
 

                                                                                                                                                                                                           

 المادة :          (                                   1  شعبة: )                                  الثالثة               الفرقة الدراسية:                 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           

 اليوم                                               م
 االسم    

                     
 

النسبة األجمالي        
% 

 مالحظات

                                 ابراهيم احمد ابراهيم عبد القادر جمعه 1

                                 ابراهيم احمد محمد حسنى دعبس 2

                                 ابراهيم اسماعيل السيد على 3

                                 ابراهيم خالد عبد العاطى قنصوه 4

                                 ابراهيم خيرى محمد ابراهيم 5

                                 ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم الطنطاوى 6

                                 ابراهيم عبد الناصر ابراهيم 7

                                 ابراهيم عرفات ابراهيم محمود 8

                                 ابراهيم على ابراهيم على 9

                                 ابراهيم محمد السيد محمد 11

                                 احمد ابراهيم يوسف عفيفى الخولى 11

                                 احمد احمد سعد احمد 12

                                 احمد اسامة حمدى على عبد المعطى 13

                                 احمد اسامة عبد الغنى احمد المنيسى 14

                                 احمد اسماعيل محمد يوسف 15

                                 احمد اشرف احمد السيد 16

                                 احمد اشرف السيد سالم ظالم 17

                                 احمد اشرف جمعه السيد 18

                                 احمد اشرف محمود محمد اليمانى 19

                                 احمد السيد بيومى القاضى 21

 باقي لالعادة                                احمد ابراهيم احمد ابوالفتوح 21

 باقي لالعادة                                احمد بدر الدين محمد سعد 22



                 

 المادة :          (                                   2  شعبة: )                                  الثالثة               الفرقة الدراسية:                 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اليوم                                               م
 االسم    

                     
 

 مالحظات النسبة% األجمالي        

                                 احمد السيد عزازى بيومى الشاذلى 1

                                 احمد ايمن محمد مراد 2

                                 احمد ايهاب ابراهيم احمد 3

                                 احمد بيومى عبد السالم محمد 4

                                 معوض محمد عيسىاحمد توفيق  5

                                 احمد جابر السيد مرسى كشك 6

                                 احمد جمال حجازى محمد 7

                                 احمد جمال حسن زينهم على 8

                                 احمد جمال محمد الشحات خفابى 9

                                 احمد حسام الدين بيومى 11

                                 احمد حسام الشحات محمود 11

                                 احمد حسانين محمد عفيفى قنديل 12

                                 احمد حسن حسانين السيد الشرقاوى 13

                                 احمد حسن سالم محمد عاشور 14

                                 احمد حسن مهدى شحاته عيد 15

                                  احمد حماد اسماعيل مرسى 16

                                 احمد حمدى عبد المنعم احمد 17

                                 احمد حمدى محمود مصطفى 18

                                 احمد خالد السيد مشهور 19

                                 احمد خالد سليمان الحماقى 21

 باقي لالعادة                                احمد سعيد عبد الحكيم ابراهيم رضوان 21

 باقي لالعادة                                احمد محمد عبد الرؤف عبد الوهاب 22



                                                                                                                                                                                                          

 المادة :          (                                    3 شعبة: )                                  الثالثة               الفرقة الدراسية:                 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اليوم                                               م
 االسم    

                     
 

 مالحظات النسبة% األجمالي        

                                 احمد خالد محمد خيرى احمد 1

                                 احمد خالد محمد عبد الفتاح 2

                                 المغنى محمداحمد رجب عبد  3

                                 احمد رجب على ابراهيم 4

                                 احمد رضا عزب سويلم 5

                                 احمد رمضان سالم سالم البلتاجى 6

                                 احمد رمضان محمد حسن حماد 7

                                 احمد سامى مجاهد خطاب خضر 8

                                 احمد سعد عبدربه سالمه 9

                                 احمد سعيد السيد احمد فرج عبد هللا 11

                                 احمد سمير عبد المنعم محمد 11

                                 احمد سيد محمد كامل محمد 12

                                 احمد شاكر محمد مسيل 13

                                 احمد شعبان عواد مرعى 14

                                 احمد طاهر عبد المقصود عواد 15

                                 احمد طاهر محمود ربيع 16

                                 احمد عاطف على سيد احمد البغداوى 17

                                 احمد عبد الحميد ابراهيم محمود 18

                                 احمد عبد الخالق احمد كمال شامه 19

                                 احمد عبد الصمد عبد الفتاح 21

 باقي لالعادة                                اسالم خالد فتحي مصطفي 21

 باقي لالعادة                                خالد ممدوح ابراهيم عز الدين 22



                                                                                                                                                                                                          

 المادة :          (                                   4  شعبة: )                                  الثالثة               الفرقة الدراسية:                 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 اليوم                                               م
 االسم    

                     
 

 مالحظات النسبة% األجمالي        

                                 احمد عبد الغنى جاسر عبد الغنى 1

                                 احمد عبد الفتاح قاسم البطاوى 2

                                 احمد عبد القادر ابراهيم ابراهيم 3

                                 احمد عبد القادر محمد الرعو 4

                                 احمد عبد هللا السيد عبد هللا محمد 5

                                 احمد عبد الهادى سيد احمد شاهين 6

                                 احمد عصام السيد عبد الشهيد 7

                                 احمد عصام السيد عبد العزيز 8

                                 احمد عصام فاروق على 9

                                 احمد عصمت سمير احمد عبيد 11

                                 احمد عطيه سيد احمد بيومى 11

                                 حسين عبد العالاحمد عالم  12

                                 احمد على صالح محمد على 13

                                 احمد فتوح فتوح سليمان وهبة 14

                                 احمد لطفى محمد يونس سالم عامر 15

                                 محمد سالماحمد ماهر السيد  16

                                 احمد ماهر طوسون الشيمى 17

                                 احمد مجدى حسانين جاد هللا 18

                                 احمد مجدى عباس ابو المجد 19

                                 احمد مجدى كامل محمد خليفة 21

 باقي لالعادة                                شهاب هانى صابر عبد الجواد 21

 باقي لالعادة                                عبد هللا ناصر سعيد السيد 22



                                                                                                                                                                                                                  

 المادة :          (                                    5 شعبة: )                                  الثالثة               الفرقة الدراسية:                 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اليوم                                               م
 االسم    

                     
 

 مالحظات النسبة% األجمالي        

                                 احمد محسن ابراهيم محفوظ 1

                                 احمد محمد  شوقى ابو نوار 2

                                 احمد محمد السيد خليفه توفيق 3

                                 هاللاحمد محمد السيد  4

                                 احمد محمد توفيق صدقى 5

                                 احمد محمد حسانين الطوخى 6

                                 احمد محمد حسب النبى محمد 7

                                 احمد محمد حسن محمد 8

                                 احمد محمد حسنى عبد المعطى 9

                                 احمد محمد رضا عبد الجواد محمد خالف 11

                                 احمد محمد رمضان الصغير فرج 11

                                 احمد محمد صبحى احمد 12

                                 احمد محمد عبد هللا محمد             13

                                 احمد محمد عبد هللا منتصر 14

                                 احمد محمد محمد عبد الوهاب حشيش 15

                                 احمد محمد محمد فؤاد  عبد الرحمن 16

                                 احمد محمد محمد محمد منصور 17

                                 احمد محمد منجى احمد 18

                                 احمد محمد يوسف عبد الوهاب 19

                                 احمد محمود السيد بدر درويش 21

 باقي لالعادة                                   عمار ابراهيم دسوقى غنيم  21

 باقي لالعادة                                عمرو على عبد الفتاح احمد 22



                                                                                                                                                                                                          

 المادة :          (                                    6 شعبة: )                                  الثالثة               الفرقة الدراسية:                 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اليوم                                               م
 االسم    

                     
 

 مالحظات النسبة% األجمالي        

                                 احمد محمود مصطفى عبد القادر 1

                                 احمد مصطفى عبد الحليم صالح 2

                                 احمد مصطفى على ضيف هللا عيسى 3

                                 جابر علىاحمد ممدوح  4

                                 احمد ياسر عبد ربه محمد محروس 5

                                 احمد يسرى ابو الفتوح محمد مصطفى 6

                                 ادهم  يسرى السيد عبد الرحمن 7

                                 السميع احمداسامه حسن عبد  8

                                 اسامه حسين مصطفى متولى 9

                                 اسالم احمد السيد على 11

                                 اسالم احمد محمد محمد شلبى 11

                                 اسالم السيد مليجى امام 12

                                 اسالم ايمن سعيد مصطفى قشتى 13

                                 اسالم ايهاب محمد متولى 14

                                 اسالم خليفه محمد احمد بحيرى 15

                                 اسالم سيد احمد التهامى 16

                                 اسالم طارق عطية البندارى 17

                                 اسالم عادل محمد عبد الواحد 18

                                 اسالم عبد الناصر محمد بديوى ابراهيم 19

                                 اسالم محمد عبد الدايم السيد 21

 باقي لالعادة                                عمرو محمد السيد عفيفى 21

 باقي لالعادة                                فتحى سعيد محمد عبد الهادى  22



                                                                                                                                                                                                          

 المادة :          (                                    7 شعبة: )                                  الثالثة               الفرقة الدراسية:                 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اليوم                                               م
 االسم    

                     
 

 مالحظات النسبة% األجمالي        

                                 اسالم محمد عبد العظيم سالم 1

                                 اسالم محمد على محمد سراج الدين 2

                                 اسماعيل انور ابراهيم الدسوقى 3

                                 محمد احمد عبد الفتاحاسماعيل  4

                                 اسماعيل محمد عبد هللا مصطفى الكحيلى 5

                                 امام السيد امام السيد 6

                                 امير سعد سعيد بحيرى 7

                                 لطفى صالح نور الدينايهاب عماد الدين  8

                                 باسل احمد احمد السيد خضير 9

                                 بالل احمد حنفى عيد 11

                                 بهاء الدين مدحت فرج محمد 11

                                 حاتم ابراهيم فرج سعيد 12

                                 حازم حامد با بكر على 13

                                 حازم عصام مصطفى متولى 14

                                 حازم منصور عطية بيومى شرف الدين 15

                                 حامد احمد حامد السيد 16

                                 حامد السيد حامد ابراهيم شريف 17

                                 حجاج فتوح شوقى حسن 18

                                 حسام ايهاب محمد ابراهيم 19

                                 حسام سامى عوض ذكى 21

 باقي لالعادة                                كريم حفنى عطيه على 21

 باقي لالعادة                                محمد احمد محمد على احمد 22



                                                                                                                                                                                                                   

 المادة :          (                                   8  شعبة: )                                  الثالثة               الفرقة الدراسية:                 

              

 اليوم                                               م
 االسم    

                     
 

 مالحظات النسبة% األجمالي        

                                 حسام محمد الشحات عواد 1

                                 حسن ابراهيم محمد حسن 2

                                 حسن احمد حسن سليمان 3

                                 حسن السيد عبد الحليم صقر 4

                                 حسن ماهر حسن عبد الحميد 5

                                 حسن محمود حسن عبد الحميد محمود 6

                                 حسن محمود عثمان عبد العزيز 7

                                 حسين جمال حسين حسين 8

                                 حسين سعد محمد عبد هللا ضوة 9

                                 حسين سعيد محمد 11

                                 حسين عاطف حسين على 11

                                 خالد اسماعيل حسن اسماعيل 12

                                 ربيع محمدخالد عماد  13

                                 خالد محمد رضا محمد امين  14

                                 خالد محمد عبد الخالق رضوان 15

                                 خالد محمد عبد الفتاح عبد العزيز 16

                                 سليمان رمضان سليمان بيومى 17

                                 رمضان نبيل عبد الفتاح عبد المجيد 18

                                 زكريا محى مناورى سالم 19

                                 زكى نجاح يس عواد  21

 باقي لالعادة                                محمد اشرف عبد الرؤف احمد 12

 باقي لالعادة                                محمد خالد محمد الجيالنى مصيلحى 22



 

                                                                                                                                                                                                          

 المادة :          (                                   9  شعبة: )                                  الثالثة               الفرقة الدراسية:                 

              

 اليوم                                               م
 االسم    

                     
 

 مالحظات النسبة% األجمالي        

                                 زياد امين صبحى عبد المجيد 1

                                 زياد شعبان عبد المنعم عبد الفتاح متولى 2

                                 زياد عصام على على 3

                                 زياد عماد عبد السالم مصطفى 4

                                 زياد مجدى على السيد عماره 5

                                 زياد محمود محمد محمود 6

                                 سامر سالمه حسن محمد 7

                                 سعد محمد سعد عواد 8

                                 سعيد مدحت على محمد على 9

                                 سمير احمد محمد احمد جاد 11

                                 سمير خالد السيد احمد بكير 11

                                 سمير سعيد عيسى السيد البدوى 12

                                 السيد فهر السيد احمد غنام 13

                                 السيد ياسر السيد عبد المنعم 14

                                 سيف الدين طارق ابراهيم على 15

                                 سليمان عطيه محمد سيف 16

                                 شحاته عصام الدين مصطفى شحاته 17

                                 شهاب وليد احمد ابو شهاب 18

                                 صابر محمود صابر محمد 19

                                 معروفصابر معروف صابر  21

 باقي لالعادة                                محمد سيد عبد الخالق حفنى جادو 12



 

                                                                                                                                                                                                                     

 المادة :          (                                    11 شعبة: )                                  الثالثة               الفرقة الدراسية:                 

          

 اليوم                                               م
 االسم    

                     
 

 مالحظات النسبة% األجمالي        

                                 صالح عماد الدين صالح محمد 1

                                 طارق عويضه متولى محمود 2

                                 محمد سويلمطه محمد عبدهللا  3

                                 عادل حمدى عبد الرازق هزاع 4

                                 الرازق عادل شريف سمير عبد 5

                                 عاصم محسن حموده حنفى 6

                                 عبد الحليم جمال عبد الحليم على 7

                                 عبد الرحمن احمد السيد محمد بدوى 8

                                 عبد الرحمن احمد طايع انور عبد هللا 9

                                 عبد الرحمن احمد عبد الرحمن احمد 11

                                 محمد ابراهيمعبد الرحمن احمد  11

                                 عبد الرحمن اشرف محمد محمد بخيت  12

                                 عبد الرحمن ايمن فتحى محمد محمد 13

                                 عبد الرحمن جمال محمد محمد المصرى 14

                                 الرحمن حسن السيد حسن عبد 15

                                 عبد الرحمن طاهر سامى عبد الرحمن 16

                                 عبد الرحمن عبد الفتاح حسن 17

                                 عبد الرحمن عبد هللا ابراهيم فرماوى 18

                                 عبد الرحمن عزب مرسى عزب 19

                                 عبد الرحمن عصام عنتر ابراهيم 21

 باقي لالعادة                                محمد عبدالحميد حامد عبدالحميد 12



 

                                                                                                                                                                                                          

 المادة :          (                                   11  شعبة: )                                  الثالثة               الفرقة الدراسية:                 

              

 اليوم                                               م
 االسم    

                     
 

 مالحظات النسبة% األجمالي        

                                 عبد الرحمن على جابر سالم 1

                                 عبد الرحمن محمد احمد سند عسكر 2

                                 عبد الرحمن محمد سيد احمد عبد الحليم 3

                                 الرحمن محمد عاصم محمدعبد  4

                                 عبد الرحمن محمد لبيب اسماعيل 5

                                 عبد الرحمن مختار زكى عبد الجواد 6

                                 عبد الرحمن مصطفى عبد هللا محمد 7

                                 عبد الرحمن هشام ابراهيم محمد على 8

                                 عبد الرحمن وجدى السعيد المهى 9

                                 عبد الرحيم عالء عبد الرحيم الدمرداش 11

                                 عبد الرؤف طارق عبد الرؤف محمود 11

                                 عبد الستار صبرى فريد الفخرانى 12

                                 عبد السالم جمال عبد السالم حسين 13

                                 عبد العظيم الشاذلى عبد العظيم 14

                                 عبد الفتاح محمد عبد الفتاح ابراهيم عامر 15

                                 عبد الكريم مصطفى عبد الكريم مصطفى 16

                                 عبد هللا  تامر محمود محمد 17

                                 عبد هللا بهاء السيد شاكر 18

                                 عبد هللا حجاج محمود حلمى 19

                                 عبد هللا سمير محمد مغازى 21

 باقي لالعادة                                محمد عبد الرحمن نبهان هاشم 12



 

                                                                                                                                                                                                          

 المادة :          (                                   12  شعبة: )                                  الثالثة               الفرقة الدراسية:                 

              

 اليوم                                               م
 االسم    

                     
 

 مالحظات النسبة% األجمالي        

                                 عبد هللا طلعت حسن موسى 1

                                 عبد هللا عصام ماهر محمد عفيفى 2

                                 عبد هللا مجدى شندى غنيم 3

                                 هللا سيد احمدعبد هللا مجدى عبد  4

                                 عبد هللا محمد رضا محمد 5

                                 عبد هللا محمد سيد احمد  عبد البر 6

                                 عبد هللا نعيم عبد هللا ابراهيم 7

                                 الدين محمد طه داللعبد هللا نور  8

                                 عبد المحسن محمود عبد المحسن الشعرواى 9

                                 عبد المنعم عبد القادر عبد المنعم محمد 11

                                 عبد المنعم على محمد عبد المنعم 11

                                 عبد المنعم محمود عبد المنعم محمد 12

                                 عبودة عزيز حليم معوض 13

                                 عزت حماده عزت عفيفى 14

                                 عكاشة السيد عكاشة محمد 15

                                 بدر على احمد على على 16

                                 على زكريا على ابراهيم خضر 17

                                 على سامح جودة عبد الحميد 18

                                 على محمود خليفة 19

                                 على محمود محمد محمود 21

 باقي لالعادة                                محمود احمد عبده مجاهد 12



 

                                                                                                                                                                                                          

 المادة :          (                                   13  شعبة: )                                  الثالثة               الفرقة الدراسية:                 

              

 اليوم                                               م
 االسم    

                     
 

 مالحظات النسبة% األجمالي        

                                 عماد عصام السيد احمد 1

                                 عماد محمد كرمانى السيد الفقى 2

                                 عمار سعيد عبد المنعم محمد  3

                                 عمر اشرف عمر ابراهيم ابوعيش 4

                                 عمر ايمن صبر جميل محمد على 5

                                 عمر حسن طه شعبان احمد 6

                                 عمر خالد فوزى احمد البكش 7

                                 عمر خالد محمد احمد النهر 8

                                 عمر سامى عثمان احمد عوض جبل 9

                                 عمر عادل على عبد السالم 11

                                 عمر عاطف عبد المحسن سليمان 11

                                 عمر عبد الحميد زكى عبد المجيد رزق 12

                                 عمر عبد الرحمن عبد المعز بدر 13

                                 عمر عبد الشافى سليمان 14

                                 عمر محمد السيد الشرقاوى 15

                                 عمرو احمد عبد العظيم محمد 16

                                 عمرو جمال ابراهيم عافية 17

                                 عمرو محمد خليل ابراهيم 18

                                 عمرو يوسف عواد محمود 19

                                 الحميد احمدعنتر عادل عبد  21

 باقي لالعادة                                محمود احمد محمود احمد 12



 

                                                                                                                                                                                                          

 المادة :          (                                   14 شعبة: )                                  الثالثة               الفرقة الدراسية:                 

              

 اليوم                                               م
 االسم    

                     
 

 مالحظات النسبة% األجمالي        

                                 فادى ابراهيم ابوزيد عيد النمر 1

                                 فارس محمد عبد الحفيظ محمد 2

                                 فتحى احمد فتحى على 3

                                 فتحى اسامه فتحى مهدى 4

                                 فتحى يوسف فتحى يوسف 5

                                 فريد شريف فريد روفائيل 6

                                 فؤاد مصلحى عبد العزيز مصلحى 7

                                 فوزى اشرف فوزى محمود ابو سنه 8

                                 كريم ايهاب فرج عبده ماضى 9

                                 كريم محمد عبد الحميد على 11

                                 كمال العربى كمال رضوان 11

                                 ماجد ابراهيم احمد احمد 12

                                 محمد ابراهيم رياض ابو سريع فرج 13

                                 محمد ابراهيم يسرى عبد الفتاح 14

                                 محمد ابوزيد فكرى مصلحى 15

                                 محمد احمد السيد عفيفى محمد سعده 16

                                 محمد احمد جاد امام يوسف 17

                                 محمد احمد على عبده ضيف 18

                                 محمد احمد فوزى احمد السيد  19

                                 احمد محفوظ عبد الحق سعدمحمد  21

 باقي لالعادة                                محمود جمال محمد مبروك 12



 

                                                                                                                                                                                                          

 المادة :          (                                   15  شعبة: )                                  الثالثة               الفرقة الدراسية:                 

              

 اليوم                                               م
 االسم    

                     
 

 مالحظات النسبة% األجمالي        

                                 محمد احمد محمد الطوخى عواد 1

                                 محمد احمد محمد سعيد 2

                                 محمد احمد محمد عبد الرازق سلطان 3

                                 محمد السيدمحمد اسامة رشاد  4

                                 محمد اسامة صبحى بديوى شلبى 5

                                 محمد اشرف السيد احمد حجازى 6

                                 محمد اشرف جمعه على متولى 7

                                 محمد اشرف عبد الغنى امام 8

                                 محمد اشرف محمود السيد احمد 9

                                 محمد الحسينى محمد منتصر 11

                                 محمد السيد عطية النادى 11

                                 محمد السيد محمود محمد عامر 12

                                 محمد انور فهمى حامد محمود 13

                                 محمد ايمن احمد السيد سالم 14

                                 محمد ايمن المحمدى محمد عوده  15

                                 محمد ايمن عبد الستار حسن 16

                                 محمد ايمن محمد جودة 17

                                 محمد ايهاب محمد شفيق عبد العليم 18

                                 محمد ايهان عبد الرازق مدبولى 19

                                 محمد جمال عبد العظيم الخولى 21

 باقي لالعادة                                محمود محمد جالل محمود 12



 

                                                                                                                                                                                                          

 : المادة          (                                   16  شعبة: )                                  الثالثة               الفرقة الدراسية:                 

              

 ماليو                                                م
 االسم    

                     
 

 مالحظات النسبة% األجمالي        

                                 محمد جمال محمد احمد احمد مسلم 1

                                 محمد جمال محمد السيد 2

                                 محمد حاتم شوقى عباس 3

                                 محمود عبد التواب صقرمحمد حامد  4

                                 محمد حسانين ابو موافى محمد 5

                                 محمد حسين السيد حسين 6

                                 محمد حلمى حسانين محمد 7

                                 العظيم عيسىمحمد حماده محمد عبد  8

                                 محمد حمدان محمد عبد الرحمن 9

                                 محمد حمدى كمال محمد 11

                                 محمد خالد الحسينى ابراهيم 11

                                 محمد خالد السيد ابراهيم 12

                                 محمد خالد عبد الحميد محمد سليم 13

                                 محمد خالد عبد المنعم محمد 14

                                 محمد خالد محمد ابو سريع نعيم 15

                                     محمد خالد محمد سيد الفنجرى  16

                                 محمد خيرى عبد الرحمن مهدى 17

                                 محمد رضا سعد كريم عبد القوى 18

                                 محمد رضا فوزى محمد حسن 19

                                 محمد رفيق عبد السيد عبد المولى 21

 باقي لالعادة                                محمود نبيل شعبان محمد 12



 

                                                                                                                                                                                                          

 المادة :          (                                   17  شعبة: )                                  الثالثة               الفرقة الدراسية:                 

              

 اليوم                                               م
 االسم    

                     
 

 مالحظات النسبة% األجمالي        

                                 محمد رمضان عبد الحميد السيد 1

                                 محمد زينهم عفيفى احمد 2

                                 محمد سامى امين االعصر 3

                                 محمد سامى حلمى ابراهيم 4

                                 محمد سامى عبد الجواد سعيد 5

                                 محمد سعد عبد العزيز حسين 6

                                 محمد سعد عبد العظيم السيد 7

                                 محمد سعد كامل زكى الشال 8

                                 محمد سعيد عبد الفتاح سليمان 9

                                 محمد سمير محمود عبده حسنين 11

                                 محمد صبرى ابراهيم فوده 11

                                 محمد صالح كمال عبد العزيز 12

                                 محمد طارق اسماعيل محمود 13

                                 محمد عادل السيد عبد المنعم 14

                                 محمد عادل فوزى عبد الغنى  15

                                 عاشور رشاد علىمحمد  16

                                 محمد عاطف محمد صبحى على سيد احمد 17

                                 محمد عبد الباقى  محمد عبد الباقى 18

                                 محمد عبد الحميد احمد عامر يونس 19

                                 محمد عبد الحميد صالح صالح 21

 باقي لالعادة                                محمود وليد عبد الحميد حسن 12



 

                                                                                                                                                                                                          

 المادة :          (                                   18  شعبة: )                                  الثالثة               الفرقة الدراسية:                 

              

 اليوم                                               م
 االسم    

                     
 

 مالحظات النسبة% األجمالي        

                                 محمد عبد الحميد عبد المنعم عبد القوى 1

                                 محمد عبد الرحمن عبد القادر عبد الفتاح 2

                                 محمد عبد الغنى محمد عبدالسالم زغلول 3

                                 محمد عبد المعز محمد مصلحى 4

                                 محمد عصام محمد ابراهيم عمارة 5

                                 محمد عصام محمد عابد 6

                                 محمد عطية حبى الدين السيد سالمة 7

                                 محمد عماد حسين السيد 8

                                 محمد عواد عبد المقصود عواد 9

                                 محمد عويس سيد حسنين 11

                                 محمد عيد محمد عليوه 11

                                 عبد الفضيل محمد فضلون 12

                                 محمد فهمى حسين محمد الدسوقى 13

                                 محمد كمال الدين عبد الرحمن احمد ابوالخير 14

                                 محمد مجدى ابو السعود احمد 15

                                 محمد يوسف السيدمحمد  16

                                 محمد محمود محمد عبد النبى 17

                                 محمد محيى على ابراهيم يوسف 18

                                 محمد محيى على جودة على 19

                                 اماممحمد مدحت محمد رشيد  21

 باقي لالعادة                                محمود يوسف محمد البربرى 12



 

                                                                                                                                                                                                          

 المادة :          (                                  19  شعبة: )                                  الثالثة               الفرقة الدراسية:                 

              

 اليوم                                               م
 االسم    

                     
 

 مالحظات النسبة% األجمالي        

                                 محمد مرسى فرحات عالم 1

                                 محمد مرشدى فرج عبد الجليل 2

                                 محمد مسعد عبد الوهاب عفيفى 3

                                 محمد مسعود شفيق خميس 4

                                 محمد مصطفى برعى محمد الكفراوى 5

                                 محمد ممدوح عبد السميع محمد 6

                                 محمد ناصر محمد احمد 7

                                 محمد نبيل عبد العظيم محمد  8

                                 محمد هانى فتحى السيد 9

                                 محمد ياسر ابراهيم على  11

                                 محمد ياسر محمد احمد 11

                                 سعيد محمد ابو سليم محمد يحى 12

                                 محمود ابراهيم محمد سيد احمد 13

                                 محمود احمد السيد على الشربينى 14

                                 محمود احمد عبد العزيز ريان 15

                                 محمود جالل محمد محمد 16

                                 محمود جمال السيد غريب عبد الرحمن 17

                                 محمود جمال عبد الجليل على 18

                                 محمود جمال يوسف على متولى 19

                                 حسنى عبد الفتاح حسنىمحمود  21

 باقي لالعادة                                مصطفى امين حسن عبد الرحمن نصار 12



 

                                                                                                                                                                                                          

 المادة :          (                                    21 شعبة: )                                  الثالثة               الفرقة الدراسية:                 

 

 

 اليوم                                               م
 االسم    

                     
 

 مالحظات النسبة% األجمالي        

                                 محمود خالد عبد الرشيد سالم 1

                                 محمود دسوقي محمود دسوقى ابراهيم 2

                                 محمود رفعت بحيرى اسماعيل بحيرى 3

                                 رفعت عبد هللا عبد ربهمحمود  4

                                 محمود سعد احمد الفنجرى 5

                                 محمود سيد احمد سيد 6

                                 محمود شريف فاروق محمد 7

                                 محمود صالح احمد يوسف سعيد 8

                                 محمود صالح عبد الحليم يونس 9

                                 محمود عادل سيد احمد  11

                                 محمود عبد العال قاسم عبد العال 11

                                 محمود عبد الغنى صالح عبد الغنى  12

                                 محمود عبد هللا محمود عبد الفنتاح  13

                                 محمود عبد المحسن ابراهيم االكشر 14

                                 محمود عصام محمد عبد الفتاح السيد 15

                                 محمود على حامد على 16

                                 محمود على سعد على جاب هللا 17

                                 محمود على محمد شريف 18

                                 محمود عماد محمد مغازى الصباغ  19

                                 محمود عماد محمود احمد البقلول  21

 باقي لالعادة                                مصطفى رضا محمد مزيد 12



 

                                                                                                                                                                                                

 المادة :          (                                    21 شعبة: )                                  الثالثة               الفرقة الدراسية:                 

              

 اليوم                                               م
 االسم    

                     
 

 مالحظات النسبة% األجمالي        

                                 محمود فايز صبرى فرج حنفى 1

                                 محمود فوزى غنيم محمد حرفوش 2

                                 محمود كمال سيد احمد 3

                                 طه سليمانمحمود مجدى  4

                                 محمود مجدى محمد زكى 5

                                 محمود محمد السيد عفيفى 6

                                 محمود محمد عبد الرحمن على عويسا 7

                                 محمود محمد عبد الرحيم ابراهيم 8

                                 محمود محمد عبد المنعم محمد 9

                                 محمود محمد عبدالفتاح محمد صقر 11

                                 محمود محمد محمد عطا 11

                                 محمود محى مجاور عبد السالم عمر 12

                                 محمود مصطفى عبد العزيز حمد 13

                                 محمود نبيل عبد الرازق على 14

                                 محمود نصر كمال حسانين عزوز 15

                                 محمود هانى عادل صالح 16

                                 محى الدين رضا سليمان احمد ابراهيم 17

                                 مسعود شافعى راغب ابراهيم رمضان 18

                                 مصطفى السيد سعيد محمد 19

                                 مصطفى ايمن شوقى ابراهيم 21

 باقي لالعادة                                مصطفى سامح احمد احمد ابو طالب 12



 

                                                                                                                                                                                                          

 المادة :          (                                   22  شعبة: )                                  الثالثة               الفرقة الدراسية:                 

              

 اليوم                                               م
 االسم    

                     
 

 مالحظات النسبة% األجمالي        

                                 مصطفى ايهاب عبد الملك حمد 1

                                 مصطفى جمال محمود صادق 2

                                 مصطفى خالد عثمان عثمان 3

                                 مصطفى رفعت شبل عبد السميع خليل 4

                                 مصطفى رفعت شفيق محمد 5

                                 مصطفى سالم مصطفى االكشر 6

                                 مصطفى سعيد محمد عبد الشافى الشربينى 7

                                 مصطفى سمير مصطفى حسن 8

                                 مصطفى شعبان صادق عاشور 9

                                 مصطفى صبرى متولى حسينى 11

                                 مصطفى صفوت شفيق محمد سالم 11

                                 مصطفى عبد الحميد احمد عبد الحميد عوف 12

                                 مصطفى عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز 13

                                 مصطفى عبد العظيم محمد مصطفى 14

                                 مصطفى عبد هللا عبد الجليل 15

                                 مصطفى عالء الدين مصطفى على 16

                                 مصطفى عالء جالل عبد الرحمن 17

                                 مصطفى عواد عبد العزيز احمد سالم 18

                                 مصطفى قاسم حسن عبد الفتاح 19

                                 مصطفى قاسم مصطفى عبد الفتاح عبد العال 21

 باقي لالعادة                                مينا لبيب بدوى جرجس 12



 

                                                                                                                                                                                                          

 المادة :          (                                   23  شعبة: )                                  الثالثة               الفرقة الدراسية:                 

              

 اليوم                                               م
 االسم    

                     
 

 مالحظات النسبة% األجمالي        

                                 مصطفى كمال السيد محمود سالم 1

                                 مصطفى مجدى عزت ابراهيم 2

                                 مصطفى مجدى فهمى السيد 3

                                 جوهرمصطفى محمد سعيد احمد  4

                                 مصطفى محمد صالح احمد عطية 5

                                 مصطفى محمد فتحى جاد الجوهرى 6

                                 مصطفى محمد فرج محمد حسن عبد النبى 7

                                 ابراهيم شحاتهمصطفى محمد محمود  8

                                 مصطفى محمود ابراهيم على 9

                                 مصطفى محمود المليجى احمد مصطفى 11

                                 مصطفى مدحت محمد عزت 11

                                 الخالقمصطفى مسعد جمعة عبد  12

                                 مصطفى هشام عبد اللطيف 13

                                 معاذ فارس عبد الحميد محمود 14

                                 مكارى سامح شفيق حبيب 15

                                 منصور مصطفى منصور الشندى 16

                                 مهند مسعد عبد الحى 17

                                 موسى خالد موسى السيد 18

                                 مينا سعيد سليمان عبدالسيد 19

                                 مينا مسيحه عبد السيد مسيحه خليل 21

 باقي لالعادة                                 12



 

                                                                                                                                                                                                          

 المادة :          (                                   24  شعبة: )                                  الثالثة               الفرقة الدراسية:                 

              

 اليوم                                               م
 االسم    

                     
 

 مالحظات النسبة% األجمالي        

                                 ناصر عيد السيد عبد العزيز 1

                                 نديم موسى محمد لطفى شريف 2

                                 هانى محمد هشام اسماعيل عيسى 3

                                 عبد الكريم هشام ثابت اسماعيل 4

                                 هشام عبد المحسن عبد الهادى ابراهيم 5

                                 ياسر طارق عبد الفتاح محمد الشامى 6

                                 ياسر عبد الحفيظ عبد الخالق سيد احمد 7

                                 ياسين محمد عبدهللا احمد ابراهيم 8

                                 يحى محمد مرتضى فتحى منصور 9

                                 يحيى زكريا محمود محمد 11

                                 يوسف احمد محمد الحديدى 11

                                 يوسف عيد يوسف السيد 12

                                 يوسف تامر المحمدى على الشيخ 13

                                 يوسف طارق محمد السيد 14

15                                  

16                                  

17                                  

18                                  

19                                  

21                                  

 باقي لالعادة                                يوسف خالد ابراهيم محمد 12


