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 "  كشــــــــــــــــــــــــــــــــف "

ومقرر عليهم التدريب  7201/8201باسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة هذا العام          

 ) محافظــة / االســـــــــــــكندرية ( 8201صيف  (

 مـالحظـــات االســـــــــــــــم م

  امل عويضه سويحهابانوب ماهر ك  .1

  احمد جمال عبداهلل محمد عبداهلل  .2

  احمد حمدى السيد احمد حماده  .3

  احمد عادل عبدالمنعم حافظ  .4

  احمد عبدالعال محمد عبدالعال نورالدين  .5

  احمد محمد احمد محمد سيداحمد  .6

  احمد محمد سالم عبدالحميد مراد  .7

  اسماء جمال على محمد حسين  .8

  ود حسين محمداالء محمد محم  .9

  االء مسعد محمد محمد الحدودى  .10

  امنيه السيد بدر مراد عبدالرحمن  .11

  اميره خليل محمد عبدالمجيد  .12

  ايمان رشاد بسيونى ابراهيم عبدالقادر  .13

  ايمان على حسن احمد عبدالرحمن  .14

  ايناس محمود عامر على  .15

  ايه السيد احمد الشوربجى  .16

  سبعايه حمدى محمد عبدالواحد   .17

  ايه عصام محمد اسماعيل الشريف  .18

  ايه عيد محمد محمود خليل  .19

  باهر جوزيف توفيق ويصا  .20

  برديس طه عبدالغنى بسيونى الشبراوى  .21

  بسمه احمد عبدالوهاب احمد رجب  .22

  بسنت اسماعيل سالمه حسن على  .23

  بسنت عصام فؤاد حسن  .24

  بسنت محمد عثمان محمد مصطفى  .25

  حسن شعيره بسنت مرسى محمد  .26

  بهاءالدين محمد ابوالخير حافظ ابوالخير  .27

  بوسى صالح محمد البدرى احمد  .28

  بوال الفريد صبحى ميخائيل عوض اهلل  .29

  بيشوى فريد ثابت عسال  .30

  حنان على عبد العظيم ابو الجود  .31

  خالد كمال محمد عبدالحليم طعيمه  .32

  خالد محى الدين عبدالرحمن جادالرب  .33

  رق السيد محمددنيا طا  .34

  رقيه احمد عوض المهوى  .35
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 "  كشــــــــــــــــــــــــــــــــف "

ومقرر عليهم التدريب  7201/8201باسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة هذا العام          

 ) محافظــة / االســـــــــــــكندرية ( 8201صيف  

 مـالحظـــات ـــــــــــماالســــ م

  رافى مهران ليفون كاليجيان 1

  رانيا ادوارد شوقى شبلى سعيد 2

  رحمه محمد عبدالمنعم سليمان فرج 3

  رضوى يسرى حسن محمد ابوالسعود 4

  زهوه محسن فهمى محمد شرف 5

  ساره ابراهيم على فرج اهلل حسنين 6

  ساره سعد محمد ابراهيم شتا 7

  على شعبان محمد الدويك ساره 8

  ساره محمد امين امين حسان 9

  ساره محمد عبدالحميد محمد عمر 10

  ساره نصر مهلل عبدالكريم حسين 11

  سمر سامى ابراهيم عبداهلل 12

  سميره خالد محمد عبدالمطلب 13

  شيماء عبدالمنعم محمد امام ابراهيم 14

  شيماء محمد فتحى محمد 15

  رحمن رجب ابوالحسن محمد نصارعبدال 16

  عبير على احمد محمد عوض 17

  علياء صبحى عبدالحميد عطيه قنصوه 18

  علياء محمد طارق محمد شحاته 19

  عمرو جمعه قرنى محمد 20

  فاطمه سامى خميس السيد سالم 21

  ماهينور مروان فهمى بدوى 22

  محمد ابراهيم سالمه عبدالعال موسى 23

  مد حمدى فرغلى عبدالعليم عبدالرحمنمح 24

  محمد عيد فرج عبدالعزيز عبداهلل 25

  محمد محمود محمد احمد ابوتجار 26

  محمود احمد مصطفى محمود يوسف 27

  محمود سمير احمد الغريب 28

  محمود مجدى احمد محمد 29

  محمود منصور احمد سليم على 30

  مرام مصطفى السيد رفاعى موسى 31

  مريم عاطف فهمى ذكى 32

  مريم مجدى جابر عبدالسالم على 33

  مصطفى عالءالدين مصطفى درويش مصطفى 34

  مصطفى على عبدالعظيم احمد 35
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 "  كشــــــــــــــــــــــــــــــــف "  

يب ومقرر عليهم التدر 7201/8201باسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة هذا العام          

 ) محافظــة / االســـــــــــــكندرية ( 8201صيف  

 مـالحظـــات االســـــــــــــــم م

  منه اهلل صبحى مصطفى محمود الشافعى 1

  مى بهاءالدين حسن الدباوى 2

  ميرنا مجدى فكرى سعد بخيت 3

  ميرونا محمد احمد ابراهيم احمد 4

  مل سليمان ارمانيوسناردين كا 5

  ندى احمد فوزى امين على 6

  ندى احمد محمد مرسى صالح 7

  نهال عبدالوهاب عبده محمود خير الدين 8

  نورا احمد ابراهيم قنديل حماد 9

  نوران تهامى عبدالحميد تهامى 10

  نورهان اسامه السيد ابوالفتوح حفناوى 11

  ضاننورهان عصام الدين عبدالوهاب رم 12

  هاجر عادل فرج على فرج 13

  هاله حمدى ابواليزيد حامد محمد 14

  هبه اهلل مدحت عبدالحليم مصطفى عبدالحليم 15

  هدير عجالن عبدالخالق عجالن 16

  هشام صبحى غريب حسن 17

  هشام ممدوح مصطفى على عطيه 18

  ود احمد فتحى طه اسماعيل 19

  هيميارا احمد عبدالرحمن ابرا 20

  ياسمين عبده محمد عبده على 21

  يسرا احمد محمد السيد 22

  يمنى السيد محمد السيد 23

  يوسف عبدالحميد احمد الدخاخنى 24

  فريده عادل احمد قش 25
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 "  كشــــــــــــــــــــــــــــــــف "

ومقرر عليهم التدريب  7201/8201باسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة هذا العام          

 ) محافظــة / االســـــــــــــكندرية ( 8201صيف  

 مـالحظـــات االســـــــــــــــم م

  ابانوب نادى كامل سعد 1

  ابراهيم سيد السعيد السيد نصر 2

  احمد خالد احمد السيد النجار 3

  عبدالرحيم احمد محمد محمد حسن 4

  احمد محمود ابوالفتوح محمود 5

  احمد مصطفى الوهيبى السيد الوهيبى 6

  اروى عادل يوسف محمد 7

  اسراء احمد عبدالقادر محمود عثمان 8

  اسراء احمد مبروك محمد شلتوت 9

  اسراء معوض مخلوف معوض 10

  اسماء محمد احمد جوده شحاته 11

  محمداالء احمد بشير احمد  12

  االء اشرف عثمان الدسوقى ابوقشطه 13

  االء اشرف على امام السيد 14

  الشيماء عماد الدين فهمى عبدالمقصود 15

  امال ابراهيم طايل حسب اهلل سرور 16

  اندرو عادل زغلول شفيق سعد 17

  اندرو عادل مشرقى حنا 18

  ايمان السيد ابراهيم محمد غريب 19

  محمد عمر محمدايمان حسن  20

  ايمان سالمه محمد محمد سالمه 21

  ايمان طارق عيسى محمد ابراهيم 22

  ايمان عزيز محمد عبدالمقصود عبدالبارى 23

  ايمان عصام فتحى احمد خالف 24

  ايمان ماهر محمد السيد جعفر 25

  ايه احمد لطفى احمد محمد 26

  ايه السيد رشدى عبدالعليم احمد 27

  يه سامى محمد راغب سليمانا 28

  ايه سعيد مرسى احمد محمد 29

  ايه عبدالمنعم شوقى عبدالمنعم دقينش 30

  بانسيه سامى صالح عبد الفتاح 31

  تسنيم ابراهيم لبيب محمد ابوهيبه 32

  جهاد عزت محمد رجب 33

  سلمى محمود سعيد السيد المراسى 34

  محمد فيصل محمد فايز الديب 35
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 كشــــــــــــــــــــــــــــــــف "  "

ومقرر عليهم التدريب  7201/8201باسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة هذا العام          

 ) محافظــة / االســـــــــــــكندرية ( 8201صيف  

 مـالحظـــات االســـــــــــــــم م

  اء محمد سعد مهنى علياندع 1

  دينا عيد السيد محمد محمود 2

  دينا محمد ابراهيم متولى عبدالكريم 3

  دينا يسرى احمد فؤاد على 4

  راندا سامى يعقوب عزيز 5

  ربا ابراهيم السيد ابراهيم السيد 6

  رحمه اهلل هشام احمد حسن 7

  رحمه طارق مصطفى عبدالحى 8

  اب اهلل عبدالسالمرضوى عاطف سعد ج 9

  رنا احمد عبدالقادر السيد 10

  ساره عبدالمجيد السيد ابوالعز 11

  سلمى حسام الدين صابر محمد 12

  سماح محمود يوسف يوسف مشالى 13

  سمر احمد مصطفى احمد موسى 14

  سميه عبدالسيد محمود عبدالسيد المسيرى 15

  سميه على عادل الصافى احمد 16

  الدين وائل محمد بهجت عبدالرحيم نصير سيف 17

  شروق مسعد السيد ياسين غانم 18

  شيرين محمد فاروق نعمان مصطفى 19

  شيماء محمد السيد حافظ سليمان 20

  عبدالونيس صبرى رمضان على بليدى 21

  عمر اسماعيل محمد طه كشك 22

  عمر سيد رزيقى اسماعيل احمد 23

  لى احمدعمرو اشرف السيد ع 24

  غاده حسن احمد عبده صالح 25

  فادى نبيل ميخائيل زكى ميخائيل 26

  فاطمه ابراهيم محمد يوسف ابراهيم 27

  كرستين ميالد متى متى بخيت 28

  كريم طارق عزت عبدالحليم عبدالجواد 29

  كريم محسن محمد ابراهيم ابوعاصى 30

  كيرلس ميخائيل نصيف ميخائيل جرجس 31

  محمد شهدى فتحى ابراهيم ندا 32

  محمد صالح حسن عبداهلل بالل 33

  دعاء محمد سعد مهنى عليان 34
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 "  كشــــــــــــــــــــــــــــــــف "

ومقرر عليهم التدريب  7201/8201باسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة هذا العام          

 ) محافظــة / االســـــــــــــكندرية ( 8201يف ص 

 مـالحظـــات االســـــــــــــــم م

  محمد عادل سعد محمد البرقامى 1

  مريم مجدى المنوفى محمد المنوفى 2

  مصطفى وليد محمد زغابه حافظ ربيع 3

  منه اهلل ابراهيم عبدالرحمن دحدوح 4

  منه على عباس بدوى سراج 5

  محى الدين عباس عشرىمها  6

  ميار عادل على محمود على 7

  ميرا ثروت ميشيل امين جندى 8

  ميرنا سمير سمعان بخيت سمعان 9

  ميريام جورج اسكندر رزق قلته 10

  ندا رمضان عبدالغنى محمد ابوغانم 11

  نرمين خميس ابراهيم حافظ 12

  نهله محمد صالح الدين محمد الروبى 13

  نهى نبيل على سالم جاداهلل 14

  نور الدين ممدوح عبدالرحمن جبر 15

  نورهان ابراهيم عبدالعزيز عبداللطيف 16

  هاجد هيثم جالل عبدالفتاح ابوالسعود 17

  هاجر محمود محمد موسى 18

  هاجر ياسر عبداهلل جابر فوده 19

  هبه اهلل على السيد عثمان احمد 20

  مل حسن الصباغهبه اهلل محمد كا 21

  هدير هانىء مرتضى محمد الجناينى 22

  والء زكريا عبدالعزيز محمد 23

  ياسمين عبدالعزيز محمد محفوظ 24
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 "  كشــــــــــــــــــــــــــــــــف "

ومقرر عليهم التدريب  7201/8201باسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة هذا العام          

 ) محافظــة / االســـــــــــــكندرية ( 8201صيف  

 مـالحظـــات االســـــــــــــــم م

  ابانوب سامى بخيت شحاته سليمان 1

  احمد عصمت محمد السيد 2

  احمد على احمد بازيد 3

  اسراء محمد السيد محمد ابراهيم 4

  يم صديق عسراناسالم اشرف ابراه 5

  اسماء احمد جابر محمد بخيت 6

  اسماء عبدالنعيم فهمى سيد 7

  اسماء محمد محمد محمد الكومى 8

  االء السيد فخرى السيد بدوى 9

  االء حسنى عبدالحكيم سيد 10

  امال على محمد مرسى عبدالحليم 11

  امنيه عادل احمد زهرى 12

  حسب اهللامنيه مجدى عبدالعزيز محمد  13

  انجى احمد ماهر عبدالعزيز عبدالهادى السوا 14

  ايه جمال احمد رفاعى 15

  ايه جمال شحاته عيسى عيسى 16

  ايه على حسن على حسن 17

  بسمه رضا عبدالجواد احمد حسن الكالف 18

  بسنت وجدى مندوه ابراهيم محمد 19

  تسنيم مصطفى سعد مصطفى الجمل 20

  على عبده ابوالفرحتقى محمد  21

  جورج منير فخرى سوارس 22

  جوزيف عزت ابراهيم عزيز 23

  جوى مدحت حبيب بولس 24

  جيهان احمد كامل محمد الفخرانى 25

  حسام حسنى عاطف عبدالجواد 26

  خالد احمد عبدالحميد محمد 27

  خالد احمد محمود احمد السيد 28

  دينا احمد محمد احمد 29

  ا ايهاب احمد محمد السيددين 30

  رفيق هنرى صبحى عبدالمسيح 31

  رنا حسين عبده شعبان الشيخ 32

  روان حسام جالل فضل على 33
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 "  كشــــــــــــــــــــــــــــــــف "

ومقرر عليهم التدريب  7201/8201باسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة هذا العام          

 ) محافظــة / االســـــــــــــكندرية ( 8201صيف  

 مـالحظـــات االســـــــــــــــم م

  روان محمد السيد احمد صالح 1

  ريهام حسنى محمد محمود متولى 2

  ريهام محمد احمد محمد احمد 3

  ريهام مرسى عدوى هارب 4

  زينب عبدالعزيز احمد عبدالعزيز 5

  ساره وحيد محمد احمد جوده 6

  سلمى عمرو عبدالوهاب عبدالحميد طايل 7

  سلمى ناصر السيد محمد احمد 8

  سلمى نجاح محمد على فرج 9

  سهيله محمد توفيق عوض بالل 10

  شيماء احمد حمدى رزق 11

  عبدالرحمن احمد عبدالوهاب احمد عمار 12

  عبدالرحمن احمد محمد بشير 13

  عبداهلل اشرف احمد احمد رمضان 14

  على نبيل احمد نوح حماده 15

  فاطمه احمد محمد محمد شعبان 16

  كريستين سمير عزمى ضيف اهلل بولس 17

  كورنيليا عاطف شفيق حنا 18

  كيرلس ايهاب رشدى بباوى عبدالمسيح 19

  كيرلس سامى جرجس صليب 20

  لمياء صبرى بيومى عبدالحليم سعد 21

  مارتينا اشرف عاطف محب عبدالملك 22

  محمد ابراهيم عبدالجواد عيسى 23

  محمد حسين محمد حسين محمود 24

  محمد سمير حسنين محمد شلبى 25

  محمد طارق ابوضيف على 26

  محمد عبدالرؤف محمد محمد البدرى 27

  محمد عبدالرازق محمد عبدالظاهر 28

  فىمحمد محمد مصطفى على مصط 29

  محمد مغازى احمد الخولى 30

  مرفت ياسين ياقوت قطب عبده 31

  مروان عبدالمنعم عبداللطيف السيد محمد 32
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 " كشــــــــــــــــــــــــــــــــف"  

720 العام هذا الرابعة بالفرقة المقيدين الطالب باسماء          1/820  التدريب عليهم ومقرر 1

820 صيف   ( االســـــــــــــكندرية/  محافظــة)  1

 مـالحظـــات االســـــــــــــــم م

  مريم اسامه محمد على خليفه 1

  مريم اشرف قاسم ملك نوس 2

  مريم السيد محمد محمد محمد خميس 3

  مريم خميس عبدالقادر احمد 4

  مصطفى احمد سعد على المليجى 5

  عبدالناصر مؤذن مصعب 6

  مى ابراهيم  محمد عبده عابدين 7

  مى سعيد عبدالواحد محمد يونس 8

  مى عبدالباسط قطب عبدالنبى موسى 9

  مى محمد ابراهيم محمد ابراهيم 10

  مى نبيل عبدالقادر عبداهلل 11

  ميار لؤى على محمد على 12

  ميرهان طارق مصطفى عوض عبداهلل 13

  م جوده فهيمميرى ولي 14

  ندى طارق سعيد ابراهيم الخضراوى 15

  نرمين طارق ابراهيم على عبدالرازق 16

  نرمين كمال احمد محمد الشرنوبى 17

  نورا على حسن عبدالمجيد محمد 18

  نوران محمود على ابراهيم مبارك 19

  نورهان عالء رجب عبدالقوى 20

  ياسمين على مرزوق على مرزوق 21

  ياسمين يحيى محمد محمد غزى 22

  يوستينا صابر اقالديوس عيسى 23

  يوستينا يوسف مجدى لبيب 24
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 " كشــــــــــــــــــــــــــــــــف"  
20 العام هذا رابعةال بالفرقة المقيدين الطالب اسماء 17/20  التدريب أداء عن والمتخلفين 18

 ( االســـــكندرية/  محافظـة)    الرابعة ةالفرق على المقرر فقط بالوحدات 

20 صيف الماضى العام فقط المجازر أعمال على التدريب أدى ألنهم)  17 ) 

 

 اتـظــالحـم ـــمــاالســ م

  السيد احمد السيد محمد همسه 1

 

 

 " كشــــــــــــــــــــــــــــــــف"  

720 امالع هذا الخامسة بالفرقة المقيدين الطالب اسماء 1/820 20 صيف 1  التدريب أداء عن والمتخلفين18

20  صيف الماضى العام دات والمجازربالوح 17 

 (ـــــكندريةاالسـ/  افظــةمح)  الرابعة الفرقة طالب على المقرر و

 اتـظــالحـم ـــمــاالســ م

  هيكل على محمد محمد الدين عصام اسامه 

  محمد الوهاب عبد محمد استبرق 1

  السيد احمد محمد احمد ماناي 2

  االزوك احمد السيد السيد اهلل ايه 3

  محمد قرشى محمد رحاب 4

  منصور محمد السيد رمضان 5

  رؤوف امير عادل سامى 6

  السيد ابراهيم مصطفى محمد فاطمه 7

  غالب ابراهيم اسماعيل فريد محمد 8

  حمزه محمد محمد على احمد اهلل منه 9

  حسن موسى نحس موسى 10

  عوض مصطفى محمد سعيد هايدى 11

  حجازى على بيومى محمد االء 12
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 " كشــــــــــــــــــــــــــــــــف"  
20 العام هذا الخامسة بالفرقة المقيدين الطالب اسماء 17/20  التدريب أداء عن والمتخلفين 18

 ( االســـــكندرية/  فظـةمحا)    الرابعة الفرقة على المقرر فقط بالوحدات 

720 صيف الماضى العام فقط المجازر أعمال على التدريب أدى ألنهم)  1 ) 

 اتـظــالحـم ـــمــاالســ م

  عماره ابو على حسن مجدى احمد 1

  حمده ابو حمد الغفار عبد يحى الدين تقى 2

  عوض العرب عز محمد عماد ساره 3

  هدمجا محمد الحليم عبد صبحى غاده 4

  الراسخ محمد رافت غدير 5

  محمد سويفى عباس اشرف محمد 6

  سمعان فهيم وديع عيسى مريم 7

  مبروك اهلل عبد السيد ايهاب نشوى 8

  تمام حسين تمام عمر نهى 9

  الرؤوف عبد محمد محمد نيره 10

  بدوى اهلل فتح محمد هدير 11

 

 " كشــــــــــــــــــــــــــــــــف"  

720 العام هذا الخامسة بالفرقة المقيدين الطالب اسماء 1/820  التدريب أداء عن والمتخلفين 1

  الرابعة الفرقة على المقرر فقط المجازرب

720 صيف الماضى العام فقط الوحدات أعمال على التدريب أدوا ألنهم)  1 ) 

 اتـظــالحـم ـــمــاالســ م

  فزاع وارد ابراهيم محمد ايمان 1

  سالم السيد محمد محمد احمد رديسب 2

  عبده السيد عبد جاد حنا بيالجيه 3

  والى محمد حسن نوبى تيسير 4

  جرجس سعد سامى سالى 5

  لبيب ادوارد عادل كيرلس 6

  حنا فرانك وفى كيرلس 7

  حسن ابراهيم ابراهيم حسن محمد 8

  الشرباصى المعاطى ابو السيد جميل محمود 9

 

 

 


