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 /2022

213اجمالى

مالحظاتاالسمم
طالب مستجدون : اوال 

بابتسام سمير عبدالستار قايد1

وابراهيم فريد احمد كامل الرفاعي2

واحمد طاهر ذكي مزروع3

واحمد محمود عبدالعال الشهاوي4

واحمد مصطفى اسماعيل الحو5

باسراء ابراهيم عبدهللا مصطفى العزب6

باسراء عصام مصطفى ابوزيد7

باسراء عطيه محمد عطيه بالل8

باسراء مبروك محمود حسن9

باسراء محمد محمد عبيد10

باسالم احمد على احمد بدوى11

باسالم الزغبى عبدالفضيل احمد غازى12

باسماء اسماعيل الرفاعي اسماعيل طمان13

باسماء حسن محمد على ابراهيم14

باسماء عصام عبدالخالق عبدالحميد الجعار15

باسماء غانم فوزي الشامي16

باسماء محمد محمد ابو شلبي17

واكرم محمود احمد حسن مسلم18

باالء احمد السيد سيداحمد ابوطالب19

باالء اسامه ابراهيم عبد هللا الحداد20

باالء عبدالفتاح ابوالسعود عبدالفتاح ابوالنجا21

باالء ناصر عبدالرؤف الخطيب22

بامانى عبدالعزيز حسن بسيونى23

بامانى محمد رجب الشهاوى محمد24

بامانى محمد عبدالمنعم عبدالسالم فياض25

  مدير ادارة شئون الطالب   
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بامانى يوسف محمد اسماعيل سيداحمد بيبرس26

بامل الشحات فاروق على الطنطاوى27

بامل مصطفى السيد حسين السيد نور28

بامنيه شريف ابراهيم فتوحه ابراهيم29

بامنيه صالح الدين على البهوتي30

وانس ابراهيم محمد الزيات31

بايمان احمد مصطفى محمد الزمار32

بايمان اسامه عماد العزب33

بايمان ايمن مسعد محمد قنديل34

بايمان رضا محمد عمران 35

بايمان محمد ابراهيم جمعه حسب هللا 36

بايمان مرزوق محمد مدكور 37

بايه السيد ابراهيم البحراوي38

بايه جمال عبدالعزيز حسن ابوعريضه39

بايه سعيد سعيد عبدالعزيز عبدالعال40

بايه شوقى مصطفى محمد41

بايه عاطف محمود ابراهيم ندا42

بايه محمد حسن محمد الحداد43

بايه محمود السعيد بدوى44

ببسنت اسامه عبدهللا عوض جرجس45

ببسنت وليد عبدالمعطى ليله46

بجيهان السعيد محمد محمد زيد47

بحبيبه مجدى على هيكل48

بحنان سامى ابوالعزم ابونابت49

بحنان محمد عبدالمطلب ابواليزيد العياشي50

بحواء حمدى فؤاد احمد الجمال51
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وخالد ماجد ابراهيم يوسف علوان52

بخلود ابراهيم عبدهللا عبدربه قاسم53

بخلود رضا السيد عماره54

بخلود رضا محمد احمد شوشه55

بدعاء ابراهيم مصطفى القليبي56

بدعاء الشريف ابراهيم العزونى57

بدعاء رمضان ذكريا غنيم58

بدعاء ناصر ابراهيم ابوالعطا حدايه59

بدميانه نادى مندوه منسى برسوم60

بدنيا احمد عبدالبارى النمر61

بدنيا احمد محمود ابراهيم عاشور62

بدينا احمد احمد احمد العريان63

بدينا رجب محمد عمار64

بدينا عماد سعد الدين عباس عمر65

برادين محمد محمد المرسى المش66

برحمه سعيد زكي احمد ابراهيم67

برحمه عطيه محمد محمود عبدالفتاح68

برحمه قاسم فؤاد ابراهيم قاسم69

برحمه محمود السيد السيد الجنايني70

برقيه رافت عطيه القصاص71

برقيه محمد فتحى المرسي النجار72

برنا عبدالسميع محمد حنون73

برنا عالء عبدالحميد سيداحمد عبدالنبى74

بروان ابراهيم محمد اسماعيل ابراهيم75

بروان طارق عبدالرحمن اسماعيل مصطفى76

بروان طارق عبدالرحمن سعد الحواط77
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بروان وليد عرفان السيد ناصف78

برودينه مسعد احمد شعيره79

بريم رضا ابراهيم مصطفى الثوم80

بريم رضاء محمد محمد الصياد81

بريم عادل فرحات بشير82

بريم محمد معوض الحفنى داود83

بريهام احمد محمد احمد القلبيزى84

بريهام اسماعيل ابراهيم النواجى85

بزينب سامى احمد عبدالستار86

بساره احمد فرج احمد الرميسى87

بساره اشرف محمد على ابوخشبه88

بساره رضا هدى الدسوقي السعدني89

بساره سعد مصطفى شرمانه90

بساره محمد سند عبدالعزيز ابو مسلم91

بساره ياسر مصطفى علوش92

بسالى يوسف زكى عبداللطيف التراس93

بسامية محمد احمد محمد جادهللا94

بسحر ابوسمره ابوسمره ابوصالح95

بسحر وائل عبدالعزيز عبدالباسط الضريح96

بسلمى احمد محمد احمد خفاجى97

بسلمى حسين عزت محمد ابوحايس98

بسماء نشات زكريا العشرى99

بسمر ابوالفتوح ابواليزيد ابراهيم الزعبالوى100

بسمر عبدالنبى عبدالستار العزونى101

بسهام رضا محمد جوده102

بسهير اشرف ابراهيم الحسنى103
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بسهيله ايهاب النادى عبدالقادر ندا104

بشروق مسعود عبدالخالق محمد الجمل105

بشهد عباس محمد عباس الرفاعي106

بشيماء ابراهيم محمد احمد هيكل107

بشيماء ابو اليزيد محمد سالم108

بشيماء صالح السيد ابو السعود109

بشيماء محمد عبدالمنعم احمد ابراهيم110

بصباح سامى حامد موسى111

بصفاء ابراهيم شفيق عبده112

بضحى جمال محمد ابراهيم رميه113

بضحى عبدالهادى محمد صقر114

بعاليه سعيد ابراهيم االطرش115

وعبدالرحمن عالء السيد محمد حجازي116

وعبدالمنعم احمد عبدالمنعم حجاب117

بعال على ابراهيم شتات118

وعمر سمير توفيق محمد سعد119

وعمر كمال عبدالمولى البنا120

بفاطمه ابراهيم محمد قمر الدولة سالمة121

بفاطمه احمد عبدهللا عبدالباسط122

بفاطمه السيد محمد السيد ابو قوطه123

بفاطمه ايهاب عبدهللا الدمشيتي124

بفاطمه محمد سيد احمد محمد الحويحى125

وكيرلس ايهاب فتحى غبلاير جرجس126

بلمياء الشناوي السيد مدين127

بلمياء وائل احمد الحسيني الغباري128

بلينا حمدان محمد عبدالعال حسن129
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بماجده اشرف محمد الزيات130

ومارك هانى كامل سيداروس131

بماريان صادق سعد صادق سعد132

بمايا السيد على اليمانى على133

ومحمد ابراهيم ابراهيم عبدالنبي134

ومحمد ايهاب فوزي عبدالرحمن135

ومحمد على صبحى الجزار136

ومحمد هاشم عبدالغنى عبداللطيف نعمه هللا137

بمروه عادل محمد البسوني العبد138

بمروه عزت عفت احمد عثمان139

بمريم ابو العنين احمد ابو فودة140

بمريم احمد فاروق خليل141

بمريم اسامه عبداللطيف شبل شحاته142

بمريم عبدالعظيم عبدالعزيز عباس جبل143

ومصطفى على حشاد عبدهللا144

ومصطفى فهمى عبد الخالق طلبه145

ومعاذ المحمدى المنسي ابراهيم طه146

بملك رفعت محمود على الصعيدي147

بملك محمد عبدالمنعم عبد العظيم148

بمنار محمد عبدالمقصود على ابو الفتوح149

بمنه احمد عبدالحميد حماده150

بمنه هللا خالد سعد ابوالنور151

بمنه هللا عبدالمنعم ابراهيم البدرى152

بمنه هللا محمد  السلطان محمود قاسم153

بمنه هللا محمد ابراهيم عبدالغني حربي154

بمها عبدالفتاح مصطفى النجار155
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بمى احمد عبدالرازق امين سويلم156

بمى اسامه السيد اسماعيل نجية157

بمى رؤوف عبدالرؤف الزفتاوي158

بمى محمد سالمه احمد سالمه159

بمياده حمدى حامد ادم160

بمياده فريد شعبان مراد161

بنانسى شحاته مصطفى البغدادى162

بنجوى محمد احمد عبدالشفوق النجار163

بندا جمال ذكى حسن ابو شوالى164

بندى احمد عبدالحميد بدير165

بندى بدير السيد الوكيل166

بندى حسن غازى اسماعيل167

بندى رضا السيد محمد الدرديري168

بندى رمزي محمود احمد مراد169

بندى سعد رجب يوسف عبيدو170

بندى محمد شريف عزت ابوحسين الخولى171

بندى نصر البربرى عمار172

بنور الصباح محمد الكيالنى محمد173

بنورا سامح امين محمد خليل174

بنورا محمد السيد عبدالسميع175

بنورا محمد حسين خميس الزقم176

بنوران اسالم سمير توفيق177

بنورهان احمد عبدالمجيد الشهاوي178

بنورهان جالل حلمى عبدالحميد179

بنورهان حامد احمد ابوالمكارم درويش180

بنورهان زينهم محمد حموده181
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بهاجر عبدهللا حمزه عبدالسالم182

بهاجر مصطفى عبدهللا ابراهيم عبدهللا183

بهاجر مصطفى عزت الغمري184

بهاجر وجدى محمود عبدالفتاح حراز185

بهاجر يوسف ابراهيم ابراهيم عبد البر186

بهاله سمير شعبان المهر187

بهايدى عالء محمد الشوبرى188

بهايدي محمد عبدالغفار محمد غانم189

بهبه هللا محمود محمد الزيات190

بهدى عبده عبدالعزيز السيد البرعى191

بهدى فخرى شوقي شاميه192

بهدى محمد ابراهيم دياب193

بهدير اشرف على بدير شريف194

بهدير جمال عبدالفتاح المشد195

بهدير شفيق عطيه شفيق المالح196

بهدير عبدهللا العشرى السيد المرسى197

بهدير محمد على محمد عبدالدايم198

بهمس على وهبه انور عابدين199

بهنا عالء جابر عبد المقصود عصر200

بهناء محمد هاشم احمد ابو ليله201

بهند مصطفى محمد على حسانين202

بهند نصر عبدالجليل العبد203

بوداد ختام عبدالرحيم محمد شلبي حنون204

بوسام سعد محمد عبدالمنعم205

بوفاء رشاد عبدالهادى العطافى البسيونى206

بيارا توفيق صابر توفيق البنا207
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بيارا محمد عبدالكريم ابراهيم الشيشى208

بياسمين كاشف عبدالحميد كاشف الجمال209

بيمنى بهاء الدين محمد عبدهللا210

بيمنى حلمى السيد البدوي محمود211

بيمنى عزت على سيد الزير212

ويوسف محمد جابر عبدالسالم مراد213
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