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19كشك عوض ابراهيم طارق ابراهيم 1800168178

19محمد ابراهيم عادل ابراهيم 2800162006

16عوض محمد عبدالعاطي عبدهللا ابراهيم 3800167297

20سنبل السيد لبيب محمد ابراهيم 4800168040

20خير محمد محمد ابراهيم 5800162031

10موافي احمد حامد اسالم احمد 6800162301

11عويضه ابراهيم اشرف احمد 7800167028

17شعيشع سيد شربيني اشرف احمد 8800167335

غالبطل الزغبي محمد اشرف احمد 9800163835

15حسين متولي حسين السيد احمد 10800164045

19عبدالوهاب ابراهيم المتولي احمد 11800162009

18محمد محمد السيد ايمن احمد 12800168069

18محمد فوزي ايمن احمد 13800161793

17هللا عبد محفوظ محفوظ ايهاب احمد 14800160085

14علي احمد محمد احمد جالل احمد 15800161996

16درويش محمد رمزي حاتم احمد 16800159965

16ابراهيم مصطفي حاتم احمد 17800163994

14علي احمد رمضان حجازي احمد 18800161994

16حسن ابوالعز حسام احمد 19800167238

20العراقي رمضان المتبولي حمدي احمد 20800161827

15موسي علي حسن حمدي احمد 21800168049

18زهره عبدالقادر الكيالني خالد احمد 22800162040

18شلبي رضوان محمد خالد احمد 23800161712

19حامد محمد يحي خالد احمد 24800161748

17قزامل السيد ابوالنجا رجب احمد 25800166598

20احمد ابراهيم المتولي رمضان احمد 26800167277

20ابوجازيه القصبي زكي الحسانين زكي احمد 27800161987

18المغازي احمد سامح احمد 28800167309

19رضوان السيد سامح احمد 29800159888

20المرسي محمد احمد سامي احمد 30800162013

19مكي عامر عبداللطيف سعد احمد 31800161533

20سعيد ناصف سعيد احمد 32800167334

20الال عبد البدوي السيد الحسن ابو شحاته احمد 33800160082

20طه فريد محمد طه احمد 34800159893

17مرعي محمود محمد عادل احمد 35800159857

20خليل الرؤوف عبد محمد عاصم احمد 36800160078

18الحميد عبد المتولي الحميد عبد احمد 37800159879

20المرسي محمد سمير عبداللطيف احمد 38800162037

20الكفافي عبدالهادي السيد عبدالهادي احمد 39800167232
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20عبدالباقي محمود عبدالوهاب احمد 40800167247

13السيد عزالرجال احمد عزالرجال احمد 41800137009

19عبدالرحمن االسرار ابو عطيه احمد 42800161702

19ابوالرجال يونس عبدالفتاح علي احمد 43800162042

19البسيوني السيد عبداللطيف حمدي عماد احمد 44800168388

9ربيع عبدالمجيد حامد عمرو احمد 45800164506

19عليان هللا فتح الدين كمال احمد 46800163824

14سعيد محمد عبداللطيف كمال احمد 47800159950

18البدوى مصطفى متولى احمد 48800114549

17الشافعي عبدالعزيز الشافعي محب احمد 49800163984

18البشبيشي ابراهيم محمد احمد 50800159866

19عبدالحافظ ابراهيم محمد احمد 51800162041

20احمد الطنطاوي احمد محمد احمد 52800161754

19الجندي ايوب احمد محمد احمد 53800159890

16علي المهدي السيد محمد احمد 54800159886

20جبر السيد الصديق محمد احمد 55800159858

20محمد عبدالنبي جمعه محمد احمد 56800162033

15البسيوني طه محمد احمد 57800160102

20اللطيف عبد علي محمد احمد 58800161534

17محمد اللطيف عبد فخري محمد احمد 59800159852

18مصطفي محمد رشدي محمد محمد احمد 60800161781

19عمران محمود محمد احمد 61800136901

19سليمان محمود يحي محمود احمد 62800161985

19العزب مصطفي حمدان مصطفي احمد 63800162012

9محمود محمد محمود وائل احمد 64800136516

19عوض عبدالحميد رشدي وحيد احمد 65800161832

1الشواف عوض علي ياسر احمد 66800168099

15محمد رشاد فهمي محمد ادهم 67800168261

20عبدالرحمن محمد عطيه مصطفي ادهم 68800168115

5محمد عبدالعال نبيل ادهم 69800168807

12محمد ابراهيم مراد هانئ ادهم 70800162026

18الشهيد عبد سعيد لويز عادل ارساني 71800160083

18موسي محمود ابراهيم احمد اروي 72800161855

18النحاس الفتاح عبد منصور محمد ماهر اسامه 73800162439

20الشربيني محمد عبدالمحسن محمد اسامه 74800162027

19عبدالمقصود احمد ناصر اسامه 75800168496

19شاهين علي محمد ايمن اسر 76800161841

17النجار السيد احمد عادل اسالم 77800161969

11الفراش محمود السيد محمد اسالم 78800166231

19المرسى عبدالستار نبيل اسالم 79800168351

17سليمان على عبدالحى اسماعيل 80800161554

غابراهيم علي االمين الحسين 81800166237

11العالوي عبدهللا محمد عادل الحسين 82800162015

15عيسى محمد السيد وليد السيد 83800159855

17الحوسين عبدالحكيم انس 84800166245

18السروى محمد محمد خالد اياد 85800159960

19وهبه عبدالرؤوف عالء اياد 86800168318

18جزر عزت مصطفي محمد اياد 87800168756



17ارز العابدين زين على هيثم باسل 88800159964

19البيار حامد محمد عصام باسم 89800162105

17عبدالحى شعبان محمد باهر 90800100087

19الوكيل العشري احمد اسامة بسنت 91800159894

20مطر ابراهيم وديع نجيب بيتر 92800161965

20السيد صادق جمعه السيد جمعه 93800160072

15ابراهيم راغب عبدالمنعم اسامه حازم 94800136479

19زيدان محمد عصام حازم 95800161639

20الشافعي عبدالفتاح احمد محمد حازم 96800161665

15علي مصطفي احمد احمد الدين حسام 97800161811

19محمد الدرينى عبدهللا حسام 9880012420

18فودة حسن هللا عبد حسن 99800159891

20حمودة ابراهيم السيد شوقي محمد حسن 100800161553

20الزهيري عطيه محمود محمد حسين 101800168373

15حسن عطيه حسن عابد حمدي 102800161710

17الدسوقى إبراهيم فكرى حسام خالد 103800159956

17نافع محمود احمد محمد صبري خالد 104800160073

18رمضان ذكي عبدالسالم محمد خالد 105800161663

18احمد عبدالنعيم محمود خالد 106800161963

20جمعه ال خليل سعد خليل 107800166382

20محمد عبدالمنعم محمد هشام داليا 108800161747

17زياده عبدالفتاح مسعد انس محمد رامز 109800168051

20القهوجي السعيد فؤاد احمد حمادة رودينة 110800168598

19رياض وديع ناجح رياض 111800160077

20دسوقي محمد دسوقي اشرف ريم 112800161851

19عبدالقادر محمد محمد رضوان ريم 113800161934

20علي محمد الغرباوي سامح ريم 114800161798

18الدمتناوي زكريا عبدالسالم زكريا 115800161757

غعبدالفتاح خالد ابراهيم زياد 116800161603

19الموافي سعد محمد خالد زياد 117800168257

15ابراهيم محمد فؤاد محمد زياد 118800159882

19سراج احمد عبدالسميع منصور زياد 119800162025

19ربيع علي السيد بدير حسن سارة 120800160068

19متولي عبدالغني محمد عمرو ساره 121800162102

14قايد احمد سيد حاتم سالم 122800168853

18عوض داود محمد علي سهر 123800159877

18عبدالحليم رشاد محمد خالد الدين سيف 124800168297

17ندا محمد هانئ الدين سيف 125800168260

20المحالوي محمود شوقي خالد شهد 126800166184

16الغباشي انور صالح الدين صالح 127800168472

18زقزوق علي مصطفي محمود صهيب 128800162038

20الجندي عباس ثابت طارق 129800162001

18عبدالمجيد عبدالعزيز صباح محمد طارق 130800168072

20سالمه مصطفي العوضي نائل طارق 131800161823

17ابراهيم النبوى محمد رجب عبدالقادر طه 132800162035

18المغازي عبدالعزيز محمود عبدالعزيز عاصم 133800162030

19جالل الكريم عبد شوقي احمد الرحمن عبد 134800159897

19البرعي العال عبد محمد اسامة الرحمن عبد 135800160080



18عجيزه ابو رزق عبدالحميد محمد عبدالجليل 136800161777

20مهنا محمد عبدالحليم احمد عبدالحليم 137800160081

18فهمي محمد محمد محمود عبدالحميد 138800161959

19الحمزاوي علي رجب احمد عبدالرحمن 139800162000

20غانم محمد شفيق احمد عبدالرحمن 140800166228

19صحصاح العدوي عبدالرحيم احمد عبدالرحمن 141800162018

18رمضان حجازي محمد احمد عبدالرحمن 142800167245

19فياض علي احمد اشرف عبدالرحمن 143800162007

19الشربيني عبدالرحمن الحسن عبدالرحمن 144800161698

غابراهيم الشافعى عبدالرحمن 145800136624

20سالم مصطفي الغرباوي عبده ايهاب عبدالرحمن 146800161763

14رمضان حامد محمد حامد عبدالرحمن 147800161932

18محمد محمد خالد عبدالرحمن 148800168773

غاالشقر مسعد فاروق رامي عبدالرحمن 149800168364

20موسى ابراهيم السيد رضى عبدالرحمن 150800161833

19الصاوى محمد عبدالمنعم طارق عبدالرحمن 151800161824

16المنزالوي مدحت عزيز عبدالرحمن 152800161594

20درغام محمد محمد مجدي عبدالرحمن 153800161958

19نافع محمد لطفي محمد عبدالرحمن 154800167299

17عبدالدايم محمود محمد عبدالرحمن 155800138938

18ابوطالب السعيد مسعد عبدالرحمن 156800168081

16مصطفي السيد محمد مصطفي عبدالرحمن 157800161865

19انور سمير هشام عبدالرحمن 158800116382

17المرسي عبدالمؤمن احمد عبدهللا 159800168067

19عبدالعال ابراهيم عبدهللا اشرف عبدهللا 160800161679

19الهواري محمد عبدالمهدي هاشم عبدالمهدي 161800162426

17شويقه ابراهيم سمير هشام عصام 162800163791

10الشافعي السيد عبدالفتاح السعيد عالء 163800162004

15محمود علي ابراهيم احمد علي 164800159871

19حجازي يونس امين القادر عبد علي 165800161681

19احمد اسماعيل علي محمد علي 166800161964

16علي محمد علي محمد علي 167800162270

13ابوخلف خضر عمادالدين ياسر عمادالدين 168800168424

14فهمي نجاتي حماده عمار 169800160105

17محمد عبدالمجيد عبدهللا احمد عمر 170800161974

20العبد الششتاوي علي حمدي عمر 171800159892

18عبدالمجيد يونس عبدالمعز خالد عمر 172800162023

20كرات رمضان سامي عمر 173800160070

19رزق حسين محمد طارق عمر 174800161935

17محمد صالح عبدالحي عصام عمر 175800161822

12عبدالمولي محمد عصام عمر 176800168526

18بدوى مصطفى صبحى محمد عمر 177800160075

15ابراهيم توفيق نبيل محمد عمر 178800114615

15جراوش عبدالفتاح فتحي محمود عمر 179800162021

20عطوه حامد عبدالحميد هشام عمر 180800168134

17عبدالصمد الحق جاد محمد صبري عمرو 181800162003

16الجندي ابراهيم سامي عبدالجليل عمرو 182800166042

19عطيه اسماعيل عزت عمرو 183800164002



10خطاب سعد عوض عمرو 184800167240

18الفيشاوى محمد عبدالقادر فوزى عمرو 185800159955

17عوض محمود سعد مروان عمرو 186800168384

18شحاته االمام محمد ناصر عمرو 187800161939

19عياد فهيم نظمي مكرم فادي 188800166186

17نسيم إبراهيم ظريف عادل فيلوباتير 189800160100

غيسن حلمى محمود منير احمد كريم 190800124842

17الفار احمد محمد ايمن كريم 191800163893

16اللطيف عبد نجيب تامر كريم 192800160069

15رياض حسين عبدالجواد كريم 193800161990

19فرج محمد عبدالناصر كريم 194800125025

18علي عبدالمجيد احمد كمال 195800168259

12محمد السيد لطفي محمد لطفي 196800168179

17العمروي مصطفي محمد عبدالفتاح مؤمن 197800161539

16عطا عبدالفتاح محمد محمد مازن 198800161684

12عطيه منصور جمعه ابراهيم محمد 199800168470

18جعفر ابراهيم محمد ابراهيم محمد 200800162101

19السالم عبد عمر بكر ابو محمد 201800159951

18عبدالعال جمعه حسن احمد محمد 202800162106

17البلتاجي محروس فاروق احمد محمد 203800168390

18محمد محمد احمد محمد 204800163767

19زاهر السيد محمود احمد محمد 205800161645

18رمضان عبده محمود احمد محمد 206800161775

19شاهين محمد محمود احمد محمد 207800167242

17مصطفي الشحات عبدالهادي اشرف محمد 208800161812

15خشان حسن ماهر اشرف محمد 209800168646

16الربعه حسين محمد اشرف محمد 210800168651

19الحميد عبد عبدالرحمن محمد اشرف محمد 211800162019

19عمر محمد اشرف محمد 212800161576

17سالمه سالمه السعيد محمد 213800162413

17مصطفي محمد كمال السعيد محمد 214800167333

16قنديل عبدالفتاح السيد محمد 215800161968

6وفا محمد عبدالفتاح السيد محمد 216800164027

18عبدالرحمن السيد محمد السيد محمد 217800161830

8ابوالسعود رمضان محمد اوسامه محمد 218800162428

16مصطفي السيد احمد ايمن محمد 219800168065

17شلبي عبدالسميع ايمن محمد 220800168098

17العشري علي محمد جمال محمد 221800162279

18شريف عبدالمنعم محمد حمزه محمد 222800162034

19ابوالعنين محمد خالد محمد 223800161796

19موسي محمد نجاح خالد محمد 224800161961

16الصابر السيد رأفت محمد 225800159854

غعلي لطفي رؤوف محمد 226800159864

15ابراهيم محمد رضا محمد 227800126845

20عماشة عبدالوهاب رجب رمضان محمد 228800161817

9محمد زهران الباز زهران محمد 229800168621

18على عتمان محمد الدسوقى سعد محمد 230800114296

16الشال احمد السيد سمير محمد 231800163980



20قوره ابراهيم محمد شريف محمد 232800168437

غسالم ابراهيم احمد احمد صالح محمد 233800168124

20محمد سالم محمد الدين صالح محمد 234800168073

19بدرالدين احمد كمال محمد ضياءالدين محمد 235800162008

18السيد عبده صبرى طارق محمد 236800161819

16دعوه محمد طارق محمد 237800161972

19جراوش محمد محمد طارق محمد 238800162436

15بدوى احمد احمد عادل محمد 239800161668

15عطية حافظ الرحمن عبد محمد 240800160023

8عرفات عبدالرازق عبدالحكيم محمد 241800162017

20ابوخميس ابراهيم كرم عبدالناصر محمد 242800168522

19الحق جاد عبدالرسول رجب عبده محمد 243800161575

17عالم عبده عبده محمد 244800159903

19شلوف سليمان محمد عصام محمد 245800162273

19القوقا خليل محمد عالء محمد 246800167244

18فياض عبدربه محمد على محمد 247800166613

20علي هللا عوض علي محمد 248800166374

7حسين مصطفي علي محمد 249800163961

18عوضين احمد محمد بدوي عوضين محمد 250800160074

9فوده عبدالسالم فايز محمد 251800136795

19المتولي السيد فهمي محمد 252800168127

غالسجان محمد حسين الدين كمال محمد 253800168624

20حليمه محمد ماجد محمد 254800168389

20فهمى عبدالسالم الدين جمال مجدى محمد 255800161810

18خليفه احمد محمد عمر مجدي محمد 256800166491

18الزيني السعودي محمد محمد 257800159851

18رضوان محمد عبدالجيد محمود محمد 258800138038

16الدليل عمر عبدهللا محمود محمد 259800161940

20زهران السعيد محمد محمود محمد 260800161918

20ابوسراري علي محمد محمود محمد 261800161979

19السرجاني مصطفي البيلي مصطفي محمد 262800161970

16نعمان محمد الدين صالح مصطفي محمد 263800163892

19عوف عبدالسالم مصطفي محمد 264800161977

17عبدالعزيز عوض ناصر محمد 265800114233

10قمر ابو ابراهيم ديب ابراهيم هشام محمد 266800160076

19عطيه محمود فريد هشام محمد 267800161585

19سعد الدسوقي فتحي وائل محمد 268800168520

19السيد عيد جاد وليد محمد 269800168435

15محمد فؤاد محمد وليد محمد 270800159885

17ابراهيم عبدالمجيد يحي محمد 271800166174

20محمد عبدالعزيز ابراهيم محمود 272800159966

7عبدالرحيم محمد السيد محمود اشرف محمود 273800164504

15سركيس عبدالنبي السعيد محمود 274800168623

18طه محمد محمود ايهاب محمود 275800162268

18ابراهيم اسماعيل حمدين جمال محمود 276800166257

14السيد محمد هللا عوض سامى محمود 277800136429

20الحسيني السعيد محمد محمد شريف محمود 278800167307

15الشوادفي ابراهيم طارق محمود 279800162011



14عبدهللا علي علي محمود 280800164020

15الدريني عبدالقادر مجدي محمود 281800162283

19ابوالعنين السيد محمود محمد محمود 282800167234

20حسانين محمود يوسف محمود 283800161580

15شالل جاد محمد عبدالسالم مروان 284800168476

19محمود السيد حامد محمد مريم 285800159880

19بهريز محمد فتحي عاطف مصطفى 286800161578

19شرف ابراهيم محمود خالد مصطفي 287800161769

10فوده عبدالفتاح احمد مؤنس مصطفي 288800161975

16الشحات الديسطي مسعد نجاح مصطفي 289800162430

17الجندي متولي هشام مصطفي 290800168074

7صالح مصطفي محمدين محمد معاذ 291800166543

19الغريب محمد الغريب معتز 292800159869

20غانم عبدالمنعم محمد مهاب 293800161988

10حسن محمد حسام مهند 294800161555

17شريف محمود اسالم ميسره 295800126926

17حنا بطرس شاكر اشرف مينا 296800164017

20لويس بشرى جوزيف مينا 297800162104

19حنا فهمي فوزي ماجد مينا 298800161981

10عبدهللا عبدالرحمن ممدوح ناهد 299800162016

12ابوشعيشع محمد ياسر نبيل 300800166044

13المعاطي ابو محمد محمود عمرو نها 301800159876

17السيد العيسوي ابراهيم علي هاني 302800167243

17زيد محمد ابراهيم ابراهيم يوسف 303800161797

غالكحلوت احمد تيسير يوسف 304800168478

9علي مصطفي يوسف رأفت يوسف 305800168625

19ابراهيم وهبه محمد طارق يوسف 306800162205

20الباز علي الشبراوي محمد محمد يوسف 307800161991

20البدويهي مسعد محمد محمد يوسف 308800161599

18المناوي السعيد احمد هشام يوسف 309800168125

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيلالعلمى القسم رئيسالكنترول رئيس

مهدى محمد ابراهيم جمال محمد/  د.أ



المجموعالفصل نهاية
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