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 نالطالب على المرشدين االكاديميي زيعتو

2
nd

 term – (winter) 2019 – 2020 

 

 د. عيد عشري
 

 

 طالب الفرقة االولى انتظام
 

  ابراهيم اكرم ابراهيم احمد سعيد 20001 

  ابراهيم محمد سيد حسن 20002 

  ابراهيم مساعد عبد العاطى 20003 

  ابراهيم مهدي السيد علي 20004 

  احمد احمد احمد عطوه 20005 

  احمد اسامه محمد فهمي محجوب 20006 

  احمد اسر احمد عبدالعظيم 20007 

  احمد اشرف محمد مهدي حامد 20008 

  احمد حسام الدين فاروق عبداللطيف 20009 

  احمد حسن محمود علي مخلص 20010 

  احمد خالد عبدالحميد سيف الدين 20011 

  احمد سامح حسين عبد العال ابراهيم 20012 

  احمد سامى احمد سعد 20013 

  احمد صالح اسماعيل توفيق 20014 

  احمد صالح محمد احمد الفوال 20015 

  احمد طارق صادق مصيلحي عبدالرحمن 20016 

  احمد عادل احمد سيد 20017 
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  احمد عبد الحكيم يوسف خطاب تليمه 20018 

  احمد عماد عبدالمنعم عبدربه 20019 

  ى عبدالسميع عبدالفتاحاحمد عيس 20020 

  احمد محمد احمد ابراهيم بتاو 20022 

  احمد محمد احمد عيسي 20023 

  احمد محمد النبوي محمد 20024 

  احمد محمد حمزه احمد علي 20025 

  احمد محمد عبدهللا عبد هللا 20026 

  احمد محمد فتحي عبد العال 20027 

  احمد محمود عبد هللا سالمه 20028 

  احمد نهرو محمد السيد حسن 20029 

  ادهم احمد محمد عبد الفتاح محمد 20030 

 

20031 

ادهم سامح محمد عبدالماجد سعد 

 الجندي

 

  اسامه حمد ادريس عمار 20032 

  استيفين وائل فاروق فكري 20033 

  اسر احمد عبداللطيف راشد  20034 

  اسالم السيد احمد محمد احمد 20035 

  اسالم محمد سعد علي 20036 

  اسماء طلعت محمد عبداللطيف 20037 

  االء سعيد محمد مرسي عباس 20038 

  امنيه خالد منير خالد 20039 

  امير ابراهيم محمد نور 20040 

  امير شريف امير توفيق جلبي 20041 

  اميره محسن فكري يوسف 20042 

  اميره نادي احمد حسين 20043 

  انس عبد الفتاح حسن حسانين 20044 
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  ايه احمد محمد نبيل 20045 

  ايه هللا احمد محمد عبد هللا 20046 

  ايه هللا عادل علي محمد 20047 

  ايه علي محمد احمد 20048 

  ايه محمد عنتر محمد 20049 

  ايه محمد فتح هللا احمد 20050 

  ايه مراد سيد مراد 20051 

  حمد عبدالسالم احمد ريانباهره م 20052 

  بسمله جالل جاد محمود 20053 

  بسنت مصطفي محمدي ابراهيم 20054 

  تقى ايمن شمس الدين السيد حجازي 20055 

  تقى محمد فكري محمد عبداللطيف 20056 

  جاسر شريف سطام الشافعي 20057 

  جان جورجي لويس جورجي 20058 

  جالل محمد جالل طه 20059 

  حازم مصطفى سعد رمضان حسونه 20060 

  حبيبه على ابراهيم حسن 20061 

  حبيبه محمد ابوالعال عبدالغفار 20062 

  حبيبه ناصر حمدهللا راغب 20063 

  حسن محمد حسن محمد 20064 

  حسين انور حسين سيد 20065 

  حسين سعيد عطيه علي 20066 

  حسين محمد حسين القمبشاوي 20067 

  حسين مدحت عبدالمجيد بشير 20068 

  خالد محمد محمد مرشد 20069 

  داليا صبري ابراهيم امام 20070 



 

 جامعة حلوان
 كلية الحقوق

برنامج الدراسات القانونية باللغة 
 االنجليزية

 

Helwan University 
Faculty of Law 

English Legal Studies 
Program 

  

4 
 

  دنيا احمد علي عبد المجيد 20071 

  دنيا محمد محمد عبدهللا 20072 

  راندا احمد عبدالمؤمن دهشان 20073 

  رانيا جمال احمد محمد 20074 

  درانيا رفعت بيومي محم 20075 

  رحاب  محمد  فاروق عبدالواحد 20076 

  رحمه عيد عطيه هيبه  20077 

  رحمه محمد عبدالحليم عبدالعزيز 20078 

  ردينا مختار سعيد حامد الجندي 20079 

 

 الفرقة الرابعة طالب 
 

  يوسف خالد محمد احمد على  17273 

  كامل محمد كامل طه 16131 

  محمد صادق محمد محمود على  16151 

  محمود احمد شاكر محمد مرجان 16163 

  يوسف خالد يوسف احمد 17274 

  سف عدلى السيد عثمان عبد الكريم يو 17275 

  احمد عادل عبد المعين عبد الوهاب 17276 

  بسنت ايمن بدري عبدالعال 17281 

  احمد محمد شرف علي 17282 

  حال محمد حسان محمد 17287 

  معالي سيد عبدالرحمن محمد )محوله( 17288 

  روان متولى مصطفى متولى  16082 

  يد عبدالقادر عيدمحمد احمد س 16139 

 

 طالب الفرقة االولى انتظام باق



 

 جامعة حلوان
 كلية الحقوق

برنامج الدراسات القانونية باللغة 
 االنجليزية

 

Helwan University 
Faculty of Law 

English Legal Studies 
Program 

  

5 
 

 

  ابراهيم حسين فاروق ابو الحسن 19001 

  احمد ابراهيم محمد رضا صالح 19002 

  احمد سيد احمد على  19004 

  احمد شريف ابراهيم احمد يوسف 19005 

  احمد طارق فاروق السيد موافى 19006 

  احمد محمد عبد هللا مصطفى العوضى 19008 

  احمد هانى عبد الغفار تهامى 19012 

  احمد هشام رياض ابراهيم شباره 19014 

  ادهم حاتم كمال السيد محمد 19017 

  اريج على رمضان عبد المنعم 19020 

  اسالم اسامه محمد عبد الدايم 19023 

  انجى يسرى عبد المنعم ضاحى 19034 

  تقى مصطفى محمد احمد 19045 

  جون رضا رزق عبد السيد 19047 

  حبيبه ماجد عبد العظيم حسن 19050 

  حسام حمدى ابراهيم عبد التواب  19052 

  محمد الزهيرى حور محمد حنفى  19057 

  خالد حسام الدين فوزى محمد 19058 

  خالد رشدى محروس على  19059 

  خالد على محمد ذكى 19060 

  رحمه عصام محمد عبد الباسط  19063 

  رنا خالد عبد المقصود سرور 19064 

  زياد اشرف بخيت على  19072 

  زياد عالء الدين سيد محمد عوض 19073 

  د محمد ابراهيم حسينزيا 19075 
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  زياد محمد عامر رمضان 19076 

  سعيد رضا شبل السيد رسالن  19078 

 
19080 

سلمى اشرف محمد رشاد عبد الرحمن 

 على

 

  سهيله عصام محمد احمد 19085 

  سيف الدين خالد عبد المنتصر انيس 19087 

  سيف الدين محسن مختار حسن 19088 

  محمد احمد سيف محمد حلمى 19089 

  شاهنده محمد السيد محمد عامر 19091 

  شريف محمود عبد الرحمن جالل 19093 

  شهاب محمد محمد محمد عبد المنعم 19095 

  شيرويت خالد عبد الحميد محمد 19097 

  طارق عادل محمد محمد حسين  19100 

  عبد هللا عالء عبد هللا عبد الكريم 19109 

  د محمد نبيل مطرعصام احم 19113 

  عالء محمد يوسف محمد محمود 19114 

  على عمرو محمد عبد الحفيظ على 19116 

  عمر احمد المصيلحى ابو الفتوح 19119 

  عمر طارق سيد يوسف 19121 
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 مجدي بسيونيد. 
 

 

 الفرقة االولى انتظام
  رضوى عز العرب عبد الحميد 20080 

  مصطفي حسينروان ايمن محمد  20081 

  روان عصام قرني ياسين 20082 

  رودينا وليد صفوت عبدالفتاح شلبي 20083 

  ريم محمد حسن محمد احمد 20084 

  زياد احمد محمد صبري محمود 20085 

  زياد عالء حسن حسن 20086 

  ساره اسامه احمد راشد 20087 

  ساره اسماعيل محمود رجب 20088 

  سيد عبدالرازق ساره محمد 20089 

  سالى نبيل سيد عباس احمد 20090 

  سلمى سعد محمد شعبان محمد 20091 

  سلمى طه محمد مبارك محمد 20092 

  سلمى هشام يوسف ابراهيم غباشي 20093 

  سلمى وليد محمد سيد 20094 

  سما محمد صادق مدين 20095 

  سماء ايمن محمد محمد 20096 

  لعليم عبدالرحمن عبدالسالمسماء عبدا 20097 

  سندس ايمن رشدي بدوي 20098 
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  سندس صالح الدين محمد السيد الفيومي 20099 

  سها انور عبدالكريم عبدالقادر 20100 

  سهيله اسماعيل محمد عبد اللطيف 20101 

  سهيله محمد عبد اللطيف محمود 20102 

  سهيله محمد فتحي حسانين الليثي 20103 

  سوزان محمد شحاته عامر 20104 

  سيف الدين عمرو السعيد محمد 20105 

  سيف الدين هيثم فؤاد محمد 20106 

  سيف توفيق سيد توفيق 20107 

  سيف طارق حامد عبدالقادر كامل 20108 

  شاهيناز مجدي محمد حسن 20109 

  شريف هشام محمد شمس الدين 20110 

  شهد محمد خليل محمد 20111 

  شيرين محمد انور ابراهيم 20112 

 
20113 

عبدالحميد محمود عبد الرحيم عبد 
 الحميد

 

  عبدالرحمن اسماعيل محمد علي 20114 

  عبدالرحمن بالل مصطفي عواد 20115 

  عبدالرحمن حسام الدين صفوت علي 20116 

  عبدالرحمن عبدالمجيد احمد عبدالمجيد 20118 

  مد رمضان خميسعبدالرحمن مح 20119 

  عبدالرحمن مدحت ابراهيم بالسى 20120 

  عبدالرحمن مدحت موسى عبيد 20121 

  عبدهللا حمدي عبدهللا احمد 20122 

 عبدالهادي ناصر محمد عبدالهادي 20123 
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  عبيد سيد عبيد مطاوع 20124 

  على احمد على مصلح 20125 

  على طه على محمد 20126 

  بد الغنى على محمودعلى ع 20127 

  على محمد احمد محمد مصطفي 20128 

 
20129 

على مصطفى على رضا عبدالحميد 
 خطاب

 

  عمار ابراهيم بدوي ابراهيم 20130 

  عمار ايمن على محمد 20131 

  عمار محمد انور احمد 20132 

  عمر احمد سيد محمود 20133 

  عمر حاتم علي بركات 20134 

  حاتم محمد بكرعمر  20135 

  عمر عادل فاروق طه 20136 

  عمر ماجد جالل محمود عطيه 20137 

  عمر محسن ابراهيم ابراهيم حسن 20138 

  عمر محمد عوض هللا محمد 20140 

  عمر محي الدين مطفى محمد 20141 

  عمر مصطفى حسن محمود 20142 

  عمر ياسر عزت عبده جاد 20143 

  احمد سالمان عمرو اشرف 20144 

  عمرو عبد الحفيظ محمد الجمال 20145 

  فاطمة الزهراء الحسين عبدالقوي 20147 

  فاطمة جمال ابو الطاهر محمد 20148 

  فاطمة صالح محمد محمد 20149 
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  فاطمة عاطف عبدالستار عبداللطيف 20150 

  فرح احمد كمال الدين محمد سبور 20151 

  الوهاب عبدالعزيز بشرفرح اسامه عبد 20152 

  فرح سامح محمد سعيد محمد حسن 20153 

  فرحة مصطفي عبدالصبور عبد الحميد 20154 

  فضل محمد عبدالتواب السيد 20155 

  كريم ايهاب كمال حسن محمد بحيري 20156 

  كريم محمد اسماعيل احمد 20157 

  كريم ياسر صالح عبد هللا 20158 

  يا عدلي عبد النوركيرلس زكر 20159 

  كيرلس مدحت فرح سليمان 20160 

  لبنى جميل احمد الحمصى 20161 

  لمياء عبد العظيم حامد عبدالعظيم 20162 

 

 انتظام باقي الفرقة االولى
 
 

  عمر طارق عبد الحميد احمد عبد الرحمن 19122 

  عمر طارق محمد سمير صدقى  19123 

  د عطية نصرعمر عبد هللا عاب 19127 

  عمر مصطفى محمود عبد العزيز 19129 

  غزل مصطفى سيد حسن 19132 

  مارينا عاطف عادل رياض 19144 

  محمد احمد محمد احمد النجار 19150 

  محمد احمد محمد السيد مرسي 19151 

  محمد احمد مراد ابو رويش 19152 
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  محمد جمال عبد الناصر احمد مصطفى 19155 

  محمد حمدى ثابت احمد 19157 

  محمد عبده سيد عبده محمد 19166 

  محمد عصام على على على مدين  19168 

  محمد عماد احمد عبد الباقى 19170 

  محمد محمود عبد القادر على  19173 

  محمد ناصر ثابت السيد زيدان 19176 

  محمد هشام محمد عبد الحميد 19178 

  مد حامد محمد وائل مح 19179 

  محمود عاطف عبد الحميد عبد هللا 19181 

  محمود عمر انيس محمد رفعت 19183 

  محمود محمد الفائز محمد لبيب حسن 19184 

  مصطفى عادل مصطفى عبد العزيز عمر 19191 

  مصطفى محمد مهدى بكرى 19193 

  مؤمن طه الزين احمد طه 19203 

  د الحميدميرنا ايمن ابراهيم عب 19205 

  ميرنا محمود مصطفى دياب غانم وهدان 19206 

  ميرنا ناجح مكرم ثابت صادق 19207 

  مينا سامى مراد صليب ابراهيم  19209 

  ندى جمال فتحى محمد 19211 

  نورهان اشرف محمد ابراهيم 19218 

  نيره محمد السيد بيومى 19220 

  هيا عبد المنعم زكريا زلط 19226 

  يحيى يسرى عبد الفتاح حافظ حسين 19230 

  يوسف احمد وليد حسنى  19233 

  يوسف محمد حسن طه السرجانى 19238 
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  يوسف وائل سمير عبد الفتاح وهدان 19240 

  هدير طارق محمود ابراهيم ) وافده ( 19243 

  ادهم ايمن طلعت محمد علم الدين  18017 

  اسالم محمد حسين احمد 18019 

  ايناس ابراهيم احمد ابراهيم  18023 

  حسام الدين خالد رجب صديق 18033 

  دعاء صبرى عبده محمود عبده 18041 

  دنيا حسين سامى حسين 18042 

 
 طالب الفرقة الرابعه باق

 

  سلمى جالل على محمد على  16092 

  سيف إبراهيم محمد سعيد أحمد  16097 

  عاصم عادل سعد الدين أحمد  16106 

  عمرو محمد لطفى أحمد وهدان  16127 

  كريم أيمن صالح هويدى  16132 

  كريم عاطف سعد إبراهيم  16134 

  د جالل فهمى عبد الموجودمحمد خال 16148 

  محمد محروس عباس عبد المطلب 16158 

  محمد مصطفى نبيه مصطفى محمد 16160 

  مؤمن محمد عبد المنعم محمد 16196 

  ميار مجدى إبراهيم عمار 16198 

  نورهان طلعت على السيد  16207 

  هدير حمدى عبد الوهاب عبد العزيز 16212 

  عبد المولى عبد الهادىإسالم سالم  16035 

  أميرة هادىء محمد عبد القادر 16049 
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  تقى عماد محمد طلبة محمود عجمى 16065 

  عمر خالد نصرالدين احمد سعد 16122 

  غادة جمال عثمان على  16129 
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 . عال عزام.مدأ.
 
 

 
 طالب الفرقة االولى انتظام

 

  ليلى ايمن محمد السيد 20163 

  مارينا عادل ابراهيم سعدهللا 20164 

  مارينا عادل فهيم يوسف 20165 

  مارينا هاني رشاد رشدي سالمه 20166 

  مازن احمد فاروق ابوالعال 20167 

  مازن عصام عبدالمعبود محمود 20168 

  مالك مسعد عبد السميع عبد الحميد 20169 

  مايا دياب عبدالرحيم فتح الباب 20170 

  محمد احمد محمد النجدي 20171 

  اشرف عبدالعزيز حجازي محمد 20172 

  محمد ايهاب محمد السيد الشبيني 20173 

  محمد جمعه رجب رواش 20174 

  محمد حسن محمد سيد 20175 

  محمد حسين محمد محمد 20176 

  محمد خالد ابراهيم خفاجي 20177 

  محمد روبي حسن حسان 20178 

  محمد سالمه السيد محمد ابو مجيد 20179 

  حمد شريف عبد المولي عبد ربهم 20180 
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  محمد صالح الطاهر ابراهيم 20181 

  محمد طارق عبد المنعم عباس 20182 

  محمد عادل محمد محمود جمعه 20184 

  محمد مجدى شحاته محمود 20185 

  محمد محمود محمد معوض 20186 

  محمود حسام عدلي جالل توفيق 20187 

 
20188 

ن توفيق محمود سيف الدين حس
 عبدالناصر

 

 
20189 

محمود عادل عبدالوهاب يوسف 
 السروجي

 

  محمود محمد امين ابراهيم 20190 

  مرام ياسر عرفات حسن 20191 

  مروان احمد عبدالحميد ابو العال 20192 

  مروان ماجد محمد عبد العزيز خالف 20193 

  مروان محمود محمد احمد 20194 

  لسعيد مصطفى المتوليمروان هيثم ا 20195 

  مريم طاهر فوزي علي 20196 

  مريم عبد الجواد علي مسلم 20197 

  مريم عالء فهيم عيسي 20198 

  مريم محمد عويس نصار عبدالعزيز 20199 

  مريم محمد يحيي احمد 20200 

  مريم محمود عبدالرحمن محمود 20201 

  مريم هشام سعد محمد 20202 

  ى ابراهيم حسن محمدمصطف 20203 

  مصطفى اسماعيل محمد اسماعيل 20204 

  مصطفى ربيع فرج ابو غاليه 20205 



 

 جامعة حلوان
 كلية الحقوق

برنامج الدراسات القانونية باللغة 
 االنجليزية

 

Helwan University 
Faculty of Law 

English Legal Studies 
Program 

  

16 
 

  مصطفى عزالدين محمد على حماده 20206 

  مصطفى محمد محمد عبدالرحمن 20207 

  مصطفى هشام محمود نبوي محمد 20208 

  معاذ عبد العظيم محمد محمد 20209 

  وري احمد معتز السيد مغا 20210 

  ملك احمد سيد حامد 20211 

  منار احمد حسن ابراهيم 20212 

  منه هللا اشرف عبد الوهاب بدير 20213 

  منه هللا عاطف عبدالمقصود محمد محمد 20214 

  منه هللا عمرو محمد محمود 20215 

  منه طارق نصر الدين محمد حسين 20216 

  رحمنمنى جميل عبدالحميد عبدال 20217 

  مهاب اشرف عبدالتواب عفيفي 20218 

  مهره احمد كريم امين 20219 

  مهند محمد نبيل ابو الفتوح 20220 

  مؤمن صالح عبد العظيم محمد 20221 

  مي محمد محمد متولي 20222 

  ميار محمد سعد محمد 20223 

  ميرنا جرجس كمال عازر 20224 

  لايرمينا ايمن باقي خليل غب 20225 

  نادين محمود فكرى محمد فهمى 20226 

  ندى احمد مصطفي السيد 20227 

  ندى اشرف محمد سعدالدين علي سالمه 20228 

  ندى زكي عبدالحميد زكي عبدالحميد 20229 

  ندى ياسر محمد مصطفى عزب 20230 
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  ندي ممدوح عبدالحميد حافظ 20231 

  ماننسرين عصام الدين ممدوح سلي 20232 

  نور حسن عبد الفتاح حسسن سيد احمد 20233 

  نور طارق حسن انور 20234 

  نورا باسل فوزي امين 20235 

  هاجر خالد محمد محمد السيد 20236 

  هاجر عصام سباق محمد 20237 

  هاجر مدحت محمد عبد الحكيم موسى  20238 

  هاشم طلعت هاشم محمد فرج 20239 

  مد حنفي محمدهاشم مح 20240 

  هايدى خالد سيد عبدالغني  20241 

  هايدى محمد مصطفي امام علي 20242 

 

 انتظام باقي الفرقة االولى
 

  ساره محمد سيد محمد شريف 18055 

  سالمة احمد كمال ابراهيم مصطفى 18056 

  شروق محمد عبد العزيز احمد 18069 

  طارق محمد جاد المولى على احمد 18072 

  عائشة اسامه صادق مصطفى  18073 

  عبد الرحمن محمد احمد محمد صالح 18078 

  عمر اشرف خليفه محمد خليفه 18083 

  عمر خالد عبده هالل  18085 

  عمر شريف نبيل حسنى  18087 

  كريم طارق محمد بندارى 18097 

  محمد احمد مصطفى احمد 18103 
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18104 

مصطفى  محمد ادهم جمال جعفر
 شعراوى

 

  محمد عادل سيد احمد 18109 

  محمود عبده محمود بيومى 18120 

  منة هللا محمد رمضان مجاهد 18134 

  مهاب الشوربجى العزب الشوربجى 18137 

  هاجر محمد منصور مدنى  18155 

  يوسف الشريف محمود مختار محمد 18167 

  يوسف محمد عبد العزيز عبد العظيم 18169 

  احمد جالل محمد محمد حسن 17005 

  احمد طارق ابراهيم يوسف 17012 

  احمد عبدالحميد علي السيد 17015 

  احمد مجدي عبدالغفار معوض 17020 

  احمد نبيل طاهر محمد حجازى  17025 

  اسماء محمد محسن حسين صادق عزام 17034 

  جون جوزيف محروس تادرس 17060 

  صر السيد محمودسيف نا 17106 

  شريف محمد قرنى صاوى 17107 

  عبد الرحمن السيد عبد الحميد نصار 17117 

  عمرو مدكور مصطفى محمود مدكور 17150 

  كريم خالد رجب عبد السالم 17159 

  لؤى عمرو محمود احمد الجندى 17166 

  محمد احمد عبد السالم احمد 17172 

  ممحمد رافت محمد سال 17179 

  محمد سيد ابراهيم عبد اللطيف 17182 

  محمد عبد الهادى محبوب جوهر 17190 

  محمود محمد خليل شحات 17204 
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  مايكل عماد بطرس ميخائيل 17278 

  احمد مصطفى محمد احمد 17280 

  احمد عالء الدين سيد امين 17284 

  محمد طارق محمد حسن 17285 

  د السيدأحمد صالح قطب محم 16015 

  أحمد عبد الحكيم شلبى السيد المليجى 16018 

  أحمد وائل زكى أحمد حمزة 16030 

  إسراء محمد عبد الغنى حافظ حجازى 16034 
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 د. دعاء مجدي

 

 
 طالب الفرقة االولى انتظام

  هايدى محمود محمد ابراهيم 20243 

  هبه هللا مسعد محمود محمد 20244 

  يس محمود ابوبكرهشام خم 20245 

  هال احمد ابراهيم العوضي ابراهيم 20246 

  يارا طه عليوه شحاته 20247 

  يارا هاني صالح الدين بركات 20248 

  ياسمين الحسيني ابراهيم هالل 20249 

  ياسمين عاطف عزت سيد 20250 

  ياسمين ياسر عبدالمنعم عبدالعال 20251 

  لشافييحى خالد فوزي عبد ا 20252 

  يسرى مصطفي عبدالنبي مصطفي 20253 

  يمنى احمد عبدالعزيز علي 20254 

  يوستينا عماد ميشيل وديع 20255 

  يوسف حسين محمود سيد 20256 

  يوسف خالد شفيق إمام 20257 

  يوسف سعد سعدالدين محمد 20258 

  يوسف محمد ابراهيم محمد 20259 

  ييوسف محمد فكري فتح 20260 

  عبد الرحمن على سيد مكاوي 20261 

  هبه هللا احمد قطب محمود محمد 20423 
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  يارا احمد ابراهيم الدسوقي عفيفي 20424 

  يارا محمد انور اسماعيل 20425 

  ياسمين حسام بهيج عبد الرشيد 20426 

  ياسمين مصطفى محمد احمد حسن 20427 

  اطيياسمين هشام عبدالغني عبدالع 20428 

  ياسين احمد عبدالحميد عوض حسنين 20429 

  يوسف احمد محمد محمود بحيري 20430 

  يوسف سيد محمد على 20431 

  يوسف محمد محمد ابوالفضل 20432 

  يوسف محمد محمد علي  20433 

  محمد شريف احمد فتحي خليل 20434 

  مي مدحت محمود محمود جودت 20435 

  سيد محمدمريم تامر  20436 

  ريناد هشام عادل علي سكري 20437 

 
 

 ابطالب الفرقة االولى انتس
 
 

  ابراهيم خيري عبدالرحمن محمد 20301 

  ابراهيم مبروك ابراهيم مبروك 20302 

  احمد اسامه ابراهيم احمد محمد 20303 

  احمد امين عبد الخالق محمد السيسي 20305 

  المجيداحمد خالد احمد عبد  20306 

  احمد رأفت مصطفى عوض ابراهيم 20307 

  احمد صفوت جابر محمد 20308 
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  احمد صالح الدين احمد شحات 20309 

  احمد طارق على محمد نصرغراب 20310 

  احمد عبد المجيد احمد نور الدين 20311 

  احمد عبدهللا علي السيد السبع 20312 

  احمد محمد رشاد محمد 20313 

  ادهم حسين جمال الدين عبدالفتاح  20314 

  اسر محمد احمد سعد مصلحي 20315 

  اسالم فاروق جيوشي حسانين 20316 

  اندرو سمير تادرس بشاي 20317 

  انس محمد عبد العاطي 20318 

  ايثار محمد حسن محمد خليل 20319 

  ايه احمد محمد محمد حسين 20320 

  م عبدهللاجانو ايهاب ابراهي 20321 

  جميله رضا عبدهللا محمد 20322 

  جيالن محمد طاهر محمد صالح 20323 

  حازم احمد على مجاهد 20324 

  حازم فتحي عبد الغفار ابراهيم 20325 

  حازم محمد احمد حسن 20326 

  حبيبه احمد زوام عيسي محمد 20327 

  حبيبه علي السيد محمد محمد سليمان 20328 

  حنين سالم عبد المنعم عبد العاطي 20329 

  خالد احمد امين السعيد قنديل 20330 

  دانه خالد محمد فهمي 20331 

  دنيا سعيد رمضان عزمي 20332 

  دنيا يوسف انور عبدالفتاح الشرقاوي 20333 
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  رحمه حاتم احمد المالكي 20334 

  روان احمد محمد عاشور 20335 

  روق محمدروان وليد فا 20336 

  ريم عبدالعزيز زينهم محمد 20337 

  ريهام احمد حسن ابراهيم 20338 

  زياد عبدالهادي محمد محمد 20339 

  زياد وليد يوسف محمد 20340 

  زينه سميرمحمد مصطفى 20341 

  ساره خالد عبد الحميد محمد العنبرى 20342 

  ساره خالد محمود عبدالسميع 20343 

  ا اشرف امين احمد شيحهسج 20344 

  سلمى احمد محمد حسن 20345 

  سلمى شريف محمد حسين 20346 

 
 انتظام باقي الفرقة االولى

 

  رحاب سمير إبراهيم مصطفى فرج 16079 

  سامح نبيل إسكندر فرح 16090 

  عبد الرحمن عبد هللا أحمد محمد  16111 

  عالء محمد عبد العال حسن 16117 

  فاروق أشرف فاروق محمد السيد  16130 

  كريم جمال الدين حسين حسن  16133 

  محمد أحمد عبد هللا النديم نديم 16141 

  منه هللا خالد حسن محمد عبد الصمد 16192 

 
 باقي انتساب الفرقة االولى
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  احمد عبد النبى محمود على  19302 

  احمد كرم جابر على غالى 19303 

  د مصطفى عبد المعطى سليماحم 19305 

  ادم وصال محمد السيد العسكرى  19306 

  اسراء حسن محمد مرسى 19309 

  اسالم رأفت حنفى محمود السيد 19310 

  الهام عالء وهران سيد 19312 

  ايه سيد فاروق محمد عبد الحميد  19313 

  بدر عبد العزيز محمد على بدر 19314 

  م راضىبالل رجب كاظ 19315 

  بيشوى عماد شفيق ساويرس عبد المالك 19316 

  دارين حسن محمود حسن الرشيدى 19318 

  رأفت احمد رأفت حافظ 19320 

  روان حسام محمد طاهر عبد المطلب 19321 

  ريم سيد رفعت حسن  19322 

  سلمى هشام فتحى جمعه 19324 

  سهيله محمود محمد محمود  19325 

  وئيل امجد سعد شفيقصم 19327 

  عبد الحميد محمد عبد الحميد احمد 19328 

  عبد الرحمن حماده حامد عبد المجيد 19329 

  عبد الرحمن وليد عزت سعد 19330 

  عبد هللا ايمن صالح الدين توفيق السرسى 19332 

  عبد هللا محمد فتحى عبد هللا 19333 

  عمر حاتم عبدالمجيد شاكر 19334 

  عمرو محمد عبد العاطى محمود 19337 
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  فرح وليد فتحى عبد العزيز 19338 

  فريدة ايهاب احمد فتحى عبد الحميد عليبه 19339 

  كريم اسامه حصام الدين محمد الحصرى 19341 

  كيرلس هانى صابر محارب 19342 

  كيرلس وليد صليب عوض 19343 

  محمد ايهاب سيد محمد احمد 19345 

  محمد عبد الناصر راضى راشد السيد 19346 

  محمد عصام عبد المقصود محمود 19347 

  محمد محمد عبد العليم العبادى 19349 

  محمود احمد عادل عبد الخالق حسين 19350 
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 . محمود حجازي.مدأ.
 

 
 الفرقة االولى انتساب مستجد

  سلمى طارق فتحى عبد الحليم 20347 

  زيز جالل محمد محمدسلمى عبدالع 20348 

  سلمى محسن لطفي محمد 20349 

  سلمى محمود محمد محمد علي 20350 

  سلمى هشام احمد محمود 20351 

  سهيله عاصم مصطفي حسين 20352 

  سهيله محمد ابراهيم الفاوي 20353 

  سيف االسالم محمد محمود احمد غازي 20354 

  سيف الدين عصام عليوة السيسي 20355 

  سيف الدين عمرو محمد صالح 20356 

 
20357 

سيف هللا عصام عبدالعليم ابراهيم 
 الشاذلي

 

  شادي ناصر محمد المتولي 20358 

  ضياء عالء حمادة احمد محجوب 20359 

  طارق احمد محمد موسي 20360 

  طه فوزي طه حامد 20361 

  عبدالرحمن رمضان سعد مبروك 20362 

  حمن كمال حسين شعبانعبدالر 20363 

  عبدهللا اشرف حامد حامد  20364 

  عزالدين شريف عزالدين محمد دسوقي 20365 
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  عزالدين نهاد عزمى سيد 20366 

  عمر احمد فؤاد محمد رضوان 20367 

  عمر احمد محمد احمد 20368 

  عمر صبحي فرج هللا على 20369 

  عمر ماهر نصر السيد 20370 

  مر هشام سيد عبدهع 20371 

  عمرو اسامه محمد عثمان 20373 

  فادي وائل محمد سبع 20374 

  فاروق اشرف محمد السيد 20375 

  فاطمه محسن صبحي محمد  20376 

  فرح اسامه محمد محمود 20377 

  فريد ياسر مصطفى عبد الحميد 20378 

  مازن عالءالدين ساالم محمد السيد 20379 

  هينور محمد سيد فهميما 20380 

  محمد تيسير محمد محمود 20381 

  محمد خالد مرعي حميد طماعه 20382 

  سلمى طارق فتحى عبد الحليم 20347 

  سلمى عبدالعزيز جالل محمد محمد 20348 

  سلمى محسن لطفي محمد 20349 

  سلمى محمود محمد محمد علي 20350 

  سلمى هشام احمد محمود 20351 

  سهيله عاصم مصطفي حسين 20352 

  سهيله محمد ابراهيم الفاوي 20353 

  سيف االسالم محمد محمود احمد غازي 20354 

  سيف الدين عصام عليوة السيسي 20355 
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  سيف الدين عمرو محمد صالح 20356 

 
20357 

سيف هللا عصام عبدالعليم ابراهيم 
 الشاذلي

 

  شادي ناصر محمد المتولي 20358 

  ضياء عالء حمادة احمد محجوب 20359 

  طارق احمد محمد موسي 20360 

  طه فوزي طه حامد 20361 

  عبدالرحمن رمضان سعد مبروك 20362 

  عبدالرحمن كمال حسين شعبان 20363 

  عبدهللا اشرف حامد حامد  20364 

  عزالدين شريف عزالدين محمد دسوقي 20365 

  عزمى سيد عزالدين نهاد 20366 

  عمر احمد فؤاد محمد رضوان 20367 

  عمر احمد محمد احمد 20368 

  عمر صبحي فرج هللا على 20369 

  عمر ماهر نصر السيد 20370 

  عمر هشام سيد عبده 20371 

  عمرو اسامه محمد عثمان 20373 

  فادي وائل محمد سبع 20374 

  فاروق اشرف محمد السيد 20375 

  فاطمه محسن صبحي محمد  20376 

  فرح اسامه محمد محمود 20377 

  فريد ياسر مصطفى عبد الحميد 20378 

  مازن عالءالدين ساالم محمد السيد 20379 

  ماهينور محمد سيد فهمي 20380 
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  محمد تيسير محمد محمود 20381 

  محمد خالد مرعي حميد طماعه 20382 

  امدمحمد سيد محمد خليل ح 20383 

  محمد عادل سيد ابراهيم 20384 

  محمد عصام محمد محمد علي 20385 

  محمد عماد محمد السايح جاد محمود 20386 

  محمد عمرو عبد الظاهر عزام 20387 

  محمد قبيصي محمود احمد سلمان 20388 

  محمد مجدي محمد يونس احمد 20389 

  محمد هاني محمد عبد الوهاب 20390 

  محمد هشام احمد محمد شريف 20391 

  محمد ياسر محمد طلعت هاشم محمد 20392 

  محمد يوسف حسن يوسف عفيفي 20393 

  محمود حنفي كامل محمد حنفي 20394 

  مروان احمد علي ماهر 20395 

  مروان ايهاب فؤاد على الحداد 20396 

 
20397 

مروان ضياء الدين عادل عبدالعليم 
 مصطفى

 

  مروان مصطفى محمد عبدالسميع 20398 

  مريم خالد احمد عبدالوهاب شراره 20399 

  مريم خالد عبدالعظيم فراج 20400 

  مريم صالح محمد ابوهاشم 20401 

  مريم محمد وحيد سيد حامد 20402 

  مريم نهاد محمد حلمى 20403 

  مصطفى الوليد محمد حافظ 20404 
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  مدمصطفى حازم احمد مح 20405 

  مصطفى حسين امام محمد علي 20406 

  مصطفى صالح عبدالعظيم صالح 20407 

  مصطفى هاني عبدالفتاح محمد محمود 20408 

  منار سالم سالم خليل 20409 

  منى محمد ابراهيم محمد السيد يوسف 20410 

  مينا باسم عدلي سكال 20411 

  نادر عالء احمد موسى 20412 

  شرف ابراهيم الدسوقي ابراهيمندى ا 20413 

  نرمين اسامه ابراهيم محروس 20414 

  نور خالد ابراهيم عبدالقادر 20415 

  نور ماجد احمد عبدهللا محمد 20416 

  نور محمد صالح آدم 20417 

  نور هشام محمد محمد ابوسريع 20418 

  نوران طارق كامل عبدالعزيز 20419 

  الحفيظ صالح نوران ياسر عبد 20420 

  هادي عمرو محمد محمود موسى 20421 

  هايدي محمد عبدالقادر احمد 20422 

 

 باق  انتسابطالب الفرقة االولى 
 

  مريم خالد سعيد محمد سليمان 19352 

  مريم على عبد الرازق محمد 19353 

  مصطفى احمد محمد طنطاوى محمد 19354 

  ملك محمد على حسن 19355 
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  منة هللا عبد الخالق عبد الفتاح ابراهيم  19357 

  منة هللا عالء محمد فكرى احمد السيد 19358 

  مهاب محمد العدل المرسى 19359 

  مورين ماجد مسعد رزق هللا 19360 

  مينا منير حبيب ابراهيم 19361 

  نبيه مكرم نبيه شاكر 19363 

  ندى حافظ سيد موسى 19364 

  ال جابر فهمىهشام جم 19369 

  هيا حمدى عبد التواب صباحى  19371 

  يحيى محمد خليل ابراهيم 19373 

  يوسف اشرف عبد العزيز الباجورى 19374 

  يوسف محمد الشريف صبحى سالمه 19375 

  يوسف محمد فتحى احمد حسن شافعى 19377 

  يوسف محمد فتحى عبد العليم 19378 

  احمد توفيقيوسف هشام ممدوح  19379 

  مروان حسام الدين محمد سالم 19380 

  غادة خالد محمد حسين 19381 

 

 طالب الفرقة الثانيه باقي
 

  ابراهيم صالح الدين ابراهيم فتحى سالم 18001 

  احمد محمد عبدالمغني احمد 18011 

  احمد هانى عبد المجيد السيد 18014 

  بوال يسرى عبد هللا فريد 18029 

 
18030 

تسنيم عبد هللا ابو المعاطى ابو المعاطى 
 فوده

 

  حازم عمر محمد حسن  دهشان  18032 
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  خالد يحيى جمال بيومى خليفه 18037 

  رانيا سليمان حمزة عبد المنعم 18045 

  رضوى خالد حسين عطيه 18047 

  سمر عبد الهادى عبد السميع ابراهيم  18060 

  لعزيز سعيد عبد العزيزسيف الدين عبد ا 18064 

  سيف الدين ياسين عبد الرحمن ابراهيم 18066 

  شروق اسماعيل محمد على  18068 

  عبد الحميد عبد الجليل معتمد صالح 18074 

  علياء عمر على عبد القوى  18082 

  عمر محمد محمود محمد 18089 

  فرح محمد كمال محمد 18095 

  محمد غنيملبنى عالء محمود  18100 

  محمد عماد عبد العظيم حسب هللا 18111 

  محمود عادل عبد المعين عبد الوهاب 18119 

  مروان حامد احمد ماهر 18122 
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 د. عالء اسماعيل
 

 

 انتساب مستجد الفرقة االولى
 

  ياسمين حسام بهيج عبد الرشيد 20426 

  ياسمين مصطفى محمد احمد حسن 20427 

  ين هشام عبدالغني عبدالعاطيياسم 20428 

  ياسين احمد عبدالحميد عوض حسنين 20429 

  يوسف احمد محمد محمود بحيري 20430 

  يوسف سيد محمد على 20431 

  يوسف محمد محمد ابوالفضل 20432 

  يوسف محمد محمد علي  20433 

  محمد شريف احمد فتحي خليل 20434 

  ودتمي مدحت محمود محمود ج 20435 

  مريم تامر سيد محمد 20436 

  ريناد هشام عادل علي سكري 20437 

 
 انتظام ةطالب الفرقة الثاني

 

  احمد سعيد سميح عبد العزيز 19003 

  احمد ماجد محمود احمد بندق 19007 

  احمد محمد مصطفى صابر 19009 

  احمد مدحت محمد موسى 19010 

  اناحمد ناصر حامد سيد رضو 19011 
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  احمد هشام بهجت قاسم  19013 

  احمد ياسر عبد الهادى احمد 19015 

  احمد ياسر مصطفى محمد 19016 

  ادهم خالد عبد الرحيم شحات 19018 

  ادهم وجيه محمد يونس 19019 

  اسراء احمد محمد رفاعى نصر 19021 

  اسراء حسين عبد الواحد حسين  19022 

  د السيداسالم خالد سي 19024 

  اسالم صالح رمضان رضوان 19025 

  اسالم هشام محمد على  19026 

  اسماء محمد حلمى عامر 19027 

  اشرف محمد على عوض سالمه 19028 

  افرونيا عماد عدلى شفيق 19029 

  االء جمال سعد احمد 19030 

  الشيماء عادل عبد العظيم ابو اليزيد 19031 

  خلف عباس امنيه جمعه 19032 

  امين هويدى عبد الجبار الدردير 19033 

  ايمان محمود عبد الوارث عبد الظاهر 19035 

  ايه خالد حسن محمد 19036 

  ايه خالد كمال فهمى 19037 

  ايه عمرو عبد المنعم عبد العاطى  19038 

  ايهاب ماهر محروس محمد جنيدى 19039 

  مالكبسنت عصام الدين مصطفى  19040 

  بسنت محمد محمد صالح 19041 

  بسنت محمد محمد محمود راشد 19042 

  بنيامين منير وليم قالده 19043 
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  تقى مجدى محمد على  19044 

  جاسر هشام شرف الدين محمد اليمنى 19046 

  حازم رشاد على مراد 19048 

  حبيبة خالد عبد هللا امام صالح 19049 

  ى حسين عبد الجواد شحاتهحبيبه مجد 19051 

  حسن عطية حسن سيد محمد 19053 

  حسن مدحت حسن حسين 19054 

  حسين اسماعيل حسين اسماعيل الزيات 19055 

  حال اسماعيل عبد المحسن محمد 19056 

  دنيا منتصر محمد على  19061 

  راندا اشرف نائل رامى سيد 19062 

  ين رنا هانىء عبد النبى ام 19065 

  ريم احمد اساف حسن احمد اسماعيل 19066 

  ريم محمد اسماعيل محمد 19067 

  ريم محمد مصطفى عبد العزيز محمد 19068 

  ريم وليد احمد محمد فايق 19069 

  ريهان مصطفى يوسف محمد يوسف 19070 

  زياد احمد حسنين احمد 19071 

  زياد عمرو محمد سالمه حسان 19074 

  سلفيا ايهاب نبيل رزق 19079 

  سلمى حسن احمد يونس االنصارى 19081 

  سلمى محجوب محمد الشين 19082 

  سندس جهاد امين شمندى 19083 

  سهيلة ايهاب محمد السيد محمد الشبينى 19084 

  سهيله محمد جابر عرفه البحقيرى 19086 

  شامه خالد احمد حامد محمود 19090 
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  شريف اشرف شعبان عبد الحكيم  19092 

  شرين محمد على هدهود محمد  19094 

  شهد مجدى رمضان محمد مصطفى 19096 

  صالح الدين ابراهيم خميس ابراهيم 19098 

  عاصم عادل على محمود 19101 

  عبد الرحمن احمد محمد رشاد محمد خليل 19102 

  عبد الرحمن حسنى حلمى حلمى مسعد 19104 

  عبد الرحمن خالد محمد عبد المتجلى 19105 

  عبد الرحمن ربيع احمد سيد محمود 19106 

 

 الفرقة الثانية باقي
 

 
18129 

مصطفى حسام الدين محمد عصمت 
 عبداللطيف

 

  منه هللا منير نصر معوض 18136 

  هشام شريف محمد محمد قرعش 18160 

  يوسف محمد مصطفى محمد 18170 

  محمد حسنى مرشد حسن 17279 

  سيف الدين محروس عباس عبد المطلب 18065 

  محمد عماد فاروق محمد 18112 

  محمود السيد محمود محمد هاشم  18117 

  مصطفى احمد الباشا محمد 18127 

  معتز محمود محمد محمد ظرفى 18133 

  هيام حازم محمد حنفى 18164 

  مطاوعاحمد خالد محمد ضياء الدين  18171 

  بسنت خالد محمد محمود مندور  17049 

  حازم سمير ناصر محمد 17065 
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  محمد محمود محمد احمد الغزاوى 17197 

  حازم أحمد يوسف كاشف عثمان  16070 

  ريمون جورج أنسى وهيب عزيز  16085 

  محمد أحمد دياب أحمد أبو زيد 16138 

  ميد أحمد أسامة أحمد ماهر عبد الح 16004 

  زياد أسامة يحى على مرسى  16087 

  احمد محمد داود سليمان 17021 

  احمد محمود عبدالعزيز محمود 17022 

  احمد هانى احمد محمود النعمانى 17026 

  حسين عادل حسن احمد 17072 

  خالد احمد عبد الحميد عبد الرحيم بجاتو 17073 

  عادل على محمد جاد المولى 17112 

  عاطف ابراهيم عبد القوى عبد هللا 17113 

  عبد الرحمن محمد عبد الرحمن ابراهيم 17121 

  عبد الرحمن ناصر سعيد محمد 17124 

  عمر اسامه سليمان السيد 17137 

 
17156 

فرح محمد هشام مصطفى كمال على 
 بدوى

 

  كريم احمد عبد اللطيف احمد على  17157 

  حسن منار نبيل احمد 17222 

  منه هللا محمد ابراهيم محمد محمد الصغير  17225 

  منه هللا محمد محمود فج النور 17226 

  مونيكا يوحنا عياد فرج 17230 

  نورهان كرم على حسن البراد 17249 

  يوسف احمد مصطفى صقر 17271 

  خالد رجب حافظ عبدالعال 17283 

  احمد خيرى خالد على  17286 
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  أحمد محمد أحمد محمد  16024 
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 د.  محمد علي

 

 
 انتظام ةطالب الفرقة الثاني

  عبد الرحمن سعيد عبد العظيم حسنين 19107 

  عبد الرحمن مجدى ابراهيم زكى 19108 

  عبد هللا ماجد مصطفى جاب هللا 19110 

  عبد المجيد مصطفى عبد المجيد  19111 

  نىعز الدين محمد شوربجى الحسي 19112 

  على عمرو عصام على محمد البدرى 19115 

  على محمد عبد المنعم محمود نظيف 19117 

  على يوسف يونس محمد  19118 

  عمر حلمى محمد عبد الفتاح 19120 

  عمر طارق محمود حمدى محمد 19124 

  عمر عبد الحليم السيد عبد الحليم الخشن 19125 

  بد العزيز عمر عبد العزيز صبرى ع 19126 

  عمرو خالد ادم عبد الرازق 19130 

  عنان طارق عبد العزيز على طه 19131 

  فاطمة احمد عوض عبد العزيز عثمان 19133 

  فاطمة محمد عبد المعطى محمد ابو العال 19134 

  فبرونيا نبيل انور متى 19135 

  فيرنا فيصل فرج عبد المسيح 19136 

  ض عبد المجيدكريم احمد عو 19137 

  الميس حسام الدين موسى محمد صالح 19138 

  لبنى احمد محمد امين 19139 
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  لؤى محمد احمد احمد محمد 19140 

  لؤى محمد الشناوى عبد الحميد 19141 

  ماجد عواد توفيق احمد احمد 19142 

  مارك صالح سالمه جبره 19143 

  ماريو نادى فايز اسكاروس 19145 

  مازن سيد محمد فريد سيد محمد  19146 

  ماهيتاب مصطفى محمد بدوى 19148 

  محمد احمد شوقى العطار 19149 

  محمد السيد طه يوسف 19153 

  محمد تامر محمد احمد احمد عرفه 19154 

  محمد حازم محمد وجيه احمد ابو العال 19156 

  محمد سيد عبد الموجود احمد 19158 

  طارق عبد الباقى يوسف محمد 19159 

  محمد طارق كامل عبد الحميد 19160 

  محمد عادل عبد العظيم محمد الشاهد  19161 

  محمد عادل يونس عمر 19162 

  محمد عبد السالم بدوى منصور 19163 

  محمد عبد السالم محمد السيد 19164 

  محمد عثمان محمود عثمان 19167 

  حمد ثابتمحمد على نعيم م 19169 

  محمد كرم حنفى محمد 19171 

  محمد مجدى زناتى احمد 19172 

  محمد ممدوح محمد عفيفى حفناوى 19174 

  محمد مهدى على محمد 19175 

  محمد نزيه عبد الرحمن عبد العزيز 19177 

  محمد يوسف ابراهيم اسماعيل 19180 
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  محمود عطا هللا عبد التواب احمد 19182 

  محمود معتز محمود عبد المنعم 19185 

  مروان حسن محمد كرم هللا 19186 

  مروة ماهر محمد شفيق شقران 19187 

  مريم ابو بكر سيد عبد الحليم 19188 

  مصطفى ابراهيم مصطفى ابراهيم  19189 

  مصطفى رمضان مصطفى السيد 19190 

  مصطفى محمد محمود عبد الرازق شرف 19192 

  مصطفى هشام حلمى عبد الفتاح 19194 

  ممدوح احمد بخيت احمد 19195 

  منة هللا سيد عاشور عبده 19196 

  منة هللا محمد احمد ابراهيم 19197 

  منه هللا محمود احمد ابراهيم  19198 

  مها رمضان حامد محمد حامد 19199 

  مهاب محمد السيد عبد الفتاح هديه 19200 

  ت محمد حسين جبريلمهند مدح 19201 

  مونيكا مجدى يوسف سورسن سالمه 19202 

  ميار اشرف احمد عبد الرحمن 19204 

  نادين كرم اسماعيل امام فرج 19210 

 
19212 

ندى حسام الدين ابراهيم احمد محمد 
 شعالن

 

  ندى سعيد حفنى محمد احمد الشين 19213 

  ندى على على على  19214 

  د فرج عبد السالمندى محم 19215 

  نواف حسن محمد بشير 19216 

  نورا ايمن لبيب على محمد 19217 

  نيره رضا عبد العزيز محمود شرف 19219 
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  هايدى احمد عبد الرحمن محمد 19221 

  هايدى حسن حامد اسماعيل 19222 

  هبه سالمان عبد الستار سالمان 19223 

 
 

 طالب الفرقة الثانيه باق
 
 

  أحمد مصطفى مبروك على  16029 

  خالد محمود عبد الحميد شاهين  16074 

  رنا رضا محمد حماد عشوش 16081 

  روان متولى مصطفى متولى  16082 

  سارة هشام محمد حسين السجينى  16088 

  شادى محمد طارق رمضان  16100 

  محمد احمد سيد عبدالقادر عيد 16139 

  إبراهيم محمد الجانينى محمد السيد 16144 

  محمد عبدالشافي غازي عبد الشافي 16154 

  محمد نبيل فتحي محمد ابراهيم 16161 

  مريم حسين محمد رضا أحمد عباس 16178 

  نجوى شريف محمد نبيل  16200 

  يوسف عماد حمدي ابو سريع 16221 

 
 

 طالب الفرقة الثالثة باق
 
 

  بدهللااحمد السيد ربيع ع 17003 

  احمد جمال قطب علي 17006 
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  احمد رضا احمد عبدالرحمن 17008 

  احمد رضا سالم علي 17009 

  اسالم مراد جمال محمد القطان 17032 

  اسالم همام عبد اللطيف همام 17033 

  اشرف احمد عبد الحميد احمد مرسى 17035 

  ايمان حامد عبد القادر حشاد 17043 

  ى سامح ابراهيم سمعانبيشو 17052 

  تقوى محمد على خليل 17056 

  خالد محمد ابراهيم حسنين  17075 

  رضوى احمد انور حنفى 17082 

 
17116 

عبد الرحمن احمد اساف حسن احمد 
 اسماعيل

 

  عبد الرحمن محمد عدنان بيومى رضوان 17122 

  عبد هللا محمود جاد محمد 17126 

  م محمد البدرىعبد هللا هشا 17128 

  عصام حامد احمد حامد عبد الجواد 17130 

  علياء عزت ابو الوفا احمد 17134 

  عمر خالد حسين احمد عبد اللطيف 17143 

  عمر شريف فؤاد محمود 17144 

  عمرو احمد حسين محمود عبد الناصر 17148 

  عمرو مراد محمود محمد موسى 17151 

  عيل طهفاطمه شريف اسما 17155 

  لؤى وائل محمد محمد عبد العال 17167 

  ماجد محمد السيد عبد المحسن 17169 

  ماريان جورج سعيد لوقا 17171 

  محمد حازم محمد الشناوى 17174 

  محمد حسين عدلى محفوظ 17175 
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 الرابعة باقالفرقة طالب 
 

  أحمد رجب عبد العال مدنى 16011 

  أحمد سيد حنفى محمود  16013 

  أحمد عبد العزيز محمد محمود  16017 

  أحمد محمود أحمد عبد المجيد  16028 

  أسامة محمد أبو سريع خليل مصطفى  16032 

  د أحمد أشجان عادل سعد محم 16042 

  إمام عمرو إمام خليل السيد  16046 

  أمل صالح عزازى عبد الفتاح  16047 

  أهله جمال حنفى محمد سيد 16053 

  بالل طارق عبد القادر غنيم  16059 

  بيشوى مالك جميل غورس 16062 

  تسنيم عصام الدين محمد   16063 

  دينا عالء عبد الفتاح األعصر  16078 

  رغدة علم الدين دياب عبد الجواد  16080 
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 د. رضوان عبد العالأ.

 

 
 انتظام ةطالب الفرقة الثاني

 

  هدير محمود صالح بكر 19224 

  هنا محمود سليمان الجمسى 19225 

  وفاء وائل محمد احمد سبع 19227 

  يارا بركات المهدى محمد 19228 

  ياسمينا عبد الحميد عبد الحميد عبد الفتاح 19229 

  يمنى محمد محمد بدر الدين ابو اليسر 19231 

  يوستينا هانى سعيد ابراهيم 19232 

  درويشيوسف ايمن محمود سعيد  19234 

  يوسف ايمن يحيى عبد الفتاح 19235 

  يوسف تامر توفيق عبد الفضيل 19236 

  يوسف عاطف خليل فوده 19237 

  عبد هللا خالد محمد بكرى 19241 

  محمد طارق محمد كمال 19242 

  ايه سيد عبدالرحمن محمد 19244 

  هبه عبد الحميد حسين صالح 18158 

 

 انتساب طالب الفرقة الثانيه
 

  ابراهيم وليد ابراهيم سيد محمد 19301 

  احمد محمد عبد العال حسين جبر 19304 

  اسراء احمد الصغير عبد القادر 19307 
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  اسراء اسامه احمد صقر حجازى 19308 

  اسماء ابراهيم حماد احمد 19311 

  تسنيم حازم عصمت عبده شافعى 19317 

  ت على يونسدينا خالد جابر عرفا 19319 

  زياد يحي يسن سعده 19323 

  شيماء محمد على عبد هللا 19326 

  عبد هللا اشرف عبد الفتاح محمد عمار   19331 

  عمر محمد محمد حسن  19335 

  عمر هشام صالح الدين حلمى عباس 19336 

  فريده مصطفى كمال عبد القادر 19340 

  الدين سيد  لوجين حسام الدين احمد كمال 19344 

  مديحه طه افتوحى احمد 19351 

  منة هللا خالد عبد الرحمن عبد الحليم 19356 

  ناريمان يوسف على ابراهيم 19362 

 
19365 

نرمين احمد صالح الدين سيد على 
 البحيرى

 

  نهال عمرو سعد محمد 19366 

  نورهان خالد سعد الدين ابراهيم 19367 

  د ممدوح كمال حسننيره حسن محم 19368 

  هند محمود حسين محمد مصطفى  19370 

  يوسف محمد خضيرى على حسن على  19376 

  محمد عصام يحي عبد المجيد 19382 

 
 طالب الفرقة الثالثة

 

  اثمار محسن مصطفى صدقى رستم  18002 

  احمد احمد سعدالدين احمد ثابت 18003 
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  عماحمد احمد محمود عبد المن 18004 

  احمد اشرف احمد محمد 18006 

  احمد عادل احمد حسن 18007 

  احمد عادل بركات عبد الفتاح 18008 

احمد عالء الدين صالح عبد الغنى عبد  18009 
 الرحمن

 

  احمد محمد سليمان محمود 18010 

  احمد محمد محمود محمد 18012 

  احمد مصطفى ابو عميرة محسب عيسى  18013 

  احمد هشام ابراهيم عبد القادر 18015 

  احمد وحيد محمد سيد 18016 

  اسراء علوان مصطفى حسن 18018 

  اسماء محمد السيد محمد ابو زيد 18020 

  الحسين مجدى اسماعيل محمود 18021 

  امجد اسكندر نجيب ميخائيل 18022 

  ايهاب صابر عجيب حنا 18024 

  براهيم شام باسل عادل على على ا 18025 

  بسمة أيمن محمد كمال هندى 18026 

  بسنت احمد جميل عبد هللا مهنا 18027 

  بسنت ياسر محمد ابو الوفا حسن 18028 

  جيهان السيد محمد احمد محمود 18031 

  حسن خالد حسن احمد سليمان  18034 

  حسين مجدى حسين عواد 18035 
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  حليمة خالد سالم احمد 18036 

  خلود خالد امين على  18038 

  خلود صالح محمد عبد السيد  18039 

  خلود مخيمر بخيت خالف 18040 

  دينا احمد محمد احمد الشافعى 18043 

  دينا خالد محمد االنور محمد 18044 

  رحمة اشرف سميح عبود 18046 

  رضوى عبد المنعم عبد الفتاح احمد 18048 

  مد فايز على صقررودينا على مح 18049 

  ريم شيمى محمد على 18050 

  ريهام محمد عبد اللطيف مصطفى  18051 

زياد عبد المجيد احمد طوسون عبد المجيد  18052 
 ربيع

 

  زياد عبد الناصر قناوى عبد المقصود 18053 

  زياد محمد سالم منصور 18054 

  سلمى عبد الرحمن سالم عبد الرحمن 18058 

 

 لفرقة الثالثة باقطالب ا
 

  احمد السيد ربيع عبدهللا 17003 

  احمد جمال قطب علي 17006 

  احمد رضا احمد عبدالرحمن 17008 

  احمد رضا سالم علي 17009 

  اسالم مراد جمال محمد القطان 17032 

  اسالم همام عبد اللطيف همام 17033 
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  اشرف احمد عبد الحميد احمد مرسى 17035 

  ايمان حامد عبد القادر حشاد 17043 

  بيشوى سامح ابراهيم سمعان 17052 

  تقوى محمد على خليل 17056 

  خالد محمد ابراهيم حسنين  17075 

  رضوى احمد انور حنفى 17082 

 
17116 

عبد الرحمن احمد اساف حسن احمد 
 اسماعيل

 

  عبد الرحمن محمد عدنان بيومى رضوان 17122 

  بد هللا محمود جاد محمدع 17126 

  عبد هللا هشام محمد البدرى 17128 

  عصام حامد احمد حامد عبد الجواد 17130 

  علياء عزت ابو الوفا احمد 17134 

  عمر خالد حسين احمد عبد اللطيف 17143 

  عمر شريف فؤاد محمود 17144 

  عمرو احمد حسين محمود عبد الناصر 17148 

  راد محمود محمد موسىعمرو م 17151 

  فاطمه شريف اسماعيل طه 17155 

  لؤى وائل محمد محمد عبد العال 17167 

  ماجد محمد السيد عبد المحسن 17169 

  ماريان جورج سعيد لوقا 17171 

  محمد حازم محمد الشناوى 17174 

  محمد حسين عدلى محفوظ 17175 

  محمد خالد محمد عبد المعطى 17178 

  محمد رزق رياض شلبى  17180 

  مريم احمد محروس زيدان مبارك 17213 

  مريم ماجد سعيد عواد 17217 
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  مهاب حاتم حامد محمد  17229 

  نادين عالء فكرى احمد على  17236 

  نائل عبد التواب امين محمود 17238 

  ندى ابراهيم محمد ابراهيم  17241 

  يل الشرقاوىنسرين اسماعيل اسماع 17245 

  هنا محمود صبرى محمود 17260 

  وليد احمد محمد درويش 17263 

  ياسمين حسام حسنى محمد حسن  17267 

  بسنت ايمن بدري عبدالعال 17281 
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 . عالء خطاب.مدأ.
 

 

 طالب الفرقة الثالثة
 

  سليم احمد سيف الدين احمد 18059 

  سهيله خالد محمدى السيد 18062 

  يف االسالم احمد ياسر عطيه ابو سنينهس 18063 

  شادى محمد على ماهر احمد 18067 

شريف محمد محمد صالح الدين محمد  18070 
 عبد الحليم

 

  شهد شامل محمد صالح 18071 

  عبد الرحمن احمد سيد حسونه 18075 

  عبد الرحمن احمد عبد الجواد غانم 18076 

  مدعبد الرحمن على محمود اح 18077 

  عبد الرحمن محمد عبد السميع متولى  18079 

  عبد الرحمن محمد فاروق صالح الدين 18080 

  عالء محمود سعد الدين عبد العال 18081 

  عمر سامى فاضل امين 18086 

  عمر عبد العزيز عبد المولى عبد النبى 18088 

  فاطمة قطب عبد الحميد محمود 18091 

  نور الشامىفرح اشرف ا 18092 

  فرح طارق فاروق حزين 18093 

  فرح عصام محمد سالم الشوربجى 18094 
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  كريم ايهاب عصمت محمد 18096 

  كريم ماجد جرجس شحاته 18098 

  لمياء احمد محروس احمد 18101 

  مايا حازم محمد زين الدين محمد 18102 

  محمد ايمن عواد سيد رفاعى 18105 

سام الدين محمد النبوى محمد محمد ح 18106 
 ابراهيم

 

  محمد صالح اسماعيل عبد العظيم 18107 

  محمد طلعت خلف ابراهيم 18108 

محمد عبد المجيد محمد الحسينى عبد  18110 
 الحميد

 

  محمد محمود السيد المندوه مهدى 18113 

  محمد هشام محمد على متولى 18115 

  ابراهيممحمود ابو عمرة ادريس  18116 

  مرام عالء الدين احمد عادل سليمان 18121 

  مريم خالد حسب هلل محمد الحنبلى 18123 

  مريم محمد عبد المجيد محمود 18125 

  مريم محمد على حسن 18126 

  مصطفى ايهاب احمد السيد 18128 

  مصطفى سليمان عبد الفتاح ابو شنب 18130 

  السيد مصطفى عمر عبد المنطلب 18131 

معتز محمد عبد اللطيف عبد الوهاب  18132 
 محبوب

 

  منة هللا محمد عبد الحميد حافظ 18135 

  مى طارق فوزى احمد 18138 
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  مى عادل محمود فؤاد 18139 

  ميار خالد فاروق الفقى 18140 

  ميار عبد الحميد عبد القادر خالد 18141 

  ميرا هادى حلمى اسرائيل 18142 

  ميرنا احمد عبد الدايم محمد 18143 

  ميسرة شاكر محمد شاكر السيد  18144 

  مينا هانى عزمى سليمان 18145 

  مينا يوسف جورج جان 18146 

  ندى حسن عبد العظيم حسن 18147 

  ندى خالد محمد اسماعيل 18148 

  ندى طارق محمد يوسف 18149 

  ندى يحيى عبدالمعطي احمد 18150 

 
18151 

نميسة وجيه عبد هللا اسماعيل محمد 
 جعفر

 

  نور محمد عيسى ضيف 18152 

  نوران عادل سيد مكاوى  18153 

  نورهان حمدى محمد ابوزيد 18154 

  هانيا توفيق ابراهيم توفيق الجمل 18156 

  هبة هللا سعد مسعود محمد محفوظ 18157 

  هدير ماهر احمد ماهر 18159 

  محمد النبوى محمد سمره  هشام 18161 

  هند عصام عرفات مهدى عرفات 18162 

 
18163 

هياء هانىء جمال رشدى محمد جمال 
 الدين

 

  ياسمين اشرف السيد حسين 18165 

  ياسين اسامه محمد فتحى 18166 

  عالء الدين احمد محمد حسين)محول( 18172 
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  هشام اشرف علي السيد 17257 

  سمير عبد العزيز مريم طارق 17215 

 
 طالب الفرقة الرابعه

  احمد اسامه محمد ابراهيم 17001 

  احمد السيد ربيع عبدهللا 17003 

  احمد السيد عبد العزيز اسماعيل 17004 

  احمد سامح مدبولي سيد 17010 

  احمد شريف عويس احمد 17011 

  احمد عاطف احمد عيد 17014 

  مد محمد خليفةاحمد عبدالمؤمن اح 17016 

  احمد عطية فتحي محمود 17017 

  احمد عالء الدين محمد حسن 17018 

 
 باقي طالب الفرقة الثالثة

 

  احمد حسام عدلي جالل 16007 

  احمد اشرف محمد احمد  17002 

  احمد محمد داود سليمان 17021 

  خالد اسامه صالح الدين نصير 17074 

  حسنى عبد الفتاح دعاء عبد الفتاح 17080 

  رؤوف هشام عمرو توفيق الشربينى 17088 

  شريفة كريم على عزمى 17108 

  عبد الرحمن طارق هاشم الجيالنى محمد 17120 

  محمد شريف احمد زكى 17183 

  مرام حسنى عبد المنعم عفيفى 17208 
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  منه هللا محمود سيد محمود 17227 

  ن ايمان طارق فريد عثما 17277 

  أحمد حسن أنور محمد عبد الرحيم 16008 

  سماح ابراهيم سعد فرج 16094 

  محمد نبيل فتحي محمد ابراهيم 16161 

  اسالم عاطف محمد فرج 16036 

  محمد احمد شاكر محمد مرجان 16140 

  وليد عبد هللا عبد المجيد 16216 

  أحمد محمد سيف الدين مراد 16025 

  عبد الحليم على عبد الرحيمأميرة  16048 

  محمد صادق محمد محمود على  16151 

  محمد عمرو موسى السيد عبد الحليم 16157 

  مصطفى محمود مصطفى محمد الحلو 16187 

  أحمد عبد المنعم السيد محمد  16020 

  أنطون كمال رزيقى قديس 16051 

  بدر عبد الوهاب شعراوى ابوسريع 16057 

  خالد صالح حسين محمد  16072 

  كيرلس أمير سعد حكيم  16135 

  محمد جمال محمد السيد نصر 16147 

  محمد سمير عبد هللا على  16150 

  مريم محمد مصطفى كامل 16182 

  نادر رشاد رشدى بسالى  16199 

  همس أيمن جمال السيد شلبى 16213 

  عمر اشرف مختار محمد مصطفى 17139 

  عمر ايمن نبيل عبد العزيز 17140 

  عمر حاتم محمد عبد المجيد 17141 
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  عمر عصام محمد محمد 17145 

  عمر محمد اسماعيل سيد 17146 

  عمرو احمد عبد المجيد محمد 17149 

  عمرو هشام حسين عبد الرحمن 17152 

  غاده سعيد محمد صبح موسى 17153 

  غاده سيد سمهان عبد هللا 17154 
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 د. خالد عبد الفتاحأ.

 

 
 

 طالب الفرقة الرابعه
 

  احمد ماجد شوقي محمد  17019 

  احمد مصطفى كمال محمد ابو طالب 17023 

  احمد ناصر سيد ابراهيم محمد السعدنى 17024 

  احمد هيثم احمد ابراهيم 17027 

  احمد وحيد عيد عبد العظيم 17028 

  بىادهم شريف حسين محمد العر 17029 

  اسراء سعيد حسين لطفى عبد الستار 17030 

  اسالم عبد العاطى محمد محمد منصور 17031 

  اشرف محمد سيف الدين مراد ابراهيم 17036 

  االء باسم محمد عثمان 17037 

  اميرة رضا ثابت عبد العال 17038 

  انس محمد محمد عفيفى 17039 

  انطون ايهاب انطون ميخائيل 17040 

  اياد احمد محمود ذكى 17042 

  ايه عادل احمد حسن الجبالى 17045 

  ايه محسن معز عبد اللطيف 17046 

  باسم ممدوح سيد صغير احمد 17047 

  بسنت بركات المهدي محمد عبد هللا 17048 

  بسنت محمد توفيق سليمان 17050 

  بشاير احمد على احمد محمد 17051 
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  ى عياد ملكبيشوى يسر 17053 

  بيومى محمد محمود بيومى ابو عوض هللا 17054 

  تسنيم موسى محمود موسى 17055 

  تيمه ايهاب محمد يوسف محمد 17057 

  جهاد اشرف احمد عبد النعيم 17058 

  جهاد رفعت الفناجيلى مأمون عبد النعيم 17059 

  جون فيليب اسعد ثابت 17061 

  م الشافعىجيرمين شريف سطا 17062 

  جيروم مدحت فوزى بخيت 17063 

  حاتم مصطفى فتحى احمد السيد 17064 

  حبيبه خالد عبد المنعم محمود 17066 

  حسام احمد رمضان سيد حسنين 17067 

  حسام جميل عبد اللطيف عبد هللا 17068 

  حسام عزب ابراهيم محمد يوسف حجاج 17069 

  يد حسام محمد ابراهيم س 17070 

  حسن محمد حسن سند 17071 

  خالد محمد جالل طه 17076 

  خلود عبد الرحمن عبد العال عبد البديع 17077 

  داليا عادل ابراهيم احمد حماد 17078 

  داليا محمد عبد الرحيم محمد خليفه 17079 

  رحمه سيد حسن حسانين 17081 

  رضوى هشام محمد عبد الباقى 17083 

  رنا مصطفى محمد محمد مصطفى  17084 

  رنا ممدوح عثمان عابدين 17085 

  رويدا ياسر سيد محمد احمد منصور 17087 

  ريم جمال امين محمد غانم 17089 
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  ريم محمد طه ابو المجد  17090 

  ريهام يسرى زين الدين مصطفى بغدادى  17091 

  زياد احمد سالم جمعه 17092 

 
17094 

محمد يسرى محمود عبد  زينه مصطفى
 الحليم 

 

  ساره معتز عبد الفتاح عبد العظيم منير 17096 

  ساره ياسر منصور عبد العزيز على  17097 

  ساندرا اكرم وديع فارس 17098 

  سلفيا لويز سيف المسيح عبد المسيح 17099 

  سلمى ناصر احمد السيد 17100 

  سلمى يحيى محمود السعيد يوسف 17101 

  سلوى خلف عبد هللا نعمان 17102 

  سمر عبد الرحمن على محمدين 17103 

  سمر يونس عيد يونس 17104 

  سيد جمال سيد بدوى بطران 17105 

  شيماء عبد الحليم عبد الفتاح عبد الوهاب 17110 

  طاهر خليفه محمود خضر 17111 

  عبد الحليم عربى عبد اللطيف محمد على  17114 

  عبد الحليم ممدوح عبد الحليم امين 17115 

  عبد الرحمن محمود امين البتانونى 17123 

 
17125 

عبد العزيز خالد عبد العزيز عبد العاطى 
 الجابرى

 

  عبد هللا ناجى عبد الحميد قطب 17127 

  عبير هانى خليفه حسن 17129 

  على خالد محمود احمد 17131 

  الدين حامد محمد على شريف على جمال 17132 

 
17133 

على عبد المعطى ابو بكر عبد المعطى 
 اللبان
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  عماد محسن محمود محمد زهران  17135 

  عمر ابراهيم محمد صالح 17136 

  عمر اشرف مختار محمد مصطفى 17139 

  عمر ايمن نبيل عبد العزيز 17140 

  عمر حاتم محمد عبد المجيد 17141 

 

 باقي ثالثةطالب الفرقة ال
 

  كريم جمال عبد الناصر محمود فتح هللا 17158 

  كريم هانى محمد زوغلى 17160 

  كريم هيثم محمود عبد الحميد 17161 

  كريم ياسر صالح محمد 17162 

  كيرلس وائل فكرى بسطوروس 17164 

  لؤى حسين عبد الدايم محمد ابو الحسن 17165 

  بد العزيز سنوسىماجد عبد هللا ع 17168 

  مارسلينو شريف صالح حبيب واصف 17170 

  محمد حازم احمد هاشم 17173 

  محمد خالد ابراهيم بسيونى 17176 

  محمد خالد عبدالعليم عزيز احمد 17177 

  محمد سليمان ابراهيم حسن 17181 

  محمد طارق حسن محمد عمار 17184 

  محمد عادل سيد سيد همام 17185 

  محمد عادل عبد الحفيظ ياسين احمد 17186 

  محمد عادل عبد المنعم محمد فرج 17187 

  محمد عاطف محمد مرسى 17188 

  محمد عبد المحسن محمد رأفت 17189 

  محمد عصام سيد عبد المقصود البصيرى 17191 
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  محمد عالء السيد سلطان 17192 

  محمد على البدرى بخيت 17193 

  حمد عماد ابراهيم مصلحى عفيفىم 17194 

  محمد عمر محمد عامر 17195 

  محمد مجدى رافت محمد 17196 

  محمد محمود محمد عثمان 17198 

  محمد محمود مصطفى محمود الجزار 17199 

  محمد يوسف على ابراهيم 17201 

  محمود عصام على محمود 17202 

  محمود على مصطفى ابو الليل 17203 

  محمود محمد عجمى خليفه 17205 

  محمود مصطفى حسن على  17207 

  مروان جمال حسين محمود  17210 

  مروان وجيه محمد يونس وجيه 17211 

  مريم ابراهيم محمد فرحات عبد الرؤف  17212 

  مريم رضا محمد فتحى عبد السالم 17214 

  مريم عبد الحليم على عبد الحليم 17216 

  مريم معتز خلوصى احمد العتال 17218 

  مصطفى عادل سعد محمد حمزه 17219 

  منار الريدى عدلى محمد 17220 

  منار مصطفى احمد متولى محمد 17221 

  منه هللا عبد الصمد حسن خليل 17224 
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 د. نهال فتحي

 

 
 طالب الفرقة الرابعه

  عمر عصام محمد محمد 17145 

  يل سيدعمر محمد اسماع 17146 

  عمرو احمد عبد المجيد محمد 17149 

  عمرو هشام حسين عبد الرحمن 17152 

  غاده سعيد محمد صبح موسى 17153 

  غاده سيد سمهان عبد هللا 17154 

  كريم جمال عبد الناصر محمود فتح هللا 17158 

  كريم هانى محمد زوغلى 17160 

  كريم هيثم محمود عبد الحميد 17161 

  كريم ياسر صالح محمد 17162 

  كيرلس وائل فكرى بسطوروس 17164 

  لؤى حسين عبد الدايم محمد ابو الحسن 17165 

  ماجد عبد هللا عبد العزيز سنوسى 17168 

  مارسلينو شريف صالح حبيب واصف 17170 

  محمد حازم احمد هاشم 17173 

  محمد خالد ابراهيم بسيونى 17176 

  مد خالد عبدالعليم عزيز احمدمح 17177 

  محمد سليمان ابراهيم حسن 17181 

  محمد طارق حسن محمد عمار 17184 

  محمد عادل سيد سيد همام 17185 

  محمد عادل عبد الحفيظ ياسين احمد 17186 



 

 جامعة حلوان
 كلية الحقوق

برنامج الدراسات القانونية باللغة 
 االنجليزية

 

Helwan University 
Faculty of Law 

English Legal Studies 
Program 

  

63 
 

  محمد عادل عبد المنعم محمد فرج 17187 

  محمد عاطف محمد مرسى 17188 

  حسن محمد رأفتمحمد عبد الم 17189 

  محمد عصام سيد عبد المقصود البصيرى 17191 

  محمد عالء السيد سلطان 17192 

  محمد على البدرى بخيت 17193 

  محمد عماد ابراهيم مصلحى عفيفى 17194 

  محمد عمر محمد عامر 17195 

  محمد مجدى رافت محمد 17196 

  محمد محمود محمد عثمان 17198 

  مد محمود مصطفى محمود الجزارمح 17199 

  محمد يوسف على ابراهيم 17201 

  محمود عصام على محمود 17202 

  محمود على مصطفى ابو الليل 17203 

  محمود محمد عجمى خليفه 17205 

  محمود مصطفى حسن على  17207 

  مروان جمال حسين محمود  17210 

  مروان وجيه محمد يونس وجيه 17211 

  مريم ابراهيم محمد فرحات عبد الرؤف  17212 

  مريم رضا محمد فتحى عبد السالم 17214 

  مريم عبد الحليم على عبد الحليم 17216 

  مريم معتز خلوصى احمد العتال 17218 

  مصطفى عادل سعد محمد حمزه 17219 

  منار الريدى عدلى محمد 17220 

  منار مصطفى احمد متولى محمد 17221 

  منه هللا عبد الصمد حسن خليل 17224 
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  منه هللا هشام محمد عبد الصمد محمد 17228 

  مى خالد عبد المنعم محمد حامد  17231 

  ميار ايمن شحاته على  17232 

  ميرال هشام كمال البرى  17233 

  نادر عبد الحميد محمد على عرايس 17234 

  نادية سيد ابو الفتح حسين 17235 

  نانيس احمد صدقى عبد العظيم 17237 

  نبيل محمد يحيى على ابو طالب  17239 

  ندا محمد عويس محمد ابو قتلى 17240 

  ندى عباس احمد عباس حسن  17242 

  ندى محمد على عطوه احمد طاحون 17244 

  نعمت هللا ايمن عبد الرحمن عبد البر 17246 

  الحفيظ  نورهان عبد الرحيم عبد 17248 

  نورهان مصطفى عبد المعبود احمد 17250 

  نورهان هشام احمد غزالى 17251 

  هاجر احمد سعد جابر 17252 

  هاجر عبد العزيز محمد طاهر احمد 17253 

  هاجر محمد سالمة خليل ابراهيم 17254 

  هبه ابراهيم احمد على  17255 

  هدير صبرى محمد محمد 17256 

  شام سعيد مخيمر يوسف محفوظه 17258 

  همسه سيد محمد فريد سيد محمد 17259 

  هيثم مصطفى احمد حمزه محمد 17261 

  وسام ياسر كمال شنن 17262 

  يارا محمد سيد حامد لكلوك 17264 

  ياسمين ابراهيم عبد اللطيف ابراهيم  17265 
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  ياسمين حسام احمد محمد صبح 17266 

  د الحسينى محمد الشرقاوى يوسف احم 17268 

  يوسف حسين محمد حسين عبد هللا 17272 

 

 باق طالب الفرقة الثالثة
 

  منه هللا هشام محمد عبد الصمد محمد 17228 

  مى خالد عبد المنعم محمد حامد  17231 

  ميار ايمن شحاته على  17232 

  ميرال هشام كمال البرى  17233 

  لحميد محمد على عرايسنادر عبد ا 17234 

  نادية سيد ابو الفتح حسين 17235 

  نانيس احمد صدقى عبد العظيم 17237 

  نبيل محمد يحيى على ابو طالب  17239 

  ندا محمد عويس محمد ابو قتلى 17240 

  ندى عباس احمد عباس حسن  17242 

  ندى محمد على عطوه احمد طاحون 17244 

  ايمن عبد الرحمن عبد البرنعمت هللا  17246 

  نورهان عبد الرحيم عبد الحفيظ  17248 

  نورهان مصطفى عبد المعبود احمد 17250 

  نورهان هشام احمد غزالى 17251 

  هاجر احمد سعد جابر 17252 

  هاجر عبد العزيز محمد طاهر احمد 17253 

  هاجر محمد سالمة خليل ابراهيم 17254 

  راهيم احمد على هبه اب 17255 

  هدير صبرى محمد محمد 17256 

  هشام سعيد مخيمر يوسف محفوظ 17258 
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  همسه سيد محمد فريد سيد محمد 17259 

  هيثم مصطفى احمد حمزه محمد 17261 

  وسام ياسر كمال شنن 17262 

  يارا محمد سيد حامد لكلوك 17264 

  م ياسمين ابراهيم عبد اللطيف ابراهي 17265 

  ياسمين حسام احمد محمد صبح 17266 

  يوسف احمد الحسينى محمد الشرقاوى  17268 

  يوسف حسين محمد حسين عبد هللا 17272 

  يوسف خالد محمد احمد على  17273 

  يوسف خالد يوسف احمد 17274 

  يوسف عدلى السيد عثمان عبد الكريم  17275 

  د الوهاباحمد عادل عبد المعين عب 17276 

  احمد محمد شرف علي 17282 

  حال محمد حسان محمد 17287 

  معالي سيد عبدالرحمن محمد )محوله( 17288 

  كامل محمد كامل طه 16131 

  محمود احمد شاكر محمد مرجان 16163 

 

 باق ةطالب الفرقة الرابع
 

  إبراهيم أحمد إبراهيم محمود 16001 

  راهيم فتحىإبراهيم محمد إب 16002 

  احمد ابراهيم محمد يوسف 16003 
 


