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القسم-الشعبة -:العلوم  -تعليم أساسى
الحالة الدراسية  -:مستجد
م

اسم الطالب

الكود

1

ابراهٌم عبد الحكٌم ابراهٌم حسن

21212015103527

2

احمد عبد الحى السٌد عبد الحى ابراهٌم

21212015103872

3

احمد عبدالظاهر عبدالمادر ندا دمحم

21212014101080

4

احمد مجدى دمحم ابراهٌم بدوى

21212014101293

5

اسراء حامد دمحم عبد هللا

21212015203532

6

اسراء سعٌد كامل منسى بدوى

21212015203747

7

اسراء عاطف على احمد دمحم بركات

21212015203758

8

اسراء عبد هللا دمحم عبد الوهاب سلٌمان

21212015203748

9

اسراء علً احمد غالً

21212015204087

10

اسراء دمحم ابراهٌم خلٌل

21212014201091

11

اسالم احمد على دمحم

21212015104326

12

اسماء السٌد عثمان السٌد

21212015204181

13

اسماء جمال دمحم جمعه

21212015203364

14

اسماء جمعه عبدالغنى عبدالفتاح

21212015203445

15

اسماء رجب فرج عبد اللطٌف

21212015203477

16

االء ابراهٌم احمد صالح عبدالرحمن

21212015203298

17

االء السٌد دمحم عطا دمحم

21212015203501

18

االء حسٌن طه دمحم المالوى

21212015203893

19

االء حسٌنى عبد الحلٌم السٌد

21212015203376

20

االء دمحم على على عبدالمعبود

21212015204050

21

امانى احمد عبد السالم عبد الحافظ
عطٌهفؤاد غرٌب
امانى سعٌد دمحم

21212015203869
21212015204321

23

امنٌة خالد عبدهللا ابراهٌم حجازى

21212015203294

24

امنٌه احمد دمحم ابراهٌم االشمر

21212015203325
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25

امنٌه فوزى دمحم سالم

21212015104319

26

امٌره احمد دمحم سالم سلٌم

21212015204095

27

امٌره السٌد عبد هللا عبد اللطٌف

21212015203365

28

امٌره صبرى حمار عبدالعزٌز

21212015104324

29

امٌره دمحم ابراهٌم عبد العزٌزعامر

21212015203850

30

امٌره محمود دمحم محمود لطب

21212015203941

31

انجى احمد دمحم طلعت حسن الشٌخ

21212015203668

32

اٌة احمد ذكرٌا عبد العزٌز

21212015204048

33

اٌة عامر دمحم عبده

21212015203351

34

اٌمان الشافعى احمد دمحم احمد الشافعى

21212015203541

35

اٌمان توفٌك فتحى حسب النبى

21212015203870

36

اٌمان جوده دمحم عبد الحمٌد المغٌنى

21212015203669

37

اٌمان حسن عبده ابراهٌم

21212015104318

38

اٌمان سٌداحمد دمحم سٌد احمد

21212015203417

39

اٌمان على حسن ابوالخٌر جبل

21212015203670

40

اٌمان ماجد صالح حسٌنى متولى

21212015203409

41

اٌمان دمحم جمال الدٌن السٌد ٌوسف
العزونى
ابراهٌم دمحم
اٌناس عبدهللا

21212015203435
21212015204024

43

اٌه احمد دمحم عبد الواحد حجاب

21212015203570

44

اٌه احمد دمحم محمود

21212015203350

45

اٌه السٌد الشحات طنطاوى شحاته

21212015203576

46

اٌه السٌد زكى دمحم عثمان

21212015203436

47

اٌه عصام السٌد على احمد

21212015203913

48

اٌه نوح دمحم سعٌد السٌد

21212015204044

49

بسنت صابر السٌد سلٌم

21212015104313

50

تغرٌد السٌد على مصطفى

21212015203624

51

جهاد مصطفى عبد هللا دمحم عبد العال

21212015203437

52

جٌهاد صالح احمد مجاهد صالح

21212015204189

53

حمٌده حسن سمٌر احمد عبد المادر

21212015204126

54

خلود السٌد طلبه سلٌمان

21212014201093

55

دالٌا اشرف دمحم عثمان الطباخ

21212015203484

56

دعاء عٌسى عبدالهادي دمحم عمٌرة

21212015204019

57

دٌنا احمد عبد العظٌم ٌوسف العجوز

21212015203671

58

دٌنا دمحم شعبان دمحم

21212015203353

59

رنٌم مصطفى فؤاد عبدالسمٌع حبٌب

21212014201084

60

روان السٌد محمود دمحم حطب

21212014201045

61

روٌدا عاطف عبد الحلٌم اسماعٌل

21212015204102

62

رٌم احمد حسٌن دمحم

21212015203943

63

رٌهام السٌد ابراهٌم السٌد

21212015203327

64

سارة حافظ عبد الغنى حافظ عبد الغنى

21212015203486

65

ساره أحمد البدوى حجازى عبد هللا

21212015203354

42
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66

ساره عالء الدٌن سلٌمان السٌد

21212015203773

67

ساره مجدى صالح دمحم سلٌمان

21212015203713

68

سلمى السٌد دمحم حسٌن ابوزٌنة

21212015203609

69

سمر سمٌر جوده حفنى

21212015204140

70

شاهر عبدهللا السٌد عوض

21212014100989

71

شٌماء جالل دمحم عطوه عطٌه

21212015204068

72

شٌماء صالح على دمحم جبر

21212015204120

73

عائشه ابراهٌم دمحم دمحم على

21212014201063

74

عبد الفتاح صالح عبد الفتاح السٌد
الالهونى
ابراهٌم حامد
عبد هللا على

21212015103863
21212015103651

76

عبد هللا دمحم عبد اللطٌف سوٌلم

21212015104161

77

عال ممدوح عبد الحكٌم عبد الحمٌد

21212015203716

78

عمرو اسامه السٌد احمد امٌن

21212015104160

79

غاده حمدى نصر احمدعٌسى

21212015203947

80

فاطمة عادل دمحم الصفطى

21212014201303

81

فاطمه منصور خٌرى السٌد

21212015104325

82

كرٌم طارق دمحم دمحم السٌد

21212015104323

83

لمٌاء عادل كامل عطوه

21212014201069

84

ماٌكل مالن مٌخائٌل شاهد

21212014100972

85

دمحم السٌد دمحم عبدالموجود

21212014101083

86

دمحم حسٌن دمحم الهادى عبد المعطً

21212015103368

87

دمحم سعد دمحم عامر راجح

21212015103680

88

دمحم سلٌمان محمود دمحم سلٌمان

21212014101031

89

مروة السٌد امٌن عطٌة احمد

21212014201035

90

مروه عبد هللا مهدي توفٌك

21212015203923

91

مصطفى دمحم محمود مصطفى اباظة

21212014101306

92

منار مأمون دمحم الهادى السٌد عٌسً

21212015203800

93

منه هللا اٌمن السعٌد حسن العلٌمى

21212014201022

94

منى دمحم حسنى دمحم عرفات

21212015204109

95

مٌادة سعٌد عبد الحمٌد خلٌل

21212015203357

96

مٌاده السٌد عباس دمحم صبح

21212015204063

97

مٌاده طه احمد ابراهٌم

21212015203847

98

مٌرٌت ماجد زكى معوض مٌنا غطاس

21212015203577

99

نجوى ابراهٌم دمحمي على عمر

21212015203791

100

ندا نصر الدسولى موسى رابح

21212015203578

101

نرمٌن السٌد حسن خمٌس عبد اللطٌف

21212015203762

102

نهى علً سالمة لطب

21212014201622

103

نورا احمد عبدالخالك زٌدان دمحم

21212015203358

104

نورا بدر صالح حسن الشاوٌش

21212015203765

105

نورهان ورد ابراهٌم السٌد

21212014201310

106

نٌره ابراهٌم ابراهٌم دمحم ابراهٌم عفان

21212015203611
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107

نٌره عمرو شاهٌن عمرو

21212015203902

108

هاجر احمد احمد السٌد

21212015203543

109

هاله عبدالرحمن عطٌه عبدالفتاح

21212014201004

110

هانم حماد الشرلاوى ابوضٌف

21212015203903

111

هدى خالد حمٌدو دمحم المصرى

21212015203650

112

هدٌر السٌد على عطوة موسى

21212015203728

113

هدٌر عبد هللا عبد الحلٌم هتٌمى

21212015204081

114

هناء عبد المحسن عبد المادر عبد هللا

21212015203548

115

هناء هانىء ابراهٌم حافظ ابراهٌم

21212015204097

116

هند دمحم رجب خلٌل

21212015206054

117

هند عبدالهادى دمحم الصادق خٌال

21212015203904

118

والء السٌد دمحم الشحات

21212015203511

119

ٌاسمٌن ابراهٌم دمحم محمود

21212014201062

120

ٌاسمٌن عبد الحمٌد دسولً عبد الحمٌد

21212015203360

121

ٌاسمٌن دمحم السٌد ابراهٌم دمحم

21212014201088

الحالة الدراسية  -:باقي
م

اسم الطالب

الكود

122

ابراهٌم عادل عبدالمنعم منصور

21212014101015

123

احمد حسن دمحم ابراهٌم

21212014101292

124

ازهار دمحم حسن دمحم

21212014201294

125

اسماء احمد سباعى متولى

21212014201295

126

الشٌماء سمٌر عوض هللا ٌونس

21212014200973

127

اٌمان دمحم عبدالوهاب دمحم حطب

21212014201298

128

اٌمان مصطفى غرٌب دمحم

21212014201043

129

رٌهام احمد عبدالمنعم شحاته

21212014201006

130

سارة محمود محمود على

21212014201302

131

صابرٌن فوزى محمود .

21212014202323

132

عبدالعزٌز على احمد السٌد عبدالعال

21212014101082

133

نبٌه صالح عبدالرؤف دمحم

21212014201033

134

نورا عبدهللا علٌوة على عبدالحمٌد
المسلمً

21212014201056
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