
الفرقة االو� انتاج 2022/2021م
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مالحظات الحالةاالســــــــــــــــــــــــــــــــمرقم أ�اد��� م

 وه�ب ابراه�م1200001
�

منقولا�انوب شو�

باقيابراھیم صالح محیى سرحان2190003

منقولابراه�م محمد ابراه�م الضبع3200012

منقولاحمد ابراه�م محمد عدوى4200891

ف اسماع�ل احمد5200861 منقولاحمد ا��

ف ع�د الموجود ع��6200874 منقولاحمد ا��

باقياحمد اشرف عزت محمد مصطفى7190017

منقولاحمد ايهاب ابراه�م ع�دالع��ز شل�� 8200031

منقولاحمد �دوى محمد احمد �دوى9200032

باقياحمد بكرى عبد القادر بسیونى10190830

منقولاحمد حامد احمد بر�ات الس��� 11200041

منقولاحمد حسام الدين محمد ف�ج مصط�� 12200043

منقولاحمد حسام من�� محمود احمد مصط�� 13200044

منقولاحمد حس�� فؤاد صالح14200859

باقياحمد حمدى عبد العظیم سلطان15190035

وك ع�دالجواد16200049 منقولاحمد حمدى م��

منقولاحمد خالد ع�دالمحسن ع�دالعال س��لم17200052

منقولاحمد خالد محمد ع�دالمقصودعط�ه18200053

منقولاحمد رجب سعد عوض19200058

منقولاحمد سع�د احمد القلتاوى20200892

باقياحمد صالح فتحى محمد غنیمى21190063

منقولاحمد صالح محمود الشوادرى22200878

باقياحمد طارق فتحى احمد عیطھ23190065

منقولاحمد طلعت احمد سالمه24200895

� اسماع�ل سلطان25200079 منقولاحمد طلعت شاه��

باقياحمد عاطف احمد حامد محمد 26191102

باقياحمد عبد الحمید محمد عبد الحمید عیاد27190074

28200085 
�

منقولاحمد ع�دالفتاح ع�دالمنعم الدسو�

منقولاحمد ع�دهللا ع�دالفتاح ع�دهللا29200883

باقياحمد عصام عبد الھادى محمد السید 30191072
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منقولاحمد عالم حافظ ابراه�م1200095

منقولاحمد �مال محمد مل��� سارە2200102

وك ع�دالجواد المت�ت3200909 منقولاحمد م��

منقولاحمد محجوب رشدى رضوان4200103

منقولاحمد محمد رمضان ع�دالمقصوددرو�ش5200115

منقولاحمد محمد ع�دالحم�د الص��� 6200936

منقولاحمد محمد ع�دالحم�د عوض7200121

منقولاحمد محمد ع�دالواحد محمد ابراه�م �س8200123

منقولاحمد محمود ع�دالمنعم ب��قع9200128

م بعذراحمد مختار عبد الرشید محمد10120712

منقولاحمد مصط�� ع�دالمقصود د�ش11200129

منقولاحمد مطاوع عالم مطاوع12200887

منقولاحمد نادى محمود اسماع�ل13200933

منقولاحمد ن� حامد احمد منصور14200132

باقياحمد یاسر محمود السید عامر15190930

منقولاسامه خالد محمود ع�دال�16200146

باقياسراء عطیھ فؤاد ابراھیم السعودى17190840

منقولا�اء محمد ابراه�م جاد هللا18200862

ف ع� ابو سعد19190156 منقولاسالم ا��

منقولاسالم فت� احمد ع�دالحافظ20200162

باقياسالم فتحى سلیمان زھران21190163

منقولاسالم محمد ع�دالفتاح محمد سلمان22200165

ف خم�س درو�ش احمد هي�ه23200171 منقولا��

24200172 � ف رمضان احمد بيو� ابوحس�� منقولا��

ف محمد حسن محمد25200173 منقولا��

ف محمد محروس ع�دالوارث26200174 منقولا��

27200177 
�

� الس�د ال�سيو� � عالء ام�� منقولاالم��

 عطوە ع� نوفل28200900
�

منقولاما�

باقيامتنان عزت محمد شحاتھ29190848

منقولامل اسماع�ل ع�د الس�د ع� ع��30200906

منقولام�� عصام ع�دالجواد ابوالسعود30200187
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مالحظات الحالةاالســــــــــــــــــــــــــــــــمرقم أ�اد��� م

منقولانور محمد انور العجرودى1200193

منقولاهداء محمد ع�دالفتاح محمد طمان2200195

منقولا�ات ع�دالع��ز عمر قدح3200197

منقولا�مان ف��د محسن ع�دالع��ز محمود ابو خ��م4200200

باقيایھ مسعد رمضان ابو غریبھ5190850

منقول�اسم رجب ع�دالعا� رمضان6200917

منقول�ا�ينام صفوت ابراه�م المسدى7200210

منقولت�� اسامه توفيق احمد داود8200219

منقولجابر ماهر جابر محمد المحمودى9200222

منقولحامد صالح حامد محمد10200230

باقيحسام اسماعیل عبد الفتاح حشیش11191077

منقولحسام صابر مصط�� ذ� رزق12200236

منقولحمدى ابراه�م سعد يوسف13200245

منقولحمدى حسن ع�دالعظ�م ع� ع�دهللا14200922

منقولحمدى محمد حمدى محمود فت15200247

منقولرجب عادل احمد محمد شل�� 16200255

� احمد ع�دالمج�د17200267 منقولز�اد حس��

منقولز�اد محمد محمود عالم18200275

منقولز��ب جمال الس�د الرفا� الس�د19200278

باقى بعذرسعد فتحى سعید سامح20180951

منقولسع�د عوض شفيق الس�د صقر21200287

منقولسالمه ابراه�م سالمه ابوالمحاسن22200289

م بعذرسیف اشرف صقر صقر23190282

منقولس�ف الدين محمود �امل محمود عمر24200296

منقولس�ف محمود س�ف ال�و�25200297

�ف ض�اء الدين ع�دالمنعم ابوسعدە26200306 منقول��

منقولشع�ان طل�ه فت� �در27200942

باقيشكرى مجدى شكرى ویصا 28191073

باقيصالح خالد عبد العال اسماعیل29190860

منقول بعذر ف1+ باقي ف 2حالة خاصةطارق ابراھیم حامد محمد ابراھیم عبده30191101



الفرقة االو� انتاج 2022/2021م

س4

مالحظات الحالةاالســــــــــــــــــــــــــــــــمرقم أ�اد��� م

باقيعاصم سیف على السعدنى1190299

م بعذرعبد الرحمن محمد محمد خضر 2191141

باقيعبد الغفار نور الدین عبد الغفار نور الدین3190863

منقولع�دالحك�م فت� ع�دالحك�م احمد4200324

منقولع�دالخالق خالد ف�ج ع�دالخالق الشهاوى5200327

منقولع�دالرحمن احمد ع�دالرحمن رمضان الزغ�� 6200330

ف جالل ابوالسعود7200334 منقولع�دالرحمن ا��

منقولع�دالرحمن خالد سند �اج الدين8200340

منقولع�دالرحمن صالح ع�دالحم�د محمد9200343

منقولع�دالرحمن ع� محمد �لتا�� 10200347

منقولع�دالرحمن عمر صقر سعد11190318

منقولع�دالع��ز الس�د ع�دالع��ز ع�دالرحمن12200364

منقولع�دهللا ابراه�م ع�دالمج�دع�دالحم�د �دوى13200372

منقولع�دهللا ابراه�م فت� احمد الس��� 14200373

منقولع�دهللا احمد ع�دهللا ج���دە15200375

ف ابراه�م الهنداوى16200377 منقولع�دهللا ا��

منقولع�دهللا خالد رمضان محمد حسونه17190347

منقولع�دهللا رأفت مصط�� منصور18200386

منقولع�دهللا ع� محمد ع� الجوهرى19200389

منقولع�دهللا مجدى احمد ابوعجم20200392

منقولع�دهللا محمد ع� صقر21200396

منقولع�دهللا محمود صالح الدين محمود22200397

ف23200399 منقولع�دالمؤمن ع�دالن�� محمد ��

24200400 �� منقولع�دالون�س الس�د ع�دالون�س ��

منقولع�دالوهاب ��ى ع�دالوهاب ع�دالجواد25200402

ف محمد ع� ابراه�م26190377 منقولع� ا��

� الحبي�� 27200937 منقولعماد كرم ع�د الن��

منقولعماد محمد سعد المغاورى �در28200420

منقولعمار �ا� الس�د حسن ابو إبراه�م29200423

منقولعمار �ا� عاطف ع�دالحم�د الد�ب30190391
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باقيعمر مجدى عبد التواب على 1191168

منقولعمر محمد ع�دە ابراه�م دن�ا2200447

باقيعمر محمد محمود محمد البیومى3190867

منقولعمر هشام ع� ابو عرا�س4200449

باقيعمرو رأفت حامد حجازى5190417

6200452 
�

منقولعمرو عادل تر� ابراه�م الدسو�

باقيعمرو محمد صالح محمود عكاشة 7191106

منقولفكرى ن��ل فكرى الس�د احمد8200467

9200471 
�

منقول�ارما حمدى ع� سالم الس�د الغ��ا�

منقول�امل ايهاب �امل محمد ز�د10200470

باقيكرم السید عبد الجواد السید ابو یمن11190869

باقيكریم السید حسنین الشحرى12190438

منقولك��م حمدى ع�دال���م محمد العسا�13200474

باقيكریم سالم محمد راضى14190443

منقولك��م ن� ع� احمد سالم15200483

باقيكریم ھانى حجاج رمضان ابراھیم 16191071

لس ا�من ع�دالمسيح �سطا17200880 منقولك��

باقيكیرلس ماھر فؤاد اسكندر18190455

باقيمحمد احمد السید مرسى طاھر19190474

باقيمحمد احمد محمد احمد عید20190485

منقولمحمد احمد محمد شحاته21200514

ف �مال حسب هللا22200521 منقولمحمد ا��

منقولمحمد الس�د ع�دالمنعم �امل رح�م23200525

باقيمحمد السید محمد محمد مصطفى24190499

منقولمحمد انور خم�س الس�د25200886

منقولمحمد �در الس�د �مال الدين الس�د26200534

منقولمحمد �ش�� محمد الس�د27200535

منقولمحمد جمال ع�دالعظ�م مل�كه28200875

منقولمحمد حازم ع�دالحم�د محمود رضوان29200541

باقيمحمد حمدى سعید عبد الحمید الدراجینى30190516
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� خطاب1200544 منقولمحمد خالد ص�� محمد حس��

باقيمحمد خالد عفیفى عفیفى ھشھش2191146

منقولمحمد خل�ل متو� الراوى3200547

منقولمحمد رجب فه�م الجعار4200548

منقولمحمد سالمه ع�دالحم�د محمد5200557

باقيمحمد سلیمان حسینى بكیر6190542

ف7200561 منقولمحمد سم�� محمد ع�دالسالم ��

منقولمحمد صالح السع�د ع� ع�دە8200901

باقيمحمد صالح محمد ابراھیم مطر9190556

منقولمحمد عادل ع�دالعظ�م منت�10200569

باقيمحمد عبد التواب عبد الباقى عبد المقصود11191076

 ع�دالخالق12200877
�

منقولمحمد ع�دالحم�د �سيو�

باقيمحمد عالء فاروق رمضان13190580

منقولمحمد ع� حامد ع� مو�14200953

باقيمحمد محمود ابراھیم العزب الجمل15190601

� ع�دالمع�16200621 منقولمحمد محمود مصط�� حس��

باقيمحمد مرزوق العمروسى محرم17190616

باقيمحمد مصطفى عبد الحمید حجازى18190621

منقولمحمد مطاوع عالم مطاوع19200888

باقيمحمد ناصر حداد عبد العال20190874

 سل�مان سل�مان مدرە21200631
�

منقولمحمد ها�

منقولمحمود ابراه�م احمد ع�دالحك�م22200637

منقولمحمود ابراه�م فت� مص�ل�23200639

منقولمحمود احمد حامد محمد حرحش24200642

25200647 �
�

� منقولمحمود �ش�� ع�دالع��ز احمد ال��

باقيمحمود جالل سعد الشافعى26190651

منقولمحمود شد�د ع�دالجواد شد�د27200662

منقولمحمود عالء سع�د عالمه28200912

منقولمحمود فه� حماد ابو الروس29200672

باقيمحمود محمد امین عز الدین30190689
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باقيمحمود محمد حامد ابراھیم الزمرانى1190878

منقول بعذر ف1+ باقي ف 2حالھ خاصةمحمود محمد عبد الحمید امام2190879

منقولمحمود محمد محمود النجار3200913

منقولمحمود م� الدين حل� محمد عب�د4200680

� م�5200682 منقولمحمود وائل ذ� حسان��

باقيمصطفى ابراھیم ھاشم عمر6190705

باقيمصطفى جمال شوقى توفیق7190715

منقولمصط�� خالد ع�دالن�� س�د احمد8200702

باقيمصطفى رجب محمد عید مسعود9190882

باقيمصطفى رضا سیف عبد المنعم10182425

منقولمصط�� ع�دالرؤف فتح هللا ع�دالتواب يوسف11200709

منقولمصط�� محمد ع�دالعل�م محمد12200716

باقيمصطفى محمد محمود الصعیدى13190740

 ع�دالحف�ظ داود14200722
�

منقولمصط�� ها�

منقولمعاذ محمد محمد محمد ع�د الغفار15190752

منقولنادر ن��ل جمال ز�د16200739

منقولنادى ع�دالقادر صديق ع�دالحل�م17200740

باقيندا محمد فھیم فھمى عطیھ18191142

منقولهادى اسماع�ل ع�دالظاهر اسماع�ل محمد19200751

منقولهادى محمد سامح ع�دالهادى نا�20200753

21200754 �  محمد حل� الل��
�

منقولها�

باقي بعذرولید رجب التھامى الزالط22131229

� الوصال مسعود الس�د ش�حه23200765 منقول�اسم��

باقيیوسف احمد عبد الجواد احمد على24190802

منقوليوسف الس�د عف��� الس�د عف��� 25200773

منقوليوسف ايهاب ع� ابو حب��ه26200774

27200778 � منقوليوسف رضا صادق حس��

منقوليوسف ع�دالمنعم يوسف ع�دهللا نصار28200783

منقوليوسف �امل محمد ع� سالمه29200787

باقيیوسف مجدى مصطفى فراج30190819


