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 (      1نة رقم )جل
 

 الدرجة مـــــــــــــــــــاالس رقم اجللوس

الء حسن عبد الحفيظآ  1001  غــــــــــــــــائب 

 مقبول الء صابر علي محمدآ  1002

 مقبول آالء كامل احمد يوسف  1003

 ولمقب آالء محمد حماده محمد  1004

العاطي احمد ابتسام حسنين عبد  1005  مقبول 

 مقبول ابراهيم حجازي يوسف  1006

 مقبول أبوالحسن محمد أبوالقاسم محمد  1007

 مقبول احمد السيد عثمان عوض  1008

 مقبول احمد بكري احمد بكري   1009

 مقبول احمد جاد محمد جاد  1010

 مقبول احمد صالح احمد محمد  1011

 مقبول احمد عاصم زكي حسب  1012

 مقبول ين محمد عبدالكريماحمد عالء الد  1013

 مقبول احمد فرغلي طاهر احمد  1014

 مقبول احمد محمد احمد رشوان  1015

 مقبول احمد محمد شحاته عبدهللا  1016

 مقبول احمد محمد كمال السيد  1017

 مقبول اسراء احمد ياسين  1018

 مقبول اسراء اشرف شعبان عبدالرحيم  1019

 مقبول اسراء خلف احمد محمد  1020

 لمقبو اسراء سيد علي احمد  1021
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 الدرجة مـــــــــــــــــــاالس رقم اجللوس

 مقبول اسماء جمال احمد محمد  1022

 مقبول اسماء عبدالعاطي عبداللطيف  1023

 مقبول اسماء عبدالعال احمد حامد  1024

 مقبول اسماء علي محمد  1025

 مقبول اسمه علي احمد حسانين   1026

 مقبول اماني اشرف عبدالحميد احمد  1027

 مقبول اماني صبحي بريز بنود  1028

 مقبول امنية عبد اللطيف ابوالحمد  1029

 مقبول جمال محمود عبدالرحيم  اميره   1030

 مقبول اميره شرقاوي محمد  1031

 مقبول اميمه محمد الورداني  1032

 مقبول امين عصمت محمد احمد  1033

 مقبول انطون رافت حلمي يوسف  1034

 مقبول ايرينى ايوب بخيت  1035

 مقبول ايسر محمد عرفه  1036

 مقبول ايمان النجار فايز علي  1037

 مقبول ايمان دسوقي احمد عثمان  1038

سعيد ماجد عطيه ايمان  1039  مقبول 

 مقبول ايمان سيد ابوالحسن احمد  1040

 مقبول ايمان عاطف عبدالحفيظ احمد  1041

 مقبول ايمان عبدالفتاح بهيج  1042

 مقبول ايمان عبدالقادر زكي عبدالرحيم  1043

 مقبول ايمان عزالعرب عبداملقصود  1044
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 الدرجة مـــــــــــــــــــاالس رقم اجللوس

 مقبول ايمان فايق حسين  1045

 مقبول ايناس عبدهللا ابراهيم بباوي   1046

رف ابراهيم محمدايه عا  1047  مقبول 

 مقبول ايه عبداملحسن البدري ابواملكارم  1048

 مقبول ايه مخلوف احمد عبده  1049

 مقبول ايه مطاوع عبدالحميد عبدالعزيز  1050
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 (2جلنة رقم )

 الدرجة مـــــــــــــــــــاالس رقم اجللوس

 مقبول ايه ناصر احمد عبدالراض ي 1051

 مقبول ايه يحيى عبداللطيف 1052

 مقبول بسمه جمال حسني عابدين 1053

 مقبول بهجت عبدالحميد احمد سليمان 1054

 مقبول بيشوي صبري شحاته رفله 1055

 مقبول تريفينيا سامح يني بدواني 1056

 مقبول تهاني محمد عبدالهادي 1057

 مقبول توماس ناجي شوقي عبداملالك 1058

 مقبولغري  جمال عبدالنعيم ابواملجد 1059

 مقبول حازم عبده عزالدين علي 1060

 مقبول حامدعبدالعال عثمان 1061

محمد وهب هللا يحجاج القرش  1062  مقبول 

 مقبول حسام فاروق رسالن 1063

 غــــــــــــــــائب الحسين محمود محمد احمد 1064

 مقبول حكمت عبداملولي مصطفى عبداملولى 1065

 غــــــــــــــــائب حنان علي تمام عبدالرحمن 1066

 مقبول مهران داليا جابر صديق 1067

 مقبول دعاء عرفه حافظ عبدالخالق 1068

 مقبول دميانه فيليب اسحاق فهيم 1069

 مقبول ربيع عبدالاله عبدالنظير 1070

 مقبول رحاب جمعه محمد  1071
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 الدرجة مـــــــــــــــــــاالس رقم اجللوس

 غــــــــــــــــائب رحاب محمود متولي محمد  1072

 مقبول رشا محمد السيد عبدهللا 1073

 غــــــــــــــــائب بدهللارشا محمد مجدى ع 1074

 مقبول الرشيد رمضان احمد البربري  1075

 مقبول ريم خلف خليفه علي  1076

 مقبول ريهام قناوي عبدالحليم عبداملوجود 1077

 مقبول زمزم فوزي صابر 1078

 مقبول الزهراء حمدى عبداللطيف عثمان 1079

 مقبول زينب ابوالسعود احمد علي 1080

 مقبول احمد عبدالشافي ابوزيد زينب 1081

 مقبول زينب محرم ابواملجد محمد 1082

 مقبول سارة عالء احمد 1083

 مقبول ساره على يسن على 1084

 مقبول ساميه السيد علي عبدالرحيم 1085

 غــــــــــــــــائب سعاد السيد عبدالعليم 1086

 بغــــــــــــــــائ سعاد علي تمام عبدالرحمن 1087

 مقبول سماح عطية فرغلي محمد 1088

 مقبول سمر حسن محمود حسين 1089

 مقبول سمر محمد امين عبدالغفار 1090

 مقبول سميحه عمر عبدالراض ي 1091

 مقبول سميره ماهر احمد ابراهيم 1092

 مقبول سناء عالم زناتى 1093
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 الدرجة مـــــــــــــــــــاالس رقم اجللوس

 غــــــــــــــــائب سهام عبدالرزاق عبدالعاطي  1094

 مقبول سيد عبدالاله هريدي عبداللطيف 1095

 غــــــــــــــــائب شرف الدين موس ى الضيف تركي 1096

 مقبول شهد مصطفى محمد احمد 1097

 مقبول إبراهيمشيماء احمد  1098

 مقبول شيماء صفوت محمود دياب 1099

 مقبول شيماء عادل صبري عثمان 1100
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 (3جلنة رقم )
 

 الدرجة مـــــــــــــــــــاالس رقم اجللوس

 مقبول شيماء عبدالرحيم احمد محمد 1101

 مقبول الشيماء محمد جبريل محمد علي 1102

 مقبول محمد عبدالعليم محمدشيماء  1103

 مقبول صابرين ثابت محمد حافظ 1104

 مقبول صباح احمد خليل عبدالحميد 1105

 مقبول صفاء الهراس عبدالرحمن محمد 1106

 غــــــــــــــــائب صفاء رجب محمد احمد 1107

 مقبول صفاء كمال عبدالعزيز جوده 1108

 مقبولغري  عبدالعزيز السيد احمد 1109

 غــــــــــــــــائب عبدالاله السيد عبدالاله حسب  1110

 مقبول عبدهللا خلف محمد سليم 1111

 مقبول عبير عبدالاله الباسل 1112

 مقبول عبير عوض هاشم 1113

 مقبولغري  عربي حسن احمد عبدالغفار 1114

 مقبولغري  عزام صالح عزام اسماعيل  1115

 ولمقب عصام بسيوني منصور  1116

 مقبول عالء بسيوني احمد 1117

 مقبول عماد الفي يوسف بولس 1118

 مقبول غادة مصطفى محمد 1119

 غــــــــــــــــائب غاده ابو بكر حسانين حسن  1120

 مقبول غاده خيري انور هريدي 1121
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 الدرجة مـــــــــــــــــــاالس رقم اجللوس

 مقبول غاده فؤاد احمد صديق  1122

 مقبول فاتن حسن ضاحي محمد 1123

 مقبول ف محمود عبدالعزيزفاطمة يوس 1124

 مقبول فاطمه ابوالسعود احمد علي 1125

 مقبول فاطمه عبدالستار عبدالجليل 1126

 مقبول فاطمه محمد ثابت احمد 1127

 مقبول فاطمه محمد محمود ابراهيم 1128

 مقبول فايزه محمد بدري سيد 1129

 مقبول فيروز محمد رافت احمد 1130

 مقبول د  محمودكرم خيري ابوالحم 1131

 مقبولغري  كريمان صديق حسن 1132

 مقبول كريمه السيد عبدالعال علم الدين 1133

 مقبول كريمه عبدالعزيز محمود رشوان 1134

 مقبول كمال صالح علي احمد 1135

 مقبول لبنه احمد محمود محمد  1136

 مقبول ملياء جابر حمدان خليفة 1137

 مقبول ليلي محمد سمير محمد احمد 1138

 مقبول ماجد عمر حسان صديق 1139

 مقبول وجيه فخرى ينا ر ما 1140

 مقبول محروس خليل فهيم بخات 1141

 مقبول محروص عبداللطيف احمد رشوان 1142

 مقبول محفوظ قاسم حسن  1143

 مقبول محمد ابوالحجاج مصطفى عبدالحميد 1144
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 الدرجة مـــــــــــــــــــاالس رقم اجللوس

 مقبول لسيدمحمد احمد محمود ا 1145

 مقبول محمد السمري حسن طلب 1146

 مقبول محمد جمال عبداللطيف احمد 1147

 مقبول محمد رمضان حسنين السيد 1148

 مقبول محمد سيد محمد عبدالنبي 1149

 مقبول محمد شعبان احمد عبدالرحمن 1150

 عميد الكلية                        جلنة الرصد                           راجعه                 كتبه                            
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 (4جلنة رقم )
 

 الدرجة مـــــــــــــــــــاالس رقم اجللوس

 مقبول محمد شعبان صديق ابوالحسن 1151

 مقبولغري  محمد صابر خلف ابوزيد 1152

 لمقبو محمد عبدالشافي محمود عبدالشافي 1153

 مقبول محمود احمد عباس محمد 1154

 مقبول محمود احمد عوض 1155

 مقبول محمود صابر بكر محمود 1156

 مقبول محمود عبدالفتاح السيد 1157

 مقبول محمود محمد ابراهيم عبدهللا 1158

 مقبولغري  محمود محمد سليمان محمد 1159

 غــــــــــــــــائب مرثا مجدي مفدي راتب 1160

 مقبول مروة احمد خلف فهمي 1161

 مقبول مروه جمال الدين عبدهللا احمد 1162

 مقبولغري  مروه صفوت محمد 1163

 مقبول مريم جمال فهمي علي 1164

 مقبول مريم محمد عبدالقادر حسن 1165

 غــــــــــــــــائب مريم محي الدين ابورحاب محمود 1166

 مقبول مصطفى رفعت محمد حامد 1167

 مقبولغري  ملكه ناصح فؤاد عازر  1168

 مقبول منار احمد محمد 1169

 مقبول منار علي توفيق عبدهللا 1170

 مقبول منال احمد ابراهيم سيد 1171
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 الدرجة مـــــــــــــــــــاالس رقم اجللوس

 مقبول منال عبداملبدي ابوطالب حسن 1172

 مقبول منى سعد عبدالسميع ابراهيم  1173

 مقبول مها صبري احمد فتحي 1174

 مقبول محمود احمدمي جمال  1175

 مقبول ميرنا نشأت لطفي عطا هللا 1176

 مقبول نجالء عبدالحليم عابدين 1177

 مقبول نجوى ثروت كمال محمود 1178

 مقبول نجوى عاطف محمد محمود 1179

 غــــــــــــــــائب ندى نصر الدين خلف محمود 1180

 مقبول نورا احمد محمد عباس 1181

 مقبول مد حسيننوره احمد مح 1182

 مقبول نيره ممدوح محمد احمد 1183

 مقبول هاجر شعبان عشري ادريس 1184

 مقبول هالة عبدالهادي صدقي جابر 1185

 مقبول رشادهالة عمر  1186

 مقبول هاله شرقاوي محمد 1187

 مقبول الهام محروص عبداللطيف احمد رشوان 1188

 مقبول هبه خلف حسين ضيف هللا  1189

 مقبول هبه عبدالحفيظ محمود عبدالظاهر 1190

 مقبول حسن هبه محمد شحاته محمد 1191

 مقبول هدى صالح امين 1192

 مقبول هدير احمد عساف 1193
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 الدرجة مـــــــــــــــــــاالس رقم اجللوس

 مقبول هناء عبدالراض ي علي 1194

 مقبول هند عبدالصبور رشاد عيس ى 1195

 مقبول هند عتبه محمد البدوى  1196

 ولمقب محمد هند محمد احمد 1197

 مقبولغري  وائل صالح عبدالاله احمد 1198

 مقبول وفاء ابوالعال ابراهيم احمد 1199

 مقبول وفاء السيد عبدهللا 1200
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 (     5جلنة رقم ) 
 

 الدرجة مـــــــــــــــــــاالس رقم اجللوس

 مقبول وفاء عالء احمد 1201

 مقبول وفاء علي عبدالسالم احمد 1202

 مقبول وفاء منطلب السيد محمد 1203

 مقبول والء احمد ابوالفضل عبدالعزيز 1204

 مقبول والء رفاعي عبدالغني احمد 1205

 ولمقب وليد محمد عبدالاله علي 1206

 مقبولغري  إسماعيلوليد نشأت  1207

 غــــــــــــــــائب ياسمين جمال محمود بخيت 1208

 مقبول يوستينا عاطف نظيم  1209

 مقبول محمد كمال عبدالعزيز عبدالرحمن 1210

 مقبول هدى عبدالستار الصغير ابراهيم 1211

 ـــائبغـــــــــــــ عبدالرحيم محمد عبدالجواد عبدالرحيم 1212

 مقبول إبراهيمرحاب صالح صالح  1213

 مقبول نورهان عصام حسانين 1214

 مقبول رشا عبدالعزيز عبدالجواد احمد 1215

 مقبول دينا السيد عالم مرس ي 1216

 مقبولغري  ورده حمدان محمود قاسم 1217

 غــــــــــــــــائب احمد محمد عبدالعال منة هللا 1218

 غــــــــــــــــائب محمد احمداسماء علي  1219

 مقبول اريج عصام يوسف 1220

 مقبول منة هللا احمد محمد عبدالاله 1221
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