
 

 م0200/ 0202الفصـل الدراسـى األول العـام الجامعـى 
 

 رئيـس القسـم                                                                                                                        أستـاذ المقـرر                     

 ( بنات1شعبة )

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         ابتسام عمرو فكٌه منصور 1

                         ابتسام محمد رضا على 2

                         ابتسام محمد عبدالحلٌم على 3

                         ابتهال محمود عبدالظاهر  4

                         اروه محمد عبدالعزٌز مصطفى  5

                         اروى احمد عبدالخالق سالم ناٌل 6

                         اروى حامد محروس محمد 7

                         اروى عادل محمد شحاته مؽٌث 8

                         اروى محمد على عبدالرحمن  9

                         اسراء اسامه احمد عفٌفى  11

                         اسراء اشرؾ محمد بٌومى 11

                         اسراء حسن حلمى حسن شحاته 12

                         اسراء خالد احمد محمد 13

                         اسراء زكرٌا كمال عبدالرحمن 14

                         اسراء سامح محمد محمود  15

                         اسراء عاطؾ محمد عبدالفتاح  16

                         اسراء فارس سعٌد اسماعٌل  17

                         اسراء مجاهد حلمى مجاهد 18

                         اسراء محمد زٌن العابدٌن على  19

                         اسراء مصطفى احمد محمد 21

                         اسراء هانى فتحى عبدالعال  21

                         اسراء وحٌد عبدالعاطى محمد  22

                         اسماء احمد محمد قمر 23

                         اسماء اسامه صالح عبدالمقصود 24

                         اسماء طارق السٌد طنطاوى  25

                         اسماء محمد عبدالحاكم ابوالنجا 26

                         اسماء ٌوسؾ عبدالعلٌم بٌومى  27

                         اسٌل السٌد محمد عبدالوهاب  28



 

 م0200/ 0202الفصـل الدراسـى األول العـام الجامعـى 
 

 رئيـس القسـم                                                                                                                        أستـاذ المقـرر                     

( بنات2شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         اشرقت عاطؾ السٌد عبدالرحمن  1

                         اشرقت محمد فؤاد محمد اللٌثى 2

                         افنان محمود احمد محمد 3

                         االء ابراهٌم حسن محمد ابوالوفا 4

                         االء طارق محمد السٌدمصطفى  5

                         االء عبدالعزٌز السٌد ٌسن 6

                         االء عبدالؽنى جاسر عبدالؽنى 7

                         االء محمد احمد مدبولى متولً 8

                         االء مصطفى سٌد معبد فرؼلى 9

                         الشٌماء محمد ابراهٌم عبدالرازق 11

                         احمد اسماعٌل الوكٌل الهام ولٌد 11

                         امانى اسامه عبدالعظٌم عشماوى  12

                         امانى خالد محمد ابوالفتوح  13

                         امانى محمد صالح الدٌن على  14

                         امل خالد سٌد عبدالرازق الحادى 15

                         امل عٌسى زكى محمد حمزة 16

                         امل وحٌد محمد بحٌرى عواد 17

                         امنٌه السٌد محمد عوض  18

                         امنٌه عبدالرحمن جمال  19

                         امنٌه عماد الدٌن محمد رفعت  21

                         امٌره احمد عبدالنبى احمد 21

                         امٌره خالد عبدالعظٌم عشماوى  22

                         امٌره رمضان داود كمال  23

                         امٌره زٌاد احمد حمدى محمد  24

                         امٌره سعٌد عبدالحمٌد موسى  25

                         امٌره محمد السٌد ابوالمعاطى 26

                         امٌره محمد فوزى محمود 27

                         امٌنه ابراهٌم عطٌه ابراهٌم  28
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 رئيـس القسـم                                                                                                                        أستـاذ المقـرر                     

( بنات3شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         امٌنه نبٌل عبدالجٌد عابد محمد  1

                         ان شوقى خلٌل عراقى 2

                         انتصار ناصر محمد عبدالحمٌد 3

                         اهداب اكرم ٌونس البؽدادي 4

                         اٌسل عصام محمد ابراهٌم عماره 5

                         اٌمان احمد ابوسرٌع عبدالمؤمن 6

                         اٌمان السٌد احمد حسن  7

                         اٌمان اٌمن عبدالمنعم عبد ربه  8

                         اٌمان حاتم على احمد خطاب 9

                         اٌمان صبرى ابراهٌم عبدالبارى 11

                         اٌمان عبدالحمٌد حسٌن  11

                         اٌمان عبدالمنعم عبدالجٌد السٌد  12

                         اٌمان عمرو مصطفى عبدالمجٌد  13

                         محمداٌمان محمد السٌد  14

                         اٌمان محمود عبدالجواد محمد  15

                         اٌمان ولٌد عبدهللا امٌن السٌد 16

                         اٌناس اشرؾ عبدالنبى سٌد 17

                         اٌناس ٌسرى ابوالفتوح محمد  18

                         اٌه ابوالسعود عبدالمعبود محمود  19

                         اٌه احمد على عبدالحلٌم على  21

                         اٌه اسامه عبدالرحمن محمد  21

                         اٌه جمال راضى عبدالحمٌد 22

                         اٌه حسنٌن عبدالؽفار حسنٌن 23

                         اٌه رزق السٌد رزق حجازي 24

                         اٌه صبحى ناصر محمد 25

                         اٌه عصام الدٌن محمد عمران  26

                         اٌه فهٌم عزٌز الدٌن محمد 27

                         اٌه مجدى احمد ابراهٌم بدوي 28
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 رئيـس القسـم                                                                                                                        أستـاذ المقـرر                     

( بنات4شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         اٌه محمد عبدالرحمن حافظ 1

                         اٌه نبٌل على السٌد 2

                         اٌه ٌاسر محمد امٌن العرضً 3

                         بسمله احمد محمود سعد محمد  4

                         بسمله سامح محمد عبدالقادر  5

                         بسمله على عبدهللا قطب 6

                         بسمه حسٌنى على عبدالعال  7

                         بسمه سعٌد عبدهللا محمد ابراهٌم 8

                         بسنت محمد السٌد محمد حسٌن 9

                         بسنت هانى عبدالمنعم ؼنٌم 11

                         تسنٌم احمد حسن محمود عبدهللا 11

                         تسنٌم اشرؾ عبدالمنعم محمد  12

                         سلٌمانتسنٌم محمد رشاد  13

                         تسنٌم محمد محمد سلٌمان 14

                         تؽرٌد سعٌد احمد سعٌد شحاته 15

                         تقى اسامه احمد احمد نصار 16

                         تقى اشرؾ عبدالرحمن محمدى  17

                         فاروق عثمان تقى اشرؾ 18

                         تقى محمد كامل محمد 19

                         تقى محمد مجدى محمد علٌوه 21

                         تقى محمد نجٌب على على  21

                         تقى ٌاسر محى الدٌن حسٌن  22

                         مرقص فارس كرامجانو بولس  23

                         جنه محمد سعٌد احمد 24

                         جنه ولٌد صبحى عبدالحمٌد 25

                         جٌنا مدحت رشدى عطا 26

                         جٌهان طارق عبدالسالم سعٌد  27

                         جٌهان مدحت مصطفى عبدالحمٌد  28
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 رئيـس القسـم                                                                                                                        أستـاذ المقـرر                     

( بنات5شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         حبٌبه احمد محمد فاضل 1

                         حبٌبه اسامه عباده احمد البربري 2

                         حجازى احمد على حجازىحبٌبه  3

                         حبٌبه طارق محمد عبدالصمد  4

                         حبٌبه عبدالرحمن عبدالقادر  5

                         حبٌبه محسن محمد عبدالمحسن 6

                         حبٌبه محمد احمد محمود زهره 7

                         حبٌبه ناصر سٌد حسٌن 8

                         حبٌبه نصر امام محمد 9

                         حسناء عبدهللا حسن سعد عطٌو 11

                         حكمت عبدالباسط ٌوسؾ ابراهٌم  11

                         حنان احمد صبحى احمد متولى 12

                         حنٌن حاتم حسن عبدالحلٌم الحط 13

                         حنٌن حسام الدٌن حسٌن جنٌدى 14

                         خلود خالد محمد السٌد حفنى 15

                         خلود خالد محمود عبدهللا 16

                         خلود عمر عبداللطٌؾ سالم عمر 17

                         خلود محمد شوقى محمد  18

                         دالٌا اسامه محمد سٌؾ الدٌن 19

                         دالٌا عبدالرحمن عبدالمقصود  21

                         دالٌا محمد محمود محمد سٌد  21

                         احمد السٌد سلٌماندعاء خالد  22

                         دعاء محمد فؤاد رفاعى محمد 23

                         دنٌا حسن ٌوسؾ حسن السٌد 24

                         دنٌا حسٌن مصطفى السٌد  25

                         دنٌا صابر محمد عامر ابراهٌم 26

                         دنٌا على عبدالمحسن محمد على 27

                         دنٌا محمد صادق محمد 28
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 رئيـس القسـم                                                                                                                        أستـاذ المقـرر                     

( بنات6شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         دٌنا رضا ابراهٌم رضا 1

                         دٌنا محمود ابراهٌم محمد ابراهٌم  2

                         رانا فرج سعد فرج 3

                         رانٌا احمد شوقى احمد محرم 4

                         رانٌا جمال احمد محمد صالح 5

                         رانٌا صبحى مرسى عبدالسالم 6

                         رانٌا عادل سعٌد خلؾ هللا 7

                         راوٌه اسامه حسن خلٌل 8

                         رجاء اٌهاب السٌد عبدهللا احمد 9

                         رحاب احمد عبدالؽفار محمد  11

                         رحاب احمد مصطفى احمد 11

                         رحاب حسٌن عبدالفتاح احمد 12

                         رحمه احمد السٌد محمد نور 13

                         رحمه اٌمن احمد حسٌن سرور 14

                         رحمه حسن عبدالعظٌم مؽاورى 15

                         رحمه ضٌاء الدٌن عبدالفتاح طه 16

                         رحمه طاهر عبدالمقصود ابراهٌم 17

                         رحمه عادل عبدالمنعم احمد  18

                         رحمه عالءالدٌن محمد لطفى  19

                         رحمه محمد عادل محمود  21

                         رحمه مصطفى احمد بخٌت  21

                         رضوه عٌسى ؼمرى عبدهللا  22

                         رضوى اشرؾ الؽمرى حسن 23

                         رضوى جمال حسن محمد احمد 24

                         رضوى حسن محمد حسن 25

                         رضوى عبدالناصر السٌد  26

                         رضوى عبدالواحد حنفى  27

                         رفٌده ؼرٌب ٌوسؾ عبدالحى  28
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 رئيـس القسـم                                                                                                                        أستـاذ المقـرر                     

( بنات7شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         ابراهٌم محمودرقٌه عالء الدٌن  1

                         رنا اشرؾ فتحى امٌن 2

                         رنا السٌد عطا عبدالرازق 3

                         رنا امجد عٌد محمد حدٌد 4

                         رنا اٌمن عبدهللا على عبدالعزٌز 5

                         محمد ابراهٌمرنا رضا  6

                         رنا محمد احمد توفٌق رمضان 7

                         روان اٌمن احمد محمود 8

                         روان اٌهاب رضا محمد النجار 9

                         روان حسٌن عبدالرحمن حسن 11

                         حمدى خالد السٌد عبدالعالروان  11

                         روان رضا رمضان عبدالعاطً 12

                         روان سعٌد عٌسى محمدي 13

                         روان عماد الدٌن سمٌر محمد 14

                         روان عمرو محمود عبدالهادى  15

                         روان محمد دٌاب عبداللطٌؾ 16

                         روضه احمد عبدهللا محمد احمد 17

                         روضه عبدهللا رفاعى حسن 18

                         روضه محمد محمد شعبان اللٌثى 19

                         رومٌساء عادل عبدالرحمن شبل 21

                         روٌدا وجٌه حسن محمد مصطفى 21

                         رٌحان بهاء الدٌن عبدالحمٌد  22

                         رٌم رضا ابراهٌم ذكى سرور 23

                         رٌم رضا محمد عبدالعزٌز 24

                         رٌم عطٌه سعٌد عطٌه 25

                         رٌم محمد على عبدالفتاح محمد 26

                         رٌهام فرج عبدالسالم زٌدان 27

                         رٌهام محمد السعداوى محمد 28
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( بنات8شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         زهراء على انور على حجاب 1

                         زٌنات وجٌه عبدالعزٌز محمد 2

                         زٌنب اشرؾ عبدالخالق خلٌفه  3

                         زٌنب السٌد محمود السٌد محمود 4

                         العزب الجدزٌنب محمود محمد  5

                         زٌنب مختار ٌونس ٌونس محمود 6

                         زٌنب مصطفى عبدالفتاح  7

                         ساره احمد السٌد احمدابراهٌم  8

                         ساره امٌن ابراهٌم امٌن احمد 9

                         ساره انور عبدهللا السٌد احمد 11

                         ساره سامح احمد محمود زعٌة 11

                         سالى احمد فؤاد دسوقى 12

                         سالى محمد حمدى عبدالعال 13

                         ساندى خالد ابراهٌم شحاته السٌد 14

                         سلمى احمد عفٌفى على السٌد 15

                         سلمى عادل حسٌن مصطفى 16

                         سلمى عاطؾ عاشور عبدالعزٌز  17

                         سلمى عباس فتحى عباس سالم  18

                         سلمى عبدالعزٌز السٌد عبدالحمٌد  19

                         سلمى محمد عبدالحلٌم عبدهللا 21

                         سلمى محمود ابراهٌم محمود  21

                         سلمى هانى احمد احمد عثمان 22

                         سما عبدالرحمن احمد عبدالعظٌم  23

                         سما محمد ابوزٌد محمد 24

                         سما محمد عبدهللا الصالحى 25

                         سماء ابراهٌم الدسوقى حسٌن  26

                         سماء ابراهٌم محسب ابراهٌم  27

                         شحاته زٌدانسمار شحاته محمد  28
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( بنات9شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         سمر موسى ابراهٌم موسى خلٌل 1

                         سمٌره تامر محمد محمود  2

                         سناء محمد ابراهٌم محمد  3

                         سهر محمود عبدالعزٌز السٌد  4

                         سهٌله عصام عبدالعزٌز محمد  5

                         سهٌله عالء الدٌن فتحى احمد  6

                         سهٌله ولٌد عاطؾ زكى بسٌونى 7

                         فهٌم لطفى سٌمون عاطؾ حلمى 8

                         شاهندا هشام سعٌد امام 9

                         شروق ابراهٌم فتحى عباس 11

                         شروق احمد محمد احمد 11

                         شروق اشرؾ ابراهٌم محمود  12

                         عوضشروق السٌد محمد  13

                         شروق سعٌد كمال سعٌد 14

                         شروق شاكر سٌد طوخى  15

                         شروق صالح ابراهٌم عوٌس 16

                         شروق عاطؾ محمد احمد زناتى 17

                         شروق محمد عبدالعزٌز محمد  18

                         شروق ممدوح عبدهللا محمد  19

                         شروق نادى جمعه عبده 21

                         شرٌن اشرؾ حسن ابراهٌم 21

                         شمس اسالم محمود رشاد  22

                         شهد احمد محمود عفٌفى 23

                         شهد اشرؾ رٌاض بدر البرماوى 24

                         شهد اشرؾ ٌحٌى عبدالقادر  25

                         شهد اٌهاب فتحى عبدالفتاح  26

                         شهد حلمى محمد صالح حلمى 27

                         شهد طارق جمعه السٌد 28
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( بنات11شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         شهد عالء جمٌل محمد سٌد احمد 1

                         شهد محمد احمد محمود محمد  2

                         محمد السٌد محمد كرٌمشهد  3

                         شهد محمد حامد محمد 4

                         شهد محمد رضا عبدالعزٌز  5

                         شهد محمد محمود عبدالعظٌم 6

                         شهد محمد وفائى السٌد دسوقً 7

                         ولٌد محمد محمد مصطفىشهد  8

                         شٌرٌن حماده محمد ابراهٌم فرج 9

                         شٌماء اسامه احمد السٌد 11

                         شٌماء اشرؾ محمد عبدالحمٌد 11

                         شٌماء عاطؾ السٌد محمد  12

                         شٌماء محمد رشاد حسن 13

                         صابرٌن أبوالفتوح احمد أبو  14

                         صفاء صبحى عبدالسالم سلٌمان  15

                         ضحى اٌمن عوض محمد السٌد 16

                         ضحى عمرو عبدالبر محمود  17

                         عزٌزه جمال محمد حسنٌن  18

                         عال عبدالناصر عبدالظاهر محمد 19

                         علٌاء اٌهاب محمد صالح العجمى 21

                         علٌاء على عبدالمنعم على  21

                         علٌاء محمود نور الدٌن محمد 22

                         عواطؾ مصطفى محمد العربى 23

                         ؼرام جمعه عبدالخالق الطوخى 24

                         ؼفران احمد صالح عبدالفتاح  25

                         فاطمه احمد عبدالباقى محمد  26

                         فاطمه اسامه احمد ماهر جمعه  27

                         فاطمه الزهراء اشرؾ عبدالفتاح  28
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 رئيـس القسـم                                                                                                                        أستـاذ المقـرر                     

( بنات11شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         فاطمه اٌمن انور حامد سلٌم 1

                         فاطمه توفٌق ابراهٌم توفٌق  2

                         فاطمه محمد محمد فهمى احمد  3

                         فاطمه وائل كمال احمد 4

                         فجر وائل جوهرى محمد جوهرى 5

                         فداء نبٌل محروس عبدالحمٌد 6

                         فدى اٌمن عبدالعزٌز عبدالحافظ  7

                         فرح رضا عبدالمنعم عبدالمقصود 8

                         فرح محمد عبدالحمٌد عواد  9

                         فرح هشام محمد محمد قصب 11

                         فردوس محمد راتب محمود 11

                         قمر محمد عفٌفى محمد 12

                         كامٌلٌا رافت محمود عبداللطٌؾ  13

                         كرٌمه سٌد محمد عبدالحلٌم  14

                         كنزى وائل لطفى محمود الطوخً 15

                         لبنى عبدالعزٌز عبدالمجٌد  16

                         لمٌاء عبدالؽنى محمد عبدالسالم  17

                         لمٌاء نبٌل فتحى محمد عبدالحى 18

                         لٌلى على عمر الفاروق محمد  19

                         ماجده عبدالعال عبدالفتاح  21

                         مروه صالح سعٌد عوض 21

                         مرٌم ابراهٌم عبدالسالم بٌومً 22

                         مرٌم احمد حلمى عبدالحمٌد نوفل 23

                         مرٌم احمد سعٌد منصور  24

                         وهدانمرٌم اسامه السٌد  25

                         مرٌم اشرؾ محمود ابراهٌم احمد 26

                         مرٌم اشرؾ محمود محمد  27

                         مرٌم السٌد حامد حجازى السٌد 28



 

 م0200/ 0202الفصـل الدراسـى األول العـام الجامعـى 
 

 رئيـس القسـم                                                                                                                        أستـاذ المقـرر                     

( بنات12شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         ملك احمد محمد محمد ٌوسؾ 1

                         ملك عالء الدٌن على حسن  2

                         ملك محمد محفوظ على محمد  3

                         ملك ٌاسر ٌوسؾ بهى محمد 4

                         ٌوسؾمنار احمد محمد محمد  5

                         منار حسانٌن عبدالفتاح حسانٌن 6

                         منار زكى عبدالكرٌم زكى  7

                         منار صالح حسن صالح سرور 8

                         منار طارق امام مصطفى حجازى 9

                         محمد على حسنمنار محسن  11

                         منار محمد عبدالمرضى احمد  11

                         منار هانى شعبان محمد 12

                         منةهللا اكرم عبدالرحمن السٌد 13

                         منه هللا احمد عبدالحلٌم عبدهللا 14

                         نه هللا احمد محمد نظٌر احمد م 15

                         منه هللا السٌد سعٌد محمد 16

                         منه هللا طارق احمد عطاهلل 17

                         منه هللا عبدالكرٌم محمد حسن  18

                         منه هللا عماد حمدى عبدالعظٌم 19

                         منه هللا محمد حسن سلٌمان  21

                         منه هللا محمد محمود ٌاسٌن 21

                         منه هللا هانى طه جابر 22

                         منه امام عبدالمؤمن امام شمس 23

                         عبدهللا محمد المهدىمنه اٌمن  24

                         منه جمال عبدهللا احمد حسٌن 25

                         منه خالد حسن محمود محمد 26

                         منه محمد على حسانٌن 27

                         منه هشام عبدالفتاح الشافعى  28



 

 م0200/ 0202الفصـل الدراسـى األول العـام الجامعـى 
 

 رئيـس القسـم                                                                                                                        أستـاذ المقـرر                     

( بنات13شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         منى احمد السعٌد على علً 1

                         منى اشرؾ سعد عفٌفى  خلٌل 2

                         منى جمال عبدالعظٌم ابراهٌم 3

                         محمد السٌد محمدمنى خالد  4

                         منى محمد عٌد محمد دسوقى 5

                         مى عاطؾ عبدالعزٌز عبدالؽفار 6

                         مى عاطؾ عبدالمجٌد خلٌفه 7

                         مى عاطؾ محمد مصلحى 8

                         مى عبدالحمٌد عبدالعلٌم  9

                         مى ماهر سٌد محمود عرفه 11

                         مى محمد بٌومى سلٌمان سابق 11

                         مى محمد صالح عبده محمد  12

                         مى مصطفى عبده جمعه 13

                         مى ٌاسر عبدالمنعم مرزوق  14

                         مٌاده رمضان محمد عفٌفى 15

                         مٌاده شرٌؾ ابراهٌم عبدالرحمن  16

                         مٌار ابراهٌم عمر عبدالاله 17

                         مٌار حسن صالح ؼانم سعد 18

                         مٌار عصام عبدالمنعم عارؾ  19

                         مٌار مسعود محمد سعٌد علً 21

                         مٌار ٌحٌى رمضان عطٌة 21

                         مٌرنا احمد فؤاد ابراهٌم 22

                         مٌرنا خالد محى الدٌن الشحات  23

                         مٌرنا على عبدالتواب على  24

                         مٌرهان ولٌد سامى شمس الدٌن 25

                         مٌسره هالل امٌن عبدالرحمن 26

                         نادٌه محمد جالل محمد 27

                         نانسى خالد سٌد ٌسن محمد 28



 

 م0200/ 0202الفصـل الدراسـى األول العـام الجامعـى 
 

 رئيـس القسـم                                                                                                                        أستـاذ المقـرر                     

( بنات14شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         نانسى نور الدٌن محمد حسن  1

                         نبٌله عاطؾ على السٌد على 2

                         نجاه محمد حسن محمد 3

                         ندا ابوالمجد عبدهللا منصور  4

                         ندا احمد صبحى مصلحى خلؾ 5

                         ندا حسن محمد محمود 6

                         ندا حمدى حلمى محمد 7

                         ندا زكرٌا محمود عواد 8

                         ندى احمد عابد مسعد عرفه 9

                         ندى السٌد عبدالمنعم نصر حرٌره 11

                         ندى اٌمن محمد ملٌجً 11

                         ندى خالد علٌوه سعٌد علٌوه 12

                         ندى رأفت ابراهٌم عبد الرحمن 13

                         ندى ضٌاء الدٌن احمد سٌد احمد 14

                         ندى طارق محمود عبدالفتاح  15

                         ندى على موسى محمد محمد  16

                         ندى مجدى عبدالرحمن بحٌري 17

                         ندى محمد طه عبدهللا عوٌس 18

                         ندى محمد عبدالرحمن محمد  19

                         ندى محمد عٌسى عبدالسالم 21

                         ندى ممدوح فضل محمدى 21

                         ندى هانى صبرى عبداللطٌؾ 22

                         نرمٌن احمد ٌحى محمود عٌسً 23

                         نرمٌن اٌهاب عبدالرحمن  24

                         نرمٌن عبدالرحمن حسن احمد  25

                         نرمٌن كمال على السٌد مدٌن 26

                         نهال هشام محمد على حجاب 27

                         احمدنور ابراهٌم سعد  28



 

 م0200/ 0202الفصـل الدراسـى األول العـام الجامعـى 
 

 رئيـس القسـم                                                                                                                        أستـاذ المقـرر                     

( بنات51شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         نورا عبدالوهاب فتحى  1

                         نورا عرفه عبدالرازق احمد 2

                         نورهللا محمد مصطفى جودة 3

                         نورالهدى محسن محمد  4

                         نوران محمود صالح الدٌن  5

                         نوران هشام عبدالحلٌم هاشم  6

                         نورهان اشرؾ شاهٌن محفوظ 7

                         نورهان جمال على علٌوه حموده 8

                         نورهان حسام الدٌن زكى احمد  9

                         نورهان فتحى عبدالقادر محمد  11

                         نورهان محمد ابراهٌم ابراهٌم 11

                         نورهان مصطفى محمود عوض 12

                         بخٌتنورهان هانى تقى احمد  13

                         نورهان هانى محسن عبدالرحمن  14

                         نورهان ولٌد سعٌد رضاض 15

                         نورٌن ولٌد نصار ٌوسؾ خاطر 16

                         نٌره اسالم السٌد زاٌد 17

                         محمد مصطفىنٌره مصطفى  18

                         هاجر ابراهٌم اسماعٌل محمد 19

                         هاجر احمد كمال احمد محمد جاد 21

                         هاجر احمد محمد نجٌب  21

                         هاجر السٌد عبدالعظٌم سلٌمان 22

                         هاجر رضا عبدالحلٌم عبدالنبى 23

                         هاجر مجدى احمد امام خلٌل 24

                         هاجر محمد عادل مصطفى  25

                         هاجر مصطفى محمد ابراهٌم 26

                         هاجر وسام عبدالسالم عبدالسالم  27

                         هاله وائل السٌد عبدالعزٌز 28



 

 م0200/ 0202الفصـل الدراسـى األول العـام الجامعـى 
 

 رئيـس القسـم                                                                                                                        أستـاذ المقـرر                     

( بنات16شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         هاله ولٌد سٌد رمضان 1

                         هاٌدى عادل عبدالهادى احمد  2

                         هاٌدى هانى مصطفى على الدٌن 3

                         هبه عصام محمد الهادي 4

                         هبه محمد ابراهٌم عبداللطٌؾ  5

                         هبه محمد عبدالرحمن عبدالهادى 6

                         هدى احمد ابراهٌم احمد علً 7

                         هدى طارق عبدالمنعم محمد هٌبه 8

                         هدى على بكرى على 9

                         هدى مدحت محمد حسن 11

                         هدٌر ولٌد السٌد محمود محمد 11

                         هنا حسٌن صابر عبدالنبً 12

                         هناء سمٌر محمد الهادى 13

                         هند حازم حسنى عبدالرازق 14

                         وداد هشام المتولى السٌد 15

                         ورده محمد احمد صبرى محمد  16

                         وسام السٌد حماده الشافعى 17

                         وفاء نصر نبٌل نصر الجزار 18

                         وفاء هانى فتحى ابراهٌم ابوشوك 19

                         ٌارا اسامه السٌد نبٌة مرزوق 21

                         ٌارا زهوى محمد محمد احمد 21

                         ٌارا شرٌؾ احمد امام محمد 22

                         ٌارا عبدالمعز جمال  23

                         ٌاسمٌن خالد ابراهٌم عبدالسالم  24

                         ٌاسمٌن خالد عبدالوهاب متولى  25

                         ٌاسمٌن خمٌس محمد  26

                         طلبهٌاسمٌن سٌد هاشم  27

                         ٌاسمٌن صالح عطا ابراهٌم عبده 28



 

 م0200/ 0202الفصـل الدراسـى األول العـام الجامعـى 
 

 رئيـس القسـم                                                                                                                        أستـاذ المقـرر                     

( بنات17شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         ٌاسمٌن صفوت السٌد عبدهللا 1

                         ٌاسمٌن محمود دردٌرى البساطى  2

                         ٌمنى طارق سٌد محمد الصؽٌر 3

                         ٌوستٌنا امجد بشرى بطرس  4
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 رئيـس القسـم                                                                                                                        أستـاذ المقـرر                     

( بنات18شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         اروى سعٌد شوقً امٌن 1

                         اسراء بالل محمد ابراهٌم  2

                         االء رضا جوده محمد ابراهٌم  3

                         االء لطفً السٌد رفاعً 4

                         اٌه اٌمن محمد السٌد 5

                         اٌه محمد ممدوح محمد  6

                         أمٌنة رجب أحمد مجاهد 7

                         أنجى السٌد فتحً محمود 8

                         برٌهان احمد فتوح محمد  9

                         بسملة علً محً علً 11

                         تقى أشرؾ جوده أحمد السٌد 11

                         حبٌبه ولٌد حسٌن ابراهٌم حسن 12

                         خلود مسعد عواد محمد 13

                         رضوى اٌمن عبد النبى  14

                         روان حسام كمال الدٌن 15

                         سلمى سعٌد عبدالقوى محمد  16

                         سلمى سمٌر أحمد سٌد 17

                         سما عبدهللا مصطفى محمد 18

                         محمود محمود مدنىسماح  19

                         شٌماء شوقً عبدالحمٌد أحمد 21

                         ضى اشرؾ عامر محمد  21

                         علٌا السٌد محمد العربً أحمد 22

                         عهود ناصر محمد طلعت 23

                         فاطمة خالد السٌد عبد الرحمن  24

                         فاطمة عصمت صالح الدٌن 25

                         فاطمة محمد مصطفى محمد 26

                         فلاير أشرؾ سٌد أحمد بخاري 27

                         كرٌمة أشرؾ محمد محمد 28



 

 م0200/ 0202الفصـل الدراسـى األول العـام الجامعـى 
 

 رئيـس القسـم                                                                                                                        أستـاذ المقـرر                     

( بنات18شعبة )تابع   

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         ماٌا إبراهٌم محمد فوزي 29

                         مرٌم أحمد سلٌمان أحمد 31

                         مرٌم محمد عبد العزٌز الباز  31

                         هشام جمال الدٌن عبدالؽنى ملك 32

                         منار مصطفى محمود عارؾ 33

                         مٌادة عادل محمد محمود إمام 34

                         مٌرنا مصطفى عثمان عبدالرحمن 35

                         ندى عصام عبدالمنعم محمد 36

                         نؽم ماجد محمد عبد البر السٌد 37

                         نورهان ٌاسر سالمة بكرى ) حامل ( 38

                         هاجر جمال صبحى عبد الحمٌد حسن 39

                         هاجر عماد عبد هللا السٌد  41

                         عبدالرؤوؾ حوٌتوفاء أحمد  41

                         ٌاسمٌن السٌد فكرى إبراهٌم محمد 42

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 

  



 

 م0200/ 0202الفصـل الدراسـى األول العـام الجامعـى 
 

 رئيـس القسـم                                                                                                                        أستـاذ المقـرر                     

( بنٌــن1شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         ابراهٌم احمد ابراهٌم منصور 1

                         ابراهٌم انور ابراهٌم عبده 2

                         ابراهٌم انور عبدالمعز بركات 3

                         ابراهٌم بندارى ابراهٌم بندارى 4

                         ابراهٌم جمال محمد محى الدٌن  5

                         ابراهٌم شرٌؾ ابراهٌم احمد  6

                         ابراهٌم شعبان محمد سٌد 7

                         ابراهٌم عبدالحمٌد ابراهٌم عبدالحمٌد 8

                         ابراهٌم عبدالعاطى ابراهٌم  9

                         ابراهٌم عصام محمد طه عبدالهادى  11

                         ابراهٌم على محمد مهدى عتلم 11

                         ابراهٌم فوزى السٌد مصطفى رافع 12

                         عبدالرحمنابراهٌم محمد ابراهٌم  13

                         ابراهٌم محمد ابراهٌم عبدالعزٌز 14

                         ابراهٌم محمود ابراهٌم ابراهٌم  15

                         ابراهٌم مصطفى حسن محمد  16

                         ابراهٌم وحٌد ابراهٌم الدسوقى محمد 17

                         ابراهٌم ٌاسر ابراهٌم زٌدان 18

                         ابو الخٌر سامى ابوالخٌر صابر 19

                         احمد ابراهٌم خلٌل الهٌلى 21

                         احمد ابراهٌم عبدالقادر حسٌن  21

                         احمد ابوجمٌل عبدالمقصود  22

                         احمد ادهم السٌد حامد 23

                         احمد اسامه احمد عوض هللا 24

                         احمد اسامه جمعه عبدالخالق 25
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 رئيـس القسـم                                                                                                                        أستـاذ المقـرر                     

( بنٌــن2شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         احمد اسامه عبدالجواد نجم 1

                         احمد اسامه محمد عبدالوهاب 2

                         احمد اسالم رمضان محمد عبدالؽفار 3

                         احمد اسالم المٌن رحٌل 4

                         احمد اشرؾ فرج هللا حسن 5

                         احمد اشرؾ محمد عطٌه 6

                         احمد اشرؾ محمود مرسى على 7

                         احمد اكرم عٌد محمد حدٌد 8

                         احمد السٌد سعد محمد السٌد 9

                         احمد السٌد عبدالمولى عبدالكافً 11

                         احمد السٌد محمد السٌد عطا 11

                         احمد انور محمد بندق 12

                         احمد اٌمن ابراهٌم تركى 13

                         احمد اٌمن احمد حسانٌن 14

                         احمد اٌمن عبدالعظٌم محمد 15

                         احمد اٌهاب محمد ابراهٌم 16

                         احمد اٌهاب محمود عبدالعزٌز السٌد 17

                         احمد باهر رٌاض عبدالسالم 18

                         احمد بهاء سٌد احمد عبدالفتاح 19

                         احمد جمال احمد محمد عبدالرحمن  21

                         احمد جمال مصطفى احمد السٌد 21

                         احمد حامد عبدالمولى عبدالؽنى على 22

                         احمد حسام حسن ابراهٌم زرٌق 23

                         احمد حسن عبدالمنعم نوح 24

                         احمد حسن فؤاد حسن 25

 

  



 

 م0200/ 0202الفصـل الدراسـى األول العـام الجامعـى 
 

 رئيـس القسـم                                                                                                                        أستـاذ المقـرر                     

( بنٌــن3شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         احمد حسٌن احمد عبدالستار 1

                         بدوى الجراباحمد حمدان حسٌن  2

                         احمد خالد احمد ابراهٌم االشهب 3

                         احمد خالد احمد رمزي 4

                         احمد خالد عبدهللا صالح 5

                         احمد راضى محمد السٌد عبدالكرٌم 6

                         راضى محمد عفٌفىاحمد  7

                         احمد رامى فتحى عبد الكرٌم شلبى 8

                         احمد زكى احمد زكى ابراهٌم 9

                         احمد سامح احمد السٌد 11

                         احمد سامى فتحى عبدالموجود 11

                         احمد سعٌد السٌد ابراهٌم 12

                         احمد سلطان عرفه سلطان 13

                         احمد سٌد محمد عبدالؽنى فٌداوي 14

                         احمد شوقى السٌد احمد المشتولى 15

                         احمد صبحى احمد عبدالحق ٌوسؾ 16

                         احمد صبرى عدلى عبدهللا 17

                         احمد صبرى محمد الحسٌنى محمد  18

                         احمد صفوت عدروس محمد عبدهللا 19

                         احمد عادل الحسٌنى عبده الصفتى 21

                         حفظى حسٌناحمد عادل  21

                         احمد عادل عزت سعد 22

                         احمد عاطؾ محسب عبداللطٌؾ  23

                         احمد عبدالباسط عبدالعلٌم السٌد  24

                         احمد عبدالفتاح ابراهٌم حسن  25

 

  



 

 م0200/ 0202الفصـل الدراسـى األول العـام الجامعـى 
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( بنٌــن4شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         احمد عبدالفتاح عبدالعزٌز ضوه 1

                         احمد عبدهللا صالح عفٌفى بركات 2

                         احمد عبدالمنعم ابراهٌم عبدالمنعم 3

                         احمد عبدالمنعم حسنى حسنٌن 4

                         احمد عزت اسماعٌل ابراهٌم سلٌمان 5

                         احمد عصام احمد محمود احمد 6

                         احمد عصام عبدالحسٌب منصور 7

                         احمد عصمت محمد حموده وهبه 8

                         احمد عطٌه كامل محمد 9

                         احمد عفٌفى مؽربى عبدالوهاب  11

                         احمد عالء الدٌن طه علً 11

                         احمد عالء عبدالرحمن بٌومى  12

                         احمد عالء محمد سٌد قندٌل 13

                         احمد على احمد هاشم القرم 14

                         احمد على محمد على 15

                         احمد عماد السٌد محمد عبد الكرٌم 16

                         احمد قمصان عبدالراهوؾ قمصان 17

                         عبدالحكٌم عبدالسالماحمد ماضى  18

                         احمد ماهر خلٌل ابوالمعاطى 19

                         احمد ماهر عبدالمرضى محمد  21

                         احمد ماهر محمد عزب سلٌم 21

                         احمد ماهر محمود معوض الحلفاوى 22

                         احمد مجدى سعٌد حسن 23

                         احمد محمد احمد اللبان 24

                         احمد محمد احمد فتحى محمد 25

 

  



 

 م0200/ 0202الفصـل الدراسـى األول العـام الجامعـى 
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( بنٌــن5شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         محمد احمد محمد توفٌقاحمد  1

                         احمد محمد السٌد اسماعٌل فروح 2

                         احمد محمد جمعه عبدهللا ابوعرب 3

                         احمد محمد حافظ عبدالرحمن حسن 4

                         احمد محمد حسن احمد 5

                         احمد محمد حسن احمد عبدالحمٌد 6

                         احمد محمد حمدان حسٌن مشرؾ 7

                         احمد محمد سلٌمان سبٌع 8

                         احمد محمد طه محمود 9

                         احمد محمد عادل ذكى محمود 11

                         احمد محمد عبدالحمٌد عواد البشوتً 11

                         احمد محمد عبدالداٌم عبدالحلٌم 12

                         احمد محمد عبدالعزٌز حسن 13

                         احمد محمد عبدالعزٌز محمد السٌد 14

                         محمد احمد محمد عطاهللا 15

                         احمد محمد فؤاد محمد على 16

                         احمد محمد فوزى زكى سرور 17

                         احمد محمد محمد حجازى شتات 18

                         احمد محمد محمد سٌؾ النصر سٌد  19

                         محمد محمد محمداحمد  21

                         احمد محمد محمود عبدالرحمن 21

                         احمد محمد محمود محمد الوكٌل 22

                         احمد محمد مرسى ابوالعباس 23

                         احمد محمد ناصؾ السٌد 24

                         احمد محمد هانى محمد حسن  25

 

  



 

 م0200/ 0202الفصـل الدراسـى األول العـام الجامعـى 
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( بنٌــن6شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         احمد محمود عبدالداٌم حسن 1

                         احمد محمود عبدالعزٌز عبدالصادق  2

                         احمد محمود عبدالنبى محمود 3

                         احمد محمود مسعود محمود 4

                         احمد مدحت حسن محمدي 5

                         احمد مسعد جوده احمد على 6

                         احمد مسعد سالمه عبدالعزٌز مرسى 7

                         احمد ممدوح اسماعٌل محمد بٌومى  8

                         احمد ممدوح فتحى محمد السٌد 9

                         احمد منصور جالل محمد 11

                         احمد منٌر مختار عبدالرءوؾ 11

                         احمد ناجى محمد سابق 12

                         احمد ناصر حسانٌن سٌد احمد رجب 13

                         احمد ناصر عبدالجواد المٌهى 14

                         احمد نزٌه محمود محمد شداد 15

                         احمد هانى عبدالخالق عبدالوهاب 16

                         ابراهٌماحمد وائل ابراهٌم  17

                         احمد وائل احمد حسٌن 18

                         احمد وائل خٌرى عبدالهادى 19

                         احمد وائل محمد السعٌد قمر الزمان  21

                         احمد وجٌه ابراهٌم قطاب 21

                         ولٌد فاروق محمداحمد  22

                         احمد ٌاسر احمد عفٌفى مسعود 23

                         احمد ٌاسر احمد متولى ابراهٌم 24

                         احمد ٌاسر احمد محمد حسٌن 25

 

  



 

 م0200/ 0202الفصـل الدراسـى األول العـام الجامعـى 
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( بنٌــن7شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         اسالم طارق محمد حسن عماره 1

                         اسالم عبدالعاطى احمد محمد نعٌم 2

                         اسالم عصام الدٌن على خطاب 3

                         اسالم عمرو ابراهٌم امبابً 4

                         اسالم محمد السٌد عفٌفى السٌد سالم 5

                         اسالم محمد سلٌمان محمد 6

                         اسالم محمد عبداللطٌؾ احمد 7

                         اسالم نبوى حسٌن محمود سالمان 8

                         اسالم هشام رجب محمود 9

                         اسالم ٌحٌى خٌرى محمد 11

                         اسلم اٌمن رمضان لطفى عبدالوهاب 11

                         اسماعٌل محمد عبدالهادى محمود  12

                         اشرؾ سعٌد متولى سلٌمان احمد 13

                         عبدالمنعم السٌد سالماشرؾ نبٌل  14

                         اكرم اشرؾ محمد عبدالعزٌزالسٌد  15

                         الحسن عطٌه محمد احمد 16

                         السٌد احمد محى احمد صالح 17

                         السٌد طلعت السٌد ابوالعطا 18

                         السٌد عماد الدٌن السٌد عبدالوهاب 19

                         السٌد محمد السٌد عبدالؽنى عبدالعال 21

                         السٌد محمد عبدهللا عبدالشافً 21

                         السٌد مصطفى عفٌفى مصطفى  22

                         السٌد ابراهٌم النجارالسٌد ٌاسر  23

                         السٌد ٌاسر عبدالرحمن عبدالتواب  24

                         المصطفى زهران جوده عبدالرحمن 25

 

  



 

 م0200/ 0202الفصـل الدراسـى األول العـام الجامعـى 
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( بنٌــن8شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         احمد ٌاسر رجب عبدالسمٌع على 1

                         احمد ٌاسر سٌد احمد 2

                         احمد ٌاسر على عبدالؽنى 3

                         احمد ٌاسر محمد عبدالستار 4

                         ادهم احمد صابر عفٌفى حماد 5

                         ادهم اشرؾ مرسى متولى ابراهٌم 6

                         ادهم اٌمن فاروق احمد 7

                         ادهم عبدالمنعم جوده عبدهللا عطٌه 8

                         ادهم عماد عاطؾ محمود الصاوى 9

                         ادهم محسن ابراهٌم حافظ 11

                         ادهم محمد العربى سعد 11

                         ادهم محمد برعى حسن برعى 12

                         ادهم محمود ادهم محمود 13

                         ادهم محمود السٌد محمود 14

                         ادهم محمود محمد فتح هللا السٌد 15

                         ادهم مصطفى محمد محمد الشهٌدى 16

                         اسامه محمد عفٌفى ابراهٌم عمرى 17

                         اسامه نبٌه عزب محمد 18

                         اسامه ٌوسؾ عبدهللا بٌومى 19

                         مرسىاسالم احمد شكرى على  21

                         اسالم اشرؾ احمد عبدالجواد  21

                         اسالم انور حلمى ذكى ابوالروس 22

                         اسالم سالم ابراهٌم الدفراوى 23

                         اسالم سامح صابر عبدالقادر 24

                         اسالم صالح ابراهٌم عبدالفتاح 25

 

  



 

 م0200/ 0202الفصـل الدراسـى األول العـام الجامعـى 
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( بنٌــن9شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         امٌر سعٌد عبدالرازق شمس الدٌن 1

                         امٌر صبحى عبدالهادى امام محمد  2

                         امٌر هانى محمد سعٌد عبدالمقصود 3

                         امٌر وسٌم شاكر عبدالعاطى السٌد 4

                         امٌن مجدى بكرى محمد 5

                         انس ماهر محمد الجوهرى عبد هللا 6

                         انس محمود عبدالحمٌد محمود 7

                         انس ناجى حامد حسٌن الدسوقى 8

                         انطونٌوس عبدالمالك لبٌب سركٌس 9

                         اٌاد مجدى محمد عبدالؽنى خاطر 11

                         اٌاد مصطفى محمد عبدالرحمن  11

                         صالح خلٌفه احمد ابراهٌماٌمن  12

                         اٌهاب عمرو عبدالعزٌز محمد 13

                         باسم مجدى فتحى رٌان 14

15 
بدر مراد ابوالفتوح محمود 

 ابوالفتوح
                        

                         بالل اٌهاب على عبدالحً 16

                         بالل حمدان محمد السٌد عامر 17

                         بالل محمد مصطفى محمد خضر 18

                         بالل وائل سعٌد سالم 19

                         تامر عمرو محمود عبدالهادى  21

                         جمال شاكر عبدالفتاح احمد 21

                         جمال محمد جمال الدٌن محمد  22

                         جوده ابراهٌم بكر احمد محمد 23

                         حاتم على محمد على السٌد 24

                         حازم سعٌد الشحات فاضل 25

 



 

 م0200/ 0202الفصـل الدراسـى األول العـام الجامعـى 
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( بنٌــن11شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         حازم متولى على الحباك 1

                         حازم محمد سامى احمد عبدالؽنى  2

                         حازم محمد عبدالمنعم على 3

                         حازم ٌاسر محمد نظٌر فؤاد متولً 4

                         حامد حاتم حامد محمد 5

                         حسام اشرؾ فاروق زكً 6

                         حسام رضا السٌد محمد عفٌفى 7

                         حسام منصور عبدالعلٌم منصور 8

                         حسن احمد حسن عبدالمقصود  9

                         حسن اسامه عبدالحمٌد حسن  11

                         حسن اشرؾ احمد محمد السعدنى 11

                         حسن اٌمن سعٌد حسن حسٌن 12

                         حسن جالل حسن محمد 13

                         عبدالخالقحسن حسام الدٌن سالمه  14

                         حسن سعٌد ابراهٌم القطاوى 15

                         حسن عبدالرحمن على حسن  16

                         حسن ناصر حسن محمد حسن 17

                         حسٌن رضا حسٌن عبدالهادى 18

                         حسٌن احمد خلؾ هللاحسٌن عاطؾ  19

                         حسٌن محمد حسٌن السٌد حسٌن 21

                         حسٌن محمد حسٌن محمد 21

                         حلمى سعٌد حلمى محمد عباس 22

                         حماس حسام السٌد عبدالهادى 23

                         حمدى احمد محمد جمال الدٌن احمد 24

                         حمدى ٌاسر ابراهٌم احمد 25
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( بنٌــن11شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         حمزه محمد حمزه وهدان 1

                         احمد على محمد الصافورىخالد  2

                         خالد انور محمود احمد السقا 3

                         خالد بلٌػ عبدالفتاح مهدى دراج 4

                         خالد محمد احمد محمد النشار 5

                         خالد محمد الهادى المحمدى الفقى 6

                         خالد محمد شوقى بسٌونى 7

                         خالد محمد محمد جاد 8

                         خالد محمود عبدالرحمن محمود 9

                         خالد مصطفى ابراهٌم الحصري 11

                         رائد عادل متولى على محمد 11

                         رامى عادل رزق حنا 12

                         رشدى محمد رشاد ابراهٌم 13

                         رضا اسامه محمد رضا عبداللطٌؾ 14

                         رضا محمد عبدهللا رضا 15

                         رفٌق محمد السٌد سعٌد 16

                         زكرٌا احمد عبدهللا سلٌمان الزهٌرى 17

                         زكرٌا اشرؾ زكرٌا قاصدكرٌم 18

                         زٌاد اسامه احمد محمد سعودى 19

                         زٌاد اسامه خالد عبدالستار بٌومى 21

                         نور الدٌن ٌسن الشرٌؾزٌاد حسام  21

                         زٌاد حمدى رجب محمود 22

                         زٌاد رضا محمد الطوخى 23

                         زٌاد سالمه حسن عبد العال عوٌله 24

                         زٌاد سلٌم عبده محمود ابوزٌنة 25
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( بنٌــن12شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         زٌاد عادل ؼرٌب امام 1

                         زٌاد محمد ابراهٌم السٌد الؽرٌب 2

                         زٌاد محمد صبرى ابو المحاسن  3

                         زٌاد محمد ٌحًٌ اسماعٌل 4

                         زٌاد مصطفى عفٌفى مصطفى مرشد 5

                         زٌاد ممدوح ابوبكر حفنى رزق 6

                         زٌاد نادر عبدالحمٌد ؼنٌم 7

                         زٌاد هشام عبداللطٌؾ محمد 8

                         زٌاد ولٌد سعد عبد ربه محمد ؼنٌم 9

                         زٌاد ٌاسر عبدالعال عبدالعزٌز 11

                         زٌاد ٌحى ابراهٌم الدسوقى عطور 11

                         ساجد اٌهاب عبدالجواد عبدهللا  12

                         محمدسعد هانى سعد  13

                         سعٌد ابراهٌم محمد عبدالعال 14

                         سعٌد شعبان فاضل السبكى 15

                         سعٌد عبدالرازق سعٌد عبد الرازق  16

                         سلٌم السٌد توفٌق عبدالمؤمن  17

                         سمٌر محمود توفٌق السٌد احمد  18

                         سها ناصر محمد سلٌمان 19

                         سٌؾ احمد سعٌد حسن 21

                         سٌؾ اسالم الشحات احمد 21

                         سٌؾ الدٌن احمد محمد ابراهٌم  22

                         سٌؾ تامر سعٌد محمد حسن 23

                         سٌؾ عالء الدٌن محمود منصور 24

                         سٌؾ محمد احمد عبدالجواد 25
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                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         محمد سعد الدٌن عالمسٌؾ  1

                         سٌؾ محمد محمد عبدالسالم طه 2

                         شادى صالح عبدالفتاح محمد 3

                         شادى عبدالمجٌد عبدالعال مهدى 4

                         شادى محمد ادفاوى ابوزٌد سٌد  5

                         شادى محمد سٌد عبدالمقصود عماره 6

                         شاكر مبروك شاكر عبدهللا مبروك 7

                         شرٌؾ محمد سعٌد محمد متولى 8

                         شهاب الدٌن خالد رضوان عبدالعال 9

                         سالمة شهاب محمد مصطفى حسٌن 11

                         شهاب وجدى صالح متولى احمد 11

                         صادق محمد صادق عبدالخالق  12

                         صبحى عصام صبحى احمد السٌد 13

                         صبرى عزت نبٌه احمد الصاوى 14

                         احمد صالح احمد على عنانىصالح  15

                         صالح حسام صالح الدٌن احمد 16

                         صالح سعٌد رمزى محمد شربى 17

                         صهٌب سلٌمان عبدالمنعم محمد  18

                         ضٌاء اٌمن سعٌد احمد 19

                         طارق ٌاسر محمود عبدالفتاح عامر 21

                         طاهر محمد عبدالعزٌز عبدالعزٌز  21

                         عامر ؼرٌب احمد شعٌب على 22

                         عبدالباقى عبدالفتاح عبدالباقى  23

                         عبدالحكٌم محمد عبدالحكٌم محمد  24

                         عبدالحمٌد طلعت عبدالحمٌد محمد  25

 

  



 

 م0200/ 0202الفصـل الدراسـى األول العـام الجامعـى 
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( بنٌــن14شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         عبدالحمٌد مصطفى عبدالحمٌد  1

                         عبدالخالق اٌمن عبدالخالق طلبه  2

                         عبدالرحمن ابراهٌم عبدالباسط زاهر  3

                         عبدالرحمن ابوبكر عزام محمد  4

                         عبدالرحمن احمد السٌد توفٌق 5

                         عبدالرحمن احمد عبدالرحمن حسن  6

                         عبدالرحمن احمد عبدالرحمن محمد 7

                         عبدالرحمن اسامه عبدالرحمن  8

                         عبدالرحمن اكرم كمال عبدالرحمن 9

                         عبدالرحمن السٌد السٌد احمد  11

                         عبدالرحمن جمال محمد احمد مسلم 11

                         عبدالرحمن حسام مصطفى محمد  12

                         عبدالرحمن حسن صالح عبدالعزٌز  13

                         عبدالرحمن رزق كامل احمد 14

                         عبدالرحمن سامح ؼرٌب عبد الحمٌد  15

                         عبدالرحمن سعد منصور على  16

                         عبدالرحمن سعٌد عبدالرحمن محمد  17

                         عبدالرحمن سعٌد معوض احمد  18

                         عبدالرحمن سٌد محمد السباعى على 19

                         عبدالرحمن طارق ابوهٌبه السٌد 21

                         عبدالرحمن طارق عبدالنبى فرحات  21

                         عبدالرحمن عبدالفتاح احمد حسان 22

                         عبدالرحمن عصام عبدالرحمن  23

                         عبدالرحمن عطٌه محمد سعٌد 24

                         عبدالرحمن عمرو فتحى مهدي 25
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( بنٌــن15شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         عبدالرحمن محمد احمد محمد  1

                         عبدالرحمن محمد اسماعٌل البدٌوى 2

                         عبدالرحمن محمد حسن عبدالرازق  3

                         عبدالرحمن محمد حسنٌن حناوى  4

                         عبدالرحمن محمد سعد حسن 5

                         عبدالرحمن محمد صبحى محمود 6

                         عبدالرحمن محمد فرج عزب عبدهللا 7

                         عبدالرحمن محمد محمد سلٌمان 8

                         عبدالرحمن محمود حسن محمد  9

                         عبدالرحمن محمود عبدالرحمن  11

                         عبدالرحمن مسعود حسنٌن مسعود  11

                         عبدالرحمن مصطفى عبدالرحمن  12

                         عبدالرحمن ناصر فرٌد السٌد 13

                         عبدالرحمن هانى ابوبكر نور الدٌن 14

                         عبدالرحمن هانى حسن احمد 15

                         عبدالرحمن هانى محمد رمضان سٌد  16

                         عبدالرحمن هانى ٌسن ٌسن النحٌؾ 17

                         عبدالسالم محمد عبدالسالم  18

                         عبدالسمٌع شرٌؾ عبدالسمٌع  19

                         اٌمان عبدالعزٌز حسن عبدالعزٌز 21

                         عبدالعزٌز محمد شعبان عبدالعزٌز  21

                         عبدالعزٌز محمد عبدالعزٌز حسن 22

                         عبدالعظٌم محمد عبدالعظٌم السٌد  23

                         عبدالعلٌم ولٌد محب عبدالعلٌم 24

                         عبدالفتاح احمد عبدالفتاح عٌسى 25

 

  



 

 م0200/ 0202الفصـل الدراسـى األول العـام الجامعـى 
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( بنٌــن16شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         عبدالفتاح احمد عبدالفتاح مصطفى 1

                         عبدالقادرعبدالقادر عبدالرحمن  2

                         عبدالكرٌم اشرؾ جمال عوض 3

                         عبداللطٌؾ سعد عبداللطٌؾ 4

                         عبداللطٌؾ محمد عبداللطٌؾ داود 5

                         عبدهللا ابراهٌم احمد عراقى حسن 6

                         عبدهللا احمد شعبان احمد محمد قتله 7

                         عبدهللا احمد عبدهللا سوٌلم بدوى 8

                         عبدهللا احمد فتوح عبدالمجٌد 9

                         عبدهللا اسماعٌل محمد ابراهٌم 11

                         عبدهللاعبدهللا السٌد سلٌمان  11

                         عبدهللا تامر شفٌق محمد عبدالفتاح 12

                         عبدهللا جمال محمد عبدالبر بدر 13

                         عبدهللا سالم عبدهللا سالم 14

                         عبدهللا طارق اسامه عبدالوهاب 15

                         عبدهللا طاهر عبدهللا الحصرى 16

                         عبدهللا عادل برعى عبدالعزٌز ٌحًٌ 17

                         عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا مجاهد 18

                         عبدهللا عبدالسالم عبدالعزٌز احمد 19

                         عبدالسمٌع سعد عبدالسمٌععبدهللا  21

                         عبدهللا عزت محمد ابراهٌم الهجرسى 21

                         عبدهللا فرج عبدالفتاح الشعراوى 22

                         عبدهللا كارم عبدالحمٌد عبدالخالق 23

                         حسنٌن السٌدعبدهللا مجدى عبدهللا  24

                         عبدهللا محمد السٌد صابرعطا 25
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( بنٌــن17شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         عبدهللا محمد عبدهللا السٌد عبدهللا 1

                         محمد فؤاد حامدعبدهللا  2

                         عبدهللا محمود عبدالعظٌم احمد مطر 3

                         عبدهللا محمود عبدهللا محمود على  4

                         عبدهللا محمود محمد محمد رضوان 5

                         عبدهللا مصطفى حسن صبرى حسن  6

                         عبدهللا نبٌل محمد عبدالمعطً 7

                         عبدهللا هانً ابراهٌم الدسوقى  8

                         عبدهللا هشام محمد عبدالمقصود 9

                         عبدهللا وائل عبدهللا الطوخى خضٌر 11

                         ولٌد السٌد احمد الشاذلىعبدهللا  11

                         عبدهللا ٌاسر السٌد محمد عبدالفتاح 12

                         عبدالمعبود اسماعٌل عبدالمعبود  13

                         عبدالمعز عبدهللا عبدالفتاح عبدهللا 14

                         عبدالمنعم اسماعٌل حسن اسماعٌل  15

                         عبدالمنعم شوقى عبدالمنعم محمد  16

                         عبدالمنعم عالء الدٌن عبدالمنعم  17

                         عبدالمنعم محمد عبدالمنعم عبدالعزٌز  18

                         عبدالوهاب حماده عبدالوهاب السٌد  19

                         عبدالوهاب عمرو عبدالوهاب  21

                         عبدالوهاب محمد حمدى انٌس 21

                         عبدالوهاب مسعد عبدالوهاب  22

                         عبدالوهاب هانى عبدالوهاب ممدوح  23

                         عدى سٌد مصطفى سٌد 24

                         عزت عماد عزت على الطنانى 25
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( بنٌــن18شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         عصام ابراهٌم مصطفى حسانٌن 1

                         عصام اٌمن العزب محمود الفخرانى 2

                         عصام محمد محمود محمد حطب 3

                         عصمت اٌهاب عصمت الخولى 4

                         عفٌفى الشحات عفٌفى الشحات 5

                         عالء اشرؾ نبٌه الدمرداش 6

                         عالء الدٌن اسامه دسوقى حسن  7

                         عالء خالد محمد محمدى عفٌفً 8

                         عالء صبحى عبدالحمٌد عبدالهادى 9

                         عالء فكرى عٌسى ٌسن 11

                         عالء محمد فتحى عطٌه 11

                         على السٌد على فرج محمد 12

                         على اٌمن على ابراهٌم 13

                         على حسن على حسن االكشر 14

                         على حمدى على ابراهٌم عبٌد 15

                         على خالد على هاشم 16

                         على عبدالعظٌم محمد على 17

                         على عبدهللا راضى عبدهللا الكارؾ 18

                         على عبدهللا طنطاوى عبدهللا حسانٌن 19

                         على محمد احمد شوقى السٌد حمزه 21

                         محمد عبدالحمٌد محمد العوضى على 21

                         على مسعد على ابراهٌم 22

                         على وجٌه على محمود حلٌمه 23

                         عماد الدٌن حسن مهدى شحاته عٌد 24

                         عمار اٌهاب فتحى عبدالوهاب محمد 25
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( بنٌــن19شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         عمار جمال حسن محمد خلٌل 1

                         عمار ٌاسر عبدالؽفار الشربٌنى  2

                         عمر ابراهٌم الدسوقى عبدالرحمن  3

                         عمر احمد عبدالرحمن محمد 4

                         عمر اشرؾ طه محمد احمد عطوه 5

                         عمر حسن عواد مؽاورى 6

                         عمر حنفى شعٌب همام 7

                         عمر رزق رفاعى محمد عبده 8

                         عمر سٌد عمر محمود احمد 9

                         عمر شرٌؾ ٌاسٌن محمد حسٌن 11

                         عمر شهاب عمر محمد مصطفى 11

                         عمر صابر سعٌد عماره المٌهى 12

                         عمر طارق ابراهٌم زكى 13

                         عمر عادل ابراهٌم احمد 14

                         عمر عبدالرازق عبدالعظٌم عبدالحلٌم 15

                         عمر عبدالعلٌم عبدالفتاح محمد 16

                         عمر عبدالناصر معوض ابراهٌم 17

                         ٌونس سالمعمر عزت محمد  18

                         عمر كرم صفوت مختار شرؾ 19

                         عمر محمد احمد احمد 21

                         عمر محمد عبدهللا النادى مصطفى 21

                         عمر محمد عبدهللا جالل 22

                         التهامى السٌد عمر محمد عزت 23

                         عمر محمد نبٌل محمد 24

                         عمر محمود سعٌد حسن عشماوى 25
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( بنٌــن21شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         عمر مدحت حسٌن احمد 1

                         عمر مسعد عبدهللا السٌد 2

                         عمر منصور ابراهٌم منصور 3

                         عمر نبٌل السٌد سٌد احمد 4

                         عمر هانى شوقى فرٌد 5

                         عمر هشام احمد احمد حسن 6

                         عمر ٌاسٌن فرج محمود الشربٌنى 7

                         عمرو احمد السٌد عبدالهادى  8

                         عمرو احمد عمرو السٌد 9

                         عمرو اسالم على محمد على  11

                         عمرو خالد محمد منجى احمد 11

                         عمرو عادل عبدالفتاح عبدالعظٌم  12

                         عمرو عادل محمد حمٌد بحٌرى 13

                         عمرو عبدالمنعم عبدالمنعم محمد  14

                         عمرو محمد احمد محمد حسانٌن 15

                         عمرو محمد السٌد بٌومى بحٌرى 16

                         عمرو محمد رضا مؽازى محمد  17

                         عمرو ٌسرى ابراهٌم محمد  18

                         عواد عصام عواد على قطب 19

                         فادى عاطؾ دروٌش احمد 21

                         فادى محمود عبدالعلٌم محمود  21

                         فارس عادل السٌد فارس برٌك 22

                         فارس فارس عبدالصادق  23

                         فارس محمود صبحى الشحات 24

                         فارس ٌاسر عاطؾ شوكت محمود  25
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                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         فتحى خالد فتحى محمد 1

                         فتحى محمد فتحى عواد علً 2

                         فتحى محمد فتحى محمد عباس 3

                         فتحى محمود فتحى السٌد 4

                         فتحى ٌحٌى فتحى حلمى على 5

                         كامل محسن كامل ابراهٌم 6

                         كرٌم اشرؾ عبدالعزٌز امام حسن 7

                         كرٌم اٌمن سعٌد عبدالرسول محمد 8

                         كرٌم اٌمن عبدالعظٌم محمود عواد 9

                         كرٌم اٌهاب محمد الحسٌنى محمد  11

                         كرٌم تامر محمد عفٌفى احمد نصر 11

                         كرٌم حمدى عبدالهادى محمد 12

                         عبدالعظٌمكرٌم خالد شكرى  13

                         كرٌم خٌرى عبدالرؤؾ حافظ امٌن 14

                         كرٌم عادل محمد عادل محمد سعٌد  15

                         كرٌم عبدالعزٌز عبدالوهاب  16

                         كرٌم عفت حسب محمد 17

                         كرٌم عماد الدٌن السٌد عبدهللا  18

                         كرٌم محروس ؼرٌب السٌد  19

                         كرٌم محمد شعبان محمد سطوحً 21

                         كرٌم هانى صالح مصرى 21

                         كرٌم هانى فاروق مكاوى 22

                         كرٌم هشام محمد محمد 23

                         كمال السٌد كمال محمد حسن  24

                         لؤى عمرو طه عبدالقادر 25
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( بنٌــن22شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         لؤى محمود صالح الدٌن محمد  1

                         مؤمن فتحى عبدالمؤمن قطب شرٌؾ 2

                         مؤمن محمد عبدالرازق ادرٌس  3

                         مؤمن ولٌد حسن فؤاد محمود زؼلول 4

                         مؤمن ٌاسر رجب عبدالشافى محمد 5

                         ماجد احمد محمد حسانٌن 6

                         مارٌو ماهر فكرى زكى عطاهللا 7

                         مازن اسامه جابر محمود 8

                         مازن سٌؾ االسالم زكرٌا ادم عمر 9

                         مازن مجدى عبدالمجٌد السٌد  11

                         مازن محمد صالح على زاٌد 11

                         مازن محمد عبدالؽنى ابراهٌم عرابى 12

                         مازن محمود عزت محمد بٌومى 13

                         ماهر عادل محمد شحاته مؽٌث 14

                         محمد ابراهٌم احمد السٌد اسماعٌل 15

                         محمد ابراهٌم احمد السٌد القاضً 16

                         محمد ابراهٌم محمد محمد المهدى 17

                         محمد ابوبكر صدٌق فارس 18

                         ابراهٌم احمد خٌرهللا محمد احمد 19

                         محمد احمد السٌد البشٌر 21

                         محمد احمد جمال عبدالرحمن 21

                         محمد احمد جوده حسب النبى على  22

                         محمد احمد سٌد ابراهٌم 23

                         محمد احمد سٌداحمد عبدالحلٌم  24

                         محمد احمد شحاته ابوالمجد سٌد 25
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                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         محمد احمد عبد الكرٌم على 1

                         محمد احمد عبد اللطٌؾ السٌد 2

                         محمد احمد عبدالحمٌد مهدى  3

                         محمد احمد عفٌفى محمود 4

                         محمد احمد فهمى حسن 5

                         محمد احمد محمد عبدالرازق 6

                         محمد احمد محمد عبدالمنعم  7

                         محمد اسامه كامل محمد سالم 8

                         محمد اسامه محمد مؽاورى 9

                         محمد اسامه مصطفى احمد سالمه 11

                         محمد اسالم فاروق السٌد 11

                         محمد اسالم محمد السٌد  12

                         محمد اسالم محمد الطٌب 13

                         محمد اسماعٌل حسٌن على 14

                         محمد اشرؾ جمٌل لطفى احمد 15

                         محمد اشرؾ رضوان عبدالنعٌم 16

                         محمد اشرؾ عبدالرحمن  17

                         محمد اشرؾ على احمد على  18

                         محمد اشرؾ فتحى عبدالحلٌم  19

                         محمد اشرؾ محمد ابوزٌد سٌد  21

                         محمد السٌد احمد محمد 21

                         محمد السٌد انور محمدى على 22

                         محمد السٌد حجازى السٌد  23

                         محمد السٌد حسن السٌد احمد 24

                         محمد السٌد محمد احمد سالم نجم 25
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                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         محمد السٌد مرسى محمد 1

                         محمد امٌن محمد امٌن حسانٌن 2

                         محمد امٌن محمد امٌن هٌكل 3

                         محمد انور جوده محمد حمود 4

                         محمد اٌمن ابراهٌم محمد عبدالعلٌم 5

                         محمد اٌمن امٌن ابراهٌم عبدالرازق 6

                         محمد اٌمن امٌن عبدالسالم 7

                         محمد اٌمن حلمى ؼنٌم 8

                         مرسىمحمد اٌمن كامل  9

                         محمد اٌمن نصر احمد 11

                         محمد باهر عبدالعظٌم حجاج 11

                         محمد بشٌر محمد مصطفً 12

                         محمد بهاء الدٌن محمد الشحات  13

                         مرسىمحمد جمال سعد  14

                         محمد جمال محمد ابراهٌم السٌد 15

                         محمد جمال محمد حسن محمد 16

                         محمد جوده مصطفى ابوزٌد السٌد 17

                         محمد حسام رسالن حسٌن السٌد 18

                         محمد حسام محمد احمد شعبان 19

                         محمد حسن سعد حسن 21

                         محمد حسن عبدالعزٌز حسن 21

                         محمد حسن عبدالمطلب حسٌن  22

                         محمد حسن عزت حسن 23

                         حسنى السٌد مؽاورىمحمد  24

                         محمد حسنٌن عبدالمعبود حسنٌن طه 25

 

  



 

 م0200/ 0202الفصـل الدراسـى األول العـام الجامعـى 
 

 رئيـس القسـم                                                                                                                        أستـاذ المقـرر                     

( بنٌــن25شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         محمد حسٌن حسٌن السٌد حجازى 1

                         حمدى خٌرهللا حجاجمحمد  2

                         محمد حموده احمد احمد 3

                         محمد خالد احمد احمد متولى 4

                         محمد خالد سالمه صالح مصطفى 5

                         محمد خالد صفوت شكرى 6

                         عبدالرحمن محمد عبده محمد خالد 7

                         محمد خمٌس محمد عبدالعزٌز على 8

                         محمد راضى عبدالهادى ؼنٌم  9

                         محمد رضا محمد حسٌن محمد 11

                         محمد رضا وجٌد عبداللطٌؾ 11

                         محمد رفعت مهدى عبده حسٌن 12

                         محمد رمضان ابراهٌم عوض عمار 13

                         محمد سامح صبحى ابوالنصر 14

                         محمد سامح عبدالفتاح محمد 15

                         محمد سامى حسنٌن عبدالخالق 16

                         محمد سامى محمد امام 17

                         محمد سعد السٌد البشرى امام 18

                         محمد سعٌد محمود عبدالصمد 19

                         محمد سعٌد نور خلٌفه 21

                         محمد سمٌر عبدالعزٌز شاهٌن 21

                         محمد سٌد عفٌفً ابوسرٌع 22

                         محمد شرٌؾ عبدالجواد هادى عفٌفى 23

                         محمد طارق عبدالمحسن عرفه  24

                         محمد طارق محمد حسنى عبدالوهاب 25

 

  



 

 م0200/ 0202الفصـل الدراسـى األول العـام الجامعـى 
 

 رئيـس القسـم                                                                                                                        أستـاذ المقـرر                     

بنٌــن( 26شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         محمد طارق محمد عبدالحمٌد 1

                         محمد طارق مرسى على 2

                         محمد طارق ٌوسؾ عبدالرؤؾ 3

                         محمد عادل السٌد محمد شرٌؾ 4

                         محمد عادل كمال ؼنٌمى 5

                         محمد عاطؾ محمد عبدالفتاح متولى  6

                         محمد عبدالحمٌد عبدالعاطى محمد  7

                         محمد عبدالرؤؾ عبدالستار عبدالعال  8

                         محمد عبدالرحمن رجب محمد السٌد 9

                         محمد عبدالرحمن عبدالروؤؾ  11

                         محمد عبدالرحمن محمد عبدالرازق  11

                         محمد عبدالرحمن ٌحٌى موسى 12

                         محمد عبدالعال على السٌد ابراهٌم 13

                         محمد عبدالعزٌز عٌد ابراهٌم علً 14

                         محمد عبدالعظٌم سٌد احمد  15

                         محمد عبدالؽفار عبدالفتاح عبدالؽفار  16

                         محمد عبدالؽنى محمد عبدالؽنى 17

                         محمد عبدهللا السٌد احمد ٌوسؾ 18

                         محمد عبدهللا العفٌفى مصلحى 19

                         محمد عبدهللا نصر عبدهللا الؽزولً 21

                         محمد عبدالناصر محمد محمد  21

                         محمد عبدالنبى محمد ؼرٌب 22

                         محمد عبدالهادى حافظ محمد  23

                         محمد عزت عبدالعلٌم محمد الصباغ 24

                         محمد عصام السٌد عبدالوهاب  25

 

  



 

 م0200/ 0202الفصـل الدراسـى األول العـام الجامعـى 
 

 رئيـس القسـم                                                                                                                        أستـاذ المقـرر                     

( بنٌــن27شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         محمد عصام عبدالمنعم السٌد 1

                         محمد عصام محمود محمد سعٌد 2

                         محمد عالء عبدالونٌس العربً 3

                         محمد عالء محمد حسٌنى درٌهم 4

                         عبدالخالق علىمحمد على  5

                         محمد على عبدالمعبود على 6

                         محمد على محمد بكرى حسب النبً 7

                         محمد على محمد حنفى 8

                         محمد عماد الدٌن عبدالسالم زؼلول 9

                         محمد عماد السٌد الصادق 11

                         محمد عماد حسنى عبدالرازق 11

                         محمد عماد محمد احمد هٌكل 12

                         محمد عماد محمد على 13

                         محمد عمرو عبدالرشٌد محمدى 14

                         محمد عمرو مسعد السٌد محمد  15

                         محمد عنتر عنتر محمد احمد 16

                         محمد عٌسى زٌدان عبدالبدٌع 17

                         محمد فارس عبدالفتاح على 18

                         محمد فرج عبدالعظٌم احمد 19

                         محمد فرج فتحى فرج 21

                         محمد كامل ابراهٌم سالم 21

                         محمد كرم محمود بكر 22

                         محمد ماجد عبدالحمٌد محمد شرباش 23

                         محمد ماجد كامل احمد 24

                         محمد ماهر اسماعٌل عطٌه 25

 

  



 

 م0200/ 0202الفصـل الدراسـى األول العـام الجامعـى 
 

 رئيـس القسـم                                                                                                                        أستـاذ المقـرر                     

( بنٌــن28شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         محمد مجدى احمد محمد السعدنى 1

                         محمد مجدى شاكر محمود عماره 2

                         محمد محمد سعٌد ابراهٌم 3

                         محمد محمد عبدالرحمن  4

                         محمد محمد عبدالعظٌم على محمد 5

                         محمد محمود احمد السٌد شعٌب 6

                         محمد محمود بسٌونى حسٌن 7

                         محمد محمود عطٌه محمد موسى 8

                         محمد محمود محمد احمد ابراهٌم  9

                         محمد محى الدٌن السٌد قمر  11

                         محمد مختار عبدهللا محمد سعٌد 11

                         محمد مرتضى عبداللطٌؾ  12

                         محمد مسعد محمد االباصٌرى  13

                         محمد مسعد محمد جعفر 14

                         محمد مصطفى الؽمرى حسن  15

                         محمد مصطفى ربٌع السٌد 16

                         محمد مصطفى زكى محمد  17

                         محمد ممدوح عفٌفى حسٌن السٌد 18

                         محمد ناصر بالل حسن الكومً 19

                         محمد ناصؾ محمد مهدى حسن  21

                         محمد نبٌل خمٌس محمد 21

                         محمد نبٌل محمد محمد شحاته 22

                         محمد نهاد ابوالسعود فؤاد  23

                         محمد هشام محمود محمد عبدهللا  24

                         محمد وائل فكرى احمد 25

 



 

 م0200/ 0202الفصـل الدراسـى األول العـام الجامعـى 
 

 رئيـس القسـم                                                                                                                        أستـاذ المقـرر                     

( بنٌــن29شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         محمد وائل محب عبدالبارى 1

                         محمد وجدى عبدالرحٌم مخٌمر 2

                         محمد ٌحى محمد ؼرٌب 3

                         محمدى خالد محمدى محمد 4

                         محمود ابراهٌم ابوسرٌع ابراهٌم  5

                         محمود احمد جالل احمد محمد 6

                         محمود احمد سعٌد مشرؾ هندى 7

                         محمود احمد محمد عماره حسانٌن 8

                         محمود الدمرداش نفٌلى محمد  9

                         محمود السٌد خضر السٌد خضر  11

                         محمود السٌد محمد امام 11

                         محمود الطوخى السعٌد ٌونس الخٌاط 12

                         محمود اٌمن رشاد ابوالخٌر 13

                         محمود اٌمن عبدالمحسن السٌد 14

                         محمود اٌمن محمود جودة 15

                         محمود باسم محمد على عبدالعظٌم 16

                         محمود بشٌر عبدالبارى عقل موسى 17

                         محمود جمال عبدهللا عواد الشاذلً 18

                         عوض حامدمحمود حامد  19

                         محمود خالد محمود السٌد الؽباشى 21

                         محمود رافت فتحى حسن العمري 21

                         محمود رضا السٌد منصور 22

                         محمود رمضان عبدالرحمن  23

                         محمود سالمه على على الداد 24

                         محمود سلٌمان صادق السٌد 25

 

  



 

 م0200/ 0202الفصـل الدراسـى األول العـام الجامعـى 
 

 رئيـس القسـم                                                                                                                        أستـاذ المقـرر                     

( بنٌــن31شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         محمود صالح عفٌفى محمد سٌد  1

                         صالح محمد عٌسى محمد محمود 2

                         محمود طاهر ابراهٌم محمد صٌام 3

                         محمود عادل عمر على البربري 4

                         محمود عاطؾ عبدالحلٌم  5

                         محمود عبدالباسط عبدالصمد  6

                         محمود عبدالحكٌم محمد احمد  7

                         محمود عبدالعزٌز احمد ندا 8

                         محمود عبدالفتاح عبدالفتاح  9

                         محمود عبدالنبى ابراهٌم محمد  11

                         محمود على عبدهللا علً 11

                         محمود عمر عبدالحمٌد حسن  12

                         محمود عمرو بدوى مجاهد  13

                         محمود فاٌز عبدالمنعم محمد  14

                         محمود فتحى طاهر محمد على 15

                         محمود فرحات محمود احمد  16

                         محمود مجدى محمود ٌسري 17

                         محمود محمد حامد عبدالرؤوؾ 18

                         محمود محمد سٌد محمود 19

                         محمود محمد صادق محمد على 21

                         محمود محمد على محمد بخٌت 21

                         محمود محمد محمد رضا حسن 22

                         محمود محمد محمود عبدالحسٌب  23

                         محمود محمد محمود على رزق 24

                         محمود محمد منٌر محمود  25

 

  



 

 م0200/ 0202الفصـل الدراسـى األول العـام الجامعـى 
 

 رئيـس القسـم                                                                                                                        أستـاذ المقـرر                     

( بنٌــن31شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         محمود مصطفى االمام السٌد احمد 1

                         محمود منصور بدوى ابراهٌم على 2

                         محمود ناجى محمد عبد المقصود  3

                         محمد ٌسن ابوالخٌرمحمود ٌسن  4

                         مختار جمال محمد فوزي عبدالعلٌم  5

                         مختار محمد مختار عبدالعزٌز 6

                         مختار ناصر صابر عبدالمنعم 7

                         مدحت رمضان سٌد عبدالرحمن 8

                         مرسلٌن طارق ابراهٌم عبدالعظٌم  9

                         مرقس سعٌد ابراهٌم ٌوسؾ تدرس 11

                         مروان احمد عبدالودود محمد  11

                         مروان اٌهاب محمد عبدهللا خطابً 12

                         الؽنى وهدانمروان خالد حلمى عبد  13

                         مروان سامى محمد محمود احمد 14

                         مروان ساهر محمد جوده احمد 15

                         مروان عاطؾ عبدالمقصود مؽاورى 16

                         مروان عاطؾ على زكً 17

                         مروان عبدالكرٌم اسماعٌل عفٌفى 18

                         مروان عصام محمد محمد 19

                         مروان عمر محمد سٌد على حسٌن 21

                         مروان محمد امام محمود اٌوب 21

                         مروان محمد عبدالفتاح عبدالفتاح 22

                         مسعد ولٌد كامل مصطفً 23

                         مسعود اشرؾ مسعود عبدالبدٌع 24

                         مصطفى ابراهٌم السٌد السٌد قمر 25

 

  



 

 م0200/ 0202الفصـل الدراسـى األول العـام الجامعـى 
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( بنٌــن32شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         مصطفى ابراهٌم حسنٌن ابراهٌم  1

                         مصطفى احمد شوقى عثمان  2

                         مصطفى احمد عواد عبدالفتاح 3

                         مصطفى احمد مصطفى مصطفى 4

                         مصطفى اشرؾ مصطفى علٌوه 5

                         مصطفى السٌد تاج الدٌن السٌد  6

                         مصطفى جمال عبدالرحمن البابلً 7

                         مصطفى جمال فكرى عبدالباقى  8

                         مصطفى خالد ابراهٌم محمد 9

                         محمد طاحونمصطفى سمٌر  11

                         مصطفى سمٌر محمد عبدالشافى 11

                         مصطفى سٌد على سٌد عبدالعال 12

                         مصطفى صبحى محمود الروٌنى 13

                         مصطفى طارق حلمى عواد عبدهللا 14

                         مصطفى طارق رمضان مصطفى 15

                         مصطفى عامر الصدٌق عامر 16

                         مصطفى عبدالشافى عبدالمنعم  17

                         مصطفى عبدالنبى محمد عبدالواحد 18

                         مصطفً عصام جاب هللا شرٌؾ 19

                         مصطفى على ابوالخٌر على هٌكل 21

                         مصطفى على جوده بالل عوض هللا 21

                         مصطفى ماهر متولى محمد متولى 22

                         مصطفى مجدى محمد صادق 23

                         مصطفى محمد بخٌت محمود 24

                         مصطفى محمد عبدالنبى على 25

 

  



 

 م0200/ 0202الفصـل الدراسـى األول العـام الجامعـى 
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( بنٌــن33شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         مصطفى محمد عزب ابراهٌم 1

                         مصطفى محمد محمد احمد الؽزولً 2

                         مصطفى محمد محمد عبدالرحٌم  3

                         مصطفى محمد محمد عواد 4

                         مصطفى محمد مصطفى عبدالرحمن 5

                         مصطفى محمد ٌوسؾ محمد زاهً 6

                         محمدمصطفى محمود ابراهٌم على  7

                         مصطفى محمود احمد محمود محمد  8

                         مصطفى محمود اللٌثى احمد 9

                         مصطفى محمود حسنٌن محمد حسنٌن  11

                         مصطفى محمود سعٌد محمود 11

                         محمود ٌوسؾ محمود النجارمصطفى  12

                         مصطفى ناجى احمد عفٌفى سالم 13

                         مصطفى ولٌد فتحى عبدالفتاح 14

                         مصطفى ٌاسر عبدالعظٌم ابراهٌم بركات 15

                         مصطفى ٌاسر عبدالعظٌم عبدالعظٌم 16

                         معاذ احمد اسماعٌل على محمد 17

                         معاذ اٌمن عبدالعاطى عبدالؽنى الشحات 18

                         معاذ عبدالفتاح عطٌه محمد محٌسن 19

                         معاذ محمود حسن عبدالقادر 21

                         مندى مرسى مندى مرسى رضوان 21

                         مهند سعٌد السٌد عٌد سٌد احمد 22

                         مٌنا سمرى مٌخائٌل بخٌت عوض 23

                         نادر محمد سعٌد محمد سٌد احمد  24

                         الحلوانىنادر ندٌم مصٌلحى محمد  25

 

  



 

 م0200/ 0202الفصـل الدراسـى األول العـام الجامعـى 
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( بنٌــن34شعبة )  

                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         ناصر جالل ناصر حسن ناصر 1

                         نور محمد سعد محمد على 2

                         نور نادر سامى عبدالرحمن 3

                         هشام السٌد عبدالقادر وهدان 4

                         هشام عبدالعال سعد محمد حسن  5

                         هشام محمد عبدالفتاح السٌد 6

                         هشام محمد محمود منصور سعد 7

                         حالوهوحٌد حاكم لبٌب  8

                         ولٌد عباس عاشور عباس سلٌمان 9

                         ولٌد هشام عادل محمد المهدي 11

                         ٌاسر عرفات عٌد عبدالرحٌم 11

                         ٌاسر ٌاسر السٌد حسن الور 12

                         محمود ابراهٌم الدسوقًٌحٌى  13

                         ٌوسؾ احمد عبدالنبى احمد سالم 14

                         ٌوسؾ اسالم محمد عبدالخالق قاسم  15

                         ٌوسؾ اشرؾ عبدهللا سٌد نجدي 16

                         ٌوسؾ اٌمن احمد عوض 17

                         ٌوسؾ بالل محمد عبد المولى الصباغ 18

                         ٌوسؾ تامر سٌد عبدالعزٌز سٌد 19

                         ٌوسؾ جابر محمود ٌوسؾ مصطفى 21

                         ٌوسؾ جمال عبدالسمٌع محمد زٌدان 21

                         السٌد عبدالفتاحٌوسؾ حمدى  22

                         ٌوسؾ خالد سمٌر عبدالخالق حجازى 23

                         ٌوسؾ رجب مصطفى خلٌفه 24

                         ٌوسؾ رضا عبدالهادى محمد حسن  25
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                     اإلسم م
إجمالى 

 المحاضرات
 الؽٌاب الحضور

نسبة 
 الحضور

                         ٌوسؾ رضوان السٌد محمود 1

                         ٌوسؾ سعٌد على احمد على الباهى 2

                         ٌوسؾ سعٌد على محمد حسانٌن 3

                         ٌوسؾ سٌد كامل رجب 4

                         صالح رفعت عبدالعظٌمٌوسؾ  5

                         ٌوسؾ صالح محمد الحسٌنى  6

                         ٌوسؾ طاهر عبدالمؤمن ؼالى زهران 7

                         ٌوسؾ عادل ابراهٌم محمد حسن 8

                         ٌوسؾ عبدهللا محمد ابراهٌم محمد 9

                         ٌوسؾ عبدالنبى ابوسرٌع محمود  11

                         ٌوسؾ عبدالوهاب بخٌت ٌوسؾ مراد 11

                         ٌوسؾ عصام السٌد عبدالرحمن 12

                         ٌوسؾ عفٌفى السٌد عفٌفً 13

                         ٌوسؾ عالء على حسن 14

                         ٌوسؾ عماد حلمى محمد البطاوى 15

                         ٌوسؾ عمر على عزب 16

                         ٌوسؾ فرج نصر عبدالرشٌد السٌد  17

                         ٌوسؾ ماهر صالح ٌوسؾ 18

                         ٌوسؾ محمد احمد محمد 19

                         ٌوسؾ محمد حسنٌن ابراهٌم  21

                         ٌوسؾ محمد سالم ابوزٌد 21

                         ٌوسؾ محمد سالم سٌد 22

                         ٌوسؾ محمد صابر على جوهر 23

                         ٌوسؾ محمد عبدالفتاح محمد عاصم 24

                         ٌوسؾ محمد على عبدالمعطى 25

                         ٌوسؾ محمد فتحى سٌد احمد 26

                         ٌوسؾ محمد فتحى محمد 27

                         ٌوسؾ محمود احمد عبدالرازق على 28

                         ابوالوفاٌوسؾ مصطفى ابراهٌم  29

                         ٌوسؾ مصطفى محمد رضوان 31

                         ٌوسؾ نادر عبدالحلٌم جودة 31
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