
سنوات دراسیةنوع الدراسة
درجة البكالوریوس في علوم التمریضالدرجة العلمیة الجدیدة الالئحة

٢٠٢١-٢٠٢٢ انتظامطبیعة الدراسةالعام األكادیمي

اسم الدخول اإلســـــــــــــــــم كود الطالب مسلسل
1311202100266 ابانوب ایوب فرح حبیب ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٦٦ ١
1311202100001 ابانوب جمال فایز مكسیموس ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٠١ ٢
1311202100002 ابانوب سامح عشم هللا النمر ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٠٢ ٣
1311202100267 ابراھیم حامد على حامد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٦٧ ٤
1311202100268 ابراھیم عادل حسین محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٦٨ ٥
1311202100003 ابراھیم محمد ابراھیم ابوزید ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٠٣ ٦
1311202100004 ابوالمجد عبدالشافي ابوالمجد عبدالرحمن ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٠٤ ٧
1311202100269 ابورحاب ابراھیم عبد اللطیف ابورحاب ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٦٩ ٨
1311202100005 احمد ابراھیم حسان احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٠٥ ٩
1311202100006 احمد ابو القاسم ابو ضیف ابو القاسم ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٠٦ ١٠
1311202100270 احمد اسامھ احمد محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٧٠ ١١
1311202100007 احمد العربى فرغل محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٠٧ ١٢
1311202100271 احمد امین محمود امین ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٧١ ١٣
1311202100272 احمد حمدى حسین على ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٧٢ ١٤
1311202100273 احمد خلف احمد السمانى ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٧٣ ١٥
1311202100008 احمد خلف محمد عبدهللا ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٠٨ ١٦
1311202100009 احمد رافت سلیمان محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٠٩ ١٧
1311202100010 احمد رافت محمد محمود ١٣١١٢٠٢١٠٠٠١٠ ١٨
1311202100011 احمد سعد محمد محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٠١١ ١٩
1311202100012 احمد صالح احمد حسانین ١٣١١٢٠٢١٠٠٠١٢ ٢٠
1311202100274 احمد صالح عبدالحلیم احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٧٤ ٢١
1311202100275 احمد طلب السید صبره ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٧٥ ٢٢
1311202100013 احمد عابدین محمود بخیت ١٣١١٢٠٢١٠٠٠١٣ ٢٣
1311202100014 احمد عبد النبي احمد على ١٣١١٢٠٢١٠٠٠١٤ ٢٤
1311202100015 احمد عبدالرحیم فاضل عبدالرحیم ١٣١١٢٠٢١٠٠٠١٥ ٢٥
1311202100276 احمد عشرى زیدان عثمان ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٧٦ ٢٦
1311202100016 احمد عالء سید حسن ١٣١١٢٠٢١٠٠٠١٦ ٢٧
1311202100017 احمد عالء محمد اسماعیل ١٣١١٢٠٢١٠٠٠١٧ ٢٨
1311202100018 احمد على السید على ١٣١١٢٠٢١٠٠٠١٨ ٢٩
1311202100019 احمد على بكیر على ١٣١١٢٠٢١٠٠٠١٩ ٣٠
1311202100277 احمد فتحى ابو الحمد محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٧٧ ٣١
1311202100020 احمد محسن احمد حسین ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٢٠ ٣٢
1311202100278 احمد محمد احمد فرغلى ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٧٨ ٣٣
1311202100279 احمد محمد احمد یسن ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٧٩ ٣٤
1311202100280 احمد محمد طھ محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٨٠ ٣٥

كلیة التمریض التخصص الفرقة االولي/الفصل الدراسي االول/اول المستوى الدراسي

صفحة ١ من ١٥ تاریخ الطباعة : ٢٣\٠٩\٢٠٢١ م وقت الطباعة : ٤١:٠٨

إدارة شئــــون الطـــالبكشف بأسماء حسابات دخول الطالب



سنوات دراسیةنوع الدراسة
درجة البكالوریوس في علوم التمریضالدرجة العلمیة الجدیدة الالئحة

٢٠٢١-٢٠٢٢ انتظامطبیعة الدراسةالعام األكادیمي

اسم الدخول اإلســـــــــــــــــم كود الطالب مسلسل
1311202100022 احمد محمد علي محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٢٢ ٣٦
1311202100021 احمد محمد على محمد بكر ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٢١ ٣٧
1311202100023 احمد محمد محمد عبد الحافظ ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٢٣ ٣٨
1311202100024 احمد محمود احمد محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٢٤ ٣٩
1311202100025 احمد محمود السید محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٢٥ ٤٠
1311202100026 احمد محمود عبد هللا زیدان ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٢٦ ٤١
1311202100027 احمد محمود محمد محمود ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٢٧ ٤٢
1311202100281 احمد ممدوح كمال عبد العزیز ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٨١ ٤٣
1311202100028 احمد نصر محمد عبدهللا ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٢٨ ٤٤
1311202100029 احمد ولید محمد احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٢٩ ٤٥
1311202100282 ادھم محمد احمد فرغلى ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٨٢ ٤٦
1311202100283 اروى احمد خلف هللا محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٨٣ ٤٧
1311202100284 اروى سعد احمد عبد الرحیم ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٨٤ ٤٨
1311202100285 اروى محمد حمدى فھمى ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٨٥ ٤٩
1311202100286 اسامھ سعد بدرى احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٨٦ ٥٠
1311202100030 اسامھ محمود ریاض بدیر ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٣٠ ٥١
1311202100287 اسراء ابراھیم عبد الفتاح محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٨٧ ٥٢
1311202100288 اسراء حاتم عبدالھادى حمدان ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٨٨ ٥٣
1311202100289 اسراء حسن عبدالصادق عبدالحمید ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٨٩ ٥٤
1311202100290 اسراء عبد المحسن فتحى حسین ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٩٠ ٥٥
1311202100031 اسراء عبدالاله ابوالمواھب ابوالوفا ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٣١ ٥٦
1311202100291 اسراء محمد احمد محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٩١ ٥٧
1311202100032 اسراء محمد محمد عبدالسالم ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٣٢ ٥٨
1311202100292 اسالم احمد محمد احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٩٢ ٥٩
1311202100033 اسالم اكریم محمود عكاشھ ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٣٣ ٦٠
1311202100034 اسالم العارف محمد احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٣٤ ٦١
1311202100293 اسالم جمال عبد اللطیف ابراھیم ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٩٣ ٦٢
1311202100035 اسالم حسام الدین محمود عبدالحكیم ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٣٥ ٦٣
1311202100036 اسالم حلمى محمد عبد الفتاح ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٣٦ ٦٤
1311202100037 اسالم خلف السید جمعھ ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٣٧ ٦٥
1311202100038 اسالم عبد الرحیم احمد حامد ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٣٨ ٦٦
1311202100039 اسالم محمد احمد محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٣٩ ٦٧
1311202100040 اسالم محمد عبد الجابر على ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٤٠ ٦٨
1311202100294 اسالم محمد عطیة عبد الرحیم ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٩٤ ٦٩
1311202100295 اسماء احمد صابر حسان ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٩٥ ٧٠

كلیة التمریض التخصص الفرقة االولي/الفصل الدراسي االول/اول المستوى الدراسي

صفحة ٢ من ١٥ تاریخ الطباعة : ٢٣\٠٩\٢٠٢١ م وقت الطباعة : ٤١:٠٨

إدارة شئــــون الطـــالبكشف بأسماء حسابات دخول الطالب



سنوات دراسیةنوع الدراسة
درجة البكالوریوس في علوم التمریضالدرجة العلمیة الجدیدة الالئحة

٢٠٢١-٢٠٢٢ انتظامطبیعة الدراسةالعام األكادیمي

اسم الدخول اإلســـــــــــــــــم كود الطالب مسلسل
1311202100041 اسماء اشرف عبد الاله محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٤١ ٧١
1311202100296 اسماء ایمن محمد عبدالعال ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٩٦ ٧٢
1311202100042 اسماء جمال سید عبد الحلیم ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٤٢ ٧٣
1311202100043 اسماء عادل احمد العبد ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٤٣ ٧٤
1311202100297 اسماء عاطف محمد سالمة ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٩٧ ٧٥
1311202100044 اسماء عصمت عبد الرحمن سید ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٤٤ ٧٦
1311202100298 اسماء محمد عبد اللطیف احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٩٨ ٧٧
1311202100299 اسماعیل احمد محمد قرون ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٩٩ ٧٨
1311202100300 اسماعیل خلف محمود محروس ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٠٠ ٧٩
1311202100045 اشرف عمر سرور ابو القاسم ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٤٥ ٨٠
1311202100046 افرایم اكرم جب هللا مراشى ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٤٦ ٨١
1311202100301 االء التوني عطا صابر ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٠١ ٨٢
1311202100302 االء حماده عبد اللطیف على ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٠٢ ٨٣
1311202100047 االء صدیق ابو زید محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٤٧ ٨٤
1311202100303 االء عادل محمود عبدربھ ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٠٣ ٨٥
1311202100048 االء محمد تمام اسماعیل ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٤٨ ٨٦
1311202100304 االء محمد عبدالظاھر محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٠٤ ٨٧
1311202100049 االء محمود احمد محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٤٩ ٨٨
1311202100305 الحسین عمر فتوح محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٠٥ ٨٩
1311202100050 الزھراء قدرى بسیونى عبدالعزیز ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٥٠ ٩٠
1311202100051 الزھراء محمد عبدالعزیز محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٥١ ٩١
1311202100052 الزھراء ناصر عمر الزھري ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٥٢ ٩٢
1311202100053 السید احمد السید احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٥٣ ٩٣
1311202100054 السید على عبده محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٥٤ ٩٤
1311202100055 السید محمد ابو المجد احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٥٥ ٩٥
1311202100306 الشیماء احمد محمد الخضیرى ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٠٦ ٩٦
1311202100058 اماني احمد یونس خضیرى ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٥٨ ٩٧
1311202100056 امانى ایمن حسن ابراھیم ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٥٦ ٩٨
1311202100057 امانى صالح وسیلى عازر ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٥٧ ٩٩
1311202100307 امانى فوزى صادق احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٠٧ ١٠٠
1311202100308 امانى محمود احمد عبدالعال ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٠٨ ١٠١
1311202100059 امنھ ابو الفتوح عبد الاله محجوب ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٥٩ ١٠٢
1311202100309 امیر جوزیف عطیھ مسعد ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٠٩ ١٠٣
1311202100060 امیر عطا فرنسیس مترى ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٦٠ ١٠٤
1311202100061 امیرة ابراھیم محمد طیفور ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٦١ ١٠٥
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سنوات دراسیةنوع الدراسة
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اسم الدخول اإلســـــــــــــــــم كود الطالب مسلسل
1311202100062 امیرة ابراھیم محمود ابراھیم ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٦٢ ١٠٦
1311202100063 امیرة سید محمد سید ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٦٣ ١٠٧
1311202100064 امیره البدوى محمد مرسى ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٦٤ ١٠٨
1311202100065 امیره راضى حماده على ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٦٥ ١٠٩
1311202100066 امیره عبد الرحیم السید عبد الرحیم ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٦٦ ١١٠
1311202100310 امیره ناصر فھمي محمود ١٣١١٢٠٢١٠٠٣١٠ ١١١
1311202100067 انجي فرج نظامى زخارى ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٦٧ ١١٢
1311202100311 انس حسین السید محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٣١١ ١١٣
1311202100312 انصاف محمد على ثابت ١٣١١٢٠٢١٠٠٣١٢ ١١٤
1311202100068 انطونیوس میخائیل عوض بشاى ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٦٨ ١١٥
1311202100313 انھار عبد العال محمد عبد العال ١٣١١٢٠٢١٠٠٣١٣ ١١٦
1311202100314 اوجینى راضى جمیل حنین ١٣١١٢٠٢١٠٠٣١٤ ١١٧
1311202100315 ایات محمد عاطف محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٣١٥ ١١٨
1311202100069 ایاد ناصر بخیت احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٦٩ ١١٩
1311202100316 ایة عالء محمود بدوى ١٣١١٢٠٢١٠٠٣١٦ ١٢٠
1311202100317 ایرین یوسف تاوضروس متاوس ١٣١١٢٠٢١٠٠٣١٧ ١٢١
1311202100318 ایمان جمال نادر علي ١٣١١٢٠٢١٠٠٣١٨ ١٢٢
1311202100070 ایمان رفاعى احمد محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٧٠ ١٢٣
1311202100319 ایمان صالح عویس محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٣١٩ ١٢٤
1311202100320 ایمن فرغل سعد ابو ضیف ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٢٠ ١٢٥
1311202100071 ایمن محمد احمد على ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٧١ ١٢٦
1311202100321 ایمن محمد عبد اللطیف خلف هللا ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٢١ ١٢٧
1311202100072 ایمن ناصر محمد ابوزید ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٧٢ ١٢٨
1311202100322 ایھ احمد حسن محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٢٢ ١٢٩
1311202100323 ایھ اشرف صبرى معبد ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٢٣ ١٣٠
1311202100324 ایھ عادل ابوشامھ محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٢٤ ١٣١
1311202100073 ایھ محمد احمد ابوزید ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٧٣ ١٣٢
1311202100325 ایھ محمد مرسى مصطفى ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٢٥ ١٣٣
1311202100326 ایھ محمود السید ابراھیم ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٢٦ ١٣٤
1311202100327 ایھ محمود محمد ابراھیم ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٢٧ ١٣٥
1311202100328 بخیت سمیر عزمي حكیم ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٢٨ ١٣٦
1311202100074 بسام حمدان عبد الوھاب شحاتھ ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٧٤ ١٣٧
1311202100075 بسمھ عصام كمال عباس ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٧٥ ١٣٨
1311202100329 بسنت مجدى بدیع راغب ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٢٩ ١٣٩
1311202100076 بشار عالء عبدالحمید عوض ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٧٦ ١٤٠
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اسم الدخول اإلســـــــــــــــــم كود الطالب مسلسل
1311202100077 بھاء خمیس عبد السمیع عبد السالم ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٧٧ ١٤١
1311202100078 بھاء صابر عبدالساتر احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٧٨ ١٤٢
1311202100330 بیشوى رافت حارس حسنى ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٣٠ ١٤٣
1311202100331 تامر رافت تامر جندى ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٣١ ١٤٤
1311202100332 توماس جرجس جمیل معوض ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٣٢ ١٤٥
1311202100333 توماس رفعت جاد نصرهللا ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٣٣ ١٤٦
1311202100334 توماس كرم صادق اقالدیوس ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٣٤ ١٤٧
1311202100335 جرجس ادوار عزمى توفیق ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٣٥ ١٤٨
1311202100336 جرجس انور زكى عطا هللا ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٣٦ ١٤٩
1311202100079 جرجس سعدان فضلى اسكندر ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٧٩ ١٥٠
1311202100337 جالل احمد جالل ابراھیم ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٣٧ ١٥١
1311202100080 جمال عبدالناصر قرنى محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٨٠ ١٥٢
1311202100338 جھاد بخیت على بخیت ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٣٨ ١٥٣
1311202100081 جورج نبیھ شكرى نصیر ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٨١ ١٥٤
1311202100339 جولیا فرج نصیف حكیم ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٣٩ ١٥٥
1311202100340 حازم احمد بخیت موسى ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٤٠ ١٥٦
1311202100082 حازم مصطفى مطاوع محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٨٢ ١٥٧
1311202100341 حبیبھ محمد عبده اسماعیل ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٤١ ١٥٨
1311202100342 حسام السید محمد احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٤٢ ١٥٩
1311202100343 حسام صالح محمد محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٤٣ ١٦٠
1311202100344 حسام مدحت عبد العال فكرى ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٤٤ ١٦١
1311202100083 حسن عبد الناصر الشھیر حسن ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٨٣ ١٦٢
1311202100345 حسناء السید على دیاب ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٤٥ ١٦٣
1311202100084 حسناء عویضة محمد ابو ضیف ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٨٤ ١٦٤
1311202100346 حسین عبد الحارس حسین ابراھیم ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٤٦ ١٦٥
1311202100085 حسین كمال حسین عوض ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٨٥ ١٦٦
1311202100347 حمدى محمد عبدالرحیم حسین ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٤٧ ١٦٧
1311202100086 حمزه صالح الدین حسین مھدى ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٨٦ ١٦٨
1311202100348 حنان رافت عبد اللطیف ابراھیم ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٤٨ ١٦٩
1311202100087 حنان ھاني محمد علي ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٨٧ ١٧٠
1311202100088 خالد محمود عبدالخالق عالم ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٨٨ ١٧١
1311202100349 خالد ناصر احمد ابراھیم ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٤٩ ١٧٢
1311202100350 خالد ناصر احمد محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٥٠ ١٧٣
1311202100351 خدیجة محمد احمد اسماعیل ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٥١ ١٧٤
1311202100352 خلود محمد احمد احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٥٢ ١٧٥
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اسم الدخول اإلســـــــــــــــــم كود الطالب مسلسل
1311202100089 دالیا جمال طاھر خلف ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٨٩ ١٧٦
1311202100090 دالیا جمال عوض احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٩٠ ١٧٧
1311202100353 دالیا راغب قدرى حناوى ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٥٣ ١٧٨
1311202100091 دعاء حامدى جادالكریم احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٩١ ١٧٩
1311202100092 دعاء صبره محمد احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٩٢ ١٨٠
1311202100354 دنیا محمود الحسك السید ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٥٤ ١٨١
1311202100355 راندا صالح محمود احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٥٥ ١٨٢
1311202100093 رانیا اشرف عبدالمنعم محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٩٣ ١٨٣
1311202100356 رانیا الفولي عبد الرحمن محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٥٦ ١٨٤
1311202100094 رانیا عادل محمود محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٩٤ ١٨٥
1311202100357 رانیا علي عبد العزیز محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٥٧ ١٨٦
1311202100095 رحاب فتحى نور الدین طنطاوى ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٩٥ ١٨٧
1311202100358 رحمھ السید احمد محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٥٨ ١٨٨
1311202100096 رحمھ الشیمى محمد عبدالراضى ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٩٦ ١٨٩
1311202100097 رحمھ عمر احمد محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٩٧ ١٩٠
1311202100359 رضوان محمد على احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٥٩ ١٩١
1311202100360 رفعت ممدوح حسین محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٦٠ ١٩٢
1311202100098 رفیده محمود حسان عبد المجید ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٩٨ ١٩٣
1311202100361 رقیھ السید محمد عمر ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٦١ ١٩٤
1311202100362 رمسیس فخرى غبلایر اقالدیوس ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٦٢ ١٩٥
1311202100363 رنا على سلیمان على ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٦٣ ١٩٦
1311202100099 رویس رزق سعد عبید ١٣١١٢٠٢١٠٠٠٩٩ ١٩٧
1311202100364 ریمون كمال ناروز عجایبى ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٦٤ ١٩٨
1311202100365 ریموندا عادل فرید حناوى ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٦٥ ١٩٩
1311202100366 ریھام السید شعبان عبد الاله ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٦٦ ٢٠٠
1311202100367 ریھام حامد احمد مصطفى ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٦٧ ٢٠١
1311202100100 زیاد احمد خلف هللا محمدین ١٣١١٢٠٢١٠٠١٠٠ ٢٠٢
1311202100101 زیاد شعبان عبد الظاھر حسن ١٣١١٢٠٢١٠٠١٠١ ٢٠٣
1311202100368 سارة السید محمد عثمان ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٦٨ ٢٠٤
1311202100369 سارة عبدالعظیم عبدهللا محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٦٩ ٢٠٥
1311202100102 ساره عبد رب النبى احمد عرفات ١٣١١٢٠٢١٠٠١٠٢ ٢٠٦
1311202100103 ساره محمد السید محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠١٠٣ ٢٠٧
1311202100104 ساره محمد ھاشم رضوان ١٣١١٢٠٢١٠٠١٠٤ ٢٠٨
1311202100105 ساره ناصر سید محمدین ١٣١١٢٠٢١٠٠١٠٥ ٢٠٩
1311202100370 سالمھ احمد عبدالرحیم عبدالعال ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٧٠ ٢١٠
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1311202100106 سانتى ابراھیم بخیت فھمى ١٣١١٢٠٢١٠٠١٠٦ ٢١١
1311202100371 ساندى نصیف بطرس عویضھ ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٧١ ٢١٢
1311202100107 سحر عبد الباسط السید السید ١٣١١٢٠٢١٠٠١٠٧ ٢١٣
1311202100108 سحر محمد عبد المولى عبد هللا ١٣١١٢٠٢١٠٠١٠٨ ٢١٤
1311202100372 سلمى عبدالاله حماده عبدالحق ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٧٢ ٢١٥
1311202100373 سلوان قدرى الزارعى خلف ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٧٣ ٢١٦
1311202100374 سماء محمود محمد عبدالمنعم ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٧٤ ٢١٧
1311202100109 سمعان وحید عدلي سمعان ١٣١١٢٠٢١٠٠١٠٩ ٢١٨
1311202100110 سھیلھ شحاتھ جاد الكریم شحاتھ ١٣١١٢٠٢١٠٠١١٠ ٢١٩
1311202100111 شادي شحاتھ سدراك حنا ١٣١١٢٠٢١٠٠١١١ ٢٢٠
1311202100375 شاھنده اشرف رفعت احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٧٥ ٢٢١
1311202100376 شاھنده توفیق محمد على ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٧٦ ٢٢٢
1311202100112 شریف اشرف شعبان رفاعي ١٣١١٢٠٢١٠٠١١٢ ٢٢٣
1311202100113 شریف صبرى عبد الصبور سلیمان ١٣١١٢٠٢١٠٠١١٣ ٢٢٤
1311202100114 شرین محمد على محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠١١٤ ٢٢٥
1311202100115 شنودة اشرف ذكي معوض ١٣١١٢٠٢١٠٠١١٥ ٢٢٦
1311202100116 شنوده البدرى شنوده عبده ١٣١١٢٠٢١٠٠١١٦ ٢٢٧
1311202100117 شنوده القس یوسف مقار بولس ١٣١١٢٠٢١٠٠١١٧ ٢٢٨
1311202100118 شھاب خالد خلیفھ عباس ١٣١١٢٠٢١٠٠١١٨ ٢٢٩
1311202100377 شھد احمد محمد محمد محمد حسانین ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٧٧ ٢٣٠
1311202100119 شھد احمد محمود عبدالمطلب ١٣١١٢٠٢١٠٠١١٩ ٢٣١
1311202100378 شھد عمر محمود محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٧٨ ٢٣٢
1311202100120 شھد محمد احمد جاد الكریم ١٣١١٢٠٢١٠٠١٢٠ ٢٣٣
1311202100121 شیماء احمد السید احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠١٢١ ٢٣٤
1311202100122 شیماء اشرف عبد المبدى محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠١٢٢ ٢٣٥
1311202100123 شیماء السید عبد الرزاق السید ١٣١١٢٠٢١٠٠١٢٣ ٢٣٦
1311202100124 شیماء خلف عبد الرحیم عبد الحلیم ١٣١١٢٠٢١٠٠١٢٤ ٢٣٧
1311202100379 شیماء صالح الدین محمد شراقھ ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٧٩ ٢٣٨
1311202100380 شیماء عبدالحمید محمد ھاشم ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٨٠ ٢٣٩
1311202100125 شیماء على حافظ محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠١٢٥ ٢٤٠
1311202100381 صبرین حسام عبداللطیف ابوضیف ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٨١ ٢٤١
1311202100126 صموئیل كرم نظیر قلتھ ١٣١١٢٠٢١٠٠١٢٦ ٢٤٢
1311202100127 ضیاء احمد عبد العاطى عبد هللا ١٣١١٢٠٢١٠٠١٢٧ ٢٤٣
1311202100382 طارق كمال على عامر ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٨٢ ٢٤٤
1311202100383 طھ ممدوح طھ محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٨٣ ٢٤٥
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اسم الدخول اإلســـــــــــــــــم كود الطالب مسلسل
1311202100386 عائشة عاطف عبداللطیف عمر ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٨٦ ٢٤٦
1311202100384 عادل جمال احمد عبد الرحیم ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٨٤ ٢٤٧
1311202100385 عاصم محمد عمر على ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٨٥ ٢٤٨
1311202100128 عبد الحكیم احمد عبد الحكیم عیسى ١٣١١٢٠٢١٠٠١٢٨ ٢٤٩
1311202100387 عبد الرازق احمد عبدالرازق على ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٨٧ ٢٥٠
1311202100388 عبد الرحمن بریدى عبدالكریم حامد ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٨٨ ٢٥١
1311202100129 عبد الرحمن عبد الاله عثمان عبد الاله ١٣١١٢٠٢١٠٠١٢٩ ٢٥٢
1311202100389 عبد الرحمن على حافظ عبد ربھ ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٨٩ ٢٥٣
1311202100390 عبد الرحمن على حسانین احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٩٠ ٢٥٤
1311202100392 عبد الرحمن مؤمن قاسم سرور ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٩٢ ٢٥٥
1311202100391 عبد الرحمن مصطفي رمضان محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٩١ ٢٥٦
1311202100130 عبد الرحمن یوسف محمد محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠١٣٠ ٢٥٧
1311202100393 عبد العزیز محمد احمد محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٩٣ ٢٥٨
1311202100131 عبد هللا احمد عبد الجواد عبد الرحیم ١٣١١٢٠٢١٠٠١٣١ ٢٥٩
1311202100132 عبد هللا صالح عزالدین محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠١٣٢ ٢٦٠
1311202100133 عبد هللا كمال السید محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠١٣٣ ٢٦١
1311202100394 عبد هللا محمود عبد الحمید سلیمان ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٩٤ ٢٦٢
1311202100134 عبد هللا محمود محمد محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠١٣٤ ٢٦٣
1311202100135 عبد الماجد محمد على احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠١٣٥ ٢٦٤
1311202100136 عبدالحمید محمد ابوالسعود محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠١٣٦ ٢٦٥
1311202100395 عبدالرؤف احمد عبدالعال احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٩٥ ٢٦٦
1311202100137 عبدالعزیز السید عبدالعزیز خلف ١٣١١٢٠٢١٠٠١٣٧ ٢٦٧
1311202100138 عبدهللا ابراھیم قبیصى ابراھیم ١٣١١٢٠٢١٠٠١٣٨ ٢٦٨
1311202100139 عبدهللا احمد عبدالفتاح شحاتھ ١٣١١٢٠٢١٠٠١٣٩ ٢٦٩
1311202100396 عبدالناصر عبدالعلیم محمد زھران ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٩٦ ٢٧٠
1311202100140 عبیر عبد الناصر محمد محسب ١٣١١٢٠٢١٠٠١٤٠ ٢٧١
1311202100141 عثمان عصمت محمد عبد الحلیم ١٣١١٢٠٢١٠٠١٤١ ٢٧٢
1311202100142 عصام محمد عبدالمبدى محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠١٤٢ ٢٧٣
1311202100143 عفاف راضى ناجح ابراھیم ١٣١١٢٠٢١٠٠١٤٣ ٢٧٤
1311202100397 عقبھ عمر محمد عبد المحسن ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٩٧ ٢٧٥
1311202100398 عال كاظم حسن عیسى ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٩٨ ٢٧٦
1311202100144 عالء على فؤاد احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠١٤٤ ٢٧٧
1311202100145 عالء عید على عراقى ١٣١١٢٠٢١٠٠١٤٥ ٢٧٨
1311202100146 على احمد على محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠١٤٦ ٢٧٩
1311202100399 على احمد محمد اسماعیل ١٣١١٢٠٢١٠٠٣٩٩ ٢٨٠
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اسم الدخول اإلســـــــــــــــــم كود الطالب مسلسل
1311202100147 على السید ابو الوفا على ١٣١١٢٠٢١٠٠١٤٧ ٢٨١
1311202100400 على السید احمد عبد اللطیف ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٠٠ ٢٨٢
1311202100401 على حسن خلف محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٠١ ٢٨٣
1311202100148 على سلیمان على سلیمان ١٣١١٢٠٢١٠٠١٤٨ ٢٨٤
1311202100149 على محمد ثابت احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠١٤٩ ٢٨٥
1311202100150 على ناصر كامل حجازى ١٣١١٢٠٢١٠٠١٥٠ ٢٨٦
1311202100402 عماد ناجح بولس ابو الیمین ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٠٢ ٢٨٧
1311202100151 عمر خلیفة عبد الراضى عبد الرحیم ١٣١١٢٠٢١٠٠١٥١ ٢٨٨
1311202100152 عمر عبد الناصر ابراھیم احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠١٥٢ ٢٨٩
1311202100153 عمر عبدالرحیم محمد ابو شوشة ١٣١١٢٠٢١٠٠١٥٣ ٢٩٠
1311202100403 عمر فتحى عزالدین محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٠٣ ٢٩١
1311202100404 عمر محمد محمود فرج ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٠٤ ٢٩٢
1311202100405 عمر نادر احمد عبدالاله احمد حسن ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٠٥ ٢٩٣
1311202100406 عمران عبدالاله محمد عبدالاله ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٠٦ ٢٩٤
1311202100154 عمرو احمد عبدالمطلب محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠١٥٤ ٢٩٥
1311202100155 عمرو السید على عبد العال ١٣١١٢٠٢١٠٠١٥٥ ٢٩٦
1311202100407 عمرو ایمن محمد مرسى ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٠٧ ٢٩٧
1311202100156 عمرو خالد ابراھیم على ١٣١١٢٠٢١٠٠١٥٦ ٢٩٨
1311202100408 عمرو خالد السید ابراھیم ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٠٨ ٢٩٩
1311202100409 عمرو خالد محمد حامد ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٠٩ ٣٠٠
1311202100410 عمرو محمود السید عمر ١٣١١٢٠٢١٠٠٤١٠ ٣٠١
1311202100411 عیسى معوض عیسى رزق ١٣١١٢٠٢١٠٠٤١١ ٣٠٢
1311202100157 غفران احمد عبدالجابر احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠١٥٧ ٣٠٣
1311202100158 فادي ثروت فوزى فخرى ١٣١١٢٠٢١٠٠١٥٨ ٣٠٤
1311202100414 فادي عاطف عطیة رزق هللا ١٣١١٢٠٢١٠٠٤١٤ ٣٠٥
1311202100412 فادى فایز كامل متیاس ١٣١١٢٠٢١٠٠٤١٢ ٣٠٦
1311202100415 فادي كمیل سدراك سعید ١٣١١٢٠٢١٠٠٤١٥ ٣٠٧
1311202100413 فادى ھانى فایز تادرس ١٣١١٢٠٢١٠٠٤١٣ ٣٠٨
1311202100159 فاطمة جمال فھمي عبد الرحمن ١٣١١٢٠٢١٠٠١٥٩ ٣٠٩
1311202100160 فاطمھ حمودى تمام عبد الرحمن ١٣١١٢٠٢١٠٠١٦٠ ٣١٠
1311202100161 فاطمھ محمد السید محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠١٦١ ٣١١
1311202100416 فاطمھ محمد الكاشف احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٤١٦ ٣١٢
1311202100162 فرحة السید محمود شبیب ١٣١١٢٠٢١٠٠١٦٢ ٣١٣
1311202100163 فرحھ محمد عوض احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠١٦٣ ٣١٤
1311202100164 كارم سلیمان محمد سلیمان ١٣١١٢٠٢١٠٠١٦٤ ٣١٥
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اسم الدخول اإلســـــــــــــــــم كود الطالب مسلسل
1311202100165 كرستینا ظریف حلمى سعد هللا ١٣١١٢٠٢١٠٠١٦٥ ٣١٦
1311202100166 كریم حمدان سعد حمدان ١٣١١٢٠٢١٠٠١٦٦ ٣١٧
1311202100167 كریم حمدان عبداللطیف عبدالعال ١٣١١٢٠٢١٠٠١٦٧ ٣١٨
1311202100417 كریم صالح عبد الحمید رجال ١٣١١٢٠٢١٠٠٤١٧ ٣١٩
1311202100168 كریم مصطفى على سلیمان ١٣١١٢٠٢١٠٠١٦٨ ٣٢٠
1311202100169 كریم ممدوح زكى مجاھد ١٣١١٢٠٢١٠٠١٦٩ ٣٢١
1311202100418 كیرلس جمال لبیب مسعد ١٣١١٢٠٢١٠٠٤١٨ ٣٢٢
1311202100170 كیرلس رزق خلیل جرجس ١٣١١٢٠٢١٠٠١٧٠ ٣٢٣
1311202100419 كیرلس رشدى لطفى سلیمان ١٣١١٢٠٢١٠٠٤١٩ ٣٢٤
1311202100420 كیرلس روماني شنودة منصور ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٢٠ ٣٢٥
1311202100421 كیرلس زكي تامر بباوى ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٢١ ٣٢٦
1311202100422 كیرلس شنودة نصیف شنودة ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٢٢ ٣٢٧
1311202100171 كیرلس عادل بخیت قسام ١٣١١٢٠٢١٠٠١٧١ ٣٢٨
1311202100172 كیرلس عماد فخري مرقس ١٣١١٢٠٢١٠٠١٧٢ ٣٢٩
1311202100423 كیرلس عونى معوض جرس ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٢٣ ٣٣٠
1311202100424 كیرلس فوزي لوقا فوزي ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٢٤ ٣٣١
1311202100425 كیرلس ماجد قزمان سالم ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٢٥ ٣٣٢
1311202100426 كیرلس ودیع فھیم عازر ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٢٦ ٣٣٣
1311202100173 لمیاء بخیت محمد السید ١٣١١٢٠٢١٠٠١٧٣ ٣٣٤
1311202100174 لمیاء محمود احمد محمود ١٣١١٢٠٢١٠٠١٧٤ ٣٣٥
1311202100175 لیلى كمال احمد السید ١٣١١٢٠٢١٠٠١٧٥ ٣٣٦
1311202100228 مؤمن احمد یونس عبد الحلیم ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٢٨ ٣٣٧
1311202100478 مؤمن خالد رزق محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٧٨ ٣٣٨
1311202100176 ماجى رزق عدلي تاوضروس ١٣١١٢٠٢١٠٠١٧٦ ٣٣٩
1311202100177 مارتینا عاطف میخائیل حنین ١٣١١٢٠٢١٠٠١٧٧ ٣٤٠
1311202100427 مارتینا عزیز الدیب جاد ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٢٧ ٣٤١
1311202100178 ماركو ناصر فوزى یوسف ١٣١١٢٠٢١٠٠١٧٨ ٣٤٢
1311202100179 مارلین جمیل محفوظ ینس ١٣١١٢٠٢١٠٠١٧٩ ٣٤٣
1311202100428 ماریانا رفعت صابر غبلایر ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٢٨ ٣٤٤
1311202100180 مارینا رافت مملوك بباوى ١٣١١٢٠٢١٠٠١٨٠ ٣٤٥
1311202100181 ماریھ نایر اسحق سدراك ١٣١١٢٠٢١٠٠١٨١ ٣٤٦
1311202100182 مازن احمد احمد احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠١٨٢ ٣٤٧
1311202100183 مازن محمد ابو العباس محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠١٨٣ ٣٤٨
1311202100429 محسن حداد محمد عبدالعال ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٢٩ ٣٤٩
1311202100184 محمد ابو الحمد محمود خضیري ١٣١١٢٠٢١٠٠١٨٤ ٣٥٠
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اسم الدخول اإلســـــــــــــــــم كود الطالب مسلسل
1311202100185 محمد ابو الفتوح عبد اللطیف السید ١٣١١٢٠٢١٠٠١٨٥ ٣٥١
1311202100430 محمد احمد جابر محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٣٠ ٣٥٢
1311202100186 محمد احمد على محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠١٨٦ ٣٥٣
1311202100431 محمد احمد محمد حمودة ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٣١ ٣٥٤
1311202100187 محمد احمد محمود احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠١٨٧ ٣٥٥
1311202100432 محمد احمد یاسین احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٣٢ ٣٥٦
1311202100188 محمد البدرى احمد سالم ١٣١١٢٠٢١٠٠١٨٨ ٣٥٧
1311202100433 محمد السید محمد حسن ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٣٣ ٣٥٨
1311202100189 محمد انور احمد رشاد ١٣١١٢٠٢١٠٠١٨٩ ٣٥٩
1311202100190 محمد جمال عطیھ احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠١٩٠ ٣٦٠
1311202100434 محمد حلمى احمد احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٣٤ ٣٦١
1311202100191 محمد حماده خلف هللا احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠١٩١ ٣٦٢
1311202100192 محمد حمام صدیق بغدادى ١٣١١٢٠٢١٠٠١٩٢ ٣٦٣
1311202100193 محمد حمدى بخیت ابراھیم ١٣١١٢٠٢١٠٠١٩٣ ٣٦٤
1311202100194 محمد رافت السید عبدالعال ١٣١١٢٠٢١٠٠١٩٤ ٣٦٥
1311202100195 محمد رمضان رجب محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠١٩٥ ٣٦٦
1311202100435 محمد صبره محمد احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٣٥ ٣٦٧
1311202100196 محمد صفوت على صادق ١٣١١٢٠٢١٠٠١٩٦ ٣٦٨
1311202100197 محمد صفوت كامل اسماعیل ١٣١١٢٠٢١٠٠١٩٧ ٣٦٩
1311202100198 محمد عاصم كمال الصغیر ١٣١١٢٠٢١٠٠١٩٨ ٣٧٠
1311202100199 محمد عاطف محمد الشطورى ١٣١١٢٠٢١٠٠١٩٩ ٣٧١
1311202100436 محمد عبد الباسط حافظ مصطفي ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٣٦ ٣٧٢
1311202100437 محمد عبدالرؤف خلف محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٣٧ ٣٧٣
1311202100438 محمد عز عابدین عبدالعال ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٣٨ ٣٧٤
1311202100200 محمد على محمد محمود ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٠٠ ٣٧٥
1311202100201 محمد عماد عز الدین فھمى ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٠١ ٣٧٦
1311202100439 محمد عمر السید ریاض ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٣٩ ٣٧٧
1311202100440 محمد كرم محمد عبدالعظیم ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٤٠ ٣٧٨
1311202100441 محمد محمد السید عبد اللطیف ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٤١ ٣٧٩
1311202100442 محمد محمد علي محمود ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٤٢ ٣٨٠
1311202100202 محمد محمود احمد محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٠٢ ٣٨١
1311202100203 محمد محمود السید محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٠٣ ٣٨٢
1311202100204 محمد محمود محمد احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٠٤ ٣٨٣
1311202100443 محمد مدحت سلیمان عبدالسالم ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٤٣ ٣٨٤
1311202100205 محمد نبیل جمال الدین عبد الاله ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٠٥ ٣٨٥
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اسم الدخول اإلســـــــــــــــــم كود الطالب مسلسل
1311202100444 محمد نصر الدین برعى عبدالسمیع ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٤٤ ٣٨٦
1311202100445 محمد وائل ابو علم احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٤٥ ٣٨٧
1311202100446 محمود احمد الحسك السید ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٤٦ ٣٨٨
1311202100206 محمود احمد شاكر محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٠٦ ٣٨٩
1311202100447 محمود احمد عثمان محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٤٧ ٣٩٠
1311202100207 محمود احمد یاسین احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٠٧ ٣٩١
1311202100448 محمود السید جمعة ابو دھب ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٤٨ ٣٩٢
1311202100449 محمود السید عبد الاله احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٤٩ ٣٩٣
1311202100450 محمود جاد محمد خلیفھ ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٥٠ ٣٩٤
1311202100451 محمود حسان عفیفى حافظ ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٥١ ٣٩٥
1311202100208 محمود رجب محمد محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٠٨ ٣٩٦
1311202100452 محمود سالم علي كبكب ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٥٢ ٣٩٧
1311202100209 محمود عادل احمد على ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٠٩ ٣٩٨
1311202100210 محمود عبد الباسط احمد محمود ١٣١١٢٠٢١٠٠٢١٠ ٣٩٩
1311202100453 محمود فاروق ابو الفضل على ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٥٣ ٤٠٠
1311202100454 محمود فرغل ابو العال شحاتھ ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٥٤ ٤٠١
1311202100211 محمود محمد توفیق السید ١٣١١٢٠٢١٠٠٢١١ ٤٠٢
1311202100455 مروه احمد محمود محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٥٥ ٤٠٣
1311202100212 مروه عبدالناصر محمد خلف هللا ١٣١١٢٠٢١٠٠٢١٢ ٤٠٤
1311202100456 مروه محمد حسین محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٥٦ ٤٠٥
1311202100457 مریم السید على ابراھیم ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٥٧ ٤٠٦
1311202100458 مریم ثابت ونیس رزق ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٥٨ ٤٠٧
1311202100459 مریم ثروت شنوده لمعى ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٥٩ ٤٠٨
1311202100213 مریم سعد محمد سلیمان ١٣١١٢٠٢١٠٠٢١٣ ٤٠٩
1311202100460 مریم على محمد السید ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٦٠ ٤١٠
1311202100461 مریم لبان عطیة هللا عبدالمسیح ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٦١ ٤١١
1311202100214 مریم منتصر نصحى حكیم ١٣١١٢٠٢١٠٠٢١٤ ٤١٢
1311202100215 مصطفى اسماعیل عبدالرحیم ابوالقاسم ١٣١١٢٠٢١٠٠٢١٥ ٤١٣
1311202100462 مصطفى اشرف عبدالفتاح محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٦٢ ٤١٤
1311202100217 مصطفي خالد مصطفي محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢١٧ ٤١٥
1311202100463 مصطفى عبدهللا عبدالرزاق مھدى ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٦٣ ٤١٦
1311202100464 مصطفى عطا هللا محمد محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٦٤ ٤١٧
1311202100465 مصطفى كامل عبدالحمید السمان ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٦٥ ٤١٨
1311202100216 مصطفى محمد احمد على ١٣١١٢٠٢١٠٠٢١٦ ٤١٩
1311202100466 مصطفى محمود احمد عبدالرحمن ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٦٦ ٤٢٠
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1311202100467 مصطفى محمود السید احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٦٧ ٤٢١
1311202100468 مصطفى محمود محمد فرج ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٦٨ ٤٢٢
1311202100469 مصطفى مرسى عباس احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٦٩ ٤٢٣
1311202100218 مصعب صابر عبد الحفیظ السید ١٣١١٢٠٢١٠٠٢١٨ ٤٢٤
1311202100470 مظھر على رجب محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٧٠ ٤٢٥
1311202100219 معاذ عبد الباسط محمد عبد السمیع ١٣١١٢٠٢١٠٠٢١٩ ٤٢٦
1311202100471 ملك كرم كامل احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٧١ ٤٢٧
1311202100220 منار ابراھیم حسن ابراھیم ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٢٠ ٤٢٨
1311202100472 منار عبد العال مصطفى عبد الغني ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٧٢ ٤٢٩
1311202100473 منار على عبدالخالق احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٧٣ ٤٣٠
1311202100221 منار على مازن المھدى ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٢١ ٤٣١
1311202100222 منار عمر محمد محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٢٢ ٤٣٢
1311202100474 منار مختار محمد خلیفھ ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٧٤ ٤٣٣
1311202100475 منة هللا سید احمد عامر ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٧٥ ٤٣٤
1311202100223 منسى كامل مرزوق جاب هللا ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٢٣ ٤٣٥
1311202100476 منھ هللا احمد فتحى عبد المولى ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٧٦ ٤٣٦
1311202100224 منى مرتضى محمد فرغلى ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٢٤ ٤٣٧
1311202100477 مھا زیاد عبدالعزیز محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٧٧ ٤٣٨
1311202100225 مھا على سدیره محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٢٥ ٤٣٩
1311202100226 مھا عمر السید محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٢٦ ٤٤٠
1311202100227 مھا محمود فاروق احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٢٧ ٤٤١
1311202100229 مى االمیر محمود االمیر ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٢٩ ٤٤٢
1311202100479 میرنا جمعة محمد بخیت ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٧٩ ٤٤٣
1311202100480 میرنا مجدى جرس جاب هللا ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٨٠ ٤٤٤
1311202100481 مینا راضي فرج عزیز ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٨١ ٤٤٥
1311202100230 مینا رافت جوده جرجس ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٣٠ ٤٤٦
1311202100482 مینا صبري عطیة رزق هللا ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٨٢ ٤٤٧
1311202100231 مینا منیر فكرى معوض ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٣١ ٤٤٨
1311202100232 نجاة احمد صابر جادو ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٣٢ ٤٤٩
1311202100483 نجاح السید عبد الرحمن محمود ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٨٣ ٤٥٠
1311202100233 نجالء فتحي حسین عبد العال ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٣٣ ٤٥١
1311202100484 ندا احمد زكي محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٨٤ ٤٥٢
1311202100234 ندا محمد محمد محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٣٤ ٤٥٣
1311202100485 ندا محمود محمد السید ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٨٥ ٤٥٤
1311202100235 ندى السید عبدالحفیظ عالم ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٣٥ ٤٥٥
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1311202100236 ندى عاطف منصور احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٣٦ ٤٥٦
1311202100486 نسمة جمال محمد محمدین ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٨٦ ٤٥٧
1311202100237 نسمھ على عباس على ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٣٧ ٤٥٨
1311202100487 نشوى شریف محمد عبد الاله ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٨٧ ٤٥٩
1311202100238 نھاد صالح كمال الدین ابو زید ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٣٨ ٤٦٠
1311202100488 نھال عید عبد الرؤف مصطفى ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٨٨ ٤٦١
1311202100239 نورا احمد محمد ھاشم ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٣٩ ٤٦٢
1311202100240 نورا بھاء الدین محمد احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٤٠ ٤٦٣
1311202100241 نورا شعبان محمد عبدالرحیم ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٤١ ٤٦٤
1311202100489 نورا نجدى محمد الغزالى ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٨٩ ٤٦٥
1311202100490 نوره ابراھیم عبدالرحیم حسین ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٩٠ ٤٦٦
1311202100242 نورھان جمال محمد جاب هللا ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٤٢ ٤٦٧
1311202100491 نورھان حسن ھریدى محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٩١ ٤٦٨
1311202100243 نورھان سید محمود محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٤٣ ٤٦٩
1311202100244 نورھان عادل احمد محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٤٤ ٤٧٠
1311202100245 نورھان عبد الرحمن احمد على ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٤٥ ٤٧١
1311202100246 نورھان عصام على عواد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٤٦ ٤٧٢
1311202100492 نورھان عالء عبد العال حسن ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٩٢ ٤٧٣
1311202100493 نورھان فتحى احمد محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٩٣ ٤٧٤
1311202100247 نورھان فراج ابو الفضل احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٤٧ ٤٧٥
1311202100248 نورھان محمد سعدالدین محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٤٨ ٤٧٦
1311202100249 نورھان یاسر فاروق محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٤٩ ٤٧٧
1311202100250 نیفین رشدي یعقوب سناده ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٥٠ ٤٧٨
1311202100251 ھاجر احمد سید محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٥١ ٤٧٩
1311202100494 ھاجر على السید العارف ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٩٤ ٤٨٠
1311202100495 ھاجر محمد ابراھیم عبد القادر ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٩٥ ٤٨١
1311202100252 ھاجر محمود احمد حسین ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٥٢ ٤٨٢
1311202100253 ھاجر ھانى على عبد الرحیم ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٥٣ ٤٨٣
1311202100254 ھانى احمد على احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٥٤ ٤٨٤
1311202100255 ھبھ على موسى جاد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٥٥ ٤٨٥
1311202100496 ھبھ محمد ناصر سالم ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٩٦ ٤٨٦
1311202100497 ھدیر اشرف فھمي عبادي ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٩٧ ٤٨٧
1311202100256 ھشام على احمد حسن ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٥٦ ٤٨٨
1311202100257 ھمس على خلیفھ محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٥٧ ٤٨٩
1311202100498 ھند شعبان عبدالحلیم مرسى ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٩٨ ٤٩٠
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سنوات دراسیةنوع الدراسة
درجة البكالوریوس في علوم التمریضالدرجة العلمیة الجدیدة الالئحة

٢٠٢١-٢٠٢٢ انتظامطبیعة الدراسةالعام األكادیمي

اسم الدخول اإلســـــــــــــــــم كود الطالب مسلسل
1311202100259 وئام السید مصطفي عبدالكریم ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٥٩ ٤٩١
1311202100258 والء السید على السید ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٥٨ ٤٩٢
1311202100499 والء فرج على فراج ١٣١١٢٠٢١٠٠٤٩٩ ٤٩٣
1311202100500 یاسمین اكرم محمد على ١٣١١٢٠٢١٠٠٥٠٠ ٤٩٤
1311202100260 یاسمین عید اسماعیل على ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٦٠ ٤٩٥
1311202100261 یاسمین محمود ھریدى عمار ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٦١ ٤٩٦
1311202100501 یاسمین ناجح رمضان احمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٥٠١ ٤٩٧
1311202100502 یحیى حمدي بدوي شحاتھ ١٣١١٢٠٢١٠٠٥٠٢ ٤٩٨
1311202100503 یسى القس دانیال فھمى موسى ١٣١١٢٠٢١٠٠٥٠٣ ٤٩٩
1311202100262 یسى جرجس جمیل جریس ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٦٢ ٥٠٠
1311202100504 یوسف اشرف خلف سلیمان ١٣١١٢٠٢١٠٠٥٠٤ ٥٠١
1311202100263 یوسف غبلایر منصور سعید ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٦٣ ٥٠٢
1311202100505 یوسف محمد عبد اللطیف محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٥٠٥ ٥٠٣
1311202100264 یوسف محمد على عرابى ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٦٤ ٥٠٤
1311202100265 یوسف محمود سید محمد ١٣١١٢٠٢١٠٠٢٦٥ ٥٠٥
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