
(82)لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل
اتاٌَب ادًار يريد عثد ادلطيخ12251
اتراىيى زلًد خهيم زلًد22252
امحد اتراىيى زيٍ ضهيى32253
امحد اضايو مسري انثشري42254
امحد انثطيٌََ انشرباًٍ زلًد انثطي52255ٌََ
امحد انشعراًٍ عثد ادلعس انشعرا62256ًٍ
امحد زكريا زلًد انطيد72257
امحد ضعد انديٍ زلًد يطعد82258
امحد عادل امحد تٌفيك92259
امحد عًرً امحد اتراىيى زيد102260
امحد فاظم زلًد عثد انعال112261
امحد زلًد اتٌ انعنني زلًد122262
امحد زلًد عهَ شهماي132263َ
امحد زلًد عهَ ينصٌر142264
امحد زلًٌد ضاليو زلًد اخلعرا152265ًٍ
امحد زلًٌد صديك امحد زلًٌد162266
احمد محمود قرنى محمد172267

امحد حييَ عهَ َصر انديٍ عثًا182268ٌ
اضراء امحد زلًد انطيد ادلشتٌىل192269
اضراء عادل دطٍ زلًد202270
االء حمدى عبد المنعم عليوه212271
االء ٌَر انديٍ عثد انعظيى زلًد ضهيًا222272ٌ
انصذاتَ اتٌ تكر زلًد جاتر232273
اذلاو زلطٍ اتراىيى زلًد امحد عثده242274
امل مجدى ابراهيم محمد شتا252275
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اَعاو عثد انعظيى اتراىيى امحد دط262276ٍ
ايو زلًد اتراىيى دطٍ ضعيد272277
ايو ىشاو كايم دط282278ٍ
بسنت حسن حنفى عبده292279
تشاير امحد عهَ امحد زلًد302280
حاتم احمد ابو العال اسماعيل312281
دازو عاطف عهَ زلًٌد322282
دطاو جالل امساعيم زلًد332283
حسنه حسن محمد عبد هللا سيد احمد342284

خاند زلَ زكَ زلًد رظٌا352285ٌ
خهيم امحد خهيم دطني362286
رميٌٌ ضعد تٌنص يتَ عثد ادلطيخ372287
ريياو فٌزٍ اياو عثد انطًيع382288
زيسو زلًد رفاعَ زلًد392289
زىٌر عيد طو عثد انعسيس رظٌا402290ٌ
زينة عهَ عثد اذلادٍ عثد انعال412291
ضاره ضامل ضهيًاٌ زلًد422292
ضياو ضاليو عثد احملطٍ ضعيد432293
ضييهو زلًد امحد عهَ غامن442294
ضيف انديٍ جالل زلًد دطني452295
شرًق اشرف صادق زلًد امحد انغثاش462296َ
شرًق يصطفَ زغهٌل عثد احلًيد عثد انعظيى472297

شريف عًر عثد اهلل عه482298َ
طارق عثد انعال عثد احلًيد عثد انعال492299
طارق زلًد انطيد عفيف502300َ

وكيل الكلية للدراسات العليا 
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عثد احلكيى عثد انفتاح زلًد عثد انثال512301َ
عثد انرمحٍ امساعيم زلًد زلًد ينط522302َ
عثد انرمحٍ زلًد امحد زلًد532303
عثد انعسيس دازو عثد انعسيس انطيد542304
عثد اهلل زلًد عهَ عثد اهلل552305
عصاو فرج امحد عثد انغن562306َ
عهَ امحد عهَ تدر572307
عًاد عثده عثد ادلمصٌد درًيش582308
عًاد عًر خطاب خطاب592309
عًر خاند امحد عثد انهطيف602310
عًر شريف اتراىيى دهًَ امحد فارش612311
عًر زلًٌد شٌلَ تاير622312
عًرً ايياب عثد انعاطَ ضردا632313ٌ
عًرً خاند زلًٌد عهَ اتراىيى642314
عًرً ضيد كريى لاضى652315
عًرً يصطفَ فؤاد عثد انفتاح تيٌي662316َ
كريى ضايَ دطٍ انمصثج672317َ
كريى كًال عثد انطالو امساعيم682318
كرينص ياىر فيكتٌر ًَص692319
نطفَ امحد اٌَر نطفَ اتٌ انفعم702320
نيهَ محدٍ زلًٌد يٌضف712321
ياريٌ شريف فيط اهلل جاب اهلل خهيم722322
زلًد اتراىيى جاتر اتراىيى لشٌر732323
زلًد امحد ارشد ادلهيج742324َ
زلًد امحد زلًد نطف752325َ
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زلًد امحد زلًد زلًٌد زلًد762326
زلًد ادلنجَ خاند ادلنج772327َ
زلًد دطني زلًد فيًَ انثغداد782328ٍ
زلًد ضيد يصطفَ زلًٌد عثد انعال792329
زلًد صفٌت عهَ عه802330َ
زلًد عادل عثد انطًيع زلًد اتٌ انرًش812331
زلًد عثاش زلًد عثده822332
زلًد عثد انثاضط زلًد امحد832333
زلًد عهَ زلًد اجلند842334ٍ
زلًد زلًٌد زلًد ضيد امحد852335
زلًد َاصر دطٍ عهَ حييي862336
زلًد ًديد انصادق ايٌب872337
زلًٌد امحد عثد انعسيس محسه882338
زلًٌد رظا امحد عٌاد892339
زلًٌد طارق عهَ انطًاد902340َ
زلًٌد لاضى زلًد لاضى912341
زلًٌد يتٌىل ضهيًاٌ تطيٌََ عيط922342َ
زلًٌد رلدٍ ضيد عثد انرمح932343ٍ
زلًٌد ًجيو امحد امحد انشرتين942344َ
زلًٌد يٌضف زلًد يٌضف امحد952345
يددت ايياب عثد ادلنعى جاتر962346
يرفت يٌضف جندٍ عٌض اهلل972347
يريى كًال زلًد اتٌ انفتٌح982348
يصطفَ امساعيم زلًد يرضَ زلجٌب992349
يصطفَ زلًٌد فتذَ زلًٌد عثد انغن1002350َ
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ينار عهَ امحد عه1012351َ
يؤيٍ مجال انطيد انسكري1022352ٍ
يَ امحد ضعد عثد انٌَيص1032353
َريني ريعاٌ عطيو زلًد1042354
ٌَر انديٍ ضيد امحد عثد انفتاح اتراىيى1052355
ٌَرىاٌ ضعيد عثد اننثَ امحد اتراىيى1062356
َيفني تدًٍ عهَ عفيف1072357َ
ىشاو عهَ زلًد تاير1082358
مهص عهَ عثد انصًد ضعٌد1092359
ىيثى زلًد زلًد رظٌا1102360ٌ
ًضاو عثد انرمحٍ زلًٌد اتراىيى اجلند1112361ٍ
ًنيد شريف عثد اننثَ اياو1122362
يارا عثد انعاطَ زلًد انطيد زلًد1132363
ياسمين عصام عبد العدل محمد على1142364

يٌضف انطيد زلًد انطيد احلنف1152365َ
يٌضف ضيد زلًد اتراىيى1162366
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