
قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  1لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل
ابانوب ناجى ذكى ابراهٌم114001

ابرام اندراوس نسٌم انداروس214002

ابراهٌم احمد سالم ربٌع314003

ابراهٌم احمد محمد كتبى414004

ابراهٌم احمد محمود محمد غالب514005

ابراهٌم اشرف محمد السٌد مانع614006

ابراهٌم سٌد ابراهٌم طه714007

ابراهٌم صابر عبد العظٌم احمد محمد عٌسى814008

ابراهٌم عادل محمد الخولى914009

ابراهٌم عادل محمد مرسى1014010

ابراهٌم فاروق ابراهٌم عبد الحمٌد1114011

ابراهٌم فتحى رشاد محمد1214012

ابراهٌم محمد ابراهٌم حافظ1314013

ابراهٌم محمد السٌد احمد الدٌبه1414014

مؤهالت علٌا تجاره طنطاابراهٌم ملٌجى محمود اسماعٌل1514015

ابو بكر محمود التهامى احمد سالم1614016

احسان احمد حسٌن امام ابراهٌم1714017

احسان حسن محمود احمد1814018

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  2لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

اعاده قٌد تجاره بنهااحمد ابراهٌم ابراهٌم محمد سالم1914019

احمد ابو خلٌل عبد الحمٌد محمد2014020

احمد اسامه عزت محمد خلٌفه2114021

احمد اسماعٌل احمد احمد عامر2214022

احمد اشرف احمد محمد سعٌد2314023

احمد اشرف حسٌن عٌد بٌومى2414024

احمد اشرف شوقى اسماعٌل2514025

احمد اشرف عبد العظٌم عبد الرحمن منصور2614026

احمد السعٌد ابراهٌم عبد العزٌز2714027

احمد السٌد عبد الوكٌل متولى احمد2814028

احمد الشحات محمد متولى2914029

احمد القذافى ابو العال احمد3014030

احمد انور محمد مصطفى3114031

احمد اٌمن غرٌب احمد على3214032

تعدٌل ترشٌح تربٌه نوعٌه بنهااحمد اٌهاب السٌد محمد3314033

احمد اٌهاب سعٌد محمود3414034

احمد اٌهاب ٌسرى على3514035

احمد ثروت عطٌه محمود3614036

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  3لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

احمد جمال حسن محمد3714037

احمد جمال مصطفى كامل3814038

نقل قٌد تربٌه رٌاضٌه بنهااحمد جمعه على ابو العزم ٌونس3914039

احمد حسن احمد سلٌمان4014040

احمد حسن السٌد خالد4114041

احمد حسن سٌد محمد النوبى4214042

احمد حسن عبد الفتاح شحاته4314043

احمد حسن لطفى صالح4414044

مؤهالت علٌا الكلٌة الحربٌة القاهرهاحمد حسن محمد الجندى احمد الحداد4514045

اعاده قٌد تربٌه عٌن شمساحمد حسن محمد الشعٌبى4614046

احمد حسن محمد عٌسى صالح4714047

احمد حسنى محمد محمد4814048

احمد حسٌن احمد حسن4914049

احمد حسٌن احمد محمد متولى5014050

احمد حسٌن سٌد علٌوه ابوباشا5114051

احمد حسٌن عبد الشكور عبد الكرٌم5214052

احمد خالد محمد ابودهب5314053

احمد رافت على فرج على حرب5414054

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  4لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

احمد ربٌع فاروق وردانى5514055

احمد رجب احمد ٌوسف5614056

احمد رضا احمد عبد الرازق5714057

احمد رمضان احمد محمد5814058

احمد سامح السٌد رزق محمد5914059

احمد سامى سٌد عطٌه6014060

احمد سعد زغلول ابراهٌم6114061

 اكتوبر6نقل قٌد اإلقتصاد واإلداره احمد سعٌد فوزى مصطفى6214062

احمد سمٌر صبرى ابراهٌم الطنانى6314063

احمد سمٌر عبد العزٌز ابوعٌد عجمى6414064

احمد سمٌر عربى امام6514065

احمد سمٌر محمد جوده قندٌل6614066

مؤهالت علٌا تربٌه بنهااحمد سٌد احمد البدوى6714067

احمد سٌد حسن محمد6814068

احمد سٌد رمضان عبد الرحمن6914069

احمد شرٌف محمد حسنى ٌسٌن فاٌد7014070

اعاده قٌد تجاره بنهااحمد شعبان سعد عبد الوهاب7114071

احمد طارق احمد عبد الجلٌل ابوعواد7214072

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  5لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

احمد طارق احمد عبد العال7314073

احمد طارق حسن حفن7414074ً

احمد طارق محمود احمد7514075

احمد طنطاوى محمد طنطاوى الخولى7614076

احمد عادل السٌد ٌوسف حسٌن7714077

احمد عادل عبد الحمٌد محمد الفق7814078ً

احمد عادل عبد الظاهر فرماوى ابوهانى7914079

احمد عادل عبد المعطى محمد8014080

احمد عبد الحمٌد ذكى محمد8114081

احمد عبد الحمٌد رشدى محمد دٌاب8214082

احمد عبد الرحمن رزق احمد8314083

احمد عبد الصبور عبد السالم عبد الغنى جمعه8414084

اعاده قٌد تجاره بنهااحمد عبد الفتاح عبد العزٌز الحاجرى8514085

احمد عبد اللطٌف زكرٌا الزرٌدى8614086

احمد عبد المعطى عبد الوهاب محمد8714087

احمد عبد الهادى محمد ٌسن8814088

احمد عربى احمد محمد8914089

احمد عرفه احمد عبد الفضٌل9014090

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  6لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

احمد عصام الدٌن محمدى امام9114091

نقل قٌد معهد فنى صناعى بنها احمد عالء حسٌنى صٌام9214092

احمد على احمد على9314093

احمد علً فوزى احمد9414094

تعدٌل ترشٌح اداب بنهااحمد علٌوه عطٌه عبد الفتاح9514095

احمد عماد الدٌن احمد محمد9614096

احمد عماد الدٌن محمد عبد الحمٌد9714097

احمد عمرو احمد محمود ابراهٌم9814098

احمد عمرو حسن محمد عبد العال9914099

احمد عمرو صابر سالمه عطٌه10014100

مؤهالت علٌا اداب المنوفٌهاحمد غانم كامل مرسى10114101

احمد فارس مصطفى على مصطفى10214102

احمد فاروق عبده عبده10314103

احمد فاهد عبد الفتاح محمد10414104

احمد فاٌز حلمى فتح هللا10514105

احمد فتحى السٌد عبد ربه مرعى10614106

احمد فوزى عبد العلٌم عبد الفتاح10714107

احمد كمال محمد ابو الفتوح الباجورى10814108

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  7لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

احمد مجدى حسٌن ابراهٌم مبروك10914109

احمد مجدى سعٌد احمد11014110

احمد مجدى غراب حافظ11114111

احمد محسن محمد عبد السمٌع11214112

احمد محمد ابراهٌم حسٌن ابوزهره11314113

احمد محمد احمد عبد الحمٌد مازون11414114

احمد محمد السٌد احمد امام صٌام11514115

احمد محمد السٌد حسن الزعبالوى11614116

احمد محمد السٌد رمضان11714117

احمد محمد السٌد عبد الحمٌد زٌدان11814118

احمد محمد تغٌان احمد11914119

احمد محمد سمٌر نصار12014120

احمد محمد شفٌق متولى السٌد12114121

احمد محمد عبد العزٌز ٌوسف12214122

احمد محمد عوٌس حسن12314123

احمد محمد فتحى ابراهٌم ابوشوك12414124

احمد محمد محمود حمدى عبد اللطٌف12514125

احمد محمود احمد سعد ابراهٌم12614126

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  8لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

احمد محمود صابر محمود فرغلى12714127

اعاده قٌد تربٌه بنهااحمد محمود عبد العزٌز زكى الشٌخ عمر12814128

احمد محمود مبارك احمد12914129

احمد محى عبد الجلٌل سالمه13014130

احمد محى عبد ربه احمد السٌد13114131

احمد مدحت احمد غنٌم13214132

احمد مسعد احمد فرج عوٌس13314133

احمد هارون حسن محمد13414134

احمد هانى رمضان محمد13514135

احمد هانى فتحى احمد13614136

احمد وائل احمد محمد حسن13714137

احمد وائل صالح السٌد13814138

احمد ولٌد محمد عبد الغفار الجناٌنى13914139

احمد ولٌد مصطفى عبد اللطٌف14014140

احمد ٌحٌى حسان عوده عمرو14114141

احمد ٌحٌى فؤاد عبد الجواد على14214142

احمد ٌوسف محمد ٌوسف14314143

ادهم اسامه ابراهٌم مصطفى سوٌلم14414144

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  9لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

ادهم سامى عبد العزٌز سٌد14514145

ادهم سامى متولى ابراهٌم حسانٌن14614146

اعاده قٌد زراعه مشتهرادهم عادل حامد حسن14714147

ارمٌا ممدوح ماجد فؤاد14814148

اسامه جمال محمد حسن عبد النبى14914149

اسامه سٌد محمود عبد الرحمن15014150

اعاده قٌد تجاره عٌن شمساسامه محمد ٌاسٌن محمد15114151

اسامه ناجى جمعه صابر حامد15214152

اسراء احمد محمد احمد محمد الخولى15314153

اسراء السٌد محمد محمود حجاج15414154

اسراء حسانٌن حسن حسانٌن15514155

اسراء حماده سلٌم حسٌن15614156

اسراء حماٌه عبد الراضى عبد العزٌز15714157

اسراء حمدى عبد الموجود توفٌق محمد عبد هللا15814158

اسراء رمضان محمود عبد هللا عبد المجٌد15914159

اسراء سعٌد على حسن16014160

اسراء سٌد احمد على16114161

اسراء عادل عبد الفتاح محمود رزق16214162

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  10لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

اسراء عبد الصادق رجب عبد الصادق16314163

اسراء فتحى عبد السمٌع حسن16414164

اسراء مجدى مصطفى عبد الحمٌد16514165

اسراء محمد سٌد جاد16614166

مؤهالت علٌا اداب المنوفٌهاسراء محمد مشحوت عطا16714167

اسراء محمود توفٌق ابراهٌم احمد16814168

اسراء نبٌل بسٌونى عبد الرازق16914169

اسالم ابراهٌم ابراهٌم السٌد هلول17014170

اسالم احمد عبد هللا محمد حرٌز17114171

اسالم اشرف سٌد سٌد17214172

اسالم حسن احمد حسن احمد17314173

اسالم حسن محمود محمد17414174

اعاده قٌد هندسه بنهااسالم سمٌر اسماعٌل السٌد شلبى17514175

اسالم صالح ٌحى محمود17614176

اسالم فرٌد شوقى مسلم17714177

اسالم محمد سعٌد امٌن عبد المجٌد17814178

اسالم محمد سٌد عبد اللطٌف17914179

اسالم محمد محمد محمد عبد المحسن18014180

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  11لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

اسالم محمود عبد النبً ابراهٌم18114181

اسالم ٌاسر رجب ابراهٌم18214182

اسماء احمد صالح الدٌن على18314183

اسماء احمد عبد هللا مطاوع ابو القاسم18414184

اسماء احمد عفٌفى على18514185

اسماء اسامه حسن محمد18614186

اسماء السٌد احمد محمد موافى18714187

اسماء الشحات عبد هللا احمد حماد18814188

اسماء حاتم ابراهٌم صٌام18914189

اسماء حسام محمد الشربٌنى19014190

اسماء خالد محمد عواض19114191

اسماء شرٌف فتحى سعد19214192

اسماء طارق صابر محمد19314193

اسماء عبد العاطى محمد ابو النصر19414194

اسماء عصام حسن على رضوان19514195

اسماء محمد احمد عبد الوارث19614196

اسماء محمد السٌد امٌن محمد19714197

اسماء محمد بركات حسن19814198

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  12لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

مؤهالت علٌا تربٌه بنهااسماء محمد عبد هللا دغٌدى19914199

اسماء مصطفى الغمرى حسن عبد الرحمن20014200

اسماء مصطفى رشٌد محمد سلٌمان20114201

اسماعٌل احمد اسماعٌل محمد القهاوى20214202

اشراقه جمال احمد النوبى20314203

اشرف تامر عبد القادر حامد20414204

اشرقت الهادى الشحات السعٌد20514205

اصاله عصام على موسى20614206

اكرم بدوى محمود احمد شكر20714207

االء جمال حسن حسن محمد صدٌق20814208

االء خالد ابراهٌم خلٌفه20914209

االء خالد صاٌم مرسى21014210

االء عطا السٌد ابراهٌم21114211

االء محسن عبد المنعم عبد المحسن نوح21214212

االء محمد احمد حامد21314213

االء محمود فتحى محمود21414214

االء ٌحى المهدى نجٌب21514215

الحسٌن فرٌد جالل عبد الونٌس21614216

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  13لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

الزهراء احمد عبد الستار احمد عواد21714217

الزهراء طه محمد الحسٌنى21814218

اعاده قٌد اداب بنهاالسٌد احمد السٌد حسٌن21914219

السٌد حامد محمد خالد22014220

السٌد عبد المنعم السٌد ابراهٌم جبل22114221

السٌد مهدى سعٌد عواد22214222

السٌد وحٌد السٌد عبد الحمٌد22314223

الشٌماء رضا محمد عبد العزٌز22414224

الشٌماء عالء عبد السالم السٌد الطنان22514225ً

المعتصم باهلل كمال محمد منصور الشرقاوى22614226

امال محمود محمد بدرى22714227

امانى جمال عبد الفتاح محمد سالم22814228

امانى راشد حمدان احمد22914229

امانى عبد الفتاح عبد الالهى محمد23014230

امل اشرف حسان عٌد23114231

امل جمال عبد العزٌز على الطوخى23214232

امل حافظ منصور حافظ حالوه23314233

امل خالد عبد الهادى رمضان عفٌفى23414234

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  14لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

امل ٌوسف محمد العجمى23514235

امنٌه احمد قاسم محمد ابراهٌم23614236

امنٌه احمد محمد عباس23714237

امنٌه اسامه عبد العزٌز علٌوه االسود23814238

امنٌه حسٌن زكى حسٌن23914239

امنٌه عزت صالح عبد المقصود شاكر24014240

امنٌه محمود محمد كمال السٌد حبٌب24114241

امنٌه ممدوح عبد هللا راشد24214242

امنٌه ناجى عربى محمد24314243

امٌر السٌد عزب عبد هللا24414244

امٌر فاٌز عطٌه ابراهٌم زغلول24514245

امٌره ابراهٌم محمد دسوقى صٌام24614246

امٌره احمد ابو الفتوح محمد24714247

امٌره اشرف حمدى حسن على حجاب24814248

امٌره جمال نبوى حمزاوى24914249

امٌره حسن عبد المعطى عرفه25014250

تعدٌل ترشٌح تربٌه نوعٌه بنهاامٌره حمدى مصطفى مبروك25114251

امٌره خالد شحاته على25214252

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  15لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

امٌره سعد عبد الوكٌل محمد حسن25314253

امٌره سٌد فهمى محمد25414254

امٌره عبد الخالق محمد خلٌل25514255

امٌره عبد الموجود محمد حسن25614256

امٌره محمد صالح احمد25714257

امٌره محمود احمد محمود ضحا25814258

امٌمه ابوالقاسم احمد عبد الرافع25914259

امٌن عٌد امٌن محمد عبد الجواد26014260

امٌنه احمد عبد المنعم محمد26114261

انجى محمد عبد الفتاح محمد26214262

اندراوس سامى ٌوسف ناشد26314263

انس اٌهاب رمضان عبد المنعم محمد26414264

انس صالح فتحى احمد26514265

انس محفوظ حافظ محمد26614266

انطونٌوس امجد عزٌز كامل26714267

اٌاد وائل فؤاد سٌد26814268

اٌرٌنى عبود عبد المالك حنا26914269

اٌمان اشرف ابراهٌم حامد ابراهٌم27014270

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  16لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

اٌمان السٌد عٌد عبد الحمٌد27114271

اٌمان اٌمن السٌد المرسى27214272

اٌمان بٌومى السٌد بٌومى27314273

اٌمان سٌد عرفه على عرفه27414274

اٌمان صفوت عبد الفتاح محمد27514275

اٌمان طارق عبد المحسن عبد الرحمن27614276

اٌمان عبد الغنى السٌد عبد الغنى27714277

اٌمان عبد هللا عبد الحمٌد حجاب27814278

اٌمان محمد احمد الدردٌرى محمود عالم27914279

اٌمان محمد جمال على28014280

اٌمان محمد محمود محمد احمد28114281

اٌمان مسعد حسن محمود28214282

اٌمان هانى سعٌد عبد العزٌز28314283

اٌمان هالل رجب موسى28414284

اٌناس صالح محمد عبد المقصود الحصرى28514285

اٌناس عادل احمد محمد حسن28614286

اٌه ابو المجد السٌد فوده28714287

اٌه احمد فهٌم عطا28814288

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  17لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

اٌه احمد محمد سالم28914289

اٌه اشرف محمد ادرٌس29014290

اٌه تامر السٌد محمود29114291

اٌه خالد احمد محمد حسن29214292

اٌه خالد سٌد عبد ربه29314293

اٌه رضا عبد هللا السٌد29414294

اٌه زكرٌا محمد ابو الخٌر29514295

اٌه سامى بدوى فهٌم29614296

اٌه سٌد عمر موسى29714297

اٌه ضٌاء حسٌن عبد القوى السٌد29814298

اٌه على ابراهٌم محمود29914299

اٌه عماد عبد المنعم احمد30014300

اٌه محمد على حسن30114301

اٌه محمود حسن محمد عبد الحمٌد30214302

اٌه مصطفى دروٌش دروٌش30314303

اٌه مصطفى محمد مصطفى اللبان30414304

اٌه مصطفى مخلوف عٌد30514305

اٌه هانى عطٌه على30614306

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  18لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

اٌه ٌوسف عبد العاطى ابراهٌم30714307

باسل عماد عبد الحلٌم عبد العزٌز منصور30814308

باسل ماهر محمد محمد عبد المؤمن محفوظ30914309

مؤهالت علٌا تجاره بنهاباسم جوده محمدى ابراهٌم31014310

مؤهالت علٌا بكالورٌوس هندسه عٌن شمسباهر محمد سامى محمد عبد الجكٌم نور الدٌن31114311

بثٌنه ابوالعز محمد عبد الوهاب31214312

بحر محمد بحر عبد المقصود31314313

بدر الدٌن سٌد ابراهٌم سٌد31414314

بسام اسامه عرابى السٌد النمر31514315

بسمله طارق محمد ابراهٌم31614316

بسمه احمد بخاطره محمود31714317

بسمه جمال على محفوظ31814318

بسمه شرٌف احمد حمٌده31914319

اعاده قٌد اداب عٌن شمسبسمه محمد محمد وجدى32014320

بسنت احمد سمٌر محمد32114321

بسنت توفٌق عبد المحسن  ابراهٌم32214322

بسنت شعبان محمد فتحى32314323

بسنت محمود حسٌن احمد32414324

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  19لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

بالل عز الدٌن محمد عبد الرشٌد32514325

بالل محمد سلٌم محمد سلٌم32614326

بهاء الدٌن محمد حسن محمد32714327

بهاء عبد المقصود عبد الملك محمد صقر32814328

اعاده قٌد تجاره عٌن شمسبهاء محمد عبد اللطٌف محمد32914329

بٌشوى صموئٌل فهمً منقرٌوس33014330

تسنٌم خالد صاٌم مرسى33114331

تغرٌد عادل عبد المعطى محمد33214332

تقى  ابراهٌم  عطٌه عبد العزٌز33314333

تقى حنفى محمد محمود على33414334

تقى رضا عبد اللطٌف ابراهٌم33514335

جاسر سامى سلٌمان سلٌمان33614336

جاكلٌن عادل منٌر برهوم33714337

جمال خالد جمال على33814338

جمال محمد جمال زكى محمود33914339

جمالت جمال نصر محمد الننه34014340

جمٌله اسالم عٌد مختار اسماعٌل34114341

جمٌله وائل عبد الفتاح جمال عبد القادر34214342

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  20لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

جهاد خالد الشوادفى حسانٌن34314343

جهاد زكرٌا محمد احمد34414344

جهاد سعٌد محمد موسى السٌد34514345

اعاده قٌد اداب بنهاجهاد محمود عبد الفتاح عبد العزٌز34614346

جورج مسعد صبحى عطا هللا34714347

جون نادر نبٌل حبٌب سالمه34814348

حاتم السٌد عطا محمد34914349

حازم خالد انور على35014350

حازم محمد عبد اللطٌف عبد الكرٌم35114351

اعاده قٌد زراعه مشتهرحامد عطا حامد منصور35214352

حبٌبه اشرف السٌد عبد العال35314353

حبٌبه سٌد صالح محمود35414354

حبٌبه صبحى عبد الموجود على35514355

حبٌبه طاهر عبد العزٌز عبد الرحمن35614356

حبٌبه عاطف مصطفى احمد35714357

حبٌبه عصام فتحى مكاٌد35814358

حبٌبه محمد عبد الحلٌم محمد35914359

حبٌبه محمد عبد العزٌز محمود36014360

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  21لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

حبٌبه محمود محمد محمد حبشى36114361

حبٌبه هشام محمد موسى36214362

حسام احمد سلطان احمد حسٌن36314363

حسام حمدى محمد عبد النبى36414364

حسام صابر عبد المنعم محمد بتله36514365

حسام صالح ابراهٌم محمد36614366

حسام عالء الدٌن عبد الرحمن محمد محمد36714367

حسام مجدى محمد سالم رجب36814368

حسام نبٌل صالح محمد عامر36914369

حسن احمد حسن صالح سرور37014370

حسن احمد حسن عبد العزٌز سعودى37114371

مؤهالت علٌا تجاره تعلٌم مفتوح القاهرهحسن السٌد احمد حسن37214372

حسن حمدى عبد الفتاح بطنٌن37314373

حسن سامى حسن عبد الحمٌد37414374

حسن طارق ابراهٌم اسماعٌل علٌوه37514375

حسن عبد الحمٌد ابراهٌم عبد المنعم37614376

حسن عبد الغنى على عبد الغنى37714377

حسن عبد هللا حسن عبد الحلٌم37814378

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  22لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

حسن كرم حسن السٌد37914379

حسن محمد حسن عبد العزٌزابو شادى38014380

مؤهالت علٌا الدراسات االسالمٌه والعربٌه االزهرحسناء على مصطفى على38114381

حسٌن سٌد مصلح محمد38214382

حسٌن عادل الحسٌنى مصطفى على38314383

حسٌن على حسن مصطفى ابراهٌم38414384

حلمى محمد احمد حلمى محمود الدٌب38514385

حماد عبد المجٌد حماد عٌد سالم38614386

حمدى احمد حسنى محمد38714387

حمدى احمد حمدى احمد الشرقاوى38814388

حمدى ولٌد حمدى عبد هللا38914389

حمزه طه محمد طه مرشد39014390

حنان اسماعٌل عبد القادر على39114391

حنٌن وائل محمد منصور الوكٌل39214392

خالد ابراهٌم الطنطاوى عبد الجواد39314393

نقل قٌد معهد فنى صناعى سوهاجخالد احمد رفاعى حمزه39414394

خالد احمد محمد جاد سلٌمان39514395

خالد اشرف عثمان عبد الرحمن39614396

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  23لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

مؤهالت علٌا المعهد العالى للخدمه اإلجتماعٌه بنهاخالد حسن جابر حسن احمد39714397

اعاده قٌد تجاره المنوفٌهخالد صبرى محمد سعٌد39814398

خالد عمران صالح ابوالمجد شرٌف39914399

خالد محمد عبد هللا محمد40014400

خالد معوض سٌد احمد40114401

خطاب ولٌد خطاب بٌومى40214402

خلود خالد عبد المنعم نبهان البكش40314403

خلود مجدى عبد العلٌم محمد40414404

خلود وائل محمد متولى40514405

دالٌا اشرف عبد الرازق الصادق40614406

دالٌا محمد السٌد عمر على40714407

تعدٌل ترشٌح تربٌه نوعٌه بنهادالٌا مختار عبد الحمٌد الجابرى ابراهٌم40814408

دعاء اشرف عبد الرؤف احمدعبد القادر40914409

دعاء جمال صدٌق توفٌق41014410

دعاء شعبان كمال الدٌن حسٌن41114411

دعاء عصام الدٌن محمد محمود الوكٌل41214412

دعاء على عثمان على عثمان41314413

دعاء مجدى عبد المعطً محمد41414414

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  24لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

دنٌا حاتم رفعت احمد41514415

دنٌا خلٌل سعٌد خلٌل41614416

دنٌا خٌرى عبد الحمٌد موسى عطٌه41714417

دنٌا عادل محمد محمود خلٌل41814418

دنٌا مصطفى محمد سلٌمان محمد الزهٌرى41914419

دنٌا منٌر عبد هللا عبد المقصود42014420

دٌنا حمدى عبد المنعم عبد الجلٌل42114421

دٌنا خالد ابراهٌم الدسوقى حامد خفاجى42214422

دٌنا رضا محمد عبد السمٌع سعودى42314423

دٌنا عزت محمد على حسنٌن42414424

دٌنا عالء الدٌن جاب هللا احمد42514425

دٌنا محمد رضا سلٌمان42614426

مؤهالت علٌا خدمه اجتماعٌه بنهادٌنا محمد زٌنهم ابراهٌم الشال42714427

دٌنا محمود عبد الحفٌظ احمد42814428

دٌنا مصباح ابو المعاطى شرف موسى42914429

رامى اٌمن ٌوسف امام االبٌض43014430

رانا محمد عبد المنعم سٌد رفاعى43114431

رانا هانى عبد النبى عبد العظٌم43214432

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  25لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

رانا هٌثم محمد كمال بٌومى عمر43314433

رانٌا جالل فهمى جرجس43414434

رباب سامى محمد عبد القادر43514435

رباب سالمه عبد الكرٌم زكى السترٌس43614436

نقل قٌد خدمه اجتماعٌه حلوانرحاب اشرف صالح محمد43714437

رحاب محمد احمد محمد عوض43814438

رحاب محمد مرتضى فاروق محمد43914439

رحمه اسامه محمد سعٌد محمد السٌد44014440

رحمه حسن عبد الرؤف حسن44114441

رحمه حمدى محمد محمد ٌونس44214442

رحمه خالد ابراهٌم احمد عكاشه44314443

رحمه خالد عربى محمود44414444

رحمه رمضان محمود على44514445

رحمه سمٌر ابراهٌم ٌوسف الخواجه44614446

رحمه سٌد محمد سٌد الجمال44714447

رحمه مجدى عبد الحكم عبد الباقى44814448

رحمه محمد عبد الفتاح بكر44914449

رحمه هشام عبد المؤمن صالح45014450

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  26لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

رحمه وائل مصطفى على شوشه45114451

رحمه ٌحى بٌومى عثمان45214452

رضوى طه امٌن عبد الرحمن على الدٌن45314453

رضوى عزت فرج محمد45414454

رضوى فاروق عبد هللا محمد ابراهٌم45514455

رضوى محمد حسٌن محمد45614456

رضوى محمد محمود محمد ابوالمجد45714457

رضوى ولٌد ابراهٌم عبد العال45814458

رغده شعبان رضا السٌد عبد الرحٌم45914459

رفٌدا محمود محمد صبرى عبد هللا سعد46014460

رفٌده ابراهٌم باشا سٌد محمد46114461

رقى الدٌن خالد فهمى ابراهٌم46214462

رقٌه صابر عبد الحمٌد محمد46314463

رنا خالد فتحى عبد العظٌم46414464

رنا طه حسٌٌن حسانٌن ابو سالم46514465

رنا عٌد سعد محمد46614466

شهاده معادله السعودٌه+ اعاده قٌد سٌاحه وفنادق السوٌس رنا ولٌد طه السٌد غرٌب46714467

رندا خالد احمد الرفاعى عبد العال46814468

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  27لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

روان اشرف سعٌد محمد البردٌنى46914469

روان تامر محمود حامد عبد السالم47014470

روان حسام الدٌن السٌد ابراهٌم47114471

روان سعٌد محمد الغرٌب عٌد عٌاد47214472

روان عالء صالح ابراهٌم47314473

روان محمد رمضان عبد الرسول47414474

روان محمد مصطفى حسٌن عوده47514475

روان مصطفى عبد الرشٌد على ابو ستٌت47614476

روان ٌوسف صابر محمد عبد ربه47714477

روزان خالد احمد السٌد47814478

روضه السٌد عبد المجٌد محفوظ السٌد47914479

روضه حسن محمد ٌونس48014480

رؤى حسن عبد القادر سلٌمان48114481

رؤى محمد عبد المؤمن محمود48214482

رؤى منصور سٌد محمد48314483

رٌم اسماعٌل محمد محمد عفٌفى شاهٌن48414484

تعدٌل ترشٌح تربٌه نوعٌه بنهارٌم عمر عبد العزٌز عبد الغنى48514485

رٌم ولٌد محمود على احمد48614486

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  28لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

رٌمون ابراهٌم حكٌم سعد48714487

رٌمون رؤوف كمال بخٌت48814488

رٌهام صابر محمود السٌد برعى48914489

رٌهام عبد هللا على محمود49014490

رٌهام محمد الهادى ابراهٌم على49114491

زاهر محمد عطٌه عبد الكرٌم49214492

زٌاد احمد عبد العظٌم محمد حسان49314493

زٌاد احمد على سٌد الشاذلى49414494

زٌاد السٌد محمد البٌدق على النادى49514495

زٌاد حسن ٌوسف عبد العظٌم شحاته49614496

زٌاد خالد عبد الوهاب طه49714497

اعاده قٌد تجاره المنوفٌهزٌاد سعٌد عبد العلٌم محمد محمود49814498

زٌاد سٌد عبد الحمٌد سعد فرج49914499

زٌاد صالح بدوى احمد بدوى50014500

زٌاد عبد العزٌز عبد المعٌن احمد كاشف50114501

زٌاد عماد محمود هاشم50214502

زٌاد مجدى محمود موسى50314503

زٌاد محسن محمد حسٌن علٌان50414504

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  29لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

زٌاد محمد سٌد امام خلف50514505

زٌاد محمد عبد العاطى احمد50614506

زٌاد محمد محمد رفاعى50714507

زٌاد مصطفى عزت مصطفى السروجى50814508

زٌنب خالد امام ابوالفتوح50914509

زٌنب رجب عبد السالم رجب51014510

زٌنب عادل عبد هللا محمد51114511

زٌنب عاطف مصطفى حسانٌن51214512

زٌنب عزت حسٌن عطٌه51314513

زٌنب على نصر حسن نصر51414514

زٌنب فرج سعٌد عبد الجلٌل51514515

زٌنب محمد عزٌز السٌد محمد الجندي51614516

زٌنب محمد مدبولى محمد امٌن51714517

زٌنب مصطفى اسماعٌل بٌومى51814518

ساره ابراهٌم صالح الدٌن احمد51914519

ساره احمد ابراهٌم سالمه52014520

ساره اسامه عبد النعٌم عبد الموجود52114521

ساره السٌد فاروق احمد52214522

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  30لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

ساره امٌن عبد الفتاح امٌن حجاب52314523

ساره حسن صالح حسن الجفلى52414524

ساره حسن عبد الحلٌم محمد52514525

ساره رضا عبد هللا محمد52614526

ساره طارق محمود محمد52714527

ساره محمد محمود عبدربه52814528

ساره مسعد الطوخى محمد شامه52914529

ساره مصطفى عبد الشافى حسن53014530

سامح امٌر ودٌع عزٌز53114531

سامح محمد ٌحى احمد سٌد53214532

سامٌه محمد عبد هللا حافظ الدٌب53314533

ساندى عماد جرجس فوزى53414534

سعاد عٌد عبد الرحمن على المالح53514535

سعاد محمد شحات عبد المؤمن53614536

نقل قٌد تمرٌض جامعه بدر بالقاهرهسعٌد احمد سعٌد شاكر53714537

سعٌد امام محمد امام قطالن53814538

سعٌد عصام امبابى امام عوٌضه53914539

سالمه احمد سالمه احمد ابراهٌم54014540

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  31لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

سالمه اشرف سالمه سٌد ابراهٌم54114541

سلمى احمد حسٌن نصر54214542

سلمى السٌد ٌحى مبارك54314543

سلمى رمضان حسن محمود الدالى54414544

سلمى سعٌد عبد هللا محمود54514545

سلمى سٌد حسنى عزب54614546

سلمى شرٌف محمد عبد الحى محمد الشواربى54714547

سلمى طلعت السٌد حسن54814548

سلمى محمد حسانٌن عبد القادر54914549

سلمى محمد محمد عبد العظٌم55014550

سلمى ولٌد احمد عبد الرحمن55114551

سلوى ربٌعى سعد سٌد55214552

سلوى سلٌمان عبده عبد النبى55314553

سما طارق فتحى ٌونس55414554

سماح حسب النبى حسنٌن حسب النبى55514555

سماح فكرى بدوى عبد الهادى55614556

سماح محمد حسن عبد الوهاب الجزار55714557

سمر احمد اسماعٌل بخٌت55814558

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  32لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

سمر احمد عبد العزٌز عبد الحمٌد55914559

سمر سعد زوٌد حماد56014560

سمر مامون سالم صالح سٌد56114561

سمر ناصر عبد العال حسن56214562

سمٌحه طارق ابوالعال عبد القادر بسٌونى56314563

سمٌره اسماعٌل احمد احمد جراده56414564

سمٌره فتحى عبد القادر حسٌن خضر56514565

سمٌه رمضان حافظ عبد الجواد56614566

سمٌه محمد مسعد عواض الفقى56714567

سناء احمد خلٌل محمود56814568

سناء على محمود على56914569

سندس خالد صالح محمد حسانٌن57014570

سندس سٌد ٌوسف على57114571

سندس عبد المنعم السٌد ابراهٌم الشامى57214572

سها محمد عبد الرحمن منصور الشٌخ ابراهٌم57314573

سهام حسام ماجد محمود ابراهٌم57414574

سهٌر راشد دسوقى راشد57514575

سهٌله اسالم طلعت عبد الخالق57614576

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  33لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

سهٌله اسماعٌل عبد الفتاح ابو المجد57714577

سهٌله طلعت على محمد57814578

سهٌله عبد الرحمن حسن عبد الرحمن57914579

سهٌله كرم عبد العزٌز محمد عفٌفى شاهٌن58014580

سهٌله هشام على ثابت ابوستٌت58114581

سٌد احمد محمد سٌد58214582

سٌد عبد الحمٌد سٌد عبد الحمٌد محمود58314583

سٌد ماهر محمد ابراهٌم58414584

سٌد محمود عبد الوهاب احمد58514585

سٌد ممدوح سٌد سٌد58614586

سٌف الدٌن حسن على حسن على58714587

اعاده قٌد المعهد العالى للهندسه الشروقسٌف الدٌن عماد رزق ٌوسف58814588

سٌف سٌد محمد السٌد58914589

تعدٌل ترشٌح تربٌه رٌاضٌه بنهاسٌف عصام محمد ابراهٌم الحلوانى59014590

سٌف محمد منسى جعفر المعالوى59114591

سٌمون حربى شحاته حنا59214592

سٌمون مهنى فهٌم مهنى59314593

شادٌه وحٌد بدٌع محمود59414594

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  34لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

تعدٌل ترشٌح نربٌه نوعٌه بنهاشاهندا سمٌر محمد ادهم عمر59514595

شاهنده حمدى احمد طه مصطفى59614596

شاهنده مسٌل السٌد مسٌل59714597

شربات وائل محمود لطفى59814598

شروق احمد السٌد حامد شومان59914599

شروق احمد محمد محمود اسماعٌل60014600

شروق جمال محمد عل60114601ً

شروق خالد محمد خلٌفه60214602

شروق صابر محمود عبد العزٌز60314603

شروق عبد العزٌز مصطفى عبد الغنى60414604

شروق عالء على عبد الخالق60514605

شروق على عطاهللا حامد عمار60614606

شروق على ٌوسف ابو المجد60714607

شروق عمر حسن عبد الحمٌد60814608

شروق مجدى السٌد محمود60914609

شروق محمد سعٌد صقر61014610

شروق محمد سمٌر نصر61114611

شروق نزٌه جالل عبد العظٌم رضوان61214612

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  35لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

شروق هانى محمد رجائى عبد الحمٌد خلٌل61314613

شروق هشام امام حامد منصور61414614

شروق وجٌه ابراهٌم السٌد61514615

شرٌف احمد حسن عبد القوى61614616

شرٌف اشرف عبد المنعم عبد العال61714617

شرٌف عماد شرٌف ٌوسف61814618

شرٌن احمد محمد خلف61914619

اعاده قٌد زراعه مشتهرشهاب الدٌن شحات ابراهٌم شحاته شرف الدٌن62014620

شهاب حسن محمد حسن امٌن62114621

شهد اسالم عبد هللا عبد الوهاب الشعراوى62214622

شهد عادل فتوح محمد مشالى62314623

شهد مجدى احمد على محمد هدٌه62414624

شٌرٌن سمٌر عبد القادر ابوزٌد62514625

شٌماء ابراهٌم عبد الحكٌم محمود شهاب62614626

شٌماء جاد محمود عبد الباقى الخلفاوى62714627

شٌماء حسٌن محمد ابو زٌد على62814628

شٌماء ذكرٌا محمود ابراهٌم عامر62914629

شٌماء سرحان جمعه محمد63014630

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  36لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

شٌماء طارق علٌان محمد ٌونس مرشد63114631

شٌماء عبد الفتاح ٌوسف محمد المسٌرى63214632

شٌماء عوض هاشم حسٌن سالم63314633

شٌماء مدحت محمد رشاد ابوالعال الشافعى63414634

شٌماء مصطفى عمر كتٌب63514635

شٌماء ولٌد اسماعٌل السٌد اسماعٌل63614636

صابر شعبان صابر محمود63714637

صابر ٌوسف صابر السٌد63814638

صابرٌن نصر محمد عثمان63914639

صابرٌن هالل حسٌن عبد العظٌم64014640

صدٌق اسالم صدٌق ابراهٌم احمد64114641

صالح اسامه صالح جمعه صوٌلح64214642

صالح محمد صالح فهٌم خلٌف64314643

صالح مصطفى اسماعٌل حسن شحاته64414644

صالح نبٌل محمد صالح صٌام64514645

ضحى احمد سعٌد سٌد64614646

ضحى السٌد محمد عبد الفتاح النحاس64714647

ضحى جمال الدٌن محمد ابو النجا64814648

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  37لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

ضحى طارق بغدادى عبد الرحمن64914649

ضحى مصطفى عبد الوهاب محمد خضر65014650

ضٌاء بهاء عطٌه على65114651

ضٌاء محمد رجب احمد الجندى65214652

طارق زاٌد محمد ناجى ابراهٌم عبد الهادى65314653

طارق عالء محمدى محمد65414654

طاهر محمد عبد هللا عبد العظٌم65514655

عادل شهدى صبحى بسطروس65614656

عامر محمود عامر صالحٌن65714657

عبد الحلٌم عمرو عبد الحلٌم رمضان65814658

عبد الرازق احمد عبد الرازق عبد السالم65914659

عبد الرحمن ابراهٌم سٌد عبد العال66014660

عبد الرحمن احمد احمد عباس66114661

عبد الرحمن احمد طه على اسماعٌل66214662

عبد الرحمن احمد عدلً امٌن66314663

عبد الرحمن احمد محمد اسماعٌل66414664

عبد الرحمن احمد محمد صابر عبد الهادى66514665

اعاده قٌد تجاره بنهاعبد الرحمن اشرف السعٌد عبد الفتاح الصٌاد66614666

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  38لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

عبد الرحمن جمال ابراهٌم خلٌل زهره66714667

نقل قٌد معهد فنى صناعى بنهاعبد الرحمن جمال احمد محمود خضر66814668

عبد الرحمن حافظ محمد حافظ على66914669

عبد الرحمن حسٌن محمد سٌد برانق67014670

عبد الرحمن حمدى عبد الرحمن احمد محمد جمعه67114671

عبد الرحمن خالد دروٌش عبد الفتاح67214672

عبد الرحمن خالد صالح الدٌن شقره67314673

اعاده قٌد زراعه مشتهرعبد الرحمن خالد محمد عٌد67414674

عبد الرحمن رافت عبده سالم67514675

عبد الرحمن سعٌد عبد النبى ابراهٌم67614676

عبد الرحمن سالمه عبد الرحمن نجدى حمٌد67714677

اعاده قٌد زراعه مشتهرعبد الرحمن سٌد حسنٌن دردٌرى67814678

نقل قٌد دار علوم اسوانعبد الرحمن شحات محسب محمد67914679

عبد الرحمن شرٌف بكرى حامد ابو الركب68014680

عبد الرحمن طه على حسن ادرٌس68114681

عبد الرحمن عبد الناصر زكى عٌد68214682

عبد الرحمن على محمد عبد العال68314683

عبد الرحمن على محمد على68414684

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  39لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

عبد الرحمن فرج محمد فرج68514685

عبد الرحمن محمد حسن محمد68614686

عبد الرحمن محمد رمضان ٌوسف68714687

عبد الرحمن محمد سالمان احمد68814688

عبد الرحمن محمد سعٌد عبد الرحمن68914689

عبد الرحمن محمد سٌد مصطفى69014690

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن مرسى69114691

اعاده قٌد اداب بنهاعبد الرحمن محمد عبد السٌد محمد69214692

عبد الرحمن محمد عبدربه محمد باطه69314693

عبد الرحمن محمد علً عباس69414694

عبد الرحمن محمد محمود المصرى محمد محمود69514695

عبد الرحمن محمد مختار عبد اللطٌف مصٌلحى69614696

عبد الرحمن محمود شاكر شدٌد69714697

عبد الرحمن مدحت سٌد محمود69814698

عبد الرحمن موسى اسماعٌل عبد هللا69914699

عبد الرحمن نور الدٌن مصطفى عبد اللطٌف70014700

عبد الرحمن هانى السٌد عبد الباسط حجازى70114701

عبد الرحمن وجٌه عبد السالم سٌد70214702

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  40لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

عبد العزٌز حسٌن محمد عوض ابراهٌم70314703

عبد العزٌز صابر محمد متولى شهاب70414704

عبد العزٌز محمد عبد العزٌز على70514705

اعاده قٌد اداب بنهاعبد الغنى محمد عبد الغنى الشناوى70614706

عبد الفتاح صبرى سٌد محمد70714707

عبد الفتاح على محمد على الحارونى70814708

عبد الكرٌم محمد عبد الكرٌم عبد الرازق70914709

عبد هللا ابراهٌم الدسوقى عبد هللا محمد71014710

عبد هللا احمد ابراهٌم محمد عبد العواض71114711

عبد هللا اٌهاب محمد عبد القادر71214712

عبد هللا جمال عبد هللا عبد العظٌم71314713

عبد هللا حماده عبد الشكور سابق محمد71414714

اعاده قٌد اداب عٌن شمسعبد هللا حمدى حسن دسوقى على71514715

اعاده قٌد اداب بنهاعبد هللا رجب سلٌمان عبد هللا مفتاح71614716

عبد هللا سامى كمال عبد الخالق71714717

عبد هللا سعٌد عبد هللا عبد القادر71814718

اعاده قٌد تربٌه رٌاضٌه بنهاعبد هللا سالمه عفٌفى عبد الخالق رافع71914719

عبد هللا سٌد بدرى محمد72014720

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  41لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

عبد هللا شحاته عبد الحمٌد عبد العظٌم72114721

عبد هللا شعبان السٌد عبد الرؤف72214722

عبد هللا طارق جمعه حسن72314723

عبد هللا طارق محمد عبد الفتاح72414724

عبد هللا عادل عبد العزٌز احمد مرسى72514725

عبد هللا عبد الفتاح عبد هللا محمد72614726

عبد هللا عمرى عبد المنعم عمرى محمد حماد72714727

عبد هللا فوزى نبٌه اسماعٌل حسن72814728

عبد هللا محمد ابو النور عبد البارى ضوه72914729

عبد هللا محمد حنٌدق موسى على73014730

عبد هللا محمد ربٌع حسن73114731

عبد هللا محمد عبد الظاهر محمد عبد المنعم73214732

عبد هللا محمد عبد هللا رضا محمد73314733

عبد هللا محمد عبد الوهاب سوٌلم فضٌل73414734

عبد هللا محمد محمد محمد خلٌفه73514735

عبد هللا محمود عبد هللا محمود حسن73614736

عبد هللا منصور زكى محمود عنبه73714737

عبد هللا ٌحٌى عبد هللا احمد73814738

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  42لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

عبد المغنى سمٌر عبد المغنى عبد الرشٌد الخولى73914739

عبد المنعم السٌد عبد المنعم ابراهٌم74014740

عبد المنعم محمد عبد المنعم احمد محمد74114741

اعاده قٌد تجاره بنهاعبد المنعم مصطفى محمد مصطفى74214742

عبد الواحد سعدان محمد عبد الوهاب حسان74314743

مؤهالت علٌا لٌسانس اداب بنهاعبد الوهاب السٌد عبد الوهاب السٌد74414744

اعاده قٌد تربٌه نوعٌه بنهاعبد الوهاب سامح عبد الوهاب محمد موسى74514745

عبٌر رمضان محمد احمد74614746

عبٌر سورى عبد الراضى سلٌمان74714747

مؤهالت علٌا تربٌه نوعٌه بنهاعبٌر عابدٌن بشرى محمد74814748

عبٌر عادل حجازى عبد الرحمن74914749

عز الدٌن ضٌاء عواد عبد القوى حسان75014750

عصام الدٌن اسامه عبد الكرٌم دٌاب75114751

عصام حلمى عبد الحلٌم محمد برهومه75214752

عطا طارق عطا محمد75314753

عطٌه زكرٌا عطٌه محمود75414754

عال بٌومى محمد رضا بٌومى النجار75514755

عال سالم عبد المنعم سالم75614756

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  43لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

تعدٌل ترشٌح اداب بنهاعال عالء احمد السٌد ندا75714757

عال عالم عبد المؤمن قاسم75814758

نقل قٌد خدمه اجتماعٌه حلوانعالء ٌسن على احمد75914759

على اشرف ابراهٌم على76014760

على السٌد ابو المعاطى احمد76114761

على بهاء على سٌد على زهران76214762

على جابر ابراهٌم السٌد76314763

على جمال الدٌن عبد المجٌد احمد محمد الفاضى76414764

على طارق السٌد احمد ابراهٌم76514765

على طارق على عبده على76614766

على عاطف عبد المنعم محمد76714767

على عصام على طه عمران76814768

اعاده قٌد تربٌه رٌاضٌه بنهاعلى عالء على ابو بكر76914769

اعاده قٌد اداب بنهاعلى عمرو ابو هرٌره جاد77014770

على عٌد على محمد77114771

على محمود حراجى محمد77214772

على محمود عبد الحمٌد محمد مرسى77314773

على هانى محمد نصر77414774

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  44لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

علٌاء ابوبكر غنٌم عبد الرحمن كرٌم77514775

علٌاء جمال عبد المقصود عبد المعطى77614776

علٌاء سامى مغاورى السٌد77714777

مؤهالت علٌا هندسه بنهاعماد الدٌن فاروق محمود شاروده77814778

عماد طارق شوقى حسن77914779

مؤهالت علٌا لٌسانس اداب بنهاعمار محمد عبد المنعم محمد الخولى78014780

عمار محمد على محمد عمار78114781

عمر السٌد سامى السٌد78214782

عمر اٌمن محمد ابراهٌم78314783

عمر حسن حسٌن عواد ابوالعال78414784

عمر خالد احمد فتح هللا78514785

عمر رضا ابراهٌم عبد العاطى78614786

عمر رضا فاروق عٌد78714787

عمر سامى عبد الحمٌد احمد عوفى78814788

عمر شرٌف حسن شرف حسن78914789

عمر شهدى مهدى حسن79014790

عمر عاطف رزق ابو زٌد79114791

عمر عبد العزٌز فرج ابراهٌم79214792

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  45لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

عمر عبد الفتاح عبد العظٌم احمد79314793

عمر عبد المنعم ابراهٌم عبد المنعم79414794

عمر عصام محمد عبد المجٌد شاهٌن79514795

عمر محمد ابوالقاسم عبد المجٌد79614796

عمر محمد عزمى بالسى جاب هللا79714797

عمر محمد محمد متولى عبد الرحمن79814798

عمر محمد محمود عبد الحلٌم79914799

عمر محمد محمود محمد80014800

عمرو احمد رزق سالم80114801

عمرو اسامه فاروق محمدى مسعود80214802

اعاده قٌد معهد طٌبه العالى للهندسهعمرو السٌد عبد الغفار حسن80314803

مؤهالت علٌا هندسه بنهاعمرو اٌمن عبد المحسن محمد عطٌه80414804

عمرو رافت محمد رٌاض80514805

عمرو رفعت محمد ابراهٌم خلٌل80614806

تعدٌل ترشٌح اداب بنهاعمرو سامح حامد عبد الرحمن80714807

اعاده قٌد تربٌه نوعٌه بنهاعمرو طارق عبد المحى احمد80814808

عمرو محمد رضا مغازى محمد شلبى80914809

عمرو محمود على الروبى فتح الباب81014810

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  46لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

عمرو نصر ابراهٌم الدسوقى عبده منصور81114811

عمرو وجدى عبد الفتاح السٌد81214812

عمرو ٌاسر محمود همام81314813

مؤهالت علٌا لٌسانس اداب تعلٌم مفتوح عٌن شمسغاده احمد جمال السٌد محمد81414814

غاده رجب ابراهٌم عبد الباقى81514815

غالٌه سالمه مصطفى عبد الرحمن السبعاوى81614816

غالٌه عبد الحمٌد عبد القادر البٌومى الشاهٌن81714817

فادى جٌد فتحى جٌد81814818

فادى حسام فؤاد محمد81914819

فادى وحٌد فهٌم عوض عبد الشهٌد82014820

فارس محمد عبد الفتاح مصطفى82114821

فاطمه احمد محمد محمد مصطفى82214822

فاطمه اسماعٌل قبٌصى محمد82314823

مؤهالت علٌا المعهد العالى للعلوم اإلدارٌه والحاسب بالقاهرهفاطمه الزهراء عادل محمد محمد82414824

فاطمه الزهراء مجدى محمود مجاهد82514825

فاطمه حسن ابراهٌم حسن احمد82614826

فاطمه خالد فوزى الششتاوى82714827

فاطمه رفعت معوض مصطفى82814828

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  47لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

فاطمه سعٌد ملٌجى السٌد ملٌجى82914829

فاطمه صبحى محمد عبد هللا رجب83014830

فاطمه طه على حسن على الزهوى83114831

فاطمه عبد المنعم سعٌد عبد المنعم محمد حواش83214832

فاطمه عالء عبد الكرٌم ابراهٌم83314833

فاطمه محمد عبد الحمٌد محمد83414834

فاطمه محمد عبد العال محمود83514835

فاطمه مختار عبد العزٌز محمود83614836

فتحى انور فتحى محمد83714837

فجر وائل احمد محمد ابوشوك83814838

فداء الدٌن اٌمن عبد المقصود امٌن83914839

فرحات حماده فرحات كامل امام84014840

فلاير خالد سٌد على حبٌب84114841

ففٌان محمود احمد محمد رمضان84214842

فهد عبد الخالق محمد عبد الخالق84314843

فهمى رمضان السٌد فهمى سٌد احمد84414844

فهٌم رضا فهٌم عبد الغنى84514845

فوزٌه علٌوه عبد القادر على84614846

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  48لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

فؤاد اشرف فؤاد سٌد المشتهرى84714847

فؤاد ولٌد فؤاد سٌد احمد عٌسى84814848

فٌرونٌا نبٌه شنوده نبٌه84914849

قاسم ولٌد قاسم احمد البدوى85014850

قمر عماد على محمد السٌد85114851

كرٌم السٌد السٌد جعفر85214852

كرٌم اٌمن سالمه السٌد محسن85314853

كرٌم سمٌر سٌد محمد عفٌفى85414854

اعاده قٌد تجاره بنهاكرٌم سٌد طلعت عثمان احمد85514855

كرٌم طارق سعد عبد المجٌد85614856

كرٌم ظرٌف عبد الغنى عبد الوهاب85714857

كرٌم عبد الحمٌد عبد الرسول عبد الهادى85814858

كرٌم عربى محمد محمود ابوحسٌن85914859

كرٌم عصام احمد محمد86014860

اعاده قٌد تربٌه رٌاضٌه بنهاكرٌم عماد حسن محمد على86114861

اعاده قٌد زراعه مستهركرٌم فتحى اسماعٌل السٌد زغارى86214862

كرٌم مامون السٌد لطفى86314863

اعاده قٌد تجاره عٌن شمسكرٌم محمد حسن الشحات86414864

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  49لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

كرٌم محمد عبد الجلٌل تهامى86514865

كرٌم مصطفى عبد المنعم ابراهٌم عبد الحى86614866

اعاده قٌد تجاره بنهاكرٌم ممدوح عٌسى ٌوسف86714867

كرٌم هشام محمد شوكت محمود86814868

كرٌمه احمد عبد المحسن الضوى86914869

كرٌمه حسٌن خلٌل احمد محمد87014870

كوثر ابراهٌم محمد انٌس ابراهٌم مكى87114871

كوثر السٌد عفٌفى ابراهٌم87214872

كٌرلس صبحى ابراهٌم صلٌب87314873

لبنى اشرف عبد الفتاح عاٌش87414874

اصل الملف+ مغربى لبنى محمد على صبرى87514875

لؤى ولٌد ضئ احمد87614876

لٌدٌا شرٌف مٌخائٌل جرجس87714877

لٌلى محمد محمود عواد مبروك87814878

لٌنه على محمد صبحى87914879

ماجده رضا احمد السٌد88014880

مارتٌنا سمٌر انٌس شنوده88114881

مارتٌنا مجدى خلٌل دمٌان88214882

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  50لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

مارتٌنا ٌوحنا عدلى نصٌف فرهام88314883

ماركو جرجس خلٌفه قلٌنى88414884

مارى ممدوح سمٌر عزٌز88514885

مارٌنا كرم صلٌب اسكندر صلٌب88614886

مارٌنا كرمى بخٌت سمرى88714887

مازن صابر سٌد مرسى88814888

مازن عبد الرحٌم محمد عبد هللا سنوسى88914889

مازن مجدى فهمى السٌد اسماعٌل89014890

مازن هشام فوزى عبد هللا89114891

ماٌا عبد اللطٌف احمد على89214892

ماٌكل عٌاد فاٌز عٌاد89314893

محاسن سٌد محمد السٌد89414894

محمد ابراهٌم احمد على سعد89514895

محمد ابراهٌم عبد الحلٌم ابراهٌم ضٌف89614896

محمد ابراهٌم محمد احمد سلطان89714897

محمد احمد ابو الٌزٌد محمد الرٌفى89814898

محمد احمد السٌد محمد شدٌد89914899

نقل قٌد المعهد العالى للحاسبات الشروقمحمد احمد حنٌدق محمود90014900

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  51لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

محمد احمد سٌد عواد البوشى90114901

محمد احمد عبد الرحمن احمد90214902

محمد احمد عبد الرحمن رمضان90314903

محمد احمد عبد هللا على90414904

محمد احمد على محمد ٌوسف90514905

محمد احمد متولى محمود عثمان90614906

محمد احمد محمد سالم سالم90714907

محمد احمد محمد فؤاد90814908

محمد اسامه محمد طنطاوى محمد اسماعٌل90914909

محمد اسامه محمد على حسانٌن ضحا91014910

محمد اشرف انور محمد91114911

محمد اشرف سلومه عبد العاطى محمد91214912

محمد اشرف عبد الفتاح احمد91314913

محمد اشرف عبد القادر عبد الغفار91414914

محمد اشرف عبد الوهاب حسٌن طه91514915

محمد اشرف محمد ذكى91614916

محمد اشرف محمد عبد الفتاح جعفر91714917

محمد اشرف محمد فهٌم91814918

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  52لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

محمد السٌد الشحات احمد91914919

نقل قٌد خدمه اجتماعٌه حلوانمحمد السٌد حلمى العراقى92014920

محمد السٌد محمد بكر92114921

محمد امام عبد السالم امام92214922

محمد امام محمد امام سالم92314923

محمد اٌمن محروس محمد92414924

محمد اٌمن محمد امٌن92514925

محمد اٌهاب السٌد حسنٌن92614926

محمد اٌهاب عبد السمٌع احمد92714927

محمد اٌهاب عجمى محمد92814928

محمد اٌهاب محمد السٌد منصور92914929

محمد بلبل محمد احمد ابراهٌم93014930

محمد جابر السٌد جابر93114931

محمد جابر بكر جابر بكر93214932

محمد جمال سٌد على93314933

محمد جمال عبد العاطى عبد الوهاب93414934

محمد جمال فتحى توفٌق93514935

محمد جمال محمد عبد الحمٌد93614936

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  53لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

مؤهالت علٌا تجاره انجلٌزى بنهامحمد حاتم محمد عطٌه93714937

محمد حامد عجٌب عابد نصٌر93814938

محمد حسام محمد محمد العزالى93914939

محمد حسن محمد عٌد مصطفى94014940

محمد حسنى محمد احمد94114941

اعاده قٌد زراعه مشتهرمحمد حسٌن محمد حسٌن فرماوى94214942

مؤهالت علٌا المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات اإلدارٌه بشبرا الخٌمهمحمد حسٌن محمد عبد هللا94314943

محمد حمدان صدٌق حامد94414944

محمد خالد خلٌل فهٌم94514945

محمد خالد صبحى زاٌد94614946

محمد خالد على عبد النعٌم94714947

محمد خالد عنتر احمد علٌوه94814948

محمد خالد محمد احمد عتلم94914949

محمد رزق عبد الفتاح عبد العزٌز حمدان95014950

محمد رضا عبد الفتاح بلشه95114951

محمد رضا عبد المحسن بٌومى95214952

محمد رمضان مصطفى سٌد مصطفى95314953

محمد زٌاده حامد محمود مصطفى95414954

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  54لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

محمد زٌنهم حسٌن عبد الواحد95514955

محمد سعٌد محمد سالم سوٌلم95614956

محمد سلٌم محمد عبد ربه95714957

محمد سمٌر عبد الحافظ على95814958

محمد سٌد ابراهٌم سٌد95914959

مؤهالت علٌا تجاره بنهامحمد سٌد احمد البدوى96014960

محمد سٌد فتح هللا محمود96114961

محمد شعبان غرٌب عٌد متولى96214962

محمد شعبان هارون عبد الجواد96314963

محمد صالح فؤاد صالح96414964

محمد صبحى محمد على96514965

محمد صالح ابراهٌم مرسى96614966

محمد صالح محمود امام96714967

محمد ضٌاء الدٌن محمد مصطفى96814968

محمد طارق جالل عبد الحى جدٌانه96914969

محمد طارق محمد علٌوه البلبٌسى97014970

محمد عادل حلمى راغب97114971

محمد عادل زغابه عبد القادر احمد97214972

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  55لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

محمد عادل فوزى الشحات97314973

محمد عادل محمد حسن97414974

محمد عادل مصطفى عواد97514975

محمد عاشور شحات عبد المجٌد97614976

محمد عاطف حفناوى محمد شوعه97714977

محمد عامر حسنى السٌد97814978

محمد عامر محى عامر97914979

محمد عامر مخٌمر عبد العزٌز98014980

محمد عبد الحكٌم عبد العلٌم محمد عبد البارى98114981

محمد عبد الحلٌم احمد الجندى98214982

محمد عبد الحمٌد محمد طاهر محمد98314983

محمد عبد الرحمن عبد الغنً ابراهٌم98414984

محمد عبد الرحمن محمد على98514985

محمد عبد الرحٌم هاشم محمد98614986

محمد عبد الرؤف الشحات جمعه98714987

مؤهالت علٌا تربٌه رٌاضٌه بنهامحمد عبد السالم عبد الباقى عالم98814988

محمد عبد اللطٌف شعبان سعٌد98914989

محمد عبد هللا ابراهٌم ابراهٌم عطٌه99014990

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  56لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

محمد عبد المنعم محمد محمد مصطفى99114991

محمد عبد النبى انور عبد الرحمن قدح99214992

محمد عبد الوهاب سعد عبد الوهاب99314993

محمد عربى بدوى ابو الغٌط بدوى99414994

محمد عرفات محمد عواض الحفناوى99514995

محمد عشرى حسٌن احمد رزق99614996

محمد عصام الدٌن صالح محمود99714997

محمد عصام ربٌع محمد سند99814998

محمد عصام محمد ابراهٌم مبروك99914999

محمد عصام محمد طه100015000

محمد عصام محمد عزازى احمد100115001

مؤهالت علٌا تربٌه رٌاضٌه بنهامحمد عطا عبد الرحمن السٌد حجاج100215002

محمد عفٌفى ابراهٌم عفٌفى السالق100315003

محمد عالء الدٌن عبد النبى حافظ100415004

محمد عالء عبد الفتاح توفٌق اسماعٌل100515005

محمد على طه على100615006

تعدٌل ترشٌح تربٌه رٌاضٌه بنهامحمد على محمد العجمى ابراهٌم100715007

محمد على محمد محمد عبد السالم100815008

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  57لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

محمد عماد حسٌن عبد الجلٌل حسن100915009

محمد عماد رفاعى محمد هٌكل101015010

محمد عماد عبد الفتاح حافظ101115011

محمد عمر على سعد101215012

محمد عنتر صالح الصابر101315013

محمد فتحى ابراهٌم السٌد جره101415014

محمد كرم صالح الدٌن عثمان101515015

محمد كرم عبده عمران101615016

محمد مبارك حمٌد مبارك محمد101715017

محمد متولى عبد العظٌم متولى101815018

محمد مجدى احمد محمد شاهٌن101915019

اعاده قٌد تجاره بنهامحمد مجدى حامد محمد102015020

محمد مجدى عبد العال السٌد عبد العال102115021

محمد محمد حلمى محمد ابوعاشور102215022

محمد محمود عبد العال محمد102315023

محمد محمود عبد العزٌز عبد الفتاح102415024

محمد محمود عزٌز محمود102515025

اعاده قٌد زراعه مستهرمحمد محمود غانم سالم الحوٌطى102615026

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  58لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

محمد محمود فرج عبد المقصود102715027

محمد مسعد عوض ابراهٌم102815028

محمد مصطفى زكً سعٌد محمد الزعبالوى102915029

محمد مصطفى عبد الرسول عبد المقصود103015030

تعدٌل ترشٌح اداب بنهامحمد مصطفى كمال احمد103115031

محمد مصطفى محمد عرفه حسٌن103215032

محمد مصطفى محمد كامل103315033

محمد مصطفى محمد مناع103415034

محمد معتمد عبد الوهاب مبروك103515035

محمد ممدوح علٌان عبد العال حمامه103615036

محمد ممدوح محمود السٌد عفٌفى103715037

محمد منصور محمد عزت103815038

محمد نادر محمد السٌد103915039

محمد ناصر ابراهٌم احمد عوض104015040

محمد ناصر احمد عشرى104115041

اعاده قٌد زراعه مشتهرمحمد هانى اسماعٌل محمد104215042

محمد هانى رمزى جاد الكرٌم طنطاوى104315043

محمد هانى محمد حسن السقا104415044

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  59لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

محمد هشام ابراهٌم مامون احمد104515045

محمد هشام حسن محمد104615046

محمد هشام محمد حامد104715047

محمد وائل محمد النجدى104815048

نقل قٌد خدمه اجتماعٌه حلوانمحمد ٌاسر على محمود104915049

محمد ٌاسر محمد زكى متولى105015050

محمد ٌاسر محمد عبد الشكور عبد الاله105115051

محمد ٌحى فرج احمد فرج105215052

محمد ٌوسف امام عفٌفى سعفان105315053

اعاده قٌد اداب بنهامحمود ابو الفتوح السٌد عبد ربه105415054

محمود احمد محمد حسن105515055

محمود احمد محمود محمد محمد105615056

محمود اسامه محمد احمد105715057

محمود اشرف عبد العزٌز على على105815058

محمود اشرف فوزى محمد105915059

تعدٌل ترشٌح تربٌه نوعٌه بنهامحمود تامر عبد المقصود عبد اللطٌف106015060

محمود جالل محمود بدر106115061

محمود جمال عبد الكرٌم طه جاد هللا106215062

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  60لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

اعاده قٌد تجاره المنوفٌهمحمود جوده محمد بحٌرى106315063

اعاده قٌد زراعه مشتهرمحمود حلمى عبد الحمٌد محمد106415064

محمود حمدى عبد الرحمن السٌد106515065

مؤهالت علٌا سٌاحه وفنادق حلوانمحمود خضر محمد عبد الرحٌم106615066

تعدٌل ترشٌح تربٌه رٌاضٌه بنهامحمود ربٌع فتحى محمد106715067

محمود سعد خلف احمد محمدٌن106815068

اعاده قٌد زراعه مشتهرمحمود سعٌد عبد هللا محمد عبد هللا106915069

محمود سعٌد محمد الهادى دروٌش عبٌد107015070

محمود صبحى احمد محمد ربٌع107115071

محمود صالح خٌرى غنٌمى ابراهٌم رواش107215072

محمود طارق محمود احمد على الزهٌرى107315073

اعاده قٌد تجاره بنهامحمد طلبه قصى عبد المقصود107415074

محمود عاشور احمد جاب هللا107515075

محمود عبد الرازق عبد الفتاح زٌان107615076

محمود عبد هللا عبد هللا مصطفى107715077

محمود عبد المحسن محمد عبد المحسن107815078

محمود عزت كمال محمد107915079

محمود على حسٌن عبد الصمد الحسٌنى108015080

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  61لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

محمود فكرى لطفى على بٌومى108115081

تعدٌل ترشٌح تربٌه رٌاضٌه بنهامحمود مجدى ناجح محمد108215082

محمود محمد احمد حسن معوض108315083

محمود محمد عبد الرازق محمد حنفى108415084

محمود محمد عبد العظٌم السٌد108515085

محمود محمد على عبد الرحمن108615086

محمود محمد محمود احمد عبد هللا108715087

محمود محمد محمود سلٌمان108815088

محمود محمد محمود محمد108915089

محمود محمد منصور محمد مسلم109015090

محمود مرزوق محمد على قندٌل109115091

محمود مسعد ابراهٌم على109215092

محمود نصر هللا الدسوقى ابراهٌم الحادى109315093

محمود هانى عبد الواحد محمد109415094

محمود ولٌد رمضان محمد عشرى109515095

مراد احمد محمد محمد مراد109615096

مروان احمد مصطفى حسٌن109715097

مروان احمد نجاح احمد علٌوه109815098

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  62لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

مروان عبد الرحمن سعٌد عبد الرحمن ابوشكر109915099

مروان محمد ابراهٌم مبروك110015100

مروه اشرف محمد ابراهٌم110115101

مروه حمدي احمد عبد الودود110215102

مروه خالد فاٌز عبد القادر110315103

مروه عادل محمد محمد110415104

مرٌم ابراهٌم عبد الستار محمود فضل110515105

مرٌم احمد عبد العاطى حسانٌن طوٌله110615106

مرٌم احمد محمد حسٌن سلٌمان110715107

مرٌم اسالم كامل مغاورى110815108

مرٌم السٌد محمود بكر احمد110915109

مرٌم امجد احمد صابر عبد الوهاب111015110

مرٌم جمال متولً متولى111115111

مرٌم خالد السٌد العربى السٌد111215112

مرٌم خالد المغاورى المحمدى111315113

مرٌم سمٌر فخرى السٌد اسماعٌل111415114

مرٌم سٌد عبد اللطٌف محمد جاد111515115

مرٌم عاصم احمد طلعت محمد محرم بٌومى111615116

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  63لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

مرٌم عبد الباسط عبد المنعم على111715117

مرٌم عبد المسٌح مسعود كامل111815118

مرٌم مجدى السٌد طلبه111915119

مرٌم مجدى عبد الرازق عبد الرحمن112015120

مرٌم محمد رضا السٌد112115121

مرٌم محمد سعٌد البربرى112215122

مرٌم محمد عماد الدٌن احمد عامر112315123

مرٌم محمد فاروق محمود112415124

مرٌم محمد موسى فرج112515125

مرٌم هانى محمد على112615126

مرٌم ٌاسر احمد على ملش112715127

مرٌهان طارق زغلول صبرى مغنم112815128

مصطفى احمد محمد احمد سنه112915129

مصطفى احمد محمد احمد محمد113015130

مصطفى بحٌرى عدلى بحٌرى113115131

مصطفى بلٌغ حمدى محمد113215132

اعاده قٌد تمرٌض بنهامصطفى جمال محمد حسنٌن ٌوسف113315133

مؤهالت علٌا اداب بنهامصطفى جمال مصطفى احمد113415134

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  64لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

مصطفى حسٌنى محمد احمد عامر113515135

مصطفى رافت شعبان غرٌب شعبان113615136

مصطفى رفعت اسماعٌل امام شرف113715137

مصطفى سعد علٌوه محمد عامر113815138

مصطفى سعٌد عبد المنصف السٌد113915139

مصطفى سلٌمان احمد سلٌمان114015140

مصطفى سمٌر احمد شعٌب114115141

مصطفى سٌد رشاد حموده114215142

مصطفى سٌد مصطفى سعٌد محمد114315143

مصطفى شعبان محمود ابراهٌم114415144

مصطفى صالح احمد العوادٌه114515145

مصطفى عبد الحمٌد عبد الحافظ محمد حسن114615146

مصطفى عبد اللطٌف محمد عزٌز محمد114715147

مصطفى عبد المعطى جوده عبد المعطى114815148

مصطفى عبد المنعم السٌد عبد الجواد114915149

مصطفى عز الدٌن عبد القادر عبد الظاهر محمد115015150

مصطفى عزت تحسٌن عبد العزٌز115115151

مصطفى على ابراهٌم على سالم115215152

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  65لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

مصطفى على عبد المجٌد السٌد115315153

مصطفى كمال سلٌمان محمود115415154

مصطفى محسن لطفى محمد عبد هللا115515155

مصطفى محمد صبرى سٌد115615156

مصطفى محمد عبده محمود115715157

مصطفى محمد محمد عبد الوهاب فاٌد115815158

مصطفى محمد محمدى احمد115915159

مصطفى محمد مسلم نجم مسلم116015160

مصطفى محمد موسى ابراهٌم موسى116115161

مصطفى محمود محمد محمد عبد الفتاح116215162

مصطفى هشام فتحى عبد الكرٌم شلبى116315163

معاذ احمد منصور ابوالفتوح116415164

معاذ اسامه عبد الحمٌد محمود116515165

معاذ خالد عبد الوهاب خالد116615166

معاذ محمد فتحً مهران116715167

معاذ مصطفى فتحى محمد116815168

معاذ هانى شكرى مصطفى مهابه116915169

معتز سعٌد محمد على مرسى117015170

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  66لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

ملك عبد هللا محمد عبد الحمٌد117115171

ملك محمد حلمى محمد عجور117215172

ملك محمد سٌد محمد عبد هللا117315173

ملكه مجدى سالمه نصر117415174

منار احمد محمد نور الدٌن117515175

منار اسامه كامل طه117615176

منار انور احمد على محمد117715177

منار صبرى محمد مصطفى اسماعٌل117815178

منار عٌد حسٌن حلم117915179ً

منار مجدى زٌن محمد118015180

منار مجدى صالح سٌد118115181

منار محمد ابراهٌم السٌد118215182

منار محمود السٌد محمود118315183

منار هانى صبحى احمدعبدربه118415184

منتصر حسام حسن ٌونس118515185

تعدٌل ترشٌح اداب بنهامنصور السٌد عبد الستار محمد118615186

منصور صالح منصور محمد صالح118715187

منصور عبد العاطى منصور محمد118815188

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  67لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

منه هللا ابراهٌم دسوقى احمد118915189

منه هللا ابراهٌم عبد هللا محمد امام119015190

منه هللا احمد عبد العزٌز ابراهٌم119115191

منه هللا اشرف محمد فكرى119215192

منه هللا حسن عبد المولى دٌاب119315193

منه هللا صبرى عبد المطلب عتابى119415194

منه هللا عرفات رزق ناٌل119515195

منه هللا فوزى محمد محمود119615196

منه هللا مجدى فهمى عفٌفى دٌاب119715197

منه هللا محمد رٌاض محمد119815198

منه هللا محمد عبد الرحمن عطٌه119915199

منه هللا محمد عبد الفتاح ابو الفتوح مهدى120015200

منه هللا محمد عبد الفتاح ابوسقاٌه120115201

منه هللا محمد عبد هللا عطٌه120215202

منه هللا محمود دسوقى احمد120315203

منى اسماعٌل السٌد امام محمد120415204

منى انور ابو السعود رٌاض120515205

منى سٌف النصر انور على السعدنى120615206

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  68لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

مها حفنى ابراهٌم الحفنى القطب120715207

مها محمد ابوزٌد محمد ابوزٌد عطا هللا120815208

مها محمد حلمى مصطفى محمد120915209

مهاب احمد السٌد محمد السٌد121015210

مهجه رافت سعد عبد الرازق121115211

مهند محمود صالح بٌومى الوكٌل121215212

مؤمن احمد محمد جالل عبد الهادى121315213

مؤمن اشرف محمد احمد121415214

مؤمن محمد حسن خلٌل121515215

مى حسن بدر علٌوه بدر121615216

مى شرٌف عبد المحى ابراهٌم عثمان121715217

مى عبد الحى محمد عبد الحى سٌد احمد121815218

مٌاده طارق احمد حسن121915219

مٌار محمود احمد مرعى122015220

مٌار مصطفى السٌد محمد كشك122115221

مٌار ٌحى عبد العزٌز احمد122215222

مٌنا عوض بشرى غالى عوض122315223

اعاده قٌد تجاره بنهانادر بولس الشحات توفٌق حنا122415224

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  69لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

نقل قٌد جامعه المستقبل لإلقتصاد والعلوم السٌاسٌهنادٌن حسام الدٌن رمضان عبد السالم سلٌم122515225

نادٌه جمال حفنى عبد الفتاح122615226

نادٌه عبد الراضى ٌونس عبد الرازق122715227

نارٌمان سعٌد ابوالفتوح عبد المعطى عبد اللطٌف122815228

نارٌمان وجٌه عبد الحى سلٌمان جوجو122915229

ناصر عماد محمد كمال محمود123015230

نانسى خالد رٌاض توفٌق محمد غنٌم123115231

نانسى رضا عبد السالم بدر123215232

نانسى طاهر صالح الدٌن محمد123315233

نانسى عادل عبد التواب سعد123415234

نانسى هانى محٌى جرجس محٌى123515235

مؤهالت علٌا تجاره الزقازٌقنبٌل مجدى ابو الفتوح عبد الرازق123615236

نجالء طارق زٌن العابدٌن عبد العال123715237

نجالء فتحى محمد سند عبد السمٌع123815238

ندا سامى فرج عبد الغن123915239ً

ندا عاطف قطب حسن الشوربجى124015240

ندا على محمد حسٌن حسن124115241

نداء عماد مصطفى عبد الهادى124215242

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  70لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

ندى احمد فوزى احمد ابراهٌم124315243

ندى اسامه محمد احمد رمضان124415244

ندى اشرف محمد عثمان124515245

ندى السٌد على عٌد124615246

ندى حمدى محمد امام هاشم124715247

ندى سٌد منٌب محمود سٌد منٌب124815248

ندى عادل فهمى عبد الرازق124915249

ندى عبد الشافى شحات عبد الهادى125015250

ندى عصام احمد بٌومى125115251

ندى عمر سالم حسٌن125215252

ندى عواد ابوسرٌع عواد125315253

ندى ماهر شعبان ابوطالب125415254

ندى متولى محمد متولى محمد125515255

ندى محمد بربرى محمود125615256

ندى محمد جمال زٌن125715257

ندى محمد صابر محمود سالم125815258

ندى محمد على ابراهٌم125915259

ندى محمد محمد عبد هللا126015260

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  71لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

ندى محمد ٌونس محمد بدوى126115261

ندى محمود شلتوت سعد126215262

ندى نبٌل عصمت عبد المنعم126315263

ندى ٌاسر احمد حسن126415264

نردٌن طارق لوٌس سامى حنا126515265

نرمٌن السٌد احمد رشاد احمد126615266

نرمٌن سٌد محمد غرٌب عبد الرحٌم126715267

نرمٌن محمد محمد كمال126815268

نرمٌن محمود زكرٌا خلٌل حجازى126915269

نسرٌن سعٌد عبد الرازق رفاعى127015270

نفٌن رضا قاسم عبد المجٌد127115271

نهال محب الدٌن محمد الطنانى127215272

نهى ابوالعنٌن محمد مسلم127315273

مؤهالت علٌا لٌسانس اداب عٌن شمسنهى رائد احمد منصور127415274

نهى عبد الكرٌم عبد المنعم سالم127515275

نور احمد عبد الستار حماد127615276

نور الدٌن جمال محمد زغلول127715277

نور خالد عبد هللا حسن على ابوهبش127815278

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  72لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

نورا اٌمن ابوالحسن عبد الموجود127915279

نورا شفٌق فوزى مبارك128015280

نورا عادل خلٌل على خلٌل128115281

نورا عبد المقصود رمضان عبد المقصود128215282

نورا محمد هنداوى سلٌمان128315283

نوران احمد حسنى عبد العزٌز128415284

نوران نجاتى جوده عراقى دٌاب128515285

نورهان ابراهٌم محمود احمد فروح128615286

نورهان اشرف ابراهٌم محمد حسن128715287

نورهان اشرف السٌد حسن128815288

نورهان اشرف حسن صالح مكاوى128915289

نورهان اشرف صالح زكى129015290

نورهان اشرف محمد المالكى على ابوطالب129115291

نورهان حسن عبد العزٌز حسن129215292

 اكتوبر6مؤهالت علٌا صٌدله نورهان حسن محمد حسن المراغى129315293

نورهان طارق سعٌد سالمه129415294

نورهان عادل احمد ابراهٌم129515295

نورهان عبد الرحمن عبد العظٌم احمد السٌد موسى129615296

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  73لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

نورهان عواد عواد محمود ابراهٌم129715297

نورهان عٌد عبده محمد129815298

نورهان مصطفى محمد سٌد129915299

نورهان وائل مصطفى احمد130015300

نٌرمٌن شحته محمد احمد130115301

نٌره رمضان نٌاظ ابراهٌم130215302

هاجر ابراهٌم محمد عبد هللا130315303

هاجر اسماعٌل فهمى محمود حسن130415304

هاجر حسن عبد المحسن حسن على130515305

هاجر حماده محمد زٌدان130615306

هاجر خٌرى محمد الجنٌدى130715307

هاجر شعبان عبد الشافى عبد العاطى130815308

هاجر صالح الدٌن محى الدٌن عبد الفتاح130915309

هاجر طارق فاٌد محمد ابراهٌم صٌام131015310

هاجر عادل جمعه ابراهٌم محمد131115311

هاجر عبد الباسط ابراهٌم عبد القوى131215312

هاجر عبد العزٌز عبد الفتاح عبد العزٌز131315313

هاجر عزت عفٌفى محمود131415314

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  74لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

هاجر عمرو عبد الصمد شاكر131515315

هاجر محمد سٌد احمد131615316

هاجر محمد عبد الداٌم سعٌد131715317

هاجر محمد فرج عبد الرحمن131815318

هاجر محمد محمد ابراهٌم131915319

هاجر محمد ٌوسف ابورزق132015320

هاجر مسعد محمود احمد132115321

هاجر ولٌد ابراهٌم عبد هللا132215322

هاجر ٌاسر احمد محمود الفرحاتى132315323

هاشم محمد هاشم مصطفى الخٌاط132415324

هاشم هانى هاشم مصطفى مرسى132515325

هاله عبد الحفٌظ صالح عبد الحافظ عبٌد132615326

هاله نادى عبد المحسن موسى لبده132715327

هانى خالد عبد الحلٌم بدراوى132815328

هبه حسن محمد على132915329

هبه حسٌن موسى حسن133015330

هبه سٌد محمد على بخٌت133115331

هبه عابد محمد محمد133215332

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  75لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

هبه عالء شعبان غرٌب شعبان133315333

هبه على عبد الحمٌد على حمزه133415334

هبه مسعد صالح عبد الحمٌد راضى133515335

هدى احمد نصٌح ابراهٌم133615336

هدى اٌهاب سمٌر نجٌب133715337

هدى جمعه محمد مصطفى داود133815338

هدٌر اشرف عبد الحمٌد محمود حسن133915339

هدٌر السٌد راضى محمد134015340

هدٌر سعد احمد عبد الرحمن الشاذلى134115341

هدٌر محمد شحاته عبد الوهاب134215342

هدٌر محمد فاروق بٌومى على134315343

تعدٌل ترشٌح تربٌه نوعٌه بنهاهدٌر محمود عبد الرحمن محمد134415344

هدٌر ٌاسر عبد العظٌم حسانٌن134515345

هشام طارق سعٌد امام قطٌفه134615346

هشام طلبه محمد طلبه134715347

هناء جالل سٌد عبد الفتاح134815348

هناء صابر عبد الحافظ محمد134915349

هناء صالح سلٌمان محمد135015350

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  76لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

هند ابراهٌم احمد محمد135115351

هند حسن شعبان احمد135215352

اعاده قٌد اداب بنهاهند عاطف محمود عبد العزٌز135315353

مؤهالت علٌا بكالورٌوس تجاره بنهاهند محمد صالح محمد135415354

هوٌدا رضا فوزى سٌد135515355

هوٌدا عنتر سعٌد عبد الحمٌد135615356

وائل السٌد حسن السٌد135715357

وسام السٌد محمد السٌد135815358

وسام جمال عطٌه محروس135915359

وسام رضا سٌد محمد خٌرهللا136015360

وسام شحته ابراهٌم الشبلنجاوى136115361

وفاء احمد سالم محمد سالم136215362

وفاء جمال شاكر داهش136315363

وفاء عبد الحلٌم معتمد سلٌمان136415364

ولٌد توحٌد عبد الجلٌل رمضان136515365

ولٌد صالح سعٌد عبد السالم رحال136615366

ولٌد عماره على عماره عبد ربه136715367

ٌارا خالد محمد حامد خطاب136815368

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  77لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

ٌارا خالد محمد على136915369

ٌارا رضا امام عبد الفتاح امام137015370

ٌارا هاللى فتحى هاللى محمد137115371

ٌاسر مصطفى السٌد سالمه137215372

ٌاسر هانى السٌد عبد الرحٌم مرسى137315373

ٌاسمٌن السٌد رجب حسن137415374

ٌاسمٌن جابر عبد العال قاعود137515375

ٌاسمٌن حسن سٌد حسٌن137615376

ٌاسمٌن سٌد محمود رفاعى حسن137715377

ٌاسمٌن عبد العظٌم عبد الرحمن عبد العظٌم137815378

ٌاسمٌن مجدى صبحى حامد137915379

ٌحى سٌد اسماعٌل احمد138015380

ٌحى محمد عطٌه حسن138115381

ٌحٌى ٌاسر عبد المنعم عبد الفتاح موسى138215382

ٌسن محمد بدر ٌسن بٌومى سلٌمان138315383

ٌوستٌنا امٌر ٌوسف عٌاد138415384

ٌوسف ابراهٌم السٌد احمد138515385

ٌوسف ابراهٌم مسعود عثمان138615386

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  78لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

ٌوسف ابراهٌم مصطفى صالح138715387

ٌوسف احمد ابراهٌم عبد المنعم138815388

ٌوسف احمد نبٌل سالمه عبد هللا138915389

ٌوسف اسامه حسن عبد الحلٌم139015390

ٌوسف اٌهاب عبد اللطٌف برعى139115391

نقل قٌد المعهد العالى للغات بمصر الجدٌدهٌوسف حسن احمد محمود139215392

ٌوسف حسٌن حسن السٌد139315393

ٌوسف حسٌن عبد الهادى محمد139415394

ٌوسف خالد احمد الجوهرى139515395

ٌوسف ربٌع ٌوسف حسنٌن139615396

اعاده قٌد زراعه مشتهرٌوسف زاٌد محمد فتوح زاٌد139715397

ٌوسف سمعان ٌوسف سمعان139815398

ٌوسف سٌد عبد الرحمن امام139915399

نقل قٌد معهد فنى صناعى بنهاٌوسف شعبان محمد عبد الجواد140015400

ٌوسف صالح عبد العاطى عفٌفى جبر140115401

ٌوسف عبد الحمٌد قدرى عبد الحمٌد حسن140215402

ٌوسف عبد المهدى السٌد امام140315403

ٌوسف عونى احمد ٌاسٌن140415404

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط



قائمه الفرقه االولى 

2021/2020انتساب مستجد  79لجنه رقم 

مالحظــــــــــــــاتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ولى 
أ
سماء طالب الفرقة ال

أ
 ((  مستجد"انتساب "))قائمة با

 2021/2020للعام الجامعى 

ٌوسف فارس خلف عبد الموجود140515405

نقل قٌد المعهد العالى لعلوم الحاسب التجمع الخامسٌوسف محسن رمضان مصطفى140615406

ٌوسف محمد حسن عبد الحمٌد140715407

ٌوسف محمد حسن عبد المنعم سمك140815408

ٌوسف محمد داود ابراهٌم140915409

نقل قٌد خدمه اجتماعٌه حلوانٌوسف محمد سٌد محمد141015410

ٌوسف محمد طه محمد141115411

ٌوسف محمد فتحى رفاعى صباح141215412

ٌوسف محمد منٌر فاضل141315413

ٌوسف محمد وحٌد عبد الصمد141415414

ٌوسف محمد ٌوسف سٌد على141515415

ٌوسف مٌخائٌل غطاس عوض141615416

شٌماء احمد عبد الكرٌم محمود محمد141715417

منى محمد ابراهٌم عبد المقصود141815418

 

مدٌر عام الكلٌه

محمد سٌد عبد هللا/ أ
         

مدٌر االداره

 

ش ط


