الفرقة الدراسية :الثالثة

األجمالي

االسم

اليوم

 1ابراهيم رمضان بيومى قنديل
 2ابراهيم سليمان محمد سليمان
 3ابراهيم سمير محمد نجيب
 4ابراهيم عالء سليمان محمد
 5ابراهيم محمد السعيد ابراهيم
 6ابراهيم ياسر احمد الدسوقى
 7احمد ابراهيم حسن ابراهيم
 8احمد ابراهيم محمد محمد زين
 9احمد ابراهيم موسى ابراهيم
 11احمد اسماعيل عبد هللا اسماعيل
 11احمد السيد عيد على

 12احمد امين محمد امين
 13احمد ايهاب محمد صالح
باقون لالعادة
 14ابرام طارق عزمى
 15ابراهٌم احمد ابراهٌم السٌد
 16أحمد جبر عبدهللا جبر

النسبة%

م

شعبة) 1 ( :

الفرقة الدراسية :الثالثة

1

احمد حسن محمد محمود
احمد حمدى محمد موسى
احمد خيرى احمد احمد نايل
احمد رجب جوده محمد
احمد زكى السيد جاد

6

احمد زيدان عبد المجيد زيدان

7

احمد شوقى سعد عبد العاطى

8

احمد صبرى ابراهيم ابراهيم

9

احمد صالح حسن الدرس

2
3
4
5

األجمالي

االسم

اليوم

 11احمد عادل موسى ابراهيم
 11احمد عاطف رجب محمد سعد
 12احمد عاطف رمضان محمد
 13احمد عبد الباقى محمدى عبد البارى
باقون لالعادة
 14أحمد حسن عبدالسالم مصطفً
 15احمد سمٌر محمد احمد سعٌد
 16احمد سٌد عبد المحسن

النسبة%

م

شعبة) 2 ( :

الفرقة الدراسية :الثالثة

1

احمد عبد الرحمن ابراهيم عبد الفتاح

2

احمد عبد هللا دسوقى محمد

3

احمد عبد المعطى زكريا عبد السالم

4

احمد عزت صالح درويش

5

احمد عصمت عبد الفتاح عبد الغنى

6

احمد فتحى محمد ابو العطا

7

احمد كامل السيد محمود

8

احمد محروس ابو العزم محروس

9

احمد محمد احمد سويلم

األجمالي

االسم

اليوم

 11احمد محمد احمد محمد
 11احمد محمد اسامه صبحى
 12احمد محمد السيد ابوزيد

 13احمد محمد جوده حسن
باقون لالعادة
 14احمد عادل على محمد قندٌل
 15احمد عبد الباسط عبد المنعم تهامى
 16احمد عواض عبده عواض

النسبة%

م

شعبة) 3 ( :

الفرقة الدراسية :الثالثة

1

احمد محمد سميرمحمد ابو العينين

2

احمد محمد عبد الحى محمد

3

احمد محمد على عواد

4

احمد محمد فؤاد امام
احمد محمود محمد على
احمد محمود محمد محمود ابراهيم
احمد مصطفى ديساوى ابو زيد
احمد مصطفى رزق متولى
احمد ناصر زينهم محمدى

5
6
7
8
9

األجمالي

االسم

اليوم

 11احمد نبيل عبد السالم فريد

 11احمد نشات سعيد سيد
 12احمد هانى فتوح احمد
 13احمد هشام احمد محمد
باقون لالعادة
 14احمد فتحى محمد ٌوسف
 15احمد ماهر زكى عبد هللا
 16احمد محمد زٌن العابدٌن على بدوى

النسبة%

م

شعبة) 4 ( :

الفرقة الدراسية :الثالثة

1

احمد وجيه محمد احمد
ادهم عبد المنعم سليمان حسانين
اسالم احمد امين مصلحى
اسالم خالد حسن عبد الخالق
اسالم عادل لطفى حسين
اسالم عبد القادر محمود السيد

7

اسالم عصام محمد محمد

8

اسالم عمرو عبد المعبود

9

اسماعيل محمد اسماعيل الجوهرى

2
3
4
5
6

األجمالي

االسم

اليوم

 11امجد احمد محمد على
 11امير بديع احمد هاشم
 12امير عبد الحميد حسن رجب شوالى

 13انس ايهاب عبد المنعم محمد
باقون لالعادة

 14احمد محمد ٌاسٌن ٌاسٌن
 15احمد وجدى السعٌد المٌهى
 16احمد وحٌد عبد الرحمن ٌس

النسبة%

م

شعبة) 5 ( :

الفرقة الدراسية :الثالثة

1

ايمن ابو سريع طه قطب
ايهاب احمد ابراهيم محمد
ايهاب حسين عبد الجواد ابراهيم
ايهاب محمود حسن عبد السالم

5

بسام محمد عبد العزيز

6

بالل حسين عبد الباقى

7

بيجاد فتحى عبد الحليم محمود

8

بيومى طه عبد هللا السيد احمد

9

جالل محمد احمد جالل

2
3
4

األجمالي

االسم

اليوم

 11جورج عادل لبيب
 11حازم الصادق البكرى الصادق
 12حازم عبد الرحيم السيد ابراهيم
 13حسام الدين مصطفى عبد الفتاح
باقون لالعادة
 14اسالم طارق لطفً علً
 15اسالم عبد هللا محمود ٌوسف
 16امجد عبد الباسط عبد المنعم تهامى

النسبة%

م

شعبة) 6 ( :

الفرقة الدراسية :الثالثة

1

حسام محمد عبد السالم احمد

2

حسن حمدى مهدى مصطفى

3

حسن سعيد احمد محمد

4

الحسن محمد امين مصيلحى

5

حماده شوقى فريد محمد

6

حماده محمد شحاته على سند

7

حمدى عبد العظيم محمد عمرى

8

خالد اشرف على خالد

9

خالد سمير احمد السيد

األجمالي

االسم

اليوم

 11خالد وحيد عبده عطيه
 11رامى احمد امين ابراهيم
 12رمضان حسن رمضان عبد البارى
 13رمضان عبد المنعم رمضان سلطان
باقون لالعادة

 14امٌر السٌد معبد عبد التواب
 15اٌمن محمد سعد عكاشه
 16اٌهاب احمد مغاورى محمد

النسبة%

م

شعبة) 7 ( :
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1

زياد اسامه صالح عبد الحى

2

سالم فتحى فج النور محمد ثعلب

3

سامح السيد سعيد محمد امام

4

سعد نضال سعد ابو الفضل

5

سمير احمد فتحى احمد ابراهيم

6

السيد احمد السيد احمد
السيد جمال السيد عجمى

8

السيد رضا السيد شحاتة

9

السيد على عبد السالم عبد هللا

7

األجمالي

االسم

اليوم

 11سيف الدين اسالم مشحوت
 11شادى ايمن احمد حسين

 12شاهر طارق عبد الجليل عبد العزيز
 13شريف محمدى زهران محمد
باقون لالعادة

 14دٌفٌد محب مرٌد شفٌق
 15زكى عادل زكى ابراهٌم
 16ضٌاء فوزي محمد إبراهٌم

النسبة%

م

شعبة) 8 ( :
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1

طارق ابراهيم محمد احمد البدوى

2

طارق سمير متولى سويلم

3

طه حمدى شوقى طه

4

عادل عبد السالم عبد الباقى عبد السالم

5

عادل عبد المنعم عبد الرحمن عيسى

6

عاطف صبرى عبد الحميد بيومى

7

عبد الرحمن السيد حسن السيد

8

عبد الرحمن جالل عبد الرحمن فج النور

9

عبد الرحمن رمضان محمد فريد

األجمالي

االسم

اليوم

 11عبد الرحمن على عبد النعيم حسن
 11عبد الرحمن عماد عبد الرحمن

 12عبد الرحمن عماد عبد الرحمن السيسى
 13عبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمد
باقون لالعادة

 14طارق امام بٌومى شومان
 15طارق عواد محمد المهدى
 16عبد الرحمن عبد الفتاح عبد الحلٌم

النسبة%

م

شعبة) 9 ( :

الفرقة الدراسية :الثالثة

1

عبد الرحمن محمد عمر عبد الجواد

2

عبد الرحمن ياسر صالح الدين

3

عبد السالم محمد عبد السالم

4

عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز محمود

5

عبد العزيز جمال الصادق متولى

6

عبد العظيم عادل عبد العظيم

7

عبد القادر احمد عبد القادر ابراهيم

8

عبد هللا اشرف محمد مصلح الدين

9

عبد هللا خالد عبد العزيز

األجمالي

االسم

اليوم

 11عبد هللا صبحى حسين محمد
 11عبد هللا عادل محمد فرج

 12عبد هللا متولى محمد متولى
 13عبد هللا محمد عبد هللا محمد
باقون لالعادة
 14عبد الرحمن عالء الدٌن رٌاض على
 15عبد الرحمن محمد خٌر هللا غنٌم
 16عبد الرحٌم ممدوح عبد الرحٌم

النسبة%

م

شعبة) 11 ( :

الفرقة الدراسية :الثالثة

1

عبده كمال كمال سالم

2

على احمد صالح عبد العال

3

على محمد حسب النبى سيد احمد

4

على مفرح يوسف محمد

5

عمر احمد سعد عطا

6

عمر خالد عبد العزيز برهام

7

عمر عبد العزيز محمد طه

8

عمر محمد عبد هللا حجاب

9

عمرو اشرف عبد الرحمن تهامى

األجمالي

االسم

اليوم

 11عمرو سيد سيد على صابر
 11عمرو محمود مصطفى محمد
 12فاضل طارق فاضل

 13فتحى السيد محمود معوض
باقون لالعادة
 14عبد الفتاح عبد الرحمن عبد الفتاح
 15عبد الوهاب أحمد عبد الوهاب نصر
 16عالء إبراهٌم شاكر إبراهٌم

النسبة%

م

شعبة) 11 ( :

الفرقة الدراسية :الثالثة

1

فهد عبد السالم السيد عبد السالم

2

كريم سالمه السعيد احمد

3

محمد ابراهيم السيد محمد

4

محمد ابراهيم حسن ابراهيم

5

محمد ابراهيم محمد ابراهيم

6

محمد احمد السيد محمد موسى

7

محمد احمد عبد السميع محمد

8

محمد احمد عبد المحسن حسنى

9

محمد احمد محمد مصيلحى

األجمالي

االسم

اليوم

 11محمد اسماعيل محمد ابراهيم
 11محمد اشرف حمدى حسن احمد
 12محمد اشرف سليم امام
 13محمد اشرف عبد العزيز على
باقون لالعادة
 14علً محمد عبد المنعم جوده
 15عمر إبراهٌم بسٌونً
 16عمر عبد هللا طنطاوي عبد هللا

النسبة%

م

شعبة) 12( :
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1

محمد السيد خيرى غنيمى

2

محمد السيد رزق محمد على

3

محمد السيد عبد العال على

4

محمد السيد عبد العزيز ريان

5

محمد السيد محمد فتحى

6

محمد السيد هالل مصطفى مسلم

7

محمد السيد يوسف عبد الحميد

8

محمد امام محمد محمود السعداوى

9

محمد ايمن محمد عبد العزيز

األجمالي

االسم

اليوم

 11محمد ايهاب محمد الطوخى احمد
 11محمد بيومى بيومى ابراهيم
 12محمد حسين حسن غريب

 13محمد رزق السيد محمد
باقون لالعادة
 14عمر مجدي إبراهٌم شحات
 15عمرو كمال عبد الغنً محمد
 16فادي فكتور حنا عبد المالك

النسبة%

م

شعبة) 13 ( :
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1

محمد رضا عزت عبد المجيد

2

محمد رضا فرج هللا حسن بيومى

3

محمد رمضان على عثمان

4

محمد سعيد على محمد

5

محمد سمير سليمان ابراهيم

6

محمد سمير متولى سويلم

7

محمد سمير محمود عبد العال القطان

8

محمد صالح منصور حسين

9

محمد عادل جوده ابو زيد

األجمالي

االسم

اليوم

 11محمد عادل زكى ابراهيم
 11محمد عادل سعيد ابراهيم سند
 12محمد عادل محمود عبده سالم
 13محمد عادل مصطفى حسن
باقون لالعادة
 14كرٌم عزت محمد عبد المجٌد
 15كرٌم محمد عبد هللا محمد أبو عٌد
 16محمد احمد السٌد على على
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شعبة) 15 ( :

النسبة%

م

شعبة) 14 ( :

1

محمد عامر السيد عفيفى

2

محمد عبد الحكيم عبد المعبود مغاورى

3

محمد عبد الكريم احمد احمد

4

محمد عبد المنعم عبد الفتاح مصطفى

5

محمد عبد الناصر محمد محمد سليمان

6

محمد عبد ربه محمد عبد الفتاح الديب

7

محمد عزب السيد بدر

8

محمد عشماوى عبد العزيز عشماوى

9

محمد عالء الدين محمد عبد هللا

األجمالي

االسم

 11محمد على ابراهيم بيومى على
 11محمد عماد محمد عواد
 12محمد فتحى وردانى على القاضى
 13محمد فريد عبد الفتاح مرزوق
باقون لالعادة

 14محمد احمد جمعه القالوى
 15محمد جمال محمد فهٌم
 16محمد حماد محمد حماد

الفرقة الدراسية :الثالثة

شعبة) 16 ( :

النسبة%

م

اليوم

1

محمد مجدى السيد عبد الهادى مطر

2

محمد محمد رضا عوده

3

محمد محمد عبد القادر محمد

4

محمد محمود محمد زين العابدين

5

محمد مختار محمود احمد المغازى

6

محمد مصيلحى محمد عبد هللا

7

محمد منصور محمد منصور

8

محمد نجاح غريب محمود

9

محمد هاشم محمد نجيب

األجمالي

االسم

 11محمد هشام مصطفى محمد الهادى
 11محمود احمد عبد الرازق احمد مسعود

 12محمود احمد عبد العزيز الشاويش
 13محمود احمد محمد عبد الكامل
باقون لالعادة

 14محمد رأفت توفٌق بٌومً
 15محمد سعٌد كامل زكً
 16محمد طلعت عبد الشافً علٌمً

النسبة%

م

اليوم
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1

محمود احمد يوسف عبد الحميد

2

محمود اشرف ابراهيم محمد

3

محمود الهادى عبد السميع حسن

4

محمود حسن عبد الفتاح محمد شام

5

محمود حسن ناجى على محمد

6

محمود سعد احمد محمد

7

محمود طارق حسنى محمد

8

محمود طارق عبد الحميد عبد
المؤمن
محمود عادل محمود محمد سالم

9

األجمالي

االسم

اليوم

 11محمود عالء الدين محمد بهنسى
 11محمود عواد عبد العزيز احمد
 12محمود عواد على سالمان
 13محمود محمد ابو جميل السيد حشاد
باقون لالعادة
 14محمد عادل محمد أحمد نوح
 15محمد عبد الرازق محمد عثمان
 16محمد عبد الرحمن محمد رجب
 17محمد عدنان محمد السٌد المٌهً

النسبة%

م

شعبة) 17 ( :
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1

محمود محمد عبد الغنى احمد

2

محمود مقلد عربى مقلد

3

مروان طارق محمد جوده

4

مصطفى ابراهيم سعد زغلول

5

مصطفى ابراهيم عبد المنعم ابراهيم

6

مصطفى ابراهيم غريب التايب

7

مصطفى ابراهيم مصطفى احمد

8

مصطفى السيد ابراهيم السيد

9

مصطفى السيد ابراهيم السيد أحمد عبدالعال

األجمالي

االسم

اليوم

 11مصطفى السيد محمود الصليح
 11مصطفى حاتم محمد معتوق عبد الخالق

 12مصطفى حسينى السيد احمد مقلد
 13مصطفى خالد محمد صبرى
باقون لالعادة
 14محمد عالء الدٌن عبدالمجٌد محمد
 15محمد فتحً محمد صابر

 16محمد محمد الحسٌنً محمد المغازي
 17محمد محمد عبد الحمٌد السٌد

النسبة%

م

شعبة) 18 ( :
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1

مصطفى سليمان محمد فرج

2

مصطفى سمير عبد الفتاح عبد الوهاب

3

مصطفى صبحى السيد ابراهيم

4

مصطفى صالح عبد الفتاح نصار

5

مصطفى عاطف عبد الرازق محمدى

6

مصطفى عبد الحليم ابراهيم سليمان

7

مصطفى عبد الرحمن عبد الحميد الشافعى

8

مصطفى عبد هللا مصطفى عباس

9

مصطفى عماد عبد الستار سالمه

األجمالي

االسم

اليوم

 11مصطفى محمد انور عبد العزيز
 11مصطفى وحيد عواد محمد

 12مصطفى ياسر عبد السالم
 13مؤمن حسانين محمدى ابراهيم
باقون لالعادة

 14محمد محمد عبد المنصف
 15محمد نبٌل محمود محمود
 16محمد ٌوسف محمود ٌوسف
 17محمود السٌد محمود السٌد الجارحً

النسبة%

م

شعبة) 19 ( :

الفرقة الدراسية :الثالثة

1

هارون كامل على محمد

2

هشام السيد عبد الشافى السيد

3

وليد صالح الدين محمد محمد

4

يس حاتم يس موسى

5

يوسف حاتم يس غنام

6

يوسف عبد العظيم يوسف عبد العظيم

7

محمود خالد السٌد محمود جمٌل

8

محمود محمد عبد السمٌع القاضً

9

مصطفً أشرف محمد عبد هللا

األجمالي

االسم

اليوم

الباقون لالعادة

 11مصطفً طارق أحمد لطفً
 11مصطفً محمد ابراهٌم
 12مصطفً محمد عبد الرحمن عبد العزٌر
 13مصطفً محمد عبد الرحمن محمد الحاج
 14مصطفً محمد محمد محمد منتصر
 15نادر جاد الحق محمد عز الرجال
 16نادر سالمه خٌري حسٌن
 17هشام محمد مغازي إبراهٌم

النسبة%

م

شعبة) 21 ( :

