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 ظٓرا                 3-1يٍ انطاػح          انطثدٕٚو /  فرذٛح ػطٛح دمحمد/ ا.
 أضًاء انطالب

 اال ء ػطّٛ انطٛذ ػطّٛ

 االء ادًذ ػثذانفراح دمحم انجُذٖ

 االء اٚٓاب ػسخ اتراْٛى

 االء جًال دمحم ادًذ ػهٗ

 االء دطُٛٗ اضًاػٛم دمحم زْرِ

 االء خانذ رٚاض غرٚة

 

 

 

 ثذ انهطٛف يصطفٗ شذاذّاالء دمحم ػ

 االء دمحم ػثذانؼسٚس انطٛذ غراف

 االء يذًٕد انطثاػٗ انؼذٖٔ

 االء ٚاضر فرذٗ يذًٕد ػهٗ

ٗ ػطِٕ  اترطاو ضًٛر ػه

 

  

 اترطاو دمحم دٚاب َصر

 ى اتراْٛى اتراْٛى اًٍٚ اتراْٛ

 اتراْٛى ػادل اتراْٛى ادًذ ضانى

ٗ اتراْٛى دطٍ ػهٗ  اتراْٛى ػه

 ٛى ػهٙإتراْٛى فؤاد إتراْ

 

 

 

 

  

 ظٓرا                 3-1يٍ انطاػح          انطثدٕٚو /  يٓا دضٕلٙ صانخد/ 

 أضًاء انطالب

 انًجذ اتٕ دمحم ادًذ اتراْٛى ادًذ

 دمحم انطٛذ اتراْٛى ادًذ

 اضًاػٛم انطالو ػثذ اضًاػٛم ادًذ

  انطٛذ انردًٍ ػثذ انٓادٖ دًذا

 ادًذ دمحم دمحم ايٍٛ ادًذ

 

 

 رفاػٗ انطٛذ دمحم دمحم ٔخثر ادًذ

 يٕضٗ دمحم انذًٛذ ػثذ دايذ ادًذ

 ػثذانمادر يذًٕد دمحم دطُٗ ادًذ

 انطٛذ ضؼٛذ ضايٗ ادًذ

 ريعاٌ دمحم ادًذ ضًٛر ادًذ

 اتراْٛى دمحم خانذ هللا ضٛف ادًذ

 

 

 انٓادٖ ػثذ دمحم تذٖٔ صاتر ادًذ

 دمحم اضًاػٛم دمحم صانخ ادًذ

 دمحم انطرار ػثذ صثرٖ ادًذ

 انُثرأٖ انطٛذ ادًذ َؼًاٌ ػادل ذادً

  فٔانرؤ ػثذ انًطهة ػثذ ادًذ
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 ظٓرا                 3-1يٍ انطاػح          انطثدٕٚو /  انطٛذ دافعجٛٓاٌ د/ 

 أضًاء انطالب

 ادًذ ػثذانؼال ػثذانذًٛذ ػثذانؼال

 ادًذ فٕزٖ انطٛذ اتراْٛى انصؼٛذ٘

 ادًذ يجذٖ دمحم ايٍٛ انماظٗ

 ادًذ دمحم ادًذ دمحم ٚذٗ

 ادًذ دمحم انطٛذ ضانى ضهًٛاٌ

 ادًذ دمحم ػهٗ اتراْٛى دطٍ

 

 ادًذ دمحم ٕٚضف دمحم

 ادًذ يذًٕد دمحم اتْٕاشى

 ادًذ ْشاو انطٛذ دطٍ انشُأٖ

 ادًذ ٚاضر اضًاػٛم ػثذ انذهٛى

 اضراء اتْٕاشى انطٛذ ػثًاٌ

 

ٗ دمحم  اضراء ادًذ ػه

 اضراء ادًذ دمحم يٕضٗ ادًذ

 اء اضًاػٛم يذًٕد ػثذ انطالواضر

 اضراء اشرف انطٛذ شؼثاٌ

 اضراء انطٛذ شؼثاٌ ضاليح

 ظٓرا                 3-1يٍ انطاػح          انطثدٕٚو /  د/ ػاٚذج ادًذ دمحم اتراْٛى

 أضًاء انطالب 

 اضراء دطٍ يصطفٗ دطٍ دمحم انمُأٖ

 اضراء دًذٖ ػهٗ اضًاػٛم ػهٗ

 ضٛذ ادًذ يُاحاضراء خانذ جًؼحانطٛذ 

 اضراء رفؼد َظًٗ تغذادٖ

 اضراء ػادل دمحم كًال انذٍٚ انطٛذ

 اضراء دمحم دايذ دمحم ضاليح

 

 اضراء يذًٕد دمحم ػطّٛ

 اضالو اتراْٛى ػثذ انفراح انذيُٕٓر٘

 إضالو ػثذ انطالو ػثذ انذهٛى ضٛذأدًذ

 اضالو ػفد يصطفٗ ادًذ دٕٚهّ

 اضالو ػهٗ ادًذ ادًذ رلثّ

 

 

 ػثذ انؼظٛى ػثذ انؼسٚساضالو َاصف 

 اضالو ٔصفٗ ػثذانذًٛذ ادًذ دمحم خعر

 اضًاء انطٛذ جٕدِ لطة ضهًٛاٌ

 اضًاء جًؼّ دمحم دمحم اتراْٛى

 اضًاء خانذ اتراْٛى دمحم ادًذ

 

 

 ظٓرا                 3-1يٍ انطاػح          انطثدٕٚو /  ياجذج كًال انشٛشرأ٘د / 

 أضًاء انطالب 

 انًمصٕد فرجاضًاء رظا ػثذ

 اضًاء شؼثاٌ دمحم ادًذ ػطّٛ

 اضًاء صثرٖ دمحم يُصٕر اتٕانؼٍُٛ

 اضًاء ػثذ هللا ضؼذ دمحم

 اضًاء ػصاو ػثذ انرازق ػُاَٗ ػُاَٗ

ٗ انطؼٛذ ػثاش فرج  اضًاء ػه

 

 

 

 أضًاء ػٛذ فرذٙ ػثذانذًٛذ

 اضًاء دمحم ادًذ فٕزٖ دمحم

 اضًاء دمحم دطُٛٗ ػًر اتراْٛى

 ذ انًؼطٙاضًاء ٔجذ٘ دهًٙ ػث

 اضًاػٛم دمحم اضًاػٛم دمحم يصطفٗ

 

 

 

 ٕاق شكرٖ انطٛذ ادًذ إتراْٛى اش

ٙ دمحم  أالء فؤاد ػطٛح ػه

 ايال صثرٖ نطفٗ دمحم انؼرُٚٗ

 اياَٗ ادًذ دمحم يُصٕر ػطّٛ

 اياَٗ رظا شؼثاٌ ػطّٛ ػهٗ
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 ظٓرا                 3-1يٍ انطاػح          انطثدٕٚو /  اًٚاٌ ػهٙ يرٕنٙ د/  

 أضًاء انطالب 

 أياَٗ ػثذهللا ػطٕج ػثاش

 ايم ادًذ ػثذانذهٛى ادًذ

 ايم جٕدج دمحم ٕٚضف

 ايم ػثذ انرءٔٔف ػهٗ اتراْٛى ضانى

 ايُّٛ دطٍ ػثذانرازق دمحم دطٍ انؼطار

 

 

 ايُّٛ دمحم ػثذ هللا يٓذٖ

ٗ خهٛم ػهٗ  ايُّٛ دمحم ػهٗ ػه

 ايُّٛ دمحم دمحم اتراْٛى ػٕض

 ٍ ػثذ انٕادذدمحم َصر انذٚ ايُّٛ

 أيُّٛ يرضٗ دمحم ػطّٛ

 ايٛر يرٕنٗ يرٕنٗ اتراْٛى انسٚذٖ

 

 ايٛرج ادًذ شؼثاٌ ادًذ يٕضٗ

 ايٛرِ انطٛذ ػثذ هللا جادهللا

 ايٛرِ دهًٙ دايذ دطٍ

 ايٛرِ رشاد دمحم دمحم يٓذٖ

 ايٛرِ يرٕنٗ دمحم دمحم اتراْٛى
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 ظٓرا                 3-1يٍ انطاػح          انطثدٕٚو /  رداب رجة تٕٛيٙد/ 

 أضًاء انطالب 

 ايٛرِ دمحم فعم هللا ادًذ

 ايٛرِ يذًٕد ضهًٛاٌ ضهًٛاٌ األْٕاَٗ

 ايٛرِ َجاح ػثذ انفراح ػثذ انؼال

 ايٛرِ ٚذٗ انطٛذ صادق

 إَر ػادل يصطفٙ دطٍٛ اياو

 

 

 اٚاخ ريعاٌ يٓذٖ دمحم

 آٚح خانذ إتراْٛى انذضٕلٙ

 ٛذ ٔدٛذ دمحماًٚاٌ انط

 اًٚاٌ دطٍٛ ػثذ انؼسٚس دطٍٛ

 اًٚاٌ دًذٖ دثٛة اتٕ ٔردِ

ٌ ػثذ انمٕٖ ػثذهللا  اًٚاٌ ريعا

 

 اًٚاٌ ضايٗ دطٍٛ ػطّٛ ضهًٛاٌ

 اًٚاٌ ضؼذ ادًذ فؤاد ػثذانذهٛى

 اًٚاٌ ػثذِ دمحم اتراْٛى

 اًٚاٌ دمحم رجة ػثذ انًمصٕد

 اًٚاٌ دمحم َجٛة دمحم صانخ

 

 

 ظٓرا                 3-1يٍ انطاػح          انطثدٕٚو /                                د/ زُٚة دمحم ادًذ

 أضًاء انطالب 

 اًٍٚ اضايّ دمحم ايٍٛ درٔٚش

 اُٚاش ادًذ دمحم اتراْٛى

 اّٚ انطٛذ ادًذ ػثذ هللا ػهٗ

 اّٚ انطٛذ دطاٍَٛ ػثذانردًٍ انثطَٕٛٗ

 اّٚ انطٛذ ػثذ انًُؼى ػثذ هللا

 

 

 ػٛطٗ ػٛطٗ دمحم  ّٚ انطٛذا

 اّٚ دطٍ ػثذ هللا تذٖٔ ػثذ هللا

 آّٚ دطٍ دمحم اضًاػٛم

 اّٚ خانذ ػثذ هللا ػثذ انُثٗ

 اّٚ ريسٖ ػثذ انؼسٚس دمحم ػٕض

 اّٚ ػثذ انْٕاب انطٛذ ادًذ ػثذهللا

 

 اّٚ ػصاو ادًذ انطٛذ غّ

ٗ انطٛذ انُجار  اّٚ فرذٗ ػثذانراظٗ ػه

 اّٚ دمحم ادًذ ػهٗ دمحم ػًر

 ادًذ دمحماّٚ دمحم 

 اّٚ دمحم ػثذ انذهٛى دطٍٛ

 ظٓرا                 3-1يٍ انطاػح          انطثدٕٚو /  سوزان دمحم السيدد/ 
 أضًاء انطالب 

 اّٚ دمحم دمحم ػثذهللا ػاير

 اّٚ يذًٕد ػٕاد دطٍ

 اّٚ ٕٚضف دمحم ػثذانؼسٚس

 تاضُد دمحم يُصٕر ادًذ

 تطًّ دمحم ادًذ انسٍٚ شذاذّ

 

 

  ػثذهللا انطٛذتطًّ دمحم

 تطًّ يذًٕد اتراْٛى دمحم

 ذطُٛى ادًذ دمحم دمحم انثٛهٗ

 ذغرٚذ دطٍ ػثذ انطالو دمحم دطٍ

 جُاخ دطٍ يذٛٗ انذٍٚ دطٍ

 جٓاد ػٕض انطٛذ ضٛذ ادًذ

 

 دازو يُصٕر ػثذ انؼال اتراْٛى

ٖ يصطفٗ  دطاو غارق فٕز

 دطُاء رظا دمحم دمحم

 دُاٌ صاتر انطٛذ ػثذانًؼطٙ

 نطٛذ دطٍٛدُاٌ يرٕنٗ ا
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 ظٓرا                 3-1يٍ انطاػح          انطثدٕٚو /  م/ اسماء دمحم السيد

 أضًاء انطالب 

 دُاٌ يذرٔش ضهًٛاٌ ادًذ غرٚة

 دُاٌ دمحم لطة ػثذ انهطٛف

 خانذ اشرف ادًذ دطٍ

 خهٕد ادًذ كًال انذُفٗ ادًذ

 خهٕد جٕدِ ػثذ هللا انٓادٖ ْٔذاٌ

 

 

 انشافٗ يٓذٖ خهٕد شذرّ دمحم ػثذ

 خهٕد ػادل ػثذ انْٕاب 

 خهٕد دمحم رتٛغ دمحم يٕضٗ ادًذ

 اشرف ػثذ انًُؼى اتراْٛى دانٛا 

 دػاء ػثذانردٛى ادًذ ػثذِ

 دَٛا ػًاد يصطفٗ ػثذانذفٛع

 

 دَٛا يجذٖ دمحم ػثذ انذًٛذ دمحم

 دُٚا انطٛذ ػثذِ انطٛذ ػثذ انذفٛع

 دُٚا أًٍٚ يذًٕد دمحم

 اش الشٍٛدُٚا ػثاش ػثذ انًُؼى ػث

 دُٚا ػهٗ دمحم ػهٗ ػًر

 ظٓرا                 3-1يٍ انطاػح          انطثدٕٚو /  م/ هاله عبدالصبور جاد

 أضًاء انطالب 

 دُٚا دمحم ػثذ انهطٛف ػثذ انغفار َٕار

 دُٚا دمحم ػثذانؼظٛى ايٍٛ جًؼّ

 راَٛا جًال ػثذ انالِ يٕضٗ

 راَٛا ضؼٛذ صالح ايٍٛ

 ثذ انُثٙ دطٍراَٛا دمحم شثم ػ

 

 

 ػالٖٔ دمحم ادًذ ردًّ

 دطٍٛ فرداٌ انذديَٕٙ ردًّ

 ضانى انطٛذ ػهٗ ضؼٛذ ردًّ

  ػثذانذكٛى انذٍٚ اءظٛ ردًّ

 دمحم انرشٛذ ػثذ ػالء ردًّ

 شثاَح دطٍ ػهٗ دمحم ردًّ

 

 

ٗ ػثذانذفٛع  رظا ريعاٌ ػه

 رظٕٖ ضايٗ دمحم دمحم فرج

 رظٕٖ ضؼٛذ يذٛطٍ دطٍ ػثذانردًٍ

  نطفٗ ضانى ضهٛىرغذج ادًذ دمحم

 رفٛذِ اًٍٚ َثٛم انطٛذ يرٕنٗ

 ايُٛح صثر٘ دمحم

 ظٓرا                 3-1يٍ انطاػح          انطثدٕٚو /  م/ نور منصور دمحمي

 أضًاء انطالب 

 رَا ضؼذ ػهٗ ػثذ انذًٛذ ػجاج

 رَا يذًٕد دمحم ػثذانؼسٚس

 رٔظّ اتراْٛى فرج اتراْٛى دطٍٛ

 ًٍ ادًذرٔفٛذِ جًال ػثذ انرد

 رٚٓاو اًٍٚ دمحم يرػٗ

 

 

 ػثذانذهٛى انشذاخ ضؼٛذ رٚٓاو

 دطٍ انطٛذ ٚذٛٗ غارق زكرٚا

 انطٛذ فرٚذ انذًٛذ ػثذ صثرٖ زٚاد

 ضهٛى انذضٕلٗ دمحم يذًٕد زٚاد

  يصٛهذٗ يذطٕتٗ دمحم زُٚة

 ادًذ ػرفح ادًذ

 

 ضارج ايرهللا دمحم ادًذ

 ضارج خاغر ػثذانردًٍ دمحمػثذانفراح

ِ اتراْٛى  اضًاػٛم دمحم انشٕادفٗ ضار

ِ انطؼٛذ انطٛذ انطٛذ خهٛم  ضار

ِ دايذ ػسٚس ضؼٛذ  ضار

ِ رظا يذًٕد دمحم  ضار
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 ظٓرا                 3-1يٍ انطاػح          انطثدٕٚو /  د/ اية عبدالفضيل سيد فكري

 أضًاء انطالب 

ِ ػهٗ ػثذ انظاْر ػهٗ دطٍٛ  ضار

 ضانٗ اضايّ صمر راغة صمر

 ف ادًذ َاصف ادًذضانٗ َاص

 ضايخ اتراْٛى دافع دمحم

 ضذر دمحم غّ ضهًٛاٌ

 

 

 ضهٕٖ ػصًد ضًٛر ػثذانذافع 

 ضًارِ ضهًٛاٌ ٚذٗ انطٛذ انشايٙ

 ضًر اٚٓاب دمحم اتراْٛى ػثذانذاٚى

 ضًٛر جًٛاٌ ػٕض هللا جًٛاٌ

 ضًّٛ غارق دمحم ادًذ ادًذ 

 ضًّٛ غّ دمحم دمحم ػهٗ

 

 ضٓا رشٕاٌ انطٛذ اياو

 رؤف ادًذ دطٍٛ ذٓايٗضٓا ػثذ ان

 انطٛذ كرٚى انطٛذ دمحم

 شرٔق شرٚف ػثذ انرازق يٕضٗ ػهٗ

 شرٔق صثرٖ دمحم دمحم ػثذ انردًٍ

 ادًذ ػادل ػطٛح

 ظٓرا                 3-1يٍ انطاػح          انطثدٕٚو /  اضراء دمحم ػهٙ دُفٙد/ 

 أضًاء انطالب 

 شرٔق دمحم ػهٗ ضاليّ ضانى

 ٛذ انطٛذ غؼًّٛشرٚف ػثذ هللا انط

 شرٚف دمحم رأفد ػٕض

 شٓذ خانذ ػثذ انغُٗ دمحم جاد

 شٓذ ٔفائٗ يصطفٗ شذاذّ

 

 

 انشًٛاء ادًذ دمحم ػثذ انذفٛع

 انشًٛاء اشرف دمحم ادًذ

 شًٛاء انطٛذ ػثذ انردًٍ دمحم ضهًٛاٌ

 شًٛاء داذى انطٛذ ػثذهللا ػثذانٓادٖ

 انشًٛاء دًسِ دمحم فخرٖ انشٛخ ػهٗ

 ػثذ انجٕاد دمحم شًٛاء خانذ دمحم

 

 انشًٛاء ضؼٛذ جٕدِ ػثذ انمادر

 شًٛاء صثذٗ ضؼٛذ دمحم دمحم

 شًٛاء صثذٗ ػثذ انذًٛذ دايذ

 انشًٛاء ػثذ انؼسٚس دمحم انشأرٖ ػهٗ

 شًٛاء ػثذانهـّ دمحم ػثذانهـّ

 اٚاخ دمحم ػثذانًُؼى

 ظٓرا                 3-1يٍ انطاػح          انطثدٕٚو /  د/ اسامة صالح منصور

 أضًاء انطالب 

شًٛاء دمحم ػثذ انردًٍ ػثذ انهطٛف 

 انجُذٖ

ٖ تٍ ادًذ َجى  انشًٛاء يٕضٗ انًغأر

 صاتر يرٕنٗ صاتر يرٕنٗ

 صثاح اتراْٛى انشذاخ ػثذ انجهٛم

 صثذٗ دطٍ رجة دطٍ

 

 

 ذٍٚ انطٛذ ادًذ دمحم انطٛذ صالح ان

 صالح يرٕنٗ ػثذ انردًٍ ادًذ

 صالح دمحم ػثذ هللا دمحم انثاز

 ذا ادًذ رأفد ادًذ اتٕ ْاشى ظ

 ظذٗ انطٛذ ضهًٛاٌ انطٛذ

 دُٚا يصطفٙ دمحم

 

 ظٛاء دمحم دمحم أدًذ رتٛغ

 ػاٚذِ رظا رفؼد يذًٕد ػطّٛ

 ػاٚذِ زكٗ ػثذ انردٛى ػًر ػثذ انرازق

 ػثذ انردًٍ ادًذ دمحم ػثذ انمادر

ٗ يرضٗ  ػثذ انردًٍ دمحم يرضٗ ػه

 ٛغ يجذٖ ػثذ انطًٛغ دمحمػثذ انطً
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 ظٓرا                 3-1يٍ انطاػح          انطثدٕٚو /  د/ مرفت مصطفي دمحم

 أضًاء انطالب 

 ػثذ هللا دمحم ادًذ ػثذ انردًٍ انخٕنٗ

 ػثذ هللا دمحم انطٛذ دمحم انطثٛة

 ػثذ هللا دمحم ضانى دمحم ضانى

 ػثذ هللا دمحم ػثذ انجهٛم دمحم

  ػٕض ػهٗ يُصٕرػثذ هللا دمحم

 

 

 در ػثذ انؼظٛى ادًذ ػثذ هللا َا

 ردًٍ انطٛذ غرٚة اتراْٛى ػثذان

 ػثذانردًٍ ضؼٛذ دمحم دطٍ تكٛر

ٗ يرضٗ  ػثًاٌ دمحم يرضٗ ػه

 ػسج اضًاػٛم يذًٕد ضهًٛاٌ

 ػطّٛ دمحم دمحم خهٛم

 

 ػال دافع ػثذِ يٕضٗ انًُر

 ػهٗ اتراْٛى ػهٗ دمحم

ٗ انطٛذ  ػهٗ دمحم ادًذ ػه

 ٕد غّ دمحم انطٛذ ػايرػهٗ يذً

 ػهٗ َثٛم اتراْٛى يذًٕد

 غّ ػالء  غّ اتراْٛى

د/ حسنات رمضان عبد 
 العزيز

 ظٓرا                 3-1يٍ انطاػح          انطثدٕٚو / 

 أضًاء انطالب 

 ػهّٛ ػالءانذٍٚ انٓادٖ ػهٗ

 ػًرٔ فرداخ دمحم فرداخ اضًاػٛم

ِ انطٛذ ضهٛى درٔٚش  غاد

ِ ػثذ انردٛ  ى يرٕنٗ ػهٙغاد

 فادٖ اتراْٛى َصر اضؼذ

 

 

 فارش تطَٕٛٗ صثذٗ انًرٕنٗ 

 فاغًّ أدًذ صانخ ػثذانًمصٕد

 فاغًّ جادهللا دمحم ادًذ

 فاغًّ دًذٖ ػثذ انرؤف ضهًٛاٌ

 فاغًّ رتٛغ فرذٗ دمحم

 فاغًّ ضؼٛذ دطٍٛ دمحم اتراْٛى

 

 فاغًّ ػثذ هللا انطٛذ انطٛذ دشاد

 فاغًّ دمحم ػثذ انذًٛذ دمحم

 َصر جٕدِ انطٛذ انًالح فاغًّ

 انفد ضًٛر يذًٕد ػطّٛ

 فٛرٔز صالح ضؼذ ٕٚضف ٕٚضف

 ظٓرا                 3-1يٍ انطاػح          انطثدٕٚو /  د/ محسن دمحم السيد

 أضًاء انطالب 

 كرٚى دمحم شذاذح دمحم ٔاكذ

 كرٚى َاصر دمحم ضهٛى

 كًال خانذ كًال اتراْٛى

 نماء شكرٖ انطؼٛذ دمحم َٕٚص

 ياجذِ صثرٖ دمحم ػثذ انؼسٚس اتراْٛى

  

 

 

 دمحم ادًذ اضًاػٛم دمحم

 دمحم ادًذ ريعاٌ ػطٛح شذاذح

 ادًذ ػثذ انٓادٖ دمحم  دمحم

 دمحم أدًذ يذًٕد إتراْٛى صمر

 دمحم ادًذ يذًٕد جاب هللا

 دمحم اشرف فارٔق دمحم

 

 دمحم إكرايٗ دمحم د ضٕلٙ

 دمحم انطؼٛذ ػثذهللا ػثذانذهٛى ػهٗ

 نطٛذ ادًذ انطٛذدمحم ا

 دمحم انطٛذ خٛرٖ اتراْٛى

 دمحم انطٛذ ػثذ انذهٛى اتراْٛى

 ػثذانردًٍ دمحم فًٓٙ
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 ظٓرا                 3-1يٍ انطاػح          انطثدٕٚو /  د/ رضا عبدالرحمن احمد

 أضًاء انطالب 

 دمحم اًٍٚ ػطّٛ ػطّٛ انطٛذ

 دمحم تطَٕٛٗ خهٛفّ يرزٔق

ٙ دطاٍَٛدمحم جًال ػثذ ا  نؼسٚس يرض

 دمحم جًال ػثذ انًُؼى خعٛرٖ

 دمحم دافع دمحم فاظم ػٛاد

 

 

  خانذ دمحم كايم ػثذ انفراحدمحم

 دمحم رتٛغ دمحم خهٛم

 دمحم رجة دطٍ دٚذايَٕٗ دطٍ

 دمحم رظا ادًذ ادًذ خعر

 دمحم رظا دمحم انٓادٖ دطٍ

ِ دمحم   دمحم ضايٗ اػثاد

 

 دمحم ضايٗ ػثذ انذٗ يذًٕد

 تراْٛى ػثذ انكرٚىدمحم ضؼذ ا

 دمحم ضؼذ دمحم ػثذ انردًٍ

 دمحم ضؼٛذ دطٍ ػطّٛ دمحم

 دمحم ضؼٛذ ػثذ هللا اتراْٛى اتراْٛى

 ػثذانؼسٚس اتراْٛى ػثذانؼسٚس

 ظٓرا                 3-1يٍ انطاػح          انطثدٕٚو /  د/ صفية جمعة دمحم
 أضًاء انطالب 

دمحم ضهٛى ػثذ انًُؼى ػهٗ أدًذ ضراج 

 انذٍٚ

 دمحم ضهًٛاٌ ػهٗ انطٛذ

 دمحم صاتر ػثذ انًمصٕد صاتر

ٗ اتراْٛى  دمحم صالح اتراْٛى ػه

 دمحم ػثذانٓادٖ انطٛذ ادًذ ػهٗ

 

 

 

 دمحم ػصاو دمحم ػثذ انًذطٍ

ٙ انطٛذ  دمحم ػًاد دمحم ػه

 فرذٗ دمحم انطؼٛذ دمحم دمحم 

 دمحم نؤٖ يذًٕد اتراْٛى

 دمحم يجذٖ زكٗ دمحم يؼٕض

 دمحم ػثذانّ انطٛذ

 

  يجذٖ يٓذٖ يٓذٖدمحم

 دمحم يذطٕب دمحم انطٛذ ػهٗ ػٛطٗ

 دمحم يذًٕد صانخ دمحم

 دمحم يصطفٗ دمحم اتراْٛى شادٖ

 دمحم َثٛم يذًٕد ػٕض

 يذًٕد اتراْٛى يذًٕد٘ ضؼذ دجاز٘

 ظٓرا                 3-1يٍ انطاػح          انطثدٕٚو /  م/ نهي جمال السيد

 أضًاء انطالب 

ٗ ػثذ انردٛى دطٍيذًٕد   أدًذ انرفاػ

 يذًٕد جالل ضٛذ ادًذ ػهٗ

 يذًٕد جًال ػاتذٍٚ ايٍٛ

 يذًٕد جًال ػثذ انفراح غرٚة دمحم

 يذًٕد دطٍ فرذٗ ػثذ انذًٛذ أدًذ

 

 

 اير فرذٗ ػثذ انؼسٚس يذًٕد ػ

 يذًٕد ػثذ انردًٍ يذًٕد دمحم

 يذًٕد يذطٍ دمحم دمحم

 يذًٕد دمحم دمحم ػثذ هللا درٔٚش

  يذًٕد صانخيذًٕد دمحم

 يذًٕد دمحم يذًٕد دمحم اتراْٛى

 

 يذًٕد يخرار ضؼٛذ دمحم ػثذانُثٗ

 يرٚى جًال دمحم انًٓذٖ تذراٌ

 يرٚى ضؼٛذ رزق هللا إَر

 يرٚى ػالء ضٛذ ادًذ ػثذ انٓادٖ يذرو

 يرٚى دمحم يذًٕد دمحم ضٛذ ادًذ

 ػال يطؼذ شٕلٙ
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 ظٓرا                 3-1يٍ انطاػح          انطثدٕٚو /  م/ هانم احمد عبدالخالق

 أضًاء انطالب 

 يرٚى يذًٕد انطٛذ يذًٕد دمحم

 يصطفٗ ػثذ انُثٗ ػثذ انذًٛذ ػٛطٙ

 يصطفٗ ػُرر ػثذِ دمحم يرٕنٗ

 يصطفٗ دمحم ػثذ انًذطٍ جًؼّ

 يصطفٗ يذًٕد ػثذ انًجٛذ دمحم انشايٗ

 

 

 يؼاز دمحم ػثًاٌ انطٛذ خهٛفّ

 ٚذيُار ػصاو انطٛذ اتراْٛى اتٕز

 يُار دمحم ػثذ انذًٛذ دمحم ادًذ

 يُار ٚاضر ػثذانؼال فرج

 يُال رظا ػٕض َٕٚص دطاٍَٛ

 يُٗ انطٛذ ػثذ انردًٍ ادًذ

 

 يُٗ اياو اياو غهثح االياو

ٗ ػهٗ  يُٗ رفؼد ػثذانذهٛى ػه

 يُٗ دمحم ادًذ ػثذ هللا انذػثص

 يؤيٍ غهؼد انطٛذ ضرداٌ

 يٗ انطٛذ دمحم اتراْٛى دمحم

 

  

 ظٓرا                 3-1يٍ انطاػح          انطثدٕٚو /   مووليم/ صفاء دمحم

 أضًاء انطالب 

 يٗ تٓاء انذٍٚ دمحم ادًذ ػسب

 يٗ خٛرٖ اتراْٛى انذضٕلٗ ػثذِ

ٗ دمحم  يٗ دمحم ػه

 يٛار دمحم انشثرأٖ يذًٕد دطٍ

 َادٍٚ اشرف فرذٗ دطٍ ػطّٛ

 

 

 َذا رأفد ضهًٛاٌ انطٛذ

 انٕادذَذا ػثذ انًُؼى دمحم ػثذ 

 َذٖ ضؼٛذ انطٛذ ضهٛى ػهٙ

 َذٖ ػاغف يرٕنٗ انطٛذ ضؼذٌٔ

 ػثذ انفراح ػثذ انفراح ضاليّ  َذٖ

 َذٖ ػثذ انًؼثٕد دمحم انثغذادٖ

 

 ندى عبده دمحم دمحم حسن عيسى 

 ندى فتحى سليم ابومسلم دمحم

 ندى دمحم خطابى عبد الحميد

 ندى دمحم سعيد ابوالقمصان

 ندى دمحم عيسى دمحم جوده

 

 ظٓرا                 3-1يٍ انطاػح          انطثدٕٚو /  / عزة السيد عبدالفواحد

 أضًاء انطالب 

 َريٍٛ ادًذ دمحم جالل

 َريٍٛ انطٛذ ايٍٛ يٕضٗ ػثاش

 َطًح رظا انطٛذ ادًذ اضًاػٛم

َٓال يًذٔح انثرػٗ يذًٕد دمحم 

 انجْٕر٘

 َٓهّ ضؼٛذ جٕدِ انطٛذ ضهًٛاٌ

 

 

 دمحم ػطّٛ َٓٗ ػثذ انذًٛذ ػطّٛ

ٗ ػثذ انمادر  َٓٗ دمحم ػه

 َٕر انٓذٖ يذجٕب لطة انطٛذ

 َٕرا دطاو دايذ انطٛذ دمحم

 َٕرا يطؼذ اتراْٛى دمحم

 َٕرا ٔنٛذ ػثذ انثاضػ َجٛة

 

 َٕراٌ جاتر جاتر ػثذ انؼظٛى دطٍ

 َٕرْاٌ ادًذ ادًذ ػهٗ

 َٕرْاٌ ثرٔخ ػكاشّ ػثذ رتّ

ٙ دمحم دمحم ٕٚضف  َٕرْاٌ ضؼٛذ زك

 و دمحم ػهٗ انًطهًإََٗرْاٌ ػصا

 َذاء ػثذانذكٛى ػثذانثاضػ
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 ظٓرا                 3-1يٍ انطاػح          انطثدٕٚو /  ْٛاو شؼثاٌ انطٛذد/ 

 أضًاء انطالب 

 َٛرِ خانذ دمحم اتراْٛى

 َٛرِ شرٚف صاتر شرٚف ادًذ انًشذ

 َٛرِ ٚطرٖ ػهٗ ادًذ

 ْاجر ادًذ دمحم شؼثاٌ اتٕ انؼسو

 طٛذ غرٚة اتراْٛىْاجر ان

 

 

 ْاجر انطٛذ ٕٚضف اتراْٛى

ٙ انصادق دمحم  ْاجر انصادق ػه

ْ ٗ  اجر جًال ػثذانؼسٚس ػه

 اجر دمحم ػثذ انهطٛف ػسب ػهْٗ

 ْاجر يذًٕد دمحم دمحم دًاد

 ْانّ جًال اتراْٛى انطٛذ

 

 ْاَى ادًذ دمحم انسػفراَٗ

 ْاَٗ ػٕض اتراْٛى دطٍ

 ْثّ ضًٛر دطٍٛ ادًذ ْذّٚ

ٙ ػهْٗثّ صالح ػ  ثذِ ػه

ٗ دطٍ  ْثّ ػثاش ػهِٕٛ ػه

 ْثّ  صالح اتراْٛى

 ظٓرا                 3-1يٍ انطاػح          انطثدٕٚو /  د/ اسراء علي احمد

 أضًاء انطالب 

 ْثّ ػهٗ اضًاػٛم ػثذ انطالو

 ْثّ يذًٕد اتراْٛى انذضٕلٗ يصطفٗ

 ْثّ يذًٕد انطٛذ يذًٕد فرج

 ْذٖ انطٛذ ضٕٚهى ضهًٛاٌ

 ضايٗ انطٛذ اتراْٛى ضؼذْذٖ 

 

 

 ْذٖ ضًٛر ضؼذ ضؼذ اتٕ انؼٍُٛ

 ْذٚر إٚٓاب دًذٖ أدًذ

 ْشاو ياْر دمحم انطٛذ دمحم

 ُْذ دمحم انطٛذ دمحم رتاع

 يذًٕد ادًذ دمحم

 دمحم ػثذانذًٛذ دمحم

 

 ُْذ دمحم فرذٗ اتراْٛى ػثذانًجٛذ انثريأٖ

 ُْذ ٔائم ػثذ انْٕاب ػطّٛ ػثذ انهطٛف

  انطٛذ ػثذانردًٍْٕٚذا دمحم ػثذ هللا

 ٔفاء رظا ػطٛح يصطفٗ

 ٔفاء دمحم ادًذ اتراْٛى

 ظٓرا                 3-1يٍ انطاػح          انطثدٕٚو /  د/ غادة ناصر دمحم

 أضًاء انطالب 

 ٔفاء دمحم دمحم يذًٕدٖ

 ٔالء ػادل ػثذ انذفٛع ػطّٛ يذًٕد

ٚارا ػثذانذًٛذ ػثذانمادر ػثذانذًٛذ 

 ػثذانجهٛم

 دمحم دطٍ يذًٕد ٚارا

 

 

ٗ اتراْٛى  ٚاضًٍٛ اضالو شؼثاٌ ػه

 ٚاضًٍٛ دطٍ ػثذ انردًٍ دطٍ

 ٚاضًٍٛ خا نذ جًال انذٍٚ يذًٕد

 ضًٍٛ ػثذانطالو ػثذهللا ٚا

 ٚاضًٍٛ دمحم اتراْٛى انذضٕلٗ 

 يُٛا جًال فؤاد

 

 ٚاضًٍٛ َثٛم ػثذ انؼسٚس دمحم دمحم يصطفٗ

ٗ َصر ػطّٛ  ٚطرا َصر رفاػ

 ًُّٛٚٗ َاصر صالح ػط

 ٕٚضف دمحم ػسٚس ػثذانؼسٚس ادًذ

 َٕٚص جًٛم َٕٚص ػثذِ 

 دمحم شؼثاٌ دمحم

 

 

 


