
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                  -المادة : (   1شعبة    ) الدراسية الثانية                             الفرقة                                              
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 ابراهيم اسماعيل ابراهيم فخر الدين  1
                                

 ابراهيم اشرؾ عبد السميع ابراهيم  2
                                

 ابراهيم بيومى فوزى عبد العال   3
                                

 ابراهيم حمدى ابراهيم عبد المجيد  4
                                

 ابراهيم حمدى عقل محمود   5
                                

 ابراهيم خالد ابراهيم محمد مصطفى  6
                                

 ابراهيم سليمان محمد عبد الرحمن   7
                                

 ابراهيم شامل السيد سليم   8
                                

 ابراهيم طارق محمد سالم   9
                                

ابراهيم عبد الوهاب عبد هللا عبد   11
 الوهاب 

                                

                                 ابراهيم فارس اسماعيل محمود خليل   11

 ابراهيم محمد ابراهيم الدسوقى   12
                                

 ابراهيم محمد على عثمان   13
                                

                                 ابراهيم مصطفى محمد عبد المؤمن حسن   14

 ابراهيم منتصر حلمى عبد الفتاح   15
                                

 ابراهيم نبيل فتحى الحسينى   16
                                

 ابراهيم ياسر ابراهيم حسن   17
                                

 ابراهيم يسرى السيد رفاعى يوسؾ   18
                                

 احمد ابراهيم فوزى عبد الرحمن   19
                                

 احمد احمد سيد شحات  21
                                

 احمد اسامة سعيد عزب  21
                                

 احمد اسالم عبد الفتاح محمد البمبى   22
                                

 احمد اشرؾ احمد ابراهيم   23
                                

 احمد اشرؾ احمد بيومى محمود   24
                                

 احمد اشرؾ جمعه ابو الفضل  25
                                



 

                             -المادة : (        2شعبة    ) الفرقة الدراسية الثانية                                
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 احمد اشرؾ زكريا قاصد كريم   1
                                

 احمد اشرؾ محمد المهدى   2
                                

 احمد اكرم السيد الطوخى   3
                                

                                 احمد السيد احمد عبد الفتاح النجار   4

 احمد السيد عبد العظيم السيد  5
                                

 احمد السيد كامل السيد   6
                                

 احمد امجد محمد شاهين   7
                                

 احمد ايمن احمد ابراهيم محمد   8
                                

 احمد ايمن احمد امين   9
                                

                                 احمد ايمن عبد السميع  عبد الواحد   11

 حمد ايمن عبد المحسن ابراهيم ا  11
                                

 احمد ايمن عطيه فرؼلى   12
                                

 احمد ايهاب عبد الرازق مدبولى   13
                                

 احمد ايهاب عبد المحسن ابراهيم   14
                                

 احمد بهاء محمد يوسؾ محمد على   15
                                

                                 احمد جمال ابو الفتوح محمد عبد الحفيظ  16

 احمد جمال شديد سليمان موسى   17
                                

 احمد جميل محمد رستم   18
                                

                                 احمد جميل محمد عبد الحليم رضوان   19

                                 احمد حسام احمد فهمى عبد السالم   21

 احمد حسام محمد سيد احمد   21
                                

 احمد حسن ابراهيم محمد عفيفى   22
                                

 احمد حسين سيد احمد   23
                                

 احمد حلمى حسن عبد الوهاب   24
                                

 احمد حمدى بشرى عرفه عفيفى   25
                                



                                                      -المادة : (       3شعبة    ) الفرقة الدراسية الثانية                               
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 احمد خالد موسى عبد الرؤوؾ  1
                                

 احمد رافت عبد هللا حسب النبى   2
                                

 احمد ربيع رجب عبد الهادى   3
                                

 احمد رضا احمد ابراهيم رواش   4
                                

 احمد رضا فتحى عبد الكريم  5
                                

                                 سامى عبد الهادى عبد الهادى  احمد  6

 احمد سامى عطية عبد الفتاح   7
                                

 احمد سعد عبد العظيم احمد    8
                                

                                 احمد سعيد عبد المحسن محمد عابد   9

 احمد سعيد على محمد  11
                                

                                 احمد سعيد متولى مصطفى السرسى  11

 احمد سعيد محمد عفيفى البربرى   12
                                

 احمد سعيد نعمان نصر   13
                                

 احمد سليمان يحيى ؼنيم   14
                                

 احمد سمير عبد العال ابراهيم   15
                                

 احمد سمير محمد عبد الوهاب   16
                                

 احمد سمير مصطفى الديب   17
                                

 احمد سيد ابراهيم محمود   18
                                

 احمد شحاته محمود السيد  19
                                

 د شريؾ سعيد عبد الحميد احم  21
                                

 احمد صفوت عبد الاله محمود   21
                                

 احمد صفوت محمد صالح   22
                                

 احمد ضياء فتحى عبد الفتاح   23
                                

 احمد طاهر على سليمان   24
                                

 احمد طلعت عزت محمد خليفة   25
                                



                                       -المادة : (       4شعبة    ) الفرقة الدراسية الثانية                                       
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 احمد عادل طه عبد هللا   1
                                

 احمد عادل عبد الفتاح عفيفى   2
                                

 احمد عادل فتوح عواد  3
                                

 احمد عادل محمود عبد المحسن   4
                                

 احمد عاطؾ الشحات عبد الؽنى   5
                                

 احمد عبد الحليم جودة عبد الحليم   6
                                

 احمد عبد العزيز حسن عبد العزيز   7
                                

 احمد عبد القادر حسانين عبد القادر   8
                                

 احمد عبد هللا ابراهيم محمد   9
                                

 احمد عبد هللا حامد عبد هللا   11
                                

  احمد عبد المنعم محمود احمد   11
                                

 عبد الهادى عبد الفتاح  احمد  12
                                

                                 احمد عرابى ابراهيم محمد سليمان   13

 احمد عصام عبد الفتاح على   14
                                

 احمد عصام معوض عبد الفتاح   15
                                

 احمد عفيفى خميس عفيفى   16
                                

 احمد عفيفى عبد الفتاح عفيفى   17
                                

 احمد عكاشة محمد محمد   18
                                

 احمد عالء انور مصلحى  19
                                

 احمد على احمد على مصطفى   21
                                

 احمد عماد احمد عبيد   21
                                

 احمد عماد عبد الهادى محمد   22
                                

 احمد عماد محمود محمد سالمان  23
                                

 احمد عواد عواد عبد الفتاح   24
                                

 احمد فايد شحاته فايد  25
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                                 احمد فتحى عبد الخالق عبد المعطى   1

 احمد فتحى محمد احمد   2
                                

 احمد فرحات محمد صالح  3
                                

 احمد ماهر احمد على   4
                                

 احمد ماهر السيد محمد سيؾ  5
                                

 احمد مجدى راضى سعداوى   6
                                

                                 احمد مجدى محمد احمد عبد الفتاح   7

 احمد مجدى موسى تهامى   8
                                

 احمد محمد ابراهيم محمود   9
                                

 احمد محمد ابو سريع السيد  11
                                

 احمد محمد احمد ابراهيم   11
                                

 احمد محمد احمد ابو العال سالمه   12
                                

 احمد محمد احمد حسن   13
                                

 احمد محمد احمد سيد ابراهيم   14
                                

 احمد محمد احمد عدلى   15
                                

 احمد محمد السيد حسن محمد   16
                                

 احمد محمد السيد عزب   17
                                

 احمد محمد امين امين   18
                                

 احمد محمد جودة بدوى  19
                                

 احمد محمد حافظ حافظ   21
                                

 احمد محمد حسن مختار حسن    21
                                

 احمد محمد حمدى رمضان   22
                                

 احمد محمد سالم عبد الرحمن   23
                                

 احمد محمد سعيد حسن   24
                                

 احمد محمد طلعت ابراهيم   25
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                                 احمد محمد عبد الجليل محمد العشماوى  1

 احمد محمد عبد الجواد محمد  2
                                

                                 احمد محمد عبد الرحمن محمد الشيخ  3

 احمد محمد عبد الرحمن محمود   4
                                

 احمد محمد عبد اللطيؾ محمد  5
                                

 احمد محمد عبد المعطى السيد   6
                                

 احمد محمد عبد المعطى عامر   7
                                

                                 احمد محمد عبد الهادى عبد الفتاح   8

 احمد محمد على محمد   9
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 احمد محمد محمد عبد السالم   11
                                

 احمد محمود احمد مؽربى  12
                                

 احمد محمود عبد هللا ابوالسعود  13
                                

                                 احمد محمود مؽاورى السيد البهيجى   14

 احمد مدبولى احمد متبولى   15
                                

 احمد مدحت بسيونى عبد الرازق   16
                                

 احمد مدحت حسن عبد الصادق  17
                                

 احمد مصطفى بحيرى بدر   18
                                

  احمد مصطفى عيسى عبد هللا   19
                                

 احمد ممدوح حسن على البربرى   21
                                

 احمد مهدى محمود رمضان امام   21
                                

 احمد نادر على ابراهيم   22
                                

 احمد نصر صالح عزام   23
                                

 احمد هانى مصطفى موسى خاطر  24
                                

 احمد وائل جودة فرجالى  25
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 احمد وائل عبد اللطيؾ احمد   1
                                

                                 احمد وائل محمد  سامى على محمد   2

 احمد وحيد عبدالحليم ابراهيم   3
                                

 احمد وليد احمد احمد الجمل   4
                                

 احمد وليد احمد بكرى قربوص  5
                                

 احمد وليد طلعت محمد ك  6
                                

 احمد ياسر احمد اسماعيل   7
                                

 احمد ياسر احمد محمد احمد   8
                                

 احمد ياسر محمد احمد   9
                                

 احمد يحى محمد محمد بشير  11
                                

                                 احمدعادل محمد صالل الدين السيد  11

 ادهم احمد عبد العظيم السيد   12
                                

                                 ادهم اسامة محمد رضا عبد اللطيؾ   13

 ادهم اشرؾ سليمان عطيه قرطام  14
                                

 ادهم السيد جودة احمد   15
                                

                                 ادهم محمد عبد الحميد عبد الفتاح   16

 ادهم محمد عبد الؽنى محمد   17
                                

 ادهم محمد عبد المقصود السيد   18
                                

 ادهم محمد عطية بركات   19
                                

 ادهم محمد على السيد على   21
                                

 اسامة محمد طه محمد عسل   21
                                

 اسامة هاشم على عبد المعطى   22
                                

 اسامه جمال معاذ حسنين   23
                                

 اسامه صالح الدين محمود محمد   24
                                

 اسالم اشرؾ محمد جودة  25
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 اسالم ايمن شعبان عبد الرحمن   1
                                

 اسالم خالد فتحى محمد السيد  2
                                

 اسالم صبرى امين محمد   3
                                

 عبد العاطى اسالم عصام حسين   4
                                

 اسالم محمود محمود جبر  5
                                

 اسالم وليد امام هاشم   6
                                

 اسماعيل فضل هللا عبد الخالق   7
                                

 اسماعيل محمد فاروق على   8
                                

 اشرؾ حافظ عبد العظيم احمد    9
                                

 اشرؾ شريؾ حلمى احمد  11
                                

 اشرؾ محمد محمد السيد رجب  11
                                

                                 امام حماده امام اسماعيل سطوحى   12

 امام رضا السيد احمد   13
                                

 امجد هشام شحاته السيد   14
                                

 امير ابراهيم لبيب سعد  15
                                

 امير خالد السيد سالم محمود  16
                                

 امين حافظ امين على  17
                                

 انور يسرى انور ابراهيم   18
                                

 اياد محمود محمد كامل الرباط   19
                                

 اياد ياسر صالح مصطفى   21
                                

                                 ايمن سعيد محمد السيد المسلمانى   21

 ايهاب احمد محمد عبد الرحيم   22
                                

 باسل احمد حسنى محمد   23
                                

 باهى رضا احمد الصياد  24
                                

 باهى محمد السيد احمد   25
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 بكر احمد عبد العزيز احمد ابراهيم  1
                                

 بوال عماد حنا ابراهيم   2
                                

 بيومى مجدى بيومى عيسى   3
                                

 تقى هللا محسن ابو الفتوح محمد   4
                                

 توفيق ايمن توفيق فرج   5
                                

 ثابت وجيه ثابت السيد  6
                                

 جالل حازم جالل محمود   7
                                

 جالل محمد احمد جالل   8
                                

 جليبيب محمود محمد محمود متولى   9
                                

                                 جمال عبد الحميد محمد جمال الدين      11

 جمال محمد جمال نافع بدوى   11
                                

 على جوده على جوده   12
                                

 حازم ايمن عيد عربى عيد   13
                                

 حازم رضا جودة عبد النبى   14
                                

 حازم صالح امين فرج شلبى   15
                                

 حازم محمد محمدى محمد احمد  16
                                

                                 حسام الدين حماده سليمان فتح هللا  17

 حسام شريؾ محمد احمد عمارة   18
                                

 حسام عادل سيد احمد مسعود  19
                                

 حسام عصام عبد الشافى عليوة  21
                                

 حسام فؤاد لبيب نصار   21
                                

 حسام محمد  السيد احمد الشاذلى  22
                                

 حسام محمود السيد محمد   23
                                

 حسن ربيع سيد قرنى حسان   24
                                

 حسن عادل حسن محمد   25
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 حسن عبد الستار حسن محمود  1
                                

 حسن عبد العال حسن عبد العال   2
                                

 حسن مدحت حسن  محمود   3
                                

 حسن مصطفى حسن شحاتة   4
                                

 حسن مصطفى نبوى دسوقى   5
                                

                                 حسين احمد حسين سليمان السيد   6

 حسين احمد عواد احمد  7
                                

 حسين طارق حسين عطيه  8
                                

 حسين عبد الفتاح يس عبد الفتاح   9
                                

 حسين يوسؾ السيد يوسؾ السيسى    11
                                

 الحسينى طنطاوى عبد الؽنى   11
                                

 حمدى اشرؾ محمد رمضان   12
                                

 حمدى محمد السعيد حامد   13
                                

 حمدى محمد حمدى محمد  14
                                

 خالد احمد السيد عمر   15
                                

 خالد احمد بحيرى عبد الفتاح   16
                                

 خالد سيد حسن سيد مرسى   17
                                

 خالد محمد ابراهيم السيد الؽريب  18
                                

 خالد محمد فكرى محمود محمد   19
                                

 خالد محمد مصطفى ابراهيم  21
                                

 خالد هشام عبد المولى امين   21
                                

 ديفيد وائل نبيل عبده حنا   22
                                

 رابح محمد رابح محمد   23
                                

 زكريا محمد زكريا حسين   24
                                

 زياد احمد السيد مختار  25
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 زياد احمد حامد عبد الؽنى   1
                                

 زياد احمد دسوقى السيد دسوقى   2
                                

 زياد احمد ماهر احمد   3
                                

                                 زياد احمد محمد عبد الفتاح الزاملى   4

 زياد اشرؾ السيد بيومى   5
                                

 زياد جمال الدين عامر محمد   6
                                

 زياد طارق زكى عبد العال   7
                                

                                 زياد عصام ابراهيم الدسوقى على   8

 زياد محمود شوقى عثمان   9
                                

                                 زياد ياسر عبد الحى محمد بيومى   11

                                 سامح محمد عبد السميع عبد السالم   11

 سامى اشرؾ سامى عبد الؽنى  12
                                

 سعد صابر محمد الدمرداش   13
                                

 سعد ناصر سعد متولى   14
                                

 سعيد ابراهيم سعيد ؼنام   15
                                

 سعيد عصام امين االكشر   16
                                

 سعيد محمد جالل سليمان    17
                                

 سعيد محمد سعيد رشاد   18
                                

 سعيد محمد عيد احمد   19
                                

 سعيد نبيل سعيد عبده محمد   21
                                

 سمير النادى السيد محمد النادى  21
                                

 سمير حسام الدين سمير جاهين  22
                                

23   
                                

24   
                                

25                                   
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ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

 سمير مجدى على محمد عز   1
                                

 يد ابراهيم السيد عبد الرحمن الس  2
                                

 السيد امام السيد محمد زيد  3
                                

 السيد خالد السيد حسن   4
                                

 السيد خالد صالح بكرى   5
                                

 السيد رافت السيد البسطويسى  6
                                

 سيد رافت سيد عبد الؽنى   7
                                

 سيد سعيد سيد ليسى شحات  8
                                

                                 السيد محمد الطوخى السيد عبد المحسن   9

 سيد محمد سيد عبد هللا جاد  11
                                

 السيد وليد السيد احمد الحجار   11
                                

 سيؾ االسالم محمد بكرى   12
                                

                                 سيؾ الدين اسامة صالح الدين حسين   13

                                 سيؾ الدين اشرؾ لطفى عبد الرحمن   14

 سيؾ الدين وليد عزمى عبد الوهاب   15
                                

 سيؾ الدين يحى زكريا سليمان   16
                                

 سيؾ السيد جودة احمد سعيد    17
                                

 سيؾ هللا عادل محمد عبد الحميد   18
                                

19   
                                

 سيؾ كرم فاروق امام طعيمه    21
                                

 شادى ايهاب كمال على   21
                                

 شريؾ فتحى حسن ابراهيم   22
                                

23                                   

24                                   

25   
                                



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                  -المادة : (   13شعبة    ) الثانية                            الفرقة الدراسية 

 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        
ى

مال
ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

 صالح احمد سليمان مصيلحى  1
                                

 صالح اسالم صالح الدين السيد   2
                                

 حسانينصالح محمد على   3
                                

 صالح وسام صالح جوده   4
                                

 طارق محمد خليل محمد   5
                                

 طاهر السيد حسين محمد البالط  6
                                

 طلعت السيد حسن صبحى   7
                                

 طه فهمى مؽاورى احمد   8
                                

 عادل طارق عادل محمود منصور   9
                                

 عادل عماد محمود مصطفى الكتاتنى  11
                                

 عادل قاسم محمد براهيم  11
                                

 عبد الحميد اشرؾ عبد الحميد صيام   12
                                

 عبد الحميد السيد محمد عبد الفتاح  13
                                

                                 عبد الحميد فارس عبد الحميد محمود   14

 عبد الحميد مجدى عبد النبلى امين   15
                                

                                 حميد محمود محمود عبد الرحمن عبد ال  16

                                 عبد الحميد محي عبد الحميد عبد الحميد   17

 عبد الخالق انور محمد دنيبه  18
                                

 عبد الرحمن ابراهيم الدسوقى محمد   19
                                

 عبد الرحمن ابراهيم عبدالباقى   21
                                

 عبد الرحمن ابراهيم عواد احمد  21
                                

 عبد الرحمن ابراهيم كمال   22
                                

23   
                                

24   
                                

25   
                                



 

                             -المادة : (     14شعبة    ) الفرقة الدراسية الثانية                                
 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        

ى
مال

ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

                                 عبد الرحمن اسامة السيد عبد الحليم   1

 عبد الرحمن اشرؾ سالم عنتر   2
                                

 عبد الرحمن اشرؾ محمد على   3
                                

 عبد الرحمن اكرامى يحيى محمود   4
                                

                                 عبد الرحمن السيد عبد العظيم شحاته  5

 عبد الرحمن السيد محمد محمد   6
                                

                                 عبد الرحمن امين محمد عبد الوهاب   7

 عبد الرحمن ايهاب جابر خليفة   8
                                

                                 عبد الرحمن جمال رمضان رمضان   9

 عبد الرحمن جمال سعيد محمود   11
                                

 عبد الرحمن حسن ابراهيم محمود   11
                                

 عبد الرحمن حسن محمود حسن   12
                                

 عبد الرحمن حمدى صالح ذكى فودة   13
                                

 عبد الرحمن خالد عبده عطيه   14
                                

 عبد الرحمن رضا صالح عبد السالم   15
                                

 عبد الرحمن زكريا جاد هللا محمد   16
                                

 عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن   17
                                

 عبد الرحمن سالمه احمد السيد   18
                                

 عبد الرحمن شكرى السعيد رخا  19
                                

 عبد الرحمن طارق نبيل الكرداوى  21
                                

 عبد الرحمن طاهر عبد المجيد  امام  21
                                

 عبد الرحمن عبد الباسط احمد   22
                                

23   
                                

24   
                                

25   
                                



                                                      -المادة : (       15شعبة    ) الفرقة الدراسية الثانية                               

 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        
ى

مال
ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

                                 عبد الرحمن عبد الحميد السيد عبد هللا  1

 عبد الرحمن عبد هللا محمد حسن   2
                                

 عبد الرحمن على عبد هللا محمد   3
                                

 عبد الرحمن فرج عمر صالح   4
                                

                                 عبد الرحمن فيصل عبد الرحمن جودة   5

 عبد الرحمن مجدى على خليل   6
                                

 عبد الرحمن محارب عبد الهادى  7
                                

                                 عبد الرحمن محمد صالح عبد الرحمن   8

                                 عبد الرحمن محمد عبد المرضى محمود   9

 عبد الرحمن ناجى السيد محمد   11
                                

                                 عبد الرحمن ناصر محمد عبد الرحمن   11

                                 عبد الرؤؾ احمد عبد الرؤؾ ابراهيم   12

                                 عبد الستار رافت عبد الستار ابراهيم  13

 عبد السالم احمد لطفى احمد احمد  14
                                

 عبد العزيز زهير عبد العزيز مختار  15
                                

 عبد العزيز صالح عزب عبد اللطيؾ  16
                                

 عبد العزيز طارق عبد العزيز حسن   17
                                

                                 عبد العزيز عاصم عبد العزيز عبد النبى   18

                                 عبد العزيز مجدى عبد العزيز الحسينى   19

 عبد العزيز محمد عبد العزيز سالم   21
                                

                                 عبد العظيم خالد عبد العظيم عبد المقصود  21

                                 عبد الؽفار محمود عبد الؽفاراحمد الليثى   22

23   
                                

24                                   

25   
                                



                                       -المادة : (       16شعبة    ) الفرقة الدراسية الثانية                                       

 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        

ى
مال

ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

 عبد الؽنى محمد عبد الؽنى احمد   1
                                

 عبد الؽنى محمد عبد الؽنى محمد   2
                                

 عبد الؽنى محمد عبد الؽنى محمد   3
                                

                                 عبد الفتاح عصام السيد عبد الفتاح   4

 عبد الفتاح وائل عبد الفتاح شحاته  5
                                

 عبد هللا احمد احمد اسماعيل  6
                                

 عبد هللا احمد النقيلى احمد رجب   7
                                

                                 عبد هللا الحسينى الصباحى ابو المعاطى   8

 عبد هللا السيد حسين السيد محمد   9
                                

 عبد هللا سامى محمد عودة  11
                                

 عبد هللا سيد حسين ابو الهنا   11
                                

                                 عبد هللا عادل عفيفى محمد عفيفى  12

 عبد هللا عماد الدين محمد رشاد  13
                                

 عبد هللا ماهر السيد مصطفى رخا   14
                                

 عبد هللا محمد حسب سالمة  15
                                

 عبد هللا محمد سليمان ابو العال  16
                                

 عبد هللا محمد عبد هللا محمد   17
                                

 عبد هللا مهنى على زاهى  18
                                

                                 عبد المنعم ابراهيم عبد المنعم ابراهيم   19

 عبد المنعم فواز عبد المنعم محمد   21
                                

 د الهادى حنفى محمود محمودعب  21
                                

 عبد الوهاب عالء عبد الحميد محمد   22
                                

23   
                                

24   
                                

25   
                                



             -المادة : (    17 شعبة    )الفرقة الدراسية الثانية                                                                                              

 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        
ى

مال
ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

 عبده احمد عبده السيد عصر   1
                                

                                 عبده على زين العابدين على بيومى   2

 عثمان حسن جودة حسن  3
                                

 عصام احمد ابوزيد عطيه مصطفى   4
                                

                                 عصام الدين عاطؾ عثمان عبد القادر   5

 عصام حسام الهادى على   6
                                

 عمر زكريا عبد الشافى محمد  7
                                

 عمر عبد المجيد يسن يسرى  8
                                

 عمران خالد السيد عواد   9
                                

 عمرو بديوى مصطفى بديوى   11
                                

 عمرو خالد زايد محمد   11
                                

 عمرو سعيد حسانين عبد المعطى   12
                                

 عمرو صبرى محمد عبد العزيز   13
                                

 عمرو عماد يوسؾ مرسى  14
                                

                                 عمرو محمد حسن  على الشناوى  15

 عمرو محمد زيد دسوقى نوار   16
                                

                                 عمرو محمود عبد الرازق عبد الجواد  17

 عمرو مصطفى احمد محمود   18
                                

 عمرو وليد حسن عبد القادر   19
                                

 عوض مجدى عوض عوض  21
                                

 فادى محمد عبد الحفيظ محمد   21
                                

 ارس احمد عبد الفتاح احمد ف  22
                                

23                                   

24   
                                

25   
                                



                                                                -المادة : (        18  شعبة    ) الفرقة الدراسية الثانية                              

 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        
ى

مال
ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

 فارس فايز عبد العزيز محمد   1
                                

 فتحى عبد الفتاح على الفرماوى   2
                                

 فتحى عبده فتحى يوسؾ   3
                                

 فتحى هانى حسين عبد الحليم   4
                                

 فريد محمد فريد السيد   5
                                

 فهمى ايهاب فهمى محمود   6
                                

 فوزى اسامة فوزى عبد الحميد   7
                                

 فوزى وليد فوزى السيد   8
                                

 كريم اسامة السيد محمود   9
                                

 كريم اسامة عبد العزيز محمد حسين   11
                                

 كريم اشرؾ محمد احمد العيسوى   11
                                

 كريم اشرؾ محمد محمد فرج  12
                                

 كريم السيد على احمد   13
                                

 كريم بكرى عبد العزيز احمد   14
                                

 كريم شحاته نسيم شحاته  15
                                

 كريم شريؾ عربى محمد   16
                                

 كريم عادل ابراهيم احمد  17
                                

 كريم عصام الدين على محمد   18
                                

 كريم مجدى محمد محمد   19
                                

 كريم محمد رضا عبد الحى   21
                                

 كريم محمد عبد الرازق على   21
                                

22   
                                

23   
                                

24   
                                

25   
                                



                                        -:المادة  (    19  شعبة    ) الفرقة الدراسية الثانية                                                                                      

 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        

ى
مال

ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

 كريم محمد عبد العظيم احمد   1
                                

 كريم محمد عيد محمد   2
                                

                                 كريم محمد محمد شعبان الشربينى   3

 كريم محمد محمود عثمان   4
                                

                                 كريم محمود شكرى محمد عبد النبى   5

 كريم ناصر الليثى شيخون  6
                                

 كريم وليد عبد الكريم عبده   7
                                

 عفيفى  كريم يحيى محمد  8
                                

 كمال محمد كمال محمود   9
                                

 مازن طارق عبد الحميد منصور   11
                                

 مازن عالء على بدوى   11
                                

 مازن مجدى محمد عبد الحميد   12
                                

 مازن محمد عبد الواحد على   13
                                

                                 مازن محى الدين محمد يوسؾ شحاته  14

 مازن ياسر منير السيد   15
                                

 ماهر حسن ابراهيم يوسؾ عوض   16
                                

 متولى محمد متولى عبد المقصود  17
                                

 مجدى محمد ابراهيم عبد العال   18
                                

 محمد ابراهيم عبد المنعم محمد   19
                                

                                 محمد ابراهيم محمد عبدالوهاب خليل   21

 محمد احمد السيد محمد   21
                                

22   
                                

23   
                                

24   
                                

25                                   



                               -المادة : (   21شعبة    )الفرقة الدراسية الثانية                                           

 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        
ى

مال
ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

 محمد احمد جمعه عفيفى   1
                                

 محمد احمد زكريا حسنى   2
                                

 محمد احمد عبد الحميد احمد   3
                                

 محمد احمد عطيه محروس  4
                                

 محمد احمد عواد احمد   5
                                

 محمد احمد عواد احمد الجعفرى  6
                                

 محمد احمد فتحى عصر   7
                                

 محمد احمد فتحى محمد حسن   8
                                

 محمد احمد محمد احمد عرابى   9
                                

                                 محمد احمد محمد السيد الشوربجى   11

 محمد احمد محمد السيد النجار   11
                                

 محمد احمد محمد الشحات  12
                                

 محمد احمد محمد فضل   13
                                

 محمد احمد محمد محمد نصار   14
                                

 محمد احمد محمد محمود   15
                                

 محمد احمد محمود محمد   16
                                

 محمد احمد يوسؾ احمد   17
                                

 محمد احمد يوسؾ الدهشان   18
                                

 محمد اسامة فتحى عبد المقصود   19
                                

                                 محمد اسامة محمد ابراهيم ابو عرب   21

 محمد اسامه محمد محمد الصباغ  21
                                

22   
                                

23   
                                

24   
                                

25   
                                



                                                      -المادة : (    21شعبة    ) الفرقة الدراسية الثانية                                        

 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        
ى

مال
ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

 محمد اسالم محمد عبد البديع   1
                                

                                 محمد اسماعيل اسماعيل فارس محمد   2

 محمد اشرؾ السيد محمد عيد   3
                                

 محمد اشرؾ ذكى زهرة   4
                                

 محمد اشرؾ رزق صقر   5
                                

 محمد اشرؾ عبد الؽنى ابراهيم   6
                                

 محمد اشرؾ محرم محمد   7
                                

 محمد اشرؾ محمد على بهنس  8
                                

 محمد السعيد محمد سعيد على   9
                                

 محمد السيد احمد عبد الحميد   11
                                

 محمد السيد حسانين ابو سقاية  11
                                

 محمد السيد عبد هللا محمد   12
                                

 محمد السيد محمد متولى   13
                                

 محمد ايمن السعيد محمد   14
                                

 محمد ايمن السيد صابر   15
                                

 محمد ايمن عبد الفتاح جوده  16
                                

 محمد ايمن عبد هللا عبد الحليم   17
                                

                                 محمد ايهاب مسعد محمد  السايس  18

 محمد بدوى محمد على محمد  19
                                

 محمد حسام الدين سيد زايد عبده  21
                                

21   
                                

22   
                                

23   
                                

24   
                                

25   
                                



                             -المادة : (   22شعبة    )الفرقة الدراسية الثانية                              

 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        
ى

مال
ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

 محمد حسن احمد شعبان   1
                                

                                 محمد حسن السيد حسن الصواؾ   2

 محمد حسن السيد رجب   3
                                

 محمد حسن حسن ابراهيم   4
                                

                                 محمد حسن عبد الكريم عبد التجلى   5

 محمد حسن على حسن  6
                                

 محمد حسن محمود محمد   7
                                

 محمد حسين الشاذلى محمد   8
                                

 محمد حلمى محمد مصليحى شندى   9
                                

 محمد حمدى عبد الحميد النادى على   11
                                

 محمد حمدى عبد السالم عبد العال  11
                                

 محمد حمدى على محمد عنتر   12
                                

 محمد خالد ابراهيم عبد الحق   13
                                

 محمد خالد احمد محمد سليمان   14
                                

 محمد خالد سليمان سليمان عزب   15
                                

                                 محمد خالد عبد الفتاح عبد الوهاب   16

 محمد خالد ماهر صابر حسن   17
                                

 محمد خالد محمد عبدالعزيز  18
                                

 محمد رجب حسن سليمان   19
                                

 محمد رجب عبد الحكم نور   21
                                

21   
                                

22   
                                

23   
                                

24   
                                

25   
                                



                              -المادة : (    23شعبة    ) الفرقة الدراسية الثانية                                                                                                  

 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        
ى

مال
ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

 محمد رضا حسين بسيسى   1
                                

 محمد رضا عبد العزيز على احمد   2
                                

 محمد رضا محمد احمد اسماعيل   3
                                

 محمد رضا محمد صالح ذكى   4
                                

 محمد رضا محمد عواد البنا   5
                                

 محمد رضا محمد كمال محمد   6
                                

 محمد رفعت احمد محمود   7
                                

 محمد زكريا سلمان جمعه  8
                                

 محمد سابق عبد هللا سابق  9
                                

 محمد سامح محمد سامى   11
                                

 محمد سعد ابراهيم على   11
                                

 محمد سعد اسماعيل السيد زؼارى  12
                                

 محمد سعيد السيد على   13
                                

                                 محمد سعيد عبد الحكيم ابراهيم رضوان   14

 محمد سعيد عبد السميع عبد الصمد   15
                                

 محمد سعيد عبد هللا محمد ابراهيم   16
                                

 محمد سليمان فاروق عبد العليم   17
                                

 محمد سمير حسانين محمد   18
                                

 محمد سيد محمد محمد   19
                                

 محمد شافعى على احمد   21
                                

21   
                                

22   
                                

23   
                                

24   
                                

25   
                                



                             -المادة : (     24شعبة    ) الفرقة الدراسية الثانية                              

 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        
ى

مال
ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

 محمد شاكر جودة عبد العليم   1
                                

                                 محمد شحته محمد محمد عيد قايد  2

 محمد شريؾ بحيرىسالم  3
                                

 محمد شعبان على محمد عبده  4
                                

                                 محمد شعبان محمد كامل احمد ابو باشا   5

 محمد صبرى سعيد محمد عفيفى   6
                                

 محمد صفوت امين االكشر   7
                                

 محمد صالح محمود حسين سيد   8
                                

 محمد ضياء الدين عبد العظيم احمد   9
                                

 محمد طارق عبد هللا ابراهيم محمد   11
                                

 محمد طارق محمد محمد عبد الديم   11
                                

 محمد طاهر محمد عواد الشاعر   12
                                

 مد عادل ابراهيم ابراهيم محمد مح  13
                                

 محمد عادل السيد سيد احمد سالم  14
                                

 محمد عادل سيد عبد العزيز عطيه  15
                                

 محمد عادل شحات بديوى  16
                                

 محمد عادل عبد الحميد سرور   17
                                

                                 محمد عادل عبد الفتاح عبد المعبود   18

 محمد عادل محمد يوسؾ   19
                                

 محمد عارؾ لطفى عيد القرم  21
                                

21   
                                

22   
                                

23   
                                

24   
                                

25   
                                



                                    -المادة : (   25شعبة    ) لفرقة الدراسية الثانية                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        

ى
مال

ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

 محمد عاطؾ السيد صابر   1
                                

                                 محمد عاطؾ عبد النبى على السيد   2

 محمد عايد مهدى دسوقى عوض  3
                                

 محمد عبد الباقى يونس عبد الباقى   4
                                

 محمد عبد الحميد عبد الدايم   5
                                

 محمد عبد الخالق عربى حسن  6
                                

                                 محمد عبد الرازق عبد العاطى عبد العزيز  7

 محمد عبد الرازق محمد صالح   8
                                

                                 محمد عبد الرحيم عبد الرحيم ابراهيم   9

 محمد عبد الرؤؾ معروؾ على   11
                                

                                 محمد عبد القادر عبد الرازق عبد القادر  11

                                 محمد عبد المعبود رجب عبد المعبود   12

 محمد عبد المقصود جمال الدين   13
                                

 محمد عبد المنعم محمد الهادى   14
                                

 محمد عبد الناصر محمود حسنين   15
                                

 محمد عزت سعيد حسين داردر   16
                                

 محمد عصام اسماعيل محمد صالح   17
                                

 محمد عصام السيد ذكر  18
                                

 محمد عصام محمد خيرى   19
                                

 محمد عصام محمد عبد الهادى   21
                                

21   
                                

22   
                                

23   
                                

24   
                                

25   
                                



 

                             -المادة : (     26شعبة    ) الفرقة الدراسية الثانية                                
 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        

ى
مال

ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

 محمد عطية عبد الجواد شحاته   1
                                

 حمد عالء الدين احمد الصادق م  2
                                

 محمد عالء الدين عبد الحميد حسن   3
                                

 محمد على عبد الحميد مصطفى   4
                                

 محمد على محمد زهره  5
                                

 محمد على محمد عبد المنعم   6
                                

 محمد عماد حمدى محمود   7
                                

 محمد عماد على محمد   8
                                

 محمد ؼريب حامد ؼريب   9
                                

 محمد فاير شاكر السيد   11
                                

 محمد فتحى محروس عبد الفتاح   11
                                

                                 محمد كمال الدين احمد عبد الكريم   12

 محمد كمال محمد عبد الخالق   13
                                

 محمد كمال نور على   14
                                

 محمد مجدى محمد محمد عسكر  15
                                

                                 محمد محمد رضا عبد المنعم عثمان   16

 محمد محمود اسماعيل فرج   17
                                

                                 محمد محمود عاطؾ محمود عثمان   18

 محمد محمود عمر محمد   19
                                

 محمد محمود ؼريب محمود   21
                                

21   
                                

22   
                                

23   
                                

24   
                                

25   
                                



                                                      -المادة : (       27شعبة    ) الفرقة الدراسية الثانية                               

 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        
ى

مال
ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

 محمد محمود محمد حسنين   1
                                

 محمد محمود محمود احمد البهوتى   2
                                

 محمد محمود موسى السيد موسى  3
                                

 محمد محى حسنى عبد المجيد   4
                                

                                 محمد مختار عبد المنعم محمد عبده  5

 محمد مدحت فتحى ؼنيم   6
                                

 محمد مصطفى سعد محمد   7
                                

 محمد مصطفى على محمد ابوعز  8
                                

                                 محمد مصطفى محمد السيد احمد    9

 محمد مصطفى محمد عبده   11
                                

 محمد مصطفى محمد مصطفى محمد   11
                                

 محمد ممدوح محمد عبد الؽفار   12
                                

 محمد نادر محمد  منتصر محمد   13
                                

 محمد ناصر ابو الؽيط على   14
                                

 محمد نبيل محمد شندى  15
                                

 محمد نصر عليوه محمد   16
                                

 محمد نصيؾ السيد محمد على   17
                                

 محمد هادى محمد عبد العليم   18
                                

 محمد هشام محمد هاشم  19
                                

 محمد هشام مصطفى محمد  21
                                

21   
                                

22   
                                

23   
                                

24   
                                

25   
                                



                                       -المادة : (   28شعبة    ) الفرقة الدراسية الثانية                                       

 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        

ى
مال

ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

 محمد هيثم محمد حسن حسن  1
                                

 محمد وائل عبد الحميد على   2
                                

 محمد وائل مصطفى فرحات   3
                                

 محمد وجيه السيد محمود عيسى  4
                                

 محمد وجيه عبد الفتاح زيدان   5
                                

 محمد وليد عبد الفتاح محمد   6
                                

 محمد ياسر عبد ربه محمد   7
                                

 محمد ياسر محمد محمد ابرهيم   8
                                

 محمد يحى محمد شعبان  9
                                

 محمد يوسؾ عيد محمد سعد   11
                                

 محمود احمد جالل احمد   11
                                

 محمود احمد حسنين محمد حسنين   12
                                

 محمود احمد عويس احمد عويس   13
                                

 محمود احمد محمد احمد ابو ستيت   14
                                

 محمود احمد محمد مختار   15
                                

 محمود احمد محمود تهامى   16
                                

 محمود احمد محمود عبد الحميد   17
                                

 محمود احمد محمود كمال  18
                                

 محمود اسامة محمود عبد هللا دراز   19
                                

 محمود اشرؾ عبد الفتاح بكير  21
                                

21   
                                

22   
                                

23   
                                

24   
                                

25   
                                



             -المادة : (     29   شعبة    )الفرقة الدراسية الثانية                                                                                              

 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        
ى

مال
ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

 محمود اشرؾ على الجيوشى     1
                                

                                 محمود اشرؾ محمود ابو زيد حميده   2

 محمود اكرامى عبد القادر حامد   3
                                

                                 محمود الجيوشى عبد الفتاح عبد الحى  4

 محمود السيد عبد البارى جاد عصر   5
                                

 محمود السيد محمد الهادى ابراهيم   6
                                

 محمود السيد محمود الكشك   7
                                

 محمود ايمن عبد المؤمن ؼالى   8
                                

 محمود جمعه عبد هللا محمد   9
                                

 محمود حسن محمود عرفه   11
                                

 محمود خاطر رزق عبد الحميد   11
                                

                                 محمود خالد عبد القوى محمود على   12

 محمود خيرى على عثمان   13
                                

 محمود سامى عبد الحليم بيومى   14
                                

 محمود سعد امام محمود باشه  15
                                

 محمود سالمه محمد سالمه   16
                                

 محمود سمير محمد حسن   17
                                

                                 محمود سمير محمد عبد الفتاح على   18

 محمود سمير محمود محمد   19
                                

 محمود صبرى احمد وهبه  21
                                

21                                   

22                                   

23                                   

24                                   

25   
                                



                                                                -المادة : (        31  شعبة    ) الفرقة الدراسية الثانية                              

 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        
ى

مال
ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

 محمود صالح الدين عبده   1
                                

                                 محمود طارق عبد المحسن برهومة  2

                                 محمود عادل مؽاورى بحيرى عبده   3

 محمود عاطؾ محمد محمود محمد  4
                                

                                 محمود عبد الؽفار عبد هللا ابراهيم شعيب   5

 محمود عبد الكريم شوقى محمد   6
                                

                                 محمود عبد الهادى مرسى عبد الهادى   7

 محمود عصام احمد احمد  8
                                

 محمود عصام السيد عيد احمد   9
                                

 محمود عماد محمود زايد   11
                                

 محمود محمد ابراهيم محمد على   11
                                

                                 محمود محمد حسن محمود حماده  12

 محمود محمد زاهى ابراهيم  13
                                

 محمود محمد سيد فرج امام   14
                                

 محمود محمد عبد القادر حسنين   15
                                

 محمود محمد على احمد على   16
                                

 محمود محمد محمد محمد على   17
                                

                                 محمود محمد محمود ابراهيم قمر  18

 محمود محمد محمود احمد رزق  19
                                

                                 محمود محمد محمود توفيق احمد  21

21                                   

22                                   

23                                   

24                                   

25   
                                



                                        -المادة : (     31شعبة    ) الفرقة الدراسية الثانية                                                                                      

 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        

ى
مال

ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

 محمود محمد محمود حسن هالل  1
                                

 محمود محمد محمود عبد الرازق   2
                                

 محمود ممدوح عبد الفتاح احمد   3
                                

 محمود ناجى صابر احمد   4
                                

 محمود ناصر محمود احمد سليمان   5
                                

 محمود والء محمود محمد   6
                                

 محمود وليد محمود دسوقى   7
                                

                                 مروان احمد على ابراهيم الطنطاوى   8

 مروان عماد حمدى محمود   9
                                

 مروان فوزى محمد تهامى   11
                                

 مروان محمد عبد الرحيم عبده  11
                                

 مصطفى ابراهيم عبد هللا ابراهيم   12
                                

 مصطفى ابراهيم مرعى ناصؾ   13
                                

                                 مصطفى احمد طه احمد السيد االعرج  14

 مصطفى احمد محمد خضيرى  15
                                

 مصطفى اسامه جوده ابراهيم   16
                                

 مصطفى اشرؾ عبد العزيز على   17
                                

 مصطفى اشرؾ فاروق عبد الحليم   18
                                

 مصطفى السيد عبد التواب حسينى   19
                                

                                 مصطفى ايهاب نور الدين عبد الحميد   21

21                                   

22                                   

23                                   

24                                   

25                                   



                               -المادة : (   32شعبة    )الفرقة الدراسية الثانية                                           

 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        
ى

مال
ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

 مصطفى جمال منصور عليوه  1
                                

 مصطفى حسن عبد الخالق شحاته   2
                                

 مصطفى خالد امين على شاهين   3
                                

 مصطفى خالد عواد عيد محمد   4
                                

 مصطفى خالد عيد سعد   5
                                

 مصطفى خالد محمد الجزار   6
                                

                                 مصطفى خالد محمد السيد عبد العزيز   7

 مصطفى خالد مصطفى خلؾ سليمان   8
                                

 مصطفى سعيد صبحى السيد   9
                                

 مصطفى صبحى فتحى رزق   11
                                

 مصطفى طارق الدسوقى حامد   11
                                

 مصطفى طه حسين مصطفى   12
                                

 مصطفى عبد الباسط عبد المنعم   13
                                

 مصطفى عبد الحميد شلبى  14
                                

                                 مصطفى عبد الؽفار مصطفى عبد الؽفار   15

 مصطفى عمر على محمد بخيت   16
                                

 مصطفى فتحى محمد عبد الحميد  17
                                

 مصطفى محمد عادل محمدى   18
                                

 مصطفى محمد عبد الفتاح احمد   19
                                

                                 مصطفى محمد عبد المنصؾ رفاعى   21

21   
                                

22                                   

23                                   

24                                   

25   
                                



                                                      -المادة : (      33 شعبة    ) الفرقة الدراسية الثانية                                        

 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        
ى

مال
ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

 مصطفى محمد فؤاد العطار  1
                                

 مصطفى محمود ابو الفتوح رجب   2
                                

 مصطفى محمود السيد البهات  3
                                

                                 مصطفى محمود عبد الحليم الوردانى   4

                                 مصطفى محمود عبد الفتاح محمود   5

 مصطفى محمود ؼالب جوده  6
                                

 مصطفى محمود محمد السيد عبيد   7
                                

 مصطفى ممدوح محمود ابراهيم  8
                                

 مصطفى ناصؾ ناجى احمد  9
                                

 مصطفى نبيه عطيه سلطان   11
                                

 مصطفى نصر محمد احمد ابراهيم   11
                                

 مصطفى وحيد السيد عبد الفتاح   12
                                

 المصطفى وليد السيد عبده  13
                                

 مصطفى يسرى امين العجمى   14
                                

                                 مصطفى يوسؾ محمود حسن شبانه   15

                                 معاذ عمرو رمضان سعيد الشنوانى   16

 معاذ محمد احمد محمد احمد   17
                                

 معاذ محمد محمد الشحات   18
                                

 معتز رضا عبد المجيد محمد    19
                                

 معتز محمد عبد المقصود سالم  21
                                

21   
                                

22                                   

23                                   

24                                   

25   
                                



                             -المادة : (   34شعبة    ) الفرقة الدراسية الثانية                              

 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        
ى

مال
ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

 مفرح ماهر مفرح حسن   1
                                

 ممدوح محمد ممدوح سليمان   2
                                

 منير مكرم فؤاد توفيق سليمان   3
                                

 مهاب حسين احمد السيد   4
                                

 مؤمن حجاج محمود محمد على  5
                                

 مؤمن عادل عبد المؤمن عثمان   6
                                

 مؤمن عبد السالم عبد المعبود   7
                                

 مؤمن محسن ؼانم احمد   8
                                

 مؤمن محمد لبيب حسن   9
                                

                                 مؤمن ياسر عبد الستار عز الدين   11

 نادر حسام عطيه عفيفى سلطان  11
                                

 ناصر محمد عبد النبى محمد   12
                                

 نور الدين احمد محمد مصلحى   13
                                

 هشام احمد يحيى لطفى خطاب   14
                                

 وليد ممدوح السيد جودة حسن  15
                                

 ياسر باسم عبد المنعم على  16
                                

 ياسر عماد الدين محمد سعيد  17
                                

 ياسر عمار عبد الباقى يوسؾ  18
                                

 ياسر محمد حامد عبد الرؤؾ  19
                                

 ياسر مصطفى السيد اسماعيل  21
                                

21                                   

22                                   

23                                   



                             -:المادة  (   35شعبة    ) الفرقة الدراسية الثانية                                                                                                  

 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        
ى

مال
ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

 يحيى ايمن امام السيد   1
                                

 يحيى سعيد شوقى محمد حميد  2
                                

 يحيى سليمان محمد ابراهيم   3
                                

 يحيى عالء يحيى عواد حسن   4
                                

                                 يوسؾ ابراهيم مجاهد الخصوصى   5

 يوسؾ احمد ابو طالب محمد   6
                                

 يوسؾ احمد جالل محمود  7
                                

 يوسؾ احمد عطيه على عمر  8
                                

 يوسؾ اسامة فتحى عبد هللا   9
                                

 يوسؾ اشرؾ مسعود احمد   11
                                

 يوسؾ حسن محمد احمد يونس   11
                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         بدوى                                                                                                                          يوسؾ خالد احمد احمد  12
                                

                                 يوسؾ سليمان عبد القادر سليمان   13

 يوسؾ طارق فؤاد على   14
                                

 يوسؾ عاطؾ عطيه محمد عطيه  15
                                

                                 يوسؾ عبد الكريم حسان عللى الشين  16

 يوسؾ على فتحى على ؼزال  17
                                

18   
                                

19   
                                

21                                   

21                                   

22                                   



                             -المادة : (     36  شعبة    ) الفرقة الدراسية الثانية                              

 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        
ى

مال
ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

 يوسؾ عماد عبد الفتاح عطيه   1
                                

 يوسؾ فاروؾ احمد السيد   2
                                

                                 يوسؾ محمد رضا مسعد عبد الحكيم   3

 يوسؾ محمد فاروق محمد سالم   4
                                

 يوسؾ محمد محمد على   5
                                

 يوسؾ محمود محمد سند  6
                                

 يوسؾ مدبولى يوسؾ مدبولى  7
                                

 يوسؾ وليد وجدى سالم  8
                                

                                 يوسؾ ياسر محمد ابو طالب محمد   9

 على بكر عبد العليم تهامى  11
                                

 على سعيد هاشم توفيق  11
                                

                                 على صبحى عبد العزيز عرفات  12

                                 على عبد هللا عبد الرؤؾ عبد هللا  13

                                 على عصام على عبد الششكور  14

                                 على محمد على على  15

 على ناصر على عبد هللا مسعود  16
                                

                                 عماد طلعت عبد هللا احمد  17

                                 عمارعالء الدين على سليمان  18

                                 عمر احمد عبد العزيز  19

                                 عمر ايهاب فتحى عبد الجليل  21

                                 عمر حميده عبد المعبود حموده  21

                                 عمر خالد ابواليزيد سالمه  22

                                 عمر خالد سيد ابوالعال  23

                                 عمر طارق عبد العزيز سليمان  24

 عمر عادل شوقى محمد زايد  25
                                



                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                  -المادة :  ( 37شعبة    )       الدراسية الثانية               الفرقة                                              

 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        

ى
مال

ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

 عمر عادل صبحى بخاطرة  1
                                

 عمر عبد العزيز السيد  2
                                

 عمر عالء السيد السيد  3
                                

 عمر على جوده السيد ؼانم  4
                                

 عمر عماد احمد عبد القادر   5
                                

 عمر عماد مصطفى محمد  6
                                

 عمر محمد رمضان نصر  7
                                

 عمر محمد عبد العال محمد  8
                                

                                 عمر محمد محمد احمد الشعراوى  9

 عمر محمد محمد شحاته  11
                                

 محمد محمدهشام عمر   11
                                

 عمر يسرى سيد ابو السعود   12
                                

 عمر وليد عبد الرازق نبهان  13
                                

 عمرو امام فوزى عبد الحميد  14
                                

 محمد ثروت محمدى عكاشة  15
                                

 محمد جمال عبد الرؤؾ ابراهيم  16
                                

 محمد جمال عمر صالح  17
                                

 محمد جميل سعيد نصار  18
                                

 محمد حازم رمضان عصر  19
                                

21                                   

21                                   

22                                   

23                                   

24                                   

25                                   



 

 

                                                                          -المادة : (    38شعبة    )                         ( الباقون لالعادة)الفرقة الدراسية الثانية                                           
 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        
ى

مال
ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

 ابراهيم جالل معوض محمد راشد  1
                                

                     ابراهيم جمال عبد الفتاح محمد  2
            

                     ابراهيم عبد العال ابراهيم عبد العال  3
            

                     ابراهيم محمد عفيفى ابراهيم   4
            

                     احمد ابراهيم مصطفى ابراهيم عيد  5
            

                     احمد اسامه عبد الرحمن محمد   6
            

                     احمد اشرؾ ابوالمعاطى عبد العال  7
            

                     احمد انور عبد الموجود عمرو  8
            

                     احمد ايمن جالل على   9
            

                     احمد جمال سامى محمد طلبه   11
            

                     احمد جمال فوزى قناوى عبدربه  11
            

                     احمد حسن محمد النبوى  12
            

                     احمد خالد السيد عبد الرحمن نوح  13
            

                     احمد خالد عبد المنعم عبد الحليم  14
            

                     احمد خضر فتحى عمرى  15
            

                     احمد سعد عبد الرحمن احمد    16
            

                     احمد سالمه سيد احمد   17
            

                     احمد سمير كمال محمد   18
            

                     احمد سيد محمود شحاتة  19
            

                     احمد صالح قنديل حسنين  21
            

                     احمد صالح محمد احمد عبد الفتاح  21
            

                     احمد عاطؾ على طحيم  22
            

                     احمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن  23
            

                     احمد عبد العزيز محمد الجز   24
            

                     احمد عبد العظيم عفيفى محمد   25
            

                     احمد محمد عبد المؤمن ابراهيم  26
            

                     احمد محمد فاروق قطب  27
            

                     احمد طارقمرزوق جابر  28
            



                                                      -المادة : (       39شعبة    )                            باقون لالعادةالفرقة الدراسية الثانية   

 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        
ى

مال
ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

 احمد محمود محمد الميهى  1
                                

 احمد ياسر عبد الرحمن عبد هللا  2
                                

 ادهم اسامه سيد محمد  3
                                

 ادهم ايمن عبد الفتاح عمران  4
                                

                                 ادهم مصطفى عبد هللا محمد النجار  5

 اسالم احمد عبد المحسن بيومى   6
                                

 اسالم اشرؾ احمد سليمان   7
                                

 اسالم محمد احمد محمد شريؾ  8
                                

                                 اسالم ناجى عبد المنعم السيد يوسؾ  9

 اشرؾ محمود سراج الدين  11
                                

                                 امير وجدى المصيلحى ابوالمعاطر   11

 ايهاب ناصر مهدى ابوزيد   12
                                

 باسم اسامة عطية محمد  13
                                

                                 جمال عبد الناصر عبد السالم مصلحى ريان  14

 حازم اشرؾ حسن عبد الرازق  15
                                

 حازم محمود فتحى عيسى  16
                                

 حسام الدين محمد عبد المقصود  17
                                

 حسام محمد هاشم محمد البدوى  18
                                

 حسن عبد العظيم حسن حسن  19
                                

                                 حسين اشرؾ حسن عبد المعطى عزازى   21

 حسين ايمن حسن عبد الحميد   21
                                

 حمدى عبد الرحمن محمدى  22
                                

 حمدى مسعد حمدى السيد حسن  23
                                

 خالد احمد يوسؾ محمد عجاج  24
                                

                                 خالد محمد محمد احمد محمد البربرى  25

 زهران احمد زهران ابراهيم   26
                                

 زياد ابراهيم السيد ابراهيم   27
                                



                                       -المادة : (       41شعبة    )                             باقون لالعادة الفرقة الدراسية الثانية          

 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        

ى
مال

ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

 زياد محمد رضا ابو سريع  1
                                

 زياد ممدوح حمدى رزق  2
                                

 سالم عاطؾ سالم عامر  3
                                

 السعيد ابراهيم السعيد بكرى  4
                                

 سالمة امام سالمة امين  5
                                

 سمير وائل سمير خليل  6
                                

 سمير وليد جوده شبل حسن   7
                                

 سهيل رزق جالل الدين   8
                                

 السيد ابراهيم احمد مصطفى  9
                                

 السيد احمد السيد احمد عز   11
                                

 سيد احمد سيد محمد السيد  11
                                

 السيد حاتم السيد رفاعى  12
                                

 السيد خيرى عزت السيد الصباغ   13
                                

 سيد محمد السيد عبد الفتاح  14
                                

 سيؾ ايمن احمد حسن  15
                                

 شريؾ ايهاب عبد العزيز شريؾ  16
                                

                                 الشريؾ محمد رضا محمد عبد العال  17

 شهاب اسامه محمد فريد   18
                                

 شهاب عاطؾ شعيب عبد هللا   19
                                

 صالح محمد صالح محمد  21
                                

 طه عبد الخالق طه محمد  21
                                

                                 عبد الرحمن احمد عبد الحميد محمد  22

                                 عبد الرحمن اسامة الشاذلي ابراهيم  23

                                 عبد الرحمن ايمن عبد الرحمن مصطفى   24

                                 عبد الرحمن حمدى عبد الرازق يوسؾ   25

                                 عبد الرحمن زياد نور الدين ابراهيم   26

                                 عبد الرحمن طلعت حسين عبد المجيد  27



             -المادة : (   41)شعبة                             باقون لالعادةالفرقة الدراسية الثانية                                                                     

 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        
ى

مال
ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

                                 عبد الرحمن عبد العظيم عبد المهدى  1

 عبد الرحمن عماد حمدى عبد هللا   2
                                

 عبد الرحمن عمار محمد عرفه  3
                                

 عبد الرحمن نبيل فرؼلى عوض  4
                                

                                 عبد العزيز عبد المنعم احمد عبد المنعم  5

 عبد العزيز ياسر عبد العزيز السيد  6
                                

 عبد الفتاح السيد عبد الفتاح على   7
                                

                                 عبد الفتاح عونى عبد الفتاح السيد   8

                                 عبد اللطيؾ مفيد عبد اللطيؾ ابو كؾ  9

 عبد هللا احمد عبد هللا محمد  11
                                

                                 عبد هللا السيد عبد هللا السيد  11

 عبد هللا ايمن عوض هللا عبده  12
                                

 عبد هللا خالد محمود السيد   13
                                

 عبد هللا سالم حامد اسماعيل  14
                                

                                 عبد هللا سامى عبد هللا محمد محمد   15

                                 عبد هللا صابر سعيد السيد على ؼباشى  16

                                 عبد هللا محمود السيد محمود عماره  17

                                 عبد هللا محمود عبد المجيد عبد الحليم   18

                                 عبد هللا هشام رشاد عباس   19

 عبد هللا وليد الشحات محمد  21
                                

 عالء السيد عبد العطى الجرؾ  21
                                

 على السيد على يوسؾ عيد   22
                                

 على حسن انور على محمد   23
                                

 على حسن على حسن قاسم  24
                                

                                 على عبد السميع عبد الؽفور عبد السميع   25

 عمر ابراهيم سيد احمد زكريا  26
                                

 عمر اسامه محمد رفعت  27
                                



                                                                -المادة : (    42شعبة    )                           باقون لالعادةالفرقة الدراسية الثانية    

 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        
ى

مال
ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

                                 عمر سامى اسماعيل محمد الشوربجى  1

 عمر وحيد السيد ابراهيم  2
                                

 عمرو انور ابراهيم انور  3
                                

 عمرو عماد عبد الوهاب محمد  4
                                

                                 فارس محمد احمد السيد عبد الكريم  5

 كريم ايمن عبد الؽفار محمد  6
                                

 كريم حسانى فراج محمود  7
                                

                                 كريم محمد عبد الرحمن محمد ابراهيم  8

 ماجد انس السيد محمد امين  9
                                

 ماجد مجدى سيد احمد ابراهيم  11
                                

 ماجد محمد احمد سعد االزهرى  11
                                

 محمد احمد الطوخى محمد  12
                                

 محمد احمد مجدى عطا احمد  13
                                

 محمد احمد محمد احمد رزق  14
                                

                                 محمد اسامه عبدالعزيز عبدهللا األكشر  15

 محمد اسامه محمد صالح الدين  16
                                

                                 محمد اسماعيل على اسماعيل عامر  17

 محمد اشرؾ جودة احمد  18
                                

 محمد اكرم فارس منشاوى  19
                                

 محمد السيد عبد الجواد خليل  21
                                

 محمد السيد محمد السيد حجازى  21
                                

 محمد السيد محمد مؽاورى  22
                                

 محمد ايمن عبد الخالق رضوان  23
                                

                                 محمد ايمن عبد هللا عواد عبد الرحمن   24

                                 محمد ايمن عبد المنعم عواد مصطفى   25

 محمد ايهاب سالم محمدى  26
                                

 محمد بليػ حمدى السيد  27
                                



                                        -المادة : (      43  شعبة    )                           باقون لالعادة الفرقة الدراسية الثانية                                                        

 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        

ى
مال

ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

                                 محمد جمال عطيه عبده محمد الحلفاوى  1

 محمد حامد محمود ذكى  2
                                

                                 محمد حسام محمد فهمى عبد النبى  3

 محمد حماده السيد حماده   4
                                

 محمد رجب فؤاد عفيفى   5
                                

 محمد رمضان السيد السيد   6
                                

 محمد سامى احمد شاهين  7
                                

 محمد صبرى سليمان محمود  8
                                

 محمد صالح عدلى عبد الصادق  9
                                

 محمد طه ابو الفتوح طه حسين  11
                                

                                 محمد عادل احمد محمد على  11

                                 محمد عادل عبد الحافظ عبد الحافظ  12

 محمد عادل محمد على البدوى  13
                                

 محمد عاطؾ محمد محمود دياب   14
                                

                                 محمد عبد البارى رمضان عبد البارى  15

 محمد عبد الحليم احمد عبد الحليم  16
                                

 محمد عبد الكريم بيومى على  17
                                

 محمد عزت ابراهيم الدويك  18
                                

 محمد عصام عبد الجليل   19
                                

 محمد عصام موسى ابراهيم  21
                                

 محمد كريم محمد صادق  21
                                

 محمد مدحت محمد خليل   22
                                

 محمد مرزوق سيد مرزوق   23
                                

                                 محمد مسعد احمد محروس عفيفى   24

 محمد موسى صابر عقل   25
                                

 محمد ناصر اسماعيل حسين جبر   26
                                

 محمد نبيل عبد السالم حسين  27
                                



                               -المادة : (     44شعبة    )                          باقون لالعادةالفرقة الدراسية الثانية          

 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        
ى

مال
ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

 محمد هانى عبد السميع  1
                                

 محمد هانى محمد زين العابدين  2
                                

 محمود احمد بكر محمود   3
                                

 محمود احمد حسن عواد   4
                                

                                 مصطفى رشدى عبد المعز عبد الهادى  5

                                 محمود سامى عبد المقصود احمد  6

 محمود طارق فاروق السيد  7
                                

 محمود محمد على عبد العزيز   8
                                

 محمود محمد محمود عبد الجواد  9
                                

 محمود محمد محمود منصور الجزار  11
                                

                                 محمود ناصر عبد المنعم محمد رضوان  11

 مختار مصطفى عبد الكريم مختار  12
                                

 مصطفى ابراهيم طوسون موسى  13
                                

                                 مصطفى احمد محمد محمد ابراهيم  14

                                 مصطفى اسماعيل محمد سعيد  15

                                 مصطفى اشرؾ فاروق عبد الحليم  16

                                 مصطفى السيد احمد مصطفى  17

                                 مصطفى امجد السيد يونس  18

                                 مصطفى جميل عبد السالم خطاب  19

                                 مصطفى حسنين مصطفى السيد  21

                                 مصطفى حماده عبد المجيد محمود   21

                                 مصطفى خالد سويلم السيد  22

                                 مصطفى رجب محمد محمد عطوه  23

                                 مصطفى سعيد عبد المعطى  24

                                 مصطفى شحته محمود عبد الفتاح  25

                                 مصطفى عبد الناصر عبد المنعم مصطفى  26

                                 مصطفى عواض احمد الؽيطانى   27



                                                      -المادة : (      45 شعبة    )                          باقون لالعادةالفرقة الدراسية الثانية      

 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        
ى

مال
ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

                                 مصطفى لطفى عبد المحسن حسين   1

                                 مصطفى محسن مصطفى محمد بركات  2

                                 مصطفى محمد عبد الفتاح عبد الستار  3

                                 مصطفى محمد مصطفى حسين زهرة  4

                                 مصطفى محمد مصطفى عبد العزيز  5

                                 مصطفى محمد نبيه سند  6

                                 مصطفى محمود عبد الرحمن محمود  7

 مصطفى مولد عبد الخالق داود    8
                                

 معاذ مصطفى حافظ محمد  9
                                

                                 معاذ يحيى زكريا عبد الحليم القاضى  11

 مهاب محمد محمد عفيفى  11
                                

 مهند عزت محمد صادق عفيفى  12
                                

 موسى عصام موسى رياض  13
                                

                                 ناصر سامى عبد الجليل محمود الحاج  14

 ناصر محمود محمد ابراهيم بيومى  15
                                

 هشام اشرؾ رشاد محمد فرج  16
                                

 هشام طه صبحى عبد الحميد  17
                                

 هيثم محمد عمارة عبد الؽفار  18
                                

 وليد ممدوح السيد جودة حسن  19
                                

 يوسؾ بيومى سعيد حامد  21
                                

 يوسؾ خالد محمد عواد  21
                                

 يوسؾ عصام شوقى عبد المنعم  22
                                

                                 يوسؾ عماد على عبد الجواد على  23

 يوسؾ عمرو محمد فرج  24
                                

 يوسؾ مجدى عبد الستار حسن  25
                                

                                 يوسؾ محمد اسماعيل عبد الؽفار   26

 يوسؾ محمد حسين محمود خليل  27
                                

 يوسؾ محمد كامل محمد رفاعى   28
                                

 عبد الرحمن صبرى محمد السيد  29
                                

 عبد الرحمن صبحى احمد فياض  31
                                



                             -المادة : (   11شعبة    ) الفرقة الدراسية الثانية                              

 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        
ى

مال
ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

1                                   

2                                   

3                                   

4                                   

5                                   

6                                   

7                                   

8                                   

9                                   

11                                   

11                                   

12                                   

13                                   

14                                   

15                                   

16                                   

17                                   

18                                   

19                                   

21                                   

21                                   

22                                   

23                                   

24                                   

25                                   



                             -المادة : (     11  شعبة    ) الفرقة الدراسية الثانية                                                                                                  

 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        
ى

مال
ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

1                                   

2                                   

3                                   

4                                   

5                                   

6                                   

7                                   

8                                   

9                                   

11                                   

11                                   

12                                   

13                                   

14                                   

15                                   

16                                   

17                                   

18                                   

19                                   

21                                   

21                                   

22                                   

23                                   

24                                   

25                                   



                             -المادة : (     12  شعبة    ) الفرقة الدراسية الثانية                              

 اليوم                        م

  االسم

                     
 
 
 

        
ى

مال
ج
ال
ا

 

بة
س

لن
ا

%
 

ت
ظا

ح
ال
م

 

1                                   

2                                   

3                                   

4                                   

5                                   

6                                   

7                                   

8                                   

9                                   

11                                   

11                                   

12                                   

13                                   

14                                   

15                                   

16   
                                

17                                   

18                                   

19                                   

21                                   

21                                   

22                                   

23                                   

24                                   

25   
                                



                                                   

                     


