
ي كلية التمريض جامعة قناة السويس للعام الجامىع  2020/2019                خريج 

مالحظات إضافيةالوظيفةمحل اإلقامةرقم الهاتفالرقم القوىمتاري    خ الميالدمحل الميالدالجنسيةإسم الطالبم

اضيىط- اٌجبرود غرة - ِروس صذفب١٠/١٠/١٩٩٣293101025017381143807006اضيىطِصريدرشجّيً دٍّى ربأثبٔىة 1

ِصريعرفح محمدح حمد فروأ2
اإلضّبػيً

يخ
دي اٌطالَ–  غبرع اٌّخجس األٌي ١٩/٠٣/١٩٩٨298031919003531224266883101

اٌجيىد– اٌػيخ زويذ – غّبي ضيٕبء ١/٠٨/١٩٩٨298080117114951066977381إٌّىفيخِصريخلتهتو زى شعتان أحمد فوأ3

4
حمد محمد حسن حسن أ

ورشا
دي اٌغسالْ– غّبي ضيٕبء ١١/٠٧/١٩٩٨298070112184581027287571اٌجيسحِصري

ِصريح اتراهيمحمد محمد صالأ5
اإلضّبػيً

يخ
األضّبػيٍيخ- اٌػيخ زايذ – أ اٌزٍّيه ٦/٠٩/١٩٩٨29809061900571122545884558

غجرا اٌيّٓ– زفزي – اٌغرثيخ ٢٦/٠١/١٩٩٨29801261601755683503862اٌغرثيخِصريالمشدحمد محمد على أ6

٨/٠٣/١٩٩٨298030812014761229072042اٌذلهٍيخِصريروق العراقيحمد محمد فاأ7
ظ اوالد ػيٓ  دي اٌؼٍيمّبد  اٌؼريع 

اوي  غّبي ضيٕبء

٦/٠٦/١٩٩٨298060612011931019163958اٌذلهٍيخِصريل دمحمحمد محمد كماأ8
غرق – اٌؼريع – غّبي ضيٕبء 

اٌّطزػفي

9
عثد اسماء رمضان حمدان 

هللا
األضّبػيٍيخ - 8دىظ – اٌمٕطرح غرق ١٠/٠٦/١٩٩٧297061016034491097047459اٌغرثيخِصري

ِصرياسماء سماء الدين دنداروي10
اإلضّبػيً

يخ
ِروس األضّبػيٍيخ– ػسثخ أثى غذبرخ ٢٤/١١/١٩٩٧297112419001021013221643

االضّبػيٍيخ- اٌزً اٌىجير – اٌغراثىح ١٩/٠٥/١٩٩٧297051913011051271998269اٌػرليخِصريمحمد محمدأسماء عتدهللا 11

ِصريهللا سالمحصاتر عطا ء الأ12
غّبي 

ضيٕبء
غّبي ضيٕبء– ثئر اٌؼجذ ٩/١١/١٩٩٧297110934002011024433527

ِصريالستدكريا زيحيى امال 13
االضىٕذر

يخ
غّبي ضيٕبء–  ثئر اٌؼجذ ١٨/٠٤/١٩٩٣29804180201861101915781330

١٦/١١/١٩٩٦296111612017211006487952اٌذلهٍيخِصرياحمدمحمد دل حمدي مل عاا14
 ِذخً ة دي اٌسهىر اٌػيخ زويذ 3 ظ 2

غّبي ضيٕبء

ِصريادى اتراهيممل محمد تغدا15
االضّبػيً

يخ
اإلضّبػيٍيخ– اٌمصبصيٓ اٌجذيذح – اٌجغبدح ٢٣/٠٢/١٩٩٦296022319000461157063641

ِصريلعظيم حسيناحمد عثدأمنيح ا16
االضّبػيً

يخ
٩/٠٩/١٩٩٨298090919006811062541398

اٌمٕطرح – اٌمريخ إٌّىرجيخ – ظ اٌضالصيٕي 

اإلضّبػيٍيخ– 



17
اشذيوي عودج منيح محمد ا

عليان
ِصري

غّبي 

ضيٕبء
١٢/٠٦/١٩٩٨298061234000821008571434

  ظ اٌجيع  اٌؼريع 38 ِذخً أ ع 7ظ 

أوي غّبي ضيٕبء

ِصريد حستنحسين عيااميره 18
غّبي 

ضيٕبء
غّبي ضيٕبء– رِبٔخ – راثؼخ ٢٤/١١/١٩٩٦296112434001021028826147

١/٠٦/١٩٩٧297060113103611016644953اٌػرليخِصريدج اتراهيمشوقى جواميره 19
- وفر ػّر ِصطفى – ِروس ِٕيب اٌمّخ 

اٌػرليخ

ِصرياميره صالح اتو الفذوح دمحم20
االضّبػيً

يخ
اإلضّبػيٍيخ– أثى صىير اٌّذطخ ٢١/٠٥/١٩٩٨298052119000811201156255

ِصريالسيدحمد على ايح آ21
اإلضّبػيً

يخ
١/١٢/١٩٩٧297120119028621275774521

ظ –  ِطبوٓ اٌهيئخ خٍف اٌزجخ 702

ػجذاٌذىيُ ػبِر

ِصريمحمد حسيناتراهيم يح آ22
غّبي 

ضيٕبء
دي اٌىرَ غّبي ضيٕبء– اٌؼريع ٢٦/٠٨/١٩٩٧297082634000481064679467

 ودذح60 ِطبوٓ 5طىر ضيٕبء ١/٠١/١٩٩٨298010117018421202951702إٌّىفيخِصرياسكندرلسيد تسيونى ايح آ23

خٍف ِطزػفي ثئر اٌؼجذ– ثئر اٌؼجذ ١٤/٠٢/١٩٩٨298021413021491067389396اٌػرليخِصريل اتراهيم دمحميح جماآ24

ِصريالمغرتيسماعيل ايح حسن ا25
اإلضّبػيً

يخ
٢١/٠٢/١٩٩٨298022119005021276453800

- ظ اٌّطزػفي األِيري ولبروْ 94

األضّبػيٍيخ

26
محمد محمد رمضان يح آ

11 ظ 44اثىصىير ػّبرح – االضّبػيٍيخ ١/٠٧/١٩٩٧297070113079281113713093اٌػرليخمرصيدمحمو

ِصريانلمجيد سويلم عمرايح عثد ا٢٧
األضّبػيً

يخ
 اٌريبح17ن –اٌمٕطرح غرة – االضّبػيٍيخ ١/٠٩/١٩٩٨298090119052611004591446

ِصريد حسينيح فرحى محموا٢٨
األضّبػيً

يخ
٣/٠٥/١٩٩٧297050319000881007865989

– اٌمصبصيٓ اٌجذيذح – االضّبػيٍيخ 

اٌىيالٔيخ- اٌّذطّخ 

اٌطؼذاد- ِروس اوالد صمر – اٌػرليخ ٢٤/٠٧/١٩٩٧297072413025341550605715اٌػرليخِصريهيمإترالدين ح اهيم صالإترا٢٩

ِصريدج سليمان عتدهللاهيم عوأترا٣٠
غّبي 

ضيٕبء
لريخ اٌخرثخ– ثئر اٌؼجذ – غّبي ضيٕبء ٨/٠٨/١٩٩٨29808083400435102599790

ِصرين محمودمحمد سليمااحسان 31
غّبي 

ضيٕبء
١٢/٠٥/١٩٩٨298051234001081021193594

 ظ ِصطفي 19اٌؼريع – غّبي ضيٕبء 

وبًِ

32
مصطفى حسين اسالم 

مصطفى
دي اٌؼجىر– أ 24اٌؼريع – غّبي ضيٕبء ٢٠/١١/١٩٩٨298112023001941007693586اٌفيىَِصري

 أوزىثر6غّبي ضيٕبء اٌؼريع رِبٔخ لريخ ١٥/٠٨/١٩٩٨298081516051481069478258اٌغرثيخِصرينحمد سلطااسماعيل ايمان ا33

34
لسيد محمد محمد ايمان ا

اتراهيم
ِصري

اإلضّبػيً

يخ
اٌظبهريخ– اٌزً اٌىجير ١/١٠/١٩٩٨298100119019221275263337

ِصريايمان حمال رشدي اسماعيل35
اإلضّبػيً

يخ
اٌسغبثخ- اثى ػطىح – األضّبػيٍيخ ٥/٠٢/١٩٩٨298020519001871069707773

ِصريصالح سالمايمان  عتدج36
اإلضّبػيً

يخ
 لريخ إٌصر15االضّبػيٍيخ اٌمٕطرحغرة ن ١٠/٠٥/١٩٩٨298051019012861020847003



37
هيم إترامصطفى ايمان 

عيسى
اٌروضخ- فبلىش – اٌػرليخ ٢٢/٠٧/١٩٩٧297072213014261153837116اٌػرليخِصري

ِصريرعرفح منصوايمان منصور 38
االضّبػيً

يخ
اثى صىير اٌجٍذ– االضّبػيٍيخ ١/٠٤/١٩٩٨298040119016631228396773

39
ناجى مصطفى محمد اايمان 

مصطفى
ٔفيػخ اٌمجٍيخ– االضّبػيٍيخ ٦/٠٩/١٩٩٧2970906130012811017127638اٌػرليخِصري

40
اتراهيم عتد سماعيل احمد ا

القادر
ِصري

االضّبػيً

يخ
اٌطّبويٓ اٌجذيذح– االضّبػيٍيخ ١/٠١/١٩٩٧297010119091991017127638

١٩/٠٦/١٩٩٨298061917010311277548199إٌّىفيخِصريه عميرجلسيد عثداحمد ا41
 24دهت ِطبوٓ ِجبرن ع – جٕىة ضيٕبء 

5ظ 

42
لعنانى ايمن على احمد ا

االلفي
ِصري

اإلضّبػيً

يخ
١٦/١٠/١٩٩٦296101619000461001602238

ِروس اٌمٕطرح غرة –  اٌروضخ 3ّٔرح 

اإلضّبػيٍيخ– 

43
الششذاوي يمن يونساحمد ا

شهاب
١٣/٠٨/١٩٩٧297081333000761065772092ِطروحِصري

 ظ 30– دي األرثؼيٓ – اٌطىيص 

اٌغرثيخ

١٥/١١/١٩٩٤294111513036161225487787اٌػرليخِصريلسيد مرولىل احمد جماا44
اثى – اٌمصبصيٓ اٌجذيذح - االضّبػيٍيخ

اٌطيذ اٌججٍي

45
حمد حسن صاتر حسين ا

طراتيح
٢١/٠٤/١٩٩٧297042112012971154442434اٌذلهٍيخِصري

غّبي ضيٕبء اٌؼريع اوي لريخ ػبطف 

اٌطبداد

اٌّهذي- ِروسههيب -اٌسلبزيك– اٌػرليخ ١/٠١/١٩٩٥295010113774141254558454اٌػرليخِصرياتو زيديونس ى حمد حمدا46

ِصريه دمحمحمد خضر عميرا47
غّبي 

ضيٕبء
غّبي ضيٕب اٌؼريع اٌػيخ زويذ٢٥/٠٤/١٩٩٥295042534000961154854454

ِصريثذ هللا دمحمدّذ ضّير ػا48
االضّبػيً

يه
١/٠٤/١٩٩٨298040119013371225377542

- طريك األضّبػيٍيخ ثىرضؼيذ – 15ن 

ِروس اٌمٕطرح غرة

ِصريحمد صثحى فرحى محمدا49
غّبي 

ضيٕبء
ضبديخ اٌطالَ– اٌؼريع –غّبي ضيٕبء ٢١/١١/١٩٩٨298112134002551020141206

٢٠/٠٨/١٩٩٨298082017018951020589974إٌّىفيخِصريالعالمحمد عثدح حمد صالا50
غّبي ضيٕبء –  اٌرائذ اٌؼرثي 31

اٌؼريع اوي

51
محمد س عثمانحمد عثاا

الهاديعثد
١٠/٠٤/١٩٩٥295041013013511555015515اٌػرليخِصري

 ة 7اثىصىير اٌّطزمجً - االضّبػيٍيخ

ِّيس

٢٨/٠٩/١٩٩٦296092815003961145484548وفر اٌػيخِصريالقادرلسيد عثدم احمد عصاا52
 ِذخً 23رفخ ع - غّبي ضيٕبء اٌؼريع

ة دي اٌصفب

ِصرياحمدحمد عطيه جمعه ا53
غّبي 

ضيٕبء
١/٠٤/١٩٩٨298040119035181012154584

– ِروس اٌمٕطرح غرة – االضّبػيٍيخ 

لريخ اٌريبح



54
الجواد حمد محمد على عثد ا

مرصيشهاب
١٨/٠٧/١٩٩٤294071812009111122365987اٌذلهٍيخ

 اٌرائذ 710اٌؼريع – غّبي ضيٕبء 

اٌؼرثي

55
محمد عطا  ر حمد نصاا

مرصيالمجاهد
 دي اٌصفب6غّبي ضيٕبء رفخ ١٥/١٢/١٩٩٥295121524009771210154210إٌّيب

56
لسيد محمد السيد اسراء ا

غانم
اٌزً اٌىجير– االضّبػيٍيخ ١٨/٠٢/١٩٩٥295021804000651002545654اٌطىيصِصري

57
ن عتد سليم سليمااسراء 

الحافظ
ِصري

غّبي 

ضيٕبء
اٌؼريع ثئر اٌؼجذ– غّبي ضيٕبء ٢١/٠٣/١٩٩٨298032134005621020696907

58
هللا عاتد صاتر عثداسراء 

ناصر
١٠/١٢/١٩٩٧297121012005811020659362اٌذلهٍيخِصري

غّبي ضيٕبء اٌػيخ – دي اٌىىصر  – 8ع 

زويذ

١/٠١/١٩٩٧297010113264611016644953اٌػرليخِصرياتراهيممين ى امجداسراء 59
 ظ 32دي اٌطالَ – االضّبػيٍيخ 

اٌّخجس األٌي

60
محمد ن محمد سليمااسراء 

نسليما
غّبي ضيٕبء اٌؼريع١/٠٧/١٩٩٤294070113090211501214121اٌػرليخِصري

61
لسيد رمضان اياسر اسراء 

محمد
ِصري

األضّبػيً

يخ
اٌػرليخ اثى دّبد١/٠٣/١٩٩٧297030119010851221546848

ِروس ِيذ غّر– اٌذلهٍيخ ٣٠/٠٨/١٩٩٧297083012013811020638618اٌذلهٍيخِصرياسماء اتراهيم عتدالقادر دمحم62

63
د على عثاسماء اتراهيم 

النعيم
ِصري

اإلضّبػيً

يخ
ّٔبؼ–  اٌجر اٌغرثي 2االضّبػيٍيخ ن ١٥/١٠/١٩٩٦296101519007061289672303

ِصريخليل صالحاسماء اشرف 64
غّبي 

ضيٕبء
٤/٠٤/١٩٩٧297040434001221008989203

اٌؼريع اوي ٔجّخ ضيٕبء – غّبي ضيٕبء 

 ظ فٍططي25ٓ

ِصريحسن محمد شعيةاسماء 65
اإلضّبػيً

يخ
١/٠١/١٩٩٧297010119091811015977578

– ػسثخ رغذي ضٍيّبْ – االضّبػيٍيخ 

ثجىار ِذطخ اٌىهرثبء

66
د تيع حسن محمواسماء ر

عثمان
ِصري

األضّبػيً

يخ
١٦/٠٣/١٩٩٨298031619002861201709039

ظ اٌجّهىريخ ػرايػيخ – االضّبػيٍيخ 

ِصر

67
مين اشحاذه محمد اسماء 

سويلم
ِصري

االضّبػيً

يخ
٢٣/٠٣/١٩٩٢292032319001251227669114

ػسثخ – االضّبػيٍيخ اثى صىير 

اثىجريع

ِصرياحمدعلى محمد على اسماء 68
األضّبػيً

يخ
٢٣/٠٢/١٩٩٧297020319000411245457854

– اٌمصبصيٓ اٌجذيذح – االضّبػيٍيخ 

اٌّذطّخ اٌمذيّخ

69
اتو النجا عتد محمد اسماء 

العاطي
ِصري

اإلضّبػيً

يخ
١/٠٥/١٩٩٨298050119033871201546840

 إٌّطمخ 34– اٌػيخ زايذ – االضّبػيٍيخ 

اٌطبثؼخ



ِصريسيد خلف محمد فرغلىء الأ70
اإلضّبػيً

يخ
٥/٠٥/١٩٩٦296050519002681013155427

اٌّردٍخ 57اٌػيخ زايذ – االضّبػيٍيخ 

ط7

ِروس اوالد صمر– اٌػرليخ ٢٢/٠٨/١٩٩٨298082213038111098123289اٌػرليخِصريالكريملسيد عثدالسيد شحاذه ا71

72
لدين ر احمد نوالشيماء ا

رمنصو
ِصري

غّبي 

ضيٕبء
أثى خٍيفخ ػسثخ اٌذٍمخ– االضّبػيٍيخ ٢٢/٠٨/١٩٩٨298082219006061091977285

73
العادل مرحد عثد الشيماء 

مرصيمجاهد
طىر ضيٕبء دي اٌّروح– جٕىة ضيٕبء ٢١/٠٤/١٩٩٨298042117004251009513124إٌّىفيخ

جة عطيحرمحمد الشيماء 74
مرصي

اإلضّبػيً

يخ
اٌسغبثخ– االضّبػيٍيخ أثى ػطىح ٧/٠٩/١٩٩٨298090719005871031554275

75
حسن هللا محمد عثديدر 

حسين
ِصري

اإلضّبػيً

يخ
اٌمصبصيٓ اٌجذيذح– االضّبػيٍيخ ١/١٢/١٩٩٧297120119040751225487641

76
لرحمن عثد احمد عثداتسمح 

العزيز
ِروس ههيب اٌػرليخ– اٌؼاللّخ ١٠/٠٢/١٩٩٧297021013016091154706107اٌػرليخِصري

ِصريه مهدي عليتسمح عطي77
اإلضّبػيً

يخ
١٠/٠٢/١٩٩٨298021019005231091351285

ػسثخ – اثى صىير – اإلضّبػيٍيخ 

اٌىروارح

78
د تسند على محمد محمو

علي
دي زرة– ظ ػبثذيٓ 13اٌطىيص ١٣/٠٩/١٩٩٨298091304001861062263729اٌطىيصِصري

 ودذح ثجىار اٌّرور500االضّبػيٍيخ اي٣٠/١٢/١٩٩٧36978251277417994فٍططيِٓصريتيان سالم عتدهللا عاشور79

سامى تاسيلىجورج عادل 80
مرصي

اإلضّبػيً

يخ
١٨/٠٣/١٩٩٧297031819002531207662468

 ِذخً ة 66ػّبرح – االضّبػيٍيخ 

اٌػيخ زايذ– اٌزٍّيه 

اٌصبٌذيخ ِروس فبلىش– اٌػرليخ ٢٠/٠١/١٩٩٧297012013074621018014965اٌػرليخمرصيسماعيلاد ومحمجيهان دمحم 81

ِصرينعلى سليم سالماحازم 82
غّبي 

ضيٕبء
غّبي ضيٕبء ثئر اٌؼجذ دي اٌريطخ٣/٠٩/١٩٩٨298090334003921018014965

83
لعزيز عثد اعيد عثدحسام 

اللطيف
ِصري

االضّبػيً

يخ
االضّبػيٍيخ اثى صىير ػسثخ اثبظخ١/٠٨/١٩٩٨298080119021341276075852

84
حمد حسن أحسن ماهر 

مرولى
اٌػرليخ وفر صمر ظ اٌزذرير دي إٌصر١٧/٠٩/١٩٩٤294091713052381032686605اٌػرليخِصري

85
لعزيز محمد عثد اعثد خلود 

اللطيف
اثى دّبد االضذيخ– اٌػرليخ ١٧/٠٧/١٩٩٧297071713010041124271691اٌػرليخِصري



ِصرياحمدلسيد صاتر اليا دا86
اإلضّبػيً

يخ
١٣/٠٣/١٩٩٨298031319003031011230287

 ظ جّبي ػجذ 38- االضّبػيٍيخ اثى خٍيفخ 

إٌبصر

ِصريمحمد عطيهدعاء كرم 87
االضّبػيً

يخ
االضّبػيٍيخ اثى صىير اٌّذطّخ اٌجذيذح٢٠/٠٢/١٩٩٧297022019003211284178219

ِصريلحميد محمدانيا فريج عثدد88
جٕىة 

ضيٕبء
٩/٠٢/١٩٩٨298020935000491019012350

 دي اٌسهراء 59طىر ضيٕبء – جٕىة ضيٕبء 

ودذح2160

89
محمد د نيا محمود

حسنلمعطى اعثد
ِصري

اإلضّبػيً

يخ
ِروس اٌزً اٌىجير– االضّبػيٍيخ ١/١٠/١٩٩٧297100119016421003450133

دهت– اٌؼصٍخ – جٕىة ضيٕبء ٢٩/١٢/١٩٩٧297122927003841159296452لٕبِصرياحمدفد محمد رأينا د90

ِصريالواهب محمود علينيا عثدرا91
اإلضّبػيً

يخ
 ِيذاْ ِصطفي وب4ًِ– االضّبػيٍيخ ٥/٠٨/١٩٩٨298080519004011063348391

ِصريهللاغانم عثدرتاب عتد هللا 92
غّبي 

ضيٕبء
غّبي ضيٕبء–  ثئراٌؼجذ – دي اٌسوايذح ٩/١١/١٩٩٦296110934002651068241016

ِصريالعزيزشا محمد حسن عثد ر93
غّبي 

ضيٕبء
١٥/١١/١٩٩٧297111534000861090521805

غّبي ضيٕبء  ظ اٌػهيذ دمحم – اٌؼريع صبٔي 

دمحم اٌخٍيٍي

 دي اٌطبئف22– فيصً – اٌطىيص ٥/٠٨/١٩٩٧297080504002851127224390اٌطىيصِصريحمدأحلمى هاشم رضوي 94

95
محمد مصطفى رضوي 

على مرسى
اٌسويذح- ثئر اٌؼجذ – غّبي ضيٕبء ١٨/٠١/١٩٩٧297011813009891024911924اٌػرليخِصري

96
فريد على رضوي محمود 

احمد
ِصري

االضّبػيً

يخ
١٦/١١/١٩٩٥295111619003071221640310

 ظ 1اٌذّبدح – اٌزً اٌىجير -االضّبػيٍيخ

ادّذ ػراثي

97
حمد رفيدج عتد السالم ا

عتدالسالم
٢٣/٠٨/١٩٩٧297082313011881010290612اٌػرليخِصري

ِروس اٌمٕطرح غرق لريخ – االضّبػيٍيخ 

األثطبي

98
س محمد عثاد قيح محمور

أحمد
ِصري

اإلضّبػيً

يخ
٩/١٢/١٩٩٦296120919000621205543535

 62ع – اٌػيخ زايذ – االضّبػيٍيخ 

اٌزٍّيه

ِصريدىمحمد عثارمزي محمود 99
اإلضّبػيً

يخ
٣/٠٣/١٩٩٨298030319003311023145036

دي اٌػهيذ ػّر – ٔفيػخ – االضّبػيٍيخ 

اٌفرن

محمد حسانينح هف صالر100
مرصي

االضّبػيً

يخ
١٤/٠٦/١٩٩٨298061419007421008010180

اثى – اٌمٕطرح غرة -= االضّبػيٍيخ 

17خٍيفخ ن 



ن سالمحمد سالماايم ر101
مرصي

االضّبػيً

يخ
١/٠٦/١٩٩٨298060119001631271494973

االضّبػيٍيخ اٌمصبصيٓ اٌجذيذح ػسثخ 

اثى هيىً

ِصريالهاديحمد امحمد ريهام 102
اإلضّبػيً

يخ
٢٤/١١/١٩٩٧297112419000641063042095

اٌطجغ – اثىصىير – االضّبػيٍيخ 

اثبراٌغرثيخ ػسثخ غؼيت

١٠/٠١/١٩٩٥295011015001511225684875وفر اٌػيخِصريحمد حمدزياد اتراهيم 103
االضّبػيٍيخ اٌمٕطرح غرة طريك 

اٌصرف اٌصذي

١/١٠/١٩٩٧297100113467891004212848اٌػرليخِصريخحمد محمد غيااينة ز104
ِٕػبح ػجذ – وفر صمر – اٌػرليخ 

اٌٍطيف

٣/٠٤/١٩٩٧297040312010271009760316اٌذلهٍيخِصريالحالجفرحى محمد ساره 105
ي 135– طىر ضيٕبء – جٕىة ضيٕبء 

ودذح دي اٌسهىر60

ِصريسالم محمد سالم على106
غّبي 

ضيٕبء
دي اٌجراوي– غّبي ضيٕبء اٌػيخ زويذ ٢٦/٠١/١٩٩٨298012634001531090848355

احمدنيس محمد اساميح 107
مرصي

غّبي 

ضيٕبء
٢/٠٤/١٩٩٧297040234000451141339434

غّبي ضيٕبء اٌػيخ زويذ دي اٌىىصر 

ِطبوٓ اٌجذاويخ

نمحيسن معيقل سالماسعاد 108
مرصي

غّبي 

ضيٕبء
١٩/٠٧/١٩٩٨298071934001241002850339

ظ ػّرثٓ 20– غّبي ضيٕبء ثئر اٌؼجذ 

اٌخطبة

ِصرياحمدحمد محمد شروق ا109
االضّبػيً

يخ
اٌضجؼيخ ػسثخ اٌّططجخ– االضّبػيٍيخ ١٠/٠٧/١٩٩٧297071019002021017720798

110
شروق عتد المعطي عتد 

الجواد اسماعيل
١/١١/١٩٩٧297110112041071026750872اٌذلهٍيخِصري

 ِطبوٓ 8– ػزبلخ ّٔىرط د – اٌطىيص 

ِذطخ اٌىهرثب– 

ِصريى محمودمحسن فكرشروق 111
االضّبػيً

يخ
١/١٢/١٩٩٨298120119029861211162451

االضّبػيٍيخ اٌػيخ زايذ َ اٌضبٔيخ خٍف 

لطُ صبٌش

112
ياسر محمد شروق 

الوهاب الخوليعثد
ِصري

األضّبػيً

يخ
اٌػهذاء ظ غً– االضّبػيٍيخ ٢٤/٠٣/١٩٩٧297032419005411270041667

ِصريبكلية كلوشيماء اتراهيم 113
غّبي 

ضيٕبء
غّبي ضيٕبء رِبٔخ لريخ اٌىراِخ١/٠٧/١٩٩٧297070134006661017730479

اٌػرليخ اثىدّبد اٌمطبويخ٢٥/٠٤/١٩٩٦296042504002271000545453اٌطىيصِصرين احمدحامد سليماشيماء 114

115
حسن عطيح محمد شيماء 

هللاضيف 
ِصري

غّبي 

ضيٕبء
غّبي ضيٕبء لريخ اٌخرثخ ثئر اٌؼجذ١٩/٠١/١٩٩٧297011934002611092039559



ِصريد سلتمانسليم حماشيماء 116
غّبي 

ضيٕبء
غّبي ضيٕبء لريخ اٌخرثخ٣/٠٢/١٩٩٨298020334002821060287806

اٌمصبصيٓ اٌجذيذح ثرايٓ– االضّبػيٍيخ ٢٢/٠٨/١٩٩٨298082213036831151510332اٌػرليخِصريحسن حافظشيماء هاشم 117

ِصريزايدلسيد محمد صفاء ا118
االضّبػيً

يخ
ظ صروس2االضّبػيٍيخ اٌّذطخ اٌجذيذح ١١/٠٩/١٩٩٨298091119001271022190614

119
مين امحمد ر ضحى مخرا

د الرسولعث
٦/١٢/١٩٩٧297120624001281115274237إٌّيبِصري

ِطبوٓ 14جٕىة ضيٕبء طىر ضيٕبء 

اٌٍىوص

ِصريدىمحمد عثاطارق عتادي 120
األضّبػيً

يخ
١٠/١٠/١٩٩٦296101019008531127675852

االضّبػيٍيخ اٌمصبصيٓ اٌجذيذح  

اٌػروق ثجىار ِطجذ اثبظخ

121
لمولى حلمى سليم عتد ا

نسالما
ِصري

غّبي 

ضيٕبء
اثىطىيٍخ اٌػيخ زويذ غّبي ضيٕبء١٥/٠٦/١٩٩٨298061534000791019024312

ِصريرتيععثير صثيح قاتل 122
غّبي 

ضيٕبء
غّبي ضيٕبء ثئر اٌؼجذ لريخ إٌصر١٩/١٠/١٩٩٧297101934000821096098485

٢٥/٠٩/١٩٩٧297092519000761146589339ِصريأحمدلسيد عزج عتد هللا ا123
- اٌمصبصيٓ اٌجذيذح – دي اٌسهىر 

اإلضّبػيٍيخ

٢/٠٢/١٩٩٦296020204003651226719114اٌطىيصِصريلعزيز عرفحاعال عرفح عثد124
اثىصىير ػسثخ اثى – االضّبػيٍيخ 

جريع

125
اتراهيم عتد الفذاح على 

صالح
ِصري

االضّبػيً

يخ
١/١٠/١٩٩٨298100119013291155087319

االضّبػيٍيخ اٌزً اٌىجير خٍف اإلدارح 

اٌصذيخ

ِصرين أحمدعمر سعيد عليا126
االضّبػيً

يخ
١٤/١٢/١٩٩٦296121419001311128629002

االضّبػيٍيخ اٌزً اٌىجير خٍف اٌطبدخ 

اٌذّبدح

م حسانجاسر سالعمرو 127
مرصي

اإلضّبػيً

يخ
دي اٌطالَ غبرع اٌذلهٍيخ– االضّبػيٍيخ ١٢/٠٢/١٩٩٤294021219003571201205925

128
على د فاذن على محمو

مرصيالنادري

غّبي 

ضيٕبء
غّبي ضيٕبء اٌؼريع رفخ اٌّأضىرح١/٠٢/١٩٩٨298020134006511094153390

129
ل عتدالرءوف فاطمح جما

عتد الفذاح
٤/٠٦/١٩٩٧297060412006091093685683اٌذلهٍيخِصري

غّبي ضيٕبء اٌؼريع غرق ثجىار 

ِطزػفي اٌؼريع اثى ٔجيٍخ

130
تو افاطمح حسين مصطفى 

المجد
ِصري

األضّبػيً

يخ
اثى ػطىح اثى غذبرخ– االضّبػيٍيخ ٩/٠١/١٩٩٨298010919002051014476028



ِصريفاطمح سيد محمد مرولى131
اإلضّبػيً

يخ
دي اٌطالَ– االضّبػيٍيخ اٌزً اٌىجير ١٠/٠١/١٩٩٨298011019000471280875825

132
دل عتد المنعم فاطمح عا

جوهر
ِصري

األضّبػيً

يخ
١/٠٧/١٩٩٨298070119042461000452470

– االضّبػيٍيخ اثىخٍيفخ اٌمريخ إٌّىرجيخ 

اٌمٕطرح غرة

 دي اٌؼّبراد35ثئر اٌؼجذغّبي ضيٕبء ١٥/١١/١٩٩٨298111512012261097009871اٌذلهٍيخِصريسامى محمد موسىفوزيح 133

كريم فولى ثاتد على134
مرصي

٤/١٢/١٩٩٦296120404003241119815073اٌطىيص
ظ 16اٌؼّذح – اٌطىيص – اٌجٕبيٓ 

ِجّغ اٌخذِبد

احمدلسيد ماجدج مجدي ا135
مرصي

األضّبػيً

يخ
 ظ رضب دي اٌطال208َاالضّبػيٍيخ ١٦/١٢/١٩٩٦296121619001971020502611

ِصريحمد يوسف غريةامحمد 136
اإلضّبػيً

يخ
١٩/٠٨/١٩٩٧297081919001561126397461

– أثى صىير اٌجذيذح – اإلضّبػيٍيخ 

ػسثخ أثى ِٕصىر

اٌطىبورح- ههيب – اٌػرليخ ٨/٠٢/١٩٩٧297020813004141140622553اٌػرليخِصرييمن محمد سعيدأمحمد 137

ِصرينسماعيل كامل عثماإمحمد 138
اإلضّبػيً

يخ
اٌزً اٌىجير– اإلضّبػيٍيخ ١٠/٠٦/١٩٩٧297061019000521143663364

139
محمد إامام محمد جميل 

مرصيعطيح

اإلضّبػيً

يخ
١/٠٨/١٩٩٧297080119008971091357887

ظ أدّذ – اٌزً اٌىجير – اإلضّبػيٍيخ 

ػراثي

ضمحمد حسن على عو140
مرصي

اٌزً اٌىجير– أثى خٍيفخ – اإلضّبػيٍيخ ٣٠/٠٩/١٩٩٧297093013041191098339255اٌػرليخ

ِصريمحمد حسن محمد حسن141
اإلضّبػيً

يخ
٢٥/٠٥/١٩٩٨298052519002111012817943

اٌطجغ آثبر – أثى صىير – اإلضّبػيٍيخ 

غرثيخ ثجىار ِطجذ هيجخ

142
محمد السالم محمد عثد

اتراهيم
ِصري

اإلضّبػيً

يخ
اٌذثبثبد- أثى ػطىح – اإلضّبػيٍيخ ١٤/٠٤/١٩٩٨298041419002511027820683

ِصرينمحمد عرفح عطيح سليما143
اإلضّبػيً

يخ
١/٠٥/١٩٩٧297050119021311096326096

اٌطجغ آثبر – أثى صىير – اإلضّبػيٍيخ 

غرثيخ

ِصريلسميع محمدامحمد عمر عثد144
اإلضّبػيً

يخ
١٦/٠٥/١٩٩٧297051719003981063011299

 ظ اٌػهيذ أدّذ 71– اإلضّبػيٍيخ 

دي اٌطالَ–  صمر 

ِصريراشدمحمد ل محمد كما145
اإلضّبػيً

يخ
٩/١١/١٩٩٨298110919003321063356426

ٔىر –  ضراثيىَ -  فبيذ – اإلضّبػيٍيخ 

اٌصجبح

حمد محمدمحمود عصام ا146
مرصي

اإلضّبػيً

يخ
ظ اٌججالوي– أثى ػطىح – اإلضّبػيٍيخ ١٠/٠٣/١٩٩٧297031019003981093554708



دى سالمغرية عثامحمود 147
مرصي

اإلضّبػيً

يخ
ِروس اٌمٕطرح–  أثى خٍيفخ – اإلضّبػيٍيخ ١/٠٢/١٩٩٧297020119026541062149438

ِصريمحمد حسانينمروج محمود 148
اإلضّبػيً

يخ
١٢/١٢/١٩٩٦296121219002671143668383

- اٌطالَ –  ِزفرع ِٓ ظ اٌذلهٍيخ 22ظ

اإلضّبػيٍيخ

149
مصطفى ماهر ذوفيق محمد 

الشعار
ِصري

غّبي 

ضيٕبء
اٌذبِىي– ِروس ِٕىف – إٌّىفيخ ١٦/٠٣/١٩٩٤294031634001341545447878

ِصريالتكريحمد امحمد منار 150
غّبي 

ضيٕبء
اٌروضخ– ثئر اٌؼجذ – غّبي ضيٕبء ٣/١١/١٩٩٨298031134002041552149458

151
مين اه عثيد محمد ـللامنه 

القدري
ِصري

غّبي 

ضيٕبء
ظ أدّذ ػصّذ– اٌؼريع – غّبي ضيٕبء ١/١٠/١٩٩٦296100134006891095974542

٢٢/٠٦/١٩٩١291062201017211145787787اٌمبهرحِصريسامى محمد عفيفىمنيرج 152
ِذبفظخ – اٌػيخ زويذ –  دي اٌىىصر 16

غّبي ضيٕبء

153
حمد محمد ل امها جما

دمحمو
ِصري

اإلضّبػيً

يخ
١٠/٠٤/١٩٩٨298041019001011065496177

اٌمصبصيٓ – اٌّذطّخ اٌمذيّخ –  أثى ػطىح 

اإلضّبػيٍيخ- اٌجذيذح 

154
لعوضى ى امها صثر

مرصيالعوضي
 أ دي اٌطال6َ– طىر ضيٕبء – جٕىة ضيٕبء ٦/١٢/١٩٩٧297120616024871285677849اٌغرثيخ

رمضانموسى محمد موسى 155
مرصي

اٌػجبٔبد– اٌسلبزيك – اٌػرليخ ٣٠/٠٨/١٩٩٧297083013007371283133978اٌػرليخ

156
حمد محمد محمد امى 

عتدالعال
٥/٠٧/١٩٩٨298070501016491100391395اٌمبهرحِصري

 ة ِؼذي 20– اٌؼريع – غّبي ضيٕبء 

ضبديخ اٌطالَ

ِصريالرحمنمى محمد جمعح 157
اإلضّبػيً

يخ
١٠/٠١/١٩٩٨298011019000631020280416

ِروس اٌزً – اٌمصبصيٓ اٌمذيّخ – اٌجؼٍىح 

اإلضّبػيٍيخ– اٌىجير 

ِصريمحمد عطيحميار الشودافي 158
اإلضّبػيً

يخ
دي اٌطالَ–  اٌزً اٌىجير – اإلضّبػيٍيخ ١/١٠/١٩٩٨298100119013451280875825

 ظ اٌطيذ ػجذاٌؼسيس5– اٌسلبزيك – اٌػرليخ ٢٥/٠٧/١٩٩٨298072513001861142718470اٌػرليخِصريل طحخالد جالميار 159

ِصرياتو زيديحيى ثاتد ميار 160
اإلضّبػيً

يخ
ظ أدّذ أثى زيذ– ضراثيىَ – اإلضّبػيٍيخ ١٥/٠٧/١٩٩٨298071519006821005508146

161
لحافظ محمد اناجى عثد

مرصيالفيومي
٦/١١/١٩٩٦296110618003771002875584اٌجذيرح

غرق لريخ – اٌمٕطرح غرق – اإلضّبػيٍيخ 

جٍجبٔخ



اتراهيممحمد ر عاشوناديح 162
مرصي

اإلضّبػيً

يخ
١/٠٥/١٩٩٨298050119007281094298414

أَ – اٌمصبصيٓ اٌمذيّخ – اإلضّبػيٍيخ 

ِروس اٌزً اٌىجير– ِػبق 

٢٥/٠١/١٩٩٧297012512027851203400714اٌذلهٍيخِصريالسيدمحمد نجوي اتراهيم 163
أثى – اٌمٕطرح غرة – اإلضّبػيٍيخ 

صجيخ

١/٠٥/١٩٩٨29805011307342115667189اٌػرليخِصريحسامح محمد صالندا 164
 19– طىر ضيٕبء – جٕىة ضيٕبء 

ِجبرن اٌمذيّخ

ِصرين حسينمحمد سليماندا 165
األضّبػيً

يخ
4ّٔرح –  اٌمٕطرح غرة – اإلضّبػيٍيخ ٤/٠٤/١٩٩٨298040419004411017310711

166
لعزيز اهانى عثدندا 

الدمرداش
١١/٠٢/١٩٩٨298021113015041201206118اٌػرليخِصري

 ة 29– طىر ضيٕبء –  جٕىة ضيٕبء 

دي اٌطالَ

167
حمد العظيم انسرين عثد 

االتياريعمر 
ِصري

غّبي 

ضيٕبء
دي اٌذواغرح– ثئر اٌؼجذ –  غّبي ضيٕبء ١٨/٠٢/١٩٩٨298021834002211093064695

168
لعزيز اعاطف عثدنهاد 

اتوالعينينمحمد 
١/١١/١٩٩٦296110113069411282800039اٌػرليخِصري

ع – ظ ٌيجيب – اٌّطزمجً – اإلضّبػيٍيخ 

 ظ ِّيس أ10

169
عثد ل نهلح مصطفى كما

نلرحمن سليماا
اٌذلهٍيخ- ِيذ غّر – ّٔبؼ ٢٠/٠٩/١٩٩٧297092012081631013950507اٌذلهٍيخِصري

ِصريسالم علىنوره سلمان 170
غّبي 

ضيٕبء
 أوزىثر6– رِبٔخ – غّبي ضيٕبء ٩/٠٦/١٩٩٨298060934002441018794025

ِصرينيحيى سليمانورهان عويدر 171
اإلضّبػيً

يخ
١٧/٠٩/١٩٩١291091719004851117823383

- لريخ ػبطف – اٌؼريع – غّبي ضيٕبء 

اٌطبداد

ثجىار صيذٌيخ اإلضراء–  دِيبط ٢٧/٠٥/١٩٩٥29505271100322100581328دِيبطِصريرهاجر عزمى محمد تد172

لدين حسن حسونحاهالح عز 173
مرصي

اإلضّبػيً

يخ
٧/٠٨/١٩٩٨298080719001491003419236

ثجىار أثى – ػيٓ غصيٓ – اإلضّبػيٍيخ 

ضّيذخ

ادلمعز عواعثداتراهيم هثح 174
مرصي

ػرة اٌّؼًّ– فيصً – اٌطىيص ٢٠/٠٣/١٩٩٨298032004000411147618529اٌطىيص

ِصريفرحى محمد حسنهدي 175
غّبي 

ضيٕبء
٧/٠٨/١٩٩٧297080734000841028197513

غّبي – اٌػيخ زويذ – دي أثى فرط 

ضيٕبء

ِصريعلى حسينهدي هاشم 176
اإلضّبػيً

يخ
١٢/٠٢/١٩٩٧297021219002821273109786

ظ – دبرح اٌطذبوي 19– اإلضّبػيٍيخ 

دِٕهىر

ِصريلرحمن علىاهدير على عثد177
اإلضّبػيً

يخ
اٌمصبصيٓ اٌجذيذح– اإلضّبػيٍيخ ١١/٠٤/١٩٩٨298041119001681154563579



دي – ثئر اٌؼجذ –  غّبي ضيٕبء ٣١/٠٣/١٩٩٨298033134001791220661189غّبي ِصرياترهيم مذوليمحمد هشام 178

ِصريهللالغنى عثداهند عطيح عثد179
غّبي 

ضيٕبء
ظ دّيذ– ثئر اٌؼجذ –  غّبي ضيٕبء ١١/٠١/١٩٩٨298011134001211018015198

180
وئام اتوالمنصور عتدالعليم 

هاشم
لريخ ػبِر– اٌجٕبيٓ – اٌطىيص ٢٢/٠٢/١٩٩٨298022213023471098377411اٌػرليخِصري

اٌصىح– ِروس أثى جّبد – اٌػرليخ ٩/٠٨/١٩٩٧297080913014091124672403اٌػرليخِصريِذّذ دطيٓوضبَ دطبَ 181

182
ء عتدالخالق فارس الو

متارك
٢٥/١١/١٩٩٧297112504001631141661037اٌطىيصِصري

 ظ آدَ 6– دي األرثؼيٓ – اٌطىيص 

دي اٌىىيذ– اٌخطيت 

183
لسيد عويضح عثد اليد و

المجيد
ِصري

اإلضّبػيً

يخ
١٧/٠٦/١٩٩٣293061719000351011367715

– اٌمصبصيٓ اٌجذيذح – اإلضّبػيٍيخ 

ػسثخ أثى ِذبرة

مكامل سالمح غنايارج 184
مرصي

غّبي 

ضيٕبء
١٣/٠٥/١٩٩٨298051334000841021550820

اٌّطبػيذ – اٌؼريع – غّبي ضيٕبء 

ثجىار ِذطخ اٌّيبح

185
ياسر اتراهيم عتدالرازق 

مرصيمحمود
اإلضّبػيً

يخ
٢٩/١٠/١٩٩٦296102919001961120337891

ظ ػّر – اٌزً اٌىجير – اإلضّبػيٍيخ 

اٌذّبدح– غبهيٓ 

ِصريحمد محمد علىأياسمين 186
اإلضّبػيً

يخ
ِروس فبيذ– أثى ضٍطبْ – اإلضّبػيٍيخ ٢٥/٠٦/١٩٩٨298062519003221068420427

دي إٌصر– وفر صمر – اٌػرليخ ١٥/٠٣/١٩٩٧297031513083411066301123اٌػرليخِصرياتراهيم عتدالجوادياسمين 187

188
عتد العال اتراهيم ياسمين 

عتد العال
ِصري

غّبي 

ضيٕبء
١٥/١٠/١٩٩٨298101534002461005121647

 24– دي اٌصفب – رفخ – غّبي ضيٕبء 

ثذوي

دي اٌطّراْ– اٌؼريع – غّبي ضيٕبء ١٨/٠٥/١٩٩٦296051824018441061190905إٌّيبِصريياسمين محمد فرحى عطا189

١٥/١١/١٩٩٤294111513036161225487787اٌػرليخِصريلسيد مرولىل احمد جماا190
اثى – اٌمصبصيٓ اٌجذيذح - االضّبػيٍيخ

اٌطيذ اٌججٍي

ِصريسامى تاسيلىجورج عادل 191
اإلضّبػيً

يخ
١٨/٠٣/١٩٩٧297031819002531207662468

 ِذخً ة 66ػّبرح – االضّبػيٍيخ 

اٌػيخ زايذ– اٌزٍّيه 

 دي اٌطبئف22– فيصً – اٌطىيص ٥/٠٨/١٩٩٧297080504002851127224390اٌطىيصِصريحمدأحلمى هاشم رضوي 191

ِصرين احمدعمر سعيد عليا192
اإلضّبػيً

يخ
دي اٌطالَ غبرع اٌذلهٍيخ– االضّبػيٍيخ ١٢/٠٢/١٩٩٤294021219003571201205925



اٌػجبٔبد– اٌسلبزيك – اٌػرليخ ٣٠/٠٨/١٩٩٧297083013007371283133978اٌػرليخِصريرمضانموسى محمد موسى 193

الكلـيت عوـيذ                                          البيئت وتٌويت الوجتوع خذهت لشئوى الكليت وكيلالخريجيي هتببعت وحذة هذير 
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