عبدالجليل حراز

٩۱٨

 1615120200100421محمد محمد على على السحلى

٩۱٩

 1615120200101309محمد محمود برعى ابو سمك

٩۲۰

 1615120200100742محمد محمود شوقى عبد المولى

٩۲۱

 1615120200100588محمد محمود محمد الديب

٩۲۲

 1615120200100406محمد محمود محمد محمود محمد هيبه

٩۲۳

 1615120200100426محمد محمود محمود محمد وزه

٩۲۴

 1615120200100973محمد مسعد الوصيؾ مسعد القزاز

٩۲۵

 1615120200101132محمد مصطفى احمد عطيه شلبى

٩۲۶

 1615120200100802محمد مصطفى الدسوقى عطوه الدسوقى

٩۲٧

 1615120200100934محمد مصطفى عوض محمد زيدان

٩۲٨

 1615120200100606محمد ممدوح عبده على ابوعلى

٩۲٩

 1615120200100898محمد منتصر السيد محمد يوسؾ

٩۳۰

 1615120200100014محمد نعيم ابراهيم مصطفى الدقلى

٩۳۱

 1615120200101157محمد نعيم راضى المدبولى سيد احمد
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٩۳۲

 1615120200100655محمد نهاد محمد المهدى محمد

٩۳۳

 1615120200100444محمد هشام صدقى المزين

٩۳۴

 1615120200100458محمد وائل عبد الحميد يوسؾ منيسى

٩۳۵

 1615120200100335محمد وسيم محمد محمد الخياط

٩۳۶

 1615120200101324محمد ولىء محمد احمد جنيدى

٩۳٧

 1615120200101371محمد وليد كمال مرسى ابراهيم بدر

٩۳٨

 1615120200101010محمد ياسر فواد عشيبه

٩۳٩

 1615120200100880محمد يسرى عبد المنعم عبد الفتاح فنديس

٩۴۰

 1615120200100762محمود ابراهيم عوض على االمام

٩۴۱

 1615120200101129محمود احمد عباس جاد

٩۴۲

 1615120200101104محمود الشحات محمد محمود خاطر

٩۴۳

 1615120200100929محمود ايمن السعيد عبده ابراهيم

٩۴۴

 1615120200101388محمود بهيج ابراهيم السيد طه

٩۴۵

 1615120200100910محمود حسن الشبراوى عبد الحليم

٩۴۶

 1615120200101060محمود خميس شعبان السيد عامر

٩۴٧

 1615120200100709محمود رضا محمود النجار

٩۴٨

 1615120200100935محمود سمير المحمدى الشربينى الصايػ

٩۴٩

 1615120200100240محمود شريؾ جمال محمد عبد الرحمن

٩۵۰

 1615120200100432محمود شعبان مصطفى عبد هللا عوض

٩۵۱

 1615120200100955محمود طلعت السيد السعيد محمد

٩۵۲

 1615120200101437محمود طه محمود ابوقالب

٩۵۳

 1615120200100173محمود عباس عبد الؽنى عباس الملوى

٩۵۴

 1615120200100366محمود عبد الحميد السيد احمد السبيتى

٩۵۵

 1615120200101093محمود عبدالقادر عبدهللا عبدالحميد عثمان

٩۵۶

 1615120200100100محمود عصام محمد احمد كرسون

٩۵٧

 1615120200101210محمود على ابراهيم السيد

٩۵٨

 1615120200101363محمود عماد عبد القادر المؽازى محمد

٩۵٩

 1615120200100429محمود عوؾ عبد الرحمن مسلم

٩۶۰

 1615120200101333محمود كامل عوض السيد عفيفى

٩۶۱

 1615120200101408محمود محسن محمود السيد
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٩۶۲

 1615120200101263محمود محمد حسن خيرهللا

٩۶۳

 1615120200100464محمود محمد ربيع عثمان روتان

٩۶۴

 1615120200100071محمود محمد صبحى على حتحوت

٩۶۵

 1615120200100585محمود محمد طه فايد

٩۶۶

 1615120200100038محمود محمد عبد الوهاب الكفراوى

٩۶٧

 1615120200100573محمود محمد فوزى اللبودى

٩۶٨

 1615120200101320محمود محمد نصر سعد عراقى

٩۶٩

 1615120200101322محمود نمير محمود عبد الفتاح محمد

٩٧۰

 1615120200100377مرام خالد احمد فرحات

٩٧۱

 1615120200100225مرام محمد شلبى كامل

٩٧۲

 1615120200100081مرفت سامى مسعد عبد الخالق

٩٧۳

 1615120200100441مروان سعيد محمود منيسى

٩٧۴

 1615120200100404مروه حسن نوبى عبد القادر

٩٧۵

 1615120200100210مروه خالد حسن احمد العايدى

٩٧۶

 1615120200100903مروه شريؾ احمد ابراهيم ابو العنين

٩٧٧

 1615120200100364مروه عبد السالم محمد حسن بربوش

٩٧٨

 1615120200100775مروه عبد العزيز عبد العزيز عبد العزيزخميس

٩٧٩

 1615120200100901مروه لبيب الحسينى محمد الحسينى

٩٨۰

 1615120200101146مروه محمد حسين حسن محمد

٩٨۱

 1615120200101430مروه يوسؾ محمد السيد يوسؾ

٩٨۲

 1615120200100776مريم احمد محمد عزب احمد

٩٨۳

 1615120200100632مريم احمد مختار محمد الحضرى

٩٨۴

 1615120200101226مريم احمد مصطفى عنانى

٩٨۵

 1615120200100671مريم اشرؾ عبد الرحمن حسن رمضان

٩٨۶

 1615120200100788مريم توكل احمد عنب

٩٨٧

 1615120200100542مريم جمال احمد صادق ابو طالب

٩٨٨

 1615120200101292مريم حسن رمضان مصطفى محمد

٩٨٩

 1615120200100672مريم خالد زكى محمد الجمل

٩٩۰

 1615120200100690مريم رزق يوسؾ رزق سليمان

٩٩۱

 1615120200100975مريم رضا حلمى رمضان عيسى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۳۱۶من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩٩۲

 1615120200100620مريم رمضان المتولى ابراهيم احمد

٩٩۳

 1615120200101070مريم طارق العشماوى ابوبكر عشماوى

٩٩۴

 1615120200100591مريم طه طه وهدان

٩٩۵

 1615120200100990مريم عادل حسن الؽريب

٩٩۶

 1615120200100082مريم عبد الهادى الدسوقى ابو على

٩٩٧

 1615120200101469مريم عبدالسالم عبدالعليم عبدالحليم

٩٩٨

 1615120200101447مريم عصام السيد توفيق

٩٩٩

 1615120200100102مريم على فرج على ريحان

حضور

انصراؾ

 1615120200100789 ۱۰۰۰مريم عمار حمزه على
 1615120200100298 ۱۰۰۱مريم مجدى محروس بسطوروس حنين
 1615120200100886 ۱۰۰۲مريم محروس عبد العال فايز
 1615120200101305 ۱۰۰۳مريم محمد احمد عبد العزيز محمد
 1615120200101141 ۱۰۰۴مريم محمد احمد فرحات
 1615120200101307 ۱۰۰۵مريم محمد البيومى عبد العزيز
 1615120200100710 ۱۰۰۶مريم محمد السيد الشناوى
 1615120200100235 ۱۰۰٧مريم محمد بدوى الجندى
 1615120200100926 ۱۰۰٨مريم محمد رضا السيد محمد على
 1615120200100945 ۱۰۰٩مريم محمد عبد الحميد السيد عبده
 1615120200100085 ۱۰۱۰مريم محمد عبدهللا محمد شهاب الدين
 1615120200100999 ۱۰۱۱مريم محمد محمود السيد سليمان
 1615120200100833 ۱۰۱۲مريم محمد محمود خليل شتيوى
 1615120200100878 ۱۰۱۳مريم محمود محمد محمد عبد الرحمن
 1615120200101219 ۱۰۱۴مريم منتصر مصباح عبدالسالم وهبه
 1615120200101011 ۱۰۱۵مريم ميخائيل رزق ميخائيل فرج
 1615120200100624 ۱۰۱۶مريم ناصر احمد على االمير
 1615120200101319 ۱۰۱٧مريم نعيم محمد مصطفى
 1615120200100716 ۱۰۱٨مريم هشام الحنفى محمد احمد
 1615120200101290 ۱۰۱٩مشارى مصطفى الدسوقى السباعى عسل
 1615120200100323 ۱۰۲۰مصطفى احمد السيد الؽريب عبد هللا
 1615120200100987 ۱۰۲۱مصطفى السيد السيد على الجيار

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۳۱٧من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100469 ۱۰۲۲مصطفى السيد خطاب خطاب
 1615120200100097 ۱۰۲۳مصطفى خالد مجاهد مصطفى
 1615120200101189 ۱۰۲۴مصطفى رضا مصطفى عبده عوض
 1615120200100001 ۱۰۲۵مصطفى محسن ابراهيم احمد محمد
 1615120200100784 ۱۰۲۶مصطفى محمد السيد ابو العنين هجرس
 1615120200100360 ۱۰۲٧مصطفى محمد بدوى النجار
 1615120200100450 ۱۰۲٨مصطفى محمد عبد الجواد عبد العاطى عطيه
 1615120200101359 ۱۰۲٩مصطفى محمد محمد عبد الكريم الشويحى
مصطفى محمود ابراهيم عبد المقصود عبد
1615120200101451 ۱۰۳۰
الهادى
 1615120200100882 ۱۰۳۱مصطفى مختار مصطفى عبد العال
 1615120200100787 ۱۰۳۲معاذ عاطؾ بهجى درؼام
 1615120200100994 ۱۰۳۳معاذ عبد اللطيؾ معروؾ عبد اللطيؾ اسالم
 1615120200100761 ۱۰۳۴معاذ نشات محمد ابراهيم مصطفى
 1615120200100686 ۱۰۳۵معتصم احمد محمد منصور عبد الرحمن
 1615120200100037 ۱۰۳۶ملك عبد الحى محمد عبد الحى الخالع
 1615120200100044 ۱۰۳٧ملكه عصام محمد محمد العنانى
 1615120200100853 ۱۰۳٨ممدوح عبد الفتاح يسرى عبد الفتاح
 1615120200100769 ۱۰۳٩منار احمد عبد العزيز البندارى على
 1615120200101006 ۱۰۴۰منار حمدى عبد االحد الصالح متولى طه
 1615120200100202 ۱۰۴۱منار محمود عبدالفتاح عبد المجيد شاهين
 1615120200100526 ۱۰۴۲منار ممدوح انور عبدالصمد شراره
 1615120200100398 ۱۰۴۳منة هللا احمد رجب احمد يوسؾ
 1615120200100156 ۱۰۴۴منة هللا احمد محمد احمد الزواوى
 1615120200100402 ۱۰۴۵منة هللا احمد هاشم شعبان
 1615120200100177 ۱۰۴۶منة هللا السيد عبد هللا الهندوم
 1615120200101183 ۱۰۴٧منة هللا موفق السيد حسين عبده
 1615120200100913 ۱۰۴٨منه هللا ابراهيم محمد ابراهيم صالح
 1615120200100643 ۱۰۴٩منه هللا حمدى محمد ابو مصطفى الردينى
 1615120200101053 ۱۰۵۰منه هللا رضا احمد على
 1615120200101323 ۱۰۵۱منه هللا رياض رزق معروؾ نواره

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۳۱٨من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100304 ۱۰۵۲منه هللا محمد مدحت محمد ابراهيم
 1615120200101139 ۱۰۵۳منه هللا ممدوح سمير ممدوح المنسى
 1615120200101019 ۱۰۵۴منه هللا نجاح امين الشرقاوى
 1615120200101304 ۱۰۵۵منه ايهاب محمد ابو زهره
 1615120200100556 ۱۰۵۶منه سعد ابراهيم محمد سويدان
 1615120200100077 ۱۰۵٧منه طه ابراهيم الشافعى
 1615120200101033 ۱۰۵٨منه ماجد عبدالعزيز مرسى عبد المطلب
 1615120200101169 ۱۰۵٩منى السيد السيد ابو الفضل
 1615120200100211 ۱۰۶۰منى حافظ محمد مصطفى سالم
 1615120200100801 ۱۰۶۱منى رمضان صالح احمد
 1615120200100701 ۱۰۶۲منى رمضان عبد البديع احمد
 1615120200100151 ۱۰۶۳منى كمال حسن عبد الجواد سعد
 1615120200101306 ۱۰۶۴مومن احمد رمزى السعيد العنانى
 1615120200100454 ۱۰۶۵مومن حماده ابراهيم ابراهيم ندا
 1615120200100783 ۱۰۶۶مومن دهيم محمد ؼازى السيد
 1615120200100676 ۱۰۶٧مونيا مدحت عبد الؽفور حسن على
 1615120200100495 ۱۰۶٨مى احمد احمد محمد اللقانى
 1615120200100921 ۱۰۶٩مى احمد محمد محمود منصور
 1615120200101115 ۱۰٧۰مى الدسوقى محمد ابراهيم العتوى
 1615120200101339 ۱۰٧۱مى عبد السالم عبد هللا ابو حامد
 1615120200101195 ۱۰٧۲مى معتز عبدهللا ابراهيم المؽازى
 1615120200100806 ۱۰٧۳ميار السعيد عبد الروؾ السعيد
 1615120200100070 ۱۰٧۴ميار عبد الفتاح ابراهيم عبد الفتاح جناح
 1615120200100393 ۱۰٧۵ميار محمد حسن على حسن
 1615120200100567 ۱۰٧۶ميار محمد راشد زياده راشد
 1615120200100017 ۱۰٧٧ميار محمد فراج زين الشاطر
 1615120200100765 ۱۰٧٨ميرال مدحت عبد السالم عبد الوهاب
 1615120200101137 ۱۰٧٩ميرنا ايهاب صابر مكارى ايوب
 1615120200100352 ۱۰٨۰ميرنا حسنى احمد عبد القوى عميره
 1615120200100852 ۱۰٨۱ميرنا خالد قطب ربيع

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۳۱٩من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200101150 ۱۰٨۲ميرنا سالم محمد بدوى البيعه
 1615120200101347 ۱۰٨۳ميرنا عماد عبد المنعم الشوربجى
 1615120200101272 ۱۰٨۴ميرنا مجدى عبد الرحمن على جاويش
 1615120200101342 ۱۰٨۵ميرنا هشام محمد السيد ابراهيم
 1615120200100419 ۱۰٨۶ميالد عبدالمسيح ميالد عبدالمسيح
 1615120200100479 ۱۰٨٧ناجى مسعد طه على عطيه
 1615120200100384 ۱۰٨٨نادر عبد الحليم عبد الستار عبد الحليم
 1615120200100865 ۱۰٨٩ناريمان على عبد المنعم محمد السيد
 1615120200100324 ۱۰٩۰نانسى ابوالسعد محمد يوسؾ
 1615120200100227 ۱۰٩۱نانسى عبد الرحمن رضا رحيم
 1615120200100091 ۱۰٩۲نانسى محمد ابو العزم محمد عقده
 1615120200101446 ۱۰٩۳نانسى نصر احمد عبد الحميد احمد
 1615120200100760 ۱۰٩۴نانى والى السيد القللى محمد الشربينى
 1615120200101360 ۱۰٩۵نبيله ابراهيم عبد الحميد عبد القوى
 1615120200101303 ۱۰٩۶نبيه شحاته نبيه حسين ابو طالب
 1615120200101143 ۱۰٩٧نجالء محمود محمد حسن حنفى
 1615120200100229 ۱۰٩٨نجوى ابراهيم ابراهيم محمد فرج
 1615120200100382 ۱۰٩٩ندا السيد عبدالحليم عبدالعليم ؼزيز
 1615120200100293 ۱۱۰۰ندا الشوادفى عبد العزيز صالح السيد
 1615120200100523 ۱۱۰۱ندا عالء الدين سمير عبده يونس
 1615120200100558 ۱۱۰۲ندا عالء الدين على اؼا
 1615120200100888 ۱۱۰۳ندا محمد خالد محمد ابراهيم
 1615120200101003 ۱۱۰۴ندا محمد فوزى عبيد
 1615120200100050 ۱۱۰۵ندا محمد مسعد عبدالفتاح اسماعيل
 1615120200100815 ۱۱۰۶نداء السعيد محمد محمد الديسطى
 1615120200101440 ۱۱۰٧ندى ابراهيم محمد البستانى
 1615120200100922 ۱۱۰٨ندى احمد على عبد العال المتولى ليله
 1615120200100781 ۱۱۰٩ندى اسامه لطفى ابراهيم الباز
 1615120200100978 ۱۱۱۰ندى الجرايحى عابد ابراهيم ؼنيم
 1615120200100517 ۱۱۱۱ندى المنشاوى المنشاوى محمود النحراوى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۳۲۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100583 ۱۱۱۲ندى امين شوقى عبد الشافى صايمه
 1615120200101239 ۱۱۱۳ندى ايهاب عبدالحليم عبدالرحمن
 1615120200100028 ۱۱۱۴ندى خالد على محمد شتا
 1615120200101030 ۱۱۱۵ندى رافت محمود كروش
 1615120200101074 ۱۱۱۶ندى رمضان عبدهللا بيومى السعيد
 1615120200100279 ۱۱۱٧ندى شعبان شعبان سالم
 1615120200100747 ۱۱۱٨ندى طارق الشحات حسين
 1615120200100216 ۱۱۱٩ندى طارق رمضان احمد السحت
 1615120200100597 ۱۱۲۰ندى طارق محمد ابو العطا
 1615120200101029 ۱۱۲۱ندى عبدهللا عبدالؽفار سالمه
 1615120200100647 ۱۱۲۲ندى على على رزق العبد
 1615120200100088 ۱۱۲۳ندى فرحات عيسى اسماعيل المدهون
 1615120200100475 ۱۱۲۴ندى مجدى السيد فرحات حليمه
 1615120200101337 ۱۱۲۵ندى محب مجاهد على ابراهيم
 1615120200101037 ۱۱۲۶ندى محمد عبد الستار احمد البحراوى
 1615120200101448 ۱۱۲٧ندى محمد محمد ابراهيم ابو سمره
 1615120200100691 ۱۱۲٨ندى محمد مسعد ابراهيم محمد بخيت
 1615120200101052 ۱۱۲٩ندى مصطفى عزت شوقى
 1615120200101117 ۱۱۳۰ندى مصطفى محمد ابوشنادى
 1615120200100168 ۱۱۳۱ندى هشام فتوح على الصفتى
 1615120200101296 ۱۱۳۲ندى وحيد طايع هالل
 1615120200101054 ۱۱۳۳ندى ياسر نصر ابو الريش
 1615120200100309 ۱۱۳۴نرمين ابراهيم احمد عبدهللا ابوشنب
 1615120200100507 ۱۱۳۵نرمين شعبان فاروق عبدالؽنى
 1615120200100162 ۱۱۳۶نرمين عبدالفتاح محمود محمد
 1615120200101338 ۱۱۳٧نرمين محمد ابراهيم المصرى ابراهيم
 1615120200100057 ۱۱۳٨نرمين محمود عبد الدايم البسيونى
 1615120200101277 ۱۱۳٩نسمه خالد كامل البدوى
 1615120200101094 ۱۱۴۰نصر سالمه حسن الوكيل
 1615120200100297 ۱۱۴۱ننسى عبدالحميد عبدالفتاح ابوالعز السيد

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۳۲۱من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100939 ۱۱۴۲نهال صالح الدين يوسؾ حجازى
 1615120200100403 ۱۱۴۳نهال ناصر حامد عبد الؽنى الصاوى
 1615120180100321 ۱۱۴۴نهى السيد عبد الحميد البيلى سالم
 1615120200100669 ۱۱۴۵نهى الؽريب الؽريب رمضان محمد
نهى محمد نجاح عبد المحسن عبد المعطى
1615120200101454 ۱۱۴۶
الزمر
 1615120200101244 ۱۱۴٧نور حسن السيد على ابو ليله
 1615120200101327 ۱۱۴٨نور رضا الحمادى محمد الحصى
 1615120200100388 ۱۱۴٩نور عماد فواد محمود رزق
 1615120200101424 ۱۱۵۰نورا احمد انس محمد جنديه
 1615120200100080 ۱۱۵۱نورا ارحب عبد العزيز محمد شتا
 1615120200100993 ۱۱۵۲نورا حسن ابوالمعاطى محمد على
 1615120200100711 ۱۱۵۳نورا فتحى معاطى حافظ
 1615120200100268 ۱۱۵۴نورا محمد مصطفى محمود حسين
 1615120200100532 ۱۱۵۵نوران ابراهيم انور محمد درويش
 1615120200100213 ۱۱۵۶نوران عبدالحكيم عطيه حماده احمد
 1615120200100218 ۱۱۵٧نوران محمد حسن مصطفى سالمه
 1615120200100753 ۱۱۵٨نوران محمد شحاته محمد اسماعيل
 1615120200100283 ۱۱۵٩نورسين احمد ظريؾ احمد سالمه
 1615120200100622 ۱۱۶۰نورسين السيد عوض النعناع
 1615120200100627 ۱۱۶۱نورهان احمد احمد محمد بركة
 1615120200101081 ۱۱۶۲نورهان احمد فياض التهامى فياض
 1615120200100136 ۱۱۶۳نورهان ايمن نبيل على صالح
 1615120200100187 ۱۱۶۴نورهان حسام الدين حمدى قطب عبدالكريم
 1615120200101158 ۱۱۶۵نورهان حماد محمد صبحى حماد النشار
 1615120200100849 ۱۱۶۶نورهان رضا احمد فرج مصطفى
 1615120200101380 ۱۱۶٧نورهان رفاعى محمد نجاتى محمد الرفاعى
 1615120200100498 ۱۱۶٨نورهان صبرى رشاد هالل عماره
 1615120200101411 ۱۱۶٩نورهان لبيب عبد البديع عبد العزيز ابو طالب
 1615120200101458 ۱۱٧۰نورهان محمد عبد العليم ابو زيد
 1615120200101135 ۱۱٧۱نورهان هشام ابراهيم بدور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۳۲۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100721 ۱۱٧۲نورين صالح محمد محمد المتولى الجلده
 1615120200100144 ۱۱٧۳نيرة عالءالدين محمد زعرب
 1615120200100692 ۱۱٧۴نيره الرفاعى حسن السيد عبده
 1615120200100938 ۱۱٧۵نيره محمد محمد السعيد محمد عوضين
 1615120200100343 ۱۱٧۶نيرى طارق سيد توفيق محمد
 1615120200100061 ۱۱٧٧نيفين مجدى عبد البصير ابوزهره
 1615120200101004 ۱۱٧٨هاجر احمد عبدالسالم حماد
 1615120200100642 ۱۱٧٩هاجر احمد متولى رضوان ؼانم
 1615120200100902 ۱۱٨۰هاجر اسماعيل محمد المكاوى محمد
 1615120200101283 ۱۱٨۱هاجر السعيد محمد السعيد حسن
 1615120200100586 ۱۱٨۲هاجر شعبان حسن ابو عبيد
 1615120200100052 ۱۱٨۳هاجر عادل عبدالحميد عافيه
 1615120200100280 ۱۱٨۴هاجر عالء مسعد محمد احمد قمبر
 1615120200100067 ۱۱٨۵هاجر عماد عبدالجواد ابوالمجد ودن
 1615120200101007 ۱۱٨۶هاجر محمد سليمان السقا
 1615120200100510 ۱۱٨٧هايدى عادل عبد الرحيم زيان
 1615120200101346 ۱۱٨٨هبه هللا محمد عبد النبى محمد شحاته
 1615120200101429 ۱۱٨٩هبه بالسى محمد محروس
 1615120200101102 ۱۱٩۰هبه حامد فتحى بسيونى
 1615120200101398 ۱۱٩۱هبه صفوت محمد محمد احمد رسالن
 1615120200100908 ۱۱٩۲هبه عزيز ابراهيم عيد احمد
 1615120200100799 ۱۱٩۳هدى على محمد على الشريؾ
 1615120200100511 ۱۱٩۴هدى محمد احمد مكى
 1615120200101056 ۱۱٩۵هدير ابراهيم عبد المنعم عزب
 1615120200100545 ۱۱٩۶هدير السيد عبد الشافى عبد هللا
 1615120200100189 ۱۱٩٧هدير ايمن عبد الؽنى محمد الدلتونى
 1615120200101381 ۱۱٩٨هدير حمد عبد الحميد محمد حمد
 1615120200100492 ۱۱٩٩هدير طارق جابر برؼش
 1615120200101286 ۱۲۰۰هدير عصام على عوض العنانى
 1615120200100684 ۱۲۰۱هدير ماهر بكر اسماعيل البطه

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۳۲۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100246 ۱۲۰۲هشام السعيد احمد سليمان وهدان
 1615120200100932 ۱۲۰۳هشام السعيد المهدى عبد المنعم زيادة
 1615120200100204 ۱۲۰۴همس جمال محمد ابراهيم
 1615120200101213 ۱۲۰۵همس محمد نمر عثمان
 1615120200101238 ۱۲۰۶همسه احمد حامد حسان
 1615120200100920 ۱۲۰٧همسه على محمد السيد محمد حواش
 1615120200101119 ۱۲۰٨هنا ياسر محمد السيد الرفاعى
 1615120200100773 ۱۲۰٩هناء ابراهيم عيسى ؼانم
 1615120200100112 ۱۲۱۰هناء سمير عبد اللطيؾ السيد المكاوى
 1615120200100746 ۱۲۱۱هناء مجاهد رجب مجاهد
 1615120200100295 ۱۲۱۲هناء مصطفى عباس مصطفى على العبد
 1615120200100405 ۱۲۱۳هناء هاشم عبد الفتاح يوسؾ حسن
 1615120200101374 ۱۲۱۴هند عبد الناصر على السيد السقا
 1615120200100919 ۱۲۱۵هيا البدوى ابو المعاطى محمد بدوى
 1615120200100996 ۱۲۱۶وائل حامد الشبراوى احمد اسماعيل
 1615120200100354 ۱۲۱٧ورده احمد حميده عبد العزيز
 1615120200100839 ۱۲۱٨وسام ابو طالب على المهدى حجازى
 1615120200101147 ۱۲۱٩وسام عبد المنعم احمد هارون على
 1615120200100689 ۱۲۲۰وسام عمرو عبد الحكيم المهدى حسانين
 1615120200100392 ۱۲۲۱وفاء احمد السيد مسعد ابوالسعود
 1615120200100322 ۱۲۲۲وفاء بدر حلمى عبد الهادى زيدان
 1615120200101401 ۱۲۲۳وفاء جابر عبد الفتاح عبد العزيز السعيد
 1615120200101018 ۱۲۲۴وفاء رمضان عبدالصمد زهران
 1615120200100609 ۱۲۲۵وفاء محمد سليم سمرة
 1615120200100791 ۱۲۲۶وفاء مصطفى فاروق ابراهيم منسى
 1615120200100822 ۱۲۲٧وفاء وحيد عدالن احمد
 1615120200100094 ۱۲۲٨وفاء يحى عبدربه سعد شنب
 1615120200100124 ۱۲۲٩وليد شوقى عبداللطيؾ زايد سعداوى
 1615120200100785 ۱۲۳۰وليد محمود صدقى محمود درويش
 1615120200100418 ۱۲۳۱يارا حسام الدين ناجى محمد سلومة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۳۲۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200101126 ۱۲۳۲يارا حسين السيد النجار
 1615120200100489 ۱۲۳۳يارا ربيع عبدالحميد سالمه
 1615120200100884 ۱۲۳۴يارا صالح الدين محمد محمد جبر
 1615120200100045 ۱۲۳۵يارا عالء محمد كامل يوسؾ سليمان
 1615120200100345 ۱۲۳۶يارا مجدى ابراهيم محمد عبد الحميد ابراهيم
 1615120200100226 ۱۲۳٧يارا محمد الموافى العزب
 1615120200100601 ۱۲۳٨يارا وليد محمد محمود يوسؾ
 1615120200101109 ۱۲۳٩ياسمين السيد حسين التمنه
 1615120200100651 ۱۲۴۰ياسمين السيد نجيب محمد عوض
 1615120200101297 ۱۲۴۱ياسمين رضا محمد احمد البؽدادى
 1615120200100796 ۱۲۴۲ياسمين عبد الرحيم محمد عبد المولى
 1615120200100756 ۱۲۴۳ياسمين عبد السالم عبد الحميد عبد السالم
 1615120200100314 ۱۲۴۴ياسمين عالء ابراهيم على منصور
 1615120200100529 ۱۲۴۵ياسمين فرج سيد احمد داود سيد احمد
 1615120200101077 ۱۲۴۶ياسمين محمد سالم محمد مطاريد
 1615120200100101 ۱۲۴٧ياسمين محمد محمود محمد ليمونه
 1615120200100856 ۱۲۴٨ياسمين مصطفى اسماعيل حافظ الرمادى
 1615120200100373 ۱۲۴٩يحيى هانى عنتر ابراهيم محمد
 1615120200100734 ۱۲۵۰يسر محمد الشربينى عبده يونس
 1615120200100150 ۱۲۵۱يسرا محمد عبد هللا محمد بيومى ابو زيد
 1615120200100172 ۱۲۵۲يمنى احمد عطيه احمد يسن
 1615120200100579 ۱۲۵۳يمنى اكرم السيد ابراهيم الخاليلى
 1615120200100933 ۱۲۵۴يمنى السيد المتولى السيد العطار
 1615120200100374 ۱۲۵۵يمنى امجد محمد محمد القاضى
 1615120200101160 ۱۲۵۶يمنى ايمن حسن محمد موافى
 1615120200100763 ۱۲۵٧يمنى حسن عبد المومن الشربينى
 1615120200101291 ۱۲۵٨يمنى حسين السيد على الخولى
 1615120200101224 ۱۲۵٩يمنى شريؾ عبد الجليل حسن
 1615120200100834 ۱۲۶۰يمنى طارق ابراهيم محمد ابراهيم
 1615120200100336 ۱۲۶۱يمنى عنتر عبد التواب ابراهيم سالمه

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۳۲۵من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٧

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100731 ۱۲۶۲يمنى مصطفى عبد الحميد احمد الديب
 1615120200100020 ۱۲۶۳يوحنا عزت سامى انيس اسعد
 1615120200100820 ۱۲۶۴يوسؾ احمد السيد محمد عجوة
 1615120200100995 ۱۲۶۵يوسؾ احمد المتولى عبدالمجيد
 1615120200100396 ۱۲۶۶يوسؾ احمد عبد الرزاق سعد رزيقه
 1615120200100598 ۱۲۶٧يوسؾ احمد محمد مسلم
 1615120200100409 ۱۲۶٨يوسؾ ايمن محمد عبد العزيز نافع
 1615120200101088 ۱۲۶٩يوسؾ حمدى محمد ابو المحاسن نعيم
 1615120200100728 ۱۲٧۰يوسؾ سالم حمدى سالم سيد احمد
 1615120200101423 ۱۲٧۱يوسؾ مجدى حسين الحديدى عسل
 1615120200101223 ۱۲٧۲يوسؾ محمد الصديق عيد
 1615120200100667 ۱۲٧۳يوسؾ محمد حسن محمد حسن
 1615120200101287 ۱۲٧۴يوسؾ مسعد عبد الفتاح محمد اليمانى
 1615120200100630 ۱۲٧۵يوسؾ مصطفى الراملى مصطفى ابو االسعاد
 1615120200101358 ۱۲٧۶يوسؾ وائل السعيد انيس وهدان
 1615120200101203 ۱۲٧٧يوسؾ وائل محمد محمد البيومى عبد الرحيم

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۳۲۶من ۵۰۶

بيان باسماء الطالب المسجلين بالمقررات في العام الجامعي

الفصل

 :الفصل الربيعي
طبيعة الدراسة

 :انتظام

اسم الطالب
ابانوب عوض عزيز طوبيه
ابرار عبدهللا عباس زين
ابراهيم حسين ابراهيم كامل السيد
ابراهيم حمدى فتحى ابراهيم شحتو
ابراهيم شاكر عبد الفتاح الدسوقى عيسى
ابراهيم عاطؾ عبدالسالم على شحاته
ابراهيم على ابراهيم على تركيه
ابراهيم محمد ابراهيم محمد
ابراهيم محمد ابراهيم محمد ابراهيم الدسوقى
ابراهيم يحيى عبدالعزيز عبدالقادر
احسان محمود محمد محمود عنانى
احمد ابراهيم احمد السيد محمد
احمد ابراهيم العدوى العفيفى
احمد ابراهيم العرابى رزق السقا
احمد احمد عبد العظيم ابوسكينه
احمد اسامه عبد العزيز الخولى
احمد اكرم الشحات محمد
احمد السيد ناصؾ الدسوقى ابو الخير
احمد المؽاورى احمد محمد ناصؾ
احمد الهلباوى رزق الدسوقى يوسؾ
احمد الوصيؾ محمد ابراهيم ابراهيم
احمد انور محمد حسن على احمد
احمد باسم عطيه سعد ابو رفاعى
احمد بالل عبد الموجود ابراهيم
احمد جابر محروس ضيؾ هللا العقارى
احمد جمال احمد الشربينى امام
احمد حسن على على محمد الدويهى
احمد حمدى عبدالجواد محمد
احمد خالد السيد احمد البسيونى
احمد خالد على المملوك
احمد خليل احمد محمد ابراهيم
احمد رجب محمد حافظ حموده
احمد رضا احمد محمد نصر
احمد رضا عبد اللطيؾ عبد هللا
احمد رياض شكرى احمد الدرس
احمد زينهم رفعت سعد مرؼنى
احمد سالم عبدالجليل احمدابراهيم
احمد سامح السعيد كامل

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۳۲٧من ۵۰۶

بيان باسماء الطالب المسجلين بالمقررات في العام الجامعي
احمد سامح السيد عرمان
احمد سعد بدير احمد بدير زينه
احمد سعيد الشحات عبدربه عبد هللا
احمد سعيد محمد عبدالؽنى موسى
احمد سالمه احمد عبدالمعطى سالمه
احمد سمير محمد كحشر
احمد سيد احمد محمد خطاب
احمد شاكر المرسى ابراهيم الناقر
احمد شلبى مرسى شلبى الجبالى
احمد صالح السيد على على رخا
احمد صبحى اسماعيل ابراهيم الحيله
احمد صفوت رمضان ابو
احمد صالح احمد محمد زقزوق
احمد طارق محمد عباس محمد عمر
احمد عاطؾ احمد عبد الحميد الحيله
احمد عبد الحليم عبد الحميد الشهاوى
احمد عبد الحليم عبد العليم محمد

حمد عبد الحميد عبد الروؾ عبد الحميد عبد العال
احمد عبد الرحمن عبد الجواد عبد الرحمن فايد
احمد عبد الؽفار محمد جاد
احمد عبد القادر السيد يوسؾ الؽنام
احمد عبدالفتاح زكريا سافوح
احمد عبدهللا عيد ابوالنصر
احمد عبدالناصر محمد نجم
احمد عبده عبده مصطفى مراد
احمد عالء الدين احمد العدل الباز
احمد عالء عباس حماد بركات
احمد على حامد قاسم
احمد على على حسن احمد حسين
احمد على هانى هارون الشامى
احمد عمر محمد رضوان
احمد عيد عبد الهادى محمد سالمه
احمد عيسى محمد نجيب عون المعداوى
احمد فاروق ابراهيم عوض الدميرى
احمد فواد سعد عبد الرازق محمد
احمد مجدى حسنين احمد المرشدى
احمد مجدى محمد عبد هللا الحناطى
احمد محمد ابراهيم رضوان سليم
احمد محمد ابو الفتوح ابراهيم محرز
احمد محمد احمد شعالن
احمد محمد اسماعيل المزين
احمد محمد السيد العربى ابوالرجال
احمد محمد السيد محمد نجا

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۳۲٨من ۵۰۶

بيان باسماء الطالب المسجلين بالمقررات في العام الجامعي
احمد محمد السيد محمد يونس
احمد محمد العوضى على على
احمد محمد عبد الؽنى على عامر
احمد محمد عبده محمد حسن
احمد محمد عطيه مجاهد
احمد محمد على العوضى مصطفى زايد
احمد محمد على على فايد
احمد محمد على محمد عبده
احمد محمد فوزى ؼنيم
احمد محمد محمود عبد هللا شيحه
احمد محمد مختار االمام السيد
احمد محمد منير محمد محمود جادهللا
احمد محمود محمد احمد زايد
احمد مسعد محمد يوسؾ خيرهللا
احمد مصطفى عبد العال السيد الشاميه
احمد مصطفى مؽازى محمد جمعه
احمد منصور عبد الوهاب القمصانى
احمد مهيب عبد اللطيؾ الفقى
احمد ناصر بيومى الشرنوبى يونس
احمد ناصر صابر البسيونى
احمد نصحى محمد احمد الباز
احمد هاشم عبدالفتاح محمد ابراهيم
احمد وائل على ابو الخير
احمد وجيه فاضل سالمه محمد
احمد وليد محمد عوض
احمد ياسر احمد الجوهرى ابو العينين
احمد يسرى احمد عبدالصبور الشيخ
ادهم احمد ابو زيد على عرب
ادهم احمد عبد هللا عبد المقصود
ادهم ايمن صابر محمد طه
ادهم عماد حسن حسن على التركى
اروى احمد احمد عبدالؽنى خضر
اروى عبد هللا السيد السيد اللبودى
اروى محمد احمد ادم زكى
اريج عزت هالل محمد عبد هللا
اسامة محمد احمد الشباسى
اسامه عماد سعيد ابو العطا
اسامه محمد صبح حمزه الهنيدى
اسر ايمن امين المسيرى
اسراء ابراهيم عبد المنعم محمود
اسراء احمد الحسين القعقاع محمد
اسراء احمد على عوض شعيب
اسراء احمد محمد الخليفه

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۳۲٩من ۵۰۶

بيان باسماء الطالب المسجلين بالمقررات في العام الجامعي
اسراء اسامه ابو الفتوح رزق رزق
اسراء الرفاعى احمد شوقى محمود الرفاعى
اسراء السيد عبد الستار محمود الجمل
اسراء السيد عبد الواحد عثمان ابراهيم
اسراء جمال احمد ابو النجا شحاته
اسراء جمال محمد ابو ؼنيم
اسراء رضا عبد الخالق عبد الواحد
اسراء زكريا محمد ابوالنضر
اسراء سامح ابراهيم السيد عوض
اسراء سعد محمد نوح
اسراء سمير عبد الحكيم عفيفى النمر
اسراء شعيب المؽاورى ابو زيد
اسراء عبد الحميد محمد حسين عبد الرحمن
اسراء عبدالعزيز محمد محمد مصطفى
اسراء مجدى ابراهيم السيد المتولى
اسراء محمد عبد المنعم االباصيرى محمد
اسراء محمد كيالنى رجب
اسراء محمد منصور محمد احمد
اسراء محمود امين موسى
اسراء محمود بسيونى حسن بسيونى بدر
اسراء منصور عبد الرازق ابراهيم عارؾ
اسراء ناجى ابراهيم المرسى رزيق
اسراء نبيل السيد على على
اسالم ابراهيم انيس محمد زايد
اسالم السيد متولى معاطى
اسالم جالل عبد الفتاح محمد عبد ربه
اسالم حسام عبدالموجود سويلم
اسالم لطفى احمد حسن نصر
اسالم ياسر السيد على حسانين
اسماء احمد رمضان على
اسماء احمد صالح عوض شعوط
اسماء احمد عبد الونيس محمد المسيرى
اسماء احمد محمد نصر
اسماء اسماعيل عبد المنعم على احمد صقر
اسماء االحمدى العراقى ابراهيم عامر
اسماء السيد عبد الحميد عيد مصطفى
اسماء بكر عبدالناصؾ عبدهللا البهنسى
اسماء جمال محمود محمد السيد
اسماء حسن عبد الخالق حسن منصور
اسماء راضى سعد محمود طربوش
اسماء رجب محمد ضبش
اسماء رضا حسنين محمد
اسماء زؼلول حمودة ابوهيكل

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۳۳۰من ۵۰۶

بيان باسماء الطالب المسجلين بالمقررات في العام الجامعي
اسماء سامى عبد المعطى حسن فراج
اسماء سمير عطيه السيد يوسؾ
اسماء شريؾ احمد محمد الكيال

سماء عبد الناصر عبد الحليم عبد المعطى المكاوى
اسماء عبد النبى على موسى سيد احمد
اسماء عبدالقادر عبدالونيس محمد الزؼبى
اسماء على السيد ابر اهيم احمد
اسماء على محمد على الجزار
اسماء على معين معين على الصياد
اسماء كمال محمد فكرى اباظه
اسماء محمد احمد احمد زؼلول
اسماء محمد توفيق ابو زيد ؼراب
اسماء محمد عيد عيد سالم
اسماء محمود جوده جعفر
اسماء ياسر ابراهيم الشيخ
اسماعيل السعيد عطيه اسماعيل سالم
اشرؾ محمد محمد احمد البحرية
افنان اسماعيل محمد اسماعيل عامر
افنان عاطؾ ابو بكر رمضان الحوت
افنان نصر احمد راشد عمر
االء ابراهيم ابراهيم السيد خليل
االء ابراهيم الكيالنى السيد احمد
االء ابراهيم رمضان محمد ابو ضعن
االء ابراهيم عبد الوهاب قرقر
االء احمد اسماعيل سالمه وافى
االء احمد خالد السعيد
االء احمد عباس زايد زايد
االء احمد محروس عبدهللا مليجى الكرمانى
االء احمد محمد حسين عبد الرسول
االء السعيد خليل السعيد الفقى
االء بهاء شحاته مدكور
االء جمال احمد طه ابراهيم
االء حسنى سليمان خالد ابوطاحون
االء رجب السيد الشناوى
االء رمضان محمد عبده
االء سليم خيرى سليم
االء سمير عبد العظيم شحاته
االء صبرى فرحان عبد الحميد الجداوى
االء صالح عبدالرازق محمد محمود الشاذلى
االء عادل بسيونى الخواص
االء عاطؾ رمضان شعبان الفيومى
االء عبدالرحمن مبروك درويش ايوب
االء فتوح محمد ابوالفتوح

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۳۳۱من ۵۰۶

بيان باسماء الطالب المسجلين بالمقررات في العام الجامعي
االء كمال اسماعيل محمد مرسى
االء محمد جمال اسماعيل مصطفى
االء محمد عبد الواحد عبد الرحمن عثمان
االء محمود محمد احمد شبير
االشرؾ ابراهيم نصير محمد سليمان
البراء ايهاب عمر احمد
الحسن عبدالوهاب عبدالوهاب ابو النجا
السعيد احمد السيد عبد السالم سيؾ ودن
السعيد محمد محمد ضباب
السيد ابراهيم السيد الجزيرى
السيد محمد السيد عبدالكريم
الشيماء محمد سعد حسن اسماعيل
الشيماء محمد محمد ابراهيم محمد ابو الخير
الشيماء مصطفى محمد خليفة عوض
العربى عبد العظيم السيد العربى عارؾ
الهام زكى زكى الداودى المنزالوى
الهام محمد امام محمد مصطفى
امال رفيق السيد صقر
امال شوقى عبد الؽفور السيد عبد السالم
امال محمد عبدة محمد المنزالوى
امانى السيد ابراهيم السيد موسى
امانى ايمن محمود سالمه
امانى عيد بسيونى فهيم العجمى
امانى محمد محى الدين عيسى عبدالؽفار
امجد شكرى عبد الخالق على المصرى
امجد عاصم محمود محمود الحديدى
امل سمير عدالن احمد عبد الحليم
امل مصطفى احمد عبد الرحمن الكتامى
امنية عبد هللا عبد السالم حسن داؼر
امنية محمد عبدالجيد شحاته ماجور
امنيه السيد على الرفاعى السيد
امنيه حمادة ابو ذكرى ابوذكرى
امنيه رمضان محمد محمود الجندى
امنيه عبد الحق محمد السيد الفرنوانى
امنيه ماهر سعد الشهاوى
امنيه محمد السيد ابراهيم
اميره ابوالعينين يونس عبداللطيؾ
اميره احمد حمدى منصور
اميره اسامه السيد عبد الرازق الصباغ
اميره جمال ابو الفتوح محمد ابو الخير
اميره حسن حسن محمد شهاوى
اميره حمدى عبد المهيمن زؼيب
اميره خالد محمد الخولى
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بيان باسماء الطالب المسجلين بالمقررات في العام الجامعي
اميره خيرى عابدين حسينى شريؾ
اميره شعبان عبدهللا عبدالرازق
اميره طارق عبد العظيم محمد احمد
اميره عبد الحميد اسماعيل االمام
اميره عبد اللطيؾ مصطفى عبد اللطيؾ عامر
اميره قطب فريد عبد اللطيؾ ابراهيم
اميره محمد المرسى المرسى سعفان
اميره محمد محمد ؼازى
اميره وليد هنداوى زايد
اميره يحيى زكريا حسن بطيحه
انجى محمد احمد خليل
انس سميح انور محمد اماره
انس عادل مصطفى هنطش
انس عبد العزيز عبد العزيز ابراهيم مرعى
انس عبد الهادى عبد الفتاح عبد الهادى
اهداء خالد صادق حامد سلمان
ايات بدران عبد الخالق محمد االطروش
ايات عبده احمد فرحات على
ايات منير محمد خليل
اياد على حسن على نعيم
اياد محمد عاشور عوض
اية موافى محمد موافى الؽيطانى
ايالؾ جمال عبدالمجيد محمد حسين عبدالجواد
ايمان ابراهيم عبد الخالق عبد الخالق البانوبى
ايمان ابراهيم فتوح الصاوى
ايمان احمد السيد السعيد سليمان
ايمان احمد عبد الرازق عبد الفتاح السجاعى
ايمان اسامه عبد العزيز السنوسى
ايمان خليل ابراهيم السيد فرؼلى
ايمان شعبان عيد عبدالمؽيث
ايمان شوقى عبد الخالق محمد عيد
ايمان صبيح عبد الؽنى محمد ابو الخشب
ايمان عادل عبد الحميد ابراهيم السيد
ايمان عبد هللا ابو بكر مسلم
ايمان عبد الوهاب سعد عبد العزيز
ايمان عبدالجليل ؼريب القلشى
ايمان على معوض خميس
ايمان عيد محمد ابراهيم الصعيدى
ايمان فريد عبد الستار احمد االحول
ايمان محسن امين محمد المنيسى
ايمان محمد عبد الحليم احمد سعد دراز
ايمان محمد مصطفى الشندويلى
ايمان مسعد حسن محمد المتولى
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صفحة  ۳۳۳من ۵۰۶

بيان باسماء الطالب المسجلين بالمقررات في العام الجامعي
ايمان مسعود الشناوى عويس
ايمان مصطفى احمد عبدهللا احمد الشيخ
ايمان ناجى ابراهيم الوصيؾ احمد
ايمان نشات عبدالسميع البنا
ايمان نعمان عبده الحنفى سالل
ايمان يوسؾ محمد حسين محمود
ايمن عبدالحليم السيد عبدالعزيز التونى
ايناس اسامه حسن محمد الدسوقى
ايناس السيد محمد السيد السبع
ايناس مصطفى اسماعيل زؼلول
ايه ابو زيد محمد يونس النجار
ايه احمد صابر طه ابو المعاطى
ايه اسامه شعبان احمد محمد سمك
ايه راشد على حسين
ايه رافت عبد المنعم على الشامى
ايه سامح احمد المالح عبد الاله الجندى
ايه شوقى محمد محمد شاهين
ايه عادل عبدالحميد خليل
ايه عاطؾ االمير عبد هللا االمير
ايه عبد الحميد احمد حموده
ايه عبد الرحمن محمد عبدالرحمن عبده
ايه عبد السالم عثمان العيوطى
ايه عبد هللا قاعود عبد هللا
ايه عزيز الدين جابر عبد الحليم
ايه عوض السيد احمد محمد قنيش
ايه فضل احمد قطب شهاوى
ايه كرم عبدالمقصود عبدالمنعم
ايه محمد محمد محمود النماس
ايه محمد محمد يوسؾ سيد احمد
ايه مصطفى احمد ندا
ايه معاطى السعيد معاطى الحديدى
ايه هوارى جالل رمضان شرؾ الدين
ايه وجدى احمد السيد عامر
ايه وجيه زين العوضى عبدهللا
باسل وائل عبد العليم السيد القزاز
باسم عبد هللا فخر الدين القرموط
باسم نصر محمد عبد هللا خاطر
بدر شاكر سليمان ابراهيم الرخ
بريهان وائل عبده احمد محمد سرور
بسام ابراهيم ابو الفتح سليمان ماضى
بسمة تامر جابر مسعود صالح
بسمه صالح سالمه محمد عامر
بسنت ابراهيم مرسى عبد الؽنى الدالى
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بيان باسماء الطالب المسجلين بالمقررات في العام الجامعي
بسنت احمد محمد السيد قناوى
بسنت حامد شعيب مصطفى عجمى
بسنت مصطفى مصطفى على النجار
بالل محمد محمد صالح عيد
بيير بيشوى بطرس بطرس
تسنيم اشرؾ محمد هواش
تسنيم الحسينى بالل المرسى المرسى شطا
تسنيم سعيد على الشاذلى
تسنيم عادل ابراهيم قاسم محمد
تسنيم محمد مختار عبد الوهاب فوده
تقى السيد عمر هدهود
تقى سعيد منصور منصور الحنتير
تيسير محمد عبدهللا رشاد
ثريا السيد السيد على عمر خطاب
ثناء محمد مصطفى محمد
جمال ايمن مصطفى عبد الرحمن مصطفى
جنه كامل مصطفى الباز
جنه محمد السيد محمود صقر
جهاد السيد سيد احمد جاد عبيدو
جهاد انور محمود ابو العينين
جهاد بدير السيد محمد بسيونى دحدوح
جهاد سعد عبدالصادق عبد المولى رضوان
جهاد سليمان محمد سليمان محمد
جهاد عاطؾ السيد عبدالسالم النجار
جهاد عبدهللا عبد النبى السيد سليمان
جهاد مجدى محمد احمد المكاوى
حاتم محمد القطب زهيرى
حاتم مروان عبدالؽنى محمد عبدالدايم
حازم رجب عبد القادر عبد الرازق العتر
حازم سالم محمد على سالم
حازم سعيد الشحات عبدهللا الصعيدى
حازم شريؾ ابراهيم عبد الروؾ
حازم محمد عبده شحاته النجار
حازم محمود حامد حسين عبد الكريم
حبيبه احمد محمود احمد هالل
حبيبه حسن حسن محمد زلط
حبيبه صبرى احمد محمود حماد
حبيبه محمد ابراهيم محمد شلبى
حبيبه محمد سمير محمد عبد الرازق
حبيبه ممدوح السيد على محمد
حسام اسماعيل محمد عيسى
حسام الدين حسن محمود ابراهيم البحيرى
حسام الدين عصام عبدالمنعم حمام
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بيان باسماء الطالب المسجلين بالمقررات في العام الجامعي
حسام فريد عبد الرحمن على شحاته
حسام محمد عارؾ احمد عمر
حسام محمد منصور محمد كراوية
حسن احمد حسن السنهورى
حسن جابر حسن اسماعيل
حسناء مصطفى محمد احمد موسى
حسين احمد حسن حسين حسن
حسين ياسر محمد عبد المنعم عبد المنعم
حفصة محمد فؤاد المكاوى
حكمت مصطفى زكى الصباغ
حليمه اسماعيل ابو العطا اسماعيل درؼام
حمزه عصام محمد شعبان بلبع
حمزه فكيه عبد الصمد عبد البارى
حنان عزت صالح ضهر
حنين الشربينى احمد الشربينى حطب
حنين متولى رمضان محمد عيسى
حنين محمد جمال ثابت عثمان
خالد السيد محمود اسماعيل فطيم
خالد ايمن فاروق على عرفه
خالد باسم فتحى عبد العليم سرحان
خالد رمضان السيد خير هللا
خالد عاصم محمد حسين الجندى
خالد عبد المنعم السيد عبد الهادى السيد
خالد عصام عبد المنعم شعبان
خالد على عبد الفتاح الخولى
خلود ابراهيم امين النبراوى
خلود عبد هللا فهمى عبد الخالق جاد
خلود عطا المتولى عبد الوهاب خليفه
خلود على محمد عبد الرحيم علوان
خلود عوضين عبدالاله محمد الصايػ
خلود قطب شريؾ متولى عاشور
خلود محسن السيد عبدالعال البطه
دارين عادل عوض عبد السالم سالمه
داليا عادل على ابوؼنيمه

داليا عبد المقصود محمد عبد المقصود الهاشمى
داليا عماد حمدى عبد العزيز رجب البنا
دانه محمد صالح درؼام
دعاء ابراهيم احمد السيد طايل
دعاء ابراهيم محمود صالح
دعاء السعيد الدسوقى جوده السعيد
دعاء رشاد احمد موسى ؼنيم
دعاء رشدى ابراهيم اسماعيل الكومى
دعاء صالح ابوالعنين البنا
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بيان باسماء الطالب المسجلين بالمقررات في العام الجامعي
دعاء عزت احمد حسن
دعاء مصطفى عبد الحميد عبد الحميد المنسى
دعاء يسرى عبد الرسول عبد المجيد
دميانا روبيل ويصا رزق بسادة
دنيا السيد احمد محمود حسن
دنيا المتولى عبدالؽنى المتولى فلو
دنيا خالد جمال الدين محمد عبد الواحد
دنيا عبدالرحمن عبدالعزيز الجوهرى
دنيا عبدالعال محمد عبد الجواد ابوحالوه
دنيا عز الدين عبد الرازق عبد الرازق الشيخ
دنيا عماد السيد ابو يوسؾ
دنيا محمد محمد ابو عيد
دينا اسماعيل حمدى الوردانى
دينا صالح رياض محمد المحصى
دينا مرسى انيس عيد
رافت مجدى رافت الشناوى
راندا عصمت حلمى زهيان جودة
رانيا حسن حسن محمد الدياسطى
رانيا ربيع مؽيب جمعه حفلش
رانيا عباس محمد الشناوى الؽريب
رانيا عبد الكريم احمد عبد الكريم
رانيا محمود ياسين احمد
رانيا مهدى سالم السيد
رانيم محممد عبد الجواد محمد شمخ
راويه محمد عبد هللا احمد احمد
رحاب عبد العليم عبد الفتاح عزو
رحاب عونى محمود حسن الشاعر
رحاب محمد محمد يونس عوض
رحمه اسامه محمد طلبه سليمان
رحمه اكمل مصطفى ؼنيم
رحمه السيد عبد منديلة عنبر
رحمه جمال سرور احمد
رحمه حازم شاكر حموده
رحمه حسام الدين احمد
رحمه صالح السعيد محمد نعمه هللا
رحمه صالح سالم بيومى
رحمه صالح سميح محمد
رحمه عبد الؽنى احمد عبد الخالق
رحمه عالء فوزى محمد دويب
رحمه على على يوسؾ سليم
رحمه متولى احمد الؽرباوى
رحمه محمد مصطفى ابوالعز عبد العزيز
رحمه مصباح عبد الفتاح محمد
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رحمه هالل جميل محمود
رحمه يحيى عوض فهمى الجمال
ردينه ايمن عبد الهادى عبد السالم الخليجى
رشا جمال عبد اللطيؾ النبوى مندور
رشا عزمى عبد الجواد عطا رخا
رضا ابراهيم محمد ابراهيم حسانين
رضا صبرى احمد ابراهيم احمد
رضوى احمد محمد عطيه انور
رضوى حمدى عبدالقادر الفيومى
رضوى عاصم محمد محمد رزق
رضوى عبدالقادر عطاهللا سيد احمد قنديل
رؼد احمد محمد صادومه
رؼد السيد جبر عوض
رؼد انس فاضل سالت
رؼد زينهم محمود حافظ الحصى
رؼد مجدى محمود ابراهيم ابوالفضل
رؼد محمد محمود محمد العنانى
رفيدة رافت سعد الملوى
رفيده محمد سيد احمد الموذن
رقيه طلعت عبد القادر عبد الرووؾ بدر
رقيه مصطفى محمد مصطفى مصطفى
رمضان ماجد عبد الخالق منصور
رنا جالل محمود النضار
رنا حمادى محمد محمود
رنا خالد محمود ابوزيد
رنا سعيد كامل محمد سعيد واصل
رنا شريؾ عبد السالم محمود زيدان
رنا صبحى على السيد قاسم
رنا عبد المنعم صالح عبده سالمه
رنا محمد ابراهيم محمد المرابط
رنا محمود محمود احمد نعمت هللا
رنا نادر مصطفى كمال عبد القادر سعيد
رواء هيثم محمد عبد العاطى بكر
روان ابراهيم عبدالعاطى رزق الشابورى
روان ابو اليزيد محمد ابو قورة
روان احمد طه ابراهيم حسن
روان احمد فوزى الجوهرى
روان اشرؾ محمود الزهيرى
روان السيد سعيد عبدالنبى محمد
روان حسام السعيد السعيد جاد
روان حمدى رجب محمد عبد الفتاح
روان خميس محمود قطب محمد عبدالقادر
روان رضا محمد جديانه
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روان رضا محمود محمود الشويل
روان سعيد محمد عبد العزيز السواحلى
روان صالح احمد جاد
روان طه السيد المرجاوى
روان محمد سالم خليل محمد
روان محمد على عبد اللطيؾ عبد الؽنى
روان محمود محمد ابوالليل
روضه اسامه حسن عبد السميع االشقر
روضه اسماعيل محمود اسماعيل الشامى
روضه امام عبد الباسط على الخطيب
روضه صالح كامل محمد احمد
روضه منصور جابر منصورعبد
روضه وليد خفاجه الحفناوى السيد
روضه ياسر حمدى عبدالهادى
روميساء حسن السعيد محمد الحوارنى
روى سامى احمد سليم محمد
روية شوقى عبد الرحمن محمد العطار
رويدا احمد محمد فوزى احمد نجم
رويدا تامر محروس عبدالجليل صقر
روينا احمد محمد سكر
ريم ابراهيم عبدالرحمن البهنسى
ريم صالح الدين محمد حسب بركات
ريم عبد الؽنى دياب محمد العطار
ريم محمود عبد الرحمن عبده عياد
ريناد عاطؾ عبد القوى ابوالوفا الشوربجى
ريناد محمد زكريا محمد سيؾ الدين
ريهام سعد محمد عبيد الدكرورى
ريهام محمود محمد احمد
ريوان بالل نجاح ابو عنزه
زهراء السيد رشاد السيد عبدالحفيظ
زهراء ماهر محمد عبدالسالم هليل
زياد احمد رفعت محمد صادق قابيل
زياد اسامة احمد محمد ابراهيم
زياد حبشى محمد السيد على النشرتى
زياد حسام جمال الدين محمد الشاعر
زياد عادل فاروق محمود حسن
زياد عبد الؽنى عبد الفتاح الشرشابى
زياد محمد السيد عوض على اسماعيل
زياد محمد وجيد ؼنيم
زياد مصطفى احمد شحاته
زينب السيد صبرى السيد السيد سعيد
زينب ايمن محمد عبد المجيد النجار
زينب صبحى عبد السميع اسماعيل ناصؾ
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بيان باسماء الطالب المسجلين بالمقررات في العام الجامعي
ساره المدثر الؽريب عبد المنعم
ساره جمال عبد اللطيؾ سالمة
ساره سعيد فارس ابراهيم ابوزيد
ساره سليمان على السيد الشين
ساره طارق احمد الشحرى
ساره عبد الحميد عبد الفتاح الداودى
ساره لمعى ابراهيم شتيه
ساره مجدى عبدالحميد الدن
ساره محمد احمد االشقر
ساره محمد طه السيد الشين
ساره محمد عبد هللا الكالؾ
ساره محمد عبد الهادى عبد العزيز الفقى
ساره هانى حسين صابر ؼنيم
ساره هشام عبد الحكيم محمود
ساندرا مجدى مكرم رياض عوض
سدين شريؾ على ؼيث
سعاد جمال عبد الؽنى عيسى
سعاد خالد مسعد عبد السالم محمد
سعد زؼلول المرسى الجوهرى
سلمى ابراهيم محمد السيد السيد امبابى
سلمى احمد حمدى شواطه
سلمى احمد فهمى عطيه عبد الكريم
سلمى اسالم السيد الحسانين حراز
سلمى انور عابد عبد القادر سالمه
سلمى جمال عبد العزيز ابراهيم مرعى
سلمى حاتم بندارى الشرقاوى
سلمى حسن البكرى الموافى روميه
سلمى حمدى السيد فرج السيد
سلمى سعد انصارى قلج
سلمى محمد بدر احمد محمد عمر
سلمى محمد خليل عبده جادو
سلمى محمد صبرى ابراهيم السيد داود
سلمى محمد صبرى فرحات محمد
سلمى محمد عبد الرحمن العدوى
سلمى مصطفى احمد زرد
سلمى مصطفى احمد محمود عبدالعال

سلمى نصر عبد الرحمن السيد عثمان عبد الفتاح
سلوى عصام رمضان على السيد
سلوى مدحت محمد شبل
سماء ايمن ابراهيم انور االشوح
سماء صفوت محمد محمد الشونى

سماء عبد السالم عبد المعبود عبد السالم الخامى
سماء محمد محمد الداجن
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سماح محمد محمد ابو المعاطى داود
سمر سمير حمدان محمد على عمران
سمر ناصر السعيد السعيد على
سميه الجهرى فتح محمود ضاهر
سميه السيد عبد الهادى عبد الباقى طمان
سناء احمد صبحى السيد جاد
سهيله ابراهيم محمد ؼالب شلبى
سهيله السيد سعد الشربينى عبد الرحمن
سهيله حسنى البحيرى ابراهيم ابو حالوة
سهيله سعيد زكى عرابى
سهيله صبرى فوزى سعده
سهيله عزيز عبدالعظيم ابراهيم فايد
سهيله عالء السيد عبد الخالق احمد
سهيله لطفى لطفى محمد عوض الكومى
شاديه السيد الذكى محمود البسيونى
شدوه السيد على على المسنى
شذا محمد على محمد سالمه
شروق اسامه محمد احمد كشك
شروق رياض محمد زيان عيسى
شروق على احمد قطب الصعيدى
شروق محمود اسماعيل دعبيس
شروق محمود حسن عكر
شريؾ جمال عبدالهادى الرفاعى
شريؾ فرج عبد اللطيؾ شرشير
شهد ابراهيم بسيونى عبد هللا خلؾ
شهد ابراهيم كامل على عامر
شهد السعيد عطيه سالمه البيومى
شهد عالء مرسى شاهين
شهد محمد سالم ابوالفتوح البيلى
شيرين ابو بكر عبد ربه بيلى بدوى
شيماء امين السيد عمر امين
شيماء جمال ابراهيم رمضان فاضل رمضان
شيماء سعد عبدالخالق محمد البهى
شيماء على عبدالحميد على الشعيرى
شيماء محمد رمضان مصطفى ابو العز
شيماء محمد عبدالجيد هنداوى
شيماء محمد محمد على سعد
شيماء نشات احمد مكاوى الصباغ
شيماء وحيد زكى احمد عبدهللا
صابرين عبد هللا محمد ابراهيم ابو المعاطى
صفا محمد عبد اللطيؾ على مره
صفاء بليػ حمدى سيؾ النصر على
صالح احمد ابوالليل موسى
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صالح رجائى عبدالعزيز معوض سليمان
ضحى عادل عبد الحميد رمضان
ضحى عبد الحليم ابو العطا عبده الجزار
ضحى عصام احمد احمد سليم
ضحى عصام محمد محروس محمد الدقرنى
ضحى ياسر محمد السيد الحفناوى
ضياء الدين احمد محمد النقرود
ضياء محمد محسوب صقر
طارق السيد محمد درويش على
طارق حسن محمد على حسن ياسين
طارق محمد رمضان السيد على
طاهر حامد طاهر البيه
طلعت محمود محمد ضيؾ هللا
عادل عبد الحميد على المتولى جمعه
عاصم عبداللطيؾ حسن محمد
عاصم عالء السيد ابو اليزيد
عباس عابدين احمد احمد لويزو
عباس محمد عباس محمد شاهين
عبد الحميد رمضان محمود محمد مطاوع
عبد الحميد شريؾ عبد الحميد جابر
عبد الرحمن احمد على احمد الشيخ
عبد الرحمن احمد فهمى حجازى
عبد الرحمن احمد محمد ربيع محمد جاب هللا
عبد الرحمن احمد ناجى على النجار
عبد الرحمن اسامه محمد محمد حسن فرحات
عبد الرحمن اشرؾ عبد الحميد محمد
عبد الرحمن العدوى عوض محمد
عبد الرحمن جمال مسعد مجاهد مصطفى
عبد الرحمن حسام على عبد العظيم شماله
عبد الرحمن سامح البدراوى ابوالمعاطى
عبد الرحمن سامى احمد احمد سالم
عبد الرحمن سمير ابو العينين ابو الخير
عبد الرحمن صالح مصطفى حسن السرجانى
عبد الرحمن صبحى على عبدالفتاح
عبد الرحمن عاطؾ عبد هللا عوض هللا محمد
عبد الرحمن عاطؾ محمود الطنطاوى محمد

عبد الرحمن عبد الرحمن عبدالرازق عبدالواحد
عبد الرحمن فاروق ابراهيم محمود
عبد الرحمن ماهر سعد صابر عوض
عبد الرحمن محمد احمد محمد المؽربى
عبد الرحمن محمد حجاج ابراهيم سليمه
عبد الرحمن محمد على محمد البدوى
عبد الرحمن محمد عمر السيد

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۳۴۲من ۵۰۶
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عبد الرحمن محمود محمد عبد اللطيؾ الشاعر
عبد الرحمن منصور عبدالمولى محمد
عبد هللا ابو بكر حامد محمد معوض حمص
عبد هللا حسن محمد سليمان الرفاعى
عبد هللا سليمان ابراهيم السيد
عبد هللا عبد الرحمن احمد محمد هجرس
عبد هللا عطية عبد الفتاح محمد
عبد هللا قطب حامد عوض
عبد هللا محمد السيد محمد حجاج
عبد هللا محمد المحمدى االبشيهى
عبد هللا محمد فتحى احمد المهدى
عبد هللا محمود محمد سالم كوهية
عبد المهيمن احمد عبد العاطى على ريا
عبدالحميد محمد عبدالحميد لواتى
عبدالسالم اشرؾ مصطفى كمال الباز
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الجبالى
عبده احمد سعد قناوى دياب
عبير احمد ابراهيم محمد الشيخ حسن
عبير اشرؾ ابراهيم حبشى
عبير عبد الرازق ابراهيم عبد الرازق
عبير عبد الناصر محمود حسن فارس
عبير عنتر محروس على
عثمان بدر عثمان بدر على
عثمان عاطؾ فتوح على طيره
عدنان عابر طه عوض محمود
عز الدين اشرؾ توفيق محمد احمد
عزه سمير حمدى المجدوبى
عزه معروؾ السعيد انصارى عيد
عال السيد محمود محمد على
عال حمدى الوصيؾ الوصيؾ شحاته
عال حمدى محمد عبد المعطى البحراوى
عال عبد المنعم عبد العزيز البدوى
عالء اسامه محمد على محمد
عالء الدين عصام محمود عبد هللا مرجان
عالء مرسى بسيونى الطباخ

عالءالدين التحفه عبدالرحمن عبد اللطيؾ التحفه
على احمد على احمد فتح هللا عيد
على اسامة يوسؾ منيسى
على السعيد على ابو موسى
على حسن عبداللة حسن ايوب
على حسن على سالم من
على رضا على عثمان محمد
على سليم عبد الجيد عبداللطيؾ عبد هللا سليم
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على عبد الرءوؾ على عبد الرءوؾ عالم الشرؾ
على محسن عبد القادر على احمد
على محمد على السعدنى
علياء ابراهيم احمد محمد الشاذلى
علياء ابوالكرام توفيق القمرى
علياء احمد على احمد اسماعيل
علياء حسن محمد عبدالفتاح
علياء خالد عبد المنعم جبر
علياء سامى عبد المنعم حسن الشابورى
علياء عيد سيداحمد عكاشه
علياء وحيد محمد محمد السمالوى
علياء يسرى عبد العزيز محمد سالم
عماد عبد الفتاح فتحى محمد حسين
عمار ابراهيم محمد عبدالحفيظ الفقى
عمار ياسر عبد الفتاح ابراهيم المتولى
عمار يسرى عبدالمنعم ابوسمره
عمر السيد على على الخولى
عمر جمال عبدالسميع عليمى
عمر خالد بدوى فاضل الماوى
عمر على محمود سيؾ عبد المقصود
عمر مجدى محمد عبدالحليم ؼازى
عمر محمد الحمادى شبل رسالن
عمر محمد السيد العشرى
عمر محمد حسين على بكر
عمر محمد رمضان السعيد الشربينى
عمر محمد عبد الجليل العوضى جبر
عمر محمد معروؾ عبده السيد على
عمر مصطفى السيد ابو المجد هنداوى
عمرو احمد ابراهيم حماده محمد
عمرو احمد محمد ابراهيم الدسوقى زيدان
عمرو الحسينى السيد محمد
عمرو امجد صبحى زكريا رضوان
عمرو حسام الدين خميس مصطفى محمد
عمرو خالد محمد محمد عباس
عمرو شكرى الزينى مجاهد جمعه
عمرو صالح محمد السعيد ؼزاله
عمرو عصام ابراهيم الهمدان
عمرو فواد محمد حسن كردى
ؼادة مسعد محمود الزناتى العدل
ؼاده احمد سامى عنتر
ؼاده امين امين السعيد على
فاتن محمد عبدالعزيز عمر الخامى
فارس السيد محمد السيد القصبى
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فارس عيد احمد عبد الرازق احمد
فارس محمد عبد الحميد محمود سويلم
فاطمة الزهراء احمد السيد الدمشيتى
فاطمة على على على حشاد
فاطمه ابوالخير بلتاجى زعير
فاطمه احمد فتحى اسماعيل العقبى
فاطمه اشرؾ محمد سلطان الجهرى
فاطمه الزهراء احمد على ابراهيم بحيرى
فاطمه الزهراء حسانين محمد فكرى حسنين
فاطمه الزهراء عالء محمود صالح
فاطمه الزهراء محمد حسن العتمه
فاطمه الزهراء محمود طه محمود متولى
فاطمه جمعه شوقى محمد
فاطمه حسن بهجات بهجات سرور
فاطمه طارق محمد مرعى
فاطمه محمد عبد هللا محمد ابراهيم
فايزه سعد سعد فهيم
فرح مجدى عزت زنباع
فرحة محمد محمود عبد المجيد
فريد شعبان صالح محمود ابو حمص
فريدة عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن
فريده عبد الجواد محمد معاذ عبد هللا
فضيلة عبد العزيز فتح هللا محمد
فكرى اسامى فكرى عبد الفتاح
فواد محسن فواد رشاد مومن
فيروز محمود محمد محمود
فيرونيكا ايهاب معوض بسطوروس
كامل كامل محمد راشد
كرستينا مالك فكرى جرجس
كريم احمد عبد الحميد مصطفى قبيه
كريم ايمن عبد الرحمن محمود عبد السالم
كريم حامد فتحى ابراهيم الؽفلول
كريم خالد حسين الشوربجى حسين
كريم خالد عبد الؽفور جاسر
كريم طارق محمد يحيى
كريم عبد الظاهر عبد العال الدماطى
كريم عبد القوى عبد المطلب مصلحى مرسى
كريم عالء الدين عبدالعظيم الزؼبى
كريم عماد الدين محمد محمد جبر
كريم محمد الجوهرى ابراهيم كشكه
كريم محمد حمدى عبدالعاطى قريطم
كريمان اشرؾ عباس محمد
كنزى عبدالسالم محمد عبد السالم السيسى
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كيرلس ابراهيم جرجس يوسؾ
لبنى خالد حسن الصفتى
لطفى حسن حسن الصياد
لقاء محمدرضا بدير زيدان
لمياء السيد محمد السيد معين
لمياء على عبدالروؾ الؽنام
لوجينا طارق محمود احمد العوضى
ليلى سامى محمد السباعى حجازى
ليلى محمود احمد ابراهيم حموده
ليلى مصطفى محمد الحباك
ماجد توفيق محمد ابراهيم الشاعر
مادونا عاطؾ حنا هللا رزق هللا
مارتينا ايمن سامى فلتس
مارتينا عادل مترى توفيق شند
مارك مجدى خليل جرجس
ماريهان اسامه محمد قاسم
مازن هشام رافت اسماعيل اسماعيل
محسن سمير السيد شعبان محمد
محمد ابراهيم السيد مصطفى المرسى
محمد ابراهيم عاشور محمد ابو الهوى
محمد ابراهيم عبد هللا الخميسى محمد
محمد ابراهيم محمد بدير السيد سعيد
محمد ابو العز يونس ابوريا
محمد احمد فكرى السيد اباظة
محمد احمد محمود حسن السيد حبيب
محمد اسماعيل محمد حافظ ابوفدان
محمد اشرؾ ابو بكر محمود جبل
محمد اشرؾ عبد البديع محمد الشربينى
محمد اشرؾ على الزفتاوى
محمد اشرؾ محمد رشاد البيومى
محمد اشرؾ محمد عوض
محمد الحسن محمد عبد الروؾ ابراهيم العقده
محمد الحسنين العربانى عبد المجيد
محمد الراجحى محمد الراجحى السيد على
محمد السعيد عبدالحميد محمد ابراهيم
محمد السعيد يونس ابوزيد اسماعيل
محمد السيد السيد رضوان السماحى
محمد السيد حسن احمد المنسى
محمد السيد عبد الروؾ بدر
محمد السيد محمد احمد شومان
محمد السيد محمد السيد حسن حسونه
محمد امين سالمه محمد سالمه
محمد ايمن احمد رزق
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محمد جمال الدين الحسنين عبدالعزيز السماحى
محمد جمال انصؾ التهامى الشناوى
محمد جمال فاروق امبارك
محمد جمعه عبد المقصود جمعه الخولى
محمد حسام الدين محمد احمد السطيحه
محمد حسام صابر محمد عبد الجواد
محمد حكيم مروان حسن محمود خليفه
محمد حمدى عبدالعزيز عيسى
محمد خالد احمد احمد ابوامباركه
محمد خالد فرج عوض
محمد خالد محمد اسماعيل بركات
محمد ربيع محمود على
محمد رزق محمد رزق الوصيؾ
محمد رضا عبد العزيز العفيفى
محمد رمضان ابراهيم عبده يونس
محمد سالم محمود عثمان
محمد سامى محمد عبد الرحمن زيد
محمد سليمان احمد سليمان ؼزاله
محمد سمير السيد عبد الرحيم
محمد سمير محمد على عبد المنعم
محمد شاكر السيد احمد الفرماوى
محمد شتا شتا ابو النضر مسعود
محمد صابر حسن صابر الشاذلى
محمد صالح محمد متولى
محمد صبرى عبد الباقى يوسؾ الضبع
محمد صبرى محمد السعيد محمد
محمد صالح محمد عبد الهادى السيد سالمه
محمد صالح محمد على شاهين
محمد طلعت احمد عكر
محمد عادل الحارس السيد محمد
محمد عادل جعفر سكيت
محمد عادل عوض مرشدى السعودى
محمد عادل محمد العريان
محمد عادل محمد امين
محمد عادل محمد محمد عمار
محمد عاصم نصر الدسوقى اللبان
محمد عاطؾ سليمان البربرى
محمد عاطؾ فوزى الشاذلى ابراهيم
محمد عاطؾ منصور بكر السيد
محمد عبد السالم على عبد النبى
محمد عبد هللا عبد هللا عبد الحميد
محمد عبدالروؾ عبدالمجيد الشهاوى
محمد عبدالمنعم احمد عز
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محمد عبده الرفاعى عبد الجواد االلفى
محمد عبده عرفات ابو ادريس
محمد عبده عطية السيد قنديل
محمد عزت عبد المحسن الصاوى عابدين
محمد عصام محمد على احمد
محمد على احمد ندا
محمد على المحمدى البيلى محمد
محمد على عبد هللا على المتولى
محمد على عوض عبد العاطى هاشم
محمد عوضين عبد الرازق طه
محمد فتحى جميل المواردى
محمد فتحى سعد كامل
محمد فتحى محمد محمد حسنين
محمد فواد عبد الحميد جمعه
محمد فواد عبد الخالق زايد
محمد كمال الرفاعى محمد مرسى
محمد ماهر اليمانى ابوزيد
محمد مجدى بدير على
محمد مجدى عبدالجليل حراز
محمد محمد على على السحلى
محمد محمود برعى ابو سمك
محمد محمود شوقى عبد المولى
محمد محمود محمد الديب
محمد محمود محمد محمود محمد هيبه
محمد محمود محمود محمد وزه
محمد مسعد الوصيؾ مسعد القزاز
محمد مصطفى احمد عطيه شلبى
محمد مصطفى الدسوقى عطوه الدسوقى
محمد مصطفى عوض محمد زيدان
محمد ممدوح عبده على ابوعلى
محمد منتصر السيد محمد يوسؾ
محمد نعيم ابراهيم مصطفى الدقلى
محمد نعيم راضى المدبولى سيد احمد
محمد نهاد محمد المهدى محمد
محمد هشام صدقى المزين
محمد وائل عبد الحميد يوسؾ منيسى
محمد وسيم محمد محمد الخياط
محمد ولىء محمد احمد جنيدى
محمد وليد كمال مرسى ابراهيم بدر
محمد ياسر فواد عشيبه
محمد يسرى عبد المنعم عبد الفتاح فنديس
محمود ابراهيم عوض على االمام
محمود احمد عباس جاد
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محمود الشحات محمد محمود خاطر
محمود ايمن السعيد عبده ابراهيم
محمود بهيج ابراهيم السيد طه
محمود حسن الشبراوى عبد الحليم
محمود خميس شعبان السيد عامر
محمود رضا محمود النجار
محمود سمير المحمدى الشربينى الصايػ
محمود شريؾ جمال محمد عبد الرحمن
محمود شعبان مصطفى عبد هللا عوض
محمود طلعت السيد السعيد محمد
محمود طه محمود ابوقالب
محمود عباس عبد الؽنى عباس الملوى
محمود عبد الحميد السيد احمد السبيتى
محمود عبدالقادر عبدهللا عبدالحميد عثمان
محمود عصام محمد احمد كرسون
محمود على ابراهيم السيد
محمود عماد عبد القادر المؽازى محمد
محمود عوؾ عبد الرحمن مسلم
محمود كامل عوض السيد عفيفى
محمود محسن محمود السيد
محمود محمد حسن خيرهللا
محمود محمد ربيع عثمان روتان
محمود محمد صبحى على حتحوت
محمود محمد طه فايد
محمود محمد عبد الوهاب الكفراوى
محمود محمد فوزى اللبودى
محمود محمد نصر سعد عراقى
محمود نمير محمود عبد الفتاح محمد
مرام خالد احمد فرحات
مرام محمد شلبى كامل
مرفت سامى مسعد عبد الخالق
مروان سعيد محمود منيسى
مروه حسن نوبى عبد القادر
مروه خالد حسن احمد العايدى
مروه شريؾ احمد ابراهيم ابو العنين
مروه عبد السالم محمد حسن بربوش

مروه عبد العزيز عبد العزيز عبد العزيزخميس
مروه لبيب الحسينى محمد الحسينى
مروه محمد حسين حسن محمد
مروه يوسؾ محمد السيد يوسؾ
مريم احمد محمد عزب احمد
مريم احمد مختار محمد الحضرى
مريم احمد مصطفى عنانى
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مريم اشرؾ عبد الرحمن حسن رمضان
مريم توكل احمد عنب
مريم جمال احمد صادق ابو طالب
مريم حسن رمضان مصطفى محمد
مريم خالد زكى محمد الجمل
مريم رزق يوسؾ رزق سليمان
مريم رضا حلمى رمضان عيسى
مريم رمضان المتولى ابراهيم احمد
مريم طارق العشماوى ابوبكر عشماوى
مريم طه طه وهدان
مريم عادل حسن الؽريب
مريم عبد الهادى الدسوقى ابو على
مريم عبدالسالم عبدالعليم عبدالحليم
مريم عصام السيد توفيق
مريم على فرج على ريحان
مريم عمار حمزه على
مريم مجدى محروس بسطوروس حنين
مريم محروس عبد العال فايز
مريم محمد احمد عبد العزيز محمد
مريم محمد احمد فرحات
مريم محمد البيومى عبد العزيز
مريم محمد السيد الشناوى
مريم محمد بدوى الجندى
مريم محمد رضا السيد محمد على
مريم محمد عبد الحميد السيد عبده
مريم محمد عبدهللا محمد شهاب الدين
مريم محمد محمود السيد سليمان
مريم محمد محمود خليل شتيوى
مريم محمود محمد محمد عبد الرحمن
مريم منتصر مصباح عبدالسالم وهبه
مريم ميخائيل رزق ميخائيل فرج
مريم ناصر احمد على االمير
مريم نعيم محمد مصطفى
مريم هشام الحنفى محمد احمد
مشارى مصطفى الدسوقى السباعى عسل
مصطفى احمد السيد الؽريب عبد هللا
مصطفى السيد السيد على الجيار
مصطفى السيد خطاب خطاب
مصطفى خالد مجاهد مصطفى
مصطفى رضا مصطفى عبده عوض
مصطفى محسن ابراهيم احمد محمد
مصطفى محمد السيد ابو العنين هجرس
مصطفى محمد بدوى النجار
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مصطفى محمد عبد الجواد عبد العاطى عطيه
مصطفى محمد محمد عبد الكريم الشويحى

صطفى محمود ابراهيم عبد المقصود عبد الهادى
مصطفى مختار مصطفى عبد العال
معاذ عاطؾ بهجى درؼام
معاذ عبد اللطيؾ معروؾ عبد اللطيؾ اسالم
معاذ نشات محمد ابراهيم مصطفى
معتصم احمد محمد منصور عبد الرحمن
ملك عبد الحى محمد عبد الحى الخالع
ملكه عصام محمد محمد العنانى
ممدوح عبد الفتاح يسرى عبد الفتاح
منار احمد عبد العزيز البندارى على
منار حمدى عبد االحد الصالح متولى طه
منار محمود عبدالفتاح عبد المجيد شاهين
منار ممدوح انور عبدالصمد شراره
منة هللا احمد رجب احمد يوسؾ
منة هللا احمد محمد احمد الزواوى
منة هللا احمد هاشم شعبان
منة هللا السيد عبد هللا الهندوم
منة هللا موفق السيد حسين عبده
منه هللا ابراهيم محمد ابراهيم صالح
منه هللا حمدى محمد ابو مصطفى الردينى
منه هللا رضا احمد على
منه هللا رياض رزق معروؾ نواره
منه هللا محمد مدحت محمد ابراهيم
منه هللا ممدوح سمير ممدوح المنسى
منه هللا نجاح امين الشرقاوى
منه ايهاب محمد ابو زهره
منه سعد ابراهيم محمد سويدان
منه طه ابراهيم الشافعى
منه ماجد عبدالعزيز مرسى عبد المطلب
منى السيد السيد ابو الفضل
منى حافظ محمد مصطفى سالم
منى رمضان صالح احمد
منى رمضان عبد البديع احمد
منى كمال حسن عبد الجواد سعد
مومن احمد رمزى السعيد العنانى
مومن حماده ابراهيم ابراهيم ندا
مومن دهيم محمد ؼازى السيد
مونيا مدحت عبد الؽفور حسن على
مى احمد احمد محمد اللقانى
مى احمد محمد محمود منصور
مى الدسوقى محمد ابراهيم العتوى
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مى عبد السالم عبد هللا ابو حامد
مى معتز عبدهللا ابراهيم المؽازى
ميار السعيد عبد الروؾ السعيد
ميار عبد الفتاح ابراهيم عبد الفتاح جناح
ميار محمد حسن على حسن
ميار محمد راشد زياده راشد
ميار محمد فراج زين الشاطر
ميرال مدحت عبد السالم عبد الوهاب
ميرنا ايهاب صابر مكارى ايوب
ميرنا حسنى احمد عبد القوى عميره
ميرنا خالد قطب ربيع
ميرنا سالم محمد بدوى البيعه
ميرنا عماد عبد المنعم الشوربجى
ميرنا مجدى عبد الرحمن على جاويش
ميرنا هشام محمد السيد ابراهيم
ميالد عبدالمسيح ميالد عبدالمسيح
ناجى مسعد طه على عطيه
نادر عبد الحليم عبد الستار عبد الحليم
ناريمان على عبد المنعم محمد السيد
نانسى ابوالسعد محمد يوسؾ
نانسى عبد الرحمن رضا رحيم
نانسى محمد ابو العزم محمد عقده
نانسى نصر احمد عبد الحميد احمد
نانى والى السيد القللى محمد الشربينى
نبيله ابراهيم عبد الحميد عبد القوى
نبيه شحاته نبيه حسين ابو طالب
نجالء محمود محمد حسن حنفى
نجوى ابراهيم ابراهيم محمد فرج
ندا السيد عبدالحليم عبدالعليم ؼزيز
ندا الشوادفى عبد العزيز صالح السيد
ندا عالء الدين سمير عبده يونس
ندا عالء الدين على اؼا
ندا محمد خالد محمد ابراهيم
ندا محمد فوزى عبيد
ندا محمد مسعد عبدالفتاح اسماعيل
نداء السعيد محمد محمد الديسطى
ندى ابراهيم محمد البستانى
ندى احمد على عبد العال المتولى ليله
ندى اسامه لطفى ابراهيم الباز
ندى الجرايحى عابد ابراهيم ؼنيم
ندى المنشاوى المنشاوى محمود النحراوى
ندى امين شوقى عبد الشافى صايمه
ندى ايهاب عبدالحليم عبدالرحمن
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ندى خالد على محمد شتا
ندى رافت محمود كروش
ندى رمضان عبدهللا بيومى السعيد
ندى شعبان شعبان سالم
ندى طارق الشحات حسين
ندى طارق رمضان احمد السحت
ندى طارق محمد ابو العطا
ندى عبدهللا عبدالؽفار سالمه
ندى على على رزق العبد
ندى فرحات عيسى اسماعيل المدهون
ندى مجدى السيد فرحات حليمه
ندى محب مجاهد على ابراهيم
ندى محمد عبد الستار احمد البحراوى
ندى محمد محمد ابراهيم ابو سمره
ندى محمد مسعد ابراهيم محمد بخيت
ندى مصطفى عزت شوقى
ندى مصطفى محمد ابوشنادى
ندى هشام فتوح على الصفتى
ندى وحيد طايع هالل
ندى ياسر نصر ابو الريش
نرمين ابراهيم احمد عبدهللا ابوشنب
نرمين شعبان فاروق عبدالؽنى
نرمين عبدالفتاح محمود محمد
نرمين محمد ابراهيم المصرى ابراهيم
نرمين محمود عبد الدايم البسيونى
نسمه خالد كامل البدوى
نصر سالمه حسن الوكيل
ننسى عبدالحميد عبدالفتاح ابوالعز السيد
نهال صالح الدين يوسؾ حجازى
نهال ناصر حامد عبد الؽنى الصاوى
نهى السيد عبد الحميد البيلى سالم
نهى الؽريب الؽريب رمضان محمد

هى محمد نجاح عبد المحسن عبد المعطى الزمر
نور حسن السيد على ابو ليله
نور رضا الحمادى محمد الحصى
نور عماد فواد محمود رزق
نورا احمد انس محمد جنديه
نورا ارحب عبد العزيز محمد شتا
نورا حسن ابوالمعاطى محمد على
نورا فتحى معاطى حافظ
نورا محمد مصطفى محمود حسين
نوران ابراهيم انور محمد درويش
نوران عبدالحكيم عطيه حماده احمد
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نوران محمد حسن مصطفى سالمه
نوران محمد شحاته محمد اسماعيل
نورسين احمد ظريؾ احمد سالمه
نورسين السيد عوض النعناع
نورهان احمد احمد محمد بركة
نورهان احمد فياض التهامى فياض
نورهان ايمن نبيل على صالح
نورهان حسام الدين حمدى قطب عبدالكريم
نورهان حماد محمد صبحى حماد النشار
نورهان رضا احمد فرج مصطفى
نورهان رفاعى محمد نجاتى محمد الرفاعى
نورهان صبرى رشاد هالل عماره
نورهان لبيب عبد البديع عبد العزيز ابو طالب
نورهان محمد عبد العليم ابو زيد
نورهان هشام ابراهيم بدور
نورين صالح محمد محمد المتولى الجلده
نيرة عالءالدين محمد زعرب
نيره الرفاعى حسن السيد عبده
نيره محمد محمد السعيد محمد عوضين
نيرى طارق سيد توفيق محمد
نيفين مجدى عبد البصير ابوزهره
هاجر احمد عبدالسالم حماد
هاجر احمد متولى رضوان ؼانم
هاجر اسماعيل محمد المكاوى محمد
هاجر السعيد محمد السعيد حسن
هاجر شعبان حسن ابو عبيد
هاجر عادل عبدالحميد عافيه
هاجر عالء مسعد محمد احمد قمبر
هاجر عماد عبدالجواد ابوالمجد ودن
هاجر محمد سليمان السقا
هايدى عادل عبد الرحيم زيان
هبه هللا محمد عبد النبى محمد شحاته
هبه بالسى محمد محروس
هبه حامد فتحى بسيونى
هبه صفوت محمد محمد احمد رسالن
هبه عزيز ابراهيم عيد احمد
هدى على محمد على الشريؾ
هدى محمد احمد مكى
هدير ابراهيم عبد المنعم عزب
هدير السيد عبد الشافى عبد هللا
هدير ايمن عبد الؽنى محمد الدلتونى
هدير حمد عبد الحميد محمد حمد
هدير طارق جابر برؼش
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هدير عصام على عوض العنانى
هدير ماهر بكر اسماعيل البطه
هشام السعيد احمد سليمان وهدان
هشام السعيد المهدى عبد المنعم زيادة
همس جمال محمد ابراهيم
همس محمد نمر عثمان
همسه احمد حامد حسان
همسه على محمد السيد محمد حواش
هنا ياسر محمد السيد الرفاعى
هناء ابراهيم عيسى ؼانم
هناء سمير عبد اللطيؾ السيد المكاوى
هناء مجاهد رجب مجاهد
هناء مصطفى عباس مصطفى على العبد
هناء هاشم عبد الفتاح يوسؾ حسن
هند عبد الناصر على السيد السقا
هيا البدوى ابو المعاطى محمد بدوى
وائل حامد الشبراوى احمد اسماعيل
ورده احمد حميده عبد العزيز
وسام ابو طالب على المهدى حجازى
وسام عبد المنعم احمد هارون على
وسام عمرو عبد الحكيم المهدى حسانين
وفاء احمد السيد مسعد ابوالسعود
وفاء بدر حلمى عبد الهادى زيدان
وفاء جابر عبد الفتاح عبد العزيز السعيد
وفاء رمضان عبدالصمد زهران
وفاء محمد سليم سمرة
وفاء مصطفى فاروق ابراهيم منسى
وفاء وحيد عدالن احمد
وفاء يحى عبدربه سعد شنب
وليد شوقى عبداللطيؾ زايد سعداوى
وليد محمود صدقى محمود درويش
يارا حسام الدين ناجى محمد سلومة
يارا حسين السيد النجار
يارا ربيع عبدالحميد سالمه
يارا صالح الدين محمد محمد جبر
يارا عالء محمد كامل يوسؾ سليمان
يارا مجدى ابراهيم محمد عبد الحميد ابراهيم
يارا محمد الموافى العزب
يارا وليد محمد محمود يوسؾ
ياسمين السيد حسين التمنه
ياسمين السيد نجيب محمد عوض
ياسمين رضا محمد احمد البؽدادى
ياسمين عبد الرحيم محمد عبد المولى
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ياسمين عبد السالم عبد الحميد عبد السالم
ياسمين عالء ابراهيم على منصور
ياسمين فرج سيد احمد داود سيد احمد
ياسمين محمد سالم محمد مطاريد
ياسمين محمد محمود محمد ليمونه
ياسمين مصطفى اسماعيل حافظ الرمادى
يحيى هانى عنتر ابراهيم محمد
يسر محمد الشربينى عبده يونس
يسرا محمد عبد هللا محمد بيومى ابو زيد
يمنى احمد عطيه احمد يسن
يمنى اكرم السيد ابراهيم الخاليلى
يمنى السيد المتولى السيد العطار
يمنى امجد محمد محمد القاضى
يمنى ايمن حسن محمد موافى
يمنى حسن عبد المومن الشربينى
يمنى حسين السيد على الخولى
يمنى شريؾ عبد الجليل حسن
يمنى طارق ابراهيم محمد ابراهيم
يمنى عنتر عبد التواب ابراهيم سالمه
يمنى مصطفى عبد الحميد احمد الديب
يوحنا عزت سامى انيس اسعد
يوسؾ احمد السيد محمد عجوة
يوسؾ احمد المتولى عبدالمجيد
يوسؾ احمد عبد الرزاق سعد رزيقه
يوسؾ احمد محمد مسلم
يوسؾ ايمن محمد عبد العزيز نافع
يوسؾ حمدى محمد ابو المحاسن نعيم
يوسؾ سالم حمدى سالم سيد احمد
يوسؾ مجدى حسين الحديدى عسل
يوسؾ محمد الصديق عيد
يوسؾ محمد حسن محمد حسن
يوسؾ مسعد عبد الفتاح محمد اليمانى
يوسؾ مصطفى الراملى مصطفى ابو االسعاد
يوسؾ وائل السعيد انيس وهدان
يوسؾ وائل محمد محمد البيومى عبد الرحيم
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اسم المادة
عدد الطالب

 :العالج اليدوى
:
۱۲٧٧

م

كودالطالب

۱

1615120200100390

ابانو

۲

1615120200101246

اب

۳

1615120200100129

ابراهيم

۴

1615120200101301

ابراهيم

۵

1615120200100278

ابراهيم ش

۶

1615120200101038

ابراهيم ع

٧

1615120200101041

ابراهي

٨

1615120200100754

ابرا

٩

1615120200100843

ابراهيم محم

۱۰

1615120200100337

ابراهيم

۱۱

1615120200100185

احسان

۱۲

1615120200100619

احمد

۱۳

1615120200100563

احم

۱۴

1615120200100194

احمد

۱۵

1615120200100830

احمد

۱۶

1615120200101211

احمد

۱٧

1615120200100859

اح

۱٨

1615120200100707

احمد الس

۱٩

1615120200100708

احمد ال

۲۰

1615120200100729

احمد اله

۲۱

1615120200100970

احمد الو

۲۲

1615120200101280

احمد ا

۲۳

1615120200101163

احمد ب

۲۴

1615120200101105

احمد

۲۵

1615120200100461

احمد جاب

۲۶

1615120200100848

احمد

۲٧

1615120200100332

احمد حس

۲٨

1615120200100412

احمد

۲٩

1615120200100564

۳۰

1615120200100766

اح

۳۱

1615120200101175

احمد

۳۲

1615120200100316

احمد

۳۳

1615120200100764

۳۴

1615120200100827

احمد

۳۵

1615120200100959

احمد ر

۳۶

1615120200101434

احمد

۳٧

1615120200100478

احمد س

۳٨

1615120200100795

اح
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احمد

احمد

۳٩

1615120200101262

اح

۴۰

1615120200100477

احمد

۴۱

1615120200100422

احمد س

۴۲

1615120200101028

احمد س

۴۳

1615120200100181

احمد سال

۴۴

1615120200100378

اح

۴۵

1615120200101089

احمد

۴۶

1615120200100738

احمد ش

۴٧

1615120200100179

احمد

۴٨

1615120200100613

احمد

۴٩

1615120200101151

احمد ص

۵۰

1615120200100487

اح

۵۱

1615120200100460

احمد

۵۲

1615120200100737

احمد طا

۵۳

1615120200101148

احمد عا

۵۴

1615120200100247

احمد عب

۵۵

1615120200100459

احمد

۵۶

1615120200100770

احمد عبد الحمي

۵٧

1615120200101098

احمد عبد الر

۵٨

1615120200101128

احم

۵٩

1615120200101274

احمد ع

۶۰

1615120200101113

احمد

۶۱

1615120200100007

احم

۶۲

1615120200101207

احم

۶۳

1615120200101295

احمد

۶۴

1615120200100681

احمد ع

۶۵

1615120200100018

احمد

۶۶

1615120200101101

۶٧

1615120200100971

احمد ع

۶٨

1615120200101457

احمد

۶٩

1615120200101194

اح

٧۰

1615120200100315

احمد ع

٧۱

1615120200101382

احمد عيس

٧۲

1615120200100696

احمد فار

٧۳

1615120200100928

احمد ف

٧۴

1615120200100909

احمد م

٧۵

1615120200100574

احمد مج

٧۶

1615120200101370

احمد م

٧٧

1615120200100244

احمد مح

٧٨

1615120200100214

اح

٧٩

1615120200100423

احم

٨۰

1615120200100608

احمد م

٨۱

1615120200100687

احم
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صفحة  ۳۵٨من ۵۰۶

٨۲

1615120200100953

احمد

٨۳

1615120200100868

احمد

٨۴

1615120200101386

احمد م

٨۵

1615120200100916

احمد

٨۶

1615120200100998

اح

٨٧

1615120200101357

احمد محم

٨٨

1615120200100726

اح

٨٩

1615120200100361

احم

٩۰

1615120200101271

اح

٩۱

1615120200100481

احمد م

٩۲

1615120200101300

احمد

٩۳

1615120200100128

احمد مح

٩۴

1615120200100058

احمد

٩۵

1615120200100096

احمد

٩۶

1615120200100782

احمد مص

٩٧

1615120200100294

احمد م

٩٨

1615120200101441

احمد من

٩٩

1615120200100184

احمد

۱۰۰

1615120200100059

احمد نا

۱۰۱

1615120200100003

احم

۱۰۲

1615120200101270

احمد

۱۰۳

1615120200100358

احمد ه

۱۰۴

1615120200100931

اح

۱۰۵

1615120200100818

احمد

۱۰۶

1615120200101396

اح

۱۰٧

1615120200101176

احمد ياس

۱۰٨

1615120200101027

احمد يس

۱۰٩

1615120200100243

ادهم

۱۱۰

1615120200100741

ادهم ا

۱۱۱

1615120200100751

اده

۱۱۲

1615120200101369

ادهم ع

۱۱۳

1615120200100299

اروى

۱۱۴

1615120200101390

اروى

۱۱۵

1615120200100808

ارو

۱۱۶

1615120200100677

اريج

۱۱٧

1615120200100171

اسا

۱۱٨

1615120200101453

اسا

۱۱٩

1615120200100851

اسامه

۱۲۰

1615120200100462

اس

۱۲۱

1615120200100034

اسراء

۱۲۲

1615120200100965

اسراء

۱۲۳

1615120200100974

اسراء

۱۲۴

1615120200101310

اس
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صفحة  ۳۵٩من ۵۰۶

۱۲۵

1615120200101350

۱۲۶

1615120200100053

اسراء الرفاع

۱۲٧

1615120200100318

اسراء الس

۱۲٨

1615120200100329

اسراء الس

۱۲٩

1615120200101450

اسراء

۱۳۰

1615120200100012

اسر

۱۳۱

1615120200100220

اسراء ر

۱۳۲

1615120200100068

اسر

۱۳۳

1615120200101095

اسراء

۱۳۴

1615120200101410

ا

۱۳۵

1615120200100506

اسراء س

۱۳۶

1615120200100841

اسراء

۱۳٧

1615120200100803

۱۳٨

1615120200100005

اسراء عب

۱۳٩

1615120200100860

اسراء

۱۴۰

1615120200100736

اسراء محم

۱۴۱

1615120200101009

اسر

۱۴۲

1615120200100927

۱۴۳

1615120200100838

۱۴۴

1615120200100537

اسراء مح

۱۴۵

1615120200100417

اسراء منص

۱۴۶

1615120200100855

اسراء ن

۱۴٧

1615120200100821

اسر

۱۴٨

1615120200100437

اسالم

۱۴٩

1615120200101133

اسال

۱۵۰

1615120200100954

اسالم جال

۱۵۱

1615120200100446

اسالم

۱۵۲

1615120200100615

اسال

۱۵۳

1615120200100792

اسالم

۱۵۴

1615120200101356

اس

۱۵۵

1615120200100103

اسماء

۱۵۶

1615120200100062

اسماء احم

۱۵٧

1615120200101198

اس

۱۵٨

1615120200100812

اسماء اسما

۱۵٩

1615120200100817

اسماء اال

۱۶۰

1615120200100474

اسماء الس

۱۶۱

1615120200100054

اسماء بك

۱۶۲

1615120200100807

اسماء

۱۶۳

1615120200100207

اسماء حس

۱۶۴

1615120200100338

اسماء ر

۱۶۵

1615120200100512

اس

۱۶۶

1615120200100757

اس

۱۶٧

1615120200101111

اسما
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صفحة  ۳۶۰من ۵۰۶

اسراء

اسراء عبد

اسراء

اسر

۱۶٨

1615120200101083

اسماء س

۱۶٩

1615120200100744

اسماء

۱٧۰

1615120200100264

اسماء

۱٧۱

1615120200101330

۱٧۲

1615120200100887

اسماء عب

۱٧۳

1615120200100289

اسماء عبد

۱٧۴

1615120200100947

اسماء

۱٧۵

1615120200101164

اسما

۱٧۶

1615120200100748

اسماء ع

۱٧٧

1615120200100276

اسماء

۱٧٨

1615120200100527

اسماء

۱٧٩

1615120200101366

۱٨۰

1615120200100944

اسم

۱٨۱

1615120200100086

اس

۱٨۲

1615120200100040

اس

۱٨۳

1615120200100258

اسماعيل

۱٨۴

1615120200100212

اشرؾ

۱٨۵

1615120200101325

افنان اس

۱٨۶

1615120200100991

افنان عا

۱٨٧

1615120200101174

۱٨٨

1615120200100072

االء ا

۱٨٩

1615120200101367

االء ا

۱٩۰

1615120200100083

االء ابرا

۱٩۱

1615120200100043

االء

۱٩۲

1615120200101042

االء ا

۱٩۳

1615120200100521

ا

۱٩۴

1615120200100387

االء

۱٩۵

1615120200100541

االء احمد م

۱٩۶

1615120200100386

االء احم

۱٩٧

1615120200100344

االء

۱٩٨

1615120200101017

اال

۱٩٩

1615120200101024

االء

۲۰۰

1615120200101091

االء حس

۲۰۱

1615120200101230

اال

۲۰۲

1615120200100829

اال

۲۰۳

1615120200101426

۲۰۴

1615120200101465

االء

۲۰۵

1615120200100540

االء صبر

۲۰۶

1615120200100078

۲۰٧

1615120200101348

۲۰٨

1615120200100717

۲۰٩

1615120200100401

االء عبدا

۲۱۰

1615120200100889

اال
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صفحة  ۳۶۱من ۵۰۶

اسماء عبد الناص

اسماء

افنان

االء صالح

االء

االء عاط

۲۱۱

1615120200100554

االء ك

۲۱۲

1615120200100138

االء مح

۲۱۳

1615120200101449

االء محمد

۲۱۴

1615120200100800

االء

۲۱۵

1615120200101439

االشرؾ

۲۱۶

1615120200101227

ال

۲۱٧

1615120200100041

الحسن ع

۲۱٨

1615120200100104

السعيد اح

۲۱٩

1615120200100133

الس

۲۲۰

1615120200100470

السي

۲۲۱

1615120200100359

السي

۲۲۲

1615120200100391

الشيماء

۲۲۳

1615120200100895

الشيماء محم

۲۲۴

1615120200100341

الشيماء

۲۲۵

1615120200100952

العربى ع

۲۲۶

1615120200100611

الهام زك

۲۲٧

1615120200100183

الهام

۲۲٨

1615120200100356

۲۲٩

1615120200100946

۲۳۰

1615120200100060

امال م

۲۳۱

1615120200100724

امانى

۲۳۲

1615120200101130

اما

۲۳۳

1615120200100296

امانى

۲۳۴

1615120200100108

امانى محم

۲۳۵

1615120200100804

امجد شكر

۲۳۶

1615120200100964

امجد عا

۲۳٧

1615120200101397

امل س

۲۳٨

1615120200100186

امل مصط

۲۳٩

1615120200100552

امنية عب

۲۴۰

1615120200100505

امنية م

۲۴۱

1615120200101332

امنيه

۲۴۲

1615120200100575

امنيه

۲۴۳

1615120200100948

امنيه ر

۲۴۴

1615120200100113

امنيه عب

۲۴۵

1615120200100570

ام

۲۴۶

1615120200101156

ام

۲۴٧

1615120200100002

اميره

۲۴٨

1615120200101125

امي

۲۴٩

1615120200101173

اميره اس

۲۵۰

1615120200100668

اميره جم

۲۵۱

1615120200100778

اميره

۲۵۲

1615120200100267

اميره

۲۵۳

1615120200101140

ام
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صفحة  ۳۶۲من ۵۰۶

ا

امال شوقى

۲۵۴

1615120200101168

اميره خ

۲۵۵

1615120200100328

اميره

۲۵۶

1615120200101302

اميره ط

۲۵٧

1615120200101383

اميره

۲۵٨

1615120200100350

اميره عبد الل

۲۵٩

1615120200100098

اميره قط

۲۶۰

1615120200100861

اميره م

۲۶۱

1615120200100260

ام

۲۶۲

1615120200100516

ام

۲۶۳

1615120200100209

اميره

۲۶۴

1615120200101468

ان

۲۶۵

1615120200100238

انس

۲۶۶

1615120200101080

انس

۲۶٧

1615120200100087

انس عبد الع

۲۶٨

1615120200100811

انس عبد

۲۶٩

1615120200100649

اهداء

۲٧۰

1615120200100163

ايات بدرا

۲٧۱

1615120200100831

ايات

۲٧۲

1615120200100997

ا

۲٧۳

1615120200100434

ايا

۲٧۴

1615120200100988

ايا

۲٧۵

1615120200100152

اية مو

۲٧۶

1615120200100192

ايالؾ جمال

۲٧٧

1615120200100549

ايمان ابراهي

۲٧٨

1615120200100228

ايما

۲٧٩

1615120200101343

ايمان

۲٨۰

1615120200100176

ايمان احمد

۲٨۱

1615120200100705

ايمان

۲٨۲

1615120200100137

ايمان

۲٨۳

1615120200101232

ايمان

۲٨۴

1615120200100759

ايمان ش

۲٨۵

1615120200100530

ايمان صبي

۲٨۶

1615120200100963

ايمان ع

۲٨٧

1615120200101456

ايما

۲٨٨

1615120200101445

ايمان ع

۲٨٩

1615120200100348

ايمان

۲٩۰

1615120200100494

ايم

۲٩۱

1615120200100182

ايمان ع

۲٩۲

1615120200101282

ايمان فر

۲٩۳

1615120200100221

ايمان

۲٩۴

1615120200100107

ايمان مح

۲٩۵

1615120200100047

ايمان

۲٩۶

1615120200100269

ايمان
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صفحة  ۳۶۳من ۵۰۶

۲٩٧

1615120200100266

ايمان

۲٩٨

1615120200100154

ايمان مص

۲٩٩

1615120200100911

ايمان ن

۳۰۰

1615120200100009

ايما

۳۰۱

1615120200100610

ايمان

۳۰۲

1615120200100321

ايمان

۳۰۳

1615120200100456

ايمن عبد

۳۰۴

1615120200100867

ايناس

۳۰۵

1615120200100637

۳۰۶

1615120200100203

ايناس

۳۰٧

1615120200101100

ايه اب

۳۰٨

1615120200100713

ايه اح

۳۰٩

1615120200100730

ايه اسا

۳۱۰

1615120200100595

۳۱۱

1615120200100215

ايه راف

۳۱۲

1615120200100538

ايه سامح

۳۱۳

1615120200100353

ايه ش

۳۱۴

1615120200101008

ايه

۳۱۵

1615120200100772

ايه عا

۳۱۶

1615120200100039

ايه

۳۱٧

1615120200101085

ايه عبد ال

۳۱٨

1615120200101312

ايه ع

۳۱٩

1615120200100813

ايه

۳۲۰

1615120200101256

ايه ع

۳۲۱

1615120200100326

ايه عو

۳۲۲

1615120200101464

ايه ف

۳۲۳

1615120200100488

ايه ك

۳۲۴

1615120200100580

ايه م

۳۲۵

1615120200101185

ايه مح

۳۲۶

1615120200100562

۳۲٧

1615120200101294

ايه معا

۳۲٨

1615120200100490

ايه هوار

۳۲٩

1615120200101284

ايه

۳۳۰

1615120200101179

ايه و

۳۳۱

1615120200100640

باسل و

۳۳۲

1615120200100560

باسم ع

۳۳۳

1615120200101413

باسم

۳۳۴

1615120200101035

بدر ش

۳۳۵

1615120200101066

بريهان

۳۳۶

1615120200100471

بسام ابر

۳۳٧

1615120200101069

بسمة

۳۳٨

1615120200101273

بسمه

۳۳٩

1615120200100543
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ايناس

بسنت ابر

۳۴۰

1615120200100158

بسنت

۳۴۱

1615120200100291

بسنت ح

۳۴۲

1615120200100106

بسنت مص

۳۴۳

1615120200101258

بالل

۳۴۴

1615120200100099

بيير

۳۴۵

1615120200100535

تس

۳۴۶

1615120200100618

تسنيم الحس

۳۴٧

1615120200101040

تس

۳۴٨

1615120200101443

تسنيم

۳۴٩

1615120200100015

تسنيم مح

۳۵۰

1615120200101012

ت

۳۵۱

1615120200100004

تقى سع

۳۵۲

1615120200100550

تيس

۳۵۳

1615120200100740

ثريا الس

۳۵۴

1615120200100614

ثنا

۳۵۵

1615120200100966

جمال ايمن

۳۵۶

1615120200100596

ج

۳۵٧

1615120200100525

جنه

۳۵٨

1615120200101285

جهاد

۳۵٩

1615120200100046

جهاد

۳۶۰

1615120200101298

جهاد بدير

۳۶۱

1615120200100191

جهاد سعد ع

۳۶۲

1615120200101155

جهاد س

۳۶۳

1615120200100666

جهاد ع

۳۶۴

1615120200100286

جهاد ع

۳۶۵

1615120200100093

جهاد م

۳۶۶

1615120200101255

حات

۳۶٧

1615120200100463

حاتم مر

۳۶٨

1615120200100439

حازم رجب

۳۶٩

1615120200100700

حاز

۳٧۰

1615120200100118

حازم س

۳٧۱

1615120200100249

حازم

۳٧۲

1615120200101438

حازم

۳٧۳

1615120200101420

حازم مح

۳٧۴

1615120200100508

حبيبه

۳٧۵

1615120200100400

حبيب

۳٧۶

1615120200100547

حبيبه

۳٧٧

1615120200101106

حبيبه

۳٧٨

1615120200100134

حبيبه مح

۳٧٩

1615120200100021

حبيبه

۳٨۰

1615120200100581

حس

۳٨۱

1615120200100389

حسام الدين

۳٨۲

1615120200101188

حسام ا
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صفحة  ۳۶۵من ۵۰۶

۳٨۳

1615120200100735

حسام فر

۳٨۴

1615120200100864

حسام

۳٨۵

1615120200100958

حسام م

۳٨۶

1615120200100074

حس

۳٨٧

1615120200100395

حس

۳٨٨

1615120200100357

۳٨٩

1615120200100749

حسين

۳٩۰

1615120200100241

حسين ياس

۳٩۱

1615120200100195

حفص

۳٩۲

1615120200101123

حكمت

۳٩۳

1615120200100646

حليمه اسم

۳٩۴

1615120200100457

حمزه

۳٩۵

1615120200100140

حمزه ف

۳٩۶

1615120200100571

حن

۳٩٧

1615120200100520

حنين الش

۳٩٨

1615120200100092

حنين م

۳٩٩

1615120200100658

حنين

۴۰۰

1615120200100427

خالد ا

۴۰۱

1615120200101402

خالد

۴۰۲

1615120200100695

خالد با

۴۰۳

1615120200101378

خال

۴۰۴

1615120200100230

خالد ع

۴۰۵

1615120200100930

خالد عبد

۴۰۶

1615120200100767

خالد

۴۰٧

1615120200100559

خالد

۴۰٨

1615120200100253

خلو

۴۰٩

1615120200101044

خلود ع

۴۱۰

1615120200100720

خلود عط

۴۱۱

1615120200100603

خلود ع

۴۱۲

1615120200100513

خلود عو

۴۱۳

1615120200100300

خلود ق

۴۱۴

1615120200101159

خلود م

۴۱۵

1615120200101409

دارين ع

۴۱۶

1615120200100858

دا

۴۱٧

1615120200100105

۴۱٨

1615120200100633

داليا عماد

۴۱٩

1615120200101452

دا

۴۲۰

1615120200100546

دعاء

۴۲۱

1615120200100871

دعا

۴۲۲

1615120200100907

دعاء ا

۴۲۳

1615120200101361

دعاء

۴۲۴

1615120200100164

دعاء رش

۴۲۵

1615120200100199

دع
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حسناء

داليا عبد المقص

۴۲۶

1615120200101311

د

۴۲٧

1615120200100718

دعاء مصطف

۴۲٨

1615120200100159

دعاء يس

۴۲٩

1615120200100175

دميانا

۴۳۰

1615120200100854

دنيا

۴۳۱

1615120200100055

دنيا الم

۴۳۲

1615120200101112

دنيا خالد

۴۳۳

1615120200101020

دنيا عبد

۴۳۴

1615120200100310

دنيا عبدالع

۴۳۵

1615120200100703

دنيا عز الدي

۴۳۶

1615120200100013

دني

۴۳٧

1615120200101036

دن

۴۳٨

1615120200100876

دينا

۴۳٩

1615120200100334

دينا ص

۴۴۰

1615120200101002

۴۴۱

1615120200101182

رافت

۴۴۲

1615120200101073

راندا ع

۴۴۳

1615120200101138

رانيا ح

۴۴۴

1615120200100142

رانيا

۴۴۵

1615120200100219

رانيا ع

۴۴۶

1615120200101375

رانيا ع

۴۴٧

1615120200101124

را

۴۴٨

1615120200100351

ر

۴۴٩

1615120200101299

رانيم مح

۴۵۰

1615120200100652

راويه

۴۵۱

1615120190101344

رحاب

۴۵۲

1615120200100277

رحاب

۴۵۳

1615120200100899

رحاب

۴۵۴

1615120200100135

رحمه

۴۵۵

1615120200100779

رح

۴۵۶

1615120200100519

رحم

۴۵٧

1615120200101191

رح

۴۵٨

1615120200100290

رح

۴۵٩

1615120200100383

ر

۴۶۰

1615120200100678

۴۶۱

1615120200100032

رح

۴۶۲

1615120200100145

رح

۴۶۳

1615120200100674

۴۶۴

1615120200101171

رحمه

۴۶۵

1615120200100869

رحم

۴۶۶

1615120200100805

رحم

۴۶٧

1615120200100906

رحمه محم

۴۶٨

1615120200100917

رحمه
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رحمه ص

رحمه

۴۶٩

1615120200100160

۴٧۰

1615120190101378

رحمه

۴٧۱

1615120200101314

ردينه ايمن

۴٧۲

1615120200101376

رشا جم

۴٧۳

1615120200100675

رشا ع

۴٧۴

1615120200100915

رضا اب

۴٧۵

1615120200100819

رضا

۴٧۶

1615120200101407

رضو

۴٧٧

1615120200101021

رضوى

۴٧٨

1615120200101118

رضوى

۴٧٩

1615120200101120

رضوى ع

۴٨۰

1615120200101110

رؼ

۴٨۱

1615120200100883

ر

۴٨۲

1615120200101422

ر

۴٨۳

1615120200100662

رؼد ز

۴٨۴

1615120200100960

رؼد مج

۴٨۵

1615120200100660

رؼد م

۴٨۶

1615120200100497

ر

۴٨٧

1615120200100224

رفيد

۴٨٨

1615120200100587

رقيه طلعت

۴٨٩

1615120200100715

رقيه مص

۴٩۰

1615120200100208

۴٩۱

1615120200100008

رن

۴٩۲

1615120200100496

رن

۴٩۳

1615120200100141

ر

۴٩۴

1615120200101416

رنا سع

۴٩۵

1615120200101288

رنا شري

۴٩۶

1615120200101470

رنا

۴٩٧

1615120200100826

رنا عب

۴٩٨

1615120200100165

رنا مح

۴٩٩

1615120200100825

رنا مح

۵۰۰

1615120200100198

رنا نادر م

۵۰۱

1615120200100534

رواء ه

۵۰۲

1615120200100056

روان ابرا

۵۰۳

1615120200100022

روان

۵۰۴

1615120200101432

روان

۵۰۵

1615120200101142

روا

۵۰۶

1615120200101236

روان

۵۰٧

1615120200101078

۵۰٨

1615120200101384

روان

۵۰٩

1615120200100522

روان ح

۵۱۰

1615120200100524

روان خميس

۵۱۱

1615120200101459

رو
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صفحة  ۳۶٨من ۵۰۶

رح

رمضان

روان

۵۱۲

1615120200100832

۵۱۳

1615120200101385

روان سع

۵۱۴

1615120200101403

ر

۵۱۵

1615120200100584

رو

۵۱۶

1615120200101072

روان

۵۱٧

1615120200101442

روان محم

۵۱٨

1615120200101031

روا

۵۱٩

1615120200100862

روضه اس

۵۲۰

1615120200100594

روضه اس

۵۲۱

1615120200100331

روضه ا

۵۲۲

1615120200100612

روض

۵۲۳

1615120200100518

روضه

۵۲۴

1615120200101165

روضه

۵۲۵

1615120200100499

روض

۵۲۶

1615120200100629

روميساء

۵۲٧

1615120200100514

۵۲٨

1615120200100063

روية شو

۵۲٩

1615120200100149

رويدا ا

۵۳۰

1615120200100504

رويدا تا

۵۳۱

1615120200100270

ر

۵۳۲

1615120200101215

ريم اب

۵۳۳

1615120200100180

ريم صال

۵۳۴

1615120200100555

ريم عب

۵۳۵

1615120200101425

ريم مح

۵۳۶

1615120200100090

ريناد عاطؾ

۵۳٧

1615120200101084

ريناد مح

۵۳٨

1615120200100814

ريهام

۵۳٩

1615120200100146

ري

۵۴۰

1615120200101136

ريو

۵۴۱

1615120200100073

زهراء

۵۴۲

1615120200100302

زهراء

۵۴۳

1615120200100599

زياد اح

۵۴۴

1615120200100420

زياد

۵۴۵

1615120200100480

زياد حبش

۵۴۶

1615120200100026

زياد حس

۵۴٧

1615120200101228

زياد

۵۴٨

1615120200101362

زياد عب

۵۴٩

1615120200101341

زياد محم

۵۵۰

1615120200101015

ز

۵۵۱

1615120200100466

زيا

۵۵۲

1615120200101149

زينب ال

۵۵۳

1615120200101462

زينب اي

۵۵۴

1615120200100049

زينب صبح
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روان ر

روى

۵۵۵

1615120200100875

ساره

۵۵۶

1615120200100745

ساره

۵۵٧

1615120200100197

ساره

۵۵٨

1615120200100355

ساره

۵۵٩

1615120200101404

۵۶۰

1615120200101414

ساره ع

۵۶۱

1615120200100557

س

۵۶۲

1615120200101014

سار

۵۶۳

1615120200101166

س

۵۶۴

1615120200101340

سار

۵۶۵

1615120200100205

سار

۵۶۶

1615120200100066

ساره محم

۵۶٧

1615120200101281

ساره

۵۶٨

1615120200101134

ساره

۵۶٩

1615120200100371

ساندرا

۵٧۰

1615120200101187

س

۵٧۱

1615120200100031

سعاد

۵٧۲

1615120200101344

سعاد خ

۵٧۳

1615120200100569

سعد

۵٧۴

1615120200100968

سلمى ابر

۵٧۵

1615120200100019

سل

۵٧۶

1615120200101122

سلمى ا

۵٧٧

1615120200100641

سلمى

۵٧٨

1615120200100590

سلمى

۵٧٩

1615120200100115

سلمى جم

۵٨۰

1615120200100217

سلمى

۵٨۱

1615120200101063

سلمى ح

۵٨۲

1615120200100925

سلمى

۵٨۳

1615120200100491

س

۵٨۴

1615120200100155

سلمى

۵٨۵

1615120200100604

۵٨۶

1615120200100940

سلمى مح

۵٨٧

1615120200101193

سلمى م

۵٨٨

1615120200100190

سلمى

۵٨٩

1615120200101354

سل

۵٩۰

1615120200101055

۵٩۱

1615120200100664

سلمى نصر ع

۵٩۲

1615120200100961

سلوى

۵٩۳

1615120200100828

س

۵٩۴

1615120200100206

سماء

۵٩۵

1615120200100561

سماء ص

۵٩۶

1615120200100127

سماء عبد السال

۵٩٧

1615120190101319

سم
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سار

سلمى

سلمى مص

۵٩٨

1615120200100979

سماح م

۵٩٩

1615120200101121

سمر سم

۶۰۰

1615120200100308

سمر

۶۰۱

1615120200100122

سميه ا

۶۰۲

1615120200100727

سميه السي

۶۰۳

1615120200101049

سناء

۶۰۴

1615120200101222

سهيله

۶۰۵

1615120200100877

سهيله الس

۶۰۶

1615120200101154

سهيله حس

۶۰٧

1615120200100035

س

۶۰٨

1615120200101471

سه

۶۰٩

1615120200100079

سهيله ع

۶۱۰

1615120200100847

سهيله ع

۶۱۱

1615120200101275

سهيله لطف

۶۱۲

1615120200100918

شاديه ا

۶۱۳

1615120200100379

شدو

۶۱۴

1615120200100937

شذا

۶۱۵

1615120200100339

شروق

۶۱۶

1615120200100027

شروق

۶۱٧

1615120200100544

شروق

۶۱٨

1615120200100503

شروق

۶۱٩

1615120200100024

شر

۶۲۰

1615120200101268

شريؾ

۶۲۱

1615120200100120

شريؾ

۶۲۲

1615120200100281

شهد اب

۶۲۳

1615120200100313

شهد

۶۲۴

1615120200100866

شهد ال

۶۲۵

1615120200100515

ش

۶۲۶

1615120200100755

۶۲٧

1615120200100758

شيرين

۶۲٨

1615120200100157

شيم

۶۲٩

1615120200100636

شيماء جمال

۶۳۰

1615120200100319

شيماء

۶۳۱

1615120200100095

شيماء ع

۶۳۲

1615120200100016

شيماء مح

۶۳۳

1615120200100303

شيما

۶۳۴

1615120200100670

شيم

۶۳۵

1615120200100069

شيماء

۶۳۶

1615120200100333

شيما

۶۳٧

1615120200100986

صابرين عب

۶۳٨

1615120200100685

صفا م

۶۳٩

1615120200100845

صفاء ب

۶۴۰

1615120200100885
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شهد م

صال

۶۴۱

1615120200100117

صالح رج

۶۴۲

1615120200100237

ضحى

۶۴۳

1615120200101349

ضحى عب

۶۴۴

1615120200100628

ضح

۶۴۵

1615120200100531

ضحى عص

۶۴۶

1615120200100719

ضحى

۶۴٧

1615120200101216

ضياء

۶۴٨

1615120200100030

ضي

۶۴٩

1615120200100905

طارق

۶۵۰

1615120200100723

طارق ح

۶۵۱

1615120200100835

طارق

۶۵۲

1615120200101326

ط

۶۵۳

1615120200101075

طلعت

۶۵۴

1615120200100367

عادل ع

۶۵۵

1615120200101241

عاص

۶۵۶

1615120200101192

۶۵٧

1615120200101045

عباس

۶۵٨

1615120200100089

عباس

۶۵٩

1615120200100170

عبد الحميد

۶۶۰

1615120200101412

عبد الح

۶۶۱

1615120200100870

عبد الر

۶۶۲

1615120200101260

عبد ال

۶۶۳

1615120200100638

عبد الرحمن

۶۶۴

1615120200100414

عبد الر

۶۶۵

1615120200101373

عبد الرحمن

۶۶۶

1615120200100125

عبد الرح

۶۶٧

1615120200101152

عبد الر

۶۶٨

1615120200100962

عبد الرحم

۶۶٩

1615120200100786

عبد الرحم

۶٧۰

1615120200101206

عبد الرحم

۶٧۱

1615120200100972

عبد الر

۶٧۲

1615120200101321

عبد الرح

۶٧۳

1615120200100984

عبد الرحمن

۶٧۴

1615120200101005

عبد الر

۶٧۵

1615120200101061

عبد الرحمن

۶٧۶

1615120200100725

عبد الرحمن

۶٧٧

1615120200100589

۶٧٨

1615120200100440

عبد الر

۶٧٩

1615120200100679

عبد الرح

۶٨۰

1615120200100288

عبد الرح

۶٨۱

1615120200100064

عبد الرحم

۶٨۲

1615120200100794

عبد الرح

۶٨۳

1615120200101240
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عاص

عبد الرحمن

عبد

۶٨۴

1615120200100307

۶٨۵

1615120200100370

۶٨۶

1615120200101153

عبد هللا ابو

۶٨٧

1615120200101086

عبد هللا

۶٨٨

1615120200101087

عبد

۶٨٩

1615120200100837

عبد هللا ع

۶٩۰

1615120200101220

عبد هللا

۶٩۱

1615120200101250

عب

۶٩۲

1615120200100472

عبد هللا

۶٩۳

1615120200100011

عبد هللا

۶٩۴

1615120200100250

عبد هللا

۶٩۵

1615120200100857

عبد هللا

۶٩۶

1615120200100697

عبد المهي

۶٩٧

1615120200100010

عبدالح

۶٩٨

1615120200100605

عبدالسال

۶٩٩

1615120200101107

عبدالعز

٧۰۰

1615120200100451

عبد

٧۰۱

1615120200101099

عبير اح

٧۰۲

1615120200101318

عبي

٧۰۳

1615120200100872

عبير عب

٧۰۴

1615120200100533

عبير عب

٧۰۵

1615120200100342

عب

٧۰۶

1615120200101162

عثم

٧۰٧

1615120200100897

عثمان

٧۰٨

1615120200100780

عدنان

٧۰٩

1615120200101057

عز الدي

٧۱۰

1615120200101315

عزه

٧۱۱

1615120200101043

عزه مع

٧۱۲

1615120200100980

عال

٧۱۳

1615120200100327

عال حمد

٧۱۴

1615120200100051

عال حمدى

٧۱۵

1615120200100565

عال عب

٧۱۶

1615120200100810

عالء

٧۱٧

1615120200101336

عالء الدين

٧۱٨

1615120200101047

عال

٧۱٩

1615120200100425

٧۲۰

1615120200101079

على ا

٧۲۱

1615120200100428

عل

٧۲۲

1615120200100252

على

٧۲۳

1615120200100445

على

٧۲۴

1615120200100424

ع

٧۲۵

1615120200100743

على

٧۲۶

1615120200100317

على سليم ع
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عبد الرحمن

عبد الرح

عالءالدين التح

٧۲٧

1615120200100750

على عبد الرءو

٧۲٨

1615120200100890

على م

٧۲٩

1615120200101444

عل

٧۳۰

1615120200100111

٧۳۱

1615120200100349

علياء

٧۳۲

1615120200100413

علياء

٧۳۳

1615120200101023

عليا

٧۳۴

1615120200100798

علي

٧۳۵

1615120200100147

علياء سام

٧۳۶

1615120200100196

علي

٧۳٧

1615120200100042

علياء و

٧۳٨

1615120200101317

علياء يس

٧۳٩

1615120200100455

عماد ع

٧۴۰

1615120200101264

عمار اب

٧۴۱

1615120200101278

عمار ياس

٧۴۲

1615120200100126

عمار

٧۴۳

1615120200101351

عمر

٧۴۴

1615120200101013

عمر

٧۴۵

1615120200101461

عمر

٧۴۶

1615120200100572

عمر على

٧۴٧

1615120200100234

عمر مج

٧۴٨

1615120200100631

عمر م

٧۴٩

1615120200100577

عم

٧۵۰

1615120200100346

عمر

٧۵۱

1615120200100900

عمر مح

٧۵۲

1615120200100732

عمر مح

٧۵۳

1615120200100659

عمر مح

٧۵۴

1615120200101377

عمر مص

٧۵۵

1615120200100957

عمرو

٧۵۶

1615120200100239

عمرو احم

٧۵٧

1615120200100863

عم

٧۵٨

1615120200100174

عمرو ا

٧۵٩

1615120200100394

عمرو حس

٧۶۰

1615120200100768

٧۶۱

1615120200101178

عمرو

٧۶۲

1615120200100688

عمرو

٧۶۳

1615120200100006

عمر

٧۶۴

1615120200100362

عمر

٧۶۵

1615120200101335

ؼادة م

٧۶۶

1615120200100274

ؼ

٧۶٧

1615120200100305

ؼاد

٧۶٨

1615120200100285

فاتن مح

٧۶٩

1615120200100257

فارس
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علياء

عمرو

٧٧۰

1615120200100914

فارس

٧٧۱

1615120200100368

فارس مح

٧٧۲

1615120200100578

فاطمة ا

٧٧۳

1615120200101202

فاط

٧٧۴

1615120200100275

فاطم

٧٧۵

1615120200100539

فاطمه

٧٧۶

1615120200101289

فاطمه ا

٧٧٧

1615120200100977

فاطمه الزه

٧٧٨

1615120200100912

فاطمه الزه

٧٧٩

1615120200100330

فاطمه

٧٨۰

1615120200100623

فاطمه

٧٨۱

1615120200100698

فاطمه الزه

٧٨۲

1615120200101316

فاط

٧٨۳

1615120200100635

٧٨۴

1615120200100626

٧٨۵

1615120200100639

٧٨۶

1615120200100607

٧٨٧

1615120200100502

فر

٧٨٨

1615120200100161

فرحة

٧٨٩

1615120200100449

فريد شع

٧٩۰

1615120200100143

فريدة ع

٧٩۱

1615120200100850

فريده ع

٧٩۲

1615120200100493

فضيلة

٧٩۳

1615120200101334

فكرى

٧٩۴

1615120200101170

فواد

٧٩۵

1615120200101217

فيرو

٧٩۶

1615120200100148

فيرونيك

٧٩٧

1615120200100084

ك

٧٩٨

1615120200101243

كرس

٧٩٩

1615120200101293

كريم اح

٨۰۰

1615120200101415

٨۰۱

1615120200100130

٨۰۲

1615120200100923

كريم خ

٨۰۳

1615120200101233

كري

٨۰۴

1615120200101405

كر

٨۰۵

1615120200100029

كريم عب

٨۰۶

1615120200101145

كريم عبد الق

٨۰٧

1615120200100431

كريم ع

٨۰٨

1615120200100292

كريم ع

٨۰٩

1615120200100407

كريم مح

٨۱۰

1615120200100193

كريم مح

٨۱۱

1615120200101353

كري

٨۱۲

1615120200100375

كنزى عبدا
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فاطمه

فاط
فاطمه

كريم ايمن

كريم ح

٨۱۳

1615120200100408

كيرلس

٨۱۴

1615120200101116

لب

٨۱۵

1615120200100272

لط

٨۱۶

1615120200100873

لقاء

٨۱٧

1615120200100771

لمياء

٨۱٨

1615120200100116

لميا

٨۱٩

1615120200100943

لوجينا ط

٨۲۰

1615120200100025

ليلى سا

٨۲۱

1615120200100381

ليلى م

٨۲۲

1615120200101331

ليلى

٨۲۳

1615120200101065

ماجد ت

٨۲۴

1615120200100399

مادون

٨۲۵

1615120200100201

ما

٨۲۶

1615120200101064

مارتي

٨۲٧

1615120200101463

مار

٨۲٨

1615120200100369

مار

٨۲٩

1615120200100139

مازن ه

٨۳۰

1615120200100893

محسن

٨۳۱

1615120200100894

محمد ابر

٨۳۲

1615120200101092

محمد ابر

٨۳۳

1615120200100941

محمد ابر

٨۳۴

1615120200100969

محمد اب

٨۳۵

1615120200100109

٨۳۶

1615120200100119

محم

٨۳٧

1615120200101076

محمد اح

٨۳٨

1615120200101103

محمد اس

٨۳٩

1615120200100967

محمد

٨۴۰

1615120200101329

محمد اشر

٨۴۱

1615120200101096

محم

٨۴۲

1615120200101180

٨۴۳

1615120200101051

مح

٨۴۴

1615120200101379

محمد الحسن

٨۴۵

1615120200100777

محمد ا

٨۴۶

1615120200100950

محمد الراج

٨۴٧

1615120200100121

محمد الس

٨۴٨

1615120200101082

محمد ال

٨۴٩

1615120200100976

محمد ال

٨۵۰

1615120200100846

محمد

٨۵۱

1615120200100473

محم

٨۵۲

1615120200101058

محمد

٨۵۳

1615120200101395

محمد الس

٨۵۴

1615120200101034

محمد

٨۵۵

1615120200100320

م
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محم

محمد

٨۵۶

1615120200100251

محمد جمال ا

٨۵٧

1615120190100435

محمد ج

٨۵٨

1615120200100023

مح

٨۵٩

1615120200101279

محمد جمع

٨۶۰

1615120200101308

محمد حس

٨۶۱

1615120200100694

محمد ح

٨۶۲

1615120200101114

محمد حك

٨۶۳

1615120200100467

محمد

٨۶۴

1615120200101026

محمد

٨۶۵

1615120200100433

م

٨۶۶

1615120200100448

محمد

٨۶٧

1615120200100936

م

٨۶٨

1615120200101000

محمد

٨۶٩

1615120200101177

محمد

٨٧۰

1615120200101039

محمد ر

٨٧۱

1615120200100650

مح

٨٧۲

1615120200100048

محمد س

٨٧۳

1615120200101276

محمد

٨٧۴

1615120200100576

محم

٨٧۵

1615120200101161

محمد س

٨٧۶

1615120200100836

محمد

٨٧٧

1615120200101460

محمد

٨٧٨

1615120200100255

محمد

٨٧٩

1615120200101248

مح

٨٨۰

1615120200101172

محمد ص

٨٨۱

1615120200100752

محمد

٨٨۲

1615120200100816

٨٨۳

1615120200100485

محمد

٨٨۴

1615120200100380

م

٨٨۵

1615120200100385

محمد

٨٨۶

1615120200101269

مح

٨٨٧

1615120200101406

محمد عا

٨٨٨

1615120200101372

مح

٨٨٩

1615120200100874

م

٨٩۰

1615120200101368

محمد

٨٩۱

1615120200101433

محمد

٨٩۲

1615120200100033

محم

٨٩۳

1615120200100823

محمد ع

٨٩۴

1615120200101001

محمد

٨٩۵

1615120200100568

محمد

٨٩۶

1615120200100254

محمد

٨٩٧

1615120200100706

محمد ع

٨٩٨

1615120200100271

مح
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محمد صالح

٨٩٩

1615120200100593

محمد عب

٩۰۰

1615120200101328

محمد

٩۰۱

1615120200100438

محم

٩۰۲

1615120200100075

٩۰۳

1615120200100340

٩۰۴

1615120200100242

٩۰۵

1615120200101427

محمد

٩۰۶

1615120200100682

محمد

٩۰٧

1615120200100465

محمد ع

٩۰٨

1615120200100793

محمد

٩۰٩

1615120200101261

محم

٩۱۰

1615120200100273

م

٩۱۱

1615120200100065

محمد

٩۱۲

1615120200101355

محم

٩۱۳

1615120200101231

مح

٩۱۴

1615120200100992

محمد ك

٩۱۵

1615120200100233

مح

٩۱۶

1615120200101365

م

٩۱٧

1615120200100261

محم

٩۱٨

1615120200100421

محمد

٩۱٩

1615120200101309

محم

٩۲۰

1615120200100742

محمد

٩۲۱

1615120200100588

مح

٩۲۲

1615120200100406

محمد مح

٩۲۳

1615120200100426

محمد

٩۲۴

1615120200100973

محمد م

٩۲۵

1615120200101132

محمد

٩۲۶

1615120200100802

محمد مص

٩۲٧

1615120200100934

محمد م

٩۲٨

1615120200100606

محمد

٩۲٩

1615120200100898

محمد

٩۳۰

1615120200100014

محمد ن

٩۳۱

1615120200101157

محمد نع

٩۳۲

1615120200100655

محمد

٩۳۳

1615120200100444

مح

٩۳۴

1615120200100458

محمد وا

٩۳۵

1615120200100335

محمد

٩۳۶

1615120200101324

محمد

٩۳٧

1615120200101371

محمد و

٩۳٨

1615120200101010

م

٩۳٩

1615120200100880

محمد يسر

٩۴۰

1615120200100762

محمود

٩۴۱

1615120200101129

م
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محمد عزت

محم

٩۴۲

1615120200101104

محمود

٩۴۳

1615120200100929

محمو

٩۴۴

1615120200101388

محم

٩۴۵

1615120200100910

محمود

٩۴۶

1615120200101060

محمود

٩۴٧

1615120200100709

محم

٩۴٨

1615120200100935

محمود سم

٩۴٩

1615120200100240

محمود ش

٩۵۰

1615120200100432

محمود ش

٩۵۱

1615120200100955

محمود

٩۵۲

1615120200101437

مح

٩۵۳

1615120200100173

محمود ع

٩۵۴

1615120200100366

محمود ع

٩۵۵

1615120200101093

محمود عب

٩۵۶

1615120200100100

محمود

٩۵٧

1615120200101210

مح

٩۵٨

1615120200101363

محمود ع

٩۵٩

1615120200100429

محمو

٩۶۰

1615120200101333

محمود

٩۶۱

1615120200101408

محم

٩۶۲

1615120200101263

مح

٩۶۳

1615120200100464

محمود

٩۶۴

1615120200100071

٩۶۵

1615120200100585

٩۶۶

1615120200100038

٩۶٧

1615120200100573

محم

٩۶٨

1615120200101320

محمو

٩۶٩

1615120200101322

محمود ن

٩٧۰

1615120200100377

م

٩٧۱

1615120200100225

م

٩٧۲

1615120200100081

مرفت

٩٧۳

1615120200100441

مرو

٩٧۴

1615120200100404

مرو

٩٧۵

1615120200100210

مروه

٩٧۶

1615120200100903

مروه ش

٩٧٧

1615120200100364

مروه عب

٩٧٨

1615120200100775

مروه عبد الع

٩٧٩

1615120200100901

مروه لب

٩٨۰

1615120200101146

مروه

٩٨۱

1615120200101430

مروه

٩٨۲

1615120200100776

مريم

٩٨۳

1615120200100632

مريم اح

٩٨۴

1615120200101226
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محمود

م
محمود

مر

٩٨۵

1615120200100671

مريم اشر

٩٨۶

1615120200100788

م

٩٨٧

1615120200100542

مريم ج

٩٨٨

1615120200101292

مريم ح

٩٨٩

1615120200100672

مريم

٩٩۰

1615120200100690

مريم

٩٩۱

1615120200100975

مريم ر

٩٩۲

1615120200100620

مريم ر

٩٩۳

1615120200101070

مريم طار

٩٩۴

1615120200100591

٩٩۵

1615120200100990

مر

٩٩۶

1615120200100082

مريم ع

٩٩٧

1615120200101469

مريم ع

٩٩٨

1615120200101447

مر

٩٩٩

1615120200100102

مري

۱۰۰۰

1615120200100789

م

۱۰۰۱

1615120200100298

مريم مجد

۱۰۰۲

1615120200100886

مريم

۱۰۰۳

1615120200101305

مريم م

۱۰۰۴

1615120200101141

۱۰۰۵

1615120200101307

مريم

۱۰۰۶

1615120200100710

مر

۱۰۰٧

1615120200100235

مر

۱۰۰٨

1615120200100926

مريم م

۱۰۰٩

1615120200100945

مريم م

۱۰۱۰

1615120200100085

مريم مح

۱۰۱۱

1615120200100999

مريم

۱۰۱۲

1615120200100833

مريم

۱۰۱۳

1615120200100878

مريم مح

۱۰۱۴

1615120200101219

مريم منت

۱۰۱۵

1615120200101011

مريم م

۱۰۱۶

1615120200100624

مريم

۱۰۱٧

1615120200101319

مر

۱۰۱٨

1615120200100716

مريم

۱۰۱٩

1615120200101290

مشارى مص

۱۰۲۰

1615120200100323

مصطفى

۱۰۲۱

1615120200100987

مصط

۱۰۲۲

1615120200100469

مصط

۱۰۲۳

1615120200100097

مصط

۱۰۲۴

1615120200101189

مصطفى

۱۰۲۵

1615120200100001

مصطفى

۱۰۲۶

1615120200100784

۱۰۲٧

1615120200100360
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مر

مصطفى

مص

۱۰۲٨

1615120200100450

مصطفى مح

۱۰۲٩

1615120200101359

مصطفى م

۱۰۳۰

1615120200101451

مصطفى محمو

۱۰۳۱

1615120200100882

مصطفى

۱۰۳۲

1615120200100787

مع

۱۰۳۳

1615120200100994

معاذ عبد الل

۱۰۳۴

1615120200100761

معاذ نش

۱۰۳۵

1615120200100686

معتصم اح

۱۰۳۶

1615120200100037

ملك عبد

۱۰۳٧

1615120200100044

ملكه

۱۰۳٨

1615120200100853

ممدوح

۱۰۳٩

1615120200100769

منار اح

۱۰۴۰

1615120200101006

منار حمدى

۱۰۴۱

1615120200100202

منار محمو

۱۰۴۲

1615120200100526

منار مم

۱۰۴۳

1615120200100398

منة هللا

۱۰۴۴

1615120200100156

منة هللا

۱۰۴۵

1615120200100402

من

۱۰۴۶

1615120200100177

منة

۱۰۴٧

1615120200101183

منة هللا

۱۰۴٨

1615120200100913

منه هللا

۱۰۴٩

1615120200100643

منه هللا حم

۱۰۵۰

1615120200101053

م

۱۰۵۱

1615120200101323

منه هللا

۱۰۵۲

1615120200100304

منه هللا

۱۰۵۳

1615120200101139

منه هللا م

۱۰۵۴

1615120200101019

۱۰۵۵

1615120200101304

منه

۱۰۵۶

1615120200100556

منه س

۱۰۵٧

1615120200100077

م

۱۰۵٨

1615120200101033

منه ماجد

۱۰۵٩

1615120200101169

منى

۱۰۶۰

1615120200100211

منى ح

۱۰۶۱

1615120200100801

من

۱۰۶۲

1615120200100701

منى

۱۰۶۳

1615120200100151

منى ك

۱۰۶۴

1615120200101306

مومن

۱۰۶۵

1615120200100454

مومن

۱۰۶۶

1615120200100783

مومن

۱۰۶٧

1615120200100676

مونيا م

۱۰۶٨

1615120200100495

مى

۱۰۶٩

1615120200100921

مى اح

۱۰٧۰

1615120200101115
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منه

مى الد

۱۰٧۱

1615120200101339

مى ع

۱۰٧۲

1615120200101195

مى مع

۱۰٧۳

1615120200100806

ميار

۱۰٧۴

1615120200100070

ميار عبد

۱۰٧۵

1615120200100393

ميار

۱۰٧۶

1615120200100567

ميار

۱۰٧٧

1615120200100017

ميار

۱۰٧٨

1615120200100765

ميرال م

۱۰٧٩

1615120200101137

ميرنا

۱۰٨۰

1615120200100352

ميرنا ح

۱۰٨۱

1615120200100852

م

۱۰٨۲

1615120200101150

ميرن

۱۰٨۳

1615120200101347

ميرنا

۱۰٨۴

1615120200101272

ميرنا مج

۱۰٨۵

1615120200101342

ميرنا

۱۰٨۶

1615120200100419

ميالد ع

۱۰٨٧

1615120200100479

ناج

۱۰٨٨

1615120200100384

نادر عبد

۱۰٨٩

1615120200100865

ناريمان

۱۰٩۰

1615120200100324

نانس

۱۰٩۱

1615120200100227

نانسى

۱۰٩۲

1615120200100091

نانسى

۱۰٩۳

1615120200101446

نانسى

۱۰٩۴

1615120200100760

نانى والى

۱۰٩۵

1615120200101360

نبيله ابر

۱۰٩۶

1615120200101303

نبيه ش

۱۰٩٧

1615120200101143

نجالء

۱۰٩٨

1615120200100229

نجوى

۱۰٩٩

1615120200100382

ندا السي

۱۱۰۰

1615120200100293

ندا الشو

۱۱۰۱

1615120200100523

ندا عال

۱۱۰۲

1615120200100558

ند

۱۱۰۳

1615120200100888

ندا م

۱۱۰۴

1615120200101003

۱۱۰۵

1615120200100050

ندا محم

۱۱۰۶

1615120200100815

نداء ال

۱۱۰٧

1615120200101440

ندى

۱۱۰٨

1615120200100922

ندى احم

۱۱۰٩

1615120200100781

ندى

۱۱۱۰

1615120200100978

ندى ال

۱۱۱۱

1615120200100517

ندى المنشا

۱۱۱۲

1615120200100583

ندى امي

۱۱۱۳

1615120200101239

ندى اي
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۱۱۱۴

1615120200100028

ند

۱۱۱۵

1615120200101030

ندى

۱۱۱۶

1615120200101074

ندى ر

۱۱۱٧

1615120200100279

ند

۱۱۱٨

1615120200100747

ندى

۱۱۱٩

1615120200100216

ندى ط

۱۱۲۰

1615120200100597

ندى

۱۱۲۱

1615120200101029

ندى

۱۱۲۲

1615120200100647

۱۱۲۳

1615120200100088

ندى فرح

۱۱۲۴

1615120200100475

ندى م

۱۱۲۵

1615120200101337

ندى

۱۱۲۶

1615120200101037

ندى محم

۱۱۲٧

1615120200101448

ندى مح

۱۱۲٨

1615120200100691

ندى محم

۱۱۲٩

1615120200101052

ندى

۱۱۳۰

1615120200101117

ندى

۱۱۳۱

1615120200100168

ندى

۱۱۳۲

1615120200101296

ن

۱۱۳۳

1615120200101054

ندى

۱۱۳۴

1615120200100309

۱۱۳۵

1615120200100507

نرمين

۱۱۳۶

1615120200100162

نرمين

۱۱۳٧

1615120200101338

نرمين مح

۱۱۳٨

1615120200100057

نرمين

۱۱۳٩

1615120200101277

نس

۱۱۴۰

1615120200101094

نص

۱۱۴۱

1615120200100297

ننسى عبد

۱۱۴۲

1615120200100939

نهال ص

۱۱۴۳

1615120200100403

نهال ناص

۱۱۴۴

1615120180100321

نهى ال

۱۱۴۵

1615120200100669

نهى الؽ

۱۱۴۶

1615120200101454

نهى محمد نجا

۱۱۴٧

1615120200101244

نور

۱۱۴٨

1615120200101327

نور ر

۱۱۴٩

1615120200100388

نور

۱۱۵۰

1615120200101424

نور

۱۱۵۱

1615120200100080

نورا ار

۱۱۵۲

1615120200100993

نورا ح

۱۱۵۳

1615120200100711

نو

۱۱۵۴

1615120200100268

نورا مح

۱۱۵۵

1615120200100532

نوران

۱۱۵۶

1615120200100213

نوران ع
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ندى

نرمين

۱۱۵٧

1615120200100218

نوران

۱۱۵٨

1615120200100753

نوران

۱۱۵٩

1615120200100283

نورسين

۱۱۶۰

1615120200100622

نور

۱۱۶۱

1615120200100627

نوره

۱۱۶۲

1615120200101081

نورهان

۱۱۶۳

1615120200100136

نوره

۱۱۶۴

1615120200100187

نورهان حس

۱۱۶۵

1615120200101158

نورهان ح

۱۱۶۶

1615120200100849

نورهان

۱۱۶٧

1615120200101380

نورهان رفا

۱۱۶٨

1615120200100498

نورهان

۱۱۶٩

1615120200101411

نورهان لبيب

۱۱٧۰

1615120200101458

نورها

۱۱٧۱

1615120200101135

نور

۱۱٧۲

1615120200100721

نورين ص

۱۱٧۳

1615120200100144

نيرة

۱۱٧۴

1615120200100692

نيره

۱۱٧۵

1615120200100938

نيره محم

۱۱٧۶

1615120200100343

نيرى

۱۱٧٧

1615120200100061

نيفين م

۱۱٧٨

1615120200101004

هاج

۱۱٧٩

1615120200100642

هاجر

۱۱٨۰

1615120200100902

هاجر اس

۱۱٨۱

1615120200101283

هاجر

۱۱٨۲

1615120200100586

هاج

۱۱٨۳

1615120200100052

هاج

۱۱٨۴

1615120200100280

هاجر ع

۱۱٨۵

1615120200100067

هاجر ع

۱۱٨۶

1615120200101007

ها

۱۱٨٧

1615120200100510

هايدى

۱۱٨٨

1615120200101346

۱۱٨٩

1615120200101429

هبه

۱۱٩۰

1615120200101102

ه

۱۱٩۱

1615120200101398

هبه صفو

۱۱٩۲

1615120200100908

هبه

۱۱٩۳

1615120200100799

هدى

۱۱٩۴

1615120200100511

ه

۱۱٩۵

1615120200101056

هدير

۱۱٩۶

1615120200100545

هدير

۱۱٩٧

1615120200100189

هدير ايم

۱۱٩٨

1615120200101381

هدير

۱۱٩٩

1615120200100492
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هبه هللا

هد

۱۲۰۰

1615120200101286

هدير

۱۲۰۱

1615120200100684

هدير

۱۲۰۲

1615120200100246

هشام

۱۲۰۳

1615120200100932

هشام الس

۱۲۰۴

1615120200100204

هم

۱۲۰۵

1615120200101213

ه

۱۲۰۶

1615120200101238

ه

۱۲۰٧

1615120200100920

همسه ع

۱۲۰٨

1615120200101119

هنا ي

۱۲۰٩

1615120200100773

هن

۱۲۱۰

1615120200100112

هناء سمي

۱۲۱۱

1615120200100746

هن

۱۲۱۲

1615120200100295

هناء مصط

۱۲۱۳

1615120200100405

هناء ه

۱۲۱۴

1615120200101374

هند ع

۱۲۱۵

1615120200100919

هيا البدو

۱۲۱۶

1615120200100996

وائل حا

۱۲۱٧

1615120200100354

ورد

۱۲۱٨

1615120200100839

وسام ابو

۱۲۱٩

1615120200101147

وسام ع

۱۲۲۰

1615120200100689

وسام عمر

۱۲۲۱

1615120200100392

وفاء ا

۱۲۲۲

1615120200100322

وفاء بد

۱۲۲۳

1615120200101401

وفاء جابر

۱۲۲۴

1615120200101018

وفاء ر

۱۲۲۵

1615120200100609

و

۱۲۲۶

1615120200100791

۱۲۲٧

1615120200100822

و

۱۲۲٨

1615120200100094

وفاء

۱۲۲٩

1615120200100124

وليد شو

۱۲۳۰

1615120200100785

وليد مح

۱۲۳۱

1615120200100418

يارا حس

۱۲۳۲

1615120200101126

يا

۱۲۳۳

1615120200100489

يار

۱۲۳۴

1615120200100884

يارا ص

۱۲۳۵

1615120200100045

يارا عال

۱۲۳۶

1615120200100345

۱۲۳٧

1615120200100226

۱۲۳٨

1615120200100601

۱۲۳٩

1615120200101109

ياس

۱۲۴۰

1615120200100651

ياسمين

۱۲۴۱

1615120200101297

ياسمين

۱۲۴۲

1615120200100796
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وفاء مص

يارا مجدى

يار
يارا

ياسمين

۱۲۴۳

1615120200100756

ياسمين عب

۱۲۴۴

1615120200100314

ياسمين

۱۲۴۵

1615120200100529

ياسمين ف

۱۲۴۶

1615120200101077

ياسمين

۱۲۴٧

1615120200100101

ياسمين

۱۲۴٨

1615120200100856

ياسمين مص

۱۲۴٩

1615120200100373

يحيى

۱۲۵۰

1615120200100734

يسر م

۱۲۵۱

1615120200100150

يسرا محم

۱۲۵۲

1615120200100172

۱۲۵۳

1615120200100579

يمنى ا

۱۲۵۴

1615120200100933

يمنى

۱۲۵۵

1615120200100374

يمنى

۱۲۵۶

1615120200101160

يمنى

۱۲۵٧

1615120200100763

يمنى ح

۱۲۵٨

1615120200101291

يمنى

۱۲۵٩

1615120200101224

يمنى

۱۲۶۰

1615120200100834

يمنى ط

۱۲۶۱

1615120200100336

يمنى عن

۱۲۶۲

1615120200100731

يمنى مص

۱۲۶۳

1615120200100020

يوحن

۱۲۶۴

1615120200100820

يوسؾ

۱۲۶۵

1615120200100995

يوسؾ

۱۲۶۶

1615120200100396

يوسؾ ا

۱۲۶٧

1615120200100598

يو

۱۲۶٨

1615120200100409

يوسؾ

۱۲۶٩

1615120200101088

يوسؾ ح

۱۲٧۰

1615120200100728

يوسؾ

۱۲٧۱

1615120200101423

يوسؾ

۱۲٧۲

1615120200101223

يوس

۱۲٧۳

1615120200100667

يوسؾ

۱۲٧۴

1615120200101287

يوسؾ م

۱۲٧۵

1615120200100630

يوسؾ مصط

۱۲٧۶

1615120200101358

يوسؾ

۱۲٧٧

1615120200101203

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۳٨۶من ۵۰۶

يمنى

يوسؾ وائل

اسم المادة
عدد الطالب

م

 :العالج اليدوى
:

۱۱

كودالطالب

الفصل

 :الفصل الربيعي

اسم الطالب

۱

 1615120190101165ابراهيم خالد عبدالباقى عبدهللا خليفة

۲

 1615120170100187احمد عباس عبدالؽنى الملوى

۳

 1615120190101275حنان محمد ادريس حامد ابراهيم

۴

 1615120190100590ساره حامد محمد على رمضان

۵

 1615120190100173صبرى القطب محمد القطب سليم

۶

 1615120180100679محمد احمد محمد شريؾ السيد

٧

 1615120170100262محمد خالد عبد الحميد ابو العال

٨

 1615120190100675محمد كمال عبد العزيز بركات

٩

 1615120190100998مصطفى السيد مبروك عبدالباقى

۱۰

 1615120180100149نصر منصور نصر جمال الدين بهنسى

۱۱

 1615120190101036يوسؾ عبدالمتعال فواد حسن

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انتظام

حضور

انصراؾ

صفحة  ۳٨٧من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

م

 :عالج طبيعى لصحة المراة
:

۱٩

كودالطالب

الفصل

 :الفصل الربيعي

اسم الطالب

۱

 1615120190101332امانى احمد عيسى الخولى

۲

 1615120190101318امنية طارق فاروق عبد السالم البنا

۳

 1615120190101336امنية فتحى عبد العزيز سالم

۴

 1615120190101352بهاء حسن السيد ابراهيم

۵

 1615120190101301خلود عبد العليم عبد العليم جادو النجار

۶

 1615120180100834سلمى ياسر السعيد تركى

٧

 1615120190101307فاطمة صفوت احمد الشاذلى عبدة امبابى

٨

 1615120180100837مازن عماد حسن العفيفى

٩

 1615120190101310معتز محمد السيد مومن

۱۰

 1615120190101303نورهان احمد جابر عبد المحسن ناصؾ

۱۱

 1615120190100137احمد مرعى السعيد مرعى على

۱۲

 1615120190100975حسام حسن معوض عوض بدر

۱۳

 1615120190100962خالد على محمد حجازى خالد

۱۴

 1615120190100976خالد محمد محمد حسين ابراهيم حموده

۱۵

 1615120180100772سمر صبر عبد الرحيم داود

۱۶

 1615120190101109عمر محمد عبد الرحمن احمد يوسؾ

۱٧

 1615120190101166محمد عالءالدين محمد الشيشينى

۱٨

 1615120180100829مروان احمد ماهر السيد عطية

۱٩

 1615120190100929مصطفى السعيد عبدالحليم عبده حشيش

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انتظام

حضور

انصراؾ

صفحة  ۳٨٨من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱

 1615120200100390ابانوب عوض عزيز طوبيه

۲

 1615120200101246ابرار عبدهللا عباس زين

۳

 1615120200100129ابراهيم حسين ابراهيم كامل السيد

۴

 1615120200101301ابراهيم حمدى فتحى ابراهيم شحتو

۵

 1615120200100278ابراهيم شاكر عبد الفتاح الدسوقى عيسى

۶

 1615120200101038ابراهيم عاطؾ عبدالسالم على شحاته

٧

 1615120200101041ابراهيم على ابراهيم على تركيه

٨

۱۰

 1615120200100754ابراهيم محمد ابراهيم محمد
ابراهيم محمد ابراهيم محمد ابراهيم
1615120200100843
الدسوقى
 1615120200100337ابراهيم يحيى عبدالعزيز عبدالقادر

۱۱

 1615120200100185احسان محمود محمد محمود عنانى

۱۲

 1615120200100619احمد ابراهيم احمد السيد محمد

۱۳

 1615120200100563احمد ابراهيم العدوى العفيفى

۱۴

 1615120200100194احمد ابراهيم العرابى رزق السقا

۱۵

 1615120200100830احمد احمد عبد العظيم ابوسكينه

۱۶

 1615120200101211احمد اسامه عبد العزيز الخولى

۱٧

 1615120200100859احمد اكرم الشحات محمد

۱٨

 1615120200100707احمد السيد ناصؾ الدسوقى ابو الخير

۱٩

 1615120200100708احمد المؽاورى احمد محمد ناصؾ

۲۰

 1615120200100729احمد الهلباوى رزق الدسوقى يوسؾ

۲۱

 1615120200100970احمد الوصيؾ محمد ابراهيم ابراهيم

۲۲

 1615120200101280احمد انور محمد حسن على احمد

۲۳

 1615120200101163احمد باسم عطيه سعد ابو رفاعى

۲۴

 1615120200101105احمد بالل عبد الموجود ابراهيم

۲۵

 1615120200100461احمد جابر محروس ضيؾ هللا العقارى

۲۶

 1615120200100848احمد جمال احمد الشربينى امام

۲٧

 1615120200100332احمد حسن على على محمد الدويهى

۲٨

 1615120200100412احمد حمدى عبدالجواد محمد

۲٩

 1615120200100564احمد خالد السيد احمد البسيونى

۳۰

 1615120200100766احمد خالد على المملوك

٩

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۳٨٩من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳۱

 1615120200101175احمد خليل احمد محمد ابراهيم

۳۲

 1615120200100316احمد رجب محمد حافظ حموده

۳۳

 1615120200100764احمد رضا احمد محمد نصر

۳۴

 1615120200100827احمد رضا عبد اللطيؾ عبد هللا

۳۵

 1615120200100959احمد رياض شكرى احمد الدرس

۳۶

 1615120200101434احمد زينهم رفعت سعد مرؼنى

۳٧

 1615120200100478احمد سالم عبدالجليل احمدابراهيم

۳٨

 1615120200100795احمد سامح السعيد كامل

۳٩

 1615120200101262احمد سامح السيد عرمان

۴۰

 1615120200100477احمد سعد بدير احمد بدير زينه

۴۱

 1615120200100422احمد سعيد الشحات عبدربه عبد هللا

۴۲

 1615120200101028احمد سعيد محمد عبدالؽنى موسى

۴۳

 1615120200100181احمد سالمه احمد عبدالمعطى سالمه

۴۴

 1615120200100378احمد سمير محمد كحشر

۴۵

 1615120200101089احمد سيد احمد محمد خطاب

۴۶

 1615120200100738احمد شاكر المرسى ابراهيم الناقر

۴٧

 1615120200100179احمد شلبى مرسى شلبى الجبالى

۴٨

 1615120200100613احمد صالح السيد على على رخا

۴٩

 1615120200101151احمد صبحى اسماعيل ابراهيم الحيله

۵۰

 1615120200100487احمد صفوت رمضان ابو

۵۱

 1615120200100460احمد صالح احمد محمد زقزوق

۵۲

 1615120200100737احمد طارق محمد عباس محمد عمر

۵۳

 1615120200101148احمد عاطؾ احمد عبد الحميد الحيله

۵۴

 1615120200100247احمد عبد الحليم عبد الحميد الشهاوى

۵۵

1615120200100459

۵۶

1615120200100770

۵٧

1615120200101098

۵٨

1615120200101128

۵٩

 1615120200101274احمد عبد القادر السيد يوسؾ الؽنام

۶۰

 1615120200101113احمد عبدالفتاح زكريا سافوح

حضور

انصراؾ

احمد عبد الحليم عبد العليم محمد
احمد عبد الحميد عبد الروؾ عبد الحميد
عبد العال
احمد عبد الرحمن عبد الجواد عبد الرحمن
فايد
احمد عبد الؽفار محمد جاد

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۳٩۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶۱

 1615120200100007احمد عبدهللا عيد ابوالنصر

۶۲

 1615120200101207احمد عبدالناصر محمد نجم

۶۳

 1615120200101295احمد عبده عبده مصطفى مراد

۶۴

 1615120200100681احمد عالء الدين احمد العدل الباز

۶۵

 1615120200100018احمد عالء عباس حماد بركات

۶۶

 1615120200101101احمد على حامد قاسم

۶٧

 1615120200100971احمد على على حسن احمد حسين

۶٨

 1615120200101457احمد على هانى هارون الشامى

۶٩

 1615120200101194احمد عمر محمد رضوان

٧۰

 1615120200100315احمد عيد عبد الهادى محمد سالمه

٧۱

 1615120200101382احمد عيسى محمد نجيب عون المعداوى

٧۲

 1615120200100696احمد فاروق ابراهيم عوض الدميرى

٧۳

 1615120200100928احمد فواد سعد عبد الرازق محمد

٧۴

 1615120200100909احمد مجدى حسنين احمد المرشدى

٧۵

 1615120200100574احمد مجدى محمد عبد هللا الحناطى

٧۶

 1615120200101370احمد محمد ابراهيم رضوان سليم

٧٧

 1615120200100244احمد محمد ابو الفتوح ابراهيم محرز

٧٨

 1615120200100214احمد محمد احمد شعالن

٧٩

 1615120200100423احمد محمد اسماعيل المزين

٨۰

 1615120200100608احمد محمد السيد العربى ابوالرجال

٨۱

 1615120200100687احمد محمد السيد محمد نجا

٨۲

 1615120200100953احمد محمد السيد محمد يونس

٨۳

 1615120200100868احمد محمد العوضى على على

٨۴

 1615120200101386احمد محمد عبد الؽنى على عامر

٨۵

 1615120200100916احمد محمد عبده محمد حسن

٨۶

 1615120200100998احمد محمد عطيه مجاهد

٨٧

 1615120200101357احمد محمد على العوضى مصطفى زايد

٨٨

 1615120200100726احمد محمد على على فايد

٨٩

 1615120200100361احمد محمد على محمد عبده

٩۰

 1615120200101271احمد محمد فوزى ؼنيم

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۳٩۱من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩۱

 1615120200100481احمد محمد محمود عبد هللا شيحه

٩۲

 1615120200101300احمد محمد مختار االمام السيد

٩۳

 1615120200100128احمد محمد منير محمد محمود جادهللا

٩۴

 1615120200100058احمد محمود محمد احمد زايد

٩۵

 1615120200100096احمد مسعد محمد يوسؾ خيرهللا

٩۶

 1615120200100782احمد مصطفى عبد العال السيد الشاميه

٩٧

 1615120200100294احمد مصطفى مؽازى محمد جمعه

٩٨

 1615120200101441احمد منصور عبد الوهاب القمصانى

٩٩

 1615120200100180احمد مهيب عبد اللطيؾ الفقى

۱۰۰

 1615120200100050احمد ناصر بيومى الشرنوبى يونس

۱۰۱

 1615120200100003احمد ناصر صابر البسيونى

۱۰۲

 1615120200101270احمد نصحى محمد احمد الباز

۱۰۳

 1615120200100358احمد هاشم عبدالفتاح محمد ابراهيم

۱۰۴

 1615120200100931احمد وائل على ابو الخير

۱۰۵

 1615120200100818احمد وجيه فاضل سالمه محمد

۱۰۶

 1615120200101396احمد وليد محمد عوض

۱۰٧

 1615120200101176احمد ياسر احمد الجوهرى ابو العينين

۱۰٨

 1615120200101027احمد يسرى احمد عبدالصبور الشيخ

۱۰٩

 1615120200100243ادهم احمد ابو زيد على عرب

۱۱۰

 1615120200100741ادهم احمد عبد هللا عبد المقصود

۱۱۱

 1615120200100751ادهم ايمن صابر محمد طه

۱۱۲

 1615120200101369ادهم عماد حسن حسن على التركى

۱۱۳

 1615120200100299اروى احمد احمد عبدالؽنى خضر

۱۱۴

 1615120200101390اروى عبد هللا السيد السيد اللبودى

۱۱۵

 1615120200100808اروى محمد احمد ادم زكى

۱۱۶

 1615120200100677اريج عزت هالل محمد عبد هللا

۱۱٧

 1615120200100171اسامة محمد احمد الشباسى

۱۱٨

 1615120200101453اسامه عماد سعيد ابو العطا

۱۱٩

 1615120200100851اسامه محمد صبح حمزه الهنيدى

۱۲۰

 1615120200100462اسر ايمن امين المسيرى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۳٩۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱۲۱

 1615120200100034اسراء ابراهيم عبد المنعم محمود

۱۲۲

 1615120200100965اسراء احمد الحسين القعقاع محمد

۱۲۳

 1615120200100974اسراء احمد على عوض شعيب

۱۲۴

 1615120200101310اسراء احمد محمد الخليفه

۱۲۵

 1615120200101350اسراء اسامه ابو الفتوح رزق رزق

۱۲۶

 1615120200100053اسراء الرفاعى احمد شوقى محمود الرفاعى

۱۲٧

 1615120200100318اسراء السيد عبد الستار محمود الجمل

۱۲٨

 1615120200100329اسراء السيد عبد الواحد عثمان ابراهيم

۱۲٩

 1615120200101450اسراء جمال احمد ابو النجا شحاته

۱۳۰

 1615120200100012اسراء جمال محمد ابو ؼنيم

۱۳۱

 1615120200100220اسراء رضا عبد الخالق عبد الواحد

۱۳۲

 1615120200100068اسراء زكريا محمد ابوالنضر

۱۳۳

 1615120200101095اسراء سامح ابراهيم السيد عوض

۱۳۴

 1615120200101410اسراء سعد محمد نوح

۱۳۵

 1615120200100506اسراء سمير عبد الحكيم عفيفى النمر

۱۳۶

 1615120200100841اسراء شعيب المؽاورى ابو زيد

۱۳٧

 1615120200100803اسراء عبد الحميد محمد حسين عبد الرحمن

۱۳٨

 1615120200100005اسراء عبدالعزيز محمد محمد مصطفى

۱۳٩

 1615120200100860اسراء مجدى ابراهيم السيد المتولى

۱۴۰

 1615120200100736اسراء محمد عبد المنعم االباصيرى محمد

۱۴۱

 1615120200101009اسراء محمد كيالنى رجب

۱۴۲

 1615120200100927اسراء محمد منصور محمد احمد

۱۴۳

 1615120200100838اسراء محمود امين موسى

۱۴۴

 1615120200100537اسراء محمود بسيونى حسن بسيونى بدر

۱۴۵

 1615120200100417اسراء منصور عبد الرازق ابراهيم عارؾ

۱۴۶

 1615120200100855اسراء ناجى ابراهيم المرسى رزيق

۱۴٧

 1615120200100821اسراء نبيل السيد على على

۱۴٨

 1615120200100437اسالم ابراهيم انيس محمد زايد

۱۴٩

 1615120200101133اسالم السيد متولى معاطى

۱۵۰

 1615120200100954اسالم جالل عبد الفتاح محمد عبد ربه

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۳٩۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱۵۱

 1615120200100446اسالم حسام عبدالموجود سويلم

۱۵۲

 1615120200100615اسالم لطفى احمد حسن نصر

۱۵۳

 1615120200100792اسالم ياسر السيد على حسانين

۱۵۴

 1615120200101356اسماء احمد رمضان على

۱۵۵

 1615120200100103اسماء احمد صالح عوض شعوط

۱۵۶

 1615120200100062اسماء احمد عبد الونيس محمد المسيرى

۱۵٧

 1615120200101198اسماء احمد محمد نصر

۱۵٨

 1615120200100812اسماء اسماعيل عبد المنعم على احمد صقر

۱۵٩

 1615120200100817اسماء االحمدى العراقى ابراهيم عامر

۱۶۰

 1615120200100474اسماء السيد عبد الحميد عيد مصطفى

۱۶۱

 1615120200100054اسماء بكر عبدالناصؾ عبدهللا البهنسى

۱۶۲

 1615120200100807اسماء جمال محمود محمد السيد

۱۶۳

 1615120200100207اسماء حسن عبد الخالق حسن منصور

۱۶۴

 1615120200100338اسماء راضى سعد محمود طربوش

۱۶۵

 1615120200100512اسماء رجب محمد ضبش

۱۶۶

 1615120200100757اسماء رضا حسنين محمد

۱۶٧

 1615120200101111اسماء زؼلول حمودة ابوهيكل

۱۶٨

 1615120200101083اسماء سامى عبد المعطى حسن فراج

۱۶٩

 1615120200100744اسماء سمير عطيه السيد يوسؾ

۱٧۰

 1615120200100264اسماء شريؾ احمد محمد الكيال
اسماء عبد الناصر عبد الحليم عبد المعطى
1615120200101330
المكاوى
 1615120200100887اسماء عبد النبى على موسى سيد احمد

۱٧۳

 1615120200100289اسماء عبدالقادر عبدالونيس محمد الزؼبى

۱٧۴

 1615120200100947اسماء على السيد ابر اهيم احمد

۱٧۵

 1615120200101164اسماء على محمد على الجزار

۱٧۶

 1615120200100748اسماء على معين معين على الصياد

۱٧٧

 1615120200100276اسماء كمال محمد فكرى اباظه

۱٧٨

 1615120200100527اسماء محمد احمد احمد زؼلول

۱٧٩

 1615120200101366اسماء محمد توفيق ابو زيد ؼراب

۱٨۰

 1615120200100944اسماء محمد عيد عيد سالم

۱٧۱
۱٧۲

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۳٩۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱٨۱

 1615120200100086اسماء محمود جوده جعفر

۱٨۲

 1615120200100040اسماء ياسر ابراهيم الشيخ

۱٨۳

 1615120200100258اسماعيل السعيد عطيه اسماعيل سالم

۱٨۴

 1615120200100212اشرؾ محمد محمد احمد البحرية

۱٨۵

 1615120200101325افنان اسماعيل محمد اسماعيل عامر

۱٨۶

 1615120200100991افنان عاطؾ ابو بكر رمضان الحوت

۱٨٧

 1615120200101174افنان نصر احمد راشد عمر

۱٨٨

 1615120200100072االء ابراهيم ابراهيم السيد خليل

۱٨٩

 1615120200101367االء ابراهيم الكيالنى السيد احمد

۱٩۰

 1615120200100083االء ابراهيم رمضان محمد ابو ضعن

۱٩۱

 1615120200100043االء ابراهيم عبد الوهاب قرقر

۱٩۲

 1615120200101042االء احمد اسماعيل سالمه وافى

۱٩۳

 1615120200100521االء احمد خالد السعيد

۱٩۴

 1615120200100387االء احمد عباس زايد زايد

۱٩۵

 1615120200100541االء احمد محروس عبدهللا مليجى الكرمانى

۱٩۶

 1615120200100386االء احمد محمد حسين عبد الرسول

۱٩٧

 1615120200100344االء السعيد خليل السعيد الفقى

۱٩٨

 1615120200101017االء بهاء شحاته مدكور

۱٩٩

 1615120200101024االء جمال احمد طه ابراهيم

۲۰۰

 1615120200101091االء حسنى سليمان خالد ابوطاحون

۲۰۱

 1615120200101230االء رجب السيد الشناوى

۲۰۲

 1615120200100829االء رمضان محمد عبده

۲۰۳

 1615120200101426االء سليم خيرى سليم

۲۰۴

 1615120200101465االء سمير عبد العظيم شحاته

۲۰۵

 1615120200100540االء صبرى فرحان عبد الحميد الجداوى
االء صالح عبدالرازق محمد محمود
1615120200100078
الشاذلى
 1615120200101348االء عادل بسيونى الخواص

۲۰٨

 1615120200100717االء عاطؾ رمضان شعبان الفيومى

۲۰٩

 1615120200100401االء عبدالرحمن مبروك درويش ايوب

۲۱۰

 1615120200100889االء فتوح محمد ابوالفتوح

۲۰۶
۲۰٧
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حضور

انصراؾ

صفحة  ۳٩۵من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۲۱۱

 1615120200100554االء كمال اسماعيل محمد مرسى

۲۱۲

 1615120200100138االء محمد جمال اسماعيل مصطفى

۲۱۳

 1615120200101449االء محمد عبد الواحد عبد الرحمن عثمان

۲۱۴

 1615120200100800االء محمود محمد احمد شبير

۲۱۵

 1615120200101439االشرؾ ابراهيم نصير محمد سليمان

۲۱۶

 1615120200101227البراء ايهاب عمر احمد

۲۱٧

 1615120200100041الحسن عبدالوهاب عبدالوهاب ابو النجا

۲۱٨

 1615120200100104السعيد احمد السيد عبد السالم سيؾ ودن

۲۱٩

 1615120200100133السعيد محمد محمد ضباب

۲۲۰

 1615120200100470السيد ابراهيم السيد الجزيرى

۲۲۱

 1615120200100359السيد محمد السيد عبدالكريم

۲۲۲

 1615120200100391الشيماء محمد سعد حسن اسماعيل
الشيماء محمد محمد ابراهيم محمد ابو
1615120200100895
الخير
 1615120200100341الشيماء مصطفى محمد خليفة عوض

۲۲۵

 1615120200100952العربى عبد العظيم السيد العربى عارؾ

۲۲۶

 1615120200100611الهام زكى زكى الداودى المنزالوى

۲۲٧

 1615120200100183الهام محمد امام محمد مصطفى

۲۲٨

 1615120200100356امال رفيق السيد صقر

۲۲٩

 1615120200100946امال شوقى عبد الؽفور السيد عبد السالم

۲۳۰

 1615120200100060امال محمد عبدة محمد المنزالوى

۲۳۱

 1615120200100724امانى السيد ابراهيم السيد موسى

۲۳۲

 1615120200101130امانى ايمن محمود سالمه

۲۳۳

 1615120200100296امانى عيد بسيونى فهيم العجمى

۲۳۴

 1615120200100108امانى محمد محى الدين عيسى عبدالؽفار

۲۳۵

 1615120200100804امجد شكرى عبد الخالق على المصرى

۲۳۶

 1615120200100964امجد عاصم محمود محمود الحديدى

۲۳٧

 1615120200101397امل سمير عدالن احمد عبد الحليم

۲۳٨

 1615120200100186امل مصطفى احمد عبد الرحمن الكتامى

۲۳٩

 1615120200100552امنية عبد هللا عبد السالم حسن داؼر

۲۴۰

 1615120200100505امنية محمد عبدالجيد شحاته ماجور

۲۲۳
۲۲۴
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حضور

انصراؾ

صفحة  ۳٩۶من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۲۴۱

 1615120200101332امنيه السيد على الرفاعى السيد

۲۴۲

 1615120200100575امنيه حمادة ابو ذكرى ابوذكرى

۲۴۳

 1615120200100948امنيه رمضان محمد محمود الجندى

۲۴۴

 1615120200100113امنيه عبد الحق محمد السيد الفرنوانى

۲۴۵

 1615120200100570امنيه ماهر سعد الشهاوى

۲۴۶

 1615120200101156امنيه محمد السيد ابراهيم

۲۴٧

 1615120200100002اميره ابوالعينين يونس عبداللطيؾ

۲۴٨

 1615120200101125اميره احمد حمدى منصور

۲۴٩

 1615120200101173اميره اسامه السيد عبد الرازق الصباغ

۲۵۰

 1615120200100668اميره جمال ابو الفتوح محمد ابو الخير

۲۵۱

 1615120200100778اميره حسن حسن محمد شهاوى

۲۵۲

 1615120200100267اميره حمدى عبد المهيمن زؼيب

۲۵۳

 1615120200101140اميره خالد محمد الخولى

۲۵۴

 1615120200101168اميره خيرى عابدين حسينى شريؾ

۲۵۵

 1615120200100328اميره شعبان عبدهللا عبدالرازق

۲۵۶

 1615120200101302اميره طارق عبد العظيم محمد احمد

۲۵٧

 1615120200101383اميره عبد الحميد اسماعيل االمام
اميره عبد اللطيؾ مصطفى عبد اللطيؾ
1615120200100350
عامر
 1615120200100098اميره قطب فريد عبد اللطيؾ ابراهيم

۲۶۰

 1615120200100861اميره محمد المرسى المرسى سعفان

۲۶۱

 1615120200100260اميره محمد محمد ؼازى

۲۶۲

 1615120200100516اميره وليد هنداوى زايد

۲۶۳

 1615120200100209اميره يحيى زكريا حسن بطيحه

۲۶۴

 1615120200101468انجى محمد احمد خليل

۲۶۵

 1615120200100238انس سميح انور محمد اماره

۲۶۶

 1615120200101080انس عادل مصطفى هنطش

۲۶٧

 1615120200100087انس عبد العزيز عبد العزيز ابراهيم مرعى

۲۶٨

 1615120200100811انس عبد الهادى عبد الفتاح عبد الهادى

۲۶٩

 1615120200100649اهداء خالد صادق حامد سلمان

۲٧۰

 1615120200100163ايات بدران عبد الخالق محمد االطروش

۲۵٨
۲۵٩
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حضور

انصراؾ

صفحة  ۳٩٧من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۲٧۱

 1615120200100831ايات عبده احمد فرحات على

۲٧۲

 1615120200100997ايات منير محمد خليل

۲٧۳

 1615120200100434اياد على حسن على نعيم

۲٧۴

 1615120200100988اياد محمد عاشور عوض

۲٧۵

1615120200100152

۲٧۶

1615120200100192

۲٧٧

1615120200100549

۲٧٨

1615120200100228

۲٧٩

 1615120200101343ايمان احمد السيد السعيد سليمان
ايمان احمد عبد الرازق عبد الفتاح
1615120200100176
السجاعى
 1615120200100705ايمان اسامه عبد العزيز السنوسى

۲٨۲

 1615120200100137ايمان خليل ابراهيم السيد فرؼلى

۲٨۳

 1615120200101232ايمان شعبان عيد عبدالمؽيث

۲٨۴

 1615120200100759ايمان شوقى عبد الخالق محمد عيد

۲٨۵

 1615120200100530ايمان صبيح عبد الؽنى محمد ابو الخشب

۲٨۶

 1615120200100963ايمان عادل عبد الحميد ابراهيم السيد

۲٨٧

 1615120200101456ايمان عبد هللا ابو بكر مسلم

۲٨٨

 1615120200101445ايمان عبد الوهاب سعد عبد العزيز

۲٨٩

 1615120200100348ايمان عبدالجليل ؼريب القلشى

۲٩۰

 1615120200100494ايمان على معوض خميس

۲٩۱

 1615120200100182ايمان عيد محمد ابراهيم الصعيدى

۲٩۲

 1615120200101282ايمان فريد عبد الستار احمد االحول

۲٩۳

 1615120200100221ايمان محسن امين محمد المنيسى

۲٩۴

 1615120200100107ايمان محمد عبد الحليم احمد سعد دراز

۲٩۵

 1615120200100047ايمان محمد مصطفى الشندويلى

۲٩۶

 1615120200100269ايمان مسعد حسن محمد المتولى

۲٩٧

 1615120200100266ايمان مسعود الشناوى عويس

۲٩٨

 1615120200100154ايمان مصطفى احمد عبدهللا احمد الشيخ

۲٩٩

 1615120200100911ايمان ناجى ابراهيم الوصيؾ احمد

۳۰۰

 1615120200100009ايمان نشات عبدالسميع البنا

۲٨۰
۲٨۱

حضور

انصراؾ

اية موافى محمد موافى الؽيطانى
ايالؾ جمال عبدالمجيد محمد حسين
عبدالجواد
ايمان ابراهيم عبد الخالق عبد الخالق
البانوبى
ايمان ابراهيم فتوح الصاوى
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صفحة  ۳٩٨من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳۰۱

 1615120200100610ايمان نعمان عبده الحنفى سالل

۳۰۲

 1615120200100321ايمان يوسؾ محمد حسين محمود

۳۰۳

 1615120200100456ايمن عبدالحليم السيد عبدالعزيز التونى

۳۰۴

 1615120200100867ايناس اسامه حسن محمد الدسوقى

۳۰۵

 1615120200100637ايناس السيد محمد السيد السبع

۳۰۶

 1615120200100203ايناس مصطفى اسماعيل زؼلول

۳۰٧

 1615120200101100ايه ابو زيد محمد يونس النجار

۳۰٨

 1615120200100713ايه احمد صابر طه ابو المعاطى

۳۰٩

 1615120200100730ايه اسامه شعبان احمد محمد سمك

۳۱۰

 1615120200100595ايه راشد على حسين

۳۱۱

 1615120200100215ايه رافت عبد المنعم على الشامى

۳۱۲

 1615120200100538ايه سامح احمد المالح عبد الاله الجندى

۳۱۳

 1615120200100353ايه شوقى محمد محمد شاهين

۳۱۴

 1615120200101008ايه عادل عبدالحميد خليل

۳۱۵

 1615120200100772ايه عاطؾ االمير عبد هللا االمير

۳۱۶

 1615120200100039ايه عبد الحميد احمد حموده

۳۱٧

 1615120200101085ايه عبد الرحمن محمد عبدالرحمن عبده

۳۱٨

 1615120200101312ايه عبد السالم عثمان العيوطى

۳۱٩

 1615120200100813ايه عبد هللا قاعود عبد هللا

۳۲۰

 1615120200101256ايه عزيز الدين جابر عبد الحليم

۳۲۱

 1615120200100326ايه عوض السيد احمد محمد قنيش

۳۲۲

 1615120200101464ايه فضل احمد قطب شهاوى

۳۲۳

 1615120200100488ايه كرم عبدالمقصود عبدالمنعم

۳۲۴

 1615120200100580ايه محمد محمد محمود النماس

۳۲۵

 1615120200101185ايه محمد محمد يوسؾ سيد احمد

۳۲۶

 1615120200100562ايه مصطفى احمد ندا

۳۲٧

 1615120200101294ايه معاطى السعيد معاطى الحديدى

۳۲٨

 1615120200100490ايه هوارى جالل رمضان شرؾ الدين

۳۲٩

 1615120200101284ايه وجدى احمد السيد عامر

۳۳۰

 1615120200101179ايه وجيه زين العوضى عبدهللا
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حضور

انصراؾ

صفحة  ۳٩٩من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳۳۱

 1615120200100640باسل وائل عبد العليم السيد القزاز

۳۳۲

 1615120200100560باسم عبد هللا فخر الدين القرموط

۳۳۳

 1615120200101413باسم نصر محمد عبد هللا خاطر

۳۳۴

 1615120200101035بدر شاكر سليمان ابراهيم الرخ

۳۳۵

 1615120200101066بريهان وائل عبده احمد محمد سرور

۳۳۶

 1615120200100471بسام ابراهيم ابو الفتح سليمان ماضى

۳۳٧

 1615120200101069بسمة تامر جابر مسعود صالح

۳۳٨

 1615120200101273بسمه صالح سالمه محمد عامر

۳۳٩

 1615120200100543بسنت ابراهيم مرسى عبد الؽنى الدالى

۳۴۰

 1615120200100158بسنت احمد محمد السيد قناوى

۳۴۱

 1615120200100291بسنت حامد شعيب مصطفى عجمى

۳۴۲

 1615120200100106بسنت مصطفى مصطفى على النجار

۳۴۳

 1615120200101258بالل محمد محمد صالح عيد

۳۴۴

 1615120200100099بيير بيشوى بطرس بطرس

۳۴۵

 1615120200100535تسنيم اشرؾ محمد هواش

۳۴۶

 1615120200100618تسنيم الحسينى بالل المرسى المرسى شطا

۳۴٧

 1615120200101040تسنيم سعيد على الشاذلى

۳۴٨

 1615120200101443تسنيم عادل ابراهيم قاسم محمد

۳۴٩

 1615120200100015تسنيم محمد مختار عبد الوهاب فوده

۳۵۰

 1615120200101012تقى السيد عمر هدهود

۳۵۱

 1615120200100004تقى سعيد منصور منصور الحنتير

۳۵۲

 1615120200100550تيسير محمد عبدهللا رشاد

۳۵۳

 1615120200100740ثريا السيد السيد على عمر خطاب

۳۵۴

 1615120200100614ثناء محمد مصطفى محمد

۳۵۵

 1615120200100966جمال ايمن مصطفى عبد الرحمن مصطفى

۳۵۶

 1615120200100596جنه كامل مصطفى الباز

۳۵٧

 1615120200100525جنه محمد السيد محمود صقر

۳۵٨

 1615120200101285جهاد السيد سيد احمد جاد عبيدو

۳۵٩

 1615120200100046جهاد انور محمود ابو العينين

۳۶۰

 1615120200101298جهاد بدير السيد محمد بسيونى دحدوح

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۴۰۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳۶۱

 1615120200100191جهاد سعد عبدالصادق عبد المولى رضوان

۳۶۲

 1615120200101155جهاد سليمان محمد سليمان محمد

۳۶۳

 1615120200100666جهاد عاطؾ السيد عبدالسالم النجار

۳۶۴

 1615120200100286جهاد عبدهللا عبد النبى السيد سليمان

۳۶۵

 1615120200100093جهاد مجدى محمد احمد المكاوى

۳۶۶

 1615120200101255حاتم محمد القطب زهيرى

۳۶٧

 1615120200100463حاتم مروان عبدالؽنى محمد عبدالدايم

۳۶٨

 1615120200100439حازم رجب عبد القادر عبد الرازق العتر

۳۶٩

 1615120200100700حازم سالم محمد على سالم

۳٧۰

 1615120200100118حازم سعيد الشحات عبدهللا الصعيدى

۳٧۱

 1615120200100249حازم شريؾ ابراهيم عبد الروؾ

۳٧۲

 1615120200101438حازم محمد عبده شحاته النجار

۳٧۳

 1615120200101420حازم محمود حامد حسين عبد الكريم

۳٧۴

 1615120200100508حبيبه احمد محمود احمد هالل

۳٧۵

 1615120200100400حبيبه حسن حسن محمد زلط

۳٧۶

 1615120200100547حبيبه صبرى احمد محمود حماد

۳٧٧

 1615120200101106حبيبه محمد ابراهيم محمد شلبى

۳٧٨

 1615120200100134حبيبه محمد سمير محمد عبد الرازق

۳٧٩

 1615120200100021حبيبه ممدوح السيد على محمد

۳٨۰

 1615120200100581حسام اسماعيل محمد عيسى

۳٨۱

 1615120200100389حسام الدين حسن محمود ابراهيم البحيرى

۳٨۲

 1615120200101188حسام الدين عصام عبدالمنعم حمام

۳٨۳

 1615120200100735حسام فريد عبد الرحمن على شحاته

۳٨۴

 1615120200100864حسام محمد عارؾ احمد عمر

۳٨۵

 1615120200100958حسام محمد منصور محمد كراوية

۳٨۶

 1615120200100074حسن احمد حسن السنهورى

۳٨٧

 1615120200100395حسن جابر حسن اسماعيل

۳٨٨

 1615120200100357حسناء مصطفى محمد احمد موسى

۳٨٩

 1615120200100749حسين احمد حسن حسين حسن

۳٩۰

 1615120200100241حسين ياسر محمد عبد المنعم عبد المنعم

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۴۰۱من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۳٩۱

 1615120200100195حفصة محمد فؤاد المكاوى

۳٩۲

 1615120200101123حكمت مصطفى زكى الصباغ

۳٩۳

 1615120200100646حليمه اسماعيل ابو العطا اسماعيل درؼام

۳٩۴

 1615120200100457حمزه عصام محمد شعبان بلبع

۳٩۵

 1615120200100140حمزه فكيه عبد الصمد عبد البارى

۳٩۶

 1615120200100571حنان عزت صالح ضهر

۳٩٧

 1615120200100520حنين الشربينى احمد الشربينى حطب

۳٩٨

 1615120200100092حنين متولى رمضان محمد عيسى

۳٩٩

 1615120200100658حنين محمد جمال ثابت عثمان

۴۰۰

 1615120200100427خالد السيد محمود اسماعيل فطيم

۴۰۱

 1615120200101402خالد ايمن فاروق على عرفه

۴۰۲

 1615120200100695خالد باسم فتحى عبد العليم سرحان

۴۰۳

 1615120200101378خالد رمضان السيد خير هللا

۴۰۴

 1615120200100230خالد عاصم محمد حسين الجندى

۴۰۵

 1615120200100930خالد عبد المنعم السيد عبد الهادى السيد

۴۰۶

 1615120200100767خالد عصام عبد المنعم شعبان

۴۰٧

 1615120200100559خالد على عبد الفتاح الخولى

۴۰٨

 1615120200100253خلود ابراهيم امين النبراوى

۴۰٩

 1615120200101044خلود عبد هللا فهمى عبد الخالق جاد

۴۱۰

 1615120200100720خلود عطا المتولى عبد الوهاب خليفه

۴۱۱

 1615120200100603خلود على محمد عبد الرحيم علوان

۴۱۲

 1615120200100513خلود عوضين عبدالاله محمد الصايػ

۴۱۳

 1615120200100300خلود قطب شريؾ متولى عاشور

۴۱۴

 1615120200101159خلود محسن السيد عبدالعال البطه

۴۱۵

 1615120200101409دارين عادل عوض عبد السالم سالمه

۴۱۶

 1615120200100858داليا عادل على ابوؼنيمه
داليا عبد المقصود محمد عبد المقصود
1615120200100105
الهاشمى
 1615120200100633داليا عماد حمدى عبد العزيز رجب البنا

۴۱٩

 1615120200101452دانه محمد صالح درؼام

۴۲۰

 1615120200100546دعاء ابراهيم احمد السيد طايل

۴۱٧
۴۱٨

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۴۰۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۴۲۱

 1615120200100871دعاء ابراهيم محمود صالح

۴۲۲

 1615120200100907دعاء السعيد الدسوقى جوده السعيد

۴۲۳

 1615120200101361دعاء رشاد احمد موسى ؼنيم

۴۲۴

 1615120200100164دعاء رشدى ابراهيم اسماعيل الكومى

۴۲۵

 1615120200100199دعاء صالح ابوالعنين البنا

۴۲۶

 1615120200101311دعاء عزت احمد حسن
دعاء مصطفى عبد الحميد عبد الحميد
1615120200100718
المنسى
 1615120200100159دعاء يسرى عبد الرسول عبد المجيد

۴۲٩

 1615120200100175دميانا روبيل ويصا رزق بسادة

۴۳۰

 1615120200100854دنيا السيد احمد محمود حسن

۴۳۱

 1615120200100055دنيا المتولى عبدالؽنى المتولى فلو

۴۳۲

 1615120200101112دنيا خالد جمال الدين محمد عبد الواحد

۴۳۳

 1615120200101020دنيا عبدالرحمن عبدالعزيز الجوهرى

۴۳۴

 1615120200100310دنيا عبدالعال محمد عبد الجواد ابوحالوه
دنيا عز الدين عبد الرازق عبد الرازق
1615120200100703
الشيخ
 1615120200100013دنيا عماد السيد ابو يوسؾ

۴۳٧

 1615120200101036دنيا محمد محمد ابو عيد

۴۳٨

 1615120200100876دينا اسماعيل حمدى الوردانى

۴۳٩

 1615120200100334دينا صالح رياض محمد المحصى

۴۴۰

 1615120200101002دينا مرسى انيس عيد

۴۴۱

 1615120200101182رافت مجدى رافت الشناوى

۴۴۲

 1615120200101073راندا عصمت حلمى زهيان جودة

۴۴۳

 1615120200101138رانيا حسن حسن محمد الدياسطى

۴۴۴

 1615120200100142رانيا ربيع مؽيب جمعه حفلش

۴۴۵

 1615120200100219رانيا عباس محمد الشناوى الؽريب

۴۴۶

 1615120200101375رانيا عبد الكريم احمد عبد الكريم

۴۴٧

 1615120200101124رانيا محمود ياسين احمد

۴۴٨

 1615120200100351رانيا مهدى سالم السيد

۴۴٩

 1615120200101299رانيم محممد عبد الجواد محمد شمخ

۴۵۰

 1615120200100652راويه محمد عبد هللا احمد احمد

۴۲٧
۴۲٨

۴۳۵
۴۳۶

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۴۰۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۴۵۱

 1615120190101344رحاب عبد العليم عبد الفتاح عزو

۴۵۲

 1615120200100277رحاب عونى محمود حسن الشاعر

۴۵۳

 1615120200100899رحاب محمد محمد يونس عوض

۴۵۴

 1615120200100135رحمه اسامه محمد طلبه سليمان

۴۵۵

 1615120200100779رحمه اكمل مصطفى ؼنيم

۴۵۶

 1615120200100519رحمه السيد عبد منديلة عنبر

۴۵٧

 1615120200101191رحمه جمال سرور احمد

۴۵٨

 1615120200100290رحمه حازم شاكر حموده

۴۵٩

 1615120200100383رحمه حسام الدين احمد

۴۶۰

 1615120200100678رحمه صالح السعيد محمد نعمه هللا

۴۶۱

 1615120200100032رحمه صالح سالم بيومى

۴۶۲

 1615120200100145رحمه صالح سميح محمد

۴۶۳

 1615120200100674رحمه عبد الؽنى احمد عبد الخالق

۴۶۴

 1615120200101171رحمه عالء فوزى محمد دويب

۴۶۵

 1615120200100869رحمه على على يوسؾ سليم

۴۶۶

 1615120200100805رحمه متولى احمد الؽرباوى

۴۶٧

 1615120200100906رحمه محمد مصطفى ابوالعز عبد العزيز

۴۶٨

 1615120200100917رحمه مصباح عبد الفتاح محمد

۴۶٩

 1615120200100160رحمه هالل جميل محمود

۴٧۰

 1615120190101378رحمه يحيى عوض فهمى الجمال

۴٧۱

 1615120200101314ردينه ايمن عبد الهادى عبد السالم الخليجى

۴٧۲

 1615120200101376رشا جمال عبد اللطيؾ النبوى مندور

۴٧۳

 1615120200100675رشا عزمى عبد الجواد عطا رخا

۴٧۴

 1615120200100915رضا ابراهيم محمد ابراهيم حسانين

۴٧۵

 1615120200100819رضا صبرى احمد ابراهيم احمد

۴٧۶

 1615120200101407رضوى احمد محمد عطيه انور

۴٧٧

 1615120200101021رضوى حمدى عبدالقادر الفيومى

۴٧٨

 1615120200101118رضوى عاصم محمد محمد رزق

۴٧٩

 1615120200101120رضوى عبدالقادر عطاهللا سيد احمد قنديل

۴٨۰

 1615120200101110رؼد احمد محمد صادومه

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۴۰۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۴٨۱

 1615120200100883رؼد السيد جبر عوض

۴٨۲

 1615120200101422رؼد انس فاضل سالت

۴٨۳

 1615120200100662رؼد زينهم محمود حافظ الحصى

۴٨۴

 1615120200100960رؼد مجدى محمود ابراهيم ابوالفضل

۴٨۵

 1615120200100660رؼد محمد محمود محمد العنانى

۴٨۶

 1615120200100497رفيدة رافت سعد الملوى

۴٨٧

 1615120200100224رفيده محمد سيد احمد الموذن

۴٨٨

 1615120200100587رقيه طلعت عبد القادر عبد الرووؾ بدر

۴٨٩

 1615120200100715رقيه مصطفى محمد مصطفى مصطفى

۴٩۰

 1615120200100208رمضان ماجد عبد الخالق منصور

۴٩۱

 1615120200100008رنا جالل محمود النضار

۴٩۲

 1615120200100496رنا حمادى محمد محمود

۴٩۳

 1615120200100141رنا خالد محمود ابوزيد

۴٩۴

 1615120200101416رنا سعيد كامل محمد سعيد واصل

۴٩۵

 1615120200101288رنا شريؾ عبد السالم محمود زيدان

۴٩۶

 1615120200101470رنا صبحى على السيد قاسم

۴٩٧

 1615120200100826رنا عبد المنعم صالح عبده سالمه

۴٩٨

 1615120200100165رنا محمد ابراهيم محمد المرابط

۴٩٩

 1615120200100825رنا محمود محمود احمد نعمت هللا

۵۰۰

 1615120200100198رنا نادر مصطفى كمال عبد القادر سعيد

۵۰۱

 1615120200100534رواء هيثم محمد عبد العاطى بكر

۵۰۲

 1615120200100056روان ابراهيم عبدالعاطى رزق الشابورى

۵۰۳

 1615120200100022روان ابو اليزيد محمد ابو قورة

۵۰۴

 1615120200101432روان احمد طه ابراهيم حسن

۵۰۵

 1615120200101142روان احمد فوزى الجوهرى

۵۰۶

 1615120200101236روان اشرؾ محمود الزهيرى

۵۰٧

 1615120200101078روان السيد سعيد عبدالنبى محمد

۵۰٨

 1615120200101384روان حسام السعيد السعيد جاد

۵۰٩

 1615120200100522روان حمدى رجب محمد عبد الفتاح

۵۱۰

 1615120200100524روان خميس محمود قطب محمد عبدالقادر

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۴۰۵من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۵۱۱

 1615120200101459روان رضا محمد جديانه

۵۱۲

 1615120200100832روان رضا محمود محمود الشويل

۵۱۳

 1615120200101385روان سعيد محمد عبد العزيز السواحلى

۵۱۴

 1615120200101403روان صالح احمد جاد

۵۱۵

 1615120200100584روان طه السيد المرجاوى

۵۱۶

 1615120200101072روان محمد سالم خليل محمد

۵۱٧

 1615120200101442روان محمد على عبد اللطيؾ عبد الؽنى

۵۱٨

 1615120200101031روان محمود محمد ابوالليل

۵۱٩

 1615120200100862روضه اسامه حسن عبد السميع االشقر

۵۲۰

 1615120200100594روضه اسماعيل محمود اسماعيل الشامى

۵۲۱

 1615120200100331روضه امام عبد الباسط على الخطيب

۵۲۲

 1615120200100612روضه صالح كامل محمد احمد

۵۲۳

 1615120200100518روضه منصور جابر منصورعبد

۵۲۴

 1615120200101165روضه وليد خفاجه الحفناوى السيد

۵۲۵

 1615120200100499روضه ياسر حمدى عبدالهادى

۵۲۶

 1615120200100629روميساء حسن السعيد محمد الحوارنى

۵۲٧

 1615120200100514روى سامى احمد سليم محمد

۵۲٨

 1615120200100063روية شوقى عبد الرحمن محمد العطار

۵۲٩

 1615120200100149رويدا احمد محمد فوزى احمد نجم

۵۳۰

 1615120200100504رويدا تامر محروس عبدالجليل صقر

۵۳۱

 1615120200100270روينا احمد محمد سكر

۵۳۲

 1615120200101215ريم ابراهيم عبدالرحمن البهنسى

۵۳۳

 1615120200100180ريم صالح الدين محمد حسب بركات

۵۳۴

 1615120200100555ريم عبد الؽنى دياب محمد العطار

۵۳۵

 1615120200101425ريم محمود عبد الرحمن عبده عياد

۵۳۶

 1615120200100090ريناد عاطؾ عبد القوى ابوالوفا الشوربجى

۵۳٧

 1615120200101084ريناد محمد زكريا محمد سيؾ الدين

۵۳٨

 1615120200100814ريهام سعد محمد عبيد الدكرورى

۵۳٩

 1615120200100146ريهام محمود محمد احمد

۵۴۰

 1615120200101136ريوان بالل نجاح ابو عنزه

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۴۰۶من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۵۴۱

 1615120200100073زهراء السيد رشاد السيد عبدالحفيظ

۵۴۲

 1615120200100302زهراء ماهر محمد عبدالسالم هليل

۵۴۳

 1615120200100599زياد احمد رفعت محمد صادق قابيل

۵۴۴

 1615120200100420زياد اسامة احمد محمد ابراهيم

۵۴۵

 1615120200100480زياد حبشى محمد السيد على النشرتى

۵۴۶

 1615120200100026زياد حسام جمال الدين محمد الشاعر

۵۴٧

 1615120200101228زياد عادل فاروق محمود حسن

۵۴٨

 1615120200101362زياد عبد الؽنى عبد الفتاح الشرشابى

۵۴٩

 1615120200101341زياد محمد السيد عوض على اسماعيل

۵۵۰

 1615120200101015زياد محمد وجيد ؼنيم

۵۵۱

 1615120200100466زياد مصطفى احمد شحاته

۵۵۲

 1615120200101149زينب السيد صبرى السيد السيد سعيد

۵۵۳

 1615120200101462زينب ايمن محمد عبد المجيد النجار

۵۵۴

 1615120200100049زينب صبحى عبد السميع اسماعيل ناصؾ

۵۵۵

 1615120200100875ساره المدثر الؽريب عبد المنعم

۵۵۶

 1615120200100745ساره جمال عبد اللطيؾ سالمة

۵۵٧

 1615120200100197ساره سعيد فارس ابراهيم ابوزيد

۵۵٨

 1615120200100355ساره سليمان على السيد الشين

۵۵٩

 1615120200101404ساره طارق احمد الشحرى

۵۶۰

 1615120200101414ساره عبد الحميد عبد الفتاح الداودى

۵۶۱

 1615120200100166ساره فتحى عوض سعد

۵۶۲

 1615120200100557ساره لمعى ابراهيم شتيه

۵۶۳

 1615120200101014ساره مجدى عبدالحميد الدن

۵۶۴

 1615120200101166ساره محمد احمد االشقر

۵۶۵

 1615120200101340ساره محمد طه السيد الشين

۵۶۶

 1615120200100205ساره محمد عبد هللا الكالؾ

۵۶٧

 1615120200100066ساره محمد عبد الهادى عبد العزيز الفقى

۵۶٨

 1615120200101281ساره هانى حسين صابر ؼنيم

۵۶٩

 1615120200101134ساره هشام عبد الحكيم محمود

۵٧۰

 1615120200100371ساندرا مجدى مكرم رياض عوض

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۴۰٧من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۵٧۱

 1615120200101187سدين شريؾ على ؼيث

۵٧۲

 1615120200100031سعاد جمال عبد الؽنى عيسى

۵٧۳

 1615120200101344سعاد خالد مسعد عبد السالم محمد

۵٧۴

 1615120200100569سعد زؼلول المرسى الجوهرى

۵٧۵

 1615120200100968سلمى ابراهيم محمد السيد السيد امبابى

۵٧۶

 1615120200100019سلمى احمد حمدى شواطه

۵٧٧

 1615120200101122سلمى احمد فهمى عطيه عبد الكريم

۵٧٨

 1615120200100641سلمى اسالم السيد الحسانين حراز

۵٧٩

 1615120200100590سلمى انور عابد عبد القادر سالمه

۵٨۰

 1615120200100115سلمى جمال عبد العزيز ابراهيم مرعى

۵٨۱

 1615120200100217سلمى حاتم بندارى الشرقاوى

۵٨۲

 1615120200101063سلمى حسن البكرى الموافى روميه

۵٨۳

 1615120200100925سلمى حمدى السيد فرج السيد

۵٨۴

 1615120200100491سلمى سعد انصارى قلج

۵٨۵

 1615120200100155سلمى محمد بدر احمد محمد عمر

۵٨۶

 1615120200100604سلمى محمد خليل عبده جادو

۵٨٧

 1615120200100940سلمى محمد صبرى ابراهيم السيد داود

۵٨٨

 1615120200101193سلمى محمد صبرى فرحات محمد

۵٨٩

 1615120200100190سلمى محمد عبد الرحمن العدوى

۵٩۰

 1615120200101354سلمى مصطفى احمد زرد

۵٩۱

 1615120200101055سلمى مصطفى احمد محمود عبدالعال
سلمى نصر عبد الرحمن السيد عثمان عبد
1615120200100664
الفتاح
 1615120200100961سلوى عصام رمضان على السيد

۵٩۴

 1615120200100828سلوى مدحت محمد شبل

۵٩۵

 1615120200100206سماء ايمن ابراهيم انور االشوح

۵٩۶

 1615120200100561سماء صفوت محمد محمد الشونى
سماء عبد السالم عبد المعبود عبد السالم
1615120200100127
الخامى
 1615120190101319سماء محمد محمد الداجن

۵٩٩

 1615120200100979سماح محمد محمد ابو المعاطى داود

۶۰۰

 1615120200101121سمر سمير حمدان محمد على عمران

۵٩۲
۵٩۳

۵٩٧
۵٩٨

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۴۰٨من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶۰۱

 1615120200100308سمر ناصر السعيد السعيد على

۶۰۲

 1615120200100122سميه الجهرى فتح محمود ضاهر

۶۰۳

 1615120200100727سميه السيد عبد الهادى عبد الباقى طمان

۶۰۴

 1615120200101049سناء احمد صبحى السيد جاد

۶۰۵

 1615120200101222سهيله ابراهيم محمد ؼالب شلبى

۶۰۶

 1615120200100877سهيله السيد سعد الشربينى عبد الرحمن

۶۰٧

 1615120200101154سهيله حسنى البحيرى ابراهيم ابو حالوة

۶۰٨

 1615120200100035سهيله سعيد زكى عرابى

۶۰٩

 1615120200101471سهيله صبرى فوزى سعده

۶۱۰

 1615120200100079سهيله عزيز عبدالعظيم ابراهيم فايد

۶۱۱

 1615120200100847سهيله عالء السيد عبد الخالق احمد

۶۱۲

 1615120200101275سهيله لطفى لطفى محمد عوض الكومى

۶۱۳

 1615120200100918شاديه السيد الذكى محمود البسيونى

۶۱۴

 1615120200100379شدوه السيد على على المسنى

۶۱۵

 1615120200100937شذا محمد على محمد سالمه

۶۱۶

 1615120200100339شروق اسامه محمد احمد كشك

۶۱٧

 1615120200101399شروق السيد سعد مصطفى النجار

۶۱٨

 1615120200100027شروق رياض محمد زيان عيسى

۶۱٩

 1615120200100544شروق على احمد قطب الصعيدى

۶۲۰

 1615120200100503شروق محمود اسماعيل دعبيس

۶۲۱

 1615120200100024شروق محمود حسن عكر

۶۲۲

 1615120200101268شريؾ جمال عبدالهادى الرفاعى

۶۲۳

 1615120200100120شريؾ فرج عبد اللطيؾ شرشير

۶۲۴

 1615120200100281شهد ابراهيم بسيونى عبد هللا خلؾ

۶۲۵

 1615120200100313شهد ابراهيم كامل على عامر

۶۲۶

 1615120200100866شهد السعيد عطيه سالمه البيومى

۶۲٧

 1615120200100515شهد عالء مرسى شاهين

۶۲٨

 1615120200100755شهد محمد سالم ابوالفتوح البيلى

۶۲٩

 1615120200100758شيرين ابو بكر عبد ربه بيلى بدوى

۶۳۰

 1615120200100157شيماء امين السيد عمر امين

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۴۰٩من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶۳۱

 1615120200100636شيماء جمال ابراهيم رمضان فاضل رمضان

۶۳۲

 1615120200100319شيماء سعد عبدالخالق محمد البهى

۶۳۳

 1615120200100095شيماء على عبدالحميد على الشعيرى

۶۳۴

 1615120200100016شيماء محمد رمضان مصطفى ابو العز

۶۳۵

 1615120200100303شيماء محمد عبدالجيد هنداوى

۶۳۶

 1615120200100670شيماء محمد محمد على سعد

۶۳٧

 1615120200100069شيماء نشات احمد مكاوى الصباغ

۶۳٨

 1615120200100333شيماء وحيد زكى احمد عبدهللا

۶۳٩

 1615120200100986صابرين عبد هللا محمد ابراهيم ابو المعاطى

۶۴۰

 1615120200100685صفا محمد عبد اللطيؾ على مره

۶۴۱

 1615120200100845صفاء بليػ حمدى سيؾ النصر على

۶۴۲

 1615120200100885صالح احمد ابوالليل موسى

۶۴۳

 1615120200100117صالح رجائى عبدالعزيز معوض سليمان

۶۴۴

 1615120200100237ضحى عادل عبد الحميد رمضان

۶۴۵

 1615120200101349ضحى عبد الحليم ابو العطا عبده الجزار

۶۴۶

 1615120200100628ضحى عصام احمد احمد سليم

۶۴٧

 1615120200100531ضحى عصام محمد محروس محمد الدقرنى

۶۴٨

 1615120200100719ضحى ياسر محمد السيد الحفناوى

۶۴٩

 1615120200101216ضياء الدين احمد محمد النقرود

۶۵۰

 1615120200100030ضياء محمد محسوب صقر

۶۵۱

 1615120200100905طارق السيد محمد درويش على

۶۵۲

 1615120200100723طارق حسن محمد على حسن ياسين

۶۵۳

 1615120200100835طارق محمد رمضان السيد على

۶۵۴

 1615120200101326طاهر حامد طاهر البيه

۶۵۵

 1615120200101075طلعت محمود محمد ضيؾ هللا

۶۵۶

 1615120200100367عادل عبد الحميد على المتولى جمعه

۶۵٧

 1615120200101241عاصم عبداللطيؾ حسن محمد

۶۵٨

 1615120200101192عاصم عالء السيد ابو اليزيد

۶۵٩

 1615120200101045عباس عابدين احمد احمد لويزو

۶۶۰

 1615120200100089عباس محمد عباس محمد شاهين

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۴۱۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶۶۱

 1615120200100170عبد الحميد رمضان محمود محمد مطاوع

۶۶۲

 1615120200101412عبد الحميد شريؾ عبد الحميد جابر

۶۶۳

 1615120200100870عبد الرحمن احمد على احمد الشيخ

۶۶۴

1615120200101260

۶۶۵

1615120200100638

۶۶۶

1615120200100414

۶۶٧

1615120200101373

۶۶٨

1615120200100125

۶۶٩

 1615120200101152عبد الرحمن العدوى عوض محمد

۶٧۰

 1615120200100962عبد الرحمن جمال مسعد مجاهد مصطفى

۶٧۱

 1615120200100786عبد الرحمن حسام على عبد العظيم شماله

۶٧۲

 1615120200101206عبد الرحمن سامح البدراوى ابوالمعاطى

۶٧۳

 1615120200100972عبد الرحمن سامى احمد احمد سالم

عبد الرحمن احمد فهمى حجازى
عبد الرحمن احمد محمد ربيع محمد جاب
هللا
عبد الرحمن احمد ناجى على النجار
عبد الرحمن اسامه محمد محمد حسن
فرحات
عبد الرحمن اشرؾ عبد الحميد محمد

۶٧۴

1615120200101321

۶٧۵

1615120200100984

۶٧۶

1615120200101005

۶٧٧

1615120200101061

۶٧٨

1615120200100725

۶٧٩

1615120200100589

۶٨۰

1615120200100440

۶٨۱

 1615120200100288عبد الرحمن محمد احمد محمد المؽربى

۶٨۲

 1615120200100064عبد الرحمن محمد حجاج ابراهيم سليمه

۶٨۳

 1615120200100794عبد الرحمن محمد على محمد البدوى

۶٨۴

 1615120200101240عبد الرحمن محمد عمر السيد
عبد الرحمن محمود محمد عبد اللطيؾ
1615120200100307
الشاعر
 1615120200100370عبد الرحمن منصور عبدالمولى محمد

۶٨٧

 1615120200101127عبد الرحمن ياسر مصطفى عبدالعزيز

۶٨٨

 1615120200101153عبد هللا ابو بكر حامد محمد معوض حمص

۶٨٩

 1615120200101086عبد هللا حسن محمد سليمان الرفاعى

۶٩۰

 1615120200101087عبد هللا سليمان ابراهيم السيد

۶٨۵
۶٨۶

حضور

انصراؾ

عبد الرحمن سمير ابو العينين ابو الخير
عبد الرحمن صالح مصطفى حسن
السرجانى
عبد الرحمن صبحى على عبدالفتاح
عبد الرحمن عاطؾ عبد هللا عوض هللا
محمد
عبد الرحمن عاطؾ محمود الطنطاوى محمد
عبد الرحمن عبد الرحمن عبدالرازق
عبدالواحد
عبد الرحمن فاروق ابراهيم محمود

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۴۱۱من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۶٩۱

 1615120200100837عبد هللا عبد الرحمن احمد محمد هجرس

۶٩۲

 1615120200101220عبد هللا عطية عبد الفتاح محمد

۶٩۳

 1615120200101250عبد هللا قطب حامد عوض

۶٩۴

 1615120200100472عبد هللا محمد السيد محمد حجاج

۶٩۵

 1615120200100011عبد هللا محمد المحمدى االبشيهى

۶٩۶

 1615120200100250عبد هللا محمد فتحى احمد المهدى

۶٩٧

 1615120200100857عبد هللا محمود محمد سالم كوهية

۶٩٨

 1615120200100697عبد المهيمن احمد عبد العاطى على ريا

۶٩٩

 1615120200100010عبدالحميد محمد عبدالحميد لواتى

٧۰۰

 1615120200100605عبدالسالم اشرؾ مصطفى كمال الباز

٧۰۱

 1615120200101107عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الجبالى

٧۰۲

 1615120200100451عبده احمد سعد قناوى دياب

٧۰۳

 1615120200101099عبير احمد ابراهيم محمد الشيخ حسن

٧۰۴

 1615120200101318عبير اشرؾ ابراهيم حبشى

٧۰۵

 1615120200100872عبير عبد الرازق ابراهيم عبد الرازق

٧۰۶

 1615120200100533عبير عبد الناصر محمود حسن فارس

٧۰٧

 1615120200100342عبير عنتر محروس على

٧۰٨

 1615120200101162عثمان بدر عثمان بدر على

٧۰٩

 1615120200100897عثمان عاطؾ فتوح على طيره

٧۱۰

 1615120200100780عدنان عابر طه عوض محمود

٧۱۱

 1615120200101057عز الدين اشرؾ توفيق محمد احمد

٧۱۲

 1615120200101315عزه سمير حمدى المجدوبى

٧۱۳

 1615120200101043عزه معروؾ السعيد انصارى عيد

٧۱۴

 1615120200100980عال السيد محمود محمد على

٧۱۵

 1615120200100327عال حمدى الوصيؾ الوصيؾ شحاته

٧۱۶

 1615120200100051عال حمدى محمد عبد المعطى البحراوى

٧۱٧

 1615120200100565عال عبد المنعم عبد العزيز البدوى

٧۱٨

 1615120200100810عالء اسامه محمد على محمد

٧۱٩

 1615120200101336عالء الدين عصام محمود عبد هللا مرجان

٧۲۰

 1615120200101047عالء مرسى بسيونى الطباخ

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۴۱۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

انتظام

٧۲۱

اسم الطالب
كودالطالب
عالءالدين التحفه عبدالرحمن عبد اللطيؾ
1615120200100425
التحفه
 1615120200101079على احمد على احمد فتح هللا عيد

٧۲۳

 1615120200100428على اسامة يوسؾ منيسى

٧۲۴

 1615120200100252على السعيد على ابو موسى

٧۲۵

 1615120200100445على حسن عبداللة حسن ايوب

٧۲۶

 1615120200100424على حسن على سالم من

٧۲۲

٧۲٧

1615120200100743

٧۲٨

1615120200100317

٧۲٩

1615120200100750

٧۳۰

1615120200100890

٧۳۱

 1615120200101444على محمد على السعدنى

٧۳۲

 1615120200100111علياء ابراهيم احمد محمد الشاذلى

٧۳۳

 1615120200100349علياء ابوالكرام توفيق القمرى

٧۳۴

 1615120200100413علياء احمد على احمد اسماعيل

٧۳۵

 1615120200101023علياء حسن محمد عبدالفتاح

٧۳۶

 1615120200100798علياء خالد عبد المنعم جبر

٧۳٧

 1615120200100147علياء سامى عبد المنعم حسن الشابورى

٧۳٨

 1615120200100196علياء عيد سيداحمد عكاشه

٧۳٩

 1615120200100042علياء وحيد محمد محمد السمالوى

٧۴۰

 1615120200101317علياء يسرى عبد العزيز محمد سالم

٧۴۱

 1615120200100455عماد عبد الفتاح فتحى محمد حسين

٧۴۲

 1615120200101264عمار ابراهيم محمد عبدالحفيظ الفقى

٧۴۳

 1615120200101278عمار ياسر عبد الفتاح ابراهيم المتولى

٧۴۴

 1615120200100126عمار يسرى عبدالمنعم ابوسمره

٧۴۵

 1615120200101351عمر السيد على على الخولى

٧۴۶

 1615120200101013عمر جمال عبدالسميع عليمى

٧۴٧

 1615120200101461عمر خالد بدوى فاضل الماوى

٧۴٨

 1615120200100572عمر على محمود سيؾ عبد المقصود

٧۴٩

 1615120200100234عمر مجدى محمد عبدالحليم ؼازى

٧۵۰

 1615120200100631عمر محمد الحمادى شبل رسالن

حضور

انصراؾ

على رضا على عثمان محمد
على سليم عبد الجيد عبداللطيؾ عبد هللا
سليم
على عبد الرءوؾ على عبد الرءوؾ عالم
الشرؾ
على محسن عبد القادر على احمد

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۴۱۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٧۵۱

 1615120200100577عمر محمد السيد العشرى

٧۵۲

 1615120200100346عمر محمد حسين على بكر

٧۵۳

 1615120200100900عمر محمد رمضان السعيد الشربينى

٧۵۴

 1615120200100732عمر محمد عبد الجليل العوضى جبر

٧۵۵

 1615120200100659عمر محمد معروؾ عبده السيد على

٧۵۶

 1615120200101377عمر مصطفى السيد ابو المجد هنداوى

٧۵٧

 1615120200100957عمرو احمد ابراهيم حماده محمد

٧۵٨

 1615120200100239عمرو احمد محمد ابراهيم الدسوقى زيدان

٧۵٩

 1615120200100863عمرو الحسينى السيد محمد

٧۶۰

 1615120200100174عمرو امجد صبحى زكريا رضوان

٧۶۱

 1615120200100394عمرو حسام الدين خميس مصطفى محمد

٧۶۲

 1615120200100768عمرو خالد محمد محمد عباس

٧۶۳

 1615120200101178عمرو شكرى الزينى مجاهد جمعه

٧۶۴

 1615120200100688عمرو صالح محمد السعيد ؼزاله

٧۶۵

 1615120200100006عمرو عصام ابراهيم الهمدان

٧۶۶

 1615120200100362عمرو فواد محمد حسن كردى

٧۶٧

 1615120200101335ؼادة مسعد محمود الزناتى العدل

٧۶٨

 1615120200100274ؼاده احمد سامى عنتر

٧۶٩

 1615120200100305ؼاده امين امين السعيد على

٧٧۰

 1615120200100285فاتن محمد عبدالعزيز عمر الخامى

٧٧۱

 1615120200100257فارس السيد محمد السيد القصبى

٧٧۲

 1615120200100914فارس عيد احمد عبد الرازق احمد

٧٧۳

 1615120200100368فارس محمد عبد الحميد محمود سويلم

٧٧۴

 1615120200100578فاطمة الزهراء احمد السيد الدمشيتى

٧٧۵

 1615120200101202فاطمة على على على حشاد

٧٧۶

 1615120200100275فاطمه ابوالخير بلتاجى زعير

٧٧٧

 1615120200100539فاطمه احمد فتحى اسماعيل العقبى

٧٧٨

 1615120200101289فاطمه اشرؾ محمد سلطان الجهرى

٧٧٩

 1615120200100977فاطمه الزهراء احمد على ابراهيم بحيرى

٧٨۰

 1615120200100912فاطمه الزهراء حسانين محمد فكرى حسنين

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۴۱۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٧٨۱

 1615120200100330فاطمه الزهراء عالء محمود صالح

٧٨۲

 1615120200100623فاطمه الزهراء محمد حسن العتمه

٧٨۳

 1615120200100698فاطمه الزهراء محمود طه محمود متولى

٧٨۴

 1615120200101316فاطمه جمعه شوقى محمد

٧٨۵

 1615120200100635فاطمه حسن بهجات بهجات سرور

٧٨۶

 1615120200100626فاطمه طارق محمد مرعى

٧٨٧

 1615120200100639فاطمه محمد عبد هللا محمد ابراهيم

٧٨٨

 1615120200100607فايزه سعد سعد فهيم

٧٨٩

 1615120200100502فرح مجدى عزت زنباع

٧٩۰

 1615120200100161فرحة محمد محمود عبد المجيد

٧٩۱

 1615120200100449فريد شعبان صالح محمود ابو حمص

٧٩۲

 1615120200100143فريدة عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن

٧٩۳

 1615120200100850فريده عبد الجواد محمد معاذ عبد هللا

٧٩۴

 1615120200100493فضيلة عبد العزيز فتح هللا محمد

٧٩۵

 1615120200101334فكرى اسامى فكرى عبد الفتاح

٧٩۶

 1615120200101170فواد محسن فواد رشاد مومن

٧٩٧

 1615120200101217فيروز محمود محمد محمود

٧٩٨

 1615120200100148فيرونيكا ايهاب معوض بسطوروس

٧٩٩

 1615120200100084كامل كامل محمد راشد

٨۰۰

 1615120200101243كرستينا مالك فكرى جرجس

٨۰۱

 1615120200101293كريم احمد عبد الحميد مصطفى قبيه

٨۰۲

 1615120200101415كريم ايمن عبد الرحمن محمود عبد السالم

٨۰۳

 1615120200100130كريم حامد فتحى ابراهيم الؽفلول

٨۰۴

 1615120200100923كريم خالد حسين الشوربجى حسين

٨۰۵

 1615120200101405كريم طارق محمد يحيى

٨۰۶

 1615120200100029كريم عبد الظاهر عبد العال الدماطى
كريم عبد القوى عبد المطلب مصلحى
1615120200101145
مرسى
 1615120200100431كريم عالء الدين عبدالعظيم الزؼبى

٨۰٩

 1615120200100292كريم عماد الدين محمد محمد جبر

٨۱۰

 1615120200100407كريم محمد الجوهرى ابراهيم كشكه

٨۰٧
٨۰٨

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۴۱۵من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٨۱۱

 1615120200100193كريم محمد حمدى عبدالعاطى قريطم

٨۱۲

 1615120200101353كريمان اشرؾ عباس محمد

٨۱۳

 1615120200100375كنزى عبدالسالم محمد عبد السالم السيسى

٨۱۴

 1615120200100408كيرلس ابراهيم جرجس يوسؾ

٨۱۵

 1615120200101116لبنى خالد حسن الصفتى

٨۱۶

 1615120200100272لطفى حسن حسن الصياد

٨۱٧

 1615120200100873لقاء محمدرضا بدير زيدان

٨۱٨

 1615120200100771لمياء السيد محمد السيد معين

٨۱٩

 1615120200100116لمياء على عبدالروؾ الؽنام

٨۲۰

 1615120200100943لوجينا طارق محمود احمد العوضى

٨۲۱

 1615120200100025ليلى سامى محمد السباعى حجازى

٨۲۲

 1615120200100381ليلى محمود احمد ابراهيم حموده

٨۲۳

 1615120200101331ليلى مصطفى محمد الحباك

٨۲۴

 1615120200101065ماجد توفيق محمد ابراهيم الشاعر

٨۲۵

 1615120200100399مادونا عاطؾ حنا هللا رزق هللا

٨۲۶

 1615120200100201مارتينا ايمن سامى فلتس

٨۲٧

 1615120200101064مارتينا عادل مترى توفيق شند

٨۲٨

 1615120200101463مارك مجدى خليل جرجس

٨۲٩

 1615120200100369ماريهان اسامه محمد قاسم

٨۳۰

 1615120200100139مازن هشام رافت اسماعيل اسماعيل

٨۳۱

 1615120200100893محسن سمير السيد شعبان محمد

٨۳۲

 1615120200100894محمد ابراهيم السيد مصطفى المرسى

٨۳۳

 1615120200101092محمد ابراهيم عاشور محمد ابو الهوى

٨۳۴

 1615120200100941محمد ابراهيم عبد هللا الخميسى محمد

٨۳۵

 1615120200100969محمد ابراهيم محمد بدير السيد سعيد

٨۳۶

 1615120200100109محمد ابو العز يونس ابوريا

٨۳٧

 1615120200100119محمد احمد فكرى السيد اباظة

٨۳٨

 1615120200101076محمد احمد محمود حسن السيد حبيب

٨۳٩

 1615120200101103محمد اسماعيل محمد حافظ ابوفدان

٨۴۰

 1615120200100967محمد اشرؾ ابو بكر محمود جبل

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۴۱۶من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٨۴۱

 1615120200101329محمد اشرؾ عبد البديع محمد الشربينى

٨۴۲

 1615120200101096محمد اشرؾ على الزفتاوى

٨۴۳

 1615120200101180محمد اشرؾ محمد رشاد البيومى

٨۴۴

 1615120200101051محمد اشرؾ محمد عوض
محمد الحسن محمد عبد الروؾ ابراهيم
1615120200101379
العقده
 1615120200100777محمد الحسنين العربانى عبد المجيد

٨۴٧

 1615120200100950محمد الراجحى محمد الراجحى السيد على

٨۴٨

 1615120200100121محمد السعيد عبدالحميد محمد ابراهيم

٨۴٩

 1615120200101082محمد السعيد يونس ابوزيد اسماعيل

٨۵۰

 1615120200100976محمد السيد السيد رضوان السماحى

٨۵۱

 1615120200100846محمد السيد حسن احمد المنسى

٨۵۲

 1615120200100473محمد السيد عبد الروؾ بدر

٨۵۳

 1615120200101058محمد السيد محمد احمد شومان

٨۵۴

 1615120200101395محمد السيد محمد السيد حسن حسونه

٨۵۵

 1615120200101034محمد امين سالمه محمد سالمه

٨۵۶

 1615120200100320محمد ايمن احمد رزق
محمد جمال الدين الحسنين عبدالعزيز
1615120200100251
السماحى
 1615120190100435محمد جمال انصؾ التهامى الشناوى

٨۵٩

 1615120200100023محمد جمال فاروق امبارك

٨۶۰

 1615120200101279محمد جمعه عبد المقصود جمعه الخولى

٨۶۱

 1615120200101308محمد حسام الدين محمد احمد السطيحه

٨۶۲

 1615120200100694محمد حسام صابر محمد عبد الجواد

٨۶۳

 1615120200101114محمد حكيم مروان حسن محمود خليفه

٨۶۴

 1615120200100467محمد حمدى عبدالعزيز عيسى

٨۶۵

 1615120200101026محمد خالد احمد احمد ابوامباركه

٨۶۶

 1615120200100433محمد خالد فرج عوض

٨۶٧

 1615120200100448محمد خالد محمد اسماعيل بركات

٨۶٨

 1615120200100936محمد ربيع محمود على

٨۶٩

 1615120200101000محمد رزق محمد رزق الوصيؾ

٨٧۰

 1615120200101177محمد رضا عبد العزيز العفيفى

٨۴۵
٨۴۶

٨۵٧
٨۵٨

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۴۱٧من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٨٧۱

 1615120200101039محمد رمضان ابراهيم عبده يونس

٨٧۲

 1615120200100650محمد سالم محمود عثمان

٨٧۳

 1615120200100048محمد سامى محمد عبد الرحمن زيد

٨٧۴

 1615120200101276محمد سليمان احمد سليمان ؼزاله

٨٧۵

 1615120200100576محمد سمير السيد عبد الرحيم

٨٧۶

 1615120200101161محمد سمير محمد على عبد المنعم

٨٧٧

 1615120200100836محمد شاكر السيد احمد الفرماوى

٨٧٨

 1615120200101460محمد شتا شتا ابو النضر مسعود

٨٧٩

 1615120200100255محمد صابر حسن صابر الشاذلى

٨٨۰

 1615120200101248محمد صالح محمد متولى

٨٨۱

 1615120200101172محمد صبرى عبد الباقى يوسؾ الضبع

٨٨۲

 1615120200100752محمد صبرى محمد السعيد محمد

٨٨۳

 1615120200100816محمد صالح محمد عبد الهادى السيد سالمه

٨٨۴

 1615120200100485محمد صالح محمد على شاهين

٨٨۵

 1615120200100380محمد طلعت احمد عكر

٨٨۶

 1615120200100385محمد عادل الحارس السيد محمد

٨٨٧

 1615120200101269محمد عادل جعفر سكيت

٨٨٨

 1615120200101406محمد عادل عوض مرشدى السعودى

٨٨٩

 1615120200101372محمد عادل محمد العريان

٨٩۰

 1615120200100874محمد عادل محمد امين

٨٩۱

 1615120200101368محمد عادل محمد محمد عمار

٨٩۲

 1615120200101433محمد عاصم نصر الدسوقى اللبان

٨٩۳

 1615120200100033محمد عاطؾ سليمان البربرى

٨٩۴

 1615120200100823محمد عاطؾ فوزى الشاذلى ابراهيم

٨٩۵

 1615120200101001محمد عاطؾ منصور بكر السيد

٨٩۶

 1615120200100568محمد عبد السالم على عبد النبى

٨٩٧

 1615120200100254محمد عبد هللا عبد هللا عبد الحميد

٨٩٨

 1615120200100706محمد عبدالروؾ عبدالمجيد الشهاوى

٨٩٩

 1615120200100271محمد عبدالمنعم احمد عز

٩۰۰

 1615120200100593محمد عبده الرفاعى عبد الجواد االلفى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۴۱٨من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩۰۱

 1615120200101328محمد عبده عرفات ابو ادريس

٩۰۲

 1615120200100438محمد عبده عطية السيد قنديل

٩۰۳

 1615120200100075محمد عزت عبد المحسن الصاوى عابدين

٩۰۴

 1615120200100340محمد عصام محمد على احمد

٩۰۵

 1615120200100242محمد على احمد ندا

٩۰۶

 1615120200101427محمد على المحمدى البيلى محمد

٩۰٧

 1615120200100682محمد على عبد هللا على المتولى

٩۰٨

 1615120200100465محمد على عوض عبد العاطى هاشم

٩۰٩

 1615120200100793محمد عوضين عبد الرازق طه

٩۱۰

 1615120200101261محمد فتحى جميل المواردى

٩۱۱

 1615120200100273محمد فتحى سعد كامل

٩۱۲

 1615120200100065محمد فتحى محمد محمد حسنين

٩۱۳

 1615120200101355محمد فواد عبد الحميد جمعه

٩۱۴

 1615120200101231محمد فواد عبد الخالق زايد

٩۱۵

 1615120200100992محمد كمال الرفاعى محمد مرسى

٩۱۶

 1615120200100233محمد ماهر اليمانى ابوزيد

٩۱٧

 1615120200101365محمد مجدى بدير على

٩۱٨

 1615120200100261محمد مجدى عبدالجليل حراز

٩۱٩

 1615120200100421محمد محمد على على السحلى

٩۲۰

 1615120200101309محمد محمود برعى ابو سمك

٩۲۱

 1615120200100742محمد محمود شوقى عبد المولى

٩۲۲

 1615120200100588محمد محمود محمد الديب

٩۲۳

 1615120200100406محمد محمود محمد محمود محمد هيبه

٩۲۴

 1615120200100426محمد محمود محمود محمد وزه

٩۲۵

 1615120200100973محمد مسعد الوصيؾ مسعد القزاز

٩۲۶

 1615120200101132محمد مصطفى احمد عطيه شلبى

٩۲٧

 1615120200100802محمد مصطفى الدسوقى عطوه الدسوقى

٩۲٨

 1615120200100934محمد مصطفى عوض محمد زيدان

٩۲٩

 1615120200100606محمد ممدوح عبده على ابوعلى

٩۳۰

 1615120200100898محمد منتصر السيد محمد يوسؾ

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۴۱٩من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩۳۱

 1615120200100014محمد نعيم ابراهيم مصطفى الدقلى

٩۳۲

 1615120200101157محمد نعيم راضى المدبولى سيد احمد

٩۳۳

 1615120200100655محمد نهاد محمد المهدى محمد

٩۳۴

 1615120200100444محمد هشام صدقى المزين

٩۳۵

 1615120200100458محمد وائل عبد الحميد يوسؾ منيسى

٩۳۶

 1615120200100335محمد وسيم محمد محمد الخياط

٩۳٧

 1615120200101324محمد ولىء محمد احمد جنيدى

٩۳٨

 1615120200101371محمد وليد كمال مرسى ابراهيم بدر

٩۳٩

 1615120200101010محمد ياسر فواد عشيبه

٩۴۰

 1615120200100880محمد يسرى عبد المنعم عبد الفتاح فنديس

٩۴۱

 1615120200100762محمود ابراهيم عوض على االمام

٩۴۲

 1615120200101129محمود احمد عباس جاد

٩۴۳

 1615120200101104محمود الشحات محمد محمود خاطر

٩۴۴

 1615120200100929محمود ايمن السعيد عبده ابراهيم

٩۴۵

 1615120200101388محمود بهيج ابراهيم السيد طه

٩۴۶

 1615120200100910محمود حسن الشبراوى عبد الحليم

٩۴٧

 1615120200101060محمود خميس شعبان السيد عامر

٩۴٨

 1615120200100709محمود رضا محمود النجار

٩۴٩

 1615120200100935محمود سمير المحمدى الشربينى الصايػ

٩۵۰

 1615120200100240محمود شريؾ جمال محمد عبد الرحمن

٩۵۱

 1615120200100432محمود شعبان مصطفى عبد هللا عوض

٩۵۲

 1615120200100955محمود طلعت السيد السعيد محمد

٩۵۳

 1615120200101437محمود طه محمود ابوقالب

٩۵۴

 1615120200100173محمود عباس عبد الؽنى عباس الملوى

٩۵۵

 1615120200100366محمود عبد الحميد السيد احمد السبيتى

٩۵۶

 1615120200101093محمود عبدالقادر عبدهللا عبدالحميد عثمان

٩۵٧

 1615120200100100محمود عصام محمد احمد كرسون

٩۵٨

 1615120200101210محمود على ابراهيم السيد

٩۵٩

 1615120200101363محمود عماد عبد القادر المؽازى محمد

٩۶۰

 1615120200100429محمود عوؾ عبد الرحمن مسلم

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۴۲۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩۶۱

 1615120200101333محمود كامل عوض السيد عفيفى

٩۶۲

 1615120200101408محمود محسن محمود السيد

٩۶۳

 1615120200101263محمود محمد حسن خيرهللا

٩۶۴

 1615120200100464محمود محمد ربيع عثمان روتان

٩۶۵

 1615120200100071محمود محمد صبحى على حتحوت

٩۶۶

 1615120200100585محمود محمد طه فايد

٩۶٧

 1615120200100038محمود محمد عبد الوهاب الكفراوى

٩۶٨

 1615120200100573محمود محمد فوزى اللبودى

٩۶٩

 1615120200101320محمود محمد نصر سعد عراقى

٩٧۰

 1615120200101322محمود نمير محمود عبد الفتاح محمد

٩٧۱

 1615120200100377مرام خالد احمد فرحات

٩٧۲

 1615120200100225مرام محمد شلبى كامل

٩٧۳

 1615120200100081مرفت سامى مسعد عبد الخالق

٩٧۴

 1615120200100441مروان سعيد محمود منيسى

٩٧۵

 1615120200100404مروه حسن نوبى عبد القادر

٩٧۶

 1615120200100210مروه خالد حسن احمد العايدى

٩٧٧

 1615120200100903مروه شريؾ احمد ابراهيم ابو العنين

٩٧٨

 1615120200100364مروه عبد السالم محمد حسن بربوش
مروه عبد العزيز عبد العزيز عبد
1615120200100775
العزيزخميس
 1615120200100901مروه لبيب الحسينى محمد الحسينى

٩٨۱

 1615120200101146مروه محمد حسين حسن محمد

٩٨۲

 1615120200101430مروه يوسؾ محمد السيد يوسؾ

٩٨۳

 1615120200100776مريم احمد محمد عزب احمد

٩٨۴

 1615120200100632مريم احمد مختار محمد الحضرى

٩٨۵

 1615120200101226مريم احمد مصطفى عنانى

٩٨۶

 1615120200100671مريم اشرؾ عبد الرحمن حسن رمضان

٩٨٧

 1615120200100788مريم توكل احمد عنب

٩٨٨

 1615120200100542مريم جمال احمد صادق ابو طالب

٩٨٩

 1615120200101292مريم حسن رمضان مصطفى محمد

٩٩۰

 1615120200100672مريم خالد زكى محمد الجمل

٩٧٩
٩٨۰

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

حضور

انصراؾ

صفحة  ۴۲۱من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

٩٩۱

 1615120200100690مريم رزق يوسؾ رزق سليمان

٩٩۲

 1615120200100975مريم رضا حلمى رمضان عيسى

٩٩۳

 1615120200100620مريم رمضان المتولى ابراهيم احمد

٩٩۴

 1615120200101070مريم طارق العشماوى ابوبكر عشماوى

٩٩۵

 1615120200100591مريم طه طه وهدان

٩٩۶

 1615120200100990مريم عادل حسن الؽريب

٩٩٧

 1615120200100082مريم عبد الهادى الدسوقى ابو على

٩٩٨

 1615120200101469مريم عبدالسالم عبدالعليم عبدالحليم

٩٩٩

 1615120200101447مريم عصام السيد توفيق

حضور

انصراؾ

 1615120200100102 ۱۰۰۰مريم على فرج على ريحان
 1615120200100789 ۱۰۰۱مريم عمار حمزه على
 1615120200100298 ۱۰۰۲مريم مجدى محروس بسطوروس حنين
 1615120200100886 ۱۰۰۳مريم محروس عبد العال فايز
 1615120200101305 ۱۰۰۴مريم محمد احمد عبد العزيز محمد
 1615120200101141 ۱۰۰۵مريم محمد احمد فرحات
 1615120200101307 ۱۰۰۶مريم محمد البيومى عبد العزيز
 1615120200100710 ۱۰۰٧مريم محمد السيد الشناوى
 1615120200100235 ۱۰۰٨مريم محمد بدوى الجندى
 1615120200100926 ۱۰۰٩مريم محمد رضا السيد محمد على
 1615120200100945 ۱۰۱۰مريم محمد عبد الحميد السيد عبده
 1615120200100085 ۱۰۱۱مريم محمد عبدهللا محمد شهاب الدين
 1615120200100999 ۱۰۱۲مريم محمد محمود السيد سليمان
 1615120200100833 ۱۰۱۳مريم محمد محمود خليل شتيوى
 1615120200100878 ۱۰۱۴مريم محمود محمد محمد عبد الرحمن
 1615120200101219 ۱۰۱۵مريم منتصر مصباح عبدالسالم وهبه
 1615120200101011 ۱۰۱۶مريم ميخائيل رزق ميخائيل فرج
 1615120200100624 ۱۰۱٧مريم ناصر احمد على االمير
 1615120200101319 ۱۰۱٨مريم نعيم محمد مصطفى
 1615120200100716 ۱۰۱٩مريم هشام الحنفى محمد احمد
 1615120200101290 ۱۰۲۰مشارى مصطفى الدسوقى السباعى عسل

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۴۲۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100323 ۱۰۲۱مصطفى احمد السيد الؽريب عبد هللا
 1615120200100987 ۱۰۲۲مصطفى السيد السيد على الجيار
 1615120200100469 ۱۰۲۳مصطفى السيد خطاب خطاب
 1615120200101189 ۱۰۲۴مصطفى رضا مصطفى عبده عوض
 1615120200100001 ۱۰۲۵مصطفى محسن ابراهيم احمد محمد
 1615120200100784 ۱۰۲۶مصطفى محمد السيد ابو العنين هجرس
1615120200100360 ۱۰۲٧
1615120200100450 ۱۰۲٨
1615120200101359 ۱۰۲٩
1615120200101451 ۱۰۳۰
1615120200100882 ۱۰۳۱

مصطفى محمد بدوى النجار
مصطفى محمد عبد الجواد عبد العاطى
عطيه
مصطفى محمد محمد عبد الكريم الشويحى
مصطفى محمود ابراهيم عبد المقصود عبد
الهادى
مصطفى مختار مصطفى عبد العال

 1615120200100787 ۱۰۳۲معاذ عاطؾ بهجى درؼام
 1615120200100994 ۱۰۳۳معاذ عبد اللطيؾ معروؾ عبد اللطيؾ اسالم
 1615120200100761 ۱۰۳۴معاذ نشات محمد ابراهيم مصطفى
 1615120200100686 ۱۰۳۵معتصم احمد محمد منصور عبد الرحمن
 1615120200100037 ۱۰۳۶ملك عبد الحى محمد عبد الحى الخالع
 1615120200100044 ۱۰۳٧ملكه عصام محمد محمد العنانى
 1615120200100853 ۱۰۳٨ممدوح عبد الفتاح يسرى عبد الفتاح
 1615120200100769 ۱۰۳٩منار احمد عبد العزيز البندارى على
 1615120200101006 ۱۰۴۰منار حمدى عبد االحد الصالح متولى طه
 1615120200100202 ۱۰۴۱منار محمود عبدالفتاح عبد المجيد شاهين
 1615120200100526 ۱۰۴۲منار ممدوح انور عبدالصمد شراره
 1615120200100398 ۱۰۴۳منة هللا احمد رجب احمد يوسؾ
 1615120200100156 ۱۰۴۴منة هللا احمد محمد احمد الزواوى
 1615120200100402 ۱۰۴۵منة هللا احمد هاشم شعبان
 1615120200100177 ۱۰۴۶منة هللا السيد عبد هللا الهندوم
 1615120200101183 ۱۰۴٧منة هللا موفق السيد حسين عبده
 1615120200100913 ۱۰۴٨منه هللا ابراهيم محمد ابراهيم صالح
 1615120200100643 ۱۰۴٩منه هللا حمدى محمد ابو مصطفى الردينى
 1615120200101053 ۱۰۵۰منه هللا رضا احمد على
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صفحة  ۴۲۳من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200101323 ۱۰۵۱منه هللا رياض رزق معروؾ نواره
 1615120200100304 ۱۰۵۲منه هللا محمد مدحت محمد ابراهيم
 1615120200101139 ۱۰۵۳منه هللا ممدوح سمير ممدوح المنسى
 1615120200101019 ۱۰۵۴منه هللا نجاح امين الشرقاوى
 1615120200101304 ۱۰۵۵منه ايهاب محمد ابو زهره
 1615120200100556 ۱۰۵۶منه سعد ابراهيم محمد سويدان
 1615120200100077 ۱۰۵٧منه طه ابراهيم الشافعى
 1615120200101033 ۱۰۵٨منه ماجد عبدالعزيز مرسى عبد المطلب
 1615120200101169 ۱۰۵٩منى السيد السيد ابو الفضل
 1615120200100211 ۱۰۶۰منى حافظ محمد مصطفى سالم
 1615120200100801 ۱۰۶۱منى رمضان صالح احمد
 1615120200100701 ۱۰۶۲منى رمضان عبد البديع احمد
 1615120200100151 ۱۰۶۳منى كمال حسن عبد الجواد سعد
 1615120200101306 ۱۰۶۴مومن احمد رمزى السعيد العنانى
 1615120200100454 ۱۰۶۵مومن حماده ابراهيم ابراهيم ندا
 1615120200100783 ۱۰۶۶مومن دهيم محمد ؼازى السيد
 1615120200100676 ۱۰۶٧مونيا مدحت عبد الؽفور حسن على
 1615120200100495 ۱۰۶٨مى احمد احمد محمد اللقانى
 1615120200100921 ۱۰۶٩مى احمد محمد محمود منصور
 1615120200101115 ۱۰٧۰مى الدسوقى محمد ابراهيم العتوى
 1615120200101339 ۱۰٧۱مى عبد السالم عبد هللا ابو حامد
 1615120200101195 ۱۰٧۲مى معتز عبدهللا ابراهيم المؽازى
 1615120200100806 ۱۰٧۳ميار السعيد عبد الروؾ السعيد
 1615120200100070 ۱۰٧۴ميار عبد الفتاح ابراهيم عبد الفتاح جناح
 1615120200100393 ۱۰٧۵ميار محمد حسن على حسن
 1615120200100567 ۱۰٧۶ميار محمد راشد زياده راشد
 1615120200100017 ۱۰٧٧ميار محمد فراج زين الشاطر
 1615120200100765 ۱۰٧٨ميرال مدحت عبد السالم عبد الوهاب
 1615120200101137 ۱۰٧٩ميرنا ايهاب صابر مكارى ايوب
 1615120200100352 ۱۰٨۰ميرنا حسنى احمد عبد القوى عميره
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 1615120200100852 ۱۰٨۱ميرنا خالد قطب ربيع
 1615120200101150 ۱۰٨۲ميرنا سالم محمد بدوى البيعه
 1615120200101347 ۱۰٨۳ميرنا عماد عبد المنعم الشوربجى
 1615120200101272 ۱۰٨۴ميرنا مجدى عبد الرحمن على جاويش
 1615120200101342 ۱۰٨۵ميرنا هشام محمد السيد ابراهيم
 1615120200100419 ۱۰٨۶ميالد عبدالمسيح ميالد عبدالمسيح
 1615120200100479 ۱۰٨٧ناجى مسعد طه على عطيه
 1615120200100384 ۱۰٨٨نادر عبد الحليم عبد الستار عبد الحليم
 1615120200100865 ۱۰٨٩ناريمان على عبد المنعم محمد السيد
 1615120200100324 ۱۰٩۰نانسى ابوالسعد محمد يوسؾ
 1615120200100227 ۱۰٩۱نانسى عبد الرحمن رضا رحيم
 1615120200100091 ۱۰٩۲نانسى محمد ابو العزم محمد عقده
 1615120200101446 ۱۰٩۳نانسى نصر احمد عبد الحميد احمد
 1615120200100760 ۱۰٩۴نانى والى السيد القللى محمد الشربينى
 1615120200101360 ۱۰٩۵نبيله ابراهيم عبد الحميد عبد القوى
 1615120200101303 ۱۰٩۶نبيه شحاته نبيه حسين ابو طالب
 1615120200101143 ۱۰٩٧نجالء محمود محمد حسن حنفى
 1615120200100229 ۱۰٩٨نجوى ابراهيم ابراهيم محمد فرج
 1615120200100382 ۱۰٩٩ندا السيد عبدالحليم عبدالعليم ؼزيز
 1615120200100293 ۱۱۰۰ندا الشوادفى عبد العزيز صالح السيد
 1615120200100523 ۱۱۰۱ندا عالء الدين سمير عبده يونس
 1615120200100558 ۱۱۰۲ندا عالء الدين على اؼا
 1615120200100888 ۱۱۰۳ندا محمد خالد محمد ابراهيم
 1615120200101003 ۱۱۰۴ندا محمد فوزى عبيد
 1615120200100050 ۱۱۰۵ندا محمد مسعد عبدالفتاح اسماعيل
 1615120200100815 ۱۱۰۶نداء السعيد محمد محمد الديسطى
 1615120200101440 ۱۱۰٧ندى ابراهيم محمد البستانى
 1615120200100922 ۱۱۰٨ندى احمد على عبد العال المتولى ليله
 1615120200100781 ۱۱۰٩ندى اسامه لطفى ابراهيم الباز
 1615120200100978 ۱۱۱۰ندى الجرايحى عابد ابراهيم ؼنيم
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 1615120200100517 ۱۱۱۱ندى المنشاوى المنشاوى محمود النحراوى
 1615120200100583 ۱۱۱۲ندى امين شوقى عبد الشافى صايمه
 1615120200101239 ۱۱۱۳ندى ايهاب عبدالحليم عبدالرحمن
 1615120200100028 ۱۱۱۴ندى خالد على محمد شتا
 1615120200101030 ۱۱۱۵ندى رافت محمود كروش
 1615120200101074 ۱۱۱۶ندى رمضان عبدهللا بيومى السعيد
 1615120200100279 ۱۱۱٧ندى شعبان شعبان سالم
 1615120200100747 ۱۱۱٨ندى طارق الشحات حسين
 1615120200100216 ۱۱۱٩ندى طارق رمضان احمد السحت
 1615120200100597 ۱۱۲۰ندى طارق محمد ابو العطا
 1615120200101029 ۱۱۲۱ندى عبدهللا عبدالؽفار سالمه
 1615120200100647 ۱۱۲۲ندى على على رزق العبد
 1615120200100088 ۱۱۲۳ندى فرحات عيسى اسماعيل المدهون
 1615120200100475 ۱۱۲۴ندى مجدى السيد فرحات حليمه
 1615120200101337 ۱۱۲۵ندى محب مجاهد على ابراهيم
 1615120200101037 ۱۱۲۶ندى محمد عبد الستار احمد البحراوى
 1615120200101448 ۱۱۲٧ندى محمد محمد ابراهيم ابو سمره
 1615120200100691 ۱۱۲٨ندى محمد مسعد ابراهيم محمد بخيت
 1615120200101052 ۱۱۲٩ندى مصطفى عزت شوقى
 1615120200101117 ۱۱۳۰ندى مصطفى محمد ابوشنادى
 1615120200100168 ۱۱۳۱ندى هشام فتوح على الصفتى
 1615120200101296 ۱۱۳۲ندى وحيد طايع هالل
 1615120200101054 ۱۱۳۳ندى ياسر نصر ابو الريش
 1615120200100309 ۱۱۳۴نرمين ابراهيم احمد عبدهللا ابوشنب
 1615120200100507 ۱۱۳۵نرمين شعبان فاروق عبدالؽنى
 1615120200100162 ۱۱۳۶نرمين عبدالفتاح محمود محمد
 1615120200101338 ۱۱۳٧نرمين محمد ابراهيم المصرى ابراهيم
 1615120200100057 ۱۱۳٨نرمين محمود عبد الدايم البسيونى
 1615120200101277 ۱۱۳٩نسمه خالد كامل البدوى
 1615120200101094 ۱۱۴۰نصر سالمه حسن الوكيل
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 1615120200100297 ۱۱۴۱ننسى عبدالحميد عبدالفتاح ابوالعز السيد
 1615120200100939 ۱۱۴۲نهال صالح الدين يوسؾ حجازى
 1615120200100403 ۱۱۴۳نهال ناصر حامد عبد الؽنى الصاوى
 1615120180100321 ۱۱۴۴نهى السيد عبد الحميد البيلى سالم
 1615120200100669 ۱۱۴۵نهى الؽريب الؽريب رمضان محمد
نهى محمد نجاح عبد المحسن عبد المعطى
1615120200101454 ۱۱۴۶
الزمر
 1615120200101244 ۱۱۴٧نور حسن السيد على ابو ليله
 1615120200101327 ۱۱۴٨نور رضا الحمادى محمد الحصى
 1615120200100388 ۱۱۴٩نور عماد فواد محمود رزق
 1615120200101424 ۱۱۵۰نورا احمد انس محمد جنديه
 1615120200100080 ۱۱۵۱نورا ارحب عبد العزيز محمد شتا
 1615120200100993 ۱۱۵۲نورا حسن ابوالمعاطى محمد على
 1615120200100711 ۱۱۵۳نورا فتحى معاطى حافظ
 1615120200100268 ۱۱۵۴نورا محمد مصطفى محمود حسين
 1615120200100532 ۱۱۵۵نوران ابراهيم انور محمد درويش
 1615120200100213 ۱۱۵۶نوران عبدالحكيم عطيه حماده احمد
 1615120200100218 ۱۱۵٧نوران محمد حسن مصطفى سالمه
 1615120200100753 ۱۱۵٨نوران محمد شحاته محمد اسماعيل
 1615120200100283 ۱۱۵٩نورسين احمد ظريؾ احمد سالمه
 1615120200100622 ۱۱۶۰نورسين السيد عوض النعناع
 1615120200100627 ۱۱۶۱نورهان احمد احمد محمد بركة
 1615120200101081 ۱۱۶۲نورهان احمد فياض التهامى فياض
 1615120200100136 ۱۱۶۳نورهان ايمن نبيل على صالح
 1615120200100187 ۱۱۶۴نورهان حسام الدين حمدى قطب عبدالكريم
 1615120200101158 ۱۱۶۵نورهان حماد محمد صبحى حماد النشار
 1615120200100849 ۱۱۶۶نورهان رضا احمد فرج مصطفى
 1615120200101380 ۱۱۶٧نورهان رفاعى محمد نجاتى محمد الرفاعى
 1615120200100498 ۱۱۶٨نورهان صبرى رشاد هالل عماره
نورهان لبيب عبد البديع عبد العزيز ابو
1615120200101411 ۱۱۶٩
طالب
 1615120200101458 ۱۱٧۰نورهان محمد عبد العليم ابو زيد
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 1615120200101135 ۱۱٧۱نورهان هشام ابراهيم بدور
 1615120200100721 ۱۱٧۲نورين صالح محمد محمد المتولى الجلده
 1615120200100144 ۱۱٧۳نيرة عالءالدين محمد زعرب
 1615120200100692 ۱۱٧۴نيره الرفاعى حسن السيد عبده
 1615120200100938 ۱۱٧۵نيره محمد محمد السعيد محمد عوضين
 1615120200100343 ۱۱٧۶نيرى طارق سيد توفيق محمد
 1615120200100061 ۱۱٧٧نيفين مجدى عبد البصير ابوزهره
 1615120200101004 ۱۱٧٨هاجر احمد عبدالسالم حماد
 1615120200100642 ۱۱٧٩هاجر احمد متولى رضوان ؼانم
 1615120200100902 ۱۱٨۰هاجر اسماعيل محمد المكاوى محمد
 1615120200101283 ۱۱٨۱هاجر السعيد محمد السعيد حسن
 1615120200100586 ۱۱٨۲هاجر شعبان حسن ابو عبيد
 1615120200100052 ۱۱٨۳هاجر عادل عبدالحميد عافيه
 1615120200100280 ۱۱٨۴هاجر عالء مسعد محمد احمد قمبر
 1615120200100067 ۱۱٨۵هاجر عماد عبدالجواد ابوالمجد ودن
 1615120200101007 ۱۱٨۶هاجر محمد سليمان السقا
 1615120200100510 ۱۱٨٧هايدى عادل عبد الرحيم زيان
 1615120200101346 ۱۱٨٨هبه هللا محمد عبد النبى محمد شحاته
 1615120200101429 ۱۱٨٩هبه بالسى محمد محروس
 1615120200101102 ۱۱٩۰هبه حامد فتحى بسيونى
 1615120200101398 ۱۱٩۱هبه صفوت محمد محمد احمد رسالن
 1615120200100908 ۱۱٩۲هبه عزيز ابراهيم عيد احمد
 1615120200100799 ۱۱٩۳هدى على محمد على الشريؾ
 1615120200100511 ۱۱٩۴هدى محمد احمد مكى
 1615120200101056 ۱۱٩۵هدير ابراهيم عبد المنعم عزب
 1615120200100545 ۱۱٩۶هدير السيد عبد الشافى عبد هللا
 1615120200100189 ۱۱٩٧هدير ايمن عبد الؽنى محمد الدلتونى
 1615120200101381 ۱۱٩٨هدير حمد عبد الحميد محمد حمد
 1615120200100492 ۱۱٩٩هدير طارق جابر برؼش
 1615120200101286 ۱۲۰۰هدير عصام على عوض العنانى
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 1615120200100684 ۱۲۰۱هدير ماهر بكر اسماعيل البطه
 1615120200100246 ۱۲۰۲هشام السعيد احمد سليمان وهدان
 1615120200100932 ۱۲۰۳هشام السعيد المهدى عبد المنعم زيادة
 1615120200100204 ۱۲۰۴همس جمال محمد ابراهيم
 1615120200101213 ۱۲۰۵همس محمد نمر عثمان
 1615120200101238 ۱۲۰۶همسه احمد حامد حسان
 1615120200100920 ۱۲۰٧همسه على محمد السيد محمد حواش
 1615120200101119 ۱۲۰٨هنا ياسر محمد السيد الرفاعى
 1615120200100773 ۱۲۰٩هناء ابراهيم عيسى ؼانم
 1615120200100112 ۱۲۱۰هناء سمير عبد اللطيؾ السيد المكاوى
 1615120200100746 ۱۲۱۱هناء مجاهد رجب مجاهد
 1615120200100295 ۱۲۱۲هناء مصطفى عباس مصطفى على العبد
 1615120200100405 ۱۲۱۳هناء هاشم عبد الفتاح يوسؾ حسن
 1615120200101374 ۱۲۱۴هند عبد الناصر على السيد السقا
 1615120200100919 ۱۲۱۵هيا البدوى ابو المعاطى محمد بدوى
 1615120200100996 ۱۲۱۶وائل حامد الشبراوى احمد اسماعيل
 1615120200100354 ۱۲۱٧ورده احمد حميده عبد العزيز
 1615120200100839 ۱۲۱٨وسام ابو طالب على المهدى حجازى
 1615120200101147 ۱۲۱٩وسام عبد المنعم احمد هارون على
 1615120200100689 ۱۲۲۰وسام عمرو عبد الحكيم المهدى حسانين
 1615120200100392 ۱۲۲۱وفاء احمد السيد مسعد ابوالسعود
 1615120200100322 ۱۲۲۲وفاء بدر حلمى عبد الهادى زيدان
 1615120200101401 ۱۲۲۳وفاء جابر عبد الفتاح عبد العزيز السعيد
 1615120200101018 ۱۲۲۴وفاء رمضان عبدالصمد زهران
 1615120200100609 ۱۲۲۵وفاء محمد سليم سمرة
 1615120200100791 ۱۲۲۶وفاء مصطفى فاروق ابراهيم منسى
 1615120200100822 ۱۲۲٧وفاء وحيد عدالن احمد
 1615120200100094 ۱۲۲٨وفاء يحى عبدربه سعد شنب
 1615120200101259 ۱۲۲٩وليد سعد عبدالعزيز علوه
 1615120200100124 ۱۲۳۰وليد شوقى عبداللطيؾ زايد سعداوى
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۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100785 ۱۲۳۱وليد محمود صدقى محمود درويش
 1615120200100418 ۱۲۳۲يارا حسام الدين ناجى محمد سلومة
 1615120200101126 ۱۲۳۳يارا حسين السيد النجار
 1615120200100489 ۱۲۳۴يارا ربيع عبدالحميد سالمه
 1615120200100884 ۱۲۳۵يارا صالح الدين محمد محمد جبر
 1615120200100045 ۱۲۳۶يارا عالء محمد كامل يوسؾ سليمان
يارا مجدى ابراهيم محمد عبد الحميد
1615120200100345 ۱۲۳٧
ابراهيم
 1615120200100226 ۱۲۳٨يارا محمد الموافى العزب
 1615120200100601 ۱۲۳٩يارا وليد محمد محمود يوسؾ
 1615120200101109 ۱۲۴۰ياسمين السيد حسين التمنه
 1615120200100651 ۱۲۴۱ياسمين السيد نجيب محمد عوض
 1615120200101297 ۱۲۴۲ياسمين رضا محمد احمد البؽدادى
 1615120200100796 ۱۲۴۳ياسمين عبد الرحيم محمد عبد المولى
 1615120200100756 ۱۲۴۴ياسمين عبد السالم عبد الحميد عبد السالم
 1615120200100314 ۱۲۴۵ياسمين عالء ابراهيم على منصور
 1615120200100529 ۱۲۴۶ياسمين فرج سيد احمد داود سيد احمد
 1615120200101077 ۱۲۴٧ياسمين محمد سالم محمد مطاريد
 1615120200100101 ۱۲۴٨ياسمين محمد محمود محمد ليمونه
 1615120200100856 ۱۲۴٩ياسمين مصطفى اسماعيل حافظ الرمادى
 1615120200100373 ۱۲۵۰يحيى هانى عنتر ابراهيم محمد
 1615120200100734 ۱۲۵۱يسر محمد الشربينى عبده يونس
 1615120200100150 ۱۲۵۲يسرا محمد عبد هللا محمد بيومى ابو زيد
 1615120200100172 ۱۲۵۳يمنى احمد عطيه احمد يسن
 1615120200100579 ۱۲۵۴يمنى اكرم السيد ابراهيم الخاليلى
 1615120200100933 ۱۲۵۵يمنى السيد المتولى السيد العطار
 1615120200100374 ۱۲۵۶يمنى امجد محمد محمد القاضى
 1615120200101160 ۱۲۵٧يمنى ايمن حسن محمد موافى
 1615120200100763 ۱۲۵٨يمنى حسن عبد المومن الشربينى
 1615120200101291 ۱۲۵٩يمنى حسين السيد على الخولى
 1615120200101224 ۱۲۶۰يمنى شريؾ عبد الجليل حسن

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۴۳۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱۲٧٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100834 ۱۲۶۱يمنى طارق ابراهيم محمد ابراهيم
 1615120200100336 ۱۲۶۲يمنى عنتر عبد التواب ابراهيم سالمه
 1615120200100731 ۱۲۶۳يمنى مصطفى عبد الحميد احمد الديب
 1615120200100020 ۱۲۶۴يوحنا عزت سامى انيس اسعد
 1615120200100820 ۱۲۶۵يوسؾ احمد السيد محمد عجوة
 1615120200100995 ۱۲۶۶يوسؾ احمد المتولى عبدالمجيد
 1615120200100396 ۱۲۶٧يوسؾ احمد عبد الرزاق سعد رزيقه
 1615120200100598 ۱۲۶٨يوسؾ احمد محمد مسلم
 1615120200100409 ۱۲۶٩يوسؾ ايمن محمد عبد العزيز نافع
 1615120200101088 ۱۲٧۰يوسؾ حمدى محمد ابو المحاسن نعيم
 1615120200100728 ۱۲٧۱يوسؾ سالم حمدى سالم سيد احمد
 1615120200101423 ۱۲٧۲يوسؾ مجدى حسين الحديدى عسل
 1615120200101223 ۱۲٧۳يوسؾ محمد الصديق عيد
 1615120200100667 ۱۲٧۴يوسؾ محمد حسن محمد حسن
1615120200101287 ۱۲٧۵
1615120200100630 ۱۲٧۶
1615120200101358 ۱۲٧٧
1615120200101203 ۱۲٧٨

يوسؾ مسعد عبد الفتاح محمد اليمانى
يوسؾ مصطفى الراملى مصطفى ابو
االسعاد
يوسؾ وائل السعيد انيس وهدان
يوسؾ وائل محمد محمد البيومى عبد
الرحيم

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۴۳۱من ۵۰۶

بيان باسماء الطالب المسجلين بالمقررات في العام الجامعي

الفصل

 :الفصل الربيعي
طبيعة الدراسة

 :انتظام

اسم الطالب
ابانوب عوض عزيز طوبيه
ابرار عبدهللا عباس زين
ابراهيم حسين ابراهيم كامل السيد
ابراهيم حمدى فتحى ابراهيم شحتو
ابراهيم شاكر عبد الفتاح الدسوقى عيسى
ابراهيم عاطؾ عبدالسالم على شحاته
ابراهيم على ابراهيم على تركيه
ابراهيم محمد ابراهيم محمد
ابراهيم محمد ابراهيم محمد ابراهيم الدسوقى
ابراهيم يحيى عبدالعزيز عبدالقادر
احسان محمود محمد محمود عنانى
احمد ابراهيم احمد السيد محمد
احمد ابراهيم العدوى العفيفى
احمد ابراهيم العرابى رزق السقا
احمد احمد عبد العظيم ابوسكينه
احمد اسامه عبد العزيز الخولى
احمد اكرم الشحات محمد
احمد السيد ناصؾ الدسوقى ابو الخير
احمد المؽاورى احمد محمد ناصؾ
احمد الهلباوى رزق الدسوقى يوسؾ
احمد الوصيؾ محمد ابراهيم ابراهيم
احمد انور محمد حسن على احمد
احمد باسم عطيه سعد ابو رفاعى
احمد بالل عبد الموجود ابراهيم
احمد جابر محروس ضيؾ هللا العقارى
احمد جمال احمد الشربينى امام
احمد حسن على على محمد الدويهى
احمد حمدى عبدالجواد محمد
احمد خالد السيد احمد البسيونى
احمد خالد على المملوك
احمد خليل احمد محمد ابراهيم
احمد رجب محمد حافظ حموده
احمد رضا احمد محمد نصر
احمد رضا عبد اللطيؾ عبد هللا
احمد رياض شكرى احمد الدرس
احمد زينهم رفعت سعد مرؼنى
احمد سالم عبدالجليل احمدابراهيم
احمد سامح السعيد كامل

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۴۳۲من ۵۰۶

بيان باسماء الطالب المسجلين بالمقررات في العام الجامعي
احمد سامح السيد عرمان
احمد سعد بدير احمد بدير زينه
احمد سعيد الشحات عبدربه عبد هللا
احمد سعيد محمد عبدالؽنى موسى
احمد سالمه احمد عبدالمعطى سالمه
احمد سمير محمد كحشر
احمد سيد احمد محمد خطاب
احمد شاكر المرسى ابراهيم الناقر
احمد شلبى مرسى شلبى الجبالى
احمد صالح السيد على على رخا
احمد صبحى اسماعيل ابراهيم الحيله
احمد صفوت رمضان ابو
احمد صالح احمد محمد زقزوق
احمد طارق محمد عباس محمد عمر
احمد عاطؾ احمد عبد الحميد الحيله
احمد عبد الحليم عبد الحميد الشهاوى
احمد عبد الحليم عبد العليم محمد

حمد عبد الحميد عبد الروؾ عبد الحميد عبد العال
احمد عبد الرحمن عبد الجواد عبد الرحمن فايد
احمد عبد الؽفار محمد جاد
احمد عبد القادر السيد يوسؾ الؽنام
احمد عبدالفتاح زكريا سافوح
احمد عبدهللا عيد ابوالنصر
احمد عبدالناصر محمد نجم
احمد عبده عبده مصطفى مراد
احمد عالء الدين احمد العدل الباز
احمد عالء عباس حماد بركات
احمد على حامد قاسم
احمد على على حسن احمد حسين
احمد على هانى هارون الشامى
احمد عمر محمد رضوان
احمد عيد عبد الهادى محمد سالمه
احمد عيسى محمد نجيب عون المعداوى
احمد فاروق ابراهيم عوض الدميرى
احمد فواد سعد عبد الرازق محمد
احمد مجدى حسنين احمد المرشدى
احمد مجدى محمد عبد هللا الحناطى
احمد محمد ابراهيم رضوان سليم
احمد محمد ابو الفتوح ابراهيم محرز
احمد محمد احمد شعالن
احمد محمد اسماعيل المزين
احمد محمد السيد العربى ابوالرجال
احمد محمد السيد محمد نجا

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۴۳۳من ۵۰۶

بيان باسماء الطالب المسجلين بالمقررات في العام الجامعي
احمد محمد السيد محمد يونس
احمد محمد العوضى على على
احمد محمد عبد الؽنى على عامر
احمد محمد عبده محمد حسن
احمد محمد عطيه مجاهد
احمد محمد على العوضى مصطفى زايد
احمد محمد على على فايد
احمد محمد على محمد عبده
احمد محمد فوزى ؼنيم
احمد محمد محمود عبد هللا شيحه
احمد محمد مختار االمام السيد
احمد محمد منير محمد محمود جادهللا
احمد محمود محمد احمد زايد
احمد مسعد محمد يوسؾ خيرهللا
احمد مصطفى عبد العال السيد الشاميه
احمد مصطفى مؽازى محمد جمعه
احمد منصور عبد الوهاب القمصانى
احمد مهيب عبد اللطيؾ الفقى
احمد ناصر بيومى الشرنوبى يونس
احمد ناصر صابر البسيونى
احمد نصحى محمد احمد الباز
احمد هاشم عبدالفتاح محمد ابراهيم
احمد وائل على ابو الخير
احمد وجيه فاضل سالمه محمد
احمد وليد محمد عوض
احمد ياسر احمد الجوهرى ابو العينين
احمد يسرى احمد عبدالصبور الشيخ
ادهم احمد ابو زيد على عرب
ادهم احمد عبد هللا عبد المقصود
ادهم ايمن صابر محمد طه
ادهم عماد حسن حسن على التركى
اروى احمد احمد عبدالؽنى خضر
اروى عبد هللا السيد السيد اللبودى
اروى محمد احمد ادم زكى
اريج عزت هالل محمد عبد هللا
اسامة محمد احمد الشباسى
اسامه عماد سعيد ابو العطا
اسامه محمد صبح حمزه الهنيدى
اسر ايمن امين المسيرى
اسراء ابراهيم عبد المنعم محمود
اسراء احمد الحسين القعقاع محمد
اسراء احمد على عوض شعيب
اسراء احمد محمد الخليفه

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۴۳۴من ۵۰۶

بيان باسماء الطالب المسجلين بالمقررات في العام الجامعي
اسراء اسامه ابو الفتوح رزق رزق
اسراء الرفاعى احمد شوقى محمود الرفاعى
اسراء السيد عبد الستار محمود الجمل
اسراء السيد عبد الواحد عثمان ابراهيم
اسراء جمال احمد ابو النجا شحاته
اسراء جمال محمد ابو ؼنيم
اسراء رضا عبد الخالق عبد الواحد
اسراء زكريا محمد ابوالنضر
اسراء سامح ابراهيم السيد عوض
اسراء سعد محمد نوح
اسراء سمير عبد الحكيم عفيفى النمر
اسراء شعيب المؽاورى ابو زيد
اسراء عبد الحميد محمد حسين عبد الرحمن
اسراء عبدالعزيز محمد محمد مصطفى
اسراء مجدى ابراهيم السيد المتولى
اسراء محمد عبد المنعم االباصيرى محمد
اسراء محمد كيالنى رجب
اسراء محمد منصور محمد احمد
اسراء محمود امين موسى
اسراء محمود بسيونى حسن بسيونى بدر
اسراء منصور عبد الرازق ابراهيم عارؾ
اسراء ناجى ابراهيم المرسى رزيق
اسراء نبيل السيد على على
اسالم ابراهيم انيس محمد زايد
اسالم السيد متولى معاطى
اسالم جالل عبد الفتاح محمد عبد ربه
اسالم حسام عبدالموجود سويلم
اسالم لطفى احمد حسن نصر
اسالم ياسر السيد على حسانين
اسماء احمد رمضان على
اسماء احمد صالح عوض شعوط
اسماء احمد عبد الونيس محمد المسيرى
اسماء احمد محمد نصر
اسماء اسماعيل عبد المنعم على احمد صقر
اسماء االحمدى العراقى ابراهيم عامر
اسماء السيد عبد الحميد عيد مصطفى
اسماء بكر عبدالناصؾ عبدهللا البهنسى
اسماء جمال محمود محمد السيد
اسماء حسن عبد الخالق حسن منصور
اسماء راضى سعد محمود طربوش
اسماء رجب محمد ضبش
اسماء رضا حسنين محمد
اسماء زؼلول حمودة ابوهيكل

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۴۳۵من ۵۰۶

بيان باسماء الطالب المسجلين بالمقررات في العام الجامعي
اسماء سامى عبد المعطى حسن فراج
اسماء سمير عطيه السيد يوسؾ
اسماء شريؾ احمد محمد الكيال

سماء عبد الناصر عبد الحليم عبد المعطى المكاوى
اسماء عبد النبى على موسى سيد احمد
اسماء عبدالقادر عبدالونيس محمد الزؼبى
اسماء على السيد ابر اهيم احمد
اسماء على محمد على الجزار
اسماء على معين معين على الصياد
اسماء كمال محمد فكرى اباظه
اسماء محمد احمد احمد زؼلول
اسماء محمد توفيق ابو زيد ؼراب
اسماء محمد عيد عيد سالم
اسماء محمود جوده جعفر
اسماء ياسر ابراهيم الشيخ
اسماعيل السعيد عطيه اسماعيل سالم
اشرؾ محمد محمد احمد البحرية
افنان اسماعيل محمد اسماعيل عامر
افنان عاطؾ ابو بكر رمضان الحوت
افنان نصر احمد راشد عمر
االء ابراهيم ابراهيم السيد خليل
االء ابراهيم الكيالنى السيد احمد
االء ابراهيم رمضان محمد ابو ضعن
االء ابراهيم عبد الوهاب قرقر
االء احمد اسماعيل سالمه وافى
االء احمد خالد السعيد
االء احمد عباس زايد زايد
االء احمد محروس عبدهللا مليجى الكرمانى
االء احمد محمد حسين عبد الرسول
االء السعيد خليل السعيد الفقى
االء بهاء شحاته مدكور
االء جمال احمد طه ابراهيم
االء حسنى سليمان خالد ابوطاحون
االء رجب السيد الشناوى
االء رمضان محمد عبده
االء سليم خيرى سليم
االء سمير عبد العظيم شحاته
االء صبرى فرحان عبد الحميد الجداوى
االء صالح عبدالرازق محمد محمود الشاذلى
االء عادل بسيونى الخواص
االء عاطؾ رمضان شعبان الفيومى
االء عبدالرحمن مبروك درويش ايوب
االء فتوح محمد ابوالفتوح

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۴۳۶من ۵۰۶

بيان باسماء الطالب المسجلين بالمقررات في العام الجامعي
االء كمال اسماعيل محمد مرسى
االء محمد جمال اسماعيل مصطفى
االء محمد عبد الواحد عبد الرحمن عثمان
االء محمود محمد احمد شبير
االشرؾ ابراهيم نصير محمد سليمان
البراء ايهاب عمر احمد
الحسن عبدالوهاب عبدالوهاب ابو النجا
السعيد احمد السيد عبد السالم سيؾ ودن
السعيد محمد محمد ضباب
السيد ابراهيم السيد الجزيرى
السيد محمد السيد عبدالكريم
الشيماء محمد سعد حسن اسماعيل
الشيماء محمد محمد ابراهيم محمد ابو الخير
الشيماء مصطفى محمد خليفة عوض
العربى عبد العظيم السيد العربى عارؾ
الهام زكى زكى الداودى المنزالوى
الهام محمد امام محمد مصطفى
امال رفيق السيد صقر
امال شوقى عبد الؽفور السيد عبد السالم
امال محمد عبدة محمد المنزالوى
امانى السيد ابراهيم السيد موسى
امانى ايمن محمود سالمه
امانى عيد بسيونى فهيم العجمى
امانى محمد محى الدين عيسى عبدالؽفار
امجد شكرى عبد الخالق على المصرى
امجد عاصم محمود محمود الحديدى
امل سمير عدالن احمد عبد الحليم
امل مصطفى احمد عبد الرحمن الكتامى
امنية عبد هللا عبد السالم حسن داؼر
امنية محمد عبدالجيد شحاته ماجور
امنيه السيد على الرفاعى السيد
امنيه حمادة ابو ذكرى ابوذكرى
امنيه رمضان محمد محمود الجندى
امنيه عبد الحق محمد السيد الفرنوانى
امنيه ماهر سعد الشهاوى
امنيه محمد السيد ابراهيم
اميره ابوالعينين يونس عبداللطيؾ
اميره احمد حمدى منصور
اميره اسامه السيد عبد الرازق الصباغ
اميره جمال ابو الفتوح محمد ابو الخير
اميره حسن حسن محمد شهاوى
اميره حمدى عبد المهيمن زؼيب
اميره خالد محمد الخولى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۴۳٧من ۵۰۶

بيان باسماء الطالب المسجلين بالمقررات في العام الجامعي
اميره خيرى عابدين حسينى شريؾ
اميره شعبان عبدهللا عبدالرازق
اميره طارق عبد العظيم محمد احمد
اميره عبد الحميد اسماعيل االمام
اميره عبد اللطيؾ مصطفى عبد اللطيؾ عامر
اميره قطب فريد عبد اللطيؾ ابراهيم
اميره محمد المرسى المرسى سعفان
اميره محمد محمد ؼازى
اميره وليد هنداوى زايد
اميره يحيى زكريا حسن بطيحه
انجى محمد احمد خليل
انس سميح انور محمد اماره
انس عادل مصطفى هنطش
انس عبد العزيز عبد العزيز ابراهيم مرعى
انس عبد الهادى عبد الفتاح عبد الهادى
اهداء خالد صادق حامد سلمان
ايات بدران عبد الخالق محمد االطروش
ايات عبده احمد فرحات على
ايات منير محمد خليل
اياد على حسن على نعيم
اياد محمد عاشور عوض
اية موافى محمد موافى الؽيطانى
ايالؾ جمال عبدالمجيد محمد حسين عبدالجواد
ايمان ابراهيم عبد الخالق عبد الخالق البانوبى
ايمان ابراهيم فتوح الصاوى
ايمان احمد السيد السعيد سليمان
ايمان احمد عبد الرازق عبد الفتاح السجاعى
ايمان اسامه عبد العزيز السنوسى
ايمان خليل ابراهيم السيد فرؼلى
ايمان شعبان عيد عبدالمؽيث
ايمان شوقى عبد الخالق محمد عيد
ايمان صبيح عبد الؽنى محمد ابو الخشب
ايمان عادل عبد الحميد ابراهيم السيد
ايمان عبد هللا ابو بكر مسلم
ايمان عبد الوهاب سعد عبد العزيز
ايمان عبدالجليل ؼريب القلشى
ايمان على معوض خميس
ايمان عيد محمد ابراهيم الصعيدى
ايمان فريد عبد الستار احمد االحول
ايمان محسن امين محمد المنيسى
ايمان محمد عبد الحليم احمد سعد دراز
ايمان محمد مصطفى الشندويلى
ايمان مسعد حسن محمد المتولى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۴۳٨من ۵۰۶

بيان باسماء الطالب المسجلين بالمقررات في العام الجامعي
ايمان مسعود الشناوى عويس
ايمان مصطفى احمد عبدهللا احمد الشيخ
ايمان ناجى ابراهيم الوصيؾ احمد
ايمان نشات عبدالسميع البنا
ايمان نعمان عبده الحنفى سالل
ايمان يوسؾ محمد حسين محمود
ايمن عبدالحليم السيد عبدالعزيز التونى
ايناس اسامه حسن محمد الدسوقى
ايناس السيد محمد السيد السبع
ايناس مصطفى اسماعيل زؼلول
ايه ابو زيد محمد يونس النجار
ايه احمد صابر طه ابو المعاطى
ايه اسامه شعبان احمد محمد سمك
ايه راشد على حسين
ايه رافت عبد المنعم على الشامى
ايه سامح احمد المالح عبد الاله الجندى
ايه شوقى محمد محمد شاهين
ايه عادل عبدالحميد خليل
ايه عاطؾ االمير عبد هللا االمير
ايه عبد الحميد احمد حموده
ايه عبد الرحمن محمد عبدالرحمن عبده
ايه عبد السالم عثمان العيوطى
ايه عبد هللا قاعود عبد هللا
ايه عزيز الدين جابر عبد الحليم
ايه عوض السيد احمد محمد قنيش
ايه فضل احمد قطب شهاوى
ايه كرم عبدالمقصود عبدالمنعم
ايه محمد محمد محمود النماس
ايه محمد محمد يوسؾ سيد احمد
ايه مصطفى احمد ندا
ايه معاطى السعيد معاطى الحديدى
ايه هوارى جالل رمضان شرؾ الدين
ايه وجدى احمد السيد عامر
ايه وجيه زين العوضى عبدهللا
باسل وائل عبد العليم السيد القزاز
باسم عبد هللا فخر الدين القرموط
باسم نصر محمد عبد هللا خاطر
بدر شاكر سليمان ابراهيم الرخ
بريهان وائل عبده احمد محمد سرور
بسام ابراهيم ابو الفتح سليمان ماضى
بسمة تامر جابر مسعود صالح
بسمه صالح سالمه محمد عامر
بسنت ابراهيم مرسى عبد الؽنى الدالى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۴۳٩من ۵۰۶

بيان باسماء الطالب المسجلين بالمقررات في العام الجامعي
بسنت احمد محمد السيد قناوى
بسنت حامد شعيب مصطفى عجمى
بسنت مصطفى مصطفى على النجار
بالل محمد محمد صالح عيد
بيير بيشوى بطرس بطرس
تسنيم اشرؾ محمد هواش
تسنيم الحسينى بالل المرسى المرسى شطا
تسنيم سعيد على الشاذلى
تسنيم عادل ابراهيم قاسم محمد
تسنيم محمد مختار عبد الوهاب فوده
تقى السيد عمر هدهود
تقى سعيد منصور منصور الحنتير
تيسير محمد عبدهللا رشاد
ثريا السيد السيد على عمر خطاب
ثناء محمد مصطفى محمد
جمال ايمن مصطفى عبد الرحمن مصطفى
جنه كامل مصطفى الباز
جنه محمد السيد محمود صقر
جهاد السيد سيد احمد جاد عبيدو
جهاد انور محمود ابو العينين
جهاد بدير السيد محمد بسيونى دحدوح
جهاد سعد عبدالصادق عبد المولى رضوان
جهاد سليمان محمد سليمان محمد
جهاد عاطؾ السيد عبدالسالم النجار
جهاد عبدهللا عبد النبى السيد سليمان
جهاد مجدى محمد احمد المكاوى
حاتم محمد القطب زهيرى
حاتم مروان عبدالؽنى محمد عبدالدايم
حازم رجب عبد القادر عبد الرازق العتر
حازم سالم محمد على سالم
حازم سعيد الشحات عبدهللا الصعيدى
حازم شريؾ ابراهيم عبد الروؾ
حازم محمد عبده شحاته النجار
حازم محمود حامد حسين عبد الكريم
حبيبه احمد محمود احمد هالل
حبيبه حسن حسن محمد زلط
حبيبه صبرى احمد محمود حماد
حبيبه محمد ابراهيم محمد شلبى
حبيبه محمد سمير محمد عبد الرازق
حبيبه ممدوح السيد على محمد
حسام اسماعيل محمد عيسى
حسام الدين حسن محمود ابراهيم البحيرى
حسام الدين عصام عبدالمنعم حمام

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۴۴۰من ۵۰۶

بيان باسماء الطالب المسجلين بالمقررات في العام الجامعي
حسام فريد عبد الرحمن على شحاته
حسام محمد عارؾ احمد عمر
حسام محمد منصور محمد كراوية
حسن احمد حسن السنهورى
حسن جابر حسن اسماعيل
حسناء مصطفى محمد احمد موسى
حسين احمد حسن حسين حسن
حسين ياسر محمد عبد المنعم عبد المنعم
حفصة محمد فؤاد المكاوى
حكمت مصطفى زكى الصباغ
حليمه اسماعيل ابو العطا اسماعيل درؼام
حمزه عصام محمد شعبان بلبع
حمزه فكيه عبد الصمد عبد البارى
حنان عزت صالح ضهر
حنين الشربينى احمد الشربينى حطب
حنين متولى رمضان محمد عيسى
حنين محمد جمال ثابت عثمان
خالد السيد محمود اسماعيل فطيم
خالد ايمن فاروق على عرفه
خالد باسم فتحى عبد العليم سرحان
خالد رمضان السيد خير هللا
خالد عاصم محمد حسين الجندى
خالد عبد المنعم السيد عبد الهادى السيد
خالد عصام عبد المنعم شعبان
خالد على عبد الفتاح الخولى
خلود ابراهيم امين النبراوى
خلود عبد هللا فهمى عبد الخالق جاد
خلود عطا المتولى عبد الوهاب خليفه
خلود على محمد عبد الرحيم علوان
خلود عوضين عبدالاله محمد الصايػ
خلود قطب شريؾ متولى عاشور
خلود محسن السيد عبدالعال البطه
دارين عادل عوض عبد السالم سالمه
داليا عادل على ابوؼنيمه

داليا عبد المقصود محمد عبد المقصود الهاشمى
داليا عماد حمدى عبد العزيز رجب البنا
دانه محمد صالح درؼام
دعاء ابراهيم احمد السيد طايل
دعاء ابراهيم محمود صالح
دعاء السعيد الدسوقى جوده السعيد
دعاء رشاد احمد موسى ؼنيم
دعاء رشدى ابراهيم اسماعيل الكومى
دعاء صالح ابوالعنين البنا

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۴۴۱من ۵۰۶

بيان باسماء الطالب المسجلين بالمقررات في العام الجامعي
دعاء عزت احمد حسن
دعاء مصطفى عبد الحميد عبد الحميد المنسى
دعاء يسرى عبد الرسول عبد المجيد
دميانا روبيل ويصا رزق بسادة
دنيا السيد احمد محمود حسن
دنيا المتولى عبدالؽنى المتولى فلو
دنيا خالد جمال الدين محمد عبد الواحد
دنيا عبدالرحمن عبدالعزيز الجوهرى
دنيا عبدالعال محمد عبد الجواد ابوحالوه
دنيا عز الدين عبد الرازق عبد الرازق الشيخ
دنيا عماد السيد ابو يوسؾ
دنيا محمد محمد ابو عيد
دينا اسماعيل حمدى الوردانى
دينا صالح رياض محمد المحصى
دينا مرسى انيس عيد
رافت مجدى رافت الشناوى
راندا عصمت حلمى زهيان جودة
رانيا حسن حسن محمد الدياسطى
رانيا ربيع مؽيب جمعه حفلش
رانيا عباس محمد الشناوى الؽريب
رانيا عبد الكريم احمد عبد الكريم
رانيا محمود ياسين احمد
رانيا مهدى سالم السيد
رانيم محممد عبد الجواد محمد شمخ
راويه محمد عبد هللا احمد احمد
رحاب عبد العليم عبد الفتاح عزو
رحاب عونى محمود حسن الشاعر
رحاب محمد محمد يونس عوض
رحمه اسامه محمد طلبه سليمان
رحمه اكمل مصطفى ؼنيم
رحمه السيد عبد منديلة عنبر
رحمه جمال سرور احمد
رحمه حازم شاكر حموده
رحمه حسام الدين احمد
رحمه صالح السعيد محمد نعمه هللا
رحمه صالح سالم بيومى
رحمه صالح سميح محمد
رحمه عبد الؽنى احمد عبد الخالق
رحمه عالء فوزى محمد دويب
رحمه على على يوسؾ سليم
رحمه متولى احمد الؽرباوى
رحمه محمد مصطفى ابوالعز عبد العزيز
رحمه مصباح عبد الفتاح محمد

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة
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بيان باسماء الطالب المسجلين بالمقررات في العام الجامعي
رحمه هالل جميل محمود
رحمه يحيى عوض فهمى الجمال
ردينه ايمن عبد الهادى عبد السالم الخليجى
رشا جمال عبد اللطيؾ النبوى مندور
رشا عزمى عبد الجواد عطا رخا
رضا ابراهيم محمد ابراهيم حسانين
رضا صبرى احمد ابراهيم احمد
رضوى احمد محمد عطيه انور
رضوى حمدى عبدالقادر الفيومى
رضوى عاصم محمد محمد رزق
رضوى عبدالقادر عطاهللا سيد احمد قنديل
رؼد احمد محمد صادومه
رؼد السيد جبر عوض
رؼد انس فاضل سالت
رؼد زينهم محمود حافظ الحصى
رؼد مجدى محمود ابراهيم ابوالفضل
رؼد محمد محمود محمد العنانى
رفيدة رافت سعد الملوى
رفيده محمد سيد احمد الموذن
رقيه طلعت عبد القادر عبد الرووؾ بدر
رقيه مصطفى محمد مصطفى مصطفى
رمضان ماجد عبد الخالق منصور
رنا جالل محمود النضار
رنا حمادى محمد محمود
رنا خالد محمود ابوزيد
رنا سعيد كامل محمد سعيد واصل
رنا شريؾ عبد السالم محمود زيدان
رنا صبحى على السيد قاسم
رنا عبد المنعم صالح عبده سالمه
رنا محمد ابراهيم محمد المرابط
رنا محمود محمود احمد نعمت هللا
رنا نادر مصطفى كمال عبد القادر سعيد
رواء هيثم محمد عبد العاطى بكر
روان ابراهيم عبدالعاطى رزق الشابورى
روان ابو اليزيد محمد ابو قورة
روان احمد طه ابراهيم حسن
روان احمد فوزى الجوهرى
روان اشرؾ محمود الزهيرى
روان السيد سعيد عبدالنبى محمد
روان حسام السعيد السعيد جاد
روان حمدى رجب محمد عبد الفتاح
روان خميس محمود قطب محمد عبدالقادر
روان رضا محمد جديانه

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۴۴۳من ۵۰۶

بيان باسماء الطالب المسجلين بالمقررات في العام الجامعي
روان رضا محمود محمود الشويل
روان سعيد محمد عبد العزيز السواحلى
روان صالح احمد جاد
روان طه السيد المرجاوى
روان محمد سالم خليل محمد
روان محمد على عبد اللطيؾ عبد الؽنى
روان محمود محمد ابوالليل
روضه اسامه حسن عبد السميع االشقر
روضه اسماعيل محمود اسماعيل الشامى
روضه امام عبد الباسط على الخطيب
روضه صالح كامل محمد احمد
روضه منصور جابر منصورعبد
روضه وليد خفاجه الحفناوى السيد
روضه ياسر حمدى عبدالهادى
روميساء حسن السعيد محمد الحوارنى
روى سامى احمد سليم محمد
روية شوقى عبد الرحمن محمد العطار
رويدا احمد محمد فوزى احمد نجم
رويدا تامر محروس عبدالجليل صقر
روينا احمد محمد سكر
ريم ابراهيم عبدالرحمن البهنسى
ريم صالح الدين محمد حسب بركات
ريم عبد الؽنى دياب محمد العطار
ريم محمود عبد الرحمن عبده عياد
ريناد عاطؾ عبد القوى ابوالوفا الشوربجى
ريناد محمد زكريا محمد سيؾ الدين
ريهام سعد محمد عبيد الدكرورى
ريهام محمود محمد احمد
ريوان بالل نجاح ابو عنزه
زهراء السيد رشاد السيد عبدالحفيظ
زهراء ماهر محمد عبدالسالم هليل
زياد احمد رفعت محمد صادق قابيل
زياد اسامة احمد محمد ابراهيم
زياد حبشى محمد السيد على النشرتى
زياد حسام جمال الدين محمد الشاعر
زياد عادل فاروق محمود حسن
زياد عبد الؽنى عبد الفتاح الشرشابى
زياد محمد السيد عوض على اسماعيل
زياد محمد وجيد ؼنيم
زياد مصطفى احمد شحاته
زينب السيد صبرى السيد السيد سعيد
زينب ايمن محمد عبد المجيد النجار
زينب صبحى عبد السميع اسماعيل ناصؾ
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ساره المدثر الؽريب عبد المنعم
ساره جمال عبد اللطيؾ سالمة
ساره سعيد فارس ابراهيم ابوزيد
ساره سليمان على السيد الشين
ساره طارق احمد الشحرى
ساره عبد الحميد عبد الفتاح الداودى
ساره فتحى عوض سعد
ساره لمعى ابراهيم شتيه
ساره مجدى عبدالحميد الدن
ساره محمد احمد االشقر
ساره محمد طه السيد الشين
ساره محمد عبد هللا الكالؾ
ساره محمد عبد الهادى عبد العزيز الفقى
ساره هانى حسين صابر ؼنيم
ساره هشام عبد الحكيم محمود
ساندرا مجدى مكرم رياض عوض
سدين شريؾ على ؼيث
سعاد جمال عبد الؽنى عيسى
سعاد خالد مسعد عبد السالم محمد
سعد زؼلول المرسى الجوهرى
سلمى ابراهيم محمد السيد السيد امبابى
سلمى احمد حمدى شواطه
سلمى احمد فهمى عطيه عبد الكريم
سلمى اسالم السيد الحسانين حراز
سلمى انور عابد عبد القادر سالمه
سلمى جمال عبد العزيز ابراهيم مرعى
سلمى حاتم بندارى الشرقاوى
سلمى حسن البكرى الموافى روميه
سلمى حمدى السيد فرج السيد
سلمى سعد انصارى قلج
سلمى محمد بدر احمد محمد عمر
سلمى محمد خليل عبده جادو
سلمى محمد صبرى ابراهيم السيد داود
سلمى محمد صبرى فرحات محمد
سلمى محمد عبد الرحمن العدوى
سلمى مصطفى احمد زرد
سلمى مصطفى احمد محمود عبدالعال

سلمى نصر عبد الرحمن السيد عثمان عبد الفتاح
سلوى عصام رمضان على السيد
سلوى مدحت محمد شبل
سماء ايمن ابراهيم انور االشوح
سماء صفوت محمد محمد الشونى

سماء عبد السالم عبد المعبود عبد السالم الخامى
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سماء محمد محمد الداجن
سماح محمد محمد ابو المعاطى داود
سمر سمير حمدان محمد على عمران
سمر ناصر السعيد السعيد على
سميه الجهرى فتح محمود ضاهر
سميه السيد عبد الهادى عبد الباقى طمان
سناء احمد صبحى السيد جاد
سهيله ابراهيم محمد ؼالب شلبى
سهيله السيد سعد الشربينى عبد الرحمن
سهيله حسنى البحيرى ابراهيم ابو حالوة
سهيله سعيد زكى عرابى
سهيله صبرى فوزى سعده
سهيله عزيز عبدالعظيم ابراهيم فايد
سهيله عالء السيد عبد الخالق احمد
سهيله لطفى لطفى محمد عوض الكومى
شاديه السيد الذكى محمود البسيونى
شدوه السيد على على المسنى
شذا محمد على محمد سالمه
شروق اسامه محمد احمد كشك
شروق السيد سعد مصطفى النجار
شروق رياض محمد زيان عيسى
شروق على احمد قطب الصعيدى
شروق محمود اسماعيل دعبيس
شروق محمود حسن عكر
شريؾ جمال عبدالهادى الرفاعى
شريؾ فرج عبد اللطيؾ شرشير
شهد ابراهيم بسيونى عبد هللا خلؾ
شهد ابراهيم كامل على عامر
شهد السعيد عطيه سالمه البيومى
شهد عالء مرسى شاهين
شهد محمد سالم ابوالفتوح البيلى
شيرين ابو بكر عبد ربه بيلى بدوى
شيماء امين السيد عمر امين
شيماء جمال ابراهيم رمضان فاضل رمضان
شيماء سعد عبدالخالق محمد البهى
شيماء على عبدالحميد على الشعيرى
شيماء محمد رمضان مصطفى ابو العز
شيماء محمد عبدالجيد هنداوى
شيماء محمد محمد على سعد
شيماء نشات احمد مكاوى الصباغ
شيماء وحيد زكى احمد عبدهللا
صابرين عبد هللا محمد ابراهيم ابو المعاطى
صفا محمد عبد اللطيؾ على مره
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صفاء بليػ حمدى سيؾ النصر على
صالح احمد ابوالليل موسى
صالح رجائى عبدالعزيز معوض سليمان
ضحى عادل عبد الحميد رمضان
ضحى عبد الحليم ابو العطا عبده الجزار
ضحى عصام احمد احمد سليم
ضحى عصام محمد محروس محمد الدقرنى
ضحى ياسر محمد السيد الحفناوى
ضياء الدين احمد محمد النقرود
ضياء محمد محسوب صقر
طارق السيد محمد درويش على
طارق حسن محمد على حسن ياسين
طارق محمد رمضان السيد على
طاهر حامد طاهر البيه
طلعت محمود محمد ضيؾ هللا
عادل عبد الحميد على المتولى جمعه
عاصم عبداللطيؾ حسن محمد
عاصم عالء السيد ابو اليزيد
عباس عابدين احمد احمد لويزو
عباس محمد عباس محمد شاهين
عبد الحميد رمضان محمود محمد مطاوع
عبد الحميد شريؾ عبد الحميد جابر
عبد الرحمن احمد على احمد الشيخ
عبد الرحمن احمد فهمى حجازى
عبد الرحمن احمد محمد ربيع محمد جاب هللا
عبد الرحمن احمد ناجى على النجار
عبد الرحمن اسامه محمد محمد حسن فرحات
عبد الرحمن اشرؾ عبد الحميد محمد
عبد الرحمن العدوى عوض محمد
عبد الرحمن جمال مسعد مجاهد مصطفى
عبد الرحمن حسام على عبد العظيم شماله
عبد الرحمن سامح البدراوى ابوالمعاطى
عبد الرحمن سامى احمد احمد سالم
عبد الرحمن سمير ابو العينين ابو الخير
عبد الرحمن صالح مصطفى حسن السرجانى
عبد الرحمن صبحى على عبدالفتاح
عبد الرحمن عاطؾ عبد هللا عوض هللا محمد
عبد الرحمن عاطؾ محمود الطنطاوى محمد

عبد الرحمن عبد الرحمن عبدالرازق عبدالواحد
عبد الرحمن فاروق ابراهيم محمود
عبد الرحمن محمد احمد محمد المؽربى
عبد الرحمن محمد حجاج ابراهيم سليمه
عبد الرحمن محمد على محمد البدوى
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عبد الرحمن محمد عمر السيد
عبد الرحمن محمود محمد عبد اللطيؾ الشاعر
عبد الرحمن منصور عبدالمولى محمد
عبد الرحمن ياسر مصطفى عبدالعزيز
عبد هللا ابو بكر حامد محمد معوض حمص
عبد هللا حسن محمد سليمان الرفاعى
عبد هللا سليمان ابراهيم السيد
عبد هللا عبد الرحمن احمد محمد هجرس
عبد هللا عطية عبد الفتاح محمد
عبد هللا قطب حامد عوض
عبد هللا محمد السيد محمد حجاج
عبد هللا محمد المحمدى االبشيهى
عبد هللا محمد فتحى احمد المهدى
عبد هللا محمود محمد سالم كوهية
عبد المهيمن احمد عبد العاطى على ريا
عبدالحميد محمد عبدالحميد لواتى
عبدالسالم اشرؾ مصطفى كمال الباز
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الجبالى
عبده احمد سعد قناوى دياب
عبير احمد ابراهيم محمد الشيخ حسن
عبير اشرؾ ابراهيم حبشى
عبير عبد الرازق ابراهيم عبد الرازق
عبير عبد الناصر محمود حسن فارس
عبير عنتر محروس على
عثمان بدر عثمان بدر على
عثمان عاطؾ فتوح على طيره
عدنان عابر طه عوض محمود
عز الدين اشرؾ توفيق محمد احمد
عزه سمير حمدى المجدوبى
عزه معروؾ السعيد انصارى عيد
عال السيد محمود محمد على
عال حمدى الوصيؾ الوصيؾ شحاته
عال حمدى محمد عبد المعطى البحراوى
عال عبد المنعم عبد العزيز البدوى
عالء اسامه محمد على محمد
عالء الدين عصام محمود عبد هللا مرجان
عالء مرسى بسيونى الطباخ

عالءالدين التحفه عبدالرحمن عبد اللطيؾ التحفه
على احمد على احمد فتح هللا عيد
على اسامة يوسؾ منيسى
على السعيد على ابو موسى
على حسن عبداللة حسن ايوب
على حسن على سالم من
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على رضا على عثمان محمد
على سليم عبد الجيد عبداللطيؾ عبد هللا سليم

على عبد الرءوؾ على عبد الرءوؾ عالم الشرؾ
على محسن عبد القادر على احمد
على محمد على السعدنى
علياء ابراهيم احمد محمد الشاذلى
علياء ابوالكرام توفيق القمرى
علياء احمد على احمد اسماعيل
علياء حسن محمد عبدالفتاح
علياء خالد عبد المنعم جبر
علياء سامى عبد المنعم حسن الشابورى
علياء عيد سيداحمد عكاشه
علياء وحيد محمد محمد السمالوى
علياء يسرى عبد العزيز محمد سالم
عماد عبد الفتاح فتحى محمد حسين
عمار ابراهيم محمد عبدالحفيظ الفقى
عمار ياسر عبد الفتاح ابراهيم المتولى
عمار يسرى عبدالمنعم ابوسمره
عمر السيد على على الخولى
عمر جمال عبدالسميع عليمى
عمر خالد بدوى فاضل الماوى
عمر على محمود سيؾ عبد المقصود
عمر مجدى محمد عبدالحليم ؼازى
عمر محمد الحمادى شبل رسالن
عمر محمد السيد العشرى
عمر محمد حسين على بكر
عمر محمد رمضان السعيد الشربينى
عمر محمد عبد الجليل العوضى جبر
عمر محمد معروؾ عبده السيد على
عمر مصطفى السيد ابو المجد هنداوى
عمرو احمد ابراهيم حماده محمد
عمرو احمد محمد ابراهيم الدسوقى زيدان
عمرو الحسينى السيد محمد
عمرو امجد صبحى زكريا رضوان
عمرو حسام الدين خميس مصطفى محمد
عمرو خالد محمد محمد عباس
عمرو شكرى الزينى مجاهد جمعه
عمرو صالح محمد السعيد ؼزاله
عمرو عصام ابراهيم الهمدان
عمرو فواد محمد حسن كردى
ؼادة مسعد محمود الزناتى العدل
ؼاده احمد سامى عنتر
ؼاده امين امين السعيد على
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فاتن محمد عبدالعزيز عمر الخامى
فارس السيد محمد السيد القصبى
فارس عيد احمد عبد الرازق احمد
فارس محمد عبد الحميد محمود سويلم
فاطمة الزهراء احمد السيد الدمشيتى
فاطمة على على على حشاد
فاطمه ابوالخير بلتاجى زعير
فاطمه احمد فتحى اسماعيل العقبى
فاطمه اشرؾ محمد سلطان الجهرى
فاطمه الزهراء احمد على ابراهيم بحيرى
فاطمه الزهراء حسانين محمد فكرى حسنين
فاطمه الزهراء عالء محمود صالح
فاطمه الزهراء محمد حسن العتمه
فاطمه الزهراء محمود طه محمود متولى
فاطمه جمعه شوقى محمد
فاطمه حسن بهجات بهجات سرور
فاطمه طارق محمد مرعى
فاطمه محمد عبد هللا محمد ابراهيم
فايزه سعد سعد فهيم
فرح مجدى عزت زنباع
فرحة محمد محمود عبد المجيد
فريد شعبان صالح محمود ابو حمص
فريدة عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن
فريده عبد الجواد محمد معاذ عبد هللا
فضيلة عبد العزيز فتح هللا محمد
فكرى اسامى فكرى عبد الفتاح
فواد محسن فواد رشاد مومن
فيروز محمود محمد محمود
فيرونيكا ايهاب معوض بسطوروس
كامل كامل محمد راشد
كرستينا مالك فكرى جرجس
كريم احمد عبد الحميد مصطفى قبيه
كريم ايمن عبد الرحمن محمود عبد السالم
كريم حامد فتحى ابراهيم الؽفلول
كريم خالد حسين الشوربجى حسين
كريم طارق محمد يحيى
كريم عبد الظاهر عبد العال الدماطى
كريم عبد القوى عبد المطلب مصلحى مرسى
كريم عالء الدين عبدالعظيم الزؼبى
كريم عماد الدين محمد محمد جبر
كريم محمد الجوهرى ابراهيم كشكه
كريم محمد حمدى عبدالعاطى قريطم
كريمان اشرؾ عباس محمد
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كنزى عبدالسالم محمد عبد السالم السيسى
كيرلس ابراهيم جرجس يوسؾ
لبنى خالد حسن الصفتى
لطفى حسن حسن الصياد
لقاء محمدرضا بدير زيدان
لمياء السيد محمد السيد معين
لمياء على عبدالروؾ الؽنام
لوجينا طارق محمود احمد العوضى
ليلى سامى محمد السباعى حجازى
ليلى محمود احمد ابراهيم حموده
ليلى مصطفى محمد الحباك
ماجد توفيق محمد ابراهيم الشاعر
مادونا عاطؾ حنا هللا رزق هللا
مارتينا ايمن سامى فلتس
مارتينا عادل مترى توفيق شند
مارك مجدى خليل جرجس
ماريهان اسامه محمد قاسم
مازن هشام رافت اسماعيل اسماعيل
محسن سمير السيد شعبان محمد
محمد ابراهيم السيد مصطفى المرسى
محمد ابراهيم عاشور محمد ابو الهوى
محمد ابراهيم عبد هللا الخميسى محمد
محمد ابراهيم محمد بدير السيد سعيد
محمد ابو العز يونس ابوريا
محمد احمد فكرى السيد اباظة
محمد احمد محمود حسن السيد حبيب
محمد اسماعيل محمد حافظ ابوفدان
محمد اشرؾ ابو بكر محمود جبل
محمد اشرؾ عبد البديع محمد الشربينى
محمد اشرؾ على الزفتاوى
محمد اشرؾ محمد رشاد البيومى
محمد اشرؾ محمد عوض
محمد الحسن محمد عبد الروؾ ابراهيم العقده
محمد الحسنين العربانى عبد المجيد
محمد الراجحى محمد الراجحى السيد على
محمد السعيد عبدالحميد محمد ابراهيم
محمد السعيد يونس ابوزيد اسماعيل
محمد السيد السيد رضوان السماحى
محمد السيد حسن احمد المنسى
محمد السيد عبد الروؾ بدر
محمد السيد محمد احمد شومان
محمد السيد محمد السيد حسن حسونه
محمد امين سالمه محمد سالمه

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۴۵۱من ۵۰۶

بيان باسماء الطالب المسجلين بالمقررات في العام الجامعي
محمد ايمن احمد رزق

محمد جمال الدين الحسنين عبدالعزيز السماحى
محمد جمال انصؾ التهامى الشناوى
محمد جمال فاروق امبارك
محمد جمعه عبد المقصود جمعه الخولى
محمد حسام الدين محمد احمد السطيحه
محمد حسام صابر محمد عبد الجواد
محمد حكيم مروان حسن محمود خليفه
محمد حمدى عبدالعزيز عيسى
محمد خالد احمد احمد ابوامباركه
محمد خالد فرج عوض
محمد خالد محمد اسماعيل بركات
محمد ربيع محمود على
محمد رزق محمد رزق الوصيؾ
محمد رضا عبد العزيز العفيفى
محمد رمضان ابراهيم عبده يونس
محمد سالم محمود عثمان
محمد سامى محمد عبد الرحمن زيد
محمد سليمان احمد سليمان ؼزاله
محمد سمير السيد عبد الرحيم
محمد سمير محمد على عبد المنعم
محمد شاكر السيد احمد الفرماوى
محمد شتا شتا ابو النضر مسعود
محمد صابر حسن صابر الشاذلى
محمد صالح محمد متولى
محمد صبرى عبد الباقى يوسؾ الضبع
محمد صبرى محمد السعيد محمد
محمد صالح محمد عبد الهادى السيد سالمه
محمد صالح محمد على شاهين
محمد طلعت احمد عكر
محمد عادل الحارس السيد محمد
محمد عادل جعفر سكيت
محمد عادل عوض مرشدى السعودى
محمد عادل محمد العريان
محمد عادل محمد امين
محمد عادل محمد محمد عمار
محمد عاصم نصر الدسوقى اللبان
محمد عاطؾ سليمان البربرى
محمد عاطؾ فوزى الشاذلى ابراهيم
محمد عاطؾ منصور بكر السيد
محمد عبد السالم على عبد النبى
محمد عبد هللا عبد هللا عبد الحميد
محمد عبدالروؾ عبدالمجيد الشهاوى
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محمد عبدالمنعم احمد عز
محمد عبده الرفاعى عبد الجواد االلفى
محمد عبده عرفات ابو ادريس
محمد عبده عطية السيد قنديل
محمد عزت عبد المحسن الصاوى عابدين
محمد عصام محمد على احمد
محمد على احمد ندا
محمد على المحمدى البيلى محمد
محمد على عبد هللا على المتولى
محمد على عوض عبد العاطى هاشم
محمد عوضين عبد الرازق طه
محمد فتحى جميل المواردى
محمد فتحى سعد كامل
محمد فتحى محمد محمد حسنين
محمد فواد عبد الحميد جمعه
محمد فواد عبد الخالق زايد
محمد كمال الرفاعى محمد مرسى
محمد ماهر اليمانى ابوزيد
محمد مجدى بدير على
محمد مجدى عبدالجليل حراز
محمد محمد على على السحلى
محمد محمود برعى ابو سمك
محمد محمود شوقى عبد المولى
محمد محمود محمد الديب
محمد محمود محمد محمود محمد هيبه
محمد محمود محمود محمد وزه
محمد مسعد الوصيؾ مسعد القزاز
محمد مصطفى احمد عطيه شلبى
محمد مصطفى الدسوقى عطوه الدسوقى
محمد مصطفى عوض محمد زيدان
محمد ممدوح عبده على ابوعلى
محمد منتصر السيد محمد يوسؾ
محمد نعيم ابراهيم مصطفى الدقلى
محمد نعيم راضى المدبولى سيد احمد
محمد نهاد محمد المهدى محمد
محمد هشام صدقى المزين
محمد وائل عبد الحميد يوسؾ منيسى
محمد وسيم محمد محمد الخياط
محمد ولىء محمد احمد جنيدى
محمد وليد كمال مرسى ابراهيم بدر
محمد ياسر فواد عشيبه
محمد يسرى عبد المنعم عبد الفتاح فنديس
محمود ابراهيم عوض على االمام
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محمود احمد عباس جاد
محمود الشحات محمد محمود خاطر
محمود ايمن السعيد عبده ابراهيم
محمود بهيج ابراهيم السيد طه
محمود حسن الشبراوى عبد الحليم
محمود خميس شعبان السيد عامر
محمود رضا محمود النجار
محمود سمير المحمدى الشربينى الصايػ
محمود شريؾ جمال محمد عبد الرحمن
محمود شعبان مصطفى عبد هللا عوض
محمود طلعت السيد السعيد محمد
محمود طه محمود ابوقالب
محمود عباس عبد الؽنى عباس الملوى
محمود عبد الحميد السيد احمد السبيتى
محمود عبدالقادر عبدهللا عبدالحميد عثمان
محمود عصام محمد احمد كرسون
محمود على ابراهيم السيد
محمود عماد عبد القادر المؽازى محمد
محمود عوؾ عبد الرحمن مسلم
محمود كامل عوض السيد عفيفى
محمود محسن محمود السيد
محمود محمد حسن خيرهللا
محمود محمد ربيع عثمان روتان
محمود محمد صبحى على حتحوت
محمود محمد طه فايد
محمود محمد عبد الوهاب الكفراوى
محمود محمد فوزى اللبودى
محمود محمد نصر سعد عراقى
محمود نمير محمود عبد الفتاح محمد
مرام خالد احمد فرحات
مرام محمد شلبى كامل
مرفت سامى مسعد عبد الخالق
مروان سعيد محمود منيسى
مروه حسن نوبى عبد القادر
مروه خالد حسن احمد العايدى
مروه شريؾ احمد ابراهيم ابو العنين
مروه عبد السالم محمد حسن بربوش

مروه عبد العزيز عبد العزيز عبد العزيزخميس
مروه لبيب الحسينى محمد الحسينى
مروه محمد حسين حسن محمد
مروه يوسؾ محمد السيد يوسؾ
مريم احمد محمد عزب احمد
مريم احمد مختار محمد الحضرى
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مريم احمد مصطفى عنانى
مريم اشرؾ عبد الرحمن حسن رمضان
مريم توكل احمد عنب
مريم جمال احمد صادق ابو طالب
مريم حسن رمضان مصطفى محمد
مريم خالد زكى محمد الجمل
مريم رزق يوسؾ رزق سليمان
مريم رضا حلمى رمضان عيسى
مريم رمضان المتولى ابراهيم احمد
مريم طارق العشماوى ابوبكر عشماوى
مريم طه طه وهدان
مريم عادل حسن الؽريب
مريم عبد الهادى الدسوقى ابو على
مريم عبدالسالم عبدالعليم عبدالحليم
مريم عصام السيد توفيق
مريم على فرج على ريحان
مريم عمار حمزه على
مريم مجدى محروس بسطوروس حنين
مريم محروس عبد العال فايز
مريم محمد احمد عبد العزيز محمد
مريم محمد احمد فرحات
مريم محمد البيومى عبد العزيز
مريم محمد السيد الشناوى
مريم محمد بدوى الجندى
مريم محمد رضا السيد محمد على
مريم محمد عبد الحميد السيد عبده
مريم محمد عبدهللا محمد شهاب الدين
مريم محمد محمود السيد سليمان
مريم محمد محمود خليل شتيوى
مريم محمود محمد محمد عبد الرحمن
مريم منتصر مصباح عبدالسالم وهبه
مريم ميخائيل رزق ميخائيل فرج
مريم ناصر احمد على االمير
مريم نعيم محمد مصطفى
مريم هشام الحنفى محمد احمد
مشارى مصطفى الدسوقى السباعى عسل
مصطفى احمد السيد الؽريب عبد هللا
مصطفى السيد السيد على الجيار
مصطفى السيد خطاب خطاب
مصطفى رضا مصطفى عبده عوض
مصطفى محسن ابراهيم احمد محمد
مصطفى محمد السيد ابو العنين هجرس
مصطفى محمد بدوى النجار
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مصطفى محمد عبد الجواد عبد العاطى عطيه
مصطفى محمد محمد عبد الكريم الشويحى

صطفى محمود ابراهيم عبد المقصود عبد الهادى
مصطفى مختار مصطفى عبد العال
معاذ عاطؾ بهجى درؼام
معاذ عبد اللطيؾ معروؾ عبد اللطيؾ اسالم
معاذ نشات محمد ابراهيم مصطفى
معتصم احمد محمد منصور عبد الرحمن
ملك عبد الحى محمد عبد الحى الخالع
ملكه عصام محمد محمد العنانى
ممدوح عبد الفتاح يسرى عبد الفتاح
منار احمد عبد العزيز البندارى على
منار حمدى عبد االحد الصالح متولى طه
منار محمود عبدالفتاح عبد المجيد شاهين
منار ممدوح انور عبدالصمد شراره
منة هللا احمد رجب احمد يوسؾ
منة هللا احمد محمد احمد الزواوى
منة هللا احمد هاشم شعبان
منة هللا السيد عبد هللا الهندوم
منة هللا موفق السيد حسين عبده
منه هللا ابراهيم محمد ابراهيم صالح
منه هللا حمدى محمد ابو مصطفى الردينى
منه هللا رضا احمد على
منه هللا رياض رزق معروؾ نواره
منه هللا محمد مدحت محمد ابراهيم
منه هللا ممدوح سمير ممدوح المنسى
منه هللا نجاح امين الشرقاوى
منه ايهاب محمد ابو زهره
منه سعد ابراهيم محمد سويدان
منه طه ابراهيم الشافعى
منه ماجد عبدالعزيز مرسى عبد المطلب
منى السيد السيد ابو الفضل
منى حافظ محمد مصطفى سالم
منى رمضان صالح احمد
منى رمضان عبد البديع احمد
منى كمال حسن عبد الجواد سعد
مومن احمد رمزى السعيد العنانى
مومن حماده ابراهيم ابراهيم ندا
مومن دهيم محمد ؼازى السيد
مونيا مدحت عبد الؽفور حسن على
مى احمد احمد محمد اللقانى
مى احمد محمد محمود منصور
مى الدسوقى محمد ابراهيم العتوى
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مى عبد السالم عبد هللا ابو حامد
مى معتز عبدهللا ابراهيم المؽازى
ميار السعيد عبد الروؾ السعيد
ميار عبد الفتاح ابراهيم عبد الفتاح جناح
ميار محمد حسن على حسن
ميار محمد راشد زياده راشد
ميار محمد فراج زين الشاطر
ميرال مدحت عبد السالم عبد الوهاب
ميرنا ايهاب صابر مكارى ايوب
ميرنا حسنى احمد عبد القوى عميره
ميرنا خالد قطب ربيع
ميرنا سالم محمد بدوى البيعه
ميرنا عماد عبد المنعم الشوربجى
ميرنا مجدى عبد الرحمن على جاويش
ميرنا هشام محمد السيد ابراهيم
ميالد عبدالمسيح ميالد عبدالمسيح
ناجى مسعد طه على عطيه
نادر عبد الحليم عبد الستار عبد الحليم
ناريمان على عبد المنعم محمد السيد
نانسى ابوالسعد محمد يوسؾ
نانسى عبد الرحمن رضا رحيم
نانسى محمد ابو العزم محمد عقده
نانسى نصر احمد عبد الحميد احمد
نانى والى السيد القللى محمد الشربينى
نبيله ابراهيم عبد الحميد عبد القوى
نبيه شحاته نبيه حسين ابو طالب
نجالء محمود محمد حسن حنفى
نجوى ابراهيم ابراهيم محمد فرج
ندا السيد عبدالحليم عبدالعليم ؼزيز
ندا الشوادفى عبد العزيز صالح السيد
ندا عالء الدين سمير عبده يونس
ندا عالء الدين على اؼا
ندا محمد خالد محمد ابراهيم
ندا محمد فوزى عبيد
ندا محمد مسعد عبدالفتاح اسماعيل
نداء السعيد محمد محمد الديسطى
ندى ابراهيم محمد البستانى
ندى احمد على عبد العال المتولى ليله
ندى اسامه لطفى ابراهيم الباز
ندى الجرايحى عابد ابراهيم ؼنيم
ندى المنشاوى المنشاوى محمود النحراوى
ندى امين شوقى عبد الشافى صايمه
ندى ايهاب عبدالحليم عبدالرحمن
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ندى خالد على محمد شتا
ندى رافت محمود كروش
ندى رمضان عبدهللا بيومى السعيد
ندى شعبان شعبان سالم
ندى طارق الشحات حسين
ندى طارق رمضان احمد السحت
ندى طارق محمد ابو العطا
ندى عبدهللا عبدالؽفار سالمه
ندى على على رزق العبد
ندى فرحات عيسى اسماعيل المدهون
ندى مجدى السيد فرحات حليمه
ندى محب مجاهد على ابراهيم
ندى محمد عبد الستار احمد البحراوى
ندى محمد محمد ابراهيم ابو سمره
ندى محمد مسعد ابراهيم محمد بخيت
ندى مصطفى عزت شوقى
ندى مصطفى محمد ابوشنادى
ندى هشام فتوح على الصفتى
ندى وحيد طايع هالل
ندى ياسر نصر ابو الريش
نرمين ابراهيم احمد عبدهللا ابوشنب
نرمين شعبان فاروق عبدالؽنى
نرمين عبدالفتاح محمود محمد
نرمين محمد ابراهيم المصرى ابراهيم
نرمين محمود عبد الدايم البسيونى
نسمه خالد كامل البدوى
نصر سالمه حسن الوكيل
ننسى عبدالحميد عبدالفتاح ابوالعز السيد
نهال صالح الدين يوسؾ حجازى
نهال ناصر حامد عبد الؽنى الصاوى
نهى السيد عبد الحميد البيلى سالم
نهى الؽريب الؽريب رمضان محمد

هى محمد نجاح عبد المحسن عبد المعطى الزمر
نور حسن السيد على ابو ليله
نور رضا الحمادى محمد الحصى
نور عماد فواد محمود رزق
نورا احمد انس محمد جنديه
نورا ارحب عبد العزيز محمد شتا
نورا حسن ابوالمعاطى محمد على
نورا فتحى معاطى حافظ
نورا محمد مصطفى محمود حسين
نوران ابراهيم انور محمد درويش
نوران عبدالحكيم عطيه حماده احمد
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نوران محمد حسن مصطفى سالمه
نوران محمد شحاته محمد اسماعيل
نورسين احمد ظريؾ احمد سالمه
نورسين السيد عوض النعناع
نورهان احمد احمد محمد بركة
نورهان احمد فياض التهامى فياض
نورهان ايمن نبيل على صالح
نورهان حسام الدين حمدى قطب عبدالكريم
نورهان حماد محمد صبحى حماد النشار
نورهان رضا احمد فرج مصطفى
نورهان رفاعى محمد نجاتى محمد الرفاعى
نورهان صبرى رشاد هالل عماره
نورهان لبيب عبد البديع عبد العزيز ابو طالب
نورهان محمد عبد العليم ابو زيد
نورهان هشام ابراهيم بدور
نورين صالح محمد محمد المتولى الجلده
نيرة عالءالدين محمد زعرب
نيره الرفاعى حسن السيد عبده
نيره محمد محمد السعيد محمد عوضين
نيرى طارق سيد توفيق محمد
نيفين مجدى عبد البصير ابوزهره
هاجر احمد عبدالسالم حماد
هاجر احمد متولى رضوان ؼانم
هاجر اسماعيل محمد المكاوى محمد
هاجر السعيد محمد السعيد حسن
هاجر شعبان حسن ابو عبيد
هاجر عادل عبدالحميد عافيه
هاجر عالء مسعد محمد احمد قمبر
هاجر عماد عبدالجواد ابوالمجد ودن
هاجر محمد سليمان السقا
هايدى عادل عبد الرحيم زيان
هبه هللا محمد عبد النبى محمد شحاته
هبه بالسى محمد محروس
هبه حامد فتحى بسيونى
هبه صفوت محمد محمد احمد رسالن
هبه عزيز ابراهيم عيد احمد
هدى على محمد على الشريؾ
هدى محمد احمد مكى
هدير ابراهيم عبد المنعم عزب
هدير السيد عبد الشافى عبد هللا
هدير ايمن عبد الؽنى محمد الدلتونى
هدير حمد عبد الحميد محمد حمد
هدير طارق جابر برؼش
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هدير عصام على عوض العنانى
هدير ماهر بكر اسماعيل البطه
هشام السعيد احمد سليمان وهدان
هشام السعيد المهدى عبد المنعم زيادة
همس جمال محمد ابراهيم
همس محمد نمر عثمان
همسه احمد حامد حسان
همسه على محمد السيد محمد حواش
هنا ياسر محمد السيد الرفاعى
هناء ابراهيم عيسى ؼانم
هناء سمير عبد اللطيؾ السيد المكاوى
هناء مجاهد رجب مجاهد
هناء مصطفى عباس مصطفى على العبد
هناء هاشم عبد الفتاح يوسؾ حسن
هند عبد الناصر على السيد السقا
هيا البدوى ابو المعاطى محمد بدوى
وائل حامد الشبراوى احمد اسماعيل
ورده احمد حميده عبد العزيز
وسام ابو طالب على المهدى حجازى
وسام عبد المنعم احمد هارون على
وسام عمرو عبد الحكيم المهدى حسانين
وفاء احمد السيد مسعد ابوالسعود
وفاء بدر حلمى عبد الهادى زيدان
وفاء جابر عبد الفتاح عبد العزيز السعيد
وفاء رمضان عبدالصمد زهران
وفاء محمد سليم سمرة
وفاء مصطفى فاروق ابراهيم منسى
وفاء وحيد عدالن احمد
وفاء يحى عبدربه سعد شنب
وليد سعد عبدالعزيز علوه
وليد شوقى عبداللطيؾ زايد سعداوى
وليد محمود صدقى محمود درويش
يارا حسام الدين ناجى محمد سلومة
يارا حسين السيد النجار
يارا ربيع عبدالحميد سالمه
يارا صالح الدين محمد محمد جبر
يارا عالء محمد كامل يوسؾ سليمان
يارا مجدى ابراهيم محمد عبد الحميد ابراهيم
يارا محمد الموافى العزب
يارا وليد محمد محمود يوسؾ
ياسمين السيد حسين التمنه
ياسمين السيد نجيب محمد عوض
ياسمين رضا محمد احمد البؽدادى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۴۶۰من ۵۰۶

بيان باسماء الطالب المسجلين بالمقررات في العام الجامعي
ياسمين عبد الرحيم محمد عبد المولى
ياسمين عبد السالم عبد الحميد عبد السالم
ياسمين عالء ابراهيم على منصور
ياسمين فرج سيد احمد داود سيد احمد
ياسمين محمد سالم محمد مطاريد
ياسمين محمد محمود محمد ليمونه
ياسمين مصطفى اسماعيل حافظ الرمادى
يحيى هانى عنتر ابراهيم محمد
يسر محمد الشربينى عبده يونس
يسرا محمد عبد هللا محمد بيومى ابو زيد
يمنى احمد عطيه احمد يسن
يمنى اكرم السيد ابراهيم الخاليلى
يمنى السيد المتولى السيد العطار
يمنى امجد محمد محمد القاضى
يمنى ايمن حسن محمد موافى
يمنى حسن عبد المومن الشربينى
يمنى حسين السيد على الخولى
يمنى شريؾ عبد الجليل حسن
يمنى طارق ابراهيم محمد ابراهيم
يمنى عنتر عبد التواب ابراهيم سالمه
يمنى مصطفى عبد الحميد احمد الديب
يوحنا عزت سامى انيس اسعد
يوسؾ احمد السيد محمد عجوة
يوسؾ احمد المتولى عبدالمجيد
يوسؾ احمد عبد الرزاق سعد رزيقه
يوسؾ احمد محمد مسلم
يوسؾ ايمن محمد عبد العزيز نافع
يوسؾ حمدى محمد ابو المحاسن نعيم
يوسؾ سالم حمدى سالم سيد احمد
يوسؾ مجدى حسين الحديدى عسل
يوسؾ محمد الصديق عيد
يوسؾ محمد حسن محمد حسن
يوسؾ مسعد عبد الفتاح محمد اليمانى
يوسؾ مصطفى الراملى مصطفى ابو االسعاد
يوسؾ وائل السعيد انيس وهدان
يوسؾ وائل محمد محمد البيومى عبد الرحيم
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اسم المادة
عدد الطالب

 :ميكانيكا حيوية ()۲
:
۱۲٧٨

م

كودالطالب

۱

1615120200100390

ابانو

۲

1615120200101246

اب

۳

1615120200100129

ابراهيم

۴

1615120200101301

ابراهيم

۵

1615120200100278

ابراهيم ش

۶

1615120200101038

ابراهيم ع

٧

1615120200101041

ابراهي

٨

1615120200100754

ابرا

٩

1615120200100843

ابراهيم محم

۱۰

1615120200100337

ابراهيم

۱۱

1615120200100185

احسان

۱۲

1615120200100619

احمد

۱۳

1615120200100563

احم

۱۴

1615120200100194

احمد

۱۵

1615120200100830

احمد

۱۶

1615120200101211

احمد

۱٧

1615120200100859

اح

۱٨

1615120200100707

احمد الس

۱٩

1615120200100708

احمد ال

۲۰

1615120200100729

احمد اله

۲۱

1615120200100970

احمد الو

۲۲

1615120200101280

احمد ا

۲۳

1615120200101163

احمد ب

۲۴

1615120200101105

احمد

۲۵

1615120200100461

احمد جاب

۲۶

1615120200100848

احمد

۲٧

1615120200100332

احمد حس

۲٨

1615120200100412

احمد

۲٩

1615120200100564

۳۰

1615120200100766

اح

۳۱

1615120200101175

احمد

۳۲

1615120200100316

احمد

۳۳

1615120200100764

۳۴

1615120200100827

احمد

۳۵

1615120200100959

احمد ر

۳۶

1615120200101434

احمد

۳٧

1615120200100478

احمد س

۳٨

1615120200100795

اح
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احمد

احمد

۳٩

1615120200101262

اح

۴۰

1615120200100477

احمد

۴۱

1615120200100422

احمد س

۴۲

1615120200101028

احمد س

۴۳

1615120200100181

احمد سال

۴۴

1615120200100378

اح

۴۵

1615120200101089

احمد

۴۶

1615120200100738

احمد ش

۴٧

1615120200100179

احمد

۴٨

1615120200100613

احمد

۴٩

1615120200101151

احمد ص

۵۰

1615120200100487

اح

۵۱

1615120200100460

احمد

۵۲

1615120200100737

احمد طا

۵۳

1615120200101148

احمد عا

۵۴

1615120200100247

احمد عب

۵۵

1615120200100459

احمد

۵۶

1615120200100770

احمد عبد الحمي

۵٧

1615120200101098

احمد عبد الر

۵٨

1615120200101128

احم

۵٩

1615120200101274

احمد ع

۶۰

1615120200101113

احمد

۶۱

1615120200100007

احم

۶۲

1615120200101207

احم

۶۳

1615120200101295

احمد

۶۴

1615120200100681

احمد ع

۶۵

1615120200100018

احمد

۶۶

1615120200101101

۶٧

1615120200100971

احمد ع

۶٨

1615120200101457

احمد

۶٩

1615120200101194

اح

٧۰

1615120200100315

احمد ع

٧۱

1615120200101382

احمد عيس

٧۲

1615120200100696

احمد فار

٧۳

1615120200100928

احمد ف

٧۴

1615120200100909

احمد م

٧۵

1615120200100574

احمد مج

٧۶

1615120200101370

احمد م

٧٧

1615120200100244

احمد مح

٧٨

1615120200100214

اح

٧٩

1615120200100423

احم

٨۰

1615120200100608

احمد م

٨۱

1615120200100687

احم
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٨۲

1615120200100953

احمد

٨۳

1615120200100868

احمد

٨۴

1615120200101386

احمد م

٨۵

1615120200100916

احمد

٨۶

1615120200100998

اح

٨٧

1615120200101357

احمد محم

٨٨

1615120200100726

اح

٨٩

1615120200100361

احم

٩۰

1615120200101271

اح

٩۱

1615120200100481

احمد م

٩۲

1615120200101300

احمد

٩۳

1615120200100128

احمد مح

٩۴

1615120200100058

احمد

٩۵

1615120200100096

احمد

٩۶

1615120200100782

احمد مص

٩٧

1615120200100294

احمد م

٩٨

1615120200101441

احمد من

٩٩

1615120200100184

احمد

۱۰۰

1.61512E+15

۱۰۱

1615120200100003

احم

۱۰۲

1615120200101270

احمد

۱۰۳

1615120200100358

احمد ه

۱۰۴

1615120200100931

اح

۱۰۵

1615120200100818

احمد

۱۰۶

1615120200101396

اح

۱۰٧

1615120200101176

احمد ياس

۱۰٨

1615120200101027

احمد يس

۱۰٩

1615120200100243

ادهم

۱۱۰

1615120200100741

ادهم ا

۱۱۱

1615120200100751

اده

۱۱۲

1615120200101369

ادهم ع

۱۱۳

1615120200100299

اروى

۱۱۴

1615120200101390

اروى

۱۱۵

1615120200100808

ارو

۱۱۶

1615120200100677

اريج

۱۱٧

1615120200100171

اسا

۱۱٨

1615120200101453

اسا

۱۱٩

1615120200100851

اسامه

۱۲۰

1615120200100462

اس

۱۲۱

1615120200100034

اسراء

۱۲۲

1615120200100965

اسراء

۱۲۳

1615120200100974

اسراء

۱۲۴

1615120200101310

اس
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احمد نا

۱۲۵

1615120200101350

۱۲۶

1615120200100053

اسراء الرفاع

۱۲٧

1615120200100318

اسراء الس

۱۲٨

1615120200100329

اسراء الس

۱۲٩

1615120200101450

اسراء

۱۳۰

1615120200100012

اسر

۱۳۱

1615120200100220

اسراء ر

۱۳۲

1615120200100068

اسر

۱۳۳

1615120200101095

اسراء

۱۳۴

1615120200101410

ا

۱۳۵

1615120200100506

اسراء س

۱۳۶

1615120200100841

اسراء

۱۳٧

1615120200100803

۱۳٨

1615120200100005

اسراء عب

۱۳٩

1615120200100860

اسراء

۱۴۰

1615120200100736

اسراء محم

۱۴۱

1615120200101009

اسر

۱۴۲

1615120200100927

۱۴۳

1615120200100838

۱۴۴

1615120200100537

اسراء مح

۱۴۵

1615120200100417

اسراء منص

۱۴۶

1615120200100855

اسراء ن

۱۴٧

1615120200100821

اسر

۱۴٨

1615120200100437

اسالم

۱۴٩

1615120200101133

اسال

۱۵۰

1615120200100954

اسالم جال

۱۵۱

1615120200100446

اسالم

۱۵۲

1615120200100615

اسال

۱۵۳

1615120200100792

اسالم

۱۵۴

1615120200101356

اس

۱۵۵

1615120200100103

اسماء

۱۵۶

1615120200100062

اسماء احم

۱۵٧

1615120200101198

اس

۱۵٨

1615120200100812

اسماء اسما

۱۵٩

1615120200100817

اسماء اال

۱۶۰

1615120200100474

اسماء الس

۱۶۱

1615120200100054

اسماء بك

۱۶۲

1615120200100807

اسماء

۱۶۳

1615120200100207

اسماء حس

۱۶۴

1615120200100338

اسماء ر

۱۶۵

1615120200100512

اس

۱۶۶

1615120200100757

اس

۱۶٧

1615120200101111

اسما
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اسراء

اسراء عبد

اسراء

اسر

۱۶٨

1615120200101083

اسماء س

۱۶٩

1615120200100744

اسماء

۱٧۰

1615120200100264

اسماء

۱٧۱

1615120200101330

۱٧۲

1615120200100887

اسماء عب

۱٧۳

1615120200100289

اسماء عبد

۱٧۴

1615120200100947

اسماء

۱٧۵

1615120200101164

اسما

۱٧۶

1615120200100748

اسماء ع

۱٧٧

1615120200100276

اسماء

۱٧٨

1615120200100527

اسماء

۱٧٩

1615120200101366

۱٨۰

1615120200100944

اسم

۱٨۱

1615120200100086

اس

۱٨۲

1615120200100040

اس

۱٨۳

1615120200100258

اسماعيل

۱٨۴

1615120200100212

اشرؾ

۱٨۵

1615120200101325

افنان اس

۱٨۶

1615120200100991

افنان عا

۱٨٧

1615120200101174

۱٨٨

1615120200100072

االء ا

۱٨٩

1615120200101367

االء ا

۱٩۰

1615120200100083

االء ابرا

۱٩۱

1615120200100043

االء

۱٩۲

1615120200101042

االء ا

۱٩۳

1615120200100521

ا

۱٩۴

1615120200100387

االء

۱٩۵

1615120200100541

االء احمد م

۱٩۶

1615120200100386

االء احم

۱٩٧

1615120200100344

االء

۱٩٨

1615120200101017

اال

۱٩٩

1615120200101024

االء

۲۰۰

1615120200101091

االء حس

۲۰۱

1615120200101230

اال

۲۰۲

1615120200100829

اال

۲۰۳

1615120200101426

۲۰۴

1615120200101465

االء

۲۰۵

1615120200100540

االء صبر

۲۰۶

1615120200100078

۲۰٧

1615120200101348

۲۰٨

1615120200100717

۲۰٩

1615120200100401

االء عبدا

۲۱۰

1615120200100889

اال
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اسماء عبد الناص

اسماء

افنان

االء صالح

االء

االء عاط

۲۱۱

1615120200100554

االء ك

۲۱۲

1615120200100138

االء مح

۲۱۳

1615120200101449

االء محمد

۲۱۴

1615120200100800

االء

۲۱۵

1615120200101439

االشرؾ

۲۱۶

1615120200101227

ال

۲۱٧

1615120200100041

الحسن ع

۲۱٨

1615120200100104

السعيد اح

۲۱٩

1615120200100133

الس

۲۲۰

1615120200100470

السي

۲۲۱

1615120200100359

السي

۲۲۲

1615120200100391

الشيماء

۲۲۳

1615120200100895

الشيماء محم

۲۲۴

1615120200100341

الشيماء

۲۲۵

1615120200100952

العربى ع

۲۲۶

1615120200100611

الهام زك

۲۲٧

1615120200100183

الهام

۲۲٨

1615120200100356

۲۲٩

1615120200100946

۲۳۰

1615120200100060

امال م

۲۳۱

1615120200100724

امانى

۲۳۲

1615120200101130

اما

۲۳۳

1615120200100296

امانى

۲۳۴

1615120200100108

امانى محم

۲۳۵

1615120200100804

امجد شكر

۲۳۶

1615120200100964

امجد عا

۲۳٧

1615120200101397

امل س

۲۳٨

1615120200100186

امل مصط

۲۳٩

1615120200100552

امنية عب

۲۴۰

1615120200100505

امنية م

۲۴۱

1615120200101332

امنيه

۲۴۲

1615120200100575

امنيه

۲۴۳

1615120200100948

امنيه ر

۲۴۴

1615120200100113

امنيه عب

۲۴۵

1615120200100570

ام

۲۴۶

1615120200101156

ام

۲۴٧

1615120200100002

اميره

۲۴٨

1615120200101125

امي

۲۴٩

1615120200101173

اميره اس

۲۵۰

1615120200100668

اميره جم

۲۵۱

1615120200100778

اميره

۲۵۲

1615120200100267

اميره

۲۵۳

1615120200101140

ام
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ا

امال شوقى

۲۵۴

1615120200101168

اميره خ

۲۵۵

1615120200100328

اميره

۲۵۶

1615120200101302

اميره ط

۲۵٧

1615120200101383

اميره

۲۵٨

1615120200100350

اميره عبد الل

۲۵٩

1615120200100098

اميره قط

۲۶۰

1615120200100861

اميره م

۲۶۱

1615120200100260

ام

۲۶۲

1615120200100516

ام

۲۶۳

1615120200100209

اميره

۲۶۴

1615120200101468

ان

۲۶۵

1615120200100238

انس

۲۶۶

1615120200101080

انس

۲۶٧

1615120200100087

انس عبد الع

۲۶٨

1615120200100811

انس عبد

۲۶٩

1615120200100649

اهداء

۲٧۰

1615120200100163

ايات بدرا

۲٧۱

1615120200100831

ايات

۲٧۲

1615120200100997

ا

۲٧۳

1615120200100434

ايا

۲٧۴

1615120200100988

ايا

۲٧۵

1615120200100152

اية مو

۲٧۶

1615120200100192

ايالؾ جمال

۲٧٧

1615120200100549

ايمان ابراهي

۲٧٨

1615120200100228

ايما

۲٧٩

1615120200101343

ايمان

۲٨۰

1615120200100176

ايمان احمد

۲٨۱

1615120200100705

ايمان

۲٨۲

1615120200100137

ايمان

۲٨۳

1615120200101232

ايمان

۲٨۴

1615120200100759

ايمان ش

۲٨۵

1615120200100530

ايمان صبي

۲٨۶

1615120200100963

ايمان ع

۲٨٧

1615120200101456

ايما

۲٨٨

1615120200101445

ايمان ع

۲٨٩

1615120200100348

ايمان

۲٩۰

1615120200100494

ايم

۲٩۱

1615120200100182

ايمان ع

۲٩۲

1615120200101282

ايمان فر

۲٩۳

1615120200100221

ايمان

۲٩۴

1615120200100107

ايمان مح

۲٩۵

1615120200100047

ايمان

۲٩۶

1615120200100269

ايمان
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۲٩٧

1615120200100266

ايمان

۲٩٨

1615120200100154

ايمان مص

۲٩٩

1615120200100911

ايمان ن

۳۰۰

1615120200100009

ايما

۳۰۱

1615120200100610

ايمان

۳۰۲

1615120200100321

ايمان

۳۰۳

1615120200100456

ايمن عبد

۳۰۴

1615120200100867

ايناس

۳۰۵

1615120200100637

۳۰۶

1615120200100203

ايناس

۳۰٧

1615120200101100

ايه اب

۳۰٨

1615120200100713

ايه اح

۳۰٩

1615120200100730

ايه اسا

۳۱۰

1615120200100595

۳۱۱

1615120200100215

ايه راف

۳۱۲

1615120200100538

ايه سامح

۳۱۳

1615120200100353

ايه ش

۳۱۴

1615120200101008

ايه

۳۱۵

1615120200100772

ايه عا

۳۱۶

1615120200100039

ايه

۳۱٧

1615120200101085

ايه عبد ال

۳۱٨

1615120200101312

ايه ع

۳۱٩

1615120200100813

ايه

۳۲۰

1615120200101256

ايه ع

۳۲۱

1615120200100326

ايه عو

۳۲۲

1615120200101464

ايه ف

۳۲۳

1615120200100488

ايه ك

۳۲۴

1615120200100580

ايه م

۳۲۵

1615120200101185

ايه مح

۳۲۶

1615120200100562

۳۲٧

1615120200101294

ايه معا

۳۲٨

1615120200100490

ايه هوار

۳۲٩

1615120200101284

ايه

۳۳۰

1615120200101179

ايه و

۳۳۱

1615120200100640

باسل و

۳۳۲

1615120200100560

باسم ع

۳۳۳

1615120200101413

باسم

۳۳۴

1615120200101035

بدر ش

۳۳۵

1615120200101066

بريهان

۳۳۶

1615120200100471

بسام ابر

۳۳٧

1615120200101069

بسمة

۳۳٨

1615120200101273

بسمه

۳۳٩

1615120200100543
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ايناس

بسنت ابر

۳۴۰

1615120200100158

بسنت

۳۴۱

1615120200100291

بسنت ح

۳۴۲

1615120200100106

بسنت مص

۳۴۳

1615120200101258

بالل

۳۴۴

1615120200100099

بيير

۳۴۵

1615120200100535

تس

۳۴۶

1615120200100618

تسنيم الحس

۳۴٧

1615120200101040

تس

۳۴٨

1615120200101443

تسنيم

۳۴٩

1615120200100015

تسنيم مح

۳۵۰

1615120200101012

ت

۳۵۱

1615120200100004

تقى سع

۳۵۲

1615120200100550

تيس

۳۵۳

1615120200100740

ثريا الس

۳۵۴

1615120200100614

ثنا

۳۵۵

1615120200100966

جمال ايمن

۳۵۶

1615120200100596

ج

۳۵٧

1615120200100525

جنه

۳۵٨

1615120200101285

جهاد

۳۵٩

1615120200100046

جهاد

۳۶۰

1615120200101298

جهاد بدير

۳۶۱

1615120200100191

جهاد سعد ع

۳۶۲

1615120200101155

جهاد س

۳۶۳

1615120200100666

جهاد ع

۳۶۴

1615120200100286

جهاد ع

۳۶۵

1615120200100093

جهاد م

۳۶۶

1615120200101255

حات

۳۶٧

1615120200100463

حاتم مر

۳۶٨

1615120200100439

حازم رجب

۳۶٩

1615120200100700

حاز

۳٧۰

1615120200100118

حازم س

۳٧۱

1615120200100249

حازم

۳٧۲

1615120200101438

حازم

۳٧۳

1615120200101420

حازم مح

۳٧۴

1615120200100508

حبيبه

۳٧۵

1615120200100400

حبيب

۳٧۶

1615120200100547

حبيبه

۳٧٧

1615120200101106

حبيبه

۳٧٨

1615120200100134

حبيبه مح

۳٧٩

1615120200100021

حبيبه

۳٨۰

1615120200100581

حس

۳٨۱

1615120200100389

حسام الدين

۳٨۲

1615120200101188

حسام ا
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۳٨۳

1615120200100735

حسام فر

۳٨۴

1615120200100864

حسام

۳٨۵

1615120200100958

حسام م

۳٨۶

1615120200100074

حس

۳٨٧

1615120200100395

حس

۳٨٨

1615120200100357

۳٨٩

1615120200100749

حسين

۳٩۰

1615120200100241

حسين ياس

۳٩۱

1615120200100195

حفص

۳٩۲

1615120200101123

حكمت

۳٩۳

1615120200100646

حليمه اسم

۳٩۴

1615120200100457

حمزه

۳٩۵

1615120200100140

حمزه ف

۳٩۶

1615120200100571

حن

۳٩٧

1615120200100520

حنين الش

۳٩٨

1615120200100092

حنين م

۳٩٩

1615120200100658

حنين

۴۰۰

1615120200100427

خالد ا

۴۰۱

1615120200101402

خالد

۴۰۲

1615120200100695

خالد با

۴۰۳

1615120200101378

خال

۴۰۴

1615120200100230

خالد ع

۴۰۵

1615120200100930

خالد عبد

۴۰۶

1615120200100767

خالد

۴۰٧

1615120200100559

خالد

۴۰٨

1615120200100253

خلو

۴۰٩

1615120200101044

خلود ع

۴۱۰

1615120200100720

خلود عط

۴۱۱

1615120200100603

خلود ع

۴۱۲

1615120200100513

خلود عو

۴۱۳

1615120200100300

خلود ق

۴۱۴

1615120200101159

خلود م

۴۱۵

1615120200101409

دارين ع

۴۱۶

1615120200100858

دا

۴۱٧

1615120200100105

۴۱٨

1615120200100633

داليا عماد

۴۱٩

1615120200101452

دا

۴۲۰

1615120200100546

دعاء

۴۲۱

1615120200100871

دعا

۴۲۲

1615120200100907

دعاء ا

۴۲۳

1615120200101361

دعاء

۴۲۴

1615120200100164

دعاء رش

۴۲۵

1615120200100199

دع

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۴٧۱من ۵۰۶

حسناء

داليا عبد المقص

۴۲۶

1615120200101311

د

۴۲٧

1615120200100718

دعاء مصطف

۴۲٨

1615120200100159

دعاء يس

۴۲٩

1615120200100175

دميانا

۴۳۰

1615120200100854

دنيا

۴۳۱

1615120200100055

دنيا الم

۴۳۲

1615120200101112

دنيا خالد

۴۳۳

1615120200101020

دنيا عبد

۴۳۴

1615120200100310

دنيا عبدالع

۴۳۵

1615120200100703

دنيا عز الدي

۴۳۶

1615120200100013

دني

۴۳٧

1615120200101036

دن

۴۳٨

1615120200100876

دينا

۴۳٩

1615120200100334

دينا ص

۴۴۰

1615120200101002

۴۴۱

1615120200101182

رافت

۴۴۲

1615120200101073

راندا ع

۴۴۳

1615120200101138

رانيا ح

۴۴۴

1615120200100142

رانيا

۴۴۵

1615120200100219

رانيا ع

۴۴۶

1615120200101375

رانيا ع

۴۴٧

1615120200101124

را

۴۴٨

1615120200100351

ر

۴۴٩

1615120200101299

رانيم مح

۴۵۰

1615120200100652

راويه

۴۵۱

1615120190101344

رحاب

۴۵۲

1615120200100277

رحاب

۴۵۳

1615120200100899

رحاب

۴۵۴

1615120200100135

رحمه

۴۵۵

1615120200100779

رح

۴۵۶

1615120200100519

رحم

۴۵٧

1615120200101191

رح

۴۵٨

1615120200100290

رح

۴۵٩

1615120200100383

ر

۴۶۰

1615120200100678

۴۶۱

1615120200100032

رح

۴۶۲

1615120200100145

رح

۴۶۳

1615120200100674

۴۶۴

1615120200101171

رحمه

۴۶۵

1615120200100869

رحم

۴۶۶

1615120200100805

رحم

۴۶٧

1615120200100906

رحمه محم

۴۶٨

1615120200100917

رحمه
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رحمه ص

رحمه

۴۶٩

1615120200100160

۴٧۰

1615120190101378

رحمه

۴٧۱

1615120200101314

ردينه ايمن

۴٧۲

1615120200101376

رشا جم

۴٧۳

1615120200100675

رشا ع

۴٧۴

1615120200100915

رضا اب

۴٧۵

1615120200100819

رضا

۴٧۶

1615120200101407

رضو

۴٧٧

1615120200101021

رضوى

۴٧٨

1615120200101118

رضوى

۴٧٩

1615120200101120

رضوى ع

۴٨۰

1615120200101110

رؼ

۴٨۱

1615120200100883

ر

۴٨۲

1615120200101422

ر

۴٨۳

1615120200100662

رؼد ز

۴٨۴

1615120200100960

رؼد مج

۴٨۵

1615120200100660

رؼد م

۴٨۶

1615120200100497

ر

۴٨٧

1615120200100224

رفيد

۴٨٨

1615120200100587

رقيه طلعت

۴٨٩

1615120200100715

رقيه مص

۴٩۰

1615120200100208

۴٩۱

1615120200100008

رن

۴٩۲

1615120200100496

رن

۴٩۳

1615120200100141

ر

۴٩۴

1615120200101416

رنا سع

۴٩۵

1615120200101288

رنا شري

۴٩۶

1615120200101470

رنا

۴٩٧

1615120200100826

رنا عب

۴٩٨

1615120200100165

رنا مح

۴٩٩

1615120200100825

رنا مح

۵۰۰

1615120200100198

رنا نادر م

۵۰۱

1615120200100534

رواء ه

۵۰۲

1615120200100056

روان ابرا

۵۰۳

1615120200100022

روان

۵۰۴

1615120200101432

روان

۵۰۵

1615120200101142

روا

۵۰۶

1615120200101236

روان

۵۰٧

1615120200101078

۵۰٨

1615120200101384

روان

۵۰٩

1615120200100522

روان ح

۵۱۰

1615120200100524

روان خميس

۵۱۱

1615120200101459

رو
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رح

رمضان

روان

۵۱۲

1615120200100832

۵۱۳

1615120200101385

روان سع

۵۱۴

1615120200101403

ر

۵۱۵

1615120200100584

رو

۵۱۶

1615120200101072

روان

۵۱٧

1615120200101442

روان محم

۵۱٨

1615120200101031

روا

۵۱٩

1615120200100862

روضه اس

۵۲۰

1615120200100594

روضه اس

۵۲۱

1615120200100331

روضه ا

۵۲۲

1615120200100612

روض

۵۲۳

1615120200100518

روضه

۵۲۴

1615120200101165

روضه

۵۲۵

1615120200100499

روض

۵۲۶

1615120200100629

روميساء

۵۲٧

1615120200100514

۵۲٨

1615120200100063

روية شو

۵۲٩

1615120200100149

رويدا ا

۵۳۰

1615120200100504

رويدا تا

۵۳۱

1615120200100270

ر

۵۳۲

1615120200101215

ريم اب

۵۳۳

1615120200100180

ريم صال

۵۳۴

1615120200100555

ريم عب

۵۳۵

1615120200101425

ريم مح

۵۳۶

1615120200100090

ريناد عاطؾ

۵۳٧

1615120200101084

ريناد مح

۵۳٨

1615120200100814

ريهام

۵۳٩

1615120200100146

ري

۵۴۰

1615120200101136

ريو

۵۴۱

1615120200100073

زهراء

۵۴۲

1615120200100302

زهراء

۵۴۳

1615120200100599

زياد اح

۵۴۴

1615120200100420

زياد

۵۴۵

1615120200100480

زياد حبش

۵۴۶

1615120200100026

زياد حس

۵۴٧

1615120200101228

زياد

۵۴٨

1615120200101362

زياد عب

۵۴٩

1615120200101341

زياد محم

۵۵۰

1615120200101015

ز

۵۵۱

1615120200100466

زيا

۵۵۲

1615120200101149

زينب ال

۵۵۳

1615120200101462

زينب اي

۵۵۴

1615120200100049

زينب صبح
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روان ر

روى

۵۵۵

1615120200100875

ساره

۵۵۶

1615120200100745

ساره

۵۵٧

1615120200100197

ساره

۵۵٨

1615120200100355

ساره

۵۵٩

1615120200101404

۵۶۰

1615120200101414

ساره ع

۵۶۱

1615120200100166

س

۵۶۲

1615120200100557

س

۵۶۳

1615120200101014

سار

۵۶۴

1615120200101166

س

۵۶۵

1615120200101340

سار

۵۶۶

1615120200100205

سار

۵۶٧

1615120200100066

ساره محم

۵۶٨

1615120200101281

ساره

۵۶٩

1615120200101134

ساره

۵٧۰

1615120200100371

ساندرا

۵٧۱

1615120200101187

س

۵٧۲

1615120200100031

سعاد

۵٧۳

1615120200101344

سعاد خ

۵٧۴

1615120200100569

سعد

۵٧۵

1615120200100968

سلمى ابر

۵٧۶

1615120200100019

سل

۵٧٧

1615120200101122

سلمى ا

۵٧٨

1615120200100641

سلمى

۵٧٩

1615120200100590

سلمى

۵٨۰

1615120200100115

سلمى جم

۵٨۱

1615120200100217

سلمى

۵٨۲

1615120200101063

سلمى ح

۵٨۳

1615120200100925

سلمى

۵٨۴

1615120200100491

س

۵٨۵

1615120200100155

سلمى

۵٨۶

1615120200100604

۵٨٧

1615120200100940

سلمى مح

۵٨٨

1615120200101193

سلمى م

۵٨٩

1615120200100190

سلمى

۵٩۰

1615120200101354

سل

۵٩۱

1615120200101055

۵٩۲

1615120200100664

سلمى نصر ع

۵٩۳

1615120200100961

سلوى

۵٩۴

1615120200100828

س

۵٩۵

1615120200100206

سماء

۵٩۶

1615120200100561

سماء ص

۵٩٧

1615120200100127

سماء عبد السال

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۴٧۵من ۵۰۶

سار

سلمى

سلمى مص

۵٩٨

1615120190101319

سم

۵٩٩

1615120200100979

سماح م

۶۰۰

1615120200101121

سمر سم

۶۰۱

1615120200100308

سمر

۶۰۲

1615120200100122

سميه ا

۶۰۳

1615120200100727

سميه السي

۶۰۴

1615120200101049

سناء

۶۰۵

1615120200101222

سهيله

۶۰۶

1615120200100877

سهيله الس

۶۰٧

1615120200101154

سهيله حس

۶۰٨

1615120200100035

س

۶۰٩

1615120200101471

سه

۶۱۰

1615120200100079

سهيله ع

۶۱۱

1615120200100847

سهيله ع

۶۱۲

1615120200101275

سهيله لطف

۶۱۳

1615120200100918

شاديه ا

۶۱۴

1615120200100379

شدو

۶۱۵

1615120200100937

شذا

۶۱۶

1615120200100339

شروق

۶۱٧

1615120200101399

شروق

۶۱٨

1615120200100027

شروق

۶۱٩

1615120200100544

شروق

۶۲۰

1615120200100503

شروق

۶۲۱

1615120200100024

شر

۶۲۲

1615120200101268

شريؾ

۶۲۳

1615120200100120

شريؾ

۶۲۴

1615120200100281

شهد اب

۶۲۵

1615120200100313

شهد

۶۲۶

1615120200100866

شهد ال

۶۲٧

1615120200100515

ش

۶۲٨

1615120200100755

۶۲٩

1615120200100758

شيرين

۶۳۰

1615120200100157

شيم

۶۳۱

1615120200100636

شيماء جمال

۶۳۲

1615120200100319

شيماء

۶۳۳

1615120200100095

شيماء ع

۶۳۴

1615120200100016

شيماء مح

۶۳۵

1615120200100303

شيما

۶۳۶

1615120200100670

شيم

۶۳٧

1615120200100069

شيماء

۶۳٨

1615120200100333

شيما

۶۳٩

1615120200100986

صابرين عب

۶۴۰

1615120200100685

صفا م
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شهد م

۶۴۱

1615120200100845

۶۴۲

1615120200100885

صال

۶۴۳

1615120200100117

صالح رج

۶۴۴

1615120200100237

ضحى

۶۴۵

1615120200101349

ضحى عب

۶۴۶

1615120200100628

ضح

۶۴٧

1615120200100531

ضحى عص

۶۴٨

1615120200100719

ضحى

۶۴٩

1615120200101216

ضياء

۶۵۰

1615120200100030

ضي

۶۵۱

1615120200100905

طارق

۶۵۲

1615120200100723

طارق ح

۶۵۳

1615120200100835

طارق

۶۵۴

1615120200101326

ط

۶۵۵

1615120200101075

طلعت

۶۵۶

1615120200100367

عادل ع

۶۵٧

1615120200101241

عاص

۶۵٨

1615120200101192

۶۵٩

1615120200101045

عباس

۶۶۰

1615120200100089

عباس

۶۶۱

1615120200100170

عبد الحميد

۶۶۲

1615120200101412

عبد الح

۶۶۳

1615120200100870

عبد الر

۶۶۴

1615120200101260

عبد ال

۶۶۵

1615120200100638

عبد الرحمن

۶۶۶

1615120200100414

عبد الر

۶۶٧

1615120200101373

عبد الرحمن

۶۶٨

1615120200100125

عبد الرح

۶۶٩

1615120200101152

عبد الر

۶٧۰

1615120200100962

عبد الرحم

۶٧۱

1615120200100786

عبد الرحم

۶٧۲

1615120200101206

عبد الرحم

۶٧۳

1615120200100972

عبد الر

۶٧۴

1615120200101321

عبد الرح

۶٧۵

1615120200100984

عبد الرحمن

۶٧۶

1615120200101005

عبد الر

۶٧٧

1615120200101061

عبد الرحمن

۶٧٨

1615120200100725

عبد الرحمن

۶٧٩

1615120200100589

۶٨۰

1615120200100440

عبد الر

۶٨۱

1615120200100288

عبد الرح

۶٨۲

1615120200100064

عبد الرحم

۶٨۳

1615120200100794

عبد الرح

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۴٧٧من ۵۰۶

صفاء ب

عاص

عبد الرحمن

۶٨۴

1615120200101240

عبد

۶٨۵

1615120200100307

عبد الرحمن

۶٨۶

1615120200100370

عبد الرح

۶٨٧

1615120200101127

عبد الرح

۶٨٨

1615120200101153

عبد هللا ابو

۶٨٩

1615120200101086

عبد هللا

۶٩۰

1615120200101087

عبد

۶٩۱

1615120200100837

عبد هللا ع

۶٩۲

1615120200101220

عبد هللا

۶٩۳

1615120200101250

عب

۶٩۴

1615120200100472

عبد هللا

۶٩۵

1615120200100011

عبد هللا

۶٩۶

1615120200100250

عبد هللا

۶٩٧

1615120200100857

عبد هللا

۶٩٨

1615120200100697

عبد المهي

۶٩٩

1615120200100010

عبدالح

٧۰۰

1615120200100605

عبدالسال

٧۰۱

1615120200101107

عبدالعز

٧۰۲

1615120200100451

عبد

٧۰۳

1615120200101099

عبير اح

٧۰۴

1615120200101318

عبي

٧۰۵

1615120200100872

عبير عب

٧۰۶

1615120200100533

عبير عب

٧۰٧

1615120200100342

عب

٧۰٨

1615120200101162

عثم

٧۰٩

1615120200100897

عثمان

٧۱۰

1615120200100780

عدنان

٧۱۱

1615120200101057

عز الدي

٧۱۲

1615120200101315

عزه

٧۱۳

1615120200101043

عزه مع

٧۱۴

1615120200100980

عال

٧۱۵

1615120200100327

عال حمد

٧۱۶

1615120200100051

عال حمدى

٧۱٧

1615120200100565

عال عب

٧۱٨

1615120200100810

عالء

٧۱٩

1615120200101336

عالء الدين

٧۲۰

1615120200101047

عال

٧۲۱

1615120200100425

٧۲۲

1615120200101079

على ا

٧۲۳

1615120200100428

عل

٧۲۴

1615120200100252

على

٧۲۵

1615120200100445

على

٧۲۶

1615120200100424

ع
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عالءالدين التح

٧۲٧

1615120200100743

على

٧۲٨

1615120200100317

على سليم ع

٧۲٩

1615120200100750

على عبد الرءو

٧۳۰

1615120200100890

على م

٧۳۱

1615120200101444

عل

٧۳۲

1615120200100111

٧۳۳

1615120200100349

علياء

٧۳۴

1615120200100413

علياء

٧۳۵

1615120200101023

عليا

٧۳۶

1615120200100798

علي

٧۳٧

1615120200100147

علياء سام

٧۳٨

1615120200100196

علي

٧۳٩

1615120200100042

علياء و

٧۴۰

1615120200101317

علياء يس

٧۴۱

1615120200100455

عماد ع

٧۴۲

1615120200101264

عمار اب

٧۴۳

1615120200101278

عمار ياس

٧۴۴

1615120200100126

عمار

٧۴۵

1615120200101351

عمر

٧۴۶

1615120200101013

عمر

٧۴٧

1615120200101461

عمر

٧۴٨

1615120200100572

عمر على

٧۴٩

1615120200100234

عمر مج

٧۵۰

1615120200100631

عمر م

٧۵۱

1615120200100577

عم

٧۵۲

1615120200100346

عمر

٧۵۳

1615120200100900

عمر مح

٧۵۴

1615120200100732

عمر مح

٧۵۵

1615120200100659

عمر مح

٧۵۶

1615120200101377

عمر مص

٧۵٧

1615120200100957

عمرو

٧۵٨

1615120200100239

عمرو احم

٧۵٩

1615120200100863

عم

٧۶۰

1615120200100174

عمرو ا

٧۶۱

1615120200100394

عمرو حس

٧۶۲

1615120200100768

٧۶۳

1615120200101178

عمرو

٧۶۴

1615120200100688

عمرو

٧۶۵

1615120200100006

عمر

٧۶۶

1615120200100362

عمر

٧۶٧

1615120200101335

ؼادة م

٧۶٨

1615120200100274

ؼ

٧۶٩

1615120200100305

ؼاد
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علياء

عمرو

٧٧۰

1615120200100285

فاتن مح

٧٧۱

1615120200100257

فارس

٧٧۲

1615120200100914

فارس

٧٧۳

1615120200100368

فارس مح

٧٧۴

1615120200100578

فاطمة ا

٧٧۵

1615120200101202

فاط

٧٧۶

1615120200100275

فاطم

٧٧٧

1615120200100539

فاطمه

٧٧٨

1615120200101289

فاطمه ا

٧٧٩

1615120200100977

فاطمه الزه

٧٨۰

1615120200100912

فاطمه الزه

٧٨۱

1615120200100330

فاطمه

٧٨۲

1615120200100623

فاطمه

٧٨۳

1615120200100698

فاطمه الزه

٧٨۴

1615120200101316

فاط

٧٨۵

1615120200100635

٧٨۶

1615120200100626

٧٨٧

1615120200100639

٧٨٨

1615120200100607

٧٨٩

1615120200100502

فر

٧٩۰

1615120200100161

فرحة

٧٩۱

1615120200100449

فريد شع

٧٩۲

1615120200100143

فريدة ع

٧٩۳

1615120200100850

فريده ع

٧٩۴

1615120200100493

فضيلة

٧٩۵

1615120200101334

فكرى

٧٩۶

1615120200101170

فواد

٧٩٧

1615120200101217

فيرو

٧٩٨

1615120200100148

فيرونيك

٧٩٩

1615120200100084

ك

٨۰۰

1615120200101243

كرس

٨۰۱

1615120200101293

كريم اح

٨۰۲

1615120200101415

٨۰۳

1615120200100130

٨۰۴

1615120200100923

كريم خ

٨۰۵

1615120200101405

كر

٨۰۶

1615120200100029

كريم عب

٨۰٧

1615120200101145

كريم عبد الق

٨۰٨

1615120200100431

كريم ع

٨۰٩

1615120200100292

كريم ع

٨۱۰

1615120200100407

كريم مح

٨۱۱

1615120200100193

كريم مح

٨۱۲

1615120200101353

كري
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فاطمه

فاط
فاطمه

كريم ايمن

كريم ح

٨۱۳

1615120200100375

٨۱۴

1615120200100408

كيرلس

٨۱۵

1615120200101116

لب

٨۱۶

1615120200100272

لط

٨۱٧

1615120200100873

لقاء

٨۱٨

1615120200100771

لمياء

٨۱٩

1615120200100116

لميا

٨۲۰

1615120200100943

لوجينا ط

٨۲۱

1615120200100025

ليلى سا

٨۲۲

1615120200100381

ليلى م

٨۲۳

1615120200101331

ليلى

٨۲۴

1615120200101065

ماجد ت

٨۲۵

1615120200100399

مادون

٨۲۶

1615120200100201

ما

٨۲٧

1615120200101064

مارتي

٨۲٨

1615120200101463

مار

٨۲٩

1615120200100369

مار

٨۳۰

1615120200100139

مازن ه

٨۳۱

1615120200100893

محسن

٨۳۲

1615120200100894

محمد ابر

٨۳۳

1615120200101092

محمد ابر

٨۳۴

1615120200100941

محمد ابر

٨۳۵

1615120200100969

محمد اب

٨۳۶

1615120200100109

٨۳٧

1615120200100119

محم

٨۳٨

1615120200101076

محمد اح

٨۳٩

1615120200101103

محمد اس

٨۴۰

1615120200100967

محمد

٨۴۱

1615120200101329

محمد اشر

٨۴۲

1615120200101096

محم

٨۴۳

1615120200101180

٨۴۴

1615120200101051

مح

٨۴۵

1615120200101379

محمد الحسن

٨۴۶

1615120200100777

محمد ا

٨۴٧

1615120200100950

محمد الراج

٨۴٨

1615120200100121

محمد الس

٨۴٩

1615120200101082

محمد ال

٨۵۰

1615120200100976

محمد ال

٨۵۱

1615120200100846

محمد

٨۵۲

1615120200100473

محم

٨۵۳

1615120200101058

محمد

٨۵۴

1615120200101395

محمد الس

٨۵۵

1615120200101034

محمد
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كنزى عبدا

محم

محمد

٨۵۶

1615120200100320

م

٨۵٧

1615120200100251

محمد جمال ا

٨۵٨

1615120190100435

محمد ج

٨۵٩

1615120200100023

مح

٨۶۰

1615120200101279

محمد جمع

٨۶۱

1615120200101308

محمد حس

٨۶۲

1615120200100694

محمد ح

٨۶۳

1615120200101114

محمد حك

٨۶۴

1615120200100467

محمد

٨۶۵

1615120200101026

محمد

٨۶۶

1615120200100433

م

٨۶٧

1615120200100448

محمد

٨۶٨

1615120200100936

م

٨۶٩

1615120200101000

محمد

٨٧۰

1615120200101177

محمد

٨٧۱

1615120200101039

محمد ر

٨٧۲

1615120200100650

مح

٨٧۳

1615120200100048

محمد س

٨٧۴

1615120200101276

محمد

٨٧۵

1615120200100576

محم

٨٧۶

1615120200101161

محمد س

٨٧٧

1615120200100836

محمد

٨٧٨

1615120200101460

محمد

٨٧٩

1615120200100255

محمد

٨٨۰

1615120200101248

مح

٨٨۱

1615120200101172

محمد ص

٨٨۲

1615120200100752

محمد

٨٨۳

1615120200100816

٨٨۴

1615120200100485

محمد

٨٨۵

1615120200100380

م

٨٨۶

1615120200100385

محمد

٨٨٧

1615120200101269

مح

٨٨٨

1615120200101406

محمد عا

٨٨٩

1615120200101372

مح

٨٩۰

1615120200100874

م

٨٩۱

1615120200101368

محمد

٨٩۲

1615120200101433

محمد

٨٩۳

1615120200100033

محم

٨٩۴

1615120200100823

محمد ع

٨٩۵

1615120200101001

محمد

٨٩۶

1615120200100568

محمد

٨٩٧

1615120200100254

محمد

٨٩٨

1615120200100706

محمد ع
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محمد صالح

٨٩٩

1615120200100271

مح

٩۰۰

1615120200100593

محمد عب

٩۰۱

1615120200101328

محمد

٩۰۲

1615120200100438

محم

٩۰۳

1615120200100075

٩۰۴

1615120200100340

٩۰۵

1615120200100242

٩۰۶

1615120200101427

محمد

٩۰٧

1615120200100682

محمد

٩۰٨

1615120200100465

محمد ع

٩۰٩

1615120200100793

محمد

٩۱۰

1615120200101261

محم

٩۱۱

1615120200100273

م

٩۱۲

1615120200100065

محمد

٩۱۳

1615120200101355

محم

٩۱۴

1615120200101231

مح

٩۱۵

1615120200100992

محمد ك

٩۱۶

1615120200100233

مح

٩۱٧

1615120200101365

م

٩۱٨

1615120200100261

محم

٩۱٩

1615120200100421

محمد

٩۲۰

1615120200101309

محم

٩۲۱

1615120200100742

محمد

٩۲۲

1615120200100588

مح

٩۲۳

1615120200100406

محمد مح

٩۲۴

1615120200100426

محمد

٩۲۵

1615120200100973

محمد م

٩۲۶

1615120200101132

محمد

٩۲٧

1615120200100802

محمد مص

٩۲٨

1615120200100934

محمد م

٩۲٩

1615120200100606

محمد

٩۳۰

1615120200100898

محمد

٩۳۱

1615120200100014

محمد ن

٩۳۲

1615120200101157

محمد نع

٩۳۳

1615120200100655

محمد

٩۳۴

1615120200100444

مح

٩۳۵

1615120200100458

محمد وا

٩۳۶

1615120200100335

محمد

٩۳٧

1615120200101324

محمد

٩۳٨

1615120200101371

محمد و

٩۳٩

1615120200101010

م

٩۴۰

1615120200100880

محمد يسر

٩۴۱

1615120200100762

محمود
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محمد عزت

محم

٩۴۲

1615120200101129

م

٩۴۳

1615120200101104

محمود

٩۴۴

1615120200100929

محمو

٩۴۵

1615120200101388

محم

٩۴۶

1615120200100910

محمود

٩۴٧

1615120200101060

محمود

٩۴٨

1615120200100709

محم

٩۴٩

1615120200100935

محمود سم

٩۵۰

1615120200100240

محمود ش

٩۵۱

1615120200100432

محمود ش

٩۵۲

1615120200100955

محمود

٩۵۳

1615120200101437

مح

٩۵۴

1615120200100173

محمود ع

٩۵۵

1615120200100366

محمود ع

٩۵۶

1615120200101093

محمود عب

٩۵٧

1615120200100100

محمود

٩۵٨

1615120200101210

مح

٩۵٩

1615120200101363

محمود ع

٩۶۰

1615120200100429

محمو

٩۶۱

1615120200101333

محمود

٩۶۲

1615120200101408

محم

٩۶۳

1615120200101263

مح

٩۶۴

1615120200100464

محمود

٩۶۵

1615120200100071

٩۶۶

1615120200100585

٩۶٧

1615120200100038

٩۶٨

1615120200100573

محم

٩۶٩

1615120200101320

محمو

٩٧۰

1615120200101322

محمود ن

٩٧۱

1615120200100377

م

٩٧۲

1615120200100225

م

٩٧۳

1615120200100081

مرفت

٩٧۴

1615120200100441

مرو

٩٧۵

1615120200100404

مرو

٩٧۶

1615120200100210

مروه

٩٧٧

1615120200100903

مروه ش

٩٧٨

1615120200100364

مروه عب

٩٧٩

1615120200100775

مروه عبد الع

٩٨۰

1615120200100901

مروه لب

٩٨۱

1615120200101146

مروه

٩٨۲

1615120200101430

مروه

٩٨۳

1615120200100776

مريم

٩٨۴

1615120200100632

مريم اح
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محمود

م
محمود

٩٨۵

1615120200101226

مر

٩٨۶

1615120200100671

مريم اشر

٩٨٧

1615120200100788

م

٩٨٨

1615120200100542

مريم ج

٩٨٩

1615120200101292

مريم ح

٩٩۰

1615120200100672

مريم

٩٩۱

1615120200100690

مريم

٩٩۲

1615120200100975

مريم ر

٩٩۳

1615120200100620

مريم ر

٩٩۴

1615120200101070

مريم طار

٩٩۵

1615120200100591

٩٩۶

1615120200100990

مر

٩٩٧

1615120200100082

مريم ع

٩٩٨

1615120200101469

مريم ع

٩٩٩

1615120200101447

مر

۱۰۰۰

1615120200100102

مري

۱۰۰۱

1615120200100789

م

۱۰۰۲

1615120200100298

مريم مجد

۱۰۰۳

1615120200100886

مريم

۱۰۰۴

1615120200101305

مريم م

۱۰۰۵

1615120200101141

۱۰۰۶

1615120200101307

مريم

۱۰۰٧

1615120200100710

مر

۱۰۰٨

1615120200100235

مر

۱۰۰٩

1615120200100926

مريم م

۱۰۱۰

1615120200100945

مريم م

۱۰۱۱

1615120200100085

مريم مح

۱۰۱۲

1615120200100999

مريم

۱۰۱۳

1615120200100833

مريم

۱۰۱۴

1615120200100878

مريم مح

۱۰۱۵

1615120200101219

مريم منت

۱۰۱۶

1615120200101011

مريم م

۱۰۱٧

1615120200100624

مريم

۱۰۱٨

1615120200101319

مر

۱۰۱٩

1615120200100716

مريم

۱۰۲۰

1615120200101290

مشارى مص

۱۰۲۱

1615120200100323

مصطفى

۱۰۲۲

1615120200100987

مصط

۱۰۲۳

1615120200100469

۱۰۲۴

1615120200101189

مصطفى

۱۰۲۵

1615120200100001

مصطفى

۱۰۲۶

1615120200100784

۱۰۲٧

1615120200100360
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مر

مصط

مصطفى

مص

۱۰۲٨

1615120200100450

مصطفى مح

۱۰۲٩

1615120200101359

مصطفى م

۱۰۳۰

1615120200101451

مصطفى محمو

۱۰۳۱

1615120200100882

مصطفى

۱۰۳۲

1615120200100787

مع

۱۰۳۳

1615120200100994

معاذ عبد الل

۱۰۳۴

1615120200100761

معاذ نش

۱۰۳۵

1615120200100686

معتصم اح

۱۰۳۶

1615120200100037

ملك عبد

۱۰۳٧

1615120200100044

ملكه

۱۰۳٨

1615120200100853

ممدوح

۱۰۳٩

1615120200100769

منار اح

۱۰۴۰

1615120200101006

منار حمدى

۱۰۴۱

1615120200100202

منار محمو

۱۰۴۲

1615120200100526

منار مم

۱۰۴۳

1615120200100398

منة هللا

۱۰۴۴

1615120200100156

منة هللا

۱۰۴۵

1615120200100402

من

۱۰۴۶

1615120200100177

منة

۱۰۴٧

1615120200101183

منة هللا

۱۰۴٨

1615120200100913

منه هللا

۱۰۴٩

1615120200100643

منه هللا حم

۱۰۵۰

1615120200101053

م

۱۰۵۱

1615120200101323

منه هللا

۱۰۵۲

1615120200100304

منه هللا

۱۰۵۳

1615120200101139

منه هللا م

۱۰۵۴

1615120200101019

۱۰۵۵

1615120200101304

منه

۱۰۵۶

1615120200100556

منه س

۱۰۵٧

1615120200100077

م

۱۰۵٨

1615120200101033

منه ماجد

۱۰۵٩

1615120200101169

منى

۱۰۶۰

1615120200100211

منى ح

۱۰۶۱

1615120200100801

من

۱۰۶۲

1615120200100701

منى

۱۰۶۳

1615120200100151

منى ك

۱۰۶۴

1615120200101306

مومن

۱۰۶۵

1615120200100454

مومن

۱۰۶۶

1615120200100783

مومن

۱۰۶٧

1615120200100676

مونيا م

۱۰۶٨

1615120200100495

مى

۱۰۶٩

1615120200100921

مى اح

۱۰٧۰

1615120200101115
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منه

مى الد

۱۰٧۱

1615120200101339

مى ع

۱۰٧۲

1615120200101195

مى مع

۱۰٧۳

1615120200100806

ميار

۱۰٧۴

1615120200100070

ميار عبد

۱۰٧۵

1615120200100393

ميار

۱۰٧۶

1615120200100567

ميار

۱۰٧٧

1615120200100017

ميار

۱۰٧٨

1615120200100765

ميرال م

۱۰٧٩

1615120200101137

ميرنا

۱۰٨۰

1615120200100352

ميرنا ح

۱۰٨۱

1615120200100852

م

۱۰٨۲

1615120200101150

ميرن

۱۰٨۳

1615120200101347

ميرنا

۱۰٨۴

1615120200101272

ميرنا مج

۱۰٨۵

1615120200101342

ميرنا

۱۰٨۶

1615120200100419

ميالد ع

۱۰٨٧

1615120200100479

ناج

۱۰٨٨

1615120200100384

نادر عبد

۱۰٨٩

1615120200100865

ناريمان

۱۰٩۰

1615120200100324

نانس

۱۰٩۱

1615120200100227

نانسى

۱۰٩۲

1615120200100091

نانسى

۱۰٩۳

1615120200101446

نانسى

۱۰٩۴

1615120200100760

نانى والى

۱۰٩۵

1615120200101360

نبيله ابر

۱۰٩۶

1615120200101303

نبيه ش

۱۰٩٧

1615120200101143

نجالء

۱۰٩٨

1615120200100229

نجوى

۱۰٩٩

1615120200100382

ندا السي

۱۱۰۰

1615120200100293

ندا الشو

۱۱۰۱

1615120200100523

ندا عال

۱۱۰۲

1615120200100558

ند

۱۱۰۳

1615120200100888

ندا م

۱۱۰۴

1615120200101003

۱۱۰۵

1615120200100050

ندا محم

۱۱۰۶

1615120200100815

نداء ال

۱۱۰٧

1615120200101440

ندى

۱۱۰٨

1615120200100922

ندى احم

۱۱۰٩

1615120200100781

ندى

۱۱۱۰

1615120200100978

ندى ال

۱۱۱۱

1615120200100517

ندى المنشا

۱۱۱۲

1615120200100583

ندى امي

۱۱۱۳

1615120200101239

ندى اي
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۱۱۱۴

1615120200100028

ند

۱۱۱۵

1615120200101030

ندى

۱۱۱۶

1615120200101074

ندى ر

۱۱۱٧

1615120200100279

ند

۱۱۱٨

1615120200100747

ندى

۱۱۱٩

1615120200100216

ندى ط

۱۱۲۰

1615120200100597

ندى

۱۱۲۱

1615120200101029

ندى

۱۱۲۲

1615120200100647

۱۱۲۳

1615120200100088

ندى فرح

۱۱۲۴

1615120200100475

ندى م

۱۱۲۵

1615120200101337

ندى

۱۱۲۶

1615120200101037

ندى محم

۱۱۲٧

1615120200101448

ندى مح

۱۱۲٨

1615120200100691

ندى محم

۱۱۲٩

1615120200101052

ندى

۱۱۳۰

1615120200101117

ندى

۱۱۳۱

1615120200100168

ندى

۱۱۳۲

1615120200101296

ن

۱۱۳۳

1615120200101054

ندى

۱۱۳۴

1615120200100309

۱۱۳۵

1615120200100507

نرمين

۱۱۳۶

1615120200100162

نرمين

۱۱۳٧

1615120200101338

نرمين مح

۱۱۳٨

1615120200100057

نرمين

۱۱۳٩

1615120200101277

نس

۱۱۴۰

1615120200101094

نص

۱۱۴۱

1615120200100297

ننسى عبد

۱۱۴۲

1615120200100939

نهال ص

۱۱۴۳

1615120200100403

نهال ناص

۱۱۴۴

1615120180100321

نهى ال

۱۱۴۵

1615120200100669

نهى الؽ

۱۱۴۶

1615120200101454

نهى محمد نجا

۱۱۴٧

1615120200101244

نور

۱۱۴٨

1615120200101327

نور ر

۱۱۴٩

1615120200100388

نور

۱۱۵۰

1615120200101424

نور

۱۱۵۱

1615120200100080

نورا ار

۱۱۵۲

1615120200100993

نورا ح

۱۱۵۳

1615120200100711

نو

۱۱۵۴

1615120200100268

نورا مح

۱۱۵۵

1615120200100532

نوران

۱۱۵۶

1615120200100213

نوران ع
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ندى

نرمين

۱۱۵٧

1615120200100218

نوران

۱۱۵٨

1615120200100753

نوران

۱۱۵٩

1615120200100283

نورسين

۱۱۶۰

1615120200100622

نور

۱۱۶۱

1615120200100627

نوره

۱۱۶۲

1615120200101081

نورهان

۱۱۶۳

1615120200100136

نوره

۱۱۶۴

1615120200100187

نورهان حس

۱۱۶۵

1615120200101158

نورهان ح

۱۱۶۶

1615120200100849

نورهان

۱۱۶٧

1615120200101380

نورهان رفا

۱۱۶٨

1615120200100498

نورهان

۱۱۶٩

1615120200101411

نورهان لبيب

۱۱٧۰

1615120200101458

نورها

۱۱٧۱

1615120200101135

نور

۱۱٧۲

1615120200100721

نورين ص

۱۱٧۳

1615120200100144

نيرة

۱۱٧۴

1615120200100692

نيره

۱۱٧۵

1615120200100938

نيره محم

۱۱٧۶

1615120200100343

نيرى

۱۱٧٧

1615120200100061

نيفين م

۱۱٧٨

1615120200101004

هاج

۱۱٧٩

1615120200100642

هاجر

۱۱٨۰

1615120200100902

هاجر اس

۱۱٨۱

1615120200101283

هاجر

۱۱٨۲

1615120200100586

هاج

۱۱٨۳

1615120200100052

هاج

۱۱٨۴

1615120200100280

هاجر ع

۱۱٨۵

1615120200100067

هاجر ع

۱۱٨۶

1615120200101007

ها

۱۱٨٧

1615120200100510

هايدى

۱۱٨٨

1615120200101346

۱۱٨٩

1615120200101429

هبه

۱۱٩۰

1615120200101102

ه

۱۱٩۱

1615120200101398

هبه صفو

۱۱٩۲

1615120200100908

هبه

۱۱٩۳

1615120200100799

هدى

۱۱٩۴

1615120200100511

ه

۱۱٩۵

1615120200101056

هدير

۱۱٩۶

1615120200100545

هدير

۱۱٩٧

1615120200100189

هدير ايم

۱۱٩٨

1615120200101381

هدير

۱۱٩٩

1615120200100492
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هبه هللا

هد

۱۲۰۰

1615120200101286

هدير

۱۲۰۱

1615120200100684

هدير

۱۲۰۲

1615120200100246

هشام

۱۲۰۳

1615120200100932

هشام الس

۱۲۰۴

1615120200100204

هم

۱۲۰۵

1615120200101213

ه

۱۲۰۶

1615120200101238

ه

۱۲۰٧

1615120200100920

همسه ع

۱۲۰٨

1615120200101119

هنا ي

۱۲۰٩

1615120200100773

هن

۱۲۱۰

1615120200100112

هناء سمي

۱۲۱۱

1615120200100746

هن

۱۲۱۲

1615120200100295

هناء مصط

۱۲۱۳

1615120200100405

هناء ه

۱۲۱۴

1615120200101374

هند ع

۱۲۱۵

1615120200100919

هيا البدو

۱۲۱۶

1615120200100996

وائل حا

۱۲۱٧

1615120200100354

ورد

۱۲۱٨

1615120200100839

وسام ابو

۱۲۱٩

1615120200101147

وسام ع

۱۲۲۰

1615120200100689

وسام عمر

۱۲۲۱

1615120200100392

وفاء ا

۱۲۲۲

1615120200100322

وفاء بد

۱۲۲۳

1615120200101401

وفاء جابر

۱۲۲۴

1615120200101018

وفاء ر

۱۲۲۵

1615120200100609

و

۱۲۲۶

1615120200100791

۱۲۲٧

1615120200100822

و

۱۲۲٨

1615120200100094

وفاء

۱۲۲٩

1615120200101259

ولي

۱۲۳۰

1615120200100124

وليد شو

۱۲۳۱

1615120200100785

وليد مح

۱۲۳۲

1615120200100418

يارا حس

۱۲۳۳

1615120200101126

يا

۱۲۳۴

1615120200100489

يار

۱۲۳۵

1615120200100884

يارا ص

۱۲۳۶

1615120200100045

يارا عال

۱۲۳٧

1615120200100345

۱۲۳٨

1615120200100226

۱۲۳٩

1615120200100601

۱۲۴۰

1615120200101109

ياس

۱۲۴۱

1615120200100651

ياسمين

۱۲۴۲

1615120200101297

ياسمين
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وفاء مص

يارا مجدى

يار
يارا

۱۲۴۳

1615120200100796

ياسمين

۱۲۴۴

1615120200100756

ياسمين عب

۱۲۴۵

1615120200100314

ياسمين

۱۲۴۶

1615120200100529

ياسمين ف

۱۲۴٧

1615120200101077

ياسمين

۱۲۴٨

1615120200100101

ياسمين

۱۲۴٩

1615120200100856

ياسمين مص

۱۲۵۰

1615120200100373

يحيى

۱۲۵۱

1615120200100734

يسر م

۱۲۵۲

1615120200100150

يسرا محم

۱۲۵۳

1615120200100172

۱۲۵۴

1615120200100579

يمنى ا

۱۲۵۵

1615120200100933

يمنى

۱۲۵۶

1615120200100374

يمنى

۱۲۵٧

1615120200101160

يمنى

۱۲۵٨

1615120200100763

يمنى ح

۱۲۵٩

1615120200101291

يمنى

۱۲۶۰

1615120200101224

يمنى

۱۲۶۱

1615120200100834

يمنى ط

۱۲۶۲

1615120200100336

يمنى عن

۱۲۶۳

1615120200100731

يمنى مص

۱۲۶۴

1615120200100020

يوحن

۱۲۶۵

1615120200100820

يوسؾ

۱۲۶۶

1615120200100995

يوسؾ

۱۲۶٧

1615120200100396

يوسؾ ا

۱۲۶٨

1615120200100598

يو

۱۲۶٩

1615120200100409

يوسؾ

۱۲٧۰

1615120200101088

يوسؾ ح

۱۲٧۱

1615120200100728

يوسؾ

۱۲٧۲

1615120200101423

يوسؾ

۱۲٧۳

1615120200101223

يوس

۱۲٧۴

1615120200100667

يوسؾ

۱۲٧۵

1615120200101287

يوسؾ م

۱۲٧۶

1615120200100630

يوسؾ مصط

۱۲٧٧

1615120200101358

يوسؾ

۱۲٧٨

1615120200101203
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يمنى

يوسؾ وائل

اسم المادة
عدد الطالب

م

 :ميكانيكا حيوية ()۲
:

۱۱

كودالطالب

الفصل

 :الفصل الربيعي

اسم الطالب

۱

 1615120190101165ابراهيم خالد عبدالباقى عبدهللا خليفة

۲

 1615120190101305امانى االمام على االمام

۳

 1615120190100896احمد ايمن خليفة خليفة

۴

 1615120170100187احمد عباس عبدالؽنى الملوى

۵

 1615120190100513احمد محمود قنفود عبدالرحمن

۶

 1615120190100962خالد على محمد حجازى خالد

٧

 1615120190100173صبرى القطب محمد القطب سليم

٨

 1615120190101109عمر محمد عبد الرحمن احمد يوسؾ

٩

 1615120180100679محمد احمد محمد شريؾ السيد

۱۰

 1615120190101166محمد عالءالدين محمد الشيشينى

۱۱

 1615120190100675محمد كمال عبد العزيز بركات
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انتظام

حضور

انصراؾ

صفحة  ۴٩۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تقييم وعالج السمنة
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱٩

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱

 1615120190101332امانى احمد عيسى الخولى

۲

 1615120190101318امنية طارق فاروق عبد السالم البنا

۳

 1615120190101336امنية فتحى عبد العزيز سالم

۴

 1615120190101352بهاء حسن السيد ابراهيم

۵

 1615120190101301خلود عبد العليم عبد العليم جادو النجار

۶

 1615120180100834سلمى ياسر السعيد تركى

٧

 1615120190101307فاطمة صفوت احمد الشاذلى عبدة امبابى

٨

 1615120180100837مازن عماد حسن العفيفى

٩

 1615120190101310معتز محمد السيد مومن

۱۰

 1615120190101303نورهان احمد جابر عبد المحسن ناصؾ

۱۱

 1615120190100137احمد مرعى السعيد مرعى على

۱۲

 1615120190100975حسام حسن معوض عوض بدر

۱۳

 1615120190100962خالد على محمد حجازى خالد

۱۴

 1615120190100976خالد محمد محمد حسين ابراهيم حموده

۱۵

 1615120180100772سمر صبر عبد الرحيم داود

۱۶

 1615120190101109عمر محمد عبد الرحمن احمد يوسؾ

۱٧

 1615120190101166محمد عالءالدين محمد الشيشينى

۱٨

 1615120180100829مروان احمد ماهر السيد عطية

۱٩

 1615120190100929مصطفى السعيد عبدالحليم عبده حشيش

حضور
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انصراؾ

صفحة  ۴٩۳من ۵۰۶

م
۱
۲
۳
۴
۵
۶
٧
٨
٩
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱٧
۱٨
۱٩

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۴٩۴من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :دراسة حركة
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱

م
۱

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120200100679عبد الرحمن ماهر سعد صابر عوض
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صفحة  ۴٩۵من ۵۰۶

م
۱

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۴٩۶من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :تاهيل االتزان
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

٨

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱

 1615120190100137احمد مرعى السعيد مرعى على

۲

 1615120190100975حسام حسن معوض عوض بدر

۳

 1615120190100962خالد على محمد حجازى خالد

۴

 1615120180100772سمر صبر عبد الرحيم داود

۵

 1615120190101109عمر محمد عبد الرحمن احمد يوسؾ

۶

 1615120190101166محمد عالءالدين محمد الشيشينى

٧

 1615120180100829مروان احمد ماهر السيد عطية

٨

 1615120190100929مصطفى السعيد عبدالحليم عبده حشيش

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ۴٩٧من ۵۰۶

م
۱
۲
۳
۴
۵
۶
٧
٨

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۴٩٨من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :مبادئ الجودة واالعتماد
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۲

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱

 1615120200100679عبد الرحمن ماهر سعد صابر عوض

۲

 1615120200101408محمود محسن محمود السيد

حضور

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

انصراؾ

صفحة  ۴٩٩من ۵۰۶

م
۱
۲

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

صفحة  ۵۰۰من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :بيولوجيا الجزيئات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۴

م

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

۱

 1615120200101399شروق السيد سعد مصطفى النجار

۲

 1615120200100679عبد الرحمن ماهر سعد صابر عوض

۳

 1615120200101233كريم خالد عبد الؽفور جاسر

۴

 1615120200101263محمود محمد حسن خيرهللا

حضور
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انصراؾ

صفحة  ۵۰۱من ۵۰۶

م
۱
۲
۳
۴
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صفحة  ۵۰۲من ۵۰۶

اسم المادة
عدد الطالب

 :بيولوجيا الجزيئات
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۱

م
۱

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120190101161عبدالرحمن السيد عرفة السيد
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صفحة  ۵۰۳من ۵۰۶

م
۱
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صفحة  ۵۰۴من ۵۰۶

بيان باسماء الطالب المسجلين بالمقررات في العام الجامعي
اسم المادة
عدد الطالب

 :مبادئ الجودة
الفصل

:

 :الفصل الربيعي

۳
م
۱
۲
۳

كودالطالب

انتظام

اسم الطالب

حضور

انصراؾ

 1615120190100975حسام حسن معوض عوض بدر
 1615120170100734عبد االله يوسؾ عبد القادر يوسؾ
 1615120190101161عبدالرحمن السيد عرفة السيد
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انص

م
۱
۲
۳
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صفحة  ۵۰۶من ۵۰۶

