
 

   1 
 

عمٌدة الكلٌةرئٌسة المسم                                                                                     أستاذ الممرر  
 أ.د/حنان عبد الفتاح                                                                                                   

 
 

 كشف رصد درجات أعمال السنة – الشفهً – التطبٌمً لطالبات الفرلة الثالثة - دور ٌناٌر

م 0201 - 0202العام الجامعً -الفصل الدراسً األول   

 

 (0التروٌح الرٌاضى ) المادة:   لسم اإلدارة الرٌاضٌة والتروٌح                           لعلمً:المسم ا     

رقم 
 الجلوس

أعمال  الحالة اسم الطالبة
 السنة

 (02 )  
 الشفهي

( 02 ) 

مجموع 
أعمال 
السنة 
 والشفهي

( 02 ) 
 التطبيقي

(  ) 

 مالحظات

   28 02 08 مستجده  ابتهال جمال عبدالسالم سٌف 3001
   24 7 07 مستجده  ابرار كمال دمحم عبد العظٌم 3002
   24 7 07 مستجده  اروه خالد دمحم دمحم عٌد 3003
   09 9 02 مستجده  اسراء احمد حسٌن عبد النبى 3004

   18 7 00 مستجده  اسراء احمد دمحم حسن 3005
   21 5 06 مستجده  اسراء احمد دمحم داود 3006
اسامه رشدى صادق دمحماسراء  3007    28 02 08 مستجده  
   28 02 08 مستجده  اسراء اٌمن دمحم السٌد على المط 3008
   24 8 06 مستجده  اسراء جمٌل جابر عبد الجواد 3009
   25 8 07 مستجده  اسراء رزق كمال احمد دمحم 3010
   27 02 07 مستجده  اسراء سٌد عثمان السٌد 3011
الح مشرف سالمهاسراء ص 3012    17 9 8 مستجده  
   10 7 0 مستجده  اسراء طه بالل احمد ابو زٌد 3013
   25 9 06 مستجده  اسراء عصام عبدالعاطى عبدالفتاح 3014
   30 02 02 مستجده  اسراء عصام دمحم سلٌمان 3015
   26 02 06 مستجده  اسراء عصام محى الدٌن حسن 3016
دمحماسراء على دمحم  3017    26 02 06 مستجده  
   06 9 07 مستجده  اسراء مجدى محمود دمحم  3018

   15 5 02 مستجده  اسراء دمحم احمد صدٌك على 3019
   04 8 06 مستجده  اسراء دمحم حسن اسماعٌل 3020

   13 02 0 مستجده  اسراء دمحم فرٌد دمحم البرعى  3021
   9 7 0 مستجده  اسراء دمحم دمحم دسولى 3022
   20 7 06 مستجده  اسراء دمحم هاشم عبد المالن 3023
   26 8 08 مستجده  اسراء محمود عبد هللا عبد الموجود  3024
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عمٌدة الكلٌةرئٌسة المسم                                                                                     أستاذ الممرر  
 أ.د/حنان عبد الفتاح                                                                                                   

 
 

رقم 
 الجلوس

أعمال  الحالة اسم الطالبة
 السنة

 (02 )  
 الشفهي
( 02 ) 

مجموع 
أعمال 
السنة 
 والشفهي
( 02 ) 

 التطبيقي
(  ) 

 مالحظات

   28 10 18 مستجده  اسراء محى الدٌن دمحم احمد  3025
   25 7 18 مستجده  اسراء مشحوت عطٌة عبد العال 3026
   10 غــــ 10 راسبه  اسراء ولٌد فواد حافظ  3027
   30 02 20 مستجده  اسماء احمد سعٌد دمحم حبٌب 3028
   30 02 20 مستجده  اسماء عاطف عطٌة عبد الصادق 3029
   26 6 20 مستجده  اسماء دمحم نجف دمحم فرٌد 3030
   30 02 20 مستجده  اسماء مصطفى دمحم العربى  3031
   30 02 20 مستجده  اسٌل اسامه احمد احمد 3032
   25 7 18 مستجده  االء احمد سعد عكاشه 3033
   29 9 20 مستجده  االء احمد عبدالحلٌم على 3034
   29 02 19 مستجده  االء احمد دمحم عبده 3035
   29 9 20 مستجده  االء اسامه دمحم فتحى الٌمانى 3036
   25 9 16 مستجده  االء سعٌد سعد دمحم السٌد 3037
عاطف عبد الحمٌد احمداالء  3038    26 9 17 مستجده  

   19 02 9 مستجده  االء عزت ابو الوفا احمد 3039

3040 
االء عفٌفى همام عبد العزٌزعلم 

 الدٌن
 9 15 مستجده 

24 
  

   17 8 9 مستجده  االء دمحم عبد الرحٌم هاشم 3041
   24 9 15 مستجده  االمٌره فاطمه دمحم على حسن 3042
ٌماء رضا عبدالتواب السٌدالش 3043    25 02 15 مستجده  
   15 7 8 مستجده  الشٌماء سامى ابراهٌم احمد 3044
   17 8 9 مستجده  امال عبد الحمٌد ٌوسف احمد 3045
   14 8 6 مستجده  امال فارس محمود عبد الغنى  3046
   24 02 14 مستجده  امال محمود السٌد عثمان منصور 3047
ً مجدى فتحً ابراهٌمامان 3048    24 8 16 مستجده  
   23 8 15 مستجده  امانى دمحم سمٌر اسماعٌل 3049
   22 7 15 مستجده  امنٌه سعٌد غرٌب سلٌمان محمود 3050
   24 9 15 مستجده  امنٌه صالح عبد السمٌع عبد الرازق 3051
   22 8 14 مستجده  امنٌه طارق عبدالوارث دمحم 3052
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عمٌدة الكلٌةرئٌسة المسم                                                                                     أستاذ الممرر  
 أ.د/حنان عبد الفتاح                                                                                                   

 
 

رقم 
 الجلوس

أعمال  الحالة اسم الطالبة
 السنة

 (02 )  
 الشفهي
( 02 ) 

مجموع 
أعمال 
السنة 
 والشفهي
( 02 ) 

 التطبيقي
(  ) 

 مالحظات

ه عاطف سالم زكىامنٌ 3053    15 7 8 مستجده  
   16 10 6 مستجده  امنٌه عبد هللا حسن متولً 3054
   24 10 14 مستجده  امٌرة دمحم سٌد رجب ٌوسف 3055

3056 
امٌرة مصطفى عمبه حسن عبد 

 الكافى
 10 15 مستجده 

25 
  

   25 10 15 مستجده  امٌره احمد دمحم ابراهٌم 3057
اد دمحمامٌره سمٌر فؤ 3058    19 5 14 مستجده  
   26 10 16 مستجده  امٌره عبد هللا عمر دمحم 3059
   13 7 6 مستجده  انجى ابراهٌم سٌد دمحم مرسً 3060
   24 7 17 مستجده  انجى عبد المجٌد دمحم نجٌب 3061

   30 10 20 مستجده  انفال عصام احمد امام مصطفى 3062
جده مست اٌات احمد دمحم تمام 3063  19 10 29   
   30 10 20 مستجده  اٌات ٌاسر عبد السالم نعمان 3064
   25 8 17 مستجده  اٌة طارق سٌد حسن 3065
   27 10 17 مستجده  اٌة طه دمحم السٌد 3066
   27 10 17 مستجده  اٌه على ٌوسف على  3067
   27 10 17 مستجده  اٌة فرج عزالعرب عبد الحلٌم 3068
دمحم عبد النعٌم دمحم اٌة 3069    26 10 16 مستجده  

3070 
اٌثار زٌن العابدٌن مصطفى عبد 

 الرحٌم
 9 17 مستجده 

26 
  

   27 10 17 مستجده  اٌة نادى دمحم عبد الباسط 3071
   27 10 17 مستجده  اٌرس ولٌد عباس حلمً 3072
   26 02 16 مستجده  اٌرٌنى صبرى ظرٌف جرجس 3073
سامه احمد دمحم علىاٌمان ا 3074    25 9 16 مستجده  
   06 02 16 مستجده  اٌمان جمال دمحم دمحم السٌد عصر 3075

   27 02 17 مستجده  اٌمان ذكرٌا ابراهٌم حسن 3076
   27 02 17 مستجده  اٌمان عادل عبد الحلٌم دمحم الخٌاط  3077
   23 7 16 مستجده  اٌمان على دمحم صالح على 3078
   24 7 17 مستجده  اٌمان دمحم ابراهٌم شحات 3079
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عمٌدة الكلٌةرئٌسة المسم                                                                                     أستاذ الممرر  
 أ.د/حنان عبد الفتاح                                                                                                   

 
 

رقم 
 الجلوس

أعمال  الحالة اسم الطالبة
 السنة

 (02 )  
 الشفهي
( 02 ) 

مجموع 
أعمال 
السنة 
 والشفهي
( 02 ) 

 التطبيقي
(  ) 

 مالحظات

   22 6 16 مستجده  اٌمان دمحم دمحم عبد هللا سالمة 3080
   29 02 19 مستجده  اٌناس ابراهٌم احمد حسنٌن 3081
   24 8 16 مستجده  اٌناس الهامى عباس عبده 3082
   27 02 17 مستجده  اٌه ابراهٌم ٌس عبدالرازق 3083
مد فتحً دمحم سلٌماناٌه اح 3084    26 02 16 مستجده  
   25 7 18 مستجده  اٌه احمد مصطفى مصطفى احمد 3085
   25 8 17 مستجده  اٌه اسامه احمد كٌالنى  3086
   27 02 17 مستجده  اٌه اسامه السٌد عبد العزٌز 3087
   20 02 10 مستجده  اٌه اسامه السٌد على الٌمانى 3088
ٌل خلٌل احمداٌه اسماع 3089    16 9 7 مستجده  
   26 02 16 مستجده  اٌه بهاء الدٌن مرسً دروٌش 3090
   20 02 10 مستجده  اٌه خالد سٌد ثابت 3091
   25 02 15 مستجده  اٌه زكرٌا احمد فرغلى 3092
   05 غـــ 15 مستجده  اٌه سعد السٌد دمحم الدمنهورى 3093

ه راسب اٌه سمٌر فهمى دمحم  3094  10 7 17   
   غـــــــــ غـــ غــــ راسبه  اٌه شحاته على حسن  3095
   24 8 06 مستجده اٌه شرٌف ثابت منصور 3096
   22 8 04 مستجده  اٌه عادل احمد على احمد 3097

   21 8 00 مستجده  اٌه عادل سٌد شعبان 3098
   23 02 00 مستجده  اٌه عبدالرحمن احمد عابد 3099
   25 8 07 مستجده  اٌه كٌالنى حسن فرحات 3100
   28 02 08 مستجده  اٌه دمحم ابراهٌم حسن لمر  3101
   15 6 9 مستجده  اٌه دمحم عبد المحسن علٌوة  3102
   14 02 4 مستجده  اٌه محمود ابراهٌم محمود 3103
   14 02 4 مستجده  اٌه محمود لرنى عبد الشافى 3104
دمحم ابراهٌم  بخٌته محمود 3105    22 02 00 راسبه  
   27 02 07 مستجده  بسمة حمدى على مرسى 3106
   27 02 07 مستجده  بسمة سعٌد احمد مدبولى 3107
   24 02 04 مستجده  بسملة دمحم سٌد حسٌن عبد الجواد 3108
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عمٌدة الكلٌةرئٌسة المسم                                                                                     أستاذ الممرر  
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رقم 
 الجلوس

أعمال  الحالة اسم الطالبة
 السنة

 (02 )  
 الشفهي
( 02 ) 

مجموع 
أعمال 
السنة 
 والشفهي
( 02 ) 

 التطبيقي
(  ) 

 مالحظات

   28 02 08 مستجده  بسمه اشرف دمحم مصطفى 3109
لسٌدبسمه السٌد محمود زكرٌا ا 3110    28 02 08 مستجده  
   19 02 9 مستجده  بسمه اٌهاب كمال دمحم الزهرى 3111
   27 9 08 مستجده  بسنت احمد زٌد الصاوى 3112
   14 6 8 مستجده  بسنت رضا حسن رضا ابراهٌم 3113
   28 02 08 مستجده  بسنت سمٌر دمحم سٌد  3114
   25 02 05 مستجده  بسنت على عٌد رمضان 3115
   07 02 07 مستجده  بسنت كرم رٌاض سٌد احمد 3116

   00 غــــ 00 مستجده  بسنت دمحم جاد عبد البارى  3117

   14 02 4 مستجده  تسنٌم عبد الحكٌم دٌاب السعٌد السمادونى 3118
   25 9 06 مستجده  تغرٌد دمحم رمضان دمحم 3119
   20 02 02 مستجده  تمى سٌد عبد اللطٌف حسن 3120
   22 02 14 مستجده  تمى طارق طه على 3121

   14 02 4 مستجده  تمى عبده السٌد عبده الدومانى 3122
   17 02 7 مستجده  تمى عصام عبد العزٌز علً السٌد 3123
   17 02 7 مستجده  جهاد اٌهاب سعٌد عبد المنعم 3124
   24 02 14 مستجده  جهاد حسنى ابراهٌم ابو عبٌد 3125
   10 6 4 مستجده  جهاد عطٌه عبد البدٌع عطٌة 3126
   24 02 14 مستجده  حبٌبة رأفت عبد العزٌز فهمى 3127
   19 9 10 مستجده  حبٌبة طارق زكرٌا عبدالجٌد 3128
   15 8 7 مستجده  حبٌبة دمحم على دمحم محمود 3129
   20 02 10 مستجده  حبٌبة دمحم ٌوسف على هدوار 3130
   22 02 12 مستجده  حبٌبه احمد حسن دمحم 3131

3132 
حبٌبه خالد عبد الجواد دمحم عبد 

 الجواد
   23 9 14 مستجده 

   13 6 7 مستجده  حبٌبه خالد دمحم عبد النبً بن عٌسً 3133
   13 6 7 مستجده  حبٌبه سمٌر ٌاسٌن زكى الدٌن 3134
   17 02 7 مستجده  حبٌبه عثمان على فهمى ابراهٌم 3135
   27 02 17 مستجده  حبٌبه عصام دمحم رفاعً 3136
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عمٌدة الكلٌةرئٌسة المسم                                                                                     أستاذ الممرر  
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رقم 
 الجلوس

أعمال  الحالة اسم الطالبة
 السنة

 (02 )  
 الشفهي
( 02 ) 

مجموع 
أعمال 
السنة 
 والشفهي
( 02 ) 

 التطبيقي
(  ) 

 مالحظات

   17 7 10 مستجده  حنٌن سعد سٌد سٌد حسن 3137
   14 02 4 مستجده  حنٌن عبد الغفار عبد الهادى محمود 3138
   16 9 7 مستجده  حنٌن محمود ٌوسف محمود 3139
   22 9 13 مستجده  خدٌجه عواد دمحم الصادق 3140
د خالد عبدالستار احمدخلو 3141    24 8 16 مستجده  

 خلود دمحم شعبان بندارى السٌد  3142

من 
الخارج 

 اول
   غــــــ غـــ غـــ

   15 8 7 مستجده  خلود محمود وفٌك عبد الرحمن 3143
   15 8 7 مستجده  خلود مصطفى حسن حنفى 3144
   18 5 00 مستجده  خلود نادى محمود حسن  3145
لٌا حسن عطٌة علىدا 3146    91 02 9 مستجده  

3147 
دالٌا مصطفى احمد عبدالوهاب 

 صالح
   24 8 06 مستجده 

   20 9 00 مستجده  دالٌا ولٌد على دمحم  3148
   22 7 05 مستجده  دعاء احمد عبد الغنى عبد الهادى 3149
   20 6 04 مستجده  دعاء احمد مصباح احمد 3150
على ابو الوفا دعاء عبد هللا  3151    28 02 08 مستجده  
   14 02 4 مستجده  دعاء عبد النبى دمحم احمد 3152
   23 7 06 مستجده  دعاء عماد الدٌن دمحم على ثابت  3153
   14 02 4 مستجده  دعاء محمود دمحم محمود اسماعٌل 3154
   22 6 06 مستجده  دعاء مصطفً عبد المنعم علً مكً 3155
ٌسري عبد المنعم ربٌع دعاء 3156    16 7 9 مستجده  
   23 8 05 مستجده  دنٌا جمال عٌد هاشم 3157
   13 9 4 مستجده  دنٌا خالد سامى عبد الحمٌد  3158
   26 02 06 مستجده  دنٌا ربٌع عبد الفتاح على 3159
   16 5 00 مستجده  دنٌا عاشور سعد محمود 3160
جده مست دنٌا عاطف حسن السٌد 3161  04 6 20   
   27 02 07 مستجده  دنٌا عبدالنبى ابراهٌم عثمان 3162
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رقم 
 الجلوس

أعمال  الحالة اسم الطالبة
 السنة

 (02 )  
 الشفهي
( 02 ) 

مجموع 
أعمال 
السنة 
 والشفهي
( 02 ) 

 التطبيقي
(  ) 

 مالحظات

   23 02 00 مستجده  دنٌا عالء عبدالموجود شحات 3163
   16 7 9 مستجده  دنٌا محمود عابدٌن دمحم سالم 3164

 دٌنا احمد عبد النبى عبد العزٌز  3165
من 

الخارج 
 اول

   غــــ غـــ غــــ

دمحم حامد دٌنا حسٌن 3166    22 8 04 مستجده  
   18 7 00 مستجده  دٌنا سعٌد حسن بخٌت 3167
   14 8 6 مستجده  دٌنا صابر سٌد ابو العال 3168
   13 غـــ 00 راســـبه  دٌنا عماد حبٌب دمحم 3169
   14 02 4 مستجده  دٌنا فاٌد غرٌب احمد 3170
   18 02 8 مستجده  دٌنا مجدى مصطفى محمود 3171
   12 8 4 مستجده  رانا اٌمن احمد على  3172
   04 8 06 مستجده  رانا عماد سلٌمان دمحم حسن 3173

   27 02 07 مستجده  رانا ناصر عبد الغنى دمحم 3174
   27 9 08 مستجده  رانا ٌاسر نظمى مصطفى عبد هللا 3175
   9 5 4 مستجده  راندا احمد رضوان عبد المالن 3176
انٌا لطفى دمحم اسماعٌلر 3177    28 02 08 مستجده  
   28 02 08 مستجده  رحاب احمد عواد احمد دمحم  3178
   8 غـــ 8 راســـبه رحاب عادل دمحم عبد الرازق  3179
   23 7 06 مستجده  رحاب دمحم احمد سنوس  3180
   22 8 04 مستجده  رحاب دمحم عامر على 3181
حمود العوضىرحاب ٌاسر ٌحٌى م 3182    24 02 04 مستجده  
   27 9 08 مستجده  رحمه احمد عبد الحفٌظ دمحم 3183
   23 9 04 مستجده  رحمه جمال عبدالمعطى عبدهللا 3184
   23 7 06 مستجده  رحمه حسن سعد عبد اللطٌف 3185
   14 6 8 مستجده  رحمه رمضان سٌد دمحم 3186
   04 7 07 مستجده  رحمه صالح عبد الرحمن العزب 3187

   17 9 8 مستجده  رحمه عبدالخالك سعٌد شحات 3188
   24 6 08 مستجده  رحمه عطوه السٌد عمر 3189
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رقم 
 الجلوس

أعمال  الحالة اسم الطالبة
 السنة

 (02 )  
 الشفهي
( 02 ) 

مجموع 
أعمال 
السنة 
 والشفهي
( 02 ) 

 التطبيقي
(  ) 

 مالحظات

   24 7 07 مستجده  رحمه عالء الدٌن شعبان عبد الفتاح 3190
   24 7 07 مستجده  رحمه دمحم احمد زلمه 3191
ه مستجد رحمه دمحم عبد الحلٌم ابراهٌم على 3192  06 02 26   
   30 02 20 مستجده  رحمه مصطفى امٌن السٌد 3193
   20 02 10 مستجده  رزان عمر عبدالحفٌظ محمود 3194

3195 
رضوى احمد رمضان احمد دمحم 

 شعبان
   28 9 19 مستجده 

   20 02 10 مستجده  رضوى اٌمن سٌد كامل 3196
   29 02 19 مستجده  رضوى رجب مختار دمحم 3197
   27 7 20 مستجده  رضوى شاكر احمد عبدالعال حسن 3198
   18 02 8 مستجده  رضوى دمحم حافظ ذكى 3199
   28 8 20 مستجده  رضوى دمحم محمود دمحم محمود 3200
   29 02 19 مستجده  رضوى دمحم مرسى دمحم المرسً 3201
   08 9 19 مستجده  رغده دمحم عبدالسالم دمحم على 3202

   15 5 10 مستجده  رفٌدة احمد دمحم العوضً 3203

 رلٌه جمال عبد اللطٌف احمد  3204

من 
الخارج 

 اول
   غــــــــ غـــ غــــ

   30 02 02 مستجده  رنا احمد سٌد احمد على 3205
   28 9 09 مستجده  رنا اسامه دمحم عبد الحكٌم 3206
   26 02 06 مستجده  رنا اٌمن عبد الحمٌد حمدى دمحم 3207
   22 9 00 مستجده  رنا راضى ثابت دمحم 3208
   29 9 02 مستجده  رنا عصام عٌد حسن محمود  3209
   30 02 02 مستجده  رنا عالءالدٌن دمحم دمحم عبد الوهاب  3210
   30 02 02 مستجده  رنا هشام سٌد عبده 3211

3212 
رندا عماد الدٌن عبدالرحٌم 

 عبدالكرٌم
   29 02 09 مستجده 

   26 7 09 مستجده  رنٌم رضا صالح طه 3213
   04 6 8 مستجده  رنٌم عبد الرحمن سالمة سلٌم  3214
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عمٌدة الكلٌةرئٌسة المسم                                                                                     أستاذ الممرر  
 أ.د/حنان عبد الفتاح                                                                                                   

 
 

رقم 
 الجلوس

أعمال  الحالة اسم الطالبة
 السنة

 (02 )  
 الشفهي
( 02 ) 

مجموع 
أعمال 
السنة 
 والشفهي
( 02 ) 

 التطبيقي
(  ) 

 مالحظات

   18 02 8 مستجده  روان اشرف فرج مصطفً علٌوة 3215
   29 02 09 مستجده  روان دمحم سلٌم سلٌم 3216
   30 02 02 مستجده  روان محمود عبد المنعم حسن 3217
ولٌد مرسى دمحم البدرى روان 3218    29 02 09 مستجده  
   26 6 02 مستجده  روضة على محفوظ دمحمالسٌد 3219
   17 7 02 مستجده  روضه خالد سٌد دمحم لنصوه 3220
   27 7 02 مستجده  رؤى دمحم عبدالتواب دمحم 3221
   26 02 06 مستجده  رٌم سمٌر دمحم سلٌمان  3222
د عبد العال علًرٌهام احمد محمو 3223    30 02 02 مستجده  
   30 02 02 مستجده  رٌهام انور اسماعٌل دمحم ابوالعٌنٌن 3224
   25 02 05 مستجده  رٌهام عاطف دمحم شكرى سالم 3225
   30 02 02 مستجده  رٌهام عبد الفتاح عبد الفتاح محمود  3226
   20 02 02 مستجده  رٌهام دمحم حسن رمضان حسن 3227
   29 9 02 مستجده  زٌنب على حسن على 3228

3229 
سارا ماجد عبدالحمٌد عبد المجٌد 

 ٌوسف
   30 02 02 مستجده 

   24 9 05 مستجده  ساره طارق كامل فتح الباب 3230
   02 02 02 مستجده  ساره دمحم كمال الدٌن حسن 3231

   28 8 02 مستجده  ساره دمحم رفعت عبدالحمٌد احمد 3232
   18 8 02 مستجده  ساره دمحم زغلول عبد المعطى 3233
   28 8 02 مستجده  ساره دمحم عٌد سٌد حسانٌن 3234
   29 9 02 مستجده  ساره دمحم محمود دمحم 3235
   19 9 02 مستجده  ساندى لاسم ابراهٌم لاسم 3236
   02 02 02 مستجده  ساندى وائل احمد حسن دمحم 3237

المادر دمحم عبد المادر سجود عبد 3238    19 9 02 مستجده  
   23 7 06 مستجده  سحر بهجت دمحم حسن 3239

3240 
سلسبٌل عبد اللطٌف خٌرهللا عبد 

 اللطٌف
   18 8 02 مستجده 

   25 02 05 مستجده  سلمى احمد حسن دمحم دمحم السندبٌسى 3241
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عمٌدة الكلٌةرئٌسة المسم                                                                                     أستاذ الممرر  
 أ.د/حنان عبد الفتاح                                                                                                   

 
 

رقم 
 الجلوس

أعمال  الحالة اسم الطالبة
 السنة

 (02 )  
 الشفهي
( 02 ) 

مجموع 
أعمال 
السنة 
 والشفهي
( 02 ) 

 التطبيقي
(  ) 

 مالحظات

   27 02 07 مستجده  سلمى اسامه رمضان سٌد  3242
   04 9 05 مستجده  سلمى حامد دمحم الحسٌنى 3243

   28 02 08 مستجده  سلمى خالد ابراهٌم عبد الصمد 3244
   28 02 08 مستجده  سلمى خالد مغازى دمحم 3245
   25 02 05 مستجده  سلمى سامح السٌد العسال 3246
   23 9 04 مستجده  سلمى عبدهللا احمد السمان 3247
ل الدٌن علىسلمى على جما 3248    27 9 08 مستجده  
   26 8 08 مستجده  سلمى على سعٌد عبد الحمٌد 3249
   08 02 08 مستجده  سلمى علً عبد العال فراج 3250

   25 02 05 مستجده  سلمى عماد الدٌن دمحم بسٌونى 3251
   8 غـــ 8 راســبه سلمى مجدى فواد سٌد احمد  3252
عٌل الخادمسلمى محسن احمد اسما 3253    28 02 08 مستجده  
   22 02 00 مستجده  سلمى دمحم احمد عبد المادر عبد الرحمن 3254
   23 02 00 مستجده  سلمى دمحم رضوان دمحم 3255
   27 9 08 مستجده  سلمى دمحم صالح حسٌن حسنٌن 3256
   23 02 00 مستجده  سلمً دمحم عبد الحمٌد عثمان عطا 3257
   24 02 04 مستجده   محمود دمحمسلمى دمحم 3258
   16 8 8 راســبه سلمى محمود ٌوسف احمد  3259
   28 02 08 مستجده  سلمى ٌاسر دمحم على صابر 3260
   25 8 07 مستجده  سلوان محمود احمد خلٌل 3261
   8 غــــ 8 راســبه سما فرٌد رجب دمحم  3262
   25 7 08 مستجده  سما طارق احمد على 3263
   26 9 07 مستجده  سمر اٌهاب رشدى دمحم 3264
   25 9 11 مستجده  سمر عبد الحكٌم دمحم احمد اباظه 3265
   22 7 05 مستجده  سناء احمد عبد الفتاح دمحم معوض  3266
   28 8 02 مستجده  سندس ولٌد مصطفً حسن 3267
   18 8 02 مستجده  سهٌله حسن سٌد عبد الحمٌد  3268
   28 02 08 مستجده  سهٌله عصام جمعة احمد 3269
   29 02 09 مستجده  سهٌله دمحم عبدالرازق احمد على 3270
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عمٌدة الكلٌةرئٌسة المسم                                                                                     أستاذ الممرر  
 أ.د/حنان عبد الفتاح                                                                                                   

 
 

رقم 
 الجلوس

أعمال  الحالة اسم الطالبة
 السنة

 (02 )  
 الشفهي
( 02 ) 

مجموع 
أعمال 
السنة 
 والشفهي
( 02 ) 

 التطبيقي
(  ) 

 مالحظات

 سٌلٌن خٌرى دمحم السٌد منصور  3271

من 
الخارج 

 اول
   غـــــــ غــــ غــــ

   20 02 02 مستجده  شاهنده ناصر فهمى داود 3272
   26 8 08 مستجده  شروق احمد دمحم ابراهٌم 3273
   29 02 09 مستجده  شروق اشرف حنفى محمود  3274
   29 02 09 مستجده  شروق اٌمن احمد عبد البالى 3275
   29 02 09 مستجده  شروق بهاء الدٌن دمحم احمد دمحم 3276
   28 9 09 مستجده  شروق خالد السٌد عبد العزٌز 3277
   25 9 06 مستجده  شروق رشاد دمحم احمد مهدى 3278
   27 8 09 مستجده  شروق سٌد حسن عبدهللا 3279
   29 9 02 مستجده  شروق سٌد رجب دمحم 3280
   30 02 02 راســبه شروق عصام عبد الرازق الوهاب 3281
   26 02 06 مستجده  شروق محسن سٌد كامل بدر 3282
   30 02 02 مستجده  شروق دمحم اسماعٌل محسن حجاب 3283
روق دمحم سلمان دمحم سلمان لمرش 3284    26 7 09 مستجده  
   28 02 08 مستجده  شروق دمحم فتحً عبد الناصر 3285
   27 7 02 مستجده  شروق دمحم مجاهد بغدادى  3286
   20 02 02 مستجده  شروق هشام عبد هللا عبد الجٌد 3287
   30 02 02 مستجده  شرٌفه عالء الدٌن عبد الحمٌد خلٌل 3288
   28 02 08 مستجده  شرٌن مجدي كمال مٌخائٌل 3289
   26 9 07 مستجده  شرٌن ممدوح عبد الحمٌد حسانٌن 3290
   26 8 08 مستجده  شمس ٌاسر دمحم دمحم المدنى  3291
   22 5 07 مستجده  شهنده حسن سعد دمحم حسن 3292
   24 7 07 مستجده  شوق نبٌل اسماعٌل السٌد 3293
ٌرى امجد الفونس مرلصش 3294    29 02 09 مستجده  
   10 9 0 مستجده  شٌرٌن رضا دمحم ابراهٌم 3295
   27 9 08 مستجده  شٌرٌن دمحم ربٌع دمحم  3296
   27 9 08 مستجده  شٌرٌن ٌوسف عبدهللا مصطفى 3297
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عمٌدة الكلٌةرئٌسة المسم                                                                                     أستاذ الممرر  
 أ.د/حنان عبد الفتاح                                                                                                   

 
 

رقم 
 الجلوس

أعمال  الحالة اسم الطالبة
 السنة

 (02 )  
 الشفهي
( 02 ) 

مجموع 
أعمال 
السنة 
 والشفهي
( 02 ) 

 التطبيقي
(  ) 

 مالحظات

   23 9 04 مستجده  شٌماء رجب جمعه دمحم 3298
   26 02 06 مستجده  شٌماء شعٌب احمد دمحم شعٌب 3299
   27 9 08 مستجده  شٌماء دمحم حسن حنفً 3300
   23 7 06 مستجده  صباح انور فكرى صادق 3301
   22 5 07 مستجده  صفا عماد الدٌن امٌن دمحم عبدالغنى 3302
   26 9 07 مستجده  صفاء عبدالحمٌد عبدالحافظ دمحم 3303
   00 8 05 مستجده  صفوه صفٌان احمد فهمى 3304

   26 8 08 مستجده  ضحى احمد متولً الفمً 3305
   29 02 09 مستجده  ضحى امام عبدالحمٌد دمحم 3306
   27 02 07 مستجده  عال جمال احمد ابراهٌم 3307
   25 8 07 مستجده  عال صبري فكري عوٌس 3308
   26 9 07 مستجده  عال صالح دمحم السٌد 3309
اهٌم الدسولى عال عادل ابر 3310    27 9 08 مستجده  
   1 غــــ 0 مستجده  عال فتحى على دمحم شاهٌن 3311
   22 7 05 مستجده  علٌاء ٌحى السٌد احمد عبد المادر 3312
   26 9 07 مستجده  علٌه احمد شرٌف دمحم 3313
   23 6 07 مستجده  عهد هللا عمرو دمحم دمحم 3314
لعزٌزغاده امٌر دمحم عبد ا 3315    24 7 07 مستجده  
   26 8 08 مستجده  فاطمة اسامة دمحم احمد 3316
   23 8 05 مستجده  فاطمه احمد ابراهٌم عبد المطلب 3317
   24 7 07 مستجده  فاطمه جمال على احمد على 3318
   28 9 09 مستجده  فاطمة حسنى عباس حمٌده  3319
ه مستجد فاطمه حسٌن عبد السالم حسن 3320  08 7 25   
   24 8 06 مستجده  فاطمه فاروق دمحم احمد حسن 3321
   22 5 07 مستجده  فاطمه نبٌل زكى عبدالعزٌز 3322
   7 6 0 مستجده  فاطمه دمحم بشٌر على 3323
   28 02 08 مستجده  فاطمه ٌاسر دمحم على صابر 3324
   26 9 07 مستجده  فرح احمد سٌد مصطفى 3325
طارق الزناتى عبد الخالك غٌث فرح 3326    30 02 02 مستجده  
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عمٌدة الكلٌةرئٌسة المسم                                                                                     أستاذ الممرر  
 أ.د/حنان عبد الفتاح                                                                                                   

 
 

رقم 
 الجلوس

أعمال  الحالة اسم الطالبة
 السنة

 (02 )  
 الشفهي
( 02 ) 

مجموع 
أعمال 
السنة 
 والشفهي
( 02 ) 

 التطبيقي
(  ) 

 مالحظات

   26 7 09 مستجده  فرح عالء عٌد ابراهٌم 3327
   23 6 07 مستجده  فرح هشام دمحم دمحم عبد الحمٌد 3328
   29 9 02 مستجده  فرحة السٌد عبدالواحد السٌد 3329
   23 6 07 مستجده  فرحة خالد عبدالمعطى امام 3330
ه حسام عبد الحك دمحمفرح 3331    14 7 7 مستجده  
   29 9 02 مستجده  فرحه سعٌد عبد هللا طه 3332
   25 8 07 مستجده  فلاير دمحم احمد هاشم متولى 3333
   29 02 09 مستجده  فرٌده احمد معوض صالح 3334
   02 02 02 مستجده  فوزٌة دمحم عبدالرحٌم دمحم 3335

نجٌب فبٌرونٌا نجٌب حبٌب 3336    23 8 05 مستجده  
   28 9 09 مستجده  فٌروز ٌوسف زكى ٌوسف 3337
   28 9 09 مستجده  لمر شرٌف امٌن على احمد 3338
   26 8 08 مستجده  كرٌمان مجدى مصطفى عبد العظٌم 3339
   17 02 7 مستجده  المٌس محمود احمد عطوة 3340
   29 02 09  مستجده لجٌن خالد سٌد احمد عبد الرازق 3341
   07 9 08 مستجده  لمٌاء ذهنى عبد العظٌم دمحم 3342

   21 5 06 مستجده  لٌلى دمحم حسن السٌد 3343
   04 7 07 مستجده  لٌلى دمحم عاشور على 3344

   24 8 06 مستجده  ماجده عبد اللطٌف مجاهد عبد العال 3345
   27 9 08 مستجده  مادونا ناصر حلمى وهبه 3346
   28 9 09 مستجده  مارتٌنا ٌوسف صالح ٌوسف 3347
   06 7 09 مستجده  مارسٌلٌن ودٌع نصرى عزٌز 3348

   26 7 09 مستجده  مارٌان ناصف ٌوسف منصور 3349

3350 
مارٌنا جرجس سلٌمان جرجس 

 سلٌمان
   26 8 08 مستجده 

   27 8 09 مستجده  ماٌا دمحم احمد عٌد شاطر 3351
ممدوح دمحم فرجمدٌحه  3352    28 9 09 مستجده  
   27 02 07 راســبه مروه عبد الباسط دمحم عٌد  3353
   21 7 04 مستجده  مروة نور الدٌن عبد الحكٌم متولى 3354
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عمٌدة الكلٌةرئٌسة المسم                                                                                     أستاذ الممرر  
 أ.د/حنان عبد الفتاح                                                                                                   

 
 

رقم 
 الجلوس

أعمال  الحالة اسم الطالبة
 السنة

 (02 )  
 الشفهي
( 02 ) 

مجموع 
أعمال 
السنة 
 والشفهي
( 02 ) 

 التطبيقي
(  ) 

 مالحظات

   25 7 08 مستجده  مروه دمحم رجب حسن 3355
   20 02 02 مستجده  مروة دمحم عبد الفتاح عبد السالم  3356

3357 
مصطفى عبد الجواد مروه دمحم 

 حمٌده
   22 5 07 مستجده 

   28 02 08 مستجده  مرٌم ابراهٌم عزت دمحم المهدي 3358
   14 9 5 مستجده  مرٌم احمد عمر دمحم 3359
   27 9 08 مستجده  مرٌم احمد دمحم صبحى 3360
   29 9 02 مستجده  مرٌم اسماعٌل دمحم سلٌمان 3361
فهمرٌم اشرف دمحم الخلٌ 3362    25 9 06 مستجده  
   25 6 09 مستجده  مرٌم اشرف وصفى ممتاز وهبة 3363
   27 9 08 مستجده  مرٌم اٌمن حسنً صادق 3364
   29 9 02 مستجده  مرٌم حسٌن عبد العاطى صالح 3365
   27 7 02 مستجده  مرٌم خالد عبدالفتاح مصطفى موسى 3366
   25 8 07 مستجده  مرٌم رضا ابو بكر محمود 3367
   25 8 07 مستجده  مرٌم صادق عبدالحمٌد سعد موسى 3368
   24 8 06 مستجده  مرٌم عبدالعظٌم مصطفى عبدالعظٌم 3369
   29 9 02 مستجده  مرٌم دمحم احمد طه 3370
   28 8 02 مستجده  مرٌم دمحم رمضان دمحم 3371
   10 5 5 مستجده  مرٌم محمود عادل محمود 3372
   27 9 08 مستجده  مرٌم مصطفى حامد مصطفى 3373
   27 8 09 مستجده  مرٌم مصطفى فؤاد حسٌن 3374
   24 5 09 مستجده  مرٌم نزٌه عبد الوهاب دمحم  3375
   15 8 7 مستجده  ملن عبد الحلٌم محمود دمحم  3376
   29 9 02 مستجده  منار احمد عبد هللا الفمٌه 3377
   28 8 02 مستجده   انورمنار جمال دمحم 3378
   26 8 08 مستجده  منار سامى مصطفى محمود 3379
   30 02 02 مستجده  منار سٌد دمحم حنفى 3380
   28 9 09 مستجده  منار شرٌف عزت مرسى 3381
   24 6 08 مستجده  منار عبدالعزٌز محمود عبدالسالم 3382
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عمٌدة الكلٌةرئٌسة المسم                                                                                     أستاذ الممرر  
 أ.د/حنان عبد الفتاح                                                                                                   

 
 

رقم 
 الجلوس

أعمال  الحالة اسم الطالبة
 السنة

 (02 )  
 الشفهي
( 02 ) 

مجموع 
أعمال 
السنة 
 والشفهي
( 02 ) 

 التطبيقي
(  ) 

 مالحظات

   18 8 02 مستجده  منار دمحم عبدالعزٌز دمحم 3383
   8 8 غـــ مستجده  منار منتصر احمد محمود 3384
   9 9 غــــ مستجده  منار هشام دمحم محمود 3385
   24 8 06 مستجده  منال زكى توفٌك على عبد الفتاح 3386

 منال نصر نصر نصر الشاعر  3387

من 
الخارج 

 اول 
   غـــــ غـــ غــــ

   25 9 06 مستجده  منة هللا ابراهٌم االمام السٌد 3388
   14 8 6 مستجده  منة هللا احمد حسن السٌد عبدالعال 3389
   20 8 00 مستجده  منة هللا الدسولً دمحم الدسولً 3390
   24 02 04 مستجده  منة هللا اٌمن احمد زكى ابراهٌم 3391
   24 6 08 مستجده  منة هللا حسام الدٌن حسن احمد 3392
ه ابراهٌم المتبولىمنة هللا سالم 3393    24 9 05 مستجده  
   13 7 6 مستجده  منة هللا عبده احمد منصور 3394
   22 8 04 مستجده  منة هللا مجدى فتحى ابو زٌد 3395
   24 8 06 مستجده  منة هللا محسن ممدوح زكى 3396
   24 8 06 مستجده  منة هللا دمحم حسٌن احمد 3397
ل احمدمنة هللا محمود كما 3398    26 8 08 مستجده  
   6 غــــ 6 مستجده  منةهللا دمحم محمود على  3399
   17 7 02 مستجده  منه هللا اسامه كامل زكى 3400
   22 9 00 مستجده  منه هللا سامى بٌومى عبدالحلٌم 3401
   18 8 02 مستجده  منه هللا سٌد فاٌد حبٌب 3402
   25 02 05 مستجده  منه هللا عطٌة عبد النبى دمحم 3403
   26 7 09 مستجده  منه هللا عماد محمود سٌد ابوالمجد 3404
   14 8 6 مستجده  منه هللا ماهر دمحم عبد اللطٌف 3405
   26 8 08 مستجده  منه هللا دمحم محمود دمحم احمد   3406
   29 02 09 مستجده  منه هللا مصطفى على متولى 3407
م ابراهٌم عبدالعزٌزمنه هللا هاش 3408    27 02 07 مستجده  
   23 6 07 مستجده  منه هللا ٌاسر فاروق حسٌن 3409
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   21 5 06 مستجده  منه ربٌع دمحم صٌام حسن 3410
   14 8 6 مستجده  منى اشرف دمحم مصطفى 3411
   8 غــــ 8 مستجده  منى السٌد ابراهٌم السٌد  3412

تجده مس منى خالد سٌد دمحم  3413    6 غــــ 6 
   20 5 05 مستجده  مها فرج دمحم سٌد 3414
   24 9 05 مستجده  مى خلٌل ابراهٌم على دمحم ٌحٌى  3415
   18 5 00 راســبه مى طارق حسنى دمحم اسماعٌل  3416
   17 7 02 مستجده  مى مجدي فاروق دمحم عطٌه 3417
ده مستج مى دمحم السٌد عبد العزٌز السعدنى 3418  02 9 19   
   24 02 04 مستجده  مى دمحم رضا حامد شحاته 3419
   24 8 06 مستجده  مى دمحم على نصار 3420
   16 8 8 مستجده  مى دمحم محمود عبد المادر 3421
   22 8 04 مستجده  مٌار توحٌد مجدى عبدالداٌم 3422
   21 5 06 مستجده  مٌار خالد دمحم حسن 3423
الد دمحم فرحات مصطفىمٌار خ 3424    25 9 06 مستجده  
   26 9 07 مستجده  مٌار طارق دمحم السٌد على 3425
   24 8 06 مستجده  مٌار عماد الدٌن عبد اللة النفادى 3426
   23 7 06 مستجده  مٌرنا احمد فتحى الطاهر 3427
   26 9 07 مستجده  مٌرنا اشرف عبد الصمد شوشان 3428
سن رشوان احمدمٌرنا ح 3429    26 02 06 مستجده  
   17 9 8 مستجده  مٌرنا خالد عبدالفتاح الغلبونى 3430
   25 9 06 مستجده  مٌسون صابر جابر النادى 3431
   25 9 06 مستجده  مٌسون عاطف احمد رٌاض 3432
   5 5 غــــ مستجده  نادٌن دمحم ٌحً دمحم 3433

تجده مس نانسى ابراهٌم دمحم احمد 3434  6 5 11   
   14 8 6 مستجده  نانسى امجد دمحم ابراهٌم 3435
   18 8 02 مستجده  ندا حسن ابراهٌم الدسولى  3436
   20 02 02 مستجده  ندا دمحم حسن مدبولً 3437
   17 9 8 مستجده  ندى اسامه دمحم طه  3438
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   18 8 02 مستجده  ندى امٌن صالح عبد العاطً 3439
حسن ابراهٌم اسماعٌل بشٌر ندى 3440    5 5 غــــ مستجده  
   22 9 00 مستجده  ندى حسن دمحم عبد الحمٌد 3441
   16 8 8 مستجده  ندى حسٌن عبدالحفٌظ على 3442
   16 8 8 مستجده  ندى سمٌر محمود دمحم 3443
   20 8 00 مستجده  ندى سٌد فتحى دمحم سلٌمان 3444
سلطان ندى سٌد دمحم محمود 3445    20 8 00 مستجده  
   16 8 8 مستجده  ندى عصمت حسن عبد التواب 3446
   15 9 6 مستجده  ندى عمرو دمحم كاشف عبد هللا 3447
   غــــــ غـــ غـــ راســبه ندى عٌد شاذلى مسعود  3448
   8 8 غــــ مستجده  ندى فتحى موسى ابراهٌم 3449
   10 02 غــــ مستجده  ندى فوزى سعد حسن 3450
   13 7 6 مستجده  ندى كرم مصطفى دمحم اسماعٌل  3451
   24 02 11 مستجده  ندى محمود نور الدٌن دمحم رشوان 3452
   17 9 8 مستجده  ندى محسن محمود عبدالمحسن 3453
   23 9 04 مستجده  ندى دمحم مرسى البدرى 3454
   26 9 07 مستجده  ندى دمحم عباس دمحم 3455
   13 9 4 مستجده  ندى مدحت عطٌه محمود 3456
   25 8 07 مستجده  ندى ناصر دمحم عبدالصبور 3457
   27 9 08 مستجده  ندى نشأت احمد محمود 3458
   22 02 00 مستجده  ندى هشام شولى الصٌفى 3459
   30 02 02 مستجده  ندى ٌوسف عٌسى دمحم 3460
ه مستجد ندي فتحً حسن دمحم 3461    غـــــــ غـــ غــــ 

3462 
نرمٌن حمزه ابراهٌم عبد اللطٌف 

 دمحم 
   24 02 04 مستجده 

   27 02 07 مستجده  نرمٌن فٌصل عبد العزٌز احمد 3463
   27 8 09 مستجده  نرمٌن دمحم سٌد شحاته 3464
   27 8 09 مستجده  نرمٌن نور الدٌن حسن حسنى 3465
ستجده م نغم اشرف سعد على 3466  02 8 28   
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   17 9 8 مستجده  نغم دمحم عصام الدٌن فؤاد دمحم شلبى 3467
   27 9 08 مستجده  نغم هاشم هاشم محمود 3468
   25 9 06 مستجده  نهلة طارق عبد الغنى باهى 3469
   30 02 02 مستجده  نهى جابر عبد العاطى ابراهٌم ٌونس 3470
لىنهٌر ابراهٌم عبدالعلٌم ع 3471    17 9 8 مستجده  
   18 02 8 مستجده  نوال احمد على احمد 3472
   17 9 8 مستجده  نورا توفٌك محمود فاٌد  3473
   28 8 02 مستجده  نورا دمحم عبد اللطٌف فتحى 3474
   15 9 6 مستجده  نوران ابراهٌم احمد عبدالمنعم 3475

3476 
نوران شرٌف شمس الدٌن عبد 

 الجلٌل
   29 9 02 مستجده 

   19 9 02 مستجده  نوران شرٌف محمود مرسى  3477
   23 9 04 مستجده  نوران عماد جاد حسنى مصلح 3478
   23 9 04 مستجده  نوران مصطفى رزق مرسى 3479
   25 02 05 مستجده  نورهان احمد فرج حمزة الطنانى 3480
   29 02 09 مستجده  نورهان السٌد مصطفى السٌد 3481
   25 9 06 مستجده  نورهان انور دمحم حسن حمد شرف  3482
   14 8 6 مستجده  نورهان اٌهاب رمضان حامد 3483
   26 9 07 مستجده  نورهان حسن السٌد حسن  3484
   27 02 07 مستجده  نورهان خالد اسماعٌل على 3485
   28 9 09 مستجده  نورهان رمضان حسن على 3486
د حنفً محمود لطبنورهان سٌ 3487    28 9 09 مستجده  
   19 9 02 مستجده  نورهان صالح طه سالمه 3488
   26 8 08 مستجده  نورهان صفوت لرنى دمحم  3489
   27 8 09 مستجده  نورهان طه دمحم العربى احمد 3490
   28 9 09 مستجده  نورهان عزت عبدالحمٌد ثابت 3491
ىنورهان عمرو الشحات صبر 3492    26 9 07 مستجده  
   20 8 00 مستجده  نورهان فوزى احمد ابوالعال 3493
   28 9 09 مستجده  نورهان دمحم عبد النبى سلٌمان 3494
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   26 9 07 مستجده  نورهان مسعد حسن حسن 3495
   27 8 09 مستجده  نورهان نشأت عبدالحلٌم على عبد اللطٌف 3496
ستجده م نورهان ولٌد احمد على 3497  8 7 15   
   21 7 04 مستجده  نٌرمٌن بهاء الدٌن دمحم امٌن البهائى 3498
   22 8 04 مستجده  نٌره احمد حسٌن على 3499
   25 7 08 مستجده  نٌره حمدى عبد الرازق دمحم 3500
   26 8 08 مستجده  نٌره زكرٌا امام سالم 3501
   20 8 00 مستجده  نٌره عادل دمحم دمحم سلٌمان 3502
   28 9 09 مستجده  هاجر احمد الطاهرى موسى 3503
   27 8 09 مستجده  هاجر اٌهاب عبد الوهاب دمحم  3504
   21 6 05 مستجده  هاجر حسن حسٌن دمحم 3505
   25 8 07 مستجده  هاجر حسن سعد سلٌم حسن 3506

3507 
هاجر حسن دمحم الشحات حسن 

 الصٌاد
   23 9 04 مستجده 

   27 9 08 مستجده  هاجر حسٌن عبدالمنعم احمد 3508
   26 8 08 مستجده  هاجر خالد احمد احمد حسان 3509
   27 8 09 مستجده  هاجر ضٌاء عشرى ذكى 3510
   24 7 07 مستجده  هاجر على عبد السٌد  3511
   27 9 08 مستجده  هاجر ماهر عٌد دمحم حجازي 3512
ٌد الشافعىهاجر مجدى على الس 3513    25 9 06 مستجده  
   28 9 09 مستجده  هاجر مجدى على فؤاد على 3514
   26 8 08 مستجده  هاجر دمحم عبد هللا دمحم  3515
   22 8 04 مستجده  هاجر دمحم عطٌه فرج 3516
   13 7 6 مستجده  هاجر محمود احمد محمود 3517
   28 9 09 مستجده  هاجر مدحت دمحم حسن 3518
   28 02 08 مستجده  هاجر مصطفى سعد ابورٌا الشافعى 3519

3520 
هاجر ممدوح مصطفى شاكر احمد 

 شفٌك
   17 9 8 مستجده 

   16 02 6 مستجده  هاجر هشام حسٌن على 3521
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   24 9 05 مستجده  هاجرهشام عبد الكرٌم 3522
   27 8 09 مستجده  هاله دمحم ٌونس مرعى 3523
د السٌد عبد السمٌعهاٌدى احم 3524    22 8 04 مستجده  
   29 9 02 مستجده  هاٌدى اشرف فاروق رشوان 3525
   غــــــــ غــــ غــــ مستجده  هاٌدى عالء الدٌن سعد دمحم 3526
   25 8 07 مستجده  هاٌدى دمحم حسام عثمان حسن 3527
   15 7 8 مستجده  هاٌدى دمحم عبد الهادى احمد 3528
ة هللا اٌهاب عدلى احمد عمارههب 3529    14 8 6 مستجده  
   24 8 06 مستجده  هبه هللا سٌد عبد العزٌز ابو العال  3530
   25 9 06 مستجده  هبه هللا صدٌك كمال طه  3531
   6 غــــ 6 مستجده  هبه هللا دمحم ابو زٌد مصطفى  3532
   23 9 04 مستجده  هبة دمحم صالح ابراهٌم 3533
   16 8 8 مستجده  هبه طارق احمد عبد هللا  3534
   28 02 08 مستجده  هدى اٌمن احمد رمزى 3535
   8 8 غـــ مستجده  هدى سعودى على سوٌلم  3536
   26 8 08 مستجده  هدى صبرى حسٌن ابراهٌم 3537
   29 9 02 مستجده  هدى مجدي عبد المنعم احمد 3538
ٌمهدى هشام دمحم ابراه 3539    19 7 00 مستجده  
   26 9 07 مستجده  هدٌر جمعه دمحم احمد 3540
   25 9 06 مستجده هدٌر عطٌه احمد عطٌه  3541
   25 9 06 مستجده  هدٌر كامل متولى كامل 3542
   24 8 06 مستجده  هدٌر متولً فرٌح دمحم 3543
   24 8 06 مستجده  هدٌل دمحم سٌد سالمان  3544
عصام عبدالوهاب مصطفىهناء  3545    20 8 00 مستجده  
   22 9 00 مستجده  هناء دمحم عبدالهادى الراعى 3546
   14 8 6 مستجده  هند صالح سٌد مجاهد 3547
   15 9 6 مستجده  هند محمود رشاد عبد العظٌم 3548
   25 9 06 مستجده  هوٌدا سعٌد على حسن 3549
   20 9 00 مستجده  وسام اشرف جمال بكر 3550
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   29 9 02 مستجده  ٌارا اٌمن فوزي دمحم 3551
   13 9 4 مستجده  ٌارا عادل عبد المنعم 3552
   20 02 02 مستجده  ٌاسمٌن بهاء عبد العزٌز دمحم  3553
   18 8 02 مستجده  ٌاسمٌن خالد مصطفى عبد الحلٌم 3554
   16 8 8 مستجده  ٌاسمٌن طارق سلٌم حسن 3555
   19 9 02 مستجده  ٌاسمٌن عبد الكرٌم دمحم عبد الكرٌم 3556
   26 02 06 مستجده  ٌاسمٌن عمار على حماد 3557
   26 9 07 مستجده  ٌاسمٌن عماد الدٌن احمد  3558
   27 9 08 مستجده  ٌاسمٌن دمحم عبد النور عبد الجواد 3559
   26 8 08 مستجده  ٌاسمٌن دمحم عبدالفتاح دمحم نصر الدٌن 3560
   26 9 07 مستجده  ٌاسمٌن دمحم دمحم محمود حسن 3561
   30 02 02 مستجده  ٌاسمٌن ٌاسر عبد الواحد احمد 3562
   25 9 06 مستجده  ٌاسمٌن ٌاسر ٌحٌى محمود العوضى 3563
   16 8 8 مستجده  ٌمنى اسامة سٌد دمحم محمود  3564
   26 9 07 مستجده  ٌمنى مجدى محروس حسن ابراهٌم البرى 3565
   25 8 07 مستجده  ٌوستٌنا عاطف عطا عوض  3566

 


