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     ابتسام احمد حسن عبد العزيز السيد مستجد 1

     ابتهال محمد احمد رمضان مستجد 2

     ابتهال محمد السيد الشيخ مستجد 3

     ابوالفتح احمد ابوالفتح احمد مستجد 4

     احمد ابراهيم ابراهيم جادو مستجد 5

     احمد ابراهيم الدسوقى ابراهيم شتيوى مستجد 6

     احمد اسماعيل محمد السيد الحميدى مستجد 7

     احمد االحمدى احمد حسين مستجد 8

     احمد السيد احمد مصطفى على مستجد 9

     احمد السيد السيد امبابى مستجد 11

     احمد السيد محمد محمد سيد احمد مستجد 11

     احمد السيد ياقوت عطا مستجد 12

     احمد جمال الدين محمود احمد فراج مستجد 13

     احمد حسن عباس عمران مستجد 14

     احمد رضا ابراهيم على رزق مستجد 15

     احمد رضا الشربينى ابراهيم مستجد 16

     احمد زكريا على الدبسى مستجد 17

  أدى التدريب   احمد سالم محمود عابدين عسكوره باق 18

     احمد سامى ابراهيم الشافعى مستجد 19

     احمد سعد محمد صالح صالح على مستجد 21

     احمد سليمان سليمان الجد مستجد 21

     احمد سمير عبدالمولى عبدالنبى عبدالهادى مستجد 22

     احمد سمير منصور الشبراوى الدنابيقى مستجد 23

     احمد عبد االله احمد عبدالقادر مستجد 24
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     احمد عبدالهادى مصطفى ابراهيم غيط مستجد 25

     احمد عزت ابوالعنين محمد المكاوى مستجد 26

     احمد عالء الدين سعد ابراهيم مستجد 27

     احمد عوض على المنسى مستجد 28

     احمد عيد محمد عيد السيد مستجد 29

     احمد قدرى درويش عبد المقصود الجندى مستجد 31



 
  شئون الطالب كلية الطب البيطرى

  قائمة بأسماء الطالب
                                         األول (/الدور3102 - 3102للعام الجامعى) ثالثة

(  0 ) مجموعة
 0فصل:

 ص 11:00 4102/10/14نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مالحظــات   االســـم حالة القيد م
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     احمد محمد رضا محمود مصطفى مستجد 33

     احمد محمد عبد الفتاح الدسوقى الشرباصى مستجد 34

     احمد محمد عبدالمعطى المحالوى مستجد 35

     احمد محمد عزت محمد عيد مستجد 36

     احمد محمد متولى محمد عوض مستجد 37

     احمد محمد هشام طه حامد مستجد 38

     احمد محمود احمد العشرى مستجد 39

     احمد محمود محمود محمد فوده مستجد 41

     احمد مصطفى كامل عبدالقادر صالح مستجد 41

     احمد نبيل عبدالخالق عرفه محمد مستجد 42

     احمد هشام العتريس الفخرانى مستجد 43

     اسامه بدوى الغنيمى بدوى مستجد 44

     اسامه محمد محمد احمد صيام مستجد 45

     اسراء ابراهيم السعيد حسن القمصانى مستجد 46

     اسراء جمال امين السيد مستجد 47

     اسراء حامد صالح حامد هلول مستجد 48

     اسراء رضا حسن السيد مستجد 49

     اسراء عزت عباس عباس مستجد 51

     اسراء محمد عبد الملك عبد القادر مستجد 51

     اسراء محمود محمد عوض هللا ابراهيم حسن مستجد 52

     اسراء ياسر عبدالعزيز بلحه مستجد 53

     اسالم السعيد عبدالعال دراج مستجد 54

     اسالم سعد صالح محمد ابراهيم مستجد 55
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     اسالم شعبان على داود داود مستجد 56
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     اسماء جمعه سرايا سرايا غلوش مستجد 66

     اسماء ربيع محمد عبدالفتاح رضوان مستجد 67

     اسماء رشاد احمد عبدربه قرمد مستجد 68
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     اسماء سالمه عبد الرحمن سالمه مستجد 71

     اسماء سمير فريد السيد بازيد مستجد 72

     اسماء عادل صادق شحاته الصيفى مستجد 73

     اسماء عادل مسعد محمد الحنفى مستجد 74

     اسماء عبدالمعين رمضان الحانوتى مستجد 75

     اسماء عمر عبد العزيز المامون مستجد 76

     اسماء مجدى بدير درويش البسراطى محول 77

     اسماعيل احمد اسماعيل السيد فتوح مستجد 78
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     االء فوزى عبدالرحمن البهنساوى مستجد 87
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     الشيماء احمد محمد الحسينى مستجد 93

     الشيماء الحفنى السيد اسماعيل مستجد 94

     الشيماء السعيد على عبيد مستجد 95

     الشيماء عادل محمد المغازي مستجد 96

     الهام السيد ابراهيم السيد ابوعيطه مستجد 97

     امال رمضان عبدالعزيز ابراهيم يونس مستجد 98
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     امانى طلعت عطيه الحنفى مستجد 113

     امانى عبده عبد العزيز حسن مستجد 114

     امانى يحيى عبده وفا محول 115

     امل باسم شوقى عبدالفتاح عبدهللا مستجد 116

     امل جمال عبدالمعطى ابراهيم النجار مستجد 117
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     اميره سليمان عثمان سليمان مستجد 127

     اميره صبرى ابراهيم محمد ابراهيم مستجد 128
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     انتصار مصطفى بدوى السيد مستجد 134

     ايات الدسوقى احمد ابو شلبى مستجد 135

     ايات محمد عبدالعزيز محمد سرحان مستجد 136

     ايات ناصر السعيد احمد شرف مستجد 137

     ايمان احمد محمد محمد محمد الباز مستجد 138
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     ايه سعيد ابومحرم السيد مستجد 167

     ايه صالح السيد احمد رخا مستجد 168

   أدى التدريب   ايه صالح على عبدالوهاب باق 169

     ايه عادل عبداللطيف محمد عبداللطيف مستجد 171

     ايه عبدهللا عبدالكريم عثمان مستجد 171

     ايه على عبدالغنى حسانين الزير مستجد 172

     ايه فتوح احمد سيد احمد السواح مستجد 173

     ايه مجاهد الرفاعى مجاهد مستجد 174



 مالحظــات   االســـم حالة القيد م
     ايه محمد الششتاوى محمد عبدهللا مستجد 175

     ايه محمد رؤف ابراهيم السيد يوسف مستجد 176

     ايه محمد رشدى القطاوى مستجد 177

     ايه محمد صبرى ابراهيم السيد سالم مستجد 178

     ايه محمد محمد السيد الضبع مستجد 179

     ايه محمد محمد السيد حمزه مستجد 181



 

 
شئون  كلية الطب البيطرى

  الطالب

  قائمة بأسماء الطالب
 (/الدور األول3102 - 3102للعام الجامعى)ثالثة

 0فصل:(  2) مجموعة 

 ص 11:00 4102/10/14نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مالحظــات   االســـم حالة القيد م
     ايه محمد مصطفى محمود السبكى مستجد 181

     ايه محمد ياسين ناصر الباز مستجد 182

     ايه مسعد مسعد احمد هندام مستجد 183

     بثينه محمد على محمد عمر مستجد 184

     بسمه احمد محمود ابراهيم الغرباوى مستجد 185
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     رباب محمد خيرى عبدالتواب هواش 3من الخارج  241
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 مالحظــات   االســـم حالة القيد م
     رنا كمال عبدهللا الهندوم مستجد 241

     رنا مجدى السعداوى طه على مستجد 242

   أدى التدريب   روان اسامه السيد عابدين باق 243

     روان خالد احمد فريد السعيد مستجد 244

     روضه فرج كامل السعيد ابوهالل مستجد 245

     ريم احمد على مطر مستجد 246

     ريم عطيه قدرى ابراهيم مستجد 247

     ريهام ابراهيم عبدالعظيم فارس مستجد 248

     ريهام عبدالخالق السعيد عبدالرؤف اسماعيل مستجد 249

     ريهام عرفه عبدهللا عرفه عبدالدايم مستجد 251

     ريهام محمد السيد ابوالعنين هجرس مستجد 251

     زينب ابراهيم ابراهيم عبدهللا مستجد 252

     زينب جمال الدين متولى يوسف مستجد 253

     زينب محمد على الباز سيداحمد مستجد 254

     ساره ابراهيم ابراهيم محمد الميهى مستجد 255

     ساره ابراهيم كامل ابراهيم السحراوى مستجد 256

     ساره احمد على محمود مجاهد مستجد 257

     ساره احمد عوض معوض الشرقاوى مستجد 258

     ساره احمد محمد شكرى عبدالمنعم ابوالسعد مستجد 259

     ساره السعيد عبدالستار عبدالغفار مستجد 261

     ساره السعيد وهيب احمد السؤالى مستجد 261

     ساره بدير امين محمود اسماعيل مستجد 262



 مالحظــات   االســـم حالة القيد م
     ساره جمال مصطفى الشرقاوى مستجد 263

     ساره حمدى محمد سليم عبدالرحيم مستجد 264

     ساره رشدى حسن محمد الموافى مستجد 265

     ساره صابر سعد السيد الموجي مستجد 266

     ساره عادل فتحى محمد توفيق مستجد 267

     ساره عادل محمد سعيد على مستجد 268

     ساره عادل محمد محمد المتولى عبد هللا مستجد 269

     ساره عبدالحكيم ابراهيم عطوه مستجد 271
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 مالحظــات   االســـم حالة القيد م
     ساره عزت محمد ابوهبه مستجد 271

     ساره عوض محمد لطفى شاهين مستجد 272

     ساره ماجد ابراهيم الصعيدى مستجد 273

     ساره محمد احمد سيد احمد علي مستجد 274

     ساره محمد فتحى محمود البيومى مستجد 275

     ساره محمد فوزى محمد مستجد 276

     ساره مفرح ابراهيم مامون مستجد 277

     ساره وحيد ابراهيم حسنين مستجد 278

     ساره وليد محمد سليمان ابراهيم مستجد 279

     سالى عاطف توفيق متولى الحلوجى مستجد 281

     سالى على ابراهيم حسين مستجد 281

     سالى محمد محمود مصطفى مستجد 282

     سالى مصطفى عبدالواحد عثمان مستجد 283

     سالى يوسف فرج عيد فضه محول 284

     سحر حامد ياسين محمد عزاز مستجد 285

     سحر حمدى محمد ابراهيم محمد مستجد 286

     سحر قدرى عبده سليمان بختيه مستجد 287

     سعاد احمد السيد غازى مستجد 288

     سعاد نبيل الحماقى ذكى مستجد 289

     سعد احمد على على عقل مستجد 291

     سلمى عبد هللا كامل محمد حافظ مستجد 291

     سلمى على حامد ضاهر مستجد 292

     سلمى محمد محمد السيد الدسوقى مستجد 293

     سماء محمد عبدالعزيز حموده محول 294



 مالحظــات   االســـم حالة القيد م
     سمر الحسين المنشاوى السعيد مستجد 295

     سمر السيد الشحات السيد يوسف مستجد 296

     سمر ثروت زكى محمد مستجد 297

     سمر جمال اسماعيل نعمان مستجد 298

     سمر سامى محمد على مستجد 299

     سمر عبده السيد محمد شريف مستجد 311
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 مالحظــات   االســـم حالة القيد م
     سمر عوض احمد السيد عبد العال مستجد 311

     سمر محمد محمد الجميزى مستجد 312

     سمر نورالدين احمد عبدالعاطى مستجد 313

     سمراء عبده عبدالعال احمد نايل مستجد 314

     سمير صالح ابراهيم ابراهيم السيد مستجد 315

     سميره اسامه سليمان عبدالرحمن مستجد 316

     سميره محمود السيد صالح مستجد 317

     سميره محمود عبدالعظيم احمد عيسى مستجد 318

     سميه عزت محمد السيد مستجد 319

     سناء عادل عبدالرحمن عبداللطيف مستجد 311

     سها ياسر شفيق مصطفى مستجد 311

     سهام ماهر مخيمر عبد العظيم مستجد 312

     سهير مالك محمد عبده مستجد 313

     شاهندا احمد على عوض زين الدين مستجد 314

   أدى التدريب   شدا احمد احمد احمد صيام باق 315

     شروق السعيد ابراهيم احمد عامر مستجد 316

     شروق عبدالحافظ رجب سالم درويش مستجد 317

     شريف اسماعيل عبد السالم الفحيل مستجد 318

     شرين رضا عبدالعزيز الحسنين مستجد 319

     شفاء شكرى محمد السيد مستجد 321

     شيماء ابراهيم ابراهيم عبد الوهاب عبد القوى مستجد 321

     شيماء احمد على السيد مستجد 322



 مالحظــات   االســـم حالة القيد م
     شيماء اسعد عبدالحى السيد مستجد 323

     شيماء سعد محمد رمضان شلبى مستجد 324

     شيماء عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد مستجد 325

     شيماء عبدالعال ابراهيم عبدالعال مستجد 326

     شيماء فرج سعدالدين البيلى محمد مستجد 327

     شيماء محمد صالح محمد القبانى مستجد 328

     شيماء محمد محمود شراره مستجد 329

     شيماء محمد نجيب عبدالرحيم هجرس مستجد 331
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 مالحظــات   االســـم حالة القيد م
     شيماء نبيل ابراهيم رمضان مستجد 331

     صافى اسماعيل عبدالباقى اسماعيل مستجد 332

     صفاء سمير احمد موسى هالل مستجد 333

     صفاء عصام عبدالفضيل عبدالعال مستجد 334

     صفاء محمود عبدالعزيز السيد علوان مستجد 335

     صالح حسن حسن احمد شاهين مستجد 336

     صالح زكريا يحيى القندقلى مستجد 337

     صالح عبد الرازق محمد عبد الرازق مستجد 338

     ضحى محمود محمد احمد مستجد 339

     عائشه جالل محمد االخضر مستجد 341

     عائشه محمد عبدالمجيد على غزال مستجد 341

     عبدالحليم عمر عبدالحليم عمر احمد مستجد 342

     عبدالحميد عصام عبدالحميد محمد عبدالمعطى مستجد 343

     عبدالرحمن ابراهيم عبدالمطلب محمد ابراهيم مستجد 344

     عبدالرحمن رمضان احمد محمد شعيب مستجد 345

     عبدهللا احمد شحاته فرغلى مستجد 346

     عبدهللا احمد عبد اللطيف االمام مستجد 347

     عبدهللا حماده محفوظ محمد السايس مستجد 348

     عبدهللا صالح على محمد خليفه مستجد 349

     عبير منتصر شعبان العدل مستجد 351

     عزه حسنى السيد ابوالمعاطى مطر مستجد 351

     عزه سمير السيد محمد البشالوى مستجد 352

     عزه عزت محمد طلبه احمد مستجد 353

     عساكر عبدالعليم محسوب عبدالعليم هالل مستجد 354



 مالحظــات   االســـم حالة القيد م
     عفاف السيد ابراهيم السيد مستجد 355

     عال فهمى حسن حسن عوض عمر مستجد 356

     عالء عبدالحى عبدالحى اسماعيل مستجد 357

     على موسى محمد العشماوى مستجد 358

   أدى التدريب   طارق عبدالرازق عبدالرازق على الكنانى 1من الخارج  359

   أدى التدريب   طارق ممدوح المندوه النجار 1من الخارج  361
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 مالحظــات   االســـم حالة القيد م
     علياء حسن حامد الحلو مستجد 361

     علياء عادل السيد محمد مستجد 362

     علياء عبدالوهاب عبدالرحمن محمد بلحه مستجد 363

     علياء محمد الشحات عرفان مستجد 364

     عمر مجدى فهيم الشربينى اسحاق مستجد 365

     عمر محمد سامى منصور عبدالهادى مستجد 366

     عمرو ابراهيم السعيد الهليسى مستجد 367

     عمرو اكرم ذكى الدسوقى الشاعر مستجد 368

     عمرو ربيع احمد زايد مستجد 369

     عمرو محمد فتحى مراد مستجد 371

     عنايات سعد محمد العسال مستجد 371

     غاده سامى عبدالفتاح مصطفى عثمان مستجد 372

     غاده عبدالناصر على عبدالعزيز السيد مستجد 373

     غاده محمد حسن المنتصر مستجد 374

     غدير السيد حمزه البطل مستجد 375

     فاطمه الزهراء رجب عثمان محمد مستجد 376

     فاطمه حامد عبد الحى البندراوى مستجد 377

     فاطمه عبد المنعم يحى زكريا مستجد 378

     فاطمه على محمد محمد ابوليله مستجد 379

     فاطمه محمد ابوزيد السيد عبدهللا مستجد 381

     فاطمه نور الدين احمد عبد الحميد يوسف مستجد 381

     فايزه حسين عبدالمنعم عيسى مستجد 382



 مالحظــات   االســـم حالة القيد م
     فيفى محمد السيد ابراهيم الزيادي مستجد 383

     كاميليا محمد محمد الحداد مستجد 384

     كريم احمد فتحى سيداحمد ابوصفيه مستجد 385

     لمياء اسامه محى الدين محمود محمد مستجد 386

     مؤمن صالح احمد جابر مستجد 387

     ماجد عبدالحليم عبدالحليم شريف مستجد 388

     مارى ابراهيم وديع ابراهيم جرجس مستجد 389

     مارينا بولس دانيال وصيف مستجد 391
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 مالحظــات   االســـم حالة القيد م
     مجدى احمد محمود احمد البراشى مستجد 391

     محسن عادل عبدالوهاب محمد شلبى مستجد 392

     محمد ابراهيم عبدالحميد احمد مستجد 393

     محمد ابراهيم محمد ابوهوله مستجد 394

     محمد ابوضيف سالم سليمان ضيف هللا مستجد 395

     محمد احمد حسن السيد مستجد 396

     محمد احمد عبد العزيز المامون مستجد 397

     محمد احمد فتحى محفوظ مستجد 398

     محمد احمد محمود محمد عبدهللا باق 399

     محمد احمد محمود محمد عطيه مستجد 411

     محمد اشرف محفوظ على سند مستجد 411

     محمد اشرف مصطفى عقيل مستجد 412

     محمد السيد احمد فتحى السيد مستجد 413

     محمد ايمن زكى عبدالدايم عيد مستجد 414

     محمد حسام الدين عبدالحليم مصطفى مستجد 415

     محمد رضا عوض محمد ابراهيم مستجد 416

     محمد رضا مصطفى الطناحى مستجد 417

     محمد رفعت طه طه ابراهيم الشين مستجد 418

     محمد سامى عبدالمحسن الجوهرى مستجد 419

     محمد شعبان السيد الرفاعى على مستجد 411

     محمد صالح عبد الحميد البربرى مستجد 411

     محمد صالح محمود عباس على مستجد 412

     محمد عاصم ابراهيم البربرى مستجد 413

     محمد عبدالحميد عبدالعاطى عطوه مستجد 414



 مالحظــات   االســـم حالة القيد م
     محمد عبدالعزيز محمد ابراهيم القصبى مستجد 415

     محمد عبدالقادر صبح عبدالحميد غازى مستجد 416

     محمد عبدهللا على سليمان مستجد 417

     محمد عبدالمقصود عطيه السنباوى مستجد 418

     علياء عالء عبدالهادى حسنين 2من الخارج  419

   أدى التدريب   محمد السعيد عبدالقادر عبدالرحمن 3من الخارج  421



 

 
شئون  كلية الطب البيطرى

  الطالب

  بأسماء الطالب قائمة
 (/الدور األول3102 - 3102للعام الجامعى)ثالثة

 0فصل:(  8) مجموعة 

 ص 11:00 4102/10/14نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مالحظــات   االســـم حالة القيد م
     محمد عبدالهادى محمد احمد الديسطى مستجد 421

     محمد عزالدين السيد ابو عوض مستجد 422

     محمد عصام صادق الطنطاوى صادق مستجد 423

     محمد على اسماعيل على مستجد 424

     محمد على محمد البحراوى مستجد 425

     محمد على محمد على الشوربجى مستجد 426

     محمد فتحى نوفل محمد سالم مستجد 427

     محمد محمد السيد الشربينى العوضى مستجد 428

     محمد محمد المهدى محمد البكرى عبدالغنى مستجد 429

     محمد محمد صادق امام شباره مستجد 431

     محمد محمود محمد عبدالعاطى مستجد 431

     محمد مصباح عبدالحليم متولى الحناوى مستجد 432

     محمود احمد ابراهيم الخضرجى معتوق مستجد 433

     محمود احمد يونس احمد يونس مستجد 434

     محمود اسامه سليمان حسن على مستجد 435

     محمود حسام الدين عبداللطيف يوسف عطيه مستجد 436

     محمود زغلول عبدهللا احمد الديب مستجد 437

     محمود عبدالناصر السيد الشربينى مستجد 438

     محمود على الدين محمود العوضى مستجد 439

     محمود نصر ابراهيم محمد جوهر مستجد 441

     مرام منير السيد عبدالمجيد مستجد 441

     مروة احمد محمد محمود مستجد 442



 مالحظــات   االســـم حالة القيد م
     مروه ابراهيم عبد العزيز ابراهيم الغلبان مستجد 443

     مروه حسين محمد محمد مستجد 444

     مروه حماد عبد الهادى عطيه النمنم مستجد 445

     مروه سمير حسين عبدالكريم الباز مستجد 446

     مروه شعبان محمد على ابراهيم مستجد 447

     مروه عيد محمد الشناوى محول 448

     مروه محمد عبدالحميد السيد موسى مستجد 449

     مروه محمد مختار حامد سالم مستجد 451
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 مالحظــات   االســـم حالة القيد م
     مروه محمود احمد محمد غزال مستجد 451

     مروه مسعد محمود مصطفى مستجد 452

     مريم اشرف احمد لطفى محمد شهاب الدين مستجد 453

     مريم السيد عبده عثمان الصعيدى مستجد 454

     مريم حمزه طه الشربينى مستجد 455

     مريم محسن الباز الطحان مستجد 456

     مريم محمد محمد السعيد سليم مستجد 457

     مريم نبيل عرفات عبده السيد نصر مستجد 458

     مسعد جمال مسعد ابوغربيه مستجد 459

     مصطفى عادل المتولى شرف مستجد 461

     مصطفى محمد سيداحمد المؤذن مستجد 461

     معتز مسعد عبدالعزيز الشحرى مستجد 462

     ممدوح شريف المصرى محول 463

     منار احمد المرسى على هيكل مستجد 464

     منار رمزى السيد احمد مستجد 465

     منار عبدالعزيز محسوب الحسينى مستجد 466

     منار محمد احمد يوسف الجندى مستجد 467

     منال حسن انور ابراهيم غنيم مستجد 468

     منال محمد ناجح ابراهيم رزق مستجد 469

     منه هللا ضياء عبده هديهد مستجد 471

     منه هللا محمد عوض دغيدى مستجد 471

     منى احمد احمد البديوى مستجد 472

     منى السيد محمود محمد عبيد مستجد 473

     منى ايمن امين مصطفى زناتى مستجد 474



 مالحظــات   االســـم حالة القيد م
     منى حمدى محمد محمد شحاته مستجد 475

     منى عوض هللا البسيونى السيد جميعه مستجد 476

     منى كاظم عبدالمجيد عبدهللا الشبلى مستجد 477

     منى محمد ابراهيم ابو العز مستجد 478

     مها عالءالدين عبداللطيف العشرى مستجد 479

     محمد مصباح سلطان الشرقاوى قلبه 1من الخارج  481
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 مالحظــات   االســـم حالة القيد م
     مها ناصر محمد االتربى ابوالنجا مستجد 481

     مى جمال ابراهيم محمد محى الدين مستجد 482

     مى رمضان فتحى حافظ خاطر مستجد 483

     مى فتحى موسى ابراهيم ابوالعز مستجد 484

     مى مجدى احمد ابراهيم الهباب مستجد 485

     مى محمد رضوان السيد مستجد 486

     مى مسعد محمد على على سرور مستجد 487

     مياده احمد رشاد عبدهللا يوسف مستجد 488

     ميرنا ايمن راضى خميس مستجد 489

     ميرنا عصام عبدالمحسن حمد مستجد 491

     ميرنا محسن صالح مشرقى عبدالملك مستجد 491

     ميرهان محمود راضى خميس مستجد 492

     ميسم جميل ابراهيم محمد مستجد 493

     نادر خالد عبدالسالم عبده محمد مستجد 494

     نانسى عبد الغنى الحفنى عبد الغنى مستجد 495

     نبيله احمد محمد الديب احمد مستجد 496

     نبيله السيد عطية على النجار مستجد 497

     نجاه هانى محمد السعيد ابراهيم محول 498

     نجالء السيد محمد محمد السيد مستجد 499

     نجالء عبدالمقصود يحى عبدالمقصود مستجد 511

     ندى اشرف رمضان محمد هواش مستجد 511

     ندى اشرف محمد عبدالجواد مستجد 512



 مالحظــات   االســـم حالة القيد م
     ندى محمد رشدى السيد البسيونى مستجد 513

     نرمين رضا طلعت على احمد مستجد 514

     نرمين شعبان الهجرسى احمد مستجد 515

     نسمه عباس على عطيه الزهيرى مستجد 516

     نسمه عماد عبدالمنعم محمود مستجد 517

     نسمه فهمى حسن فهمى مستجد 518

     نسمه محمد على زين العابدين الريس مستجد 519

     نسمه معوض احمد ابو صالح مستجد 511
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 مالحظــات   االســـم حالة القيد م
     نسمه ناجح عبد الرحمن السيد أحمد السيد مستجد 511

     نهاد طايل رمزى محمد مستجد 512

     نهال محمد الددمونى عبدالعزيز مستجد 513

     نهله ابراهيم احمد ملوخيا مستجد 514

     نهله ابراهيم عبدالعزيز حسن مستجد 515

     نهله عثمان منصور محمد الجنيدى مستجد 516

     نهى احمد على الرمادى مستجد 517

     نهى صالح عبدالحليم على الحديدى مستجد 518

     نهى محمد سعيد محمد شوقى عبدالحكيم مستجد 519

     نهى محمد على محمد فوده هاشم مستجد 521

     نهى محمود نصر عاشور مستجد 521

     نور جمال عبد هللا احمد حجازى مستجد 522

     نورا العوضى ابراهيم محمد الهاللي مستجد 523

     نورا طارق محمد السيد خليفه مستجد 524

     نورا عربى الششتاوى مصطفى الجمال مستجد 525

     نورا على السيد احمد جبر مستجد 526

     نورا لطفى محمد حسن عيسى مستجد 527

     نوران ابراهيم ابراهيم ابراهيم عامر مستجد 528

     نوران فخرى على محسن عوض مستجد 529

     نورهان احمد المرسى يوسف مستجد 531

     نورهان بشير حسين محمد مصطفى مستجد 531

     نورهان حمدينه ابوالمكارم عوض مستجد 532

     نورهان عبدهللا الدمرداش السيد نوير مستجد 533

     نورهان محمد احمد عبدالحليم حسن مستجد 534



 مالحظــات   االســـم حالة القيد م
     نورهان محمد السعيد خليل مستجد 535

     نورهان محمد وجيه صالح عطيه مستجد 536

     نورهان ناجى السيد بيبرس مستجد 537

     نورهان ناصر الدسوقى القاضى مستجد 538

     هاجر التابعى ابراهيم غندر مستجد 539

     هاجر حامد محمود رمضان السيد مستجد 541
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 مالحظــات   االســـم حالة القيد م
     هاجر حسن محمد الباز مستجد 541

     هاجر رضا محمود محمد ابوالعزم مستجد 542

     هاجر عبدهللا احمد السولية مستجد 543

     هاجر على نعيم حسين السقا مستجد 544

     هاجر محمد احمد حجازى صالح مستجد 545

     هاجر محمد عاشور سالم سعد مستجد 546

     هاجر محمد عبدالعزيز محمد اسماعيل مستجد 547

     هاجر مسعد مصباح قرع مستجد 548

     هاله عبدالمجيد الجوهرى الجمال مستجد 549

     هاله على محمود الشحات ابوالعز مستجد 551

     هاله محمود ابراهيم السيد فوده مستجد 551

     هايدى رشاد رشاد عبدالخالق ايوب مستجد 552

     هبه احمد محمود حجاج مستجد 553

     هبه اشرف عبداللطيف معوض هجرس مستجد 554

     هبه هللا ابراهيم توفيق الدياسطى مستجد 555

     هبه هللا احمد طلبه جاد حوايج مستجد 556

     هبه هللا انور محمد العيسوى مستجد 557

     هبه هللا حامد احمد عبد التواب طنطاوى مستجد 558

     هبه هللا عبد الحميد عبد الحميد عامر مستجد 559

     هبه هللا لطفى لطفى ابراهيم بدوى مستجد 561

     هبه بدر الدين عبدالحافظ عبدالهادى مستجد 561

     هبه عباس محمد عوض عباس الشرقاوى مستجد 562



 مالحظــات   االســـم حالة القيد م
     هبه على حامد على موافى باق بعذر 563

     هبه محمد حسين حامد اليمانى مستجد 564

     هبه مصطفى الغريب صالح احمد مستجد 565

     هبه يحيى محمد الفطاطرى مستجد 566

     هدى محمد السعيد ابوراضى مستجد 567

     هدى محمد فتحى عبد السالم محمد جالل مستجد 568

     هدير بهجت عبدالمعبود هاشم النجولى مستجد 569

     هدير حماده فوزى مندور مستجد 571
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     هدير حمدى راغب المهدى مستجد 571

     هدير عصام رضوان محمود صيوح مستجد 572

     هدير محمد احمد جوهر مستجد 573

     هدير محمد شكر حماد مستجد 574

     هدير محمود محمد مبروك مستجد 575

     هديل حمدى السيد احمد يوسف مستجد 576

     هناء ابوالعنين السيد ابوالعنين مستجد 577

     هناء محمد محمد عبدالرازق سليم مستجد 578

     هند السعيد حسن رجب احمد مستجد 579

     هند عبدالحليم حافظ حافظ االمام مستجد 581

     هند محمد احمد نعمه هللا مستجد 581

     هند محمد محمد قنديل مستجد 582

     هند نصر ابوسالمه رمضان التواتى مستجد 583

     هويدا جمال محمد احمد مستجد 584

     هيثم حسين جاب هللا العربى مستجد 585

     وسام محمد فريد على كساب مستجد 586

     وفاء ابراهيم عبد العزيز ابراهيم الغرباوى مستجد 587

     وفاء حمدى محمد السيد مستجد 588

     وفاء رمضان ابراهيم محمد عبده مستجد 589

     وفاء سمير عبدالقادر عبدالقادر الزكى مستجد 591

     والء ابراهيم محمد عبدالوهاب مستجد 591

     والء احمد قطب الحداد مستجد 592

     والء ماهر حافظ ابراهيم مستجد 593

     وليد خيرى احمد شومان مستجد 594



 مالحظــات   االســـم حالة القيد م
     وليد محمد عبدالرحيم عبدالفتاح شعيب مستجد 595

     ياسر خالد جمال محول 596

     ياسر عبدالحميد محمد عبدالحميد مستجد 597

     ياسمين ابراهيم سيد احمد عبدالفتاح عجالن مستجد 598

     ياسمين ابراهيم عبدالحميد عبدالسالم صالح مستجد 599

     ياسمين السيد اسماعيل الديب مستجد 611
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     ياسمين الشربينى احمد الشربينى الشاذلى مستجد 611

     ياسمين سمير محمد عبدالمقصود مستجد 612

     ياسمين عاصم رجب درويش مستجد 613

     يمنى ياسر فريد متولى القطونى باق 614

     هند عبدالعزيز السيد القرنشاوى 2من الخارج  615



 


