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َشأة انهغتآٌه سعد دمحم السٌد مستجد تمدٌر ١٣٠٣٩٢١

َشأة انهغتابانوب جمال لطفى ثابت مستجد تمدٌر ٢٣٠٣٩٢٢

َشأة انهغتابرار دمحم عطٌه حسٌن نعمه هللا مستجد تمدٌر ٣٣٠٣٩٢٣

َشأة انهغتابراهٌم امجد اسماعٌل ٌونس مستجد تخلف ٤٣٠٣٩٢٤

َشأة انهغتابراهٌم عماد ابراهٌم عطوه مستجد تخلف ٥٣٠٣٩٢٥

َشأة انهغتاحالم رضا عبد الحمٌد محمود دمحم مستجد تمدٌر ٦٣٠٣٩٢٦

َشأة انهغتاحمد السٌد السعٌد صابر مستجد تخلف ٧٣٠٣٩٢٧

َشأة انهغتاحمد جمال الشاذلى الشاذلى مستجد تخلف ٨٣٠٣٩٢٨

َشأة انهغتاحمد رامى دمحم امٌن ابو الفتوح مستجد تمدٌر ٩٣٠٣٩٢٩

إَٔاع انتؼبٍر اإلَساًَاحمد سمٌر فوزى ابراهٌم جاد مستجد تمدٌر ١٠٣٠٣٩٣٠

إَٔاع انتؼبٍر اإلَساًَاحمد دمحم احمد الباز عوض مستجد تخلف ١١٣٠٣٩٣١

إَٔاع انتؼبٍر اإلَساًَاحمد دمحم الدسولى ابراهٌم مستجد تخلف ١٢٣٠٣٩٣٢

إَٔاع انتؼبٍر اإلَساًَاحمد دمحم السٌد احمد دمحم ابراهٌم ٌوسف مستجد تخلف ١٣٣٠٣٩٣٣

إَٔاع انتؼبٍر اإلَساًَاحمد دمحم رمضان احمد مستجد تخلف ١٤٣٠٣٩٣٤

إَٔاع انتؼبٍر اإلَساًَاحمد نصر الدٌن ٌحٌى محمود الموجى مستجد تخلف ١٥٣٠٣٩٣٥

إَٔاع انتؼبٍر اإلَساًَازهار دمحم حامد على حسن مستجد تمدٌر ١٦٣٠٣٩٣٦

إَٔاع انتؼبٍر اإلَساًَاسراء ابراهٌم عٌد السٌد الطنطاوى مستجد تمدٌر ١٧٣٠٣٩٣٧

إَٔاع انتؼبٍر اإلَساًَاسراء اٌهاب على دمحم زكرٌا مستجد تمدٌر ١٨٣٠٣٩٣٨

إَٔاع انتؼبٍر اإلَساًَاسراء بكر فرٌج عبد العزٌز حسن مستجد تمدٌر ١٩٣٠٣٩٣٩

إَٔاع انتؼبٍر اإلَساًَاسراء جمال عبد العزٌز البهى الحناوى مستجد تمدٌر ٢٠٣٠٣٩٤٠
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انتؼبٍر انٕضؼً اإلرادي فً انهغتاسراء رزق دمحم السٌد ٌوسف االسطى مستجد تمدٌر ٢١٣٠٣٩٤١

انتؼبٍر انٕضؼً اإلرادي فً انهغتاسراء رمضان عبد العزٌز رمضان على مستجد تمدٌر ٢٢٣٠٣٩٤٢

انتؼبٍر انٕضؼً اإلرادي فً انهغتاسراء صالح منصور مصطفى رزق مستجد تخلف ٢٣٣٠٣٩٤٣

انتؼبٍر انٕضؼً اإلرادي فً انهغتاسراء طارق سعٌد دمحم موسى مستجد تمدٌر ٢٤٣٠٣٩٤٤

انتؼبٍر انٕضؼً اإلرادي فً انهغتاسراء مجدى فؤاد دمحم ابراهٌم العزب مستجد تمدٌر ٢٥٣٠٣٩٤٥

انتؼبٍر انٕضؼً اإلرادي فً انهغتاسراء مسعد المطب عبدالهادى مستجد تمدٌر ٢٦٣٠٣٩٤٦

استخذاو االشاراث كهغتاسراء مٌسره حلمى ٌوسف مصطفى مستجد تمدٌر ٢٧٣٠٣٩٤٧

استخذاو االشاراث كهغتاسراء ٌاسر عدنان معٌن زرزوره مستجد تمدٌر ٢٨٣٠٣٩٤٨

استخذاو االشاراث كهغتاسالم احمد احمد عبد المنعم الربعى مستجد تمدٌر ٢٩٣٠٣٩٤٩

استخذاو االشاراث كهغتاسالم جمال السٌد رجال مستجد تخلف ٣٠٣٠٣٩٥٠

استخذاو االشاراث كهغتاسالم خالد كمال المرسى العشماوى مستجد تخلف ٣١٣٠٣٩٥١

استخذاو االشاراث كهغتاسالم عبد الوهاب احمد محمود حسٌن مستجد تخلف ٣٢٣٠٣٩٥٢

استخذاو االشاراث كهغتاسالم دمحم الدٌسطى على الدٌسطى مستجد تمدٌر ٣٣٣٠٣٩٥٣

استخذاو االشاراث كهغتاسماء احمد السٌد دمحم دمحم ابو شوشه مستجد تمدٌر ٣٤٣٠٣٩٥٤

اختظاص االَساٌ بانهغتاسماء السٌد دمحم السٌد المتولى مستجد تمدٌر ٣٥٣٠٣٩٥٥

اختظاص االَساٌ بانهغتاسماء المرسى معوض خطاب مستجد تمدٌر ٣٦٣٠٣٩٥٦

اختظاص االَساٌ بانهغتاسماء المغاورى سعٌد المغاورى مستجد تمدٌر ٣٧٣٠٣٩٥٧

اختظاص االَساٌ بانهغتاسماء جمال توكل نبٌه مستجد تمدٌر ٣٨٣٠٣٩٥٨

اختظاص االَساٌ بانهغتاسماء رضا ابراهٌم دمحم السٌد مستجد تمدٌر ٣٩٣٠٣٩٥٩

ٔسائم انتؼبٍر ػٍ انحٍٕاٌاسماء سالم عبدالنبى رزق سالم مستجد تمدٌر ٤٠٣٠٣٩٦٠
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ٔسائم انتؼبٍر ػٍ انحٍٕاٌاسماء سعٌد عبد اللطٌف بكر مستجد تخلف ٤١٣٠٣٩٦١

ٔسائم انتؼبٍر ػٍ انحٍٕاٌاسماء مجدى عبد الغنى بدٌر خلٌل مستجد تمدٌر ٤٢٣٠٣٩٦٢

ٔسائم انتؼبٍر ػٍ انحٍٕاٌاسماء دمحم بدٌر عبد البارى البلماسً مستجد تمدٌر ٤٣٣٠٣٩٦٣

ٔسائم انتؼبٍر ػٍ انحٍٕاٌاسماء دمحم حسنى بخاطره الصعٌدى مستجد تخلف ٤٤٣٠٣٩٦٤

ٔسائم انتؼبٍر ػٍ انحٍٕاٌاسماء محمود السعٌد دمحم سلطان مستجد تمدٌر ٤٥٣٠٣٩٦٥

ٔسائم انتؼبٍر ػٍ انحٍٕاٌاسماء ٌاسر دمحم اسماعٌل مستجد تمدٌر ٤٦٣٠٣٩٦٦

اشاراث انحشراث كهغتاسماعٌل ابراهٌم عبدالفتاح اسماعٌل مستجد تخلف ٤٧٣٠٣٩٦٧

اشاراث انحشراث كهغتافنان دمحم دمحم دمحم غنٌم مستجد تمدٌر ٤٨٣٠٣٩٦٨

اشاراث انحشراث كهغتاكرام عادل عبد العزٌز عبد العظٌم محمود مستجد تمدٌر ٤٩٣٠٣٩٦٩

اشاراث انحشراث كهغتاالء السٌد السٌد احمد سٌد احمد مستجد تمدٌر ٥٠٣٠٣٩٧٠

اشاراث انحشراث كهغتاالء جمعه لاسم دمحم محرم مستجد تمدٌر ٥١٣٠٣٩٧١

اشاراث انحشراث كهغتاالء عادل ابوالنجا السٌد جابر مستجد تمدٌر ٥٢٣٠٣٩٧٢

اطٕاث انطٍٕر كهغتاالء عادل فتحى دمحم الدسولى مستجد تمدٌر ٥٣٣٠٣٩٧٣

اطٕاث انطٍٕر كهغتاالء عبدالفتاح مصطفى النعمانى ضٌف مستجد تخلف ٥٤٣٠٣٩٧٤

اطٕاث انطٍٕر كهغتاالء عصام شولى ابو منظور مستجد تمدٌر ٥٥٣٠٣٩٧٥

اطٕاث انطٍٕر كهغتاالء مجدى فؤاد دمحم ابراهٌم العزب مستجد تمدٌر ٥٦٣٠٣٩٧٦

اطٕاث انطٍٕر كهغتاالء دمحم الشحات عبدالكافى مستجد تمدٌر ٥٧٣٠٣٩٧٧

اطٕاث انطٍٕر كهغتاالء محمود السٌد عبدالخالك عطا مستجد تمدٌر ٥٨٣٠٣٩٧٨

َشأة انكالواالء محمود دمحم احمد مصطفى مستجد تمدٌر ٥٩٣٠٣٩٧٩

َشأة انكالواالء ود عبد الوهاب عبد اللطٌف مستجد تمدٌر ٦٠٣٠٣٩٨٠
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َشأة انكالوالسٌد مجدى السٌد احمد دمحم المنشاوي مستجد تخلف ٦١٣٠٣٩٨١

َشأة انكالوامال دمحم رفعت دمحم على مستجد تمدٌر ٦٢٣٠٣٩٨٢

َشأة انكالوامانى اشرف عبدالعزٌز فرج احمد مستجد تمدٌر ٦٣٣٠٣٩٨٣

َشأة انكالوامانى جمال المكاوى حراز مستجد تمدٌر ٦٤٣٠٣٩٨٤

َشأة انكالوامانى جمال حسن دمحم حسن شلبى مستجد تمدٌر ٦٥٣٠٣٩٨٥

َظرٌت اإلنٓاو اإلنًٓ فً انهغتامانى رضا عبد الباسط عبٌد مستجد تمدٌر ٦٦٣٠٣٩٨٦

َظرٌت اإلنٓاو اإلنًٓ فً انهغتامانى محسن دمحم عبد البالى اسماعٌل مستجد تخلف ٦٧٣٠٣٩٨٧

َظرٌت اإلنٓاو اإلنًٓ فً انهغتامانى ٌاسر المطب ابراهٌم سعٌد مستجد تخلف ٦٨٣٠٣٩٨٨

َظرٌت اإلنٓاو اإلنًٓ فً انهغتامل اشرف حسٌن اسماعٌل المصبى مستجد تمدٌر ٦٩٣٠٣٩٨٩

َظرٌت اإلنٓاو اإلنًٓ فً انهغتامل البدوى داود الطوال مستجد تمدٌر ٧٠٣٠٣٩٩٠

َظرٌت اإلنٓاو اإلنًٓ فً انهغتامل انورمحمود جمعه عوض حسٌن مستجد تمدٌر ٧١٣٠٣٩٩١

َظرٌت اإلنٓاو اإلنًٓ فً انهغتامل رفعت دمحم احمد امٌن مستجد تمدٌر ٧٢٣٠٣٩٩٢

َظرٌت االبتذاع ٔاالرتجال فً انهغتامنٌه سمٌر احمد ابراهٌم دمحم عجوه مستجد تمدٌر ٧٣٣٠٣٩٩٤

َظرٌت االبتذاع ٔاالرتجال فً انهغتامنٌه سمٌر السٌد عبد ربه طلبه حماده مستجد تمدٌر ٧٤٣٠٣٩٩٥

َظرٌت االبتذاع ٔاالرتجال فً انهغتامنٌه دمحم على ابراهٌم الدمراوى مستجد تمدٌر ٧٥٣٠٣٩٩٦

َظرٌت االبتذاع ٔاالرتجال فً انهغتامنٌه مصطفى دمحم رجب البهنساوى مستجد تمدٌر ٧٦٣٠٣٩٩٧

َظرٌت االبتذاع ٔاالرتجال فً انهغتامنٌه هانى سلٌم رزق المهدى مستجد تمدٌر ٧٧٣٠٣٩٩٨

َظرٌت انغرائز فً َشأة انهغتامواج السٌد بركات دمحم بركات مستجد تمدٌر ٧٨٣٠٣٩٩٩

َظرٌت انغرائز فً َشأة انهغتامٌر اسماعٌل اسماعٌل حسن عطٌه مستجد تمدٌر ٧٩٣٠٤٠٠٠

َظرٌت انغرائز فً َشأة انهغتامٌر عماد على السعٌد العطار مستجد تخلف ٨٠٣٠٤٠٠١
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َظرٌت انغرائز فً َشأة انهغتامٌرة ابراهٌم مندوه أبوطالب مستجد تمدٌر ٨١٣٠٤٠٠٢

َظرٌت انغرائز فً َشأة انهغتامٌره احمد عبدالمادر ٌونس زهرى مستجد تمدٌر ٨٢٣٠٤٠٠٣

َظرٌت انغرائز فً َشأة انهغتامٌره اٌهاب السعٌد محمود احمد طه مستجد تمدٌر ٨٣٣٠٤٠٠٤

َظرٌت االطٕاث انطبٍؼٍت فً َشأة انهغتامٌره سلطان دمحم ابراهٌم ابراهٌم مستجد تخلف ٨٤٣٠٤٠٠٥

َظرٌت االطٕاث انطبٍؼٍت فً َشأة انهغتامٌره طارق دمحم ابراهٌم المناوي مستجد تمدٌر ٨٥٣٠٤٠٠٦

َظرٌت االطٕاث انطبٍؼٍت فً َشأة انهغتامٌره غانم حسن ابراهٌم سٌف مستجد تمدٌر ٨٦٣٠٤٠٠٧

َظرٌت االطٕاث انطبٍؼٍت فً َشأة انهغتامٌره دمحم السٌد عبد المرتضى مستجد تمدٌر ٨٧٣٠٤٠٠٨

َظرٌت االطٕاث انطبٍؼٍت فً َشأة انهغتامٌره دمحم لطفى السٌد عثمان مستجد تمدٌر ٨٨٣٠٤٠٠٩

َظرٌت االطٕاث انطبٍؼٍت فً َشأة انهغتامٌره محمود محمود السٌد دمحم مستجد تمدٌر ٨٩٣٠٤٠١٠

تؼرٌف ػهى انهغت االجتًاػًامٌره مرعى عبد الجواد مصطفى احمد مستجد تمدٌر ٩٠٣٠٤٠١١

تؼرٌف ػهى انهغت االجتًاػًامٌره مسعد رمضان مسعد دمحم مستجد تمدٌر ٩١٣٠٤٠١٢

تؼرٌف ػهى انهغت االجتًاػًامٌنه خٌرى ابوزٌد ابوزٌد صابر مستجد تمدٌر ٩٢٣٠٤٠١٣

تؼرٌف ػهى انهغت االجتًاػًانتصار دمحم عبد الحمٌد مصطفى مستجد تمدٌر ٩٣٣٠٤٠١٤

تؼرٌف ػهى انهغت االجتًاػًانجى اشرف على الشرلاوى حجاب مستجد تمدٌر ٩٤٣٠٤٠١٥

انًذرست انبٌٍُٕت فً ػهى اجتًاع انهغتانجى دمحم المرسى عبد الغنى مستجد تمدٌر ٩٥٣٠٤٠١٦

انًذرست انبٌٍُٕت فً ػهى اجتًاع انهغتانس احمد دمحم دمحم ستٌت مستجد تخلف ٩٦٣٠٤٠١٧

انًذرست انبٌٍُٕت فً ػهى اجتًاع انهغتاٌاد امٌر نصر حسن الساٌح مستجد تمدٌر ٩٧٣٠٤٠١٨

انًذرست انبٌٍُٕت فً ػهى اجتًاع انهغتاٌثار ابراهٌم دمحم زكى حماده مستجد تمدٌر ٩٨٣٠٤٠١٩

انًذرست انبٌٍُٕت فً ػهى اجتًاع انهغتاٌمان احمد فرحان شحاته مستجد تمدٌر ٩٩٣٠٤٠٢٠

انًذرست انبٌٍُٕت فً ػهى اجتًاع انهغتاٌمان السٌد دمحم على عبدهللا مستجد تمدٌر ١٠٠٣٠٤٠٢١

كلٌة اآلداب
 شئون الطالب
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االجتماع- انتظام- المتحان طالب الفرلة الثالثة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  
 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة



اسى انبحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

انؼالقت بٍٍ األَثرٔبٕنٕجٍا ٔػهى انهغتاٌمان الشحات احمد عبد الرحمن مملد مستجد تمدٌر ١٠١٣٠٤٠٢٢

انؼالقت بٍٍ األَثرٔبٕنٕجٍا ٔػهى انهغتاٌمان جمال السٌد ابراهٌم عوض مستجد تمدٌر ١٠٢٣٠٤٠٢٣

انؼالقت بٍٍ األَثرٔبٕنٕجٍا ٔػهى انهغتاٌمان سمٌر عبد الحمٌد ابراهٌم بكرى مستجد تمدٌر ١٠٣٣٠٤٠٢٤

انؼالقت بٍٍ األَثرٔبٕنٕجٍا ٔػهى انهغتاٌمان صالح عبد العاطى على حالوه مستجد تمدٌر ١٠٤٣٠٤٠٢٥

انؼالقت بٍٍ األَثرٔبٕنٕجٍا ٔػهى انهغتاٌمان عابدٌن رزق فرحات حسٌن مستجد تمدٌر ١٠٥٣٠٤٠٢٦

رٔاد ػهى اجتًاع انهغتاٌمان عاطف ٌوسف دمحم ٌوسف النجار مستجد تمدٌر ١٠٦٣٠٤٠٢٧

رٔاد ػهى اجتًاع انهغتاٌمان كمال عثمان دمحم دمحم مستجد تمدٌر ١٠٧٣٠٤٠٢٨

رٔاد ػهى اجتًاع انهغتاٌمان مجدى محسن دمحم عطا هللا مستجد تمدٌر ١٠٨٣٠٤٠٢٩

رٔاد ػهى اجتًاع انهغتاٌمان دمحم ابراهٌم احمد الدهشان مستجد تمدٌر ١٠٩٣٠٤٠٣٠

رٔاد ػهى اجتًاع انهغتاٌمان دمحم الزناتى دمحم حافظ مستجد تمدٌر ١١٠٣٠٤٠٣١

رٔاد األَثرٔبٕنٕجٍا انهغٌٕتاٌمان نشأت عبد الفتاح دمحم هالل مستجد تمدٌر ١١١٣٠٤٠٣٢

رٔاد األَثرٔبٕنٕجٍا انهغٌٕتاٌمان هانى شولى دمحم مستجد تمدٌر ١١٢٣٠٤٠٣٣

رٔاد األَثرٔبٕنٕجٍا انهغٌٕتاٌمان ٌوسف محفوظ ٌوسف البربرى مستجد تمدٌر ١١٣٣٠٤٠٣٤

رٔاد األَثرٔبٕنٕجٍا انهغٌٕتاٌمن ابراهٌم دمحم رمزى عبد العزٌز سالم مستجد تمدٌر ١١٤٣٠٤٠٣٥

رٔاد األَثرٔبٕنٕجٍا انهغٌٕتاٌه ابراهٌم دمحم حسن زٌدان مستجد تمدٌر ١١٥٣٠٤٠٣٦

األَثرٔبٕنٕجٍا انثقافٍت ٔانهغتاٌه احمد طه طه ابو صمر مستجد تمدٌر ١١٦٣٠٤٠٣٧

األَثرٔبٕنٕجٍا انثقافٍت ٔانهغتاٌه اسالم عزالدٌن صبح دمحم ابوالنجا مستجد تمدٌر ١١٧٣٠٤٠٣٨

األَثرٔبٕنٕجٍا انثقافٍت ٔانهغتاٌه السعٌد دمحم السعٌد الموافى مستجد تمدٌر ١١٨٣٠٤٠٣٩

األَثرٔبٕنٕجٍا انثقافٍت ٔانهغتاٌه السٌد ابراهٌم دمحم مستجد تمدٌر ١١٩٣٠٤٠٤٠

األَثرٔبٕنٕجٍا انثقافٍت ٔانهغتاٌه السٌد الشبراوى دمحم عبد العزٌز مستجد تمدٌر ١٢٠٣٠٤٠٤١
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طبٍؼت انؼالقت بٍٍ انهغت ٔانًجتًغاٌه هللا صالح ابراهٌم على سالم مستجد تمدٌر ١٢١٣٠٤٠٤٢

طبٍؼت انؼالقت بٍٍ انهغت ٔانًجتًغاٌه اٌمن هالل دمحم ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٢٢٣٠٤٠٤٣

طبٍؼت انؼالقت بٍٍ انهغت ٔانًجتًغاٌه ثروت عبد الخالك عصفور مستجد تمدٌر ١٢٣٣٠٤٠٤٤

طبٍؼت انؼالقت بٍٍ انهغت ٔانًجتًغاٌه جمال لطفى الدسولى ابو العز مستجد تمدٌر ١٢٤٣٠٤٠٤٥

طبٍؼت انؼالقت بٍٍ انهغت ٔانًجتًغاٌه سامى محمود احمد هزاع مستجد تخلف ١٢٥٣٠٤٠٤٦

طبٍؼت انؼالقت بٍٍ انهغت ٔانًجتًغاٌه صابر السٌد عطٌه على مستجد تمدٌر ١٢٦٣٠٤٠٤٧

انؼالقت بٍٍ انهغت ٔانثقافتاٌه دمحم السعٌد دمحم ابراهٌم سالم لاسم مستجد تمدٌر ١٢٧٣٠٤٠٤٨

انؼالقت بٍٍ انهغت ٔانثقافتاٌه دمحم بسٌونى فوده عبد الحافظ مستجد تمدٌر ١٢٨٣٠٤٠٤٩

انؼالقت بٍٍ انهغت ٔانثقافتاٌه دمحم حسن ابراهٌم صالح مستجد تمدٌر ١٢٩٣٠٤٠٥٠

انؼالقت بٍٍ انهغت ٔانثقافتاٌه دمحم عبد المعطى دمحم الباز مستجد تمدٌر ١٣٠٣٠٤٠٥١

انؼالقت بٍٍ انهغت ٔانثقافتاٌه دمحم محمود ابراهٌم دوٌدار مستجد تمدٌر ١٣١٣٠٤٠٥٢

تؼرٌف ػهًاء االجتًاع انغربٍٍٍ نهغتاٌه محمود عبد الرحٌم دمحم ابو العنٌن مستجد تمدٌر ١٣٢٣٠٤٠٥٣

تؼرٌف ػهًاء االجتًاع انغربٍٍٍ نهغتاٌه مدحت دمحم عطوه ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٣٣٣٠٤٠٥٤

تؼرٌف ػهًاء االجتًاع انغربٍٍٍ نهغتاٌه ٌاسر عٌد الدسولى مستجد تمدٌر ١٣٤٣٠٤٠٥٥

تؼرٌف ػهًاء االجتًاع انغربٍٍٍ نهغتاٌهاب دمحم عوض على احمد هله مستجد تخلف ١٣٥٣٠٤٠٥٦

تؼرٌف ػهًاء االجتًاع انغربٍٍٍ نهغتبسمه ابراهٌم ابراهٌم الدسولى ابو المعاطى مستجد تمدٌر ١٣٦٣٠٤٠٥٧

تؼرٌف ػهًاء االجتًاع انغربٍٍٍ نهغتبسمه ابو المعاطى السعٌد حشٌش مستجد تمدٌر ١٣٧٣٠٤٠٥٨

تؼرٌف ػهًاء األَثرٔبٕنٕجٍا انثقافٍت نهغتبسمه احمد دمحم احمد رمضان مستجد تخلف ١٣٨٣٠٤٠٥٩

تؼرٌف ػهًاء األَثرٔبٕنٕجٍا انثقافٍت نهغتبسنت سامى منصور حسن السعدنى مستجد تمدٌر ١٣٩٣٠٤٠٦٠

تؼرٌف ػهًاء األَثرٔبٕنٕجٍا انثقافٍت نهغتبسنت عمر حامد اسماعٌل بهلول مستجد تمدٌر ١٤٠٣٠٤٠٦١
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تؼرٌف ػهًاء األَثرٔبٕنٕجٍا انثقافٍت نهغتبسنت دمحم على على شوالى مستجد تمدٌر ١٤١٣٠٤٠٦٢

تؼرٌف ػهًاء األَثرٔبٕنٕجٍا انثقافٍت نهغتتسنٌم ممدوح عبدالعزٌز عبدالرازق العرالى مستجد تمدٌر ١٤٢٣٠٤٠٦٣

تؼرٌف ػهًاء األَثرٔبٕنٕجٍا انثقافٍت نهغتتمى ماهر احمد دمحم سٌد احمد مستجد تمدٌر ١٤٣٣٠٤٠٦٤

تؼرٌف ػهًاء انؼرب نهغتثرٌا عبد الرؤف مصطفى دمحم غنٌم مستجد تمدٌر ١٤٤٣٠٤٠٦٥

تؼرٌف ػهًاء انؼرب نهغتثناء رضا محمود السحرٌت مستجد تمدٌر ١٤٥٣٠٤٠٦٦

تؼرٌف ػهًاء انؼرب نهغتجاال عادل فؤاد عبدالنور مستجد تمدٌر ١٤٦٣٠٤٠٦٧

تؼرٌف ػهًاء انؼرب نهغتجمٌانه جمال جاد الكرٌم سدره مستجد تمدٌر ١٤٧٣٠٤٠٦٨

تؼرٌف ػهًاء انؼرب نهغتحاتم دمحم شولى دمحم السٌد مستجد تمدٌر ١٤٨٣٠٤٠٦٩

انخظائض األساسٍت نهغتحسام احمد سعد عبد المادر مستجد تخلف ١٤٩٣٠٤٠٧٠

انخظائض األساسٍت نهغتحسن عبد الغنى حسن المصٌلحى مستجد تمدٌر ١٥٠٣٠٤٠٧١

انخظائض األساسٍت نهغتحمده عصام دمحم احمد مستجد تمدٌر ١٥١٣٠٤٠٧٢

انخظائض األساسٍت نهغتحنان رشاد فهمى امٌن كرٌمه مستجد تمدٌر ١٥٢٣٠٤٠٧٣

انخظائض األساسٍت نهغتخالد دمحم دمحم لطفى موسى مستجد تمدٌر ١٥٣٣٠٤٠٧٤

انخظائض األساسٍت نهغتخلود السعٌد محمود على الكنانى مستجد تمدٌر ١٥٤٣٠٤٠٧٥

انٕظٍفت االتظانٍت نهغتخلود خالد السعٌد حسونه مستجد تمدٌر ١٥٥٣٠٤٠٧٦

انٕظٍفت االتظانٍت نهغتخلود خالد جمال دمحم عبدالرحمن مستجد تمدٌر ١٥٦٣٠٤٠٧٧

انٕظٍفت االتظانٍت نهغتدالٌا شرٌف عبدالرازق على رضوان مستجد تخلف ١٥٧٣٠٤٠٧٨

انٕظٍفت االتظانٍت نهغتدعاء احمد السٌد ابو النور دوٌب مستجد تمدٌر ١٥٨٣٠٤٠٧٩

انٕظٍفت االتظانٍت نهغتدعاء طارق ٌحى دمحم مستجد تمدٌر ١٥٩٣٠٤٠٨٠

انٕظٍفت االتظانٍت نهغتدعاء عالم ابراهٌم عبدالفتاح مستجد تمدٌر ١٦٠٣٠٤٠٨١
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انذراساث انٕطفٍت ٔانتُٕػاث انهغٌٕتدنٌا احمد دمحم عبد العزٌز لاسم مستجد تمدٌر ١٦١٣٠٤٠٨٢

انذراساث انٕطفٍت ٔانتُٕػاث انهغٌٕتدنٌا عبد السالم عبد الغفار امٌن مستجد تمدٌر ١٦٢٣٠٤٠٨٣

انذراساث انٕطفٍت ٔانتُٕػاث انهغٌٕتدنٌا دمحم حسن صالح مستجد تمدٌر ١٦٣٣٠٤٠٨٤

انذراساث انٕطفٍت ٔانتُٕػاث انهغٌٕتدٌنا ابراهٌم دمحم دمحم مستجد تخلف ١٦٤٣٠٤٠٨٥

انذراساث انٕطفٍت ٔانتُٕػاث انهغٌٕتدٌنا احمد حسنٌن سعد سلٌمان مستجد تمدٌر ١٦٥٣٠٤٠٨٦

انذراساث انٕطفٍت ٔانتُٕػاث انهغٌٕتدٌنا احمد دمحم نبٌل رشاد علً مستجد تمدٌر ١٦٦٣٠٤٠٨٧

ياٍْت انهٓجت االجتًاػٍتدٌنا الحسٌنى السٌد احمد رمضان مستجد تمدٌر ١٦٧٣٠٤٠٨٨

ياٍْت انهٓجت االجتًاػٍتدٌنا السٌد عبد العظٌم ابوحسن مستجد تمدٌر ١٦٨٣٠٤٠٨٩

ياٍْت انهٓجت االجتًاػٍتدٌنا عادل المنسى احمدالبدوى مستجد تمدٌر ١٦٩٣٠٤٠٩٠

ياٍْت انهٓجت االجتًاػٍتذكرى زكى حلمى عبد اللطٌف شلبى هوٌدى مستجد تمدٌر ١٧٠٣٠٤٠٩١

ياٍْت انهٓجت االجتًاػٍتذكرى سامى السٌد دمحم لندٌل مستجد تمدٌر ١٧١٣٠٤٠٩٢

انًستٕي انظٕتً نهغترابحه السعٌد دمحم السعٌد محمود مستجد تمدٌر ١٧٢٣٠٤٠٩٣

انًستٕي انظٕتً نهغترانا سمٌر دمحم ابراهٌم ٌوسف مستجد تمدٌر ١٧٣٣٠٤٠٩٤

انًستٕي انظٕتً نهغترانٌا حسن ٌوسف الموافى المزٌن مستجد تمدٌر ١٧٤٣٠٤٠٩٥

انًستٕي انظٕتً نهغترحمه السٌد دمحم سلٌمان مستجد تمدٌر ١٧٥٣٠٤٠٩٦

انًستٕي انظٕتً نهغترحمه رجب السٌد دمحم ابو موسى مستجد تمدٌر ١٧٦٣٠٤٠٩٧

انًستٕي انظرفً نهغترحمه عبٌده ابوالفتوح الغمرى مستجد تمدٌر ١٧٧٣٠٤٠٩٨

انًستٕي انظرفً نهغترحمه كمال دمحم كامل خلٌل مستجد تمدٌر ١٧٨٣٠٤٠٩٩

انًستٕي انظرفً نهغترضا دمحم السعٌد غنٌم مستجد تمدٌر ١٧٩٣٠٤١٠٠

انًستٕي انظرفً نهغترضا دمحم عبدالسمٌع احمد محمود مستجد تمدٌر ١٨٠٣٠٤١٠١
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انًستٕي انظرفً نهغترغده اٌمن محمود دمحم المنطاوى مستجد تمدٌر ١٨١٣٠٤١٠٢

انًستٕي انُحٕي نهغترلٌه الدسولى الدسولى دمحم المنسً مستجد تمدٌر ١٨٢٣٠٤١٠٣

انًستٕي انُحٕي نهغترنا ابراهٌم حسن ابراهٌم حسن مستجد تمدٌر ١٨٣٣٠٤١٠٤

انًستٕي انُحٕي نهغترنا حامد عباس عبد هللا مستجد تمدٌر ١٨٤٣٠٤١٠٥

انًستٕي انُحٕي نهغترنا خالد عبدالمعطى دمحم على مستجد تمدٌر ١٨٥٣٠٤١٠٦

انًستٕي انُحٕي نهغترنا دمحم دمحم عبد الممصود مستجد تمدٌر ١٨٦٣٠٤١٠٧

انًستٕي انذالنً نهغترنا محمود مصطفى عبده دمحم مستجد تمدٌر ١٨٧٣٠٤١٠٨

انًستٕي انذالنً نهغتروان حسام السٌد دمحم على حبٌب مستجد تمدٌر ١٨٨٣٠٤١٠٩

انًستٕي انذالنً نهغتروان رضا دمحم ابراهٌم داود مستجد تمدٌر ١٨٩٣٠٤١١٠

انًستٕي انذالنً نهغتروالن خالد دمحم الطاهر دمحم مختار مستجد تمدٌر ١٩٠٣٠٤١١١

انًستٕي انذالنً نهغترٌم اشرف عبد الحمٌد احمد خطاب مستجد تمدٌر ١٩١٣٠٤١١٢

أًٍْت انًؼًُ فً انهغترٌم اشرف عوض هللا السٌد نصار مستجد تمدٌر ١٩٢٣٠٤١١٣

أًٍْت انًؼًُ فً انهغترٌم جمعه عبد الخالك على السٌد مستجد تمدٌر ١٩٣٣٠٤١١٤

أًٍْت انًؼًُ فً انهغترٌم سعد فهٌم ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٩٤٣٠٤١١٥

أًٍْت انًؼًُ فً انهغترٌم على عبد هللا عبد الشافى مستجد تمدٌر ١٩٥٣٠٤١١٦

أًٍْت انًؼًُ فً انهغتسارة محمود محمود دمحم احمد مستجد تمدٌر ١٩٦٣٠٤١١٨

انترادف فً انهغتساره السٌد المرسى رمضان عبد العزٌز مستجد تمدٌر ١٩٧٣٠٤١١٩

انترادف فً انهغتساره زنفل دمحم زنفل العشره مستجد تمدٌر ١٩٨٣٠٤١٢٠

انترادف فً انهغتساره طارق احمد دمحم ابراهٌم زوٌته مستجد تمدٌر ١٩٩٣٠٤١٢١

انترادف فً انهغتساره عبد الحلٌم عبد الحلٌم عبد الرازق بشار مستجد تخلف ٢٠٠٣٠٤١٢٢
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انترادف فً انهغتساره دمحم ثابت دمحم فراج مستجد تمدٌر ٢٠١٣٠٤١٢٣

انترادف فً انهغتسامٌه مصطفى عبد السالم عبد الواحد النالر مستجد تمدٌر ٢٠٢٣٠٤١٢٤

انًشترك انهفظً فً انهغتسحر حسٌن دمحم مختار ٌوسف مستجد تمدٌر ٢٠٣٣٠٤١٢٥

انًشترك انهفظً فً انهغتسلمى ابراهٌم حسن دمحم حسن مستجد تخلف ٢٠٤٣٠٤١٢٦

انًشترك انهفظً فً انهغتسلمى حسام الدٌن مصطفى عوض مستجد تمدٌر ٢٠٥٣٠٤١٢٧

انًشترك انهفظً فً انهغتسلمى سلٌمان عبد العزٌز رضوان مستجد تمدٌر ٢٠٦٣٠٤١٢٨

انًشترك انهفظً فً انهغتسلمى طارق الباز عبد المعطى الباز مستجد تمدٌر ٢٠٧٣٠٤١٢٩

انًشترك انهفظً فً انهغتسلوان احمد دمحم احمد السٌد مستجد تمدٌر ٢٠٨٣٠٤١٣٠

األضذاد فً انهغتسلوى عماد امٌن احمد عبدالفتاح مستجد تمدٌر ٢٠٩٣٠٤١٣١

األضذاد فً انهغتسماء السٌد سالمه عبد الحمٌد االمام مستجد تمدٌر ٢١٠٣٠٤١٣٢

األضذاد فً انهغتسماح على عوض الصاوى برهام مستجد تمدٌر ٢١١٣٠٤١٣٣

األضذاد فً انهغتسمر ابراهٌم الشحات طه مستجد تمدٌر ٢١٢٣٠٤١٣٤

األضذاد فً انهغتسمر السٌد عبد الستار طه الغالى مستجد تمدٌر ٢١٣٣٠٤١٣٥

انؼالقت بٍٍ االسى ٔانًسًً فً انهغتسمر اٌمن سامى عبد المحسن نجله مستجد تمدٌر ٢١٤٣٠٤١٣٦

انؼالقت بٍٍ االسى ٔانًسًً فً انهغتسندس فاروق دمحم دمحم العلمً مستجد تمدٌر ٢١٥٣٠٤١٣٧

انؼالقت بٍٍ االسى ٔانًسًً فً انهغتسهٌر امجد عبد السالم شلبى عبدالسالم مستجد تمدٌر ٢١٦٣٠٤١٣٨

انؼالقت بٍٍ االسى ٔانًسًً فً انهغتسٌف حسام الدٌن على ابراهٌم جمعة مستجد تخلف ٢١٧٣٠٤١٣٩

انؼالقت بٍٍ االسى ٔانًسًً فً انهغتشاهندا شعبان دمحم عبد العال مستجد تمدٌر ٢١٨٣٠٤١٤٠

انؼالقت بٍٍ االسى ٔانًسًً فً انهغتشاهنده رضا محمود عبده على مستجد تمدٌر ٢١٩٣٠٤١٤١

يرَٔت انهغتشروق اشرف السٌد جالله مستجد تمدٌر ٢٢٠٣٠٤١٤٢
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يرَٔت انهغتشروق جمعه دمحم الحمالى السٌد مستجد تمدٌر ٢٢١٣٠٤١٤٣

يرَٔت انهغتشروق خالد عبد الفتاح محمود عباس مستجد تمدٌر ٢٢٢٣٠٤١٤٤

يرَٔت انهغتشروق عبد البالى على جمعه مستجد تمدٌر ٢٢٣٣٠٤١٤٥

يرَٔت انهغتشٌماء احمد موسى احمد موسى مستجد تمدٌر ٢٢٤٣٠٤١٤٦

انهغت ًَٔط انحٍاة انسائذةشٌماء حسن توفٌك ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٢٥٣٠٤١٤٧

انهغت ًَٔط انحٍاة انسائذةصافى عماد المهدى اسماعٌل مستجد تمدٌر ٢٢٦٣٠٤١٤٨

انهغت ًَٔط انحٍاة انسائذةصباح دمحم دمحم ابوالعز مستجد تمدٌر ٢٢٧٣٠٤١٤٩

انهغت ًَٔط انحٍاة انسائذةصفاء محمود دمحم دمحم الهوارى مستجد تمدٌر ٢٢٨٣٠٤١٥٠

انهغت ًَٔط انحٍاة انسائذةضحى فوزى دمحم دمحم فرج مستجد تمدٌر ٢٢٩٣٠٤١٥١

تُٕع انهغاث ٔتؼذدْاطارق حسٌن حسانٌن على شاهٌن مستجد تمدٌر ٢٣٠٣٠٤١٥٢

تُٕع انهغاث ٔتؼذدْاعادل دمحم على البلوشى ابو رٌا مستجد تمدٌر ٢٣١٣٠٤١٥٣

تُٕع انهغاث ٔتؼذدْاعاٌده عبد العزٌز على حسن حماد مستجد تمدٌر ٢٣٢٣٠٤١٥٤

تُٕع انهغاث ٔتؼذدْاعبد الرحمن ممدوح الشحات عطوه مستجد تمدٌر ٢٣٣٣٠٤١٥٥

تُٕع انهغاث ٔتؼذدْاعبد هللا محمود مجاهد مجاهد شتٌه مستجد تمدٌر ٢٣٤٣٠٤١٥٦

تقسٍى انهغاث فً انؼانى إنً أسر أٔ يجًٕػاثعبدالرحمن دمحم عبدالرحمن عطاهللا عطاهللا مستجد تمدٌر ٢٣٥٣٠٤١٥٧

تقسٍى انهغاث فً انؼانى إنً أسر أٔ يجًٕػاثعبدهللا محمود دمحم رزق موسى مستجد تخلف ٢٣٦٣٠٤١٥٨

تقسٍى انهغاث فً انؼانى إنً أسر أٔ يجًٕػاثعزه احمد دمحم احمد الماضى مستجد تمدٌر ٢٣٧٣٠٤١٥٩

تقسٍى انهغاث فً انؼانى إنً أسر أٔ يجًٕػاثعزه السٌد ابو فراج السٌد سلٌمان مستجد تمدٌر ٢٣٨٣٠٤١٦٠

تقسٍى انهغاث فً انؼانى إنً أسر أٔ يجًٕػاثعزه مصطفى دمحم دمحم الفمً مستجد تمدٌر ٢٣٩٣٠٤١٦١

تقسٍى انهغاث فً انؼانى إنً أسر أٔ يجًٕػاثعصام رضا دمحم جلد كشن مستجد تمدٌر ٢٤٠٣٠٤١٦٢
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اسٌٍٕت-انهغاث األفرٔعفاف السٌد عبد الحى السٌد الجوهرى مستجد تمدٌر ٢٤١٣٠٤١٦٣

اسٌٍٕت-انهغاث األفرٔعفاف ربٌع محمود دمحم السعٌد على مستجد تمدٌر ٢٤٢٣٠٤١٦٤

اسٌٍٕت-انهغاث األفرٔعال رضا عبد الغنى السٌد ابو العنٌن مستجد تمدٌر ٢٤٣٣٠٤١٦٥

اسٌٍٕت-انهغاث األفرٔعالء الباز محمود صادق مستجد تمدٌر ٢٤٤٣٠٤١٦٦

اسٌٍٕت-انهغاث األفرٔعلى احمد على السعٌد غزاله مستجد تخلف ٢٤٥٣٠٤١٦٧

اسٌٍٕت-انهغاث األفرٔعلى السٌد على مصطفى مستجد تمدٌر ٢٤٦٣٠٤١٦٨

كَٕغٕ-نغاث انٍُجرعلٌاء شرٌف حمدى دمحم غٌث مستجد تمدٌر ٢٤٧٣٠٤١٦٩

كَٕغٕ-نغاث انٍُجرعمر دمحم عبد السالم على ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٤٨٣٠٤١٧٠

كَٕغٕ-نغاث انٍُجرعٌسوى دمحم محمود عبدالمطلب مستجد تمدٌر ٢٤٩٣٠٤١٧١

كَٕغٕ-نغاث انٍُجرفادى مجدى شكرى مترى روفائٌل مستجد تمدٌر ٢٥٠٣٠٤١٧٢

كَٕغٕ-نغاث انٍُجرفاطمة خالد دمحم عبد المنعم مشالى مستجد تمدٌر ٢٥١٣٠٤١٧٣

نغت كردفاٌفاطمه ابراهٌم حسن العزب مستجد تمدٌر ٢٥٢٣٠٤١٧٤

نغت كردفاٌفاطمه السٌد السٌد محمود المنشاوى مستجد تخلف ٢٥٣٣٠٤١٧٥

نغت كردفاٌفاطمه السٌد على دمحم الحاٌس مستجد تمدٌر ٢٥٤٣٠٤١٧٦

نغت كردفاٌفاطمه سعد عبد هللا حمزه الشبراوى مستجد تمدٌر ٢٥٥٣٠٤١٧٧

نغت كردفاٌفاطمه دمحم رزق عبد هللا ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٥٦٣٠٤١٧٨

نغت كردفاٌفاطمه مصطفى صادق بدران بدران مستجد تمدٌر ٢٥٧٣٠٤١٧٩

انهغت ٔانًجتًغفتحٌه عادل زهرى زهرى مستجد تمدٌر ٢٥٨٣٠٤١٨٠

انهغت ٔانًجتًغكرٌم أحمد دمحم المهدى عبدالرازق مستجد تمدٌر ٢٥٩٣٠٤١٨١

انهغت ٔانًجتًغلٌلى رضا سلٌمان رمضان سلٌمان مستجد تمدٌر ٢٦٠٣٠٤١٨٢
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انهغت ٔانًجتًغلٌلى مصطفى حسن مصطفى عوض مستجد تمدٌر ٢٦١٣٠٤١٨٣

انهغت ٔانًجتًغلٌندا مجدى فتحى محمود حسن مستجد تمدٌر ٢٦٢٣٠٤١٨٤

انهغت ٔانثقافتماجى مجدى السٌد عبد النبى مستجد تمدٌر ٢٦٣٣٠٤١٨٥

انهغت ٔانثقافتدمحم احمد حلمى دمحم احمد البرعى مستجد تمدٌر ٢٦٤٣٠٤١٨٦

انهغت ٔانثقافتدمحم احمد محمود على محفوظ مستجد تمدٌر ٢٦٥٣٠٤١٨٧

انهغت ٔانثقافتدمحم اسامه طه سٌد بهنس مستجد تمدٌر ٢٦٦٣٠٤١٨٨

انهغت ٔانثقافتدمحم الصباحى جوده دمحم عرابى مستجد تخلف ٢٦٧٣٠٤١٨٩

انهغت ٔانثقافتدمحم جالل معوض عبد الباسط مستجد تمدٌر ٢٦٨٣٠٤١٩٠

َشأة انهغتدمحم جمال احمد السٌد السعدنى مستجد تمدٌر ٢٦٩٣٠٤١٩١

َشأة انهغتدمحم جمال حسٌن مصطفى الزلفى مستجد تمدٌر ٢٧٠٣٠٤١٩٢

َشأة انهغتدمحم حسام رجائى عثمان محجوب مستجد تمدٌر ٢٧١٣٠٤١٩٣

َشأة انهغتدمحم حمدى السٌد عبد العزٌز احمد مستجد تخلف ٢٧٢٣٠٤١٩٤

َشأة انهغتدمحم خالد عبد العزٌز عبد الرحمن جاد هللا مستجد تمدٌر ٢٧٣٣٠٤١٩٥

َشأة انهغتدمحم سٌد فوزى دمحم مستجد تخلف ٢٧٤٣٠٤١٩٦

َشأة انهغتدمحم صبحى عزٌز الجٌد مستجد تخلف ٢٧٥٣٠٤١٩٧

َشأة انهغتدمحم عبدالغنى على عبدالغنى الحناوى مستجد تمدٌر ٢٧٦٣٠٤١٩٨

إَٔاع انتؼبٍر االَساًَدمحم عبدالناصر السٌد الوافى مستجد تمدٌر ٢٧٧٣٠٤١٩٩

إَٔاع انتؼبٍر االَساًَدمحم دمحم سالمه الحلو مستجد تمدٌر ٢٧٨٣٠٤٢٠٠

إَٔاع انتؼبٍر االَساًَدمحم دمحم فاروق محمود احمد مستجد تمدٌر ٢٧٩٣٠٤٢٠١

إَٔاع انتؼبٍر االَساًَدمحم محمود دمحم عبد الحمٌد رمضان مستجد تخلف ٢٨٠٣٠٤٢٠٢
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يستٌٕاث انهغتدمحم محمود دمحم ناصف مستجد تمدٌر ٢٨١٣٠٤٢٠٣

يستٌٕاث انهغتدمحم مصطفى عبد المنعم صبوله مستجد تمدٌر ٢٨٢٣٠٤٢٠٤

يستٌٕاث انهغتدمحم نبٌل احمد عبده المرسى مستجد تمدٌر ٢٨٣٣٠٤٢٠٥

يستٌٕاث انهغتدمحم نجاح مصطفى على مستجد تخلف ٢٨٤٣٠٤٢٠٦

يستٌٕاث انهغتدمحم هانى احمد على مستجد تمدٌر ٢٨٥٣٠٤٢٠٧

يستٌٕاث انهغتمحمود عزمى محمود فهمى مستجد تمدٌر ٢٨٦٣٠٤٢٠٨

يستٌٕاث انهغتمرام عبدالنعٌم ابو زٌد احمد حامد مستجد تمدٌر ٢٨٧٣٠٤٢٠٩

يستٌٕاث انهغتمرح ضٌاء عثمان السٌد المتولى مستجد تمدٌر ٢٨٨٣٠٤٢١٠

يستٌٕاث انهغتمرفت صالح احمد المتولى مستجد تمدٌر ٢٨٩٣٠٤٢١١

انهٓجاث االجتًاػٍت ٔانتُٕػاث انهغٌٕت مرفت دمحم جمٌل اسماعٌل موسى مستجد تخلف ٢٩٠٣٠٤٢١٢

انهٓجاث االجتًاػٍت ٔانتُٕػاث انهغٌٕت مرفت ٌوسف جرجس منصور مستجد تمدٌر ٢٩١٣٠٤٢١٣

انهٓجاث االجتًاػٍت ٔانتُٕػاث انهغٌٕت مروه كمال دمحم ابراهٌم سلٌمان مستجد تمدٌر ٢٩٢٣٠٤٢١٤

انهٓجاث االجتًاػٍت ٔانتُٕػاث انهغٌٕت مرٌم احمد السٌد الوردانً مستجد تمدٌر ٢٩٣٣٠٤٢١٥

انهٓجاث االجتًاػٍت ٔانتُٕػاث انهغٌٕت مرٌم المهدى العٌوطى عبد هللا السعٌد مستجد تمدٌر ٢٩٤٣٠٤٢١٦

انتغٍراث االجتًاػٍت ٔانثقافٍت ٔاَؼكاساتٓا ػهى انشباب مرٌم جمال عطاهللا احمد رضوان مستجد تمدٌر ٢٩٥٣٠٤٢١٧

 ٌُاٌر 25نغت انشباب انفراَكٕاراب أًٍْتٓا ٔدٔرْا فى ثٕرة مرٌم جمال دمحم غنٌم دمحم شعٌر مستجد تخلف ٢٩٦٣٠٤٢١٨

 ٌُاٌر 25نغت انشباب انفراَكٕاراب أًٍْتٓا ٔدٔرْا فى ثٕرة مرٌم حمام عبده السٌد البدوي مستجد تمدٌر ٢٩٧٣٠٤٢١٩

 ٌُاٌر 25نغت انشباب انفراَكٕاراب أًٍْتٓا ٔدٔرْا فى ثٕرة مرٌم رضا احمد طه المنجد مستجد تمدٌر ٢٩٨٣٠٤٢٢٠

 ٌُاٌر 25نغت انشباب انفراَكٕاراب أًٍْتٓا ٔدٔرْا فى ثٕرة مرٌم طارق محمود عرفات على السٌد مستجد تمدٌر ٢٩٩٣٠٤٢٢١

 ٌُاٌر 25نغت انشباب انفراَكٕاراب أًٍْتٓا ٔدٔرْا فى ثٕرة مرٌم محمود السٌد على حسب هللا مستجد تمدٌر ٣٠٠٣٠٤٢٢٢
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أْى األنفاظ ٔانتؼبٍراث انتى ظٓرث فى انشارع انًظري أثُاء ٔ بؼذ ثٕرة ٌُاٌر مرٌم ممدوح مختار ابراهٌم شٌحه مستجد تمدٌر ٣٠١٣٠٤٢٢٣

أْى األنفاظ ٔانتؼبٍراث انتى ظٓرث فى انشارع انًظري أثُاء ٔ بؼذ ثٕرة ٌُاٌر مصطفى دمحم مصطفى عبدالفتاح مستجد تمدٌر ٣٠٢٣٠٤٢٢٤

أْى األنفاظ ٔانتؼبٍراث انتى ظٓرث فى انشارع انًظري أثُاء ٔ بؼذ ثٕرة ٌُاٌر مصطفى مراد عبد الفضٌل رمضان مستجد تخلف ٣٠٣٣٠٤٢٢٥

انتؼرف ػهى دٔر ٔسائم انتٕاطم االجتًاػً فى َشر نغت انفراَكٕاراب مصطفى ممدوح احمد غازى المصبى مستجد تخلف ٣٠٤٣٠٤٢٢٦

انتؼرف ػهى دٔر ٔسائم انتٕاطم االجتًاػً فى َشر نغت انفراَكٕاراب معتز زكرٌا دمحم حسن ٌوسف مستجد تمدٌر ٣٠٥٣٠٤٢٢٧

انتؼرف ػهى دٔر ٔسائم انتٕاطم االجتًاػً فى َشر نغت انفراَكٕاراب منار احمد عبدالعزٌز دمحم خفاجه مستجد تمدٌر ٣٠٦٣٠٤٢٢٨

انتؼرف ػهى دٔر ٔسائم انتٕاطم االجتًاػً فى َشر نغت انفراَكٕاراب منار حسٌن بدٌر ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٠٧٣٠٤٢٢٩

انتؼرف ػهى دٔر ٔسائم انتٕاطم االجتًاػً فى َشر نغت انفراَكٕاراب منار حمدى ابراهٌم شحاته مستجد تمدٌر ٣٠٨٣٠٤٢٣٠

انتؼرف ػهى دٔر ٔسائم انتٕاطم االجتًاػً فى َشر نغت انفراَكٕاراب منال نشأت رجب عبده لندٌل مستجد تمدٌر ٣٠٩٣٠٤٢٣١

انتؼرف ػهى دٔرانتغٍراث االجتًاػٍت ٔانسٍاسٍت فى َشر نغت انفراَكٕاراب منه هللا احمدالبسٌونى احمد الجمل مستجد تمدٌر ٣١٠٣٠٤٢٣٢

انتؼرف ػهى دٔرانتغٍراث االجتًاػٍت ٔانسٍاسٍت فى َشر نغت انفراَكٕاراب منه هللا طه دمحم عبدالمطلب طه مستجد تمدٌر ٣١١٣٠٤٢٣٣

انتؼرف ػهى دٔرانتغٍراث االجتًاػٍت ٔانسٍاسٍت فى َشر نغت انفراَكٕاراب منه هللا مجدى حسنى عوض هاللى مستجد تمدٌر ٣١٢٣٠٤٢٣٤

انتؼرف ػهى دٔرانتغٍراث االجتًاػٍت ٔانسٍاسٍت فى َشر نغت انفراَكٕاراب منه هللا دمحم احمد دمحم على مستجد تمدٌر ٣١٣٣٠٤٢٣٥

انتؼرف ػهى دٔرانتغٍراث االجتًاػٍت ٔانسٍاسٍت فى َشر نغت انفراَكٕاراب منه هللا محمود دمحم عبدالمنعم هاجوج مستجد تمدٌر ٣١٤٣٠٤٢٣٦

انتؼرف ػهى يُاْج انذراست ٔاألدٔاث انُظرٌت نبحث انشباب ثٕرة ٌُاٌر منى ضٌاء على عبد الوهاب زاهر مستجد تمدٌر ٣١٥٣٠٤٢٣٧

انتؼرف ػهى يُاْج انذراست ٔاألدٔاث انُظرٌت نبحث انشباب ثٕرة ٌُاٌر مها عبد الرؤف احمد دمحم على سماحه مستجد تمدٌر ٣١٦٣٠٤٢٣٨

انتؼرف ػهى يُاْج انذراست ٔاألدٔاث انُظرٌت نبحث انشباب ثٕرة ٌُاٌر مى احمد مروان سٌد احمد االشمر مستجد تمدٌر ٣١٧٣٠٤٢٣٩

انتؼرف ػهى يُاْج انذراست ٔاألدٔاث انُظرٌت نبحث انشباب ثٕرة ٌُاٌر مى اٌمن سعٌد دمحم العزب مستجد تمدٌر ٣١٨٣٠٤٢٤٠

انتؼرف ػهى يُاْج انذراست ٔاألدٔاث انُظرٌت نبحث انشباب ثٕرة ٌُاٌر مى راضى ابو زٌد احمد مرٌود مستجد تمدٌر ٣١٩٣٠٤٢٤١

انتؼرف ػهى يُاْج انذراست ٔاألدٔاث انُظرٌت نبحث انشباب ثٕرة ٌُاٌر مى سامح دمحم عبد العظٌم اسماعٌل مستجد تمدٌر ٣٢٠٣٠٤٢٤٢
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يفٕٓو انهغت ٔٔظائفٓا ٔيستٌٕاتٓا مى طارق عبد المحسن دمحم اسماعٌل فتح مستجد تمدٌر ٣٢١٣٠٤٢٤٣

ٔظائف انهغت مى كمال على على ابو عرب مستجد تمدٌر ٣٢٢٣٠٤٢٤٤

ٔظائف انهغت مى مصطفى عبدالرؤف شحاته مستجد تمدٌر ٣٢٣٣٠٤٢٤٥

ٔظائف انهغت مٌار احمد عبد الكرٌم ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٢٤٣٠٤٢٤٦

ٔظائف انهغت مٌرنا احمد حلمى على على النجار مستجد تمدٌر ٣٢٥٣٠٤٢٤٧

ٔظائف انهغت مٌرنا اشرف صالح السمعان مستجد تمدٌر ٣٢٦٣٠٤٢٤٨

أسباب اَتشار نغت انشباب انحذٌثت ػهى يٕاقغ انتٕاطم اإلجتًاػً مٌرنا امٌر مٌخائٌل اسكندر بانوب مستجد تمدٌر ٣٢٧٣٠٤٢٤٩

أسباب اَتشار نغت انشباب انحذٌثت ػهى يٕاقغ انتٕاطم اإلجتًاػً مٌرنا اٌهاب سعد حامد زاٌد مستجد تمدٌر ٣٢٨٣٠٤٢٥٠

أسباب اَتشار نغت انشباب انحذٌثت ػهى يٕاقغ انتٕاطم اإلجتًاػً مٌرنا سعد الدمحمى احمد ٌوسف مستجد تمدٌر ٣٢٩٣٠٤٢٥١

أسباب اَتشار نغت انشباب انحذٌثت ػهى يٕاقغ انتٕاطم اإلجتًاػً مٌرنا على احمد دمحم احمد مستجد تمدٌر ٣٣٠٣٠٤٢٥٢

أسباب اَتشار نغت انشباب انحذٌثت ػهى يٕاقغ انتٕاطم اإلجتًاػً مٌرهان عبد هللا على عبد هللا مستجد تخلف ٣٣١٣٠٤٢٥٣

نغت انشباب انًستحذثت نانسى احمد عبد الحمٌد احمد الحالب مستجد تمدٌر ٣٣٢٣٠٤٢٥٤

نغت انشباب انًستحذثت نجالء فتحى السٌد دمحم اسماعٌل مستجد تمدٌر ٣٣٣٣٠٤٢٥٥

نغت انشباب انًستحذثت نجالء ولٌد دمحم السٌد جمعه مستجد تخلف ٣٣٤٣٠٤٢٥٦

نغت انشباب انًستحذثت ندا اشرف ابراهٌم عبد الغنى بدر مستجد تمدٌر ٣٣٥٣٠٤٢٥٧

اَؼكاساث انثٕرة ػهى نٓجت انشباب بانشارع ندا حسنٌن عادل احمد مستجد تمدٌر ٣٣٦٣٠٤٢٥٨

اَؼكاساث انثٕرة ػهى نٓجت انشباب بانشارع ندى ابراهٌم ٌوسف حافظ الزٌر مستجد تمدٌر ٣٣٧٣٠٤٢٦٠

اَؼكاساث انثٕرة ػهى نٓجت انشباب بانشارع ندى اشرف السعٌد شراب مستجد تمدٌر ٣٣٨٣٠٤٢٦١

اَؼكاساث انثٕرة ػهى نٓجت انشباب بانشارع ندى الحسن نبٌل دمحم دمحم مستجد تمدٌر ٣٣٩٣٠٤٢٦٢

اَؼكاساث انثٕرة ػهى نٓجت انشباب بانشارع ندى السٌد دمحم احمد ابوالوفا مستجد تمدٌر ٣٤٠٣٠٤٢٦٣
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انحرفّ ٔياٍْتٓا ندى تٌسٌر فوزى ابراهٌم دمحم الشامً مستجد تمدٌر ٣٤١٣٠٤٢٦٤

انحرفّ ٔياٍْتٓا ندى صبري عثمان المنسً مستجد تمدٌر ٣٤٢٣٠٤٢٦٥

انحرفّ ٔياٍْتٓا ندى عادل عبد الحمٌد على خلٌفه مستجد تمدٌر ٣٤٣٣٠٤٢٦٦

انحرفّ ٔياٍْتٓا ندى دمحم دمحم ابراهٌم منجد مستجد تمدٌر ٣٤٤٣٠٤٢٦٧

انحرفّ ٔياٍْتٓا ندى محمود حمدى عبد الرحمن مستجد تمدٌر ٣٤٥٣٠٤٢٦٨

انظُاػاث انظغٍرة نرمٌن مجدى بٌومى دمحم دمحم البمرى مستجد تمدٌر ٣٤٦٣٠٤٢٦٩

انظُاػاث انظغٍرة نها ناصر احمد محمود المرسى مستجد تمدٌر ٣٤٧٣٠٤٢٧٠

انظُاػاث انظغٍرة نهاد ابو بكرالصدٌك دمحم على الناغى مستجد تمدٌر ٣٤٨٣٠٤٢٧١

انظُاػاث انظغٍرة نهاد احمد رمضان احمد مستجد تمدٌر ٣٤٩٣٠٤٢٧٢

االتجاْاث انُظرٌت فى دراست انهغت نهال دمحم ابو العنٌن على الزغبً مستجد تمدٌر ٣٥٠٣٠٤٢٧٣

االتجاْاث انُظرٌت فى دراست انهغت نهله دمحم السٌد المناوى المناوى مستجد تمدٌر ٣٥١٣٠٤٢٧٤

االتجاْاث انُظرٌت فى دراست انهغت نهله نشأت الحسٌنى دمحم ابراهٌم ضحى مستجد تمدٌر ٣٥٢٣٠٤٢٧٥

االتجاْاث انُظرٌت فى دراست انهغت نهى دمحم احمد عبدالعزٌز مستجد تمدٌر ٣٥٣٣٠٤٢٧٦

االتجاْاث انُظرٌت فى دراست انهغت نورا السٌد احمد عبد الممصود مستجد تمدٌر ٣٥٤٣٠٤٢٧٧

االتجاْاث انُظرٌت فى دراست انهغت نورا عبد الرحمن عبد الحلٌم حسن غانم مستجد تمدٌر ٣٥٥٣٠٤٢٧٨

انٕظٍفت انتٕاطهٍت نهغت نورا دمحم احمد ٌوسف عماشه مستجد تمدٌر ٣٥٦٣٠٤٢٧٩

انٕظٍفت انتٕاطهٍت نهغت نوران هانى عبد الرازق عثمان العارف مستجد تمدٌر ٣٥٧٣٠٤٢٨٠

انٕظٍفت انتٕاطهٍت نهغت نورهان ابراهٌم دمحم صبرى عرام مستجد تمدٌر ٣٥٨٣٠٤٢٨١

انٕظٍفت انتٕاطهٍت نهغت نورهان رمضان عبد الخالك رزق عبد الهادى مستجد تمدٌر ٣٥٩٣٠٤٢٨٢

انٕظٍفت انتٕاطهٍت نهغت نورهان طه عوض المكباتى مستجد تمدٌر ٣٦٠٣٠٤٢٨٣
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دراست انهغت فى ػهى اإلجتًاع ٔاألَثرٔبٕنٕجٍا نورهان عبد المؤمن جابر نجٌب الدسولى مستجد تمدٌر ٣٦١٣٠٤٢٨٤

دراست انهغت فى ػهى اإلجتًاع ٔاألَثرٔبٕنٕجٍا نورهان دمحم احمد كامله مستجد تمدٌر ٣٦٢٣٠٤٢٨٥

دراست انهغت فى ػهى اإلجتًاع ٔاألَثرٔبٕنٕجٍا نورهان محمود احمد محمود عبد المحسن مستجد تخلف ٣٦٣٣٠٤٢٨٦

دراست انهغت فى ػهى اإلجتًاع ٔاألَثرٔبٕنٕجٍا نورهان ناصر دمحم السٌد صٌام مستجد تمدٌر ٣٦٤٣٠٤٢٨٧

دراست انهغت فى ػهى اإلجتًاع ٔاألَثرٔبٕنٕجٍا نٌرة مجدى سٌد أحمد السٌد احمد ٌوسف مستجد تخلف ٣٦٥٣٠٤٢٨٨

دراست انهغت فى ػهى اإلجتًاع ٔاألَثرٔبٕنٕجٍا نٌره حسٌن احمد عزالرجال حسٌن مستجد تمدٌر ٣٦٦٣٠٤٢٨٩

دراست انهغت فى ػهى اإلجتًاع ٔاألَثرٔبٕنٕجٍا نٌره صبرى عبد العزٌز دمحم مصطفى مستجد تمدٌر ٣٦٧٣٠٤٢٩٠

دراست انهغت فى ػهى اإلجتًاع ٔاألَثرٔبٕنٕجٍا نٌره على دمحم دمحم الشامى مستجد تمدٌر ٣٦٨٣٠٤٢٩١

دراست انهغت فى ػهى اإلجتًاع ٔاألَثرٔبٕنٕجٍا نٌره دمحم اسماعٌل حامد العسٌوى مستجد تمدٌر ٣٦٩٣٠٤٢٩٢

دراست انهغت فى ػهى اإلجتًاع ٔاألَثرٔبٕنٕجٍا هاجر احمد عبد المجٌد فرج محمود مستجد تمدٌر ٣٧٠٣٠٤٢٩٣

تكهى ػٍ اإلطار انًُٓجً انًستخذو فى بحث انحرفٍٍٍ هاجر السٌد فولى ابراهٌم الغندور مستجد تمدٌر ٣٧١٣٠٤٢٩٤

تكهى ػٍ اإلطار انًُٓجً انًستخذو فى بحث انحرفٍٍٍ هاجر صابر رضا ابراهٌم متولى النمر مستجد تمدٌر ٣٧٢٣٠٤٢٩٥

تكهى ػٍ اإلطار انًُٓجً انًستخذو فى بحث انحرفٍٍٍ هادى محب الدرٌنى فراج علً مستجد تخلف ٣٧٣٣٠٤٢٩٦

تكهى ػٍ اإلطار انًُٓجً انًستخذو فى بحث انحرفٍٍٍ هاله السٌد السٌد عثمان مستجد تمدٌر ٣٧٤٣٠٤٢٩٧

تكهى ػٍ اإلطار انًُٓجً انًستخذو فى بحث انحرفٍٍٍ هاله السٌد دمحم المتولى عباس شحاته مستجد تمدٌر ٣٧٥٣٠٤٢٩٨

تكهى ػٍ اإلطار انًُٓجً انًستخذو فى بحث انحرفٍٍٍ هاله بسام عبد العظٌم عبد الغنى علً مستجد تمدٌر ٣٧٦٣٠٤٢٩٩

تكهى ػٍ انهٓجت هاٌدى صالح دمحمدمحم عبد العال مستجد تمدٌر ٣٧٧٣٠٤٣٠٠

تكهى ػٍ انهٓجت هاٌدى عبد الرحٌم مصطفى البكرى مستجد تمدٌر ٣٧٨٣٠٤٣٠١

تكهى ػٍ انهٓجت هاٌدى عمر فوزى فرج هللا مستجد تمدٌر ٣٧٩٣٠٤٣٠٢

تكهى ػٍ انهٓجت هاٌدى محسن ابراهٌم متولى العٌسوى مستجد تمدٌر ٣٨٠٣٠٤٣٠٣
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تكهى ػٍ انهٓجت هبه هللا السطوحى الشربٌنى الشربٌنى حسن مستجد تمدٌر ٣٨١٣٠٤٣٠٤

تكهى ػٍ انهٓجت هبه صالح عبد الفتاح عبدالهادى مستجد تمدٌر ٣٨٢٣٠٤٣٠٥

تُأل انهٓجت اإلجتًاػٍت بانتفظٍم هبه فرج سعد احمد شندى مستجد تمدٌر ٣٨٣٣٠٤٣٠٦

تُأل انهٓجت اإلجتًاػٍت بانتفظٍم هدى خالد حلمى دمحم الصعٌدي مستجد تمدٌر ٣٨٤٣٠٤٣٠٧

تُأل انهٓجت اإلجتًاػٍت بانتفظٍم هدى فاٌز دمحم عبد الجواد سالم مستجد تمدٌر ٣٨٥٣٠٤٣٠٨

تُأل انهٓجت اإلجتًاػٍت بانتفظٍم هدٌر انور حافظ عبد المادر مستجد تخلف ٣٨٦٣٠٤٣٠٩

تُأل انهٓجت اإلجتًاػٍت بانتفظٍم هدٌر دمحم مصطفى السٌد دمحم على مستجد تمدٌر ٣٨٧٣٠٤٣١٠

انهٓجاث انحرفٍت هدٌل صالح عوض صالح الحسانٌن مستجد تمدٌر ٣٨٨٣٠٤٣١١

انهٓجاث انحرفٍت هناء احمد طاهر احمد العزبى مستجد تمدٌر ٣٨٩٣٠٤٣١٢

انهٓجاث انحرفٍت هوٌدا رجب السٌد رجب دمحم مستجد تمدٌر ٣٩٠٣٠٤٣١٣

انهٓجاث انحرفٍت هوٌدا زغلول احمد احمد المسلمانى مستجد تمدٌر ٣٩١٣٠٤٣١٤

انهٓجاث انحرفٍت وفاء رضا الهندى ابراهٌم عوٌس مستجد تمدٌر ٣٩٢٣٠٤٣١٥

انهٓجاث انحرفٍت وفاء ممدوح فكرى احمد ابراهٌم مستجد تخلف ٣٩٣٣٠٤٣١٦

انهٓجاث انحرفٍت ٌارا سامح صابر مصطفى مستجد تمدٌر ٣٩٤٣٠٤٣١٧

تُٕع انهغاث ٔانهٓجاث ٔأسبابّ ٌارا دمحم مصباح احمد جمعه مستجد تمدٌر ٣٩٥٣٠٤٣١٨

تُٕع انهغاث ٔانهٓجاث ٔأسبابّ ٌاره دمحم عطٌه المغازى ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٩٦٣٠٤٣١٩

تُٕع انهغاث ٔانهٓجاث ٔأسبابّ ٌاسر دمحم عبد الوهاب عبده مستجد تمدٌر ٣٩٧٣٠٤٣٢٠

تُٕع انهغاث ٔانهٓجاث ٔأسبابّ ٌاسمٌن اٌمن عطٌه جمعه السٌد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٩٨٣٠٤٣٢١

تُٕع انهغاث ٔانهٓجاث ٔأسبابّ ٌاسمٌن خالد جابر الموافى طوبار مستجد تمدٌر ٣٩٩٣٠٤٣٢٢

تُٕع انهغاث ٔانهٓجاث ٔأسبابّ ٌاسمٌن سمٌر دمحم زٌدان مستجد تمدٌر ٤٠٠٣٠٤٣٢٣
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تُٕع انهغاث ٔانهٓجاث ٔأسبابّ ٌاسمٌن شلبى عبد الحمٌد احمد هاللً مستجد تمدٌر ٤٠١٣٠٤٣٢٤

تُٕع انهغاث ٔانهٓجاث ٔأسبابّ ٌاسمٌن عرالى حسن عبد هللا شره مستجد تمدٌر ٤٠٢٣٠٤٣٢٥

تُٕع انهغاث ٔانهٓجاث ٔأسبابّ ٌاسمٌن دمحم فوده دمحم فوده مستجد تمدٌر ٤٠٣٣٠٤٣٢٦

تُٕع انهغاث ٔانهٓجاث ٔأسبابّ ٌاسمٌن دمحم مصطفى المرسى عٌسى مستجد تمدٌر ٤٠٤٣٠٤٣٢٧

أغاًَ انؼًم ٌسرا صالح حماد محروس مستجد تمدٌر ٤٠٥٣٠٤٣٢٨

أغاًَ انؼًم ٌسرى دمحم ٌسرى حسن الشربٌنى مستجد تخلف ٤٠٦٣٠٤٣٢٩

أغاًَ انؼًم ٌمنى حسٌن دمحم ابراهٌم علوش مستجد تمدٌر ٤٠٧٣٠٤٣٣٠

أغاًَ انؼًم ٌوسف اشرف عطوه ٌوسف مستجد تخلف ٤٠٨٣٠٤٣٣١

أغاًَ انؼًم ٌوسف عوض عوض ابو المعاطى السما مستجد تخلف ٤٠٩٣٠٤٣٣٢

أغاًَ انؼًم ٌوسف دمحم ابراهٌم الدسولى مستجد تمدٌر ٤١٠٣٠٤٣٣٣

األيثال انًتؼهقّ بانؼًم ٔانًٕاقف انًؼبرِ محمود محرم السعٌد ابو شعٌشع مستجد تخلف ٤١١٣٠٤٣٣٤

االجتماع- انتظام- المتحان طالب الفرلة الثالثة 
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األمثال المتعلمه بالعمل والموالف المعبره احمد طارق دمحم عبد المنعم ابو لرع مستجد تخلف ١٣٠٤٣٧٨

األمثال المتعلمه بالعمل والموالف المعبره احمد دمحم مجاهد مجاهد عامر مستجد تمدٌر ٢٣٠٤٣٧٩

األمثال المتعلمه بالعمل والموالف المعبره اسالم السٌد السٌد رمضان عطا مستجد تخلف ٣٣٠٤٣٨٠

األمثال المتعلمه بالعمل والموالف المعبره اٌمان طارق احمد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٤٣٠٤٣٨١

األمثال المتعلمه بالعمل والموالف المعبره مالن دمحم حسن محمود دمحم مستجد تخلف ٥٣٠٤٣٨٢

األمثال المتعلمه بالعمل والموالف المعبره دمحم اٌمن دمحم حسنٌن كشن مستجد تمدٌر ٦٣٠٤٣٨٣

األمثال المتعلمه بالعمل والموالف المعبره دمحم جمال الدٌن دمحم حسن مستجد تخلف ٧٣٠٤٣٨٤

األمثال المتعلمه بالعمل والموالف المعبره دمحم صبرى جمال عبد الرحمن السٌد مستجد تخلف ٨٣٠٤٣٨٥

صناعة األلفاص والسالل محمود دمحم محمود رفعت على مستجد تمدٌر ٩٣٠٤٣٨٦
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صناعة األلفاص والسالل ابراهٌم دمحم عبد الخالك ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٣٠٤٥٨١

صناعة األلفاص والسالل اثار احمد على شحاته مستجد تمدٌر ٢٣٠٤٥٨٢

صناعة األلفاص والسالل احالم دمحم سامى دمحم ابوالمعاطى مستجد تمدٌر ٣٣٠٤٥٨٣

صناعة األلفاص والسالل احمد ابراهٌم على البدرى مشالى مستجد تخلف ٤٣٠٤٥٨٤

صناعة األلفاص والسالل احمد ابراهٌم دمحم دمحم الدمٌاطى مستجد تمدٌر ٥٣٠٤٥٨٥

صناعة األلفاص والسالل احمد احمد دمحم المرسى الحنتٌرى مستجد تمدٌر ٦٣٠٤٥٨٦

صناعة األلفاص والسالل احمد الحسٌنى السٌد دمحم الجدامى مستجد تمدٌر ٧٣٠٤٥٨٧

حرفة النماشة احمد الخضر السٌد مصطفى رضوان مستجد تمدٌر ٨٣٠٤٥٨٨

حرفة النماشة احمد السٌد عبد العلٌم رمضان حجى مستجد تمدٌر ٩٣٠٤٥٨٩

حرفة النماشة احمد السٌد دمحم ابراهٌم على غٌث مستجد تخلف ١٠٣٠٤٥٩٠

حرفة النماشة احمد الشافعى السٌد الشافعى احمد مستجد تمدٌر ١١٣٠٤٥٩١

حرفة النماشة احمد انور توفٌك احمد مستجد تمدٌر ١٢٣٠٤٥٩٢

حرفة النماشة احمد اٌمن احمد على ابراهٌم مستجد تخلف ١٣٣٠٤٥٩٣

حرفة النماشة احمد سامى دمحم الهنداوى خلٌل مستجد تمدٌر ١٤٣٠٤٥٩٤

حرفة النماشة احمد سعٌد سعٌد عبد العال مستجد تمدٌر ١٥٣٠٤٥٩٥

حرفة النماشة احمد عادل رمضان دمحم غزالى مستجد تخلف ١٦٣٠٤٥٩٦

حرفة النماشة احمد عبد السالم مصطفى ابراهٌم عنان مستجد تخلف ١٧٣٠٤٥٩٧

اللغة واللهجة والعاللة بٌنهما احمد عبد العظٌم مختار حافظ المرسً مستجد تمدٌر ١٨٣٠٤٥٩٨

اللغة واللهجة والعاللة بٌنهما احمد عصام الدسولى الحسٌنى مستجد تخلف ١٩٣٠٤٥٩٩

اللغة واللهجة والعاللة بٌنهما احمد عمرو رأفت رجب مستجد تمدٌر ٢٠٣٠٤٦٠٠
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اللغة واللهجة والعاللة بٌنهما احمد دمحم السٌد رمضان مستجد تخلف ٢١٣٠٤٦٠١

اللغة واللهجة والعاللة بٌنهما احمد دمحم عبد هللا عبد هللا الجعٌدي مستجد تمدٌر ٢٢٣٠٤٦٠٢

اللغة واللهجة والعاللة بٌنهما احمد محمود عبد الرحمن سرحان مستجد تخلف ٢٣٣٠٤٦٠٣

اللغة واللهجة والعاللة بٌنهما احمد نصر رزق نجٌب الغمراوى مستجد تمدٌر ٢٤٣٠٤٦٠٤

اللغة واللهجة والعاللة بٌنهما احمد وائل هالل عبده حمود مستجد تخلف ٢٥٣٠٤٦٠٥

اللغة واللهجة والعاللة بٌنهما احمد وحٌد الدٌسطى معروف مستجد تخلف ٢٦٣٠٤٦٠٦

اللغة واللهجة والعاللة بٌنهما اسراء احمد منصور حسٌن مستجد تمدٌر ٢٧٣٠٤٦٠٧

اللغة واللهجة والعاللة بٌنهما اسراء عبد الحمٌد محمود عثمان السٌد مستجد تخلف ٢٨٣٠٤٦٠٨

األنثروبولوجٌا اللغوٌة اسراء عبد الحمٌد ٌوسف الحسٌنى الشواف مستجد تخلف ٢٩٣٠٤٦٠٩

األنثروبولوجٌا اللغوٌة اسراء على دمحم السٌد مستجد تمدٌر ٣٠٣٠٤٦١٠

األنثروبولوجٌا اللغوٌة اسراء عنتر دمحم على عالم مستجد تخلف ٣١٣٠٤٦١١

األنثروبولوجٌا اللغوٌة اسراء محمود امٌن عبد الحك المكاوى مستجد تمدٌر ٣٢٣٠٤٦١٢

األنثروبولوجٌا اللغوٌة اسالم الشحات ماهر الشحات السعٌد مستجد تمدٌر ٣٣٣٠٤٦١٣

األنثروبولوجٌا اللغوٌة اسالم دمحم ابوصالح ابوسمره الخن مستجد تخلف ٣٤٣٠٤٦١٤

األنثروبولوجٌا اللغوٌة اسماء احمد عبد الحلٌم احمد الزهٌرى مستجد تمدٌر ٣٥٣٠٤٦١٥

األنثروبولوجٌا اللغوٌة اسماء مصطفى كمال دمحم مصلحى عبد الرؤف مستجد تمدٌر ٣٦٣٠٤٦١٦

األنثروبولوجٌا اللغوٌة اسماء ناصر احمد سالم مستجد تمدٌر ٣٧٣٠٤٦١٧

األنثروبولوجٌا اللغوٌة اسماء وائل ابراهٌم منصور مستجد تمدٌر ٣٨٣٠٤٦١٨

األنثروبولوجٌا اللغوٌة اشرف عبده بدٌر ٌوسف مستجد تخلف ٣٩٣٠٤٦١٩

حرفة الخٌاطه واللغة المستخدمه فٌها الحسٌنى دمحم الحسٌنى دمحم الحسٌنى سعفان مستجد تمدٌر ٤٠٣٠٤٦٢٠
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حرفة الخٌاطه واللغة المستخدمه فٌها السٌد عبد المنعم عنتر ابراهٌم سعفان مستجد تمدٌر ٤١٣٠٤٦٢١

حرفة الخٌاطه واللغة المستخدمه فٌها امال سعد دمحم حافظ مستجد تخلف ٤٢٣٠٤٦٢٢

حرفة الخٌاطه واللغة المستخدمه فٌها امانى دمحم وصفى عطٌه مستجد تمدٌر ٤٣٣٠٤٦٢٣

حرفة الخٌاطه واللغة المستخدمه فٌها امنٌه دمحم عبد الرؤوف المكاوى مستجد تخلف ٤٤٣٠٤٦٢٤

حرفة صناعة األحذٌة امٌره دمحم احمد نبع مستجد تمدٌر ٤٥٣٠٤٦٢٥

حرفة صناعة األحذٌة امٌره هشام احمد احمد الحنفى مستجد تخلف ٤٦٣٠٤٦٢٦

حرفة صناعة األحذٌة اٌات صبحى فتحى بدران سوٌدي مستجد تخلف ٤٧٣٠٤٦٢٧

حرفة صناعة األحذٌة اٌمان فكرى دمحم كرٌم محمود مستجد تمدٌر ٤٨٣٠٤٦٢٨

حرفة صناعة األحذٌة اٌمان دمحم السعٌد السعٌد مستجد تخلف ٤٩٣٠٤٦٢٩

حرفة صناعة األحذٌة اٌمان نصر الدٌن المرسى المرسى اسماعٌل مستجد تمدٌر ٥٠٣٠٤٦٣٠

حرفة الخٌاطه واللغة المستخدمه فٌها اٌمن دمحم حسب احمد ٌوسف مستجد تخلف ٥١٣٠٤٦٣١

حرفة الخٌاطه واللغة المستخدمه فٌها اٌمن دمحم عبدالجلٌل احمد مستجد تخلف ٥٢٣٠٤٦٣٢

حرفة الخٌاطه واللغة المستخدمه فٌها اٌه السٌد دمحم السٌد دوٌب مستجد تخلف ٥٣٣٠٤٦٣٣

حرفة الخٌاطه واللغة المستخدمه فٌها اٌهاب محسن شرٌف دمحم ابو السعود مستجد تمدٌر ٥٤٣٠٤٦٣٤

حرفة صناعة األحذٌة بسنت عمرو دمحم امٌن مستجد تمدٌر ٥٥٣٠٤٦٣٥

حرفة صناعة األحذٌة حازم محمود سعٌد ابراهٌم احمد مستجد تخلف ٥٦٣٠٤٦٣٦

حرفة صناعة األحذٌة حسام صالح عبد الوهاب على سلٌمان مستجد تخلف ٥٧٣٠٤٦٣٧

حرفة صناعة األحذٌة حسن اشرف ابوالحسن احمد خلٌل مستجد تخلف ٥٨٣٠٤٦٣٨

حرفة صناعة األحذٌة حماده احمد عٌد عٌد سعد مستجد تمدٌر ٥٩٣٠٤٦٣٩

حرفة صناعة األحذٌة خالد محمود السٌد محمود المتولى مستجد تمدٌر ٦٠٣٠٤٦٤٠
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كَٕغٕ-نغاث انٍُجرخلود عبد الخالك دمحم عبد الخالك مستجد تمدٌر ٦١٣٠٤٦٤١

كَٕغٕ-نغاث انٍُجردنٌا زٌنهم المغاورى دمحم محمود مستجد تخلف ٦٢٣٠٤٦٤٢

نغت كردفاٌدنٌا ماهر دمحم ابراهٌم حبك مستجد تمدٌر ٦٣٣٠٤٦٤٣

نغت كردفاٌدٌنا احمد غازى جاد مستجد تمدٌر ٦٤٣٠٤٦٤٤

نغت كردفاٌدٌنا رفعت دمحم عبد الفتاح عاصى مستجد تمدٌر ٦٥٣٠٤٦٤٥

نغت كردفاٌرانا نصر عوض السعٌد زغلول مستجد تمدٌر ٦٦٣٠٤٦٤٦

نغت كردفاٌرغده وجٌه خلٌل عثمان مستجد تمدٌر ٦٧٣٠٤٦٤٧

نغت كردفاٌرنا دمحم حسن حسن على عالم مستجد تخلف ٦٨٣٠٤٦٤٨

انهغت ٔانًجتًغروان مصطفى محمود دروٌش ركب مستجد تخلف ٦٩٣٠٤٦٤٩

انهغت ٔانًجتًغرٌم محمود سامى محمود عبدهللا العادلى مستجد تخلف ٧٠٣٠٤٦٥٠

انهغت ٔانًجتًغساره جمال عبد الجلٌل متولً النبراوي مستجد تمدٌر ٧١٣٠٤٦٥١

انهغت ٔانًجتًغساره سمٌر رشدى الذناتى العدل مستجد تخلف ٧٢٣٠٤٦٥٢

انهغت ٔانًجتًغساره عبد الجواد دمحم عبد الجواد السٌد مستجد تمدٌر ٧٣٣٠٤٦٥٣

انهغت ٔانثقافتساره دمحم فتحى مصطفى ابو النصر مستجد تمدٌر ٧٤٣٠٤٦٥٤

انهغت ٔانثقافتساندى سامح جورجى مرلص مٌخائٌل مستجد تمدٌر ٧٥٣٠٤٦٥٥

انهغت ٔانثقافتساندى طارق دمحم حسٌن الصبان مستجد تخلف ٧٦٣٠٤٦٥٦

انهغت ٔانثقافتسعاد حسن شعبان على عبد الجواد مستجد تخلف ٧٧٣٠٤٦٥٧

انهغت ٔانثقافتسلمى ابراهٌم مصطفى طه لوره مستجد تمدٌر ٧٨٣٠٤٦٥٨

انهغت ٔانثقافتسلمى السعٌد مصطفى مصطفى دمحم الشباسى مستجد تمدٌر ٧٩٣٠٤٦٥٩

َشأة انهغتسلمى عبد الوهاب السعٌد دمحم ابو الخٌر مستجد تمدٌر ٨٠٣٠٤٦٦٠

َشأة انهغت
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انخظائض األساسٍت نهغتسماح حاتم فرج عبد ربه مستجد تمدٌر ٨١٣٠٤٦٦١

انخظائض األساسٍت نهغتسماح صبحى دمحم عبد الحمٌد مستجد تخلف ٨٢٣٠٤٦٦٢

انخظائض األساسٍت نهغتسماح وفٌك انور مسعد خلٌل مستجد تخلف ٨٣٣٠٤٦٦٣

انخظائض األساسٍت نهغتسمٌر عبدالباسط دمحم احمد على مستجد تخلف ٨٤٣٠٤٦٦٤

انخظائض األساسٍت نهغتسمٌه رضا صبرى عبدالمجٌد ابراهٌم مستجد تخلف ٨٥٣٠٤٦٦٥

انٕظٍفت االتظانٍت نهغتشروق الشربٌنى السٌد دمحم الشامى مستجد تخلف ٨٦٣٠٤٦٦٦

انٕظٍفت االتظانٍت نهغتشروق عبد المادر ابراهٌم عبد المادر ٌسن مستجد تمدٌر ٨٧٣٠٤٦٦٧

انٕظٍفت االتظانٍت نهغتشٌماء احمد فؤاد دمحم عبد المنعم بحبح مستجد تمدٌر ٨٨٣٠٤٦٦٨

انٕظٍفت االتظانٍت نهغتشٌماء دمحم دمحم ابراهٌم حسٌن مستجد تخلف ٨٩٣٠٤٦٦٩

انٕظٍفت االتظانٍت نهغتصالح اشرف عباس مصطفى مستجد تخلف ٩٠٣٠٤٦٧٠

انٕظٍفت االتظانٍت نهغتصالح محسن دمحم دمحم صالح مستجد تخلف ٩١٣٠٤٦٧١

انذراساث انٕطفٍت ٔانتُٕػاث انهغٌٕتطارق الحسٌنى الشحات عبد الرازق مستجد تخلف ٩٢٣٠٤٦٧٢

انذراساث انٕطفٍت ٔانتُٕػاث انهغٌٕتعائشه السٌد دمحم احمد مستجد تمدٌر ٩٣٣٠٤٦٧٣

انذراساث انٕطفٍت ٔانتُٕػاث انهغٌٕتعائشه عالء الدٌن عبد الموى بحبح مستجد تمدٌر ٩٤٣٠٤٦٧٤

انذراساث انٕطفٍت ٔانتُٕػاث انهغٌٕتعبد الرحمن السعٌد احمد السعٌد االفندى مستجد تمدٌر ٩٥٣٠٤٦٧٥

انذراساث انٕطفٍت ٔانتُٕػاث انهغٌٕتعبد الرحمن طارق دمحم حسن نصار مستجد تخلف ٩٦٣٠٤٦٧٦

انذراساث انٕطفٍت ٔانتُٕػاث انهغٌٕتعبد هللا ناجى عبد هللا الشربٌنى الشاذلى مستجد تخلف ٩٧٣٠٤٦٧٧

ياٍْت انهٓجت االجتًاػٍتعبد الوهاب رجب حامد احمد ابراهٌم حمٌد مستجد تمدٌر ٩٨٣٠٤٦٧٨

ياٍْت انهٓجت االجتًاػٍتعبدالرحمن حسن ٌحى فرحات مستجد تخلف ٩٩٣٠٤٦٧٩

ياٍْت انهٓجت االجتًاػٍتعبدالرحمن محمود رشاد دمحم ٌوسف مستجد تمدٌر ١٠٠٣٠٤٦٨٠
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طبٍؼت انؼالقت بٍٍ انهغت ٔانًجتًغعبدالرحمن مسعد عبد النبى سٌد احمد مستجد تمدٌر ١٠١٣٠٤٦٨١

طبٍؼت انؼالقت بٍٍ انهغت ٔانًجتًغعبدهللا ابراهٌم على عبد هللا الزغبى مستجد تخلف ١٠٢٣٠٤٦٨٢

طبٍؼت انؼالقت بٍٍ انهغت ٔانًجتًغعبدالمنعم مصطفى دمحم مصطفى العمراوى مستجد تمدٌر ١٠٣٣٠٤٦٨٣

طبٍؼت انؼالقت بٍٍ انهغت ٔانًجتًغعبٌر اشرف ابراهٌم عبد المولى دمحم مستجد تمدٌر ١٠٤٣٠٤٦٨٤

طبٍؼت انؼالقت بٍٍ انهغت ٔانًجتًغعال حماده البدوى المتولى شعٌر مستجد تمدٌر ١٠٥٣٠٤٦٨٥

طبٍؼت انؼالقت بٍٍ انهغت ٔانًجتًغعال عبدالحمٌد رفعت الخولً مستجد تمدٌر ١٠٦٣٠٤٦٨٦

انؼالقت بٍٍ انهغت ٔانثقافتعالء وائل عالء الدٌن سلٌمان سلٌمان مستجد تمدٌر ١٠٧٣٠٤٦٨٧

انؼالقت بٍٍ انهغت ٔانثقافتعلى ابراهٌم الدسولى محجوب على مستجد تخلف ١٠٨٣٠٤٦٨٨

انؼالقت بٍٍ انهغت ٔانثقافتعلى ابراهٌم على دمحم دغٌم مستجد تخلف ١٠٩٣٠٤٦٨٩

انؼالقت بٍٍ انهغت ٔانثقافتعلى حسن على دمحم بمشٌش مستجد تمدٌر ١١٠٣٠٤٦٩٠

انؼالقت بٍٍ انهغت ٔانثقافتعلى دمحم عبدالرازق على احمد الدالى مستجد تمدٌر ١١١٣٠٤٦٩١

تؼرٌف ػهًاء االجتًاع انغربٍٍٍ نهغتعمر عطٌه سعد على المرسى مستجد تخلف ١١٢٣٠٤٦٩٢

تؼرٌف ػهًاء االجتًاع انغربٍٍٍ نهغتعمرو احمد احمد ابراهٌم مستجد تخلف ١١٣٣٠٤٦٩٣

تؼرٌف ػهًاء االجتًاع انغربٍٍٍ نهغتعمرو حسٌن احمد دمحم على مستجد تخلف ١١٤٣٠٤٦٩٤

تؼرٌف ػهًاء االجتًاع انغربٍٍٍ نهغتعمرو فتحى أحمد بربر مستجد تخلف ١١٥٣٠٤٦٩٥

تؼرٌف ػهًاء االجتًاع انغربٍٍٍ نهغتعمرو دمحم عبدالمنعم على رجب ندا مستجد تخلف ١١٦٣٠٤٦٩٦

تؼرٌف ػهًاء االجتًاع انغربٍٍٍ نهغتعمرو دمحم محروس عبد العزٌز سلطان مستجد تخلف ١١٧٣٠٤٦٩٧

تؼرٌف ػهًاء األَثرٔبٕنٕجٍا انثقافٍت نهغتغاده حاتم عبد المادر السٌد حسن النبطى مستجد تمدٌر ١١٨٣٠٤٦٩٨

تؼرٌف ػهًاء األَثرٔبٕنٕجٍا انثقافٍت نهغتغاده صالح السٌد محمود مستجد تمدٌر ١١٩٣٠٤٦٩٩

تؼرٌف ػهًاء األَثرٔبٕنٕجٍا انثقافٍت نهغتغاده دمحم السٌد عبد النبً مستجد تمدٌر ١٢٠٣٠٤٧٠٠
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َظرٌت انغرائز فً َشأة انهغتفاطمة دمحم السعٌد عبد الجواد دوٌش مستجد تمدٌر ١٢١٣٠٤٧٠١

َظرٌت انغرائز فً َشأة انهغتفاطمه احمد عبد المادر السٌد العٌسوي مستجد تمدٌر ١٢٢٣٠٤٧٠٢

َظرٌت انغرائز فً َشأة انهغتفاطمه دمحم عبد العلٌم عبد هللا النمٌب مستجد تمدٌر ١٢٣٣٠٤٧٠٣

َظرٌت انغرائز فً َشأة انهغتفرج جالل عبدالعظٌم عامر مستجد تمدٌر ١٢٤٣٠٤٧٠٤

َظرٌت االطٕاث انطبٍؼٍت فً َشأة انهغتفوزى السعٌد لطفى السعٌد مستجد تخلف ١٢٥٣٠٤٧٠٥

َظرٌت االطٕاث انطبٍؼٍت فً َشأة انهغتكرٌم ابو بكر سعد دمحم بكر مستجد تخلف ١٢٦٣٠٤٧٠٦

َظرٌت االطٕاث انطبٍؼٍت فً َشأة انهغتكرٌم الدسولى دمحم ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٢٧٣٠٤٧٠٧

َظرٌت االطٕاث انطبٍؼٍت فً َشأة انهغتكرٌم طارق فاروق دمحم محمود مستجد تمدٌر ١٢٨٣٠٤٧٠٨

َظرٌت االطٕاث انطبٍؼٍت فً َشأة انهغتكرٌم دمحم جمال الدٌن الصٌرفى مستجد تمدٌر ١٢٩٣٠٤٧٠٩

َظرٌت االطٕاث انطبٍؼٍت فً َشأة انهغتلمٌس جمال ابراهٌم دمحم دمحم العٌوطى مستجد تخلف ١٣٠٣٠٤٧١٠

تؼرٌف ػهى انهغت االجتًاػًلمٌس محمود ابراهٌم دمحم ابراهٌم الحناوى مستجد تخلف ١٣١٣٠٤٧١١

تؼرٌف ػهى انهغت االجتًاػًمجدى رشاد احمد عبد المعطى احمد مستجد تخلف ١٣٢٣٠٤٧١٢

تؼرٌف ػهى انهغت االجتًاػًمجدى ماجد رجب بدر عز الدٌن مستجد تخلف ١٣٣٣٠٤٧١٣

تؼرٌف ػهى انهغت االجتًاػًدمحم ابراهٌم السٌد احمد ابوالخٌر مستجد تمدٌر ١٣٤٣٠٤٧١٤

تؼرٌف ػهى انهغت االجتًاػًدمحم ابراهٌم حسن مسعود حسٌن الفار مستجد تمدٌر ١٣٥٣٠٤٧١٥

انًذرست انبٌٍُٕت فً ػهى اجتًاع انهغتدمحم ابوالمعاطى احمد دمحم ابراهٌم نصر مستجد تخلف ١٣٦٣٠٤٧١٦

انًذرست انبٌٍُٕت فً ػهى اجتًاع انهغتدمحم احمد السٌد على شطا مستجد تمدٌر ١٣٧٣٠٤٧١٧

انًذرست انبٌٍُٕت فً ػهى اجتًاع انهغتدمحم احمد عباس احمد مهران مستجد تخلف ١٣٨٣٠٤٧١٨

انًذرست انبٌٍُٕت فً ػهى اجتًاع انهغتدمحم اسامه احمد محمود مستجد تخلف ١٣٩٣٠٤٧١٩

انًذرست انبٌٍُٕت فً ػهى اجتًاع انهغتدمحم السعٌد مسعد عبده مجاهد مستجد تمدٌر ١٤٠٣٠٤٧٢٠
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اشاراث انحشراث كهغتدمحم تامر دمحم تهامى عبدالسالم مستجد تخلف ١٤١٣٠٤٧٢١

اشاراث انحشراث كهغتدمحم جمال ٌحى حامد سٌد احمد مستجد تخلف ١٤٢٣٠٤٧٢٢

اشاراث انحشراث كهغتدمحم حسنى متولى ابراهٌم مستجد تخلف ١٤٣٣٠٤٧٢٣

اطٕاث انطٍٕر كهغتدمحم حماده السٌد على مستجد تمدٌر ١٤٤٣٠٤٧٢٤

اطٕاث انطٍٕر كهغتدمحم رضا دمحم عبد الحمٌد مستجد تمدٌر ١٤٥٣٠٤٧٢٥

اطٕاث انطٍٕر كهغتدمحم رمضان حسن رشوان سلٌمان عبد الال مستجد تمدٌر ١٤٦٣٠٤٧٢٦

اطٕاث انطٍٕر كهغتدمحم صابر عبد الظاهر صابر مستجد تخلف ١٤٧٣٠٤٧٢٧

اطٕاث انطٍٕر كهغتدمحم صالح الدٌن احمد دمحم عبد المعطى مستجد تمدٌر ١٤٨٣٠٤٧٢٨

اطٕاث انطٍٕر كهغتدمحم عاطف امٌن دمحم الغازى مستجد تخلف ١٤٩٣٠٤٧٢٩

َشأة انكالودمحم عبد هللا ابراهٌم عبد الرحمن مستجد تخلف ١٥٠٣٠٤٧٣٠

َشأة انكالودمحم عبدالمالن دمحم على مستجد تخلف ١٥١٣٠٤٧٣١

َشأة انكالودمحم عبدالوهاب السعٌد ابوالخٌر مستجد تخلف ١٥٢٣٠٤٧٣٢

َشأة انكالودمحم عصام السعٌد دمحم الشٌنً مستجد تمدٌر ١٥٣٣٠٤٧٣٣

َشأة انكالودمحم عصام دمحم صالح مستجد تخلف ١٥٤٣٠٤٧٣٤

َشأة انكالودمحم عالءالدٌن السٌد دمحم عبد العلٌم جوده مستجد تمدٌر ١٥٥٣٠٤٧٣٥

َشأة انكالودمحم على صالح زٌدان مستجد تمدٌر ١٥٦٣٠٤٧٣٦

َظرٌت اإلنٓاو اإلنًٓ فً انهغتدمحم فٌصل عثمان عبد السالم ماوردى مستجد تخلف ١٥٧٣٠٤٧٣٧

َظرٌت اإلنٓاو اإلنًٓ فً انهغتدمحم ماهر السعٌد على سٌد احمد مستجد تخلف ١٥٨٣٠٤٧٣٨

َظرٌت اإلنٓاو اإلنًٓ فً انهغتدمحم ٌوسف دمحم البٌلى مستجد تخلف ١٥٩٣٠٤٧٣٩

َظرٌت اإلنٓاو اإلنًٓ فً انهغتمحمود ابراهٌم عوض احمد عوض مستجد تخلف ١٦٠٣٠٤٧٤٠
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إَٔاع انتؼبٍر اإلَساًَمحمود المنجى دمحم شاكر مصطفى طعٌمه مستجد تخلف ١٦١٣٠٤٧٤١

انتؼبٍر انٕضؼً اإلرادي فً انهغتمحمود صالح عبده ابراهٌم عٌطه مستجد تخلف ١٦٢٣٠٤٧٤٢

انتؼبٍر انٕضؼً اإلرادي فً انهغتمحمود عالء الدٌن السعٌد رمضان مستجد تمدٌر ١٦٣٣٠٤٧٤٣

انتؼبٍر انٕضؼً اإلرادي فً انهغتمحمود دمحم السٌد شبانه مستجد تمدٌر ١٦٤٣٠٤٧٤٤

انتؼبٍر انٕضؼً اإلرادي فً انهغتمحمود ناجى حسن على البنوى مستجد تمدٌر ١٦٥٣٠٤٧٤٥

انتؼبٍر انٕضؼً اإلرادي فً انهغتمحمود ٌاسر لطفى عبد الحمٌد الجمٌلى مستجد تخلف ١٦٦٣٠٤٧٤٦

انتؼبٍر انٕضؼً اإلرادي فً انهغتمرٌم عالء دمحم احمد حسنٌن مستجد تمدٌر ١٦٧٣٠٤٧٤٧

استخذاو االشاراث كهغتمرٌم مصطفى سعد مصطفى حسٌن خلٌل مستجد تخلف ١٦٨٣٠٤٧٤٨

استخذاو االشاراث كهغتمرٌم وسٌم خالد مصطفى الدهشان مستجد تخلف ١٦٩٣٠٤٧٤٩

استخذاو االشاراث كهغتمصطفى احمد عبد الجوادالنواجى مستجد تخلف ١٧٠٣٠٤٧٥٠

استخذاو االشاراث كهغتمصطفى عالءالدٌن على مصطفى جادو مستجد تخلف ١٧١٣٠٤٧٥١

استخذاو االشاراث كهغتمصطفى دمحم بدٌر البسٌونى الزغٌبى مستجد تخلف ١٧٢٣٠٤٧٥٢

استخذاو االشاراث كهغتمصطفى وحٌد دمحم ابراهٌم الماضى مستجد تخلف ١٧٣٣٠٤٧٥٣

استخذاو االشاراث كهغتمعاذ ابراهٌم ابراهٌم حجازى الماضى مستجد تمدٌر ١٧٤٣٠٤٧٥٤

استخذاو االشاراث كهغتممدوح محمود دمحم حسن نصار مستجد تمدٌر ١٧٥٣٠٤٧٥٥

اختظاص االَساٌ بانهغتمنار تاج اسماعٌل ابراهٌم الشرٌف مستجد تمدٌر ١٧٦٣٠٤٧٥٦

اختظاص االَساٌ بانهغتمنة هللا دمحم السٌد ابراهٌم مستجد تخلف ١٧٧٣٠٤٧٥٧

اختظاص االَساٌ بانهغتمنه هللا دمحم دمحم على ٌحى مستجد تخلف ١٧٨٣٠٤٧٥٨

اختظاص االَساٌ بانهغتمنه هللا محمود دمحم ابراهٌم عمر مستجد تخلف ١٧٩٣٠٤٧٥٩

اختظاص االَساٌ بانهغتمنى جمعه محمود احمد مستجد تمدٌر ١٨٠٣٠٤٧٦٠
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َشأة انهغتمنى دمحم السٌد عباس االزهرى مستجد تمدٌر ١٨١٣٠٤٧٦١

َشأة انهغتمى عادل باهى الجمال عبد الحمٌد علً مستجد تمدٌر ١٨٢٣٠٤٧٦٢

َشأة انهغتمٌاده دمحم سعد حسن السعدونى مستجد تخلف ١٨٣٣٠٤٧٦٣

َشأة انهغتمٌار حسن محمود دمحم موافى مستجد تمدٌر ١٨٤٣٠٤٧٦٤

َشأة انهغتنادٌن دمحم حسن منصور مستجد تخلف ١٨٥٣٠٤٧٦٥

َشأة انهغتنادٌه عبد العزٌز دمحم محمود السٌد عرفات مستجد تمدٌر ١٨٦٣٠٤٧٦٦

َشأة انهغتنجالء فتحى عبد هللا سوٌلم مستجد تخلف ١٨٧٣٠٤٧٦٧

َشأة انهغتنداء حمدى دمحم ابوخضٌر مستجد تمدٌر ١٨٨٣٠٤٧٦٨

َشأة انهغتندى برهام رٌاض برهام برهام مستجد تمدٌر ١٨٩٣٠٤٧٦٩

إَٔاع انتؼبٍر اإلَساًَندى رزق ٌحٌى احمد بدٌر مستجد تخلف ١٩٠٣٠٤٧٧٠

إَٔاع انتؼبٍر اإلَساًَندى صبري دمحم غازى كامل مستجد تمدٌر ١٩١٣٠٤٧٧١

إَٔاع انتؼبٍر اإلَساًَندى دمحم ابو بكر دمحم السٌد مستجد تخلف ١٩٢٣٠٤٧٧٢

إَٔاع انتؼبٍر اإلَساًَنرمٌن حسام ابراهٌم السٌد ٌوسف مستجد تمدٌر ١٩٣٣٠٤٧٧٣

إَٔاع انتؼبٍر اإلَساًَنرمٌن شعبان ابراهٌم شعبان الباز مستجد تمدٌر ١٩٤٣٠٤٧٧٤

إَٔاع انتؼبٍر اإلَساًَنسمه ابراهٌم عبد الحمٌد صالح عنان مستجد تخلف ١٩٥٣٠٤٧٧٥

إَٔاع انتؼبٍر اإلَساًَنورا حماده دمحم احمد مستجد تمدٌر ١٩٦٣٠٤٧٧٦

إَٔاع انتؼبٍر اإلَساًَنورا عبد الحمٌد عبد الحمٌد ابو العال مستجد تمدٌر ١٩٧٣٠٤٧٧٧

إَٔاع انتؼبٍر اإلَساًَنورهان حسن حسن عثمان مستجد تخلف ١٩٨٣٠٤٧٧٨

إَٔاع انتؼبٍر اإلَساًَنورهان رزق دمحم ابراهٌم رزق مستجد تمدٌر ١٩٩٣٠٤٧٧٩

إَٔاع انتؼبٍر اإلَساًَنورهان سامح عبد العظٌم السعٌد مستجد تمدٌر ٢٠٠٣٠٤٧٨٠
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انتؼرف ػهى يُاْج انذراست ٔاألدٔاث انُظرٌت نبحث انشباب ثٕرة ٌُاٌر نٌره صالح محمود اسماعٌل مصطفً مستجد تخلف ٢٠١٣٠٤٧٨١

يفٕٓو انهغت ٔٔظائفٓا ٔيستٌٕاتٓا هاجر السٌد ابراهٌم عامر مستجد تمدٌر ٢٠٢٣٠٤٧٨٢

ٔظائف انهغت وفاء محمود ابراهٌم متولً مستجد تخلف ٢٠٣٣٠٤٧٨٣

ٔظائف انهغت ولٌد احمد حسانى عبد الحمٌد مستجد تخلف ٢٠٤٣٠٤٧٨٤

ٔظائف انهغت ٌاسمٌن السٌد عبد الهادى دمحم الحسٌنى مستجد تمدٌر ٢٠٥٣٠٤٧٨٥

ٔظائف انهغت ٌاسمٌن فكرى عبد الغفار عباس مستجد تخلف ٢٠٦٣٠٤٧٨٦

ٔظائف انهغت ٌاسمٌن نجاح دمحم ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٠٧٣٠٤٧٨٧

أسباب اَتشار نغت انشباب انحذٌثت ػهى يٕاقغ انتٕاطم اإلجتًاػً ٌحى احمد دمحم على الشافعً مستجد تخلف ٢٠٨٣٠٤٧٨٨

أسباب اَتشار نغت انشباب انحذٌثت ػهى يٕاقغ انتٕاطم اإلجتًاػً ٌمنى اسامه فرج حسن عبد الوهاب مستجد تمدٌر ٢٠٩٣٠٤٧٨٩

أسباب اَتشار نغت انشباب انحذٌثت ػهى يٕاقغ انتٕاطم اإلجتًاػً ٌوسف احمد على عبده على مستجد تخلف ٢١٠٣٠٤٧٩٠

أسباب اَتشار نغت انشباب انحذٌثت ػهى يٕاقغ انتٕاطم اإلجتًاػً امنٌه اشرف عثمان دمحم عبدالمادر مستجد تمدٌر ٢١١٣٠٤٧٩١

أسباب اَتشار نغت انشباب انحذٌثت ػهى يٕاقغ انتٕاطم اإلجتًاػً رٌهام احمد عوض ابراهٌم سٌد احمد مستجد تمدٌر ٢١٢٣٠٤٧٩٢

نغت انشباب انًستحذثت ندا عبداللطٌف دمحم على مستجد تمدٌر ٢١٣٣٠٤٧٩٣
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