
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                             -المادة : (                            1 شعبة    )                            الفرقة الدراسية الثالثة

 ماليو                                                         م
  االسم
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س
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ا

%
 

ت
ظا

ح
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                                 ابراهٌم اشرف اٌراهٌم ابراهٌم 1

                                 احمد مسعد عبد المنعم على حسٌن   2

                                 ابراهٌم السٌد ابراهٌم محمد حجازى   3

                                 ابراهٌم جمال ابراهٌم محمد  4

                                 ابراهٌم حسن جودة رضوان  5

                                 ابراهٌم حمدى علٌوه السٌد 6

 ابراهٌم حمدٌن البٌومى صالح  7
                                

 ابراهٌم رضوان حسٌن رضوان 8
                                

 اهٌم زكرٌا ابراهٌم محمد الجزار ابر 9
                                

                                 ابراهٌم شعبان ابراهٌم شعبان 11

                                 ابراهٌم صالح ابراهٌم السٌد  11

 ابراهٌم عاطف ابراهٌم عبد هللا تعلب 12
                                

 ابراهٌم عماد ابراهٌم محمد  13
                                

 ابراهٌم محمد ابراهٌم حسنٌن 14
                                

 ابراهٌم محمد ابراهٌم عبد المقصود 15
                                

 ابراهٌم محمد ابراهٌم مصطفى  16
                                

 ابراهٌم محمد جمال الدٌن عثمان  17
                                

 احمد ابراهٌم السٌد السٌد قمر 18
                                

 احمد ابراهٌم عبد الروؤف ابراهٌم 19
                                

 احمد اسالم جودة سلٌمان محمد  21
                                

 احمد اشرف احمد محمد عفٌفى 21
                                

 احمد اشرف مصلحى ابراهٌم  22
                                

 احمد السٌد حمزه عمار 23
                                

 احمد السٌد عبد هللا محمد  24
                                

 احمد السٌد عبد المعطى السٌد مكتى 25
                                



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                            -المادة : (                            2 شعبة    )                            الفرقة الدراسية الثالثة

 اليوم                                                        م
  االسم
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س
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%
 

ت
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                                 احمد السٌد على محمود السٌد جودة 1

                                 احمد السٌد محمد احمد الشرقاوى  2

                                 احمد انور ٌسن خلٌل 3

                                 احمد اٌمن عبد النور محٌسن  4

                                 احمد اٌمن محمد مختار  5

                                 احمد بدرى احمد الدسوقى 6

 احمد جمال احمد احمد عثمان 7
                                

 احمد جمال زكى عامر زكى  8
                                

 احمد جمعه محمد عبد العزٌز  9
                                

                                 احمد حسب النبى احمد  11

                                 احمد حسنى شعبان سالم  11

 ٌن ابراهٌم عبد العلٌم احمد حس 12
                                

 احمد حسٌن قابٌل ابراهٌم 13
                                

 احمد حسٌن محمد على سالمان  14
                                

 احمد حماده فوزى جابر  15
                                

 نصور احمد حمدى احمد م 16
                                

 احمد حمدي عبد الحمٌد موسى شاهٌن 17
                                

 احمد خالد عبد هللا احمد  18
                                

 احمد خٌرى عبد الفتاح عبد الغنى  19
                                

 صٌاداحمد راضى احمد ال 21
                                

 احمد رضا احمد علٌوه عبد هللا 21
                                

 احمد رضا جودة عبد القادر 22
                                

 احمد رضا محمد اسماعٌل عثمان 23
                                

 احمد سامى عبد الخالق محمد 24
                                

 احمد سامى عبد العال ابراهٌم  25
                                



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                           -المادة :                         (    3 شعبة    )                            الفرقة الدراسية الثالثة
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                                 احمد سعٌد شعٌب محمد  1

                                 احمد سٌد عبده على منصور  2

                                 احمد سٌد محمد طه 3

                                 احمد شرٌف صالح اسماعٌل  4

                                 احمد شعبان مسعد زكى  5

                                 احمد صابر محمد مصطفى سعد 6

                                 احمد صبحى احمد عامر  7

                                 احمد طارق عبد المعبود متولى  8

                                 احمد طه حسن طه عبد السمٌع 9

                                 احمد عادل سٌد احمدمحمود معوض  11

                                 احمد عادل عبد المعبود تهامى 11

                                 احمد عادل عبد الهادى محمد  12

 احمد عاطف فؤاد محمد على  13
                                

                                 احمد عاطف محمد صبحى على 14

                                 احمد عبد الحمٌد صبٌح محمد 15

                                 د عبد الحمٌد عبد العظٌم احمد احم 16

                                 احمد عبد الرحٌم محمد محمد عبد الرحٌم  17

                                 احمد عبد الظاهر عبد الفتاح  18

                                 احمد عبد العزٌز حامد بركات  19

                                 احمد عبد العزٌز عبد الحفٌظ 21

                                 احمد عبد العزٌز على ابراهٌم  21

                                 احمد عبد العلٌم احمد عبد العلٌم  22

                                 احمد عبد الفتاح سٌد ابراهٌم فج النور  23

                                 احمد عبد الفتاح عبد الستار محمد 24

                                 احمد عبد هللا احمد السٌد 25

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                           -المادة :                         (     4شعبة    )                            الفرقة الدراسية الثالثة
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                                 احمد عبد المجٌد صبحى عبد المجٌد حسٌن  1

                                 د عراقى السٌد سٌد احمداحم 2

                                 احمد عز الدٌن عبد هللا محمد  3

                                 احمد عالء الدٌن مصطفى محمد  4

                                 احمد على عبد العزٌز على 5

                                 هللا على احمد على عبد 6

                                 احمد عماد الدٌن محمد حامد  7

                                 احمد عماره محمود السٌد 8

                                 احمد عنتر عبد العال حسٌن 9

                                 احمد فتح الباب على عٌد 11

                                 احمد فتوح السٌد عدوى عطا 11

                                 احمد فرج امٌن سلو م 12

 احمد فكرى السٌد محمد سالم 13
                                

                                 احمد ماجد احمد محمد عبد هللا  14

                                 احمد ماهر عبد الظاهر محمد  15

                                 احمد مجدى ابراهٌم عطا الكرٌم  16

                                 احمد مجدى على السٌد عمارة  17

                                 احمد محروس عبد الفتاح محروس  18

                                 احمد محمد ابراهٌم ابراهٌم  19

                                 احمد محمد احمد الدرس  21

                                 احمد محمد احمد رضوان 21

                                 احمد محمد احمد محمد فرج هللا 22

                                 احمد محمد احمد محمود حٌدر  23

                                 احمد محمد رمضان عبد الرازق ٌوسف 24

                                 احمد محمد عبد الفتاح على  25



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                           -المادة :                         (    5 شعبة    )                            الفرقة الدراسية الثالثة
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                                 احمد محمد عبد الفضٌل عطٌه  1

                                 احمد محمد عبد هللا على محمد 2

                                 احمد محمد عبد الموجود 3

                                 احمد محمد عزت عبد العظٌم 4

                                 احمد محمد كمال سالم 5

                                 احمد محمد متولى ابراهٌم متولى  6

                                 احمد محمد محمد منجى  7

                                 احمد محمد محمود محمد سالم سالمة 8

                                 احمد محمد مصطفى محمود خضر 9

                                 احمد محمد مغازى ٌوسف  11

                                 احمد محمود رجائى عودة  11

                                 احمد محمود صالح محمود 12

 احمد محمود على سلٌمان الحفنى  13
                                

                                 فى محمود حرفوش احمد محمود مصط 14

                                 احمد مسعد حسن سالم  15

                                 احمد مصطفى عبد الفتاح المٌرغنى  16

                                 احمد معوض محمد احمد  17

                                 احمد مغاورى محمد محمد  18

                                 احمد مهنى السٌد مهنى  19

                                 احمد ناصر سالمة احمد  21

                                 احمد نوار سعٌد بٌومى 21

                                 احمد هانى محمد الهادى الطحالوى  22

                                 احمد هشام طه حسن شحتو 23

                                 احمد وائل صالح فران محمد  24

                                 احمد وحٌد محمد على عالٌة  25

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                            -المادة :                         (    6 شعبة    )                            الفرقة الدراسية الثالثة
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                                 احمد ولٌد عبد الرازق نبهان  1

                                 احمد ولٌد فاروق صبٌح 2

                                 احمد ٌاسر احمد عبد الحمٌد غرٌب 3

                                 احمد ٌوسف محمد حافظ متولى  4

                                 ادم مصطفى ابراهٌم محمد  5

                                 ادهم سعٌد سعد عبد الخالق مسلم  6

                                 ادهم عبد الرحمن عبد هللا سلٌمان  7

                                 اسامة احمد محمد انور محمد  8

 اسامة سعٌد الشحات عبد العزٌز 9
                                

                                 اسامة عبد الحكٌم سامى محمد  11

                                 اسامة عماد عبد الحمٌد حسٌنى  11

 اسامة محمد عصام ذكرى  12
                                

 اسامه هانى السٌد  محمد متولى 13
                                

                                 اسالم احمد عبد الرحمن عبد الفتاح العلٌمى 14

 اسالم احمد عبد الغفار عبد المجٌد  15
                                

 اسالم احمد عٌد عبٌد اللٌثى 16
                                

 اسالم اشرف فؤاد ابراهٌم 17
                                

 اسالم السٌد محمد الصغٌر محمد  18
                                

 اسالم اٌمن صبحى رشاد محمد  19
                                

 اسالم جمٌل سالم احمد  21
                                

 اسالم سٌد احمد محمد سٌد احمد 21
                                

 اسالم عادل عبد ربه صدٌق  22
                                

 اسالم عاطف حلمى محمد 23
                                

 اسالم عبد العزٌز مرسى محمود 24
                                

 اسالم عبد المنعم مرزوق شعبان جودة 25
                                



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                            -المادة :                         (     7شعبة    )                            الفرقة الدراسية الثالثة
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                                 اسالم عماد عبد الحمٌد حسٌنى 1

                                 اسالم محمد السعٌد احمد 2

                                 اسالم محمد فوزى منصور 3

                                 اسالم محمد محمدى عبد الرازق عفٌفى 4

                                 مسعد ابراهٌم حامداسالم  5

                                 اسالم مصطفى سٌد سالم  6

                                 اسالم هالل محمد ابراهٌم شعالن  7

                                 اسالم هٌسم السٌد عبد الحمٌد 8

 عٌل السٌد جٌاش اسماعٌل اٌمن اسما 9
                                

                                 اسماعٌل عبد العال اسماعٌل شدٌد 11

                                 اسماعٌل على اسماعٌل على الجعار 11

 اسماعٌل فهمى منصور السٌد 12
                                

 القادر ابراهٌم عبد القادراشرف عبد  13
                                

                                 اشرف محمد احمد محمد احمد 14

 اكرم سعد محمد الهادى محمد عبد هللا 15
                                

 الحسٌن رضا عبد الرحٌم سٌد احمد  16
                                

 السٌد جمال محمد السٌد  17
                                

 السٌد رشدى عبد المحسن احمد 18
                                

 السٌد عبد المنعم السٌد محمد  19
                                

 السٌد على السٌد على سٌد احمد  21
                                

 السٌد محمد السٌد محمد حسٌن  21
                                

 السٌد معوض محمد محمد على بالل 22
                                

 السٌد مهدى السٌد الشحات 23
                                

 السٌد هانى السٌد سالم 24
                                

 اشرف سٌد عباس نصٌرامٌر  25
                                



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                            -المادة :                         (    8 شعبة    )                            الفرقة الدراسية الثالثة
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                                 امٌر محمد جمعه حامد  1

                                 انس سمٌر السعٌد عبد الحمٌد 2

                                 انس عز الدٌن ابراهٌم حسن 3

                                 س محمد محمد السٌد عامران 4

                                 انس محمود عبد الجلٌل محمود قاسم  5

                                 أسامه محمد مجدي محمد فودة 6

                                 باسل محمد عبد المتعال محمد 7

                                 طفى عبد الواحد محمد خضر باسم مص 8

 بشار خالد فاروق محمد  9
                                

                                 بالل خالد كمال على حسن 11

                                 بالل رضا حسٌن ابراهٌم 11

                                 حمن بالل محمد زكى عبد الر 12

 بالل هشام احمد عبد الرحمن الدالى  13
                                

                                 تامر فرغلى نصر محمود  14

                                 جاد محمد عبد العزٌز جاد  15

                                 حازم اسامة زكرٌا السٌد  16

                                 حازم محمد مصطفى حسن رسمى 17

                                 حازم محمود عبد المنعم طنطاوى  18

                                 حازم هشام احمد محمد ابراهٌم 19

                                 حافظ محمد حافظ محمد زغلول 21

                                 حامد ابراهٌم محمد محمد عامر 21

                                 حامد السٌد حامد عفٌفى مقداد 22

                                 حسام الدٌن عماد عمر على  23

                                 حسام اٌهاب محمد ابراهٌم 24

                                 حسام سعٌد الشحات عبد المقصود  25

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                            -المادة :                         (     9شعبة    )                            الفرقة الدراسية الثالثة
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                                 حسام طارق احمد ابراهٌم  1

                                 حسام عبد هللا صبحى مشهور  2

                                 ربه  حسام عبد الناصر محمد عبد 3

                                 حسام محمد متولى متولى  4

                                 حسن السعدى حسن عثمان كرٌم  5

                                 حسن محمد حسن مرسى الهمشرى  6

                                 حسن محمد فتحى السٌد خلٌل  7

                                 حسن ٌاسر حسن احمد محمد  8

 حسنى اسامة حسنى امٌن صالح  9
                                

                                 حسٌن محمد متولى احمد سند 11

                                 حلمى خالد حلمى مسلم  11

 حمدى عبد الرحمن محمد عبد الرحمن  12
                                

 حمدى محمود حمدى محمود حسانٌن  13
                                

                                 خالد احمد طنطاوى احمد 14

 خالد عادل الزاهر محمد  15
                                

 خالد عبد الغنى محمد عبد الغنى الجنٌدى 16
                                

 خالد عٌد احمد عٌد  17
                                

 خالد عٌد عاٌش سعٌد 18
                                

 خالد عٌد عبد الخالق سالم  19
                                

 لد محمد سعٌد محمد مصطفى خا 21
                                

 خالد محمود بحٌرى مصطفى  21
                                

 خالد محمود عبد الموجود محمود  22
                                

 خالد ولٌد ٌحٌى محمد زكرٌا  23
                                

 رى فتحى احمدرجب قد 24
                                

 رمضان رضا رمضان السٌد 25
                                



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                          -المادة :                         (    11شعبة    )                            الفرقة الدراسية الثالثة
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                                 زكرٌا احمد زكرٌا سٌد احمد  1

                                 زٌاد بدوى عبد العزٌز محمد  2

                                 د بهجت ناصفزٌا 3

                                 زٌاد شهاب الدٌن طاهر محمد حسن  4

                                 زٌاد عالء الدٌن مصطفى محمد  5

                                 زٌاد محمد عبد القادر عبد المقصود 6

                                 د المجٌد عبد الوهاب زٌاد محمد عب 7

                                 زٌاد محمود عبد المحسن احمد  8

                                 زٌاد ناصر الحسٌنى مصطفى   9

                                 ساجد هلل صالح محمد ٌس الفنجرى  11

                                 باسٌن ابراهٌم سامح حسن 11

                                 سامح رضا عبد المنعم محمد فرج  12

 سامر السٌد ابراهٌم السٌد موسى 13
                                

                                 سامى هانى سامى محمود محمد 14

                                 د مصطفى دروٌش سعد احمد سع 15

                                 سعد اسامة سعد احمد الحفناوى 16

                                 سعٌد احمد سعٌد عفٌفى العاقل  17

                                 سعٌد احمد سعٌد محمد  18

                                 ضان رخا سعٌد ربٌع السعٌد رم 19

                                 سعٌد ناصر محمد السٌد فرج 21

                                 سعٌد نصار سعٌد منصور  21

                                 سالمة مجدى سالمة محمد 22

                                 سلٌم كرم سلٌم محمد  23

                                 سمٌر عصام جمعه محمود فرج 24

                                 سمٌر محمد الشحات جاد البربرى  25
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                                 سوٌلم محمد محمد احمد سوٌلم 1

                                 سٌد صابر سٌد عبد السالم 2

                                 سٌف الدٌن مصطفى عباس حسٌن  3

                                 سٌف سامى عبد الفتاح احمد  4

                                 شرٌف اشرف السٌد ٌوسف  5

                                 شرٌف محمود فتحى محمود  6

                                 شهاب محمد امام السعٌد السٌد امام  7

                                 صابر عادل مدبولى السٌد 8

 صابر نبٌل عبد الحلٌم على السٌد  9
                                

                                 صالح محمود صالح محمدى  11

                                 صفى الرحمن صابر جوده  11

 صالح طارق صالح سٌد احمد  12
                                

 صالح مدحت صالح ابراهٌم  13
                                

                                 ضٌاء ٌاسر محمود عبد الحمٌد 14

 طارق محمد النبوى عبد المنصف  15
                                

 طه مصطفى طه محمد على هزاع 16
                                

 عابد خالد عابد سٌد احمد 17
                                

 عادل احمد ابراهٌم احمد عبد السمٌع  18
                                

 عبد البارى ٌاسر ابراهٌم عبد البارى  19
                                

 عبد الحمٌد ابراهٌم عبد الحمٌد الباجورى 21
                                

 عبد الحمٌد طارق محمد صابر منصور 21
                                

 عبد الحمٌد مٌمً عبد الحمٌد عواد 22
                                

 عبد الرحمن احمد سلٌمان ابراهٌم 23
                                

 عبد الرحمن احمد كمال شحاته 24
                                

 عبد الرحمن احمد متولى محمد 25
                                



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                          -المادة :                         (    12 شعبة    )                            الثالثةالفرقة الدراسية 

 اليوم                                                        م
  االسم

                     
 
 
 

        
ى
ال
جم

ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

                                 مة سعٌد حامد عبد الرحمن اسا 1

                                 عبد الرحمن اشرف محمد فهمى الكشك  2

                                 عبد الرحمن اٌمن بٌومى على  3

                                 عبد الرحمن جمال عبدهللا احمد 4

                                 تم احمد فوزى محمودعبد الرحمن حا 5

                                 عبد الرحمن حسٌن عبد الرحمن ابراهٌم 6

                                 عبد الرحمن خالد عبده علٌان  7

                                 عبد الرحمن عادل محمد محمد  8

 حمن عاطف سعٌد عواد عبد الر 9
                                

                                 عبد الرحمن عزالدٌن عباس صادق  11

                                 عبد الرحمن عواد محمد ابو المكارم  11

                                 عبد الرحمن كرم محمد شعبان  12

 بد الرحمن محمد احمد على ابو العطا ع 13
                                

                                 عبد الرحمن محمد عبد الرحمن عبد الرحمن  14

                                 عبد الرحمن محمد عبد العزٌز محمد  15

                                 عبد الرحمن محمد عبد هللا محمد 16

                                 عبد الرحمن محمد محمد عبد الغنى امٌن 17

                                 عبد الرحمن محمدى زهران محمد على 18

                                 عبد الرحمن محمود محمود عوده 19

                                 عبد الرحمن محمود ٌوسف احمد  21

                                 عبد الستار نبٌل عبد الستار محمد  21

                                 عبد العزٌز اٌمن عبد العزٌز مصطفى 22

                                 عبد العزٌز صفوت عبد العزٌز محمد عبد العال 23

                                 العزٌز محسن عبد العزٌز عوٌس  عبد 24

                                 عبد العزٌز محمد عبد العزٌز محمد احمد  25

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                         -دة :الما                         (     13شعبة    )                            الفرقة الدراسية الثالثة
    

 اليوم                                                        م
  االسم

                     
 
 
 

        
ى
ال
جم

ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

                                 عبد العزٌز مصطفى احمد مصطفى  1

                                 الحعبد العزٌز نجٌب عبد الفتاح ص 2

                                 عبد العزٌز ٌاسر عبد العزٌز جودة 3

                                 عبد العظٌم محمد عبد العظٌم محمد  4

                                 عبد الفتاح محمد سعد عبد الفتاح بسٌونى 5

                                 ابو العنٌٌن انور ابراهٌم عبد هللا  6

                                 عبد هللا احمد عبد الباقى محمد  7

                                 عبد هللا احمد عبد هللا احمد  8

 عبد هللا احمد محمد السعٌد عبد الخالق 9
                                

                                 عبد هللا اشرف عبد هللا السٌد  11

                                 عبد هللا السٌد ابراهٌم محمود  11

                                 عبد هللا السٌد متولى احمد 12

 عبد هللا امٌة ابو بكر شعالن 13
                                

                                 عبد هللا سالمة حسن عبد الحمٌد  14

                                 عبد هللا شعبان حسن شعبان  15

                                 عبد هللا صفوت عبد هللا جودة  16

                                 عبد هللا عصام بدوى السٌد  17

                                 عبد هللا عصام محمد فاروق جاد عٌد  18

                                 عبد هللا عنتر عبده عاشور 19

                                 عبد هللا محمد بٌومى سلٌمان  21

                                 عبد هللا محمود محمد حسٌن  21

                                 عبد هللا هانى عبد هللا عواد 22

                                 عبد المنعم طارق عبد المنعم محمد  23

                                 عبد المنعم هشام عبد المنعم محمد احمد  24

                                  عبد المهٌمن عبد القوى عبد المهٌمن كامل 25

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                          -المادة :                         (     14شعبة    )                            الفرقة الدراسية الثالثة

 اليوم                                                        م
  االسم

                     
 
 
 

        
ى
ال
جم

ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

                                 عبد الوهاب طارق عبد الوهاب محمد  1

                                 عبده عادل عبد المقصود احمد  2

                                 عربى طارق جالل محمود 3

                                 عزٌز الدٌن خالد عزٌز الدٌن 4

                                 رضا محمد هالل عطٌة عصام  5

                                 عالء الدٌن ٌاسر محمد خٌرى 6

                                 على الدٌن مصطفى محمد عبد الحلٌم  7

                                 على حسن على حسن ابو سقاٌة  8

 شافى سلٌمان عبد الشافى على عبد ال 9
                                

                                 على عصام على سلٌم على 11

                                 على غنٌمى ابراهٌم عنٌمى على  11

 على محمد عبد المجٌد محمد  12
                                

 بر عبد المنعمعلى ناصر صا 13
                                

                                 على وحٌد على السٌد على عبد الجلٌل 14

 عماد الدٌن بهاء الدٌن سالم  15
                                

 عماد الدٌن فائز محمد خٌرى  16
                                

 على عبد العزٌز  عمار عاطف 17
                                

 عمار هانى صالح الدٌن احمد  18
                                

 عمر احمد سٌد محمد فرج 19
                                

 عمر احمد طه احمد امام  21
                                

 لب عمر احمد محمد احمد الثع 21
                                

 عمر اشرف صالح عوض هللا 22
                                

 عمر اٌمن محمدى نصار  23
                                

 عمر خالد حمدى ٌاسٌن العشرى  24
                                

 عمر رافت احمد محمد  25
                                



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                          -المادة :                         (    15 شعبة    )                            الفرقة الدراسية الثالثة

 اليوم                                                        م
  االسم

                     
 
 
 

        
ى
ال
جم

ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

                                 عمر سعودى عبد المعبود محمود 1

                                 عمر طارق محمد الشرنوبى  2

                                 عمر عبد الرحمن عبد الفتاح عبد السمٌع  3

                                 عمر عبد العزٌز مصطفى بٌومى 4

                                 عمر عبده عبد الباقى الشاذلى 5

                                 عمر محمد سٌد عبده بحٌرى  6

                                 عمر محمد مصطفى االلفى  7

                                 عمر نجاح عبد هللا غرٌب صالح  8

 عمر على عبد الحمٌد عمر نهرو 9
                                

                                 عمرو ابراهٌم عبد السمٌع الدٌب 11

                                 عمرو احمد محمد الشحات محمد عبد المنعم 11

                                 عمرو احمد محمد جودة 12

 اسامة على محمد عبد الكرٌم  عمرو 13
                                

                                 عمرو السٌد احمد حسن عبد الرحمن 14

                                 عمرو اٌمن عرفه حسن  15

                                 عمرو راضى عبد المنعم محمد البدٌوى  16

                                 عمرو راضى عبد الهادى محمود خلٌل 17

                                 عمرو عبد الباسط عبد الهادى سالم  18

                                 عمرو محمد السٌد على محمد بدر  19

                                 عمرو محمد مصطفى احمد عبد المجٌد 21

                                 عمرو محمود عبد العزٌز احمد 21

                                 غفران اشرف محمود محمود على 22

                                 فادى امٌر برسوم عطا هللا  23

                                 فاروق صالح كمال عبد العزٌز    24

                                 فاروق عبد العظٌم حسانٌن عبد العظٌم 25

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                         -المادة :                         (     16شعبة    )                            الفرقة الدراسية الثالثة
    

 اليوم                                                        م
  االسم

                     
 
 
 

        
ى
ال
جم

ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

                                 فاروق محمد ابراهٌم عبد المطلب 1

                                 فتحى حسام عبد العاطى شٌح 2

                                 فتحى خالد فتحى احمد  3

                                 فتحى خالد فتحى عبد الحمٌد دوٌدار  4

                                 فتحى ربٌع فتحى السٌد حسن  5

                                 فتحى شحته فتحى محمد 6

                                 فتحى كرم الهادى محمد عبد هللا 7

                                 فداء الدٌن شرٌف رفعت فهمى 8

                                 فهمى ولٌد السٌد محمد حسن  9

                                 فوزى ابراهٌم محمد على  11

                                 فؤاد خلٌل طه ابراهٌم  11

                                 فؤاد عالء فؤاد احمد كرمانى  12

 فؤاد محمدى رفعت عباس جمعة  13
                                

                                 فٌصل عزت حجازى محمد  14

                                 كرٌم السٌد عبد النبى عمر  15

                                 كرٌم السٌد كامل السٌد محمد  16

                                 كرٌم اٌمن زكرٌا احمد  17

                                 كرٌم اٌمن محمد رشاد  18

                                 كرٌم على طه عبد الرحٌم 19

                                 ابوزٌد كرٌم مجدى سالم 21

                                 كرٌم محمد مجاهد عفٌفى 21

                                 كرٌم محمود عبد الحمٌد محمد  22

                                 كرٌم محمود عبد العزٌز محمد 23

                                 كرٌم كرٌم هانى عبد العزٌز عبد ال 24

                                 كرٌم هانى عبد الفتاح محمد السٌد 25

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                         -المادة :                         (    17 شعبة    )                            الفرقة الدراسية الثالثة
    

 اليوم                                                        م
  االسم

                     
 
 
 

        
ى
ال
جم

ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

                                 كرٌم وائل محمد سعٌد  1

                                 كمال الدٌن حسٌن السٌد احمد 2

                                 اٌمن عدلى حنا كٌرلس 3

                                 ماجد محمود محمد شكرى 4

                                 مازن على ابو الفتوح على خضر  5

                                 مازن وائل محمد عبد الحمٌد السٌبلى 6

                                 ر الدٌنمجدى حسام جودة نو 7

                                 محرم عادل حماد على 8

 محمد ابراهٌم عبد الحمٌد عبد الخالق  9
                                

                                 محمد ابراهٌم عبد الداٌم ابراهٌم  11

                                 لفتاح عبد العزٌز محمد ابراهٌم عبد ا 11

                                 محمد ابراهٌم فتح هللا الدمالوى 12

 محمد احمد اسامة محمد  13
                                

                                 محمد احمد الرفاعً محمد رشاد 14

                                 ٌد احمد السٌد الدٌب محمد احمد الس 15

                                 محمد احمد جمعه رمضان 16

                                 محمد احمد حامد عبد الرحمن  17

                                 محمد احمد رسمى محمد  18

                                 د محمد احمد سعٌد رضا محم 19

                                 محمد احمد سعٌد محمد  21

                                 محمد احمد طه على الجداوى 21

                                 محمد احمد عبد الباقى عبد الباسط  22

                                 محمد احمد عبد اللطٌف احمد  23

                                 محمد احمد عبد المنعم احمد الفران 24

                                 محمد احمد عبد الهادى السٌد 25

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                         -المادة :                         (    18 شعبة    )                            الفرقة الدراسية الثالثة
    

 اليوم                                                        م
  االسم

                     
 
 
 

        
ى
ال
جم

ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

                                 محمد احمد عوض طه  1

                                 محمود محمد مرسى  محمد احمد مجدى 2

                                 محمد احمد محمد السٌد  3

                                 محمد احمد محمد شاهٌن 4

                                 محمد احمد محمد عبد المعٌن  5

                                 محمد احمد محمد عواد  6

                                 محمد احمد محمد فكرى  7

                                 محمد احمد مصباح قمر  8

 محمد اسامه محمد عبد الباقى 9
                                

                                 محمد اسامه محمد كامل عبد الحمٌد  11

                                 محمد اسالم محمد محمد قرطام 11

                                 محمد اشرف الهادى منصور  12

 محمد اشرف طه عربى على 13
                                

                                 محمد اشرف محمد ابراهٌم 14

                                 محمد اكرم شوقت السٌد عزب  15

                                 محمد السعٌد محمد مكاوى السٌد  16

                                 محمد السٌد ابراهٌم احمد  17

                                 محمد السٌد ذكى امٌن  18

                                 سلٌمان السٌد  محمد السٌد 19

                                 محمد السٌد محمد السٌد   21

                                 محمد السٌد محمد مبروك 21

                                 محمد الكحال حسانٌن مصطفى  22

                                 محمد اٌمن محمد ابراهٌم 23

                                 محمد اٌهاب ابراهٌم الدكرورى  24

                                 محمد اٌهاب محمد على  25

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                          -المادة :                         (     19شعبة    )                            الفرقة الدراسية الثالثة

 اليوم                                                        م
  االسم

                     
 
 
 

        
ى
ال
جم

ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

                                 محمد اٌهاب محمد محمد رمضان  1

                                 محمود السٌد محمد اٌهاب محمد  2

                                 محمد اٌهاب نصر عمر  3

                                 محمد برهان رجب عبد الحمٌد 4

                                 محمد تامر محمد على شحاتة  5

                                 محمد جالل عبد الحمٌد عبد المؤمن 6

                                 محمد جمال السٌد احمد جمعه  7

                                 محمد جمال بحٌرى جاد ابراهٌم  8

 محمد جمال عبد الحلٌم عبد الحلٌم  9
                                

                                  محمد جمال محمد ابو الفتوح 11

                                 محمد جمال محمد عبد العال 11

 محمد جمال محمود محمد عبد العال  12
                                

 محمد حاتم جمال الدٌن محمد  13
                                

                                 محمد حسٌن محمد طٌطة 14

 محمد حماده محمد ابراهٌم 15
                                

 محمد حمدى حماد امٌن  16
                                

 محمد حمدى عربى شحاته 17
                                

 محمد حمدى محمد حسٌن حامد  18
                                

 محمد خالد ابراهٌم مناع  19
                                

 محمد خالد احمد االبٌض 21
                                

 محمد خالد السٌد خاطر السٌد احمد  21
                                

 محمد خالد محمد اسماعٌل  22
                                

 محمد راشد عبد الفتاح زغلول 23
                                

 محمد رافت كمال عبد الشافى زٌن الدٌن 24
                                

 محمد سالم محمد كمال سالم  25
                                



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                          -المادة :                         (    21 شعبة    )                            الفرقة الدراسية الثالثة

 اليوم                                                        م
  االسم
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ال
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ا
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س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
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                                 محمد سامى محمود عبد العظٌم  1

                                 محمد سعٌد محمد رشدى  2

                                 محمد سعٌد محمد كمال 3

                                 محمد سلٌم محمود البقلول 4

                                 محمد سمٌر السٌد رفاعى عالم 5

                                 محمد سمٌر على الدٌن متولى  6

                                 محمد سمٌر ٌس ابراهٌم  7

                                 محمد سٌد احمد احمد سٌد احمد  8

 محمد شحاته عبد الرحمن محمد  9
                                

                                 ح الدٌن حسٌن ابوزٌدمحمد صال 11

                                 محمد ضٌاء الدٌن عبد القادر  11

                                 محمد طارق محفوظ عبد المجٌد 12

 محمد طارق محمد على 13
                                

                                 علوان محمد طه دسوقى محمد 14

                                 محمد عادل ابراهٌم حامد 15

                                 محمد عادل عبد الحلٌم هالل  16

                                 محمد عادل محمد صبره  17

                                 محمد عادل محمد محمود  18

                                 محمد عاطف كامل احمد  19

                                 محمد عبد الحمٌد احمد محمد سلٌمان  21

                                 محمد عبد الرازق عبد المنعم محمد 21

                                 محمد عبد الراضى محمد عبد ربه  22

                                 محمد عبد الرحمن عبد السمٌع بدر 23

                                 محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن  24

                                 محمد عبد الرحمن محمد على  25

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                         -المادة :                         (     21شعبة    )                            راسية الثالثةالفرقة الد
    

 اليوم                                                        م
  االسم

                     
 
 
 

        
ى
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ا
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س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
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م

 

                                 عبد الستار محمد احمد محمد  1

                                 محمد عبد الشافى السٌد حفناوى 2

                                 محمد عبد العظٌم عبد الحمٌد عبد العظٌم  3

                                 محمد عبد العلٌم على على  4

                                 حمد عبد الفتاح فاروق عبد الفتاح م 5

                                 محمد عبد الكرٌم السٌد عبد الرحمن 6

                                 محمد عبد الكرٌم عبد الستار شرف 7

                                 محمد عبد هللا ابو زٌد عفٌفى  8

 محمد عبد هللا حسن حسن 9
                                

                                 محمد عبد هللا محمد عبد العزٌز عبد المجٌد 11

                                 محمد عبد هللا محمد غنٌم 11

                                 محمد عبد المنعم محمد عبد الغنى 12

 محمد عبد الناصر السٌد عبد المنعم  13
                                

                                 محمد عبد النبى على على  14

                                 محمد عبد الوهاب عبد هللا محمد النجار  15

                                 محمد عبدالسالم جالل محمد فرج 16

                                 محمد عثمان الطوخى  17

                                 محمد عصام فتحى حسن 18

                                 محمد عالء محمد السٌد ٌسن عوٌس  19

                                 محمد على عبد الحامى على  21

                                 محمد على محمد عبد هللا 21

                                 محمد على هاشم على الدٌن 22

                                 محمد عماد عبد الخالق متولى  23

                                 محمد عمر سٌد عٌسى 24

                                 عبد المنعم محمد ابراهٌم  محمد عمر 25

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                          -المادة :                         (     22شعبة    )                            الفرقة الدراسية الثالثة

 اليوم                                                        م
  االسم

                     
 
 
 

        
ى
ال
جم

ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

                                 محمد عمر محمد انور حسٌن  1

                                 محمد فوزى رزق حواش 2

                                 محمد فٌصل عبد الحمٌد عبد هللا  3

                                 محمد لطفى مصلحى عبد المعطى ناصف 4

                                 محمد ماجد زٌنهم زٌن  5

                                 محمد ماهر جوده احمد 6

                                 محمد مجدى عواد محمد حالوه 7

                                 محمد رشاد محمد مجدى  8

 محمد محسن محمد محمد منصور 9
                                

                                 محمد محمد جالل حسن على هٌكل 11

                                 محمد محمد محمد محمود الشٌخ  11

 مدمحمد محمود السعٌد مح 12
                                

 محمد محمود اٌوب محمد اٌوب 13
                                

                                 محمد محمود عبد الخالق عبده عٌسوى 14

 محمد محمود عبد الفتاح الزاملى  15
                                

 محمد عبد هللا  محمد محمود عبد هللا 16
                                

 محمد محمود محجوب سالم 17
                                

 محمد محمود مختار طه  18
                                

 محمد مختار مصطفى سالمه 19
                                

 محمد مصطفى حمزه مصطفى  21
                                

 محمد مصطفى حمٌده ٌونس الدسوقى  21
                                

 محمد مصطفى عبد الرازق مصطفى  22
                                

 محمد مصطفى محمد عبد الجلٌل 23
                                

 محمد مصطفً محمد مرسً 24
                                

 محمد منصور نافع ذكى  25
                                



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                          -المادة :                         (     23شعبة    )                            الفرقة الدراسية الثالثة

 اليوم                                                        م
  االسم

                     
 
 
 

        
ى
ال
جم

ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

                                 محمد منٌر محمود عمار  1

                                 محمد ناصر عبد العزٌز على محمد حجازى  2

                                 محمد نبٌل محمد عبد العزٌز 3

                                 محمد نبٌل محمود محمد  4

                                 محمد هانى ابراهٌم محمد  5

                                 محمد هانى السٌد محمد ابو المكارم  6

                                 محمد هانى ذكرٌا برعى محمد الكفراوى 7

                                 محمد هانى عربى ابراهٌم السٌد 8

 محمد هشام عبده بٌومى حماد  9
                                

                                 محمد وائل عبد اللطٌف احمد 11

                                 محمد وجٌه احمد عبد السالم احمد 11

                                 محمد ولٌد حسن فؤاد 12

 محمد ولٌد عبد الجلٌل على معوض  13
                                

                                 محمد ولٌد عبد النبى عفٌفى  14

                                 محمد ٌاسر محمد صبحى  15

                                 محمد ٌاسر محمد عبد الحمٌد  16

                                 محمد ٌاسر محً الدٌن حسٌن 17

                                 محمد ٌاسر مرسى فؤاد 18

                                 محمد ٌحى عاطف بالبل 19

                                 محمد ٌوسف محمد البربري 21

                                 محمود ابراهٌم ابراهٌم عبد المقصود 21

                                 محمود ابراهٌم سٌد عبد العال  22

                                 محمود ابراهٌم غنٌمى ابراهٌم  23

                                 محمود ابراهٌم محمد ابراهٌم  24

                                 محمود ابراهٌم محمد سٌد احمد 25

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                         -المادة :                         (    24 شعبة    )                            الفرقة الدراسية الثالثة

 اليوم                                                        م
  االسم

                     
 
 
 

        
ى
ال
جم

ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

                                 محمود احمد حسن عمار 1

                                 محمود احمد حسٌن عبد المجٌد على 2

                                 محمود احمد محمد على  3

                                 محمود اشرف طه عربى 4

                                 محمود السٌد شعبان السٌد محمد  5

                                 محمود السٌد عبد المعبود احمد  6

                                 محمود امام عبد المجٌد احمد  7

                                 محمود جالل محمود نافع  8

 محمود جمال عبد الفتاح محمد سالم  9
                                

                                 محمود جمال كمال ابو بكر  11

                                 ود حسٌن حسن احمد محم 11

                                 محمود حمادة عبد الرحمن عبد الغفار  12

 محمود حمزه احمد عبد المنعم  13
                                

                                 محمود خالد محمود محمود حجر 14

                                 د خٌرى ابراهٌم سالم محمو 15

                                 محمود دسوقً حسن دسوقً 16

                                 محمود رجب محمد بٌومى  17

                                 محمود رضا السٌد عبد الفتاح محمد ابو زٌد 18

                                 ضا محمد ضٌف محمود ر 19

                                 محمود رضا محمود رجب  21

                                 محمود سامى زٌدان عبد البدٌع 21

                                 محمود سعد السٌد  حسٌن العٌلة   22

                                 الهادى حالوه محمود سعٌد كامل عبد 23

                                 محمود شرٌف رزق حسٌن  24

                                 محمود طارق كمال عطا هللا 25

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                         -المادة :                         (    25 شعبة    )                            الفرقة الدراسية الثالثة
    

 اليوم                                                        م
  االسم

                     
 
 
 

        
ى
ال
جم

ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

                                 محمود عاطف السٌد محمد حمٌر 1

                                 مود عاطف حسٌن المرصفاوى مح 2

                                 محمود عبد الرشٌد عبد الحكٌم 3

                                 محمود عبد العال سٌد عبد العال الطنانى 4

                                 محمود عبد القادر اسماعٌل السٌد هٌبه  5

                                 محمود عبد المجٌد عبد الحفٌظ  6

                                 محمود عبد الهادى السٌد حامد  7

                                 محمود عصام السٌد عبد الرحمن 8

 محمود عماد عبد الغنى تهامى  9
                                

                                 محمود عماد محمود على 11

                                 محمود فتحى ابراهٌم شحاته 11

                                 محمود فكرى محمود عزب 12

 محمود كمال فوزى محمد   13
                                

                                 ابراهٌم محمد النساجمحمود مجدى  14

                                 محمود محمد احمد السٌد هٌبه  15

                                 محمود محمد السٌد الشافعى  16

                                 محمود محمد بكر اسماعٌل  17

                                 محمد محمود محمد ذكى 18

                                 محمود محمد زٌنهم موسى دٌاب  19

                                 محمود محمد سٌد حمدان  21

                                 محمود محمد عبد الرحمن حسٌن  21

                                 ل محمود محمد عبد الكرٌم اسماعٌ 22

                                 محمود محمد عبد هللا طه 23

                                 محمود محمد محمود عبد الرحمن منصور  24

                                 محمود محمد محمود على  25

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                         -المادة :                         (     26شعبة    )                            راسية الثالثةالفرقة الد
    

 اليوم                                                        م
  االسم

                     
 
 
 

        
ى
ال
جم

ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

                                 ممدوح مصطفى محمد  محمود 1

                                 محمود مهنى منصور عبد الوهاب  2

                                 محمود ناصر السٌد محمد 3

                                 محمود هشام احمد  محمد ابراهٌم 4

                                 حامد  محمود هشام محمود 5

                                 محمود ٌاسر عبد العظٌم احمد الطوٌل 6

                                 مروان اسامة محمود على متولى  7

                                 مروان حمادة عٌسى عٌسوى  8

 مروان محمد ذكى السٌد  9
                                

                                 مصطفى ابراهٌم عبد الصمد ندا 11

                                 مصطفى احمد الشحات محمد 11

                                 مصطفى احمد محمد ابراهٌم على  12

 مصطفى اسالم عبد المحسن عبد هللا  13
                                

                                 مصطفى اسماعٌل ابو طالب عزب  14

                                 مصطفى اشرف عبد الفتاح حسن  15

                                 مصطفى اشرف محمد محمد  16

                                 مصطفى الشحات محمد عواد النجار  17

                                 مصطفى انور مختار ابو المكارم 18

                                 مصطفى اٌمن عبد هللا متولى  19

                                 مصطفى باسم ابوبكر مصطفى 21

                                 مصطفى بسٌونى احمد بركات  21

                                 مصطفى بٌومى فتحى بٌومى محمد سلٌمان 22

                                 مصطفى جمال غرٌب عبد هللا عامر 23

                                 مصطفى جمال محمود على  24

                                 مصطفى حسام سٌد اسماعٌل  25

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                         -المادة :                         (     27شعبة    )                            الفرقة الدراسية الثالثة
    

 اليوم                                                        م
  االسم

                     
 
 
 

        
ى
ال
جم

ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

                                 مصطفى رضا زهدى احمد مصطفى  1

                                 مصطفى زٌنهم احمد السٌد 2

                                 مصطفى سامى ابو الفتوح فرج 3

                                 مصطفى سلٌمان حسٌن محمد  4

                                 مصطفى سمٌر فتوح احمد سلٌم  5

                                 مصطفى صابر احمد الجوهرى 6

                                 مصطفى صابر احمد فراج  7

                                 مصطفى صالح عبد الحلٌم السٌد  8

 مصطفى عادل احمد مجد الشهبه  9
                                

                                 مصطفى عارف السٌد حامد مدكور  11

                                 مصطفى عاصم محمد عبد الرحمن  11

                                 مصطفى عاطف ابراهٌم محمد  12

 مصطفى عاطف حسن مرسى الهمشرى 13
                                

                                 مصطفى عبد العاطى صالح احمد  14

                                 مصطفى عبد العلٌم السٌد دسوقى 15

                                 مصطفى عبد هللا وهٌدى عبد الوهاب 16

                                 مصطفى عبد المحسن عبد الهادى عبد الحى  17

                                 مصطفى عطٌه ابراهٌم عطٌه 18

                                 مصطفى على ابراهٌم عبد الوهاب  19

                                 مصطفى فارس فرج عواد الخٌاط 21

                                 مصطفى مجدى ابراهٌم عبد اللطٌف 21

                                 مصطفى مجدى اسماعٌل ذكى 22

                                 مصطفى محمد ابراهٌم احمد البحٌرى  23

                                  مصطفى محمد السٌد عبد الفتاح الدلش 24

                                 مصطفى محمد عبد الغنى احمد محمد قمٌحة  25

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                         -المادة :                         (    28 شعبة    )                            الفرقة الدراسية الثالثة
    

 اليوم                                                        م
  االسم

                     
 
 
 

        
ى
ال
جم

ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

                                 مصطفى محمد كامل محمد  1

                                 مصطفى محمد محمد على الهنٌدى  2

                                 مصطفى محمد محمود عبد الباقى 3

                                 مصطفى محمد محمود عبد المؤمن 4

                                 مصطفى محمد محمود عواد 5

                                 مصطفى محمد مصطفى حسٌن   6

                                 صطفى محمدمصطفى محمد م 7

                                 مصطفى محمد مصطفى مصطفى مسعود 8

 مصطفى محمود احمد عبد الحمٌد  9
                                

                                 مصطفى محمود خلف هللا محمد  11

                                 نى محمود مصطفى محمود عبد الغ 11

                                 مصطفى محمود محمد مرسى  12

 مصطفى مختار ابراهٌم عبد الحلٌم  13
                                

                                 مصطفى مسعد عبد المعبود ابو جمٌل  14

                                 ى دسوقى مصطفى نصر محمد 15

                                 مصعب سامى صبحى بكٌر 16

                                 مصلحى مرسى السٌد مصلحى 17

                                 معاذ ممدوح عبد السمٌع محمد  18

                                 معتز خالد محمد ابو سرٌع نعٌم 19

                                 معتز محمد عواد رٌحان 21

                                 منتصر باهلل عادل محمد السٌد  21

                                 مهاب محمد لبٌب تركى  22

                                 مهند عربى عزوز احمد  23

                                 موسى طارق موسى عبد السالم 24

                                 موسى محمد موسى محمد 25



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                         -المادة :                         (     29شعبة    )                            الفرقة الدراسية الثالثة
    

 اليوم                                                        م
  االسم

                     
 
 
 

        
ى
ال
جم

ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

                                 مؤمن منصور عبد هللا حسٌن  1

                                 نادر احمد قدرى عواد  2

                                 نادر السٌد طلعت السٌد محمد 3

                                 نبٌل احمد نبٌل ابراهٌم  4

                                 نزالوى رضا حسن ابراهٌم  5

                                 نضال طارق عبد الحمٌد محمد  6

                                 نورالدٌن محمد رمضان عبد القادر  7

                                 نورالدٌن ناصر محروس  8

                                 هشام اسامة عبد المنعم عباس  9

                                 هشام محمد محمد عثمان  11

                                 رضا دسوقى هٌثم محمد  11

                                 وائل ٌحٌى على السٌد  12

 وفدى رمضان وفدى رشاد 13
                                

                                 ولٌد عبد اللطٌف ذكى عبد اللطٌف  14

                                 ٌاسر اٌمن على ابو العنٌن  15

                                 ٌحً محمد فوزي محمود  16

                                 ٌسرى عماد الدٌن حسن ابراهٌم   17

                                 ٌوسف ابراهٌم عبد المنعم دوٌدار  18

                                 ٌوسف احمد الطوخى حسن 19

                                 ٌوسف احمد لطفى محمد  21

                                 ٌوسف اسامة ٌوسف عبد العزٌز 21

                                 ٌوسف اسالم دسوقى منصور  22

                                 ٌوسف اٌمن عبد الستار ابراهٌم  23

                                 ٌوسف اٌمن ٌوسف عبد المجٌد  24

                                 ٌوسف جمال سلٌمان حسن صالح 25

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                         -ادة :الم                         (    31 شعبة    )                            الفرقة الدراسية الثالثة
    

 اليوم                                                        م
  االسم

                     
 
 
 

        
ى
ال
جم

ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

                                 ٌوسف حسن احمد على  1

                                 ٌوسف خلٌل عبد الرحمن ابو زٌد  2

                                 ٌوسف سمٌر عبد الغنى حسن سالم 3

                                 ٌوسف طارق احمد السٌد 4

                                 ٌوسف طارق محمد مختار غنٌمى 5

                                 ٌوسف طارق ٌوسف مصطفى  6

                                 ٌوسف عبد المحسن ابراهٌم ٌوسف 7

                                 ٌوسف عراقى حسن عراقى  8

                                 ٌوسف على عبد الفتاح محمد البمبى  9

                                 ٌوسف ماهر سٌد محمود الخولى  11

                                 ٌوسف محمد حسٌن السٌد 11

                                 ٌوسف محمد عبد الفتاح محمد 12

 ٌوسف محمود فوزى جابر  13
                                

                                 ٌوسف ناصر اسماعٌل حسن  14

                                 حفوظ مصطفىٌوسف وائل م 15

                                 ٌونس عمر ٌونس عمر 16

17                                  

18                                  

19                                  

21                                  

21                                  

22                                  

23                                  

24                                  

25                                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م0202/0200الباقون لالعادة ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

       -المادة :                         (   31  شعبة    )                           )باقون لالعادة( الفرقة الدراسية الثالثة
                  

 اليوم                                                        م
  االسم

                     
 
 
 

        
ى
ال
جم

ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

                                 ابراهٌم عرفات ابراهٌم محمود 1

                                 ابراهٌم محمد السٌد محمد 2

                                 احمد ابراهٌم ٌوسف عفٌفى الخولى 3

                                 احمد احمد سعد احمد 4

                                 احمد اسماعٌل محمد ٌوسف 5

                                 احمد اشرف محمود محمد الٌمانى 6

                                 احمد السٌد بٌومى القاضى 7

                                 احمد السٌد عزازى بٌومى الشاذلى 8

 احمد اٌهاب ابراهٌم احمد 9
                                

                                 احمد حسام الدٌن بٌومى 11

                                 احمد حسام الشحات محمود 11

                                 احمد حسانٌن محمد عفٌفى قندٌل 12

 احمد خالد السٌد مشهور 13
                                

                                 احمد خالد محمد خٌرى احمد 14

                                 احمد خالد محمد عبد الفتاح 15

                                 احمد رجب عبد المغنى محمد 16

                                 رمى مجاهد خطاب خضاحمد سا 17

                                 احمد سعد عبدربه سالمه 18

                                 احمد سعٌد السٌد احمد فرج عبد هللا 19

                                 احمد شاكر محمد مسٌل 21

                                 صود عواداحمد طاهر عبد المق 21

                                 احمد طاهر محمود ربٌع 22

                                 احمد عبد القادر ابراهٌم ابراهٌم 23

                                 احمد عبد القادر محمد الرعو 24

                                 د شاهٌناحمد عبد الهادى سٌد احم 25

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                -المادة :                         (    32 شعبة    )     )باقون لالعادة(                الفرقة الدراسية الثالثة
         

 ليوما                                                        م
  االسم

                     
 
 
 

        
ى
ال
جم

ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

                                 احمد عصام السٌد عبد الشهٌد 1

                                 احمد عصام السٌد عبد العزٌز 2

                                 احمد عصمت سمٌر احمد عبٌد 3

                                 احمد عالم حسٌن عبد العال 4

                                 احمد ماهر السٌد محمد سالم 5

                                 احمد مجدى كامل محمد خلٌفة 6

                                 احمد محمد حسب النبى محمد 7

                                 محمداحمد محمد حسن  8

 احمد محمد رمضان الصغٌر فرج 9
                                

                                 احمد محمد صبحى احمد 11

                                 احمد محمد عبد هللا محمد           11

                                 احمد محمد محمد محمد منصور 12

 احمد محمد منجى احمد 13
                                

                                 احمد ٌاسر عبد ربه محمد محروس 14

                                 اسالم خلٌفه محمد احمد بحٌرى 15

                                 اسالم عبد الناصر محمد بدٌوى ابراهٌم 16

                                 اسالم محمد عبد العظٌم سالم 17

                                 باسل احمد احمد السٌد خضٌر 18

                                 بالل احمد حنفى عٌد 19

                                 حازم عصام مصطفى متولى 21

                                 حامد احمد حامد السٌد 21

                                 حامد السٌد حامد ابراهٌم شرٌف 22

                                 حسام الدٌن علً ابوالعال 23

                                 حسام سامى عوض ذكى 24

                                 ن احمد حسن سلٌمانحس 25

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                         -المادة :                         (    33 شعبة    )  )باقون لالعادة(        الفرقة الدراسية الثالثة

 ليوما                                                        م
  االسم

                     
 
 
 

        
ى
ال
جم

ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

                                 خالد محمد رضا محمد امٌن 1

                                 زكرٌا محى مغاورى سالم 2

                                 زكى نجاح ٌس عواد  3

                                 لسالم مصطفىزٌاد عماد عبد ا 4

                                 زٌاد مجدى على السٌد عماره 5

                                 سمٌر خالد السٌد احمد بكٌر 6

                                 سمٌر سعٌد عٌسى السٌد البدوى 7

                                 حاتهشحاته عصام الدٌن مصطفى ش 8

 صابر معروف صابر معروف 9
                                

                                 الرازق عادل شرٌف سمٌر عبد 11

                                 عبد الحلٌم جمال عبد الحلٌم على 11

                                 دعبد الرؤف طارق عبد الرؤف محمو 12

 عبد الرحمن احمد طاٌع انور عبد هللا 13
                                

                                 عبد الرحمن اشرف محمد محمد بخٌت 14

                                 عبد الرحمن عبد الفتاح حسن 15

                                 ى عزبعبد الرحمن عزب مرس 16

                                 عبد الرحمن وجدى السعٌد المهى 17

                                 عبد الرحٌم عالء عبد الرحٌم الدمرداش 18

                                 عبد السالم جمال عبد السالم حسٌن 19

                                 بهاء السٌد شاكرعبد هللا  21

                                 عبد هللا عصام ماهر محمد عفٌفى 21

                                 عبد هللا مجدى شندى غنٌم 22

 عبد هللا مجدى عبد هللا سٌد احمد 23
                                

                                 حمد رضا محمدعبد هللا م 24

                                 عبد المنعم عبد القادر عبد المنعم محمد 25

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                        -المادة :                         (  34 شعبة    )  )باقون لالعادة(              الفرقة الدراسية الثالثة

 اليوم                                                        م
  االسم

                     
 
 
 

        
ى
ال
جم

ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

                                 على زكرٌا على ابراهٌم خضر 1

                                 عماد عصام السٌد احمد 2

                                 عمار سعٌد عبد المنعم محمد 3

                                 عمر حسن طه شعبان احمد 4

                                 عمر خالد محمد احمد النهر 5

                                 عمر سامى عثمان احمد عوض جبل 6

                                 ى عبد السالمعمر عادل عل 7

                                 عمر عبد الحمٌد زكى عبد المجٌد رزق 8

 عمرو جمال ابراهٌم عافٌة 9
                                

                                 عمرو ٌوسف عواد محمود 11

                                 حمدعنتر عادل عبد الحمٌد ا 11

                                 فادى ابراهٌم ابوزٌد عٌد النمر 12

 فرٌد شرٌف فرٌد روفائٌل 13
                                

                                 كرٌم محمد عبد الحمٌد على 14

                                 ماجد ابراهٌم احمد احمد 15

                                 محمد احمد على عبده ضٌف 16

                                 محمد احمد فوزى احمد السٌد  17

                                 محمد احمد محمد سعٌد 18

                                 محمد اشرف جمعه على متولى 19

                                 محمد السٌد عطٌة النادى 21

                                 محمد السٌد محمود محمد عامر 21

                                 محمد اٌهاب محمد شفٌق عبد العلٌم 22

                                 محمد جمال محمد السٌد 23

                                 محمد حسانٌن ابو موافى محمد 24

                                 محمد حمدان محمد عبد الرحمن 25

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                         -المادة :                         (    35 شعبة    ) )باقون لالعادة(           الفرقة الدراسية الثالثة

 اليوم                                                        م
  االسم

                     
 
 
 

        
ى
ال
جم

ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

                                 محمد حمدى كمال محمد 1

                                 محمد خالد السٌد ابراهٌم 2

                                 محمد خالد محمد ابو سرٌع نعٌم 3

                                 محمد خٌرى عبد الرحمن مهدى 4

                                 محمد رضا سعد كرٌم عبد القوى 5

                                 محمد رفٌق عبد السٌد عبد المولى 6

                                 محمد زٌنهم عفٌفى احمد 7

                                 محمد سامى امٌن االعصر 8

 محمد سامى عبد الجواد سعٌد 9
                                

                                 محمد سعد كامل زكى الشال 11

                                 الفتاح سلٌمانمحمد سعٌد عبد  11

                                 محمد عاطف محمد صبحى على سٌد احمد 12

 محمد عبد الحمٌد عبد المنعم عبد القوى 13
                                

                                 محمد عبد الغنى محمد عبدالسالم زغلول 14

                                 محمد عبد المعز محمد مصلحى 15

                                 محمد عصام محمد ابراهٌم عمارة 16

                                 محمد عصام محمد عابد 17

                                 محمد عماد حسٌن السٌد 18

                                 د عبد المقصود عوادمحمد عوا 19

                                 محمد عوٌس سٌد حسنٌن 21

                                 محمد محمد ٌوسف السٌد 21

                                 محمد محٌى على جودة على 22

                                 محمد مرسى فرحات عالم 23

                                 محمد مصطفى برعى محمد الكفراوى 24

                                 محمد نبٌل عبد العظٌم محمد 25

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                     -المادة :                         (    36شعبة    )   )باقون لالعادة(              الفرقة الدراسية الثالثة

 اليوم                                                        م
  االسم

                     
 
 
 

        
ى
ال
جم

ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

                                 محمد ٌاسر محمد احمد 1

                                 دمحمود ابراهٌم محمد سٌد احم 2

                                 محمود احمد عبدالعزٌز رٌان  3

                                 محمود جمال عبد الجلٌل على 4

                                 محمود فاٌز صبرى فرج حنفى 5

                                 محمود فوزى غنٌم محمد حرفوش 6

                                 محمود مجدى طه سلٌمان 7

                                 محمود مجدى محمد زكى 8

                                 محمود محمد عبد الرحٌم ابراهٌم 9

                                 محمود محمد عبدالفتاح محمد صقر 11

                                 حمدممحمود مصطفى عبد العزٌز  11

                                 محمود نبٌل عبد الرازق على 12

 مصطفى سمٌر مصطفى حسن 13
                                

                                 مصطفى صبرى متولى حسٌنى 14

                                 صطفى عبد العزٌز ابراهٌم عبد العزٌزم 15

                                 مصطفى عبد العظٌم محمد مصطفى 16

                                 مصطفى قاسم مصطفى عبد الفتاح عبد العال 17

 مصطفى مجدى عزت ابراهٌم 18
                                

 مصطفى مجدى فهمى السٌد 19
                                

 مصطفى محمد محمود ابراهٌم شحاته 21
                                

                                 مصطفى مدحت محمد عزت 21

 ٌاسر طارق عبد الفتاح محمد الشامى 22
                                

 ٌحٌى زكرٌا محمود محمد 23
                                

 ٌوسف السٌد ٌوسف عٌد 24
                                

 ٌوسف طارق محمد السٌد 25
                                

 

 

 


