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امتحان 

منتصف 

الفصل

20

9ابراهيم السيد ابراهيم عبدالسالم 1800124853

8ابراهيم محمد عبدالحافظ سالم 2800124868

ي محمد 3800166871
19احمد ابوالحجاج مصطف 

4800136431  ي
 
19احمد اسماعيل عثمان الدسوق

ف محمود محمد عىل 5800136600 12احمد اشر

 عباس المتوىل 6800139455
 
11احمد الدسوق

4احمد السيد محمد ابراهيم 7800125086

-احمد توفيق محمود محمد احمد العدل 8800136912

9800136845 
 
 احمد الدسوق

 
13احمد جمال الدسوق

10800168528  عي -احمد حمدي عبدالحميد البر

19احمد خالد السيد عىل وهبه 11800136424

15احمد رجب امي   احمد عىل 12800136910

15احمد زاهر محمد الشناوي 13800166558

6احمد سامي كمال العساس 14800167227

يف سالم السيد 15800136582 19احمد شر

18احمد صفوت السيد 16800136612

20احمد طارق يحي  عبداللطيف 17800139093

18احمد عادل فتىح الصاوى 18800136864

19800160116  17احمد عادل محمد احمد عىلي

7احمد عبدالمنعم عبدالعزيز محمد خاطر 20800125190

20احمد عبدالنارص عبدالنير محمد حمامه 21800136879

3احمد عىلي عبدالهادي ابراهيم 22800166883

10احمد عمرو عبدالحكيم قنديل 23800136583

8احمد مجدى ابراهيم عطيه سعد 24800137292

10احمد محمد احمد عيىس 25800136568

26800136679  17احمد محمد حسي  السجيي 

14احمد محمد عبدالعزيز محفوظ 27800136476

28800166510  ي 18احمد محمد يسن يسن بلتاجر

14احمد محمود محمد عبدالهادى 29800137274

20احمد مصطف  احمد بكر 30800139411

15احمد مصطف  عبدالرحمن عرفه 31800136432

15احمد ممتاز حسن الجندي 32800166608

18احمد ممدوح محمد عوض 33800138090

18احمد نبيل حامد عبدالرحمن بدوى 34800136420

20احمد نرص محمد عبدهللا خاطر 35800136817

ى 36800136490 13احمد هشام احمد الزهب 

19احمد وليد محمد عبداللطيف بدير 37800136473

38800166879  ي الرفاعي
8احمد ياش شعبان العوض 
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39800137081  18ادهم احمد السيد امي  

15ادهم محمود عبدالعزيز المكاوى 40800139401

17اسامه محمد عزيز ابراهيم 41800141939

1اسالم ابراهيم حسي   محمد حسي   الساع 42800137962

16اسالم ابراهيم وفيق عىلي عبدالهادي 43800166564

12اسماء رمضان محمد عىل الحديدى 44800137103

20اسماعيل ايهاب اسماعيل عبدالىح 45800136915

20افرام فادى نشأت عزت 46800136506

17الحسي   احمد كمال عبدالمنعم 47800140628

48800136587  17السعيد السعيد القصير مصطف 

49800166609  16السيد محمد محمد البسطويىسي

17امل السعيد حسي   حامد محمد 50800136949

20اياد محمد محمد لطف  الهوارى 51800136801

17ايمان محمد ايهاب صديق عبدهللا 52800137832

13ايمن محمد عبدالىح حسونه 53800124841

17بسنت عصام محمد عبدالسالم العدل 54800166600

18بالل وائل سليم عىل سليم ابوالعز 55800138086

17بيشوى عطيه رشدى عطيه 56800138085

15جمال احمد جمال الدين حبيب 57800136893

14جورج امب  نعيم بندىل منىس 58800136434

14حازم ايهاب حمدى محمد الجندى 59800139474

16حازم حمدى حامد مطاوع 60800136812

 عىل 61800137044
 
14حسام ابراهيم عبدالكاق

18حسام احمد صبىح عبدالغي  يونس 62800136844

0حسام حسن حسن الغريب 63800117228

20حسام حسي   المرسي المالح 64800166583

65800137764  3حسام ربيع عبدالفتاح مصطف 

12حسن محمد حسن البسطويىس المتوىل 66800136426

18حمدى هشام عبدالغي  احمد 67800136570

17حني   شعبان عبدالمنصف عىل 68800136768

يف 69800124869 6خالد رشاد محمود مصطف  شر

10خالد عمرو حسن عىل تمام 70800136552

15خالد محمد فؤاد عىل محمد 71800137020

ي شنوده ميخائيل 72800166611 19ديفيد نبيل جورجر

20روان جمال محمد ابوالحسن 73800139081

7زياد حازم نشأت الطنامىل 74800125217

16زياد محمد فكرى عبدالحق 75800136806

17زياد محمد محمود رفيق لبيب هالل 76800166998

18زياد محمد يىحي احمد 77800166509

20ساره محمد احمد عىلي النجار 78800166610

17سامح احمد احمد محمد حسن تحلب 79800139382

17سامح محمود احمد حمدى عبدالحافظ 80800137814

81800166876  ي 11ساميه رمزي فتوح البلتاجر

16شبناس سيف االسالم محمد المغازي اسماعيل 82800168467

20سماء عادل عىل حسن 8380012630

8شهاب عبدالمنعم محمد عبدالمنعم عبدالرحمن 84800100167

15شيماء محمد عبدالرازق محمد البدراوى 85800136799

11عبدالخالق عوض عبدالخالق عوض 86800139605



87800115631 
 
7عبدالرحمن احمد ابراهيم محمد الدسوق

10عبدالرحمن احمد مصطف  الشاذىل 88800136439

20عبدالرحمن السيد قاسم عبدالهادى قاسم 89800137120

2عبدالرحمن تامر عبدالقادر ابراهيم 90800136572

18عبدالرحمن عماد محمد رأفت ابراهيم 91800138968

ي عبدالهادي محمد 92800166585 11عبدالرحمن محمد عبدالنير

93800138935  14عبدهللا السيد السيد عىل الحيالن 

13عبدهللا خالد عبدهللا محمد 94800138057

يف عطيه حسن البهنساوى 95800136863 20عبدهللا شر

12عبدهللا عماد الحسيي  ابراهيم 96800139233

8عبدهللا لطف  السيد عبدالعليم الشواف 97800100680

ي السيد 98800166572
بيي  20عبدالمحسن احمد عبدالمحسن الشر

5عبدالهادي محمود عبداللطيف يس طه 99800168533

3عبده السيد السيد عبده حسن 100800166837

101800166592  14عصام فريد سعد الخميىسي

19عالء محمد نارص محمد ابراهيم 102800136619

17عىل محمد محمد ابراهيم زين الدين 103800136628

10عىل ياش عىل الشواف 104800137273

19عمر حسي   السعودى القواس 105800136838

9عمر عبدالرحمن عبدالرحمن محمد حراز 106800136868

107800166561  18عمر عبدهللا عبدهللا عىلي المحاىلي

19عمر عصام الدين ابراهيم محمد 108800140333

9عمر عصام سعيد محمد سيد احمد 109800137127

17عمر عالء الحسيي  الحديدى 110800136762

16عمر عالء عمر هاشم 111800136499

14عمر محمد عىل رضوان عطيه 112800136532

20عمر محمود العالم عىل 113800137735

20عمر نرص معروف مصطف  محمد 114800139166

12عمر وائل فهىم عىل ابوالعز 115800136467

15عمر وائل مصطف  محمد الخياط 116800136935

19عمرو احمد عبداللطيف السيد محمد 117800139399

17عمرو عصام محمد زيدان 118800139136

16فارس نبيل عطيه الديب 119800137125

18فاروق مسعد فاروق الدهان 120800138105

16فاطمه السيد احمد السيد 121800168474

يف محمد احمد عبدالرازق 122800141868 15فتىح شر

15كريم محمد عبدالسالم عباس 123800166584

14كريم مصطف  حافظ عىل 124800136529

لس ايهاب منب  عبدالمسيح 125800139415 15كب 

 حليم فوزى 126800139418
 
لس صدق 7كب 

-مؤمن ابراهيم عبدالسالم ابراهيم 127800126716

20ماري جرجس خلف حبيب 128800166596

15مازن يحي  السيد يحي  باشا 129800136550

17ماهر محمود منصور جمعه عريض 130800166593

17محسن عزمي محمد ابراهيم بسيس 131800166591

132800166574  17محمد ابراهيم ابراهيم الزنوكي

20محمد احمد احمد عبدالعال 133800136941

16محمد احمد شلير ابراهيم 134800137035



16محمد احمد عبدالمنعم رمضان 135800136809

136800136815  15محمد اسماعيل محمد عبده شاهي  

ى 137800139347 ف السيد يوسف العشر 10محمد اشر

قاوى 138800136489 ف محمد السيد الشر 17محمد اشر

ف محمد حسي   عىل 139800103369 3محمد اشر

ف هالل عىل بركات 140800125050 7محمد اشر

ف يونس ابراهيم 141800124967 13محمد اشر

13محمد الزيي  عبدالمعىط السباع 142800137022

143800136491  انر
18محمد السيد سعد عبدالعزيز شر

12محمد السيد فتح الدين عبدالمجيد عبدربه 144800166589

13محمد السيد محمد رأفت 145800136807

17محمد ايمن احمد ربيع 146800139031

16محمد ايمن محمد السعيد حسن فرحات 147800139089

-محمد ايهاب محمد عىل جاد 148800136802

20محمد بدوى السعيد بدوى 149800137012

16محمد بدير محمد ابراهيم 150800139333

19محمد ثروت عكاشه محمد عبدالوهاب 151800166604

يف 152800139414 17محمد حسن عبدالرحيم شر

11محمد حسن محمد حسن الششتاوى 153800167279

ي محمد حطب 154800168113 18محمد خب 

18محمد سام عطيه توفيق 155800136629

19محمد سعد الظريف سعيد 156800136842

8محمد صالح محمد ابراهيم حامد 157800100312

9محمد طلعت عبدالظاهر اسماعيل 158800139480

159800168112  20محمد عبدالحميد ابراهيم موسي

18محمد عبدالغي  رجب ابراهيم 160800138068

18محمد عبدالقادر عبدالتواب ابراهيم حبيب 161800166612

19محمد عبدالنير عبدالرحمن عبدالعزيز 162800139392

6محمد عالء عبدالفتاح ابراهيم 163800136841

-محمد عالءالدين عباس 164800137045

12محمد عىل ابراهيم النفراوى 165800136407

20محمد مأمون السيد محمد حسان 166800136813

9محمد مجدى عبدالفتاح احمد الشاذىل 167800139179

9محمد مجدى محمد امي   الزامك 168800140625

17محمد محمد هاشم حال 169800136684

18محمد محمود عادل شوشه 170800139413

20محمد مختار عبدالعزيز حسي   السيد 171800137028

يف 172800136824 17محمد مسعد سالم احمد شر

20محمد مصطف  ابوريا عبدالغفار 173800137029

ي محمد عبيد 174800166839
 
ي الحصاق

14محمد مصطف 

9محمد ممدوح احمد شومان 175800127306

10محمد موس محمد موس 176800136554

177800100061  -محمد ناجر السيد مصطف 

9محمد نبيل محمد عبدالسميع 178800140329

179800139355  18محمد هشام السيد حسي  

3محمد هيثم موس الخوىل 180800124985

-محمد وليد محمد رفعت 181800124965

8محمد ياش ابراهيم متوىل 182800125243



183800136937  20محمد ياش السيد ابوالخب 

12محمود ابو بكر محمد السيد 184800137091

14محمود اسماعيل لطف  السيد عىل الديب 185800126794

7محمود السيد محمود احمد صادق 186800167024

16محمود جمال عبدالنارص خطاب 187800136861

188800137082  20محمود حاتم محمود يىح الحلوان 

15محمود عباس السيد عىل 189800137815

17محمود عالء عبدالسميع ناصف 190800166869

191800166588  ي احمد الجباىلي
13محمود محمد رجان 

8محمود ياش عبدالمطلب هاشم حمود 192800125075

16مختار محمد حسن ابوالوفا 193800139098

ف سيد احمد 19480013730 -مروان اشر

19مروان عمادالدين عبدالرحمن محمد ذك 195800136585

ع 196800136764 16مريم سمب  محمد عبدالمطلب البر

ف عثمان عبدالرازق 197800138051 17مصطف  اشر

15مصطف  باسم بدوى بدوى سعفان 198800136595

 طارق فؤاد امي   عىل 199800136645
6مصطف 

16مصطف  محمود محمد حسن هيكل 200800137756

ي فكري احمد قابيل 201800166607
19مصطف 

اوى 202800125110 -معاذ عبده احمد محمد الشبر

ه 203800136496 18منار ابراهيم كمال عمب 

 محمد امام 204800137008
 
17منال ابراهيم الدسوق

205800136581  19مهند احمد رفعت احمد ابراهيم الشمون 

يت عماد حلىم كامل انطون 206800138077 14مب 

18مينا زكريا عدىل مكسيموس 207800136990

 نرص سليمان 208800136579
 
 شوق

 
12ندى شوق

20ندى محمد عمر قزامل 209800136917

12نورا محمد شعبان البيىل 210800136482

-هادى ابراهيم وهبه محمد عبدالخالق 211800114389

13هشام سامح السيد موس حسن 212800136274

16هشام مصطف  عبدالغي  محمد احمد 213800136422

15وليد حسي  محمد عىل سالمه 214800136546

17ياش احمد محمود عثمان محمد 215800139181

8يوسف أحمد محمود بليد 216800136757

ى 217800136573  الزهب 
ى مصطف  16يوسف خب 

-يوسف طارق طه مهدى 218800125247

219800138047  19يوسف طارق يوسف محمد جبر

ول وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبرئيس القسم العلىمرئيس الكنتر

محمد جمال ابراهيم محمد مهدى/ د .أ


