
درجات رصد كشف

2022-2023  األول دارسي فصل

عامة شعبة  برنامج

   عـــام حشـرات  المقرر ( 201 ش   ) 

فصل أعمالالفصل خالل تحريرى

6040

15210827  الثانًعالم أحمد عاشور طاهر أمجد

25211786  الثانًدمحم حسنى دمحم ابتسام

35210001  الثانًعالم السالم عبد ابراهٌم ٌاسٌن ابتسام

45210002  الثانًعبده نبٌه اشرؾ ابرار

55210003  الثانًاحمد سٌد ابراهٌم اسماعٌل اشرؾ ابراهٌم

65210004  الثانًالبنا عزالرجال السٌد ابراهٌم

75210006  الثانًالمنوفى عبدالشافى اٌمن ابراهٌم

85210007  األولسلٌمه ابراهٌم سعٌد ابراهٌم

95210008  الثانًابواللٌالى ابراهٌم عصام ابراهٌم

105211787  الثانًابوالعزم عبدالرحمن عبدالرحمن عٌد ابراهٌم

115210009  األولالشافعً ابراهٌم دمحم ابراهٌم

125211704  الثانًعسكر ابراهٌم دمحم ابراهٌم

135210010  األولجبل السٌد عبدالسمٌع دمحم ابراهٌم

145210011  األولسالم مشحوت أٌمن احمد

155210013  األولابراهٌم بٌومى ابراهٌم احمد

165210014  األولعبدالمطلب عبدالمجٌد ابراهٌم احمد

175210015  الثانًمنصور مؽاورى ابراهٌم احمد

185210018  األولالصعٌدى السٌد احمد السٌد احمد

195210019  الثانًعبداللطٌؾ دمحم احمد السٌد احمد

205210020  الثانًالسعدنى حامد الشحات احمد

215210021  الثانًهوله عبدالحلٌم بالل احمد

225210023  الثانًالمنعم عبد دمحم العال عبد جابر احمد

235210025  األولاللحام حسن حامد احمد

245210027  األولحسن عبدربه حسن احمد

255210028  الثانًالبحر عبدالوهاب حمدى احمد

265210030  الثانًالصاوى عبدالهادى رمضان احمد

275210031  الثانًدروٌش حسن زؼلول احمد

285210032  الثانًالصفتى ابراهٌم سامى احمد

295210033  الثانًمطاوع سعٌد سامى احمد

305210034  الثانًعمران الواحد عبد دمحم سامى احمد

315210035  الثانًابراهٌم عطٌه سعد احمد

مالحظاتالمجموعالمستوى

21 لجنة
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عامة شعبة  برنامج

   عـــام حشـرات  المقرر ( 201 ش  22 لجنة ( 

فصل أعمالالفصل خالل تحريرى

6040

325210036  األولالبرلسى احمد سعٌد احمد

335210037  األولاللحام شبل سعٌد احمد

345210801  الثانًسالم عبدالرؤؾ سعٌد احمد

355210038  األولصمر محمود سمٌر احمد

365210804  الثانًتاج صبحى صالح احمد

375210039  الثانًفرٌد امٌن طارق احمد

385211708  الثانًالمط مٌمونى سلٌمان عادل احمد

395210040  األولمطاوع دمحم عادل احمد

405210041  األولالجمال سعٌد عبدالعزٌز احمد

415210042  الثانًالمطه محمود عبدالفتاح احمد

425210043  الثانًالكفورى صالح عبدالموى احمد

435210044  الثانًٌحٌى سعد عبدالجابر عبدالاله احمد

445210045  الثانًابراهٌم دمحم ندٌم عبدهللا احمد

455210806  الثانًمسلم السٌد عبدالمؤمن احمد

465210046  الثانًالبحٌرى ابراهٌم عبدالممصود احمد

475210047  الثانًسلٌمان ضٌؾ عبدالنبى احمد

485210807  الثانًعٌاد ابراهٌم أحمد عزت احمد

495210809  الثانًعبدالؽفار عبدالموى عزت احمد

505210048  الثانًشاهٌن فتحى عصام احمد

515210049  الثانًالسٌد حسان على احمد

525210051  الثانًدمحم سعٌد عماد احمد

535210052  الثانًعبدالجواد فتحى عماد احمد

545210055  الثانًعافٌه لبٌب عٌد احمد

555210057  األولكرٌم عبدالسالم فرج احمد

565210058  الثانًعبدهللا على السٌد فهٌم احمد

575210059  األولاسماعٌل شعبان كرم احمد

585211709  الثانًخاطر العزب عبده لبٌب احمد

595210060  األولؼالٌه ابو رمضان مبرون احمد

605210061  الثانًوالى ؼرٌب احمد مجدى احمد

615210062  الثانًمبارن سعد ابراهٌم دمحم احمد
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عامة شعبة  برنامج

   عـــام حشـرات  المقرر ( 201 ش  23 لجنة ( 

فصل أعمالالفصل خالل تحريرى

6040

625210063  الثانًالدٌن شهاب دمحم الكومى دمحم احمد

635210064  الثانًالؽول امٌن دمحم احمد

645210812  الثانًالنجار عبدالخالك جابر دمحم احمد

655210065  الثانًابراهٌم حامد دمحم احمد

665211710  الثانًامنا ابو حمزه دمحم احمد

675210067  الثانًشعبان دمحم دمحم احمد

685210068  الثانًعبدالحلٌم موسى دمحم احمد

695210069  الثانًؼنٌم على صادق مراد احمد

705210070  األولدمحم وجدى احمد مسعد احمد

715210815  الثانًؼنٌم ٌوسؾ رجب مهدى احمد

725210816  الثانًعمار عبدالفتاح مهدي احمد

735211712  الثانًمشاحٌت عبدالهادى ناجى احمد

745210071  األولجعفر امام الدٌن كمال ناصر احمد

755210073  الثانًالصٌاد محمود هشام احمد

765210818  الثانًالسطوحى على السطوحى وائل احمد

775210074  الثانًعماره على السٌد وائل احمد

785210075  الثانًعبدالؽنى عبدالنور ولٌد احمد

795210076  الثانًعثمان على فتحى ٌاسر احمد

805211713  الثانًعلى رفاعى ٌحى احمد

815210077  الثانًفضل عبدالحمٌد ٌحٌى احمد

825210819  الثانًعبدالحمٌد دمحم ٌوسؾ احمد

835210079  الثانًبكرعبدالصمد أبو اروى

845210080  الثانًعبدالجلٌل عبدالجواد سمٌر على اروى

855210081  األولخلؾ دمحم فؤاد دمحم اروى

865210082  األولحمد السٌد عبد امٌن دمحم اسامه

875210084  الثانًدمحم عطٌه احمد اسراء

885210085  الثانًالسمٌع عبد زٌنهم دمحم اشرؾ اسراء

895210086  الثانًربة عبد احمد رضا اسراء

905210087  الثانًاسماعٌل شعبان اسماعٌل سعٌد اسراء

915210088  األولالجمل سلٌمان سلٌمان اسراء
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عامة شعبة  برنامج

   عـــام حشـرات  المقرر ( 201 ش  24 لجنة ( 

فصل أعمالالفصل خالل تحريرى

6040

925211715  الثانًعطٌه عبده دمحم سمٌر اسراء

935210089  الثانًرابح حداد شعبان اسراء

945210822  الثانًبٌومى عبدالعظٌم صالح اسراء

955210090  الثانًالملٌجى سالم عبدالمحسن عاطؾ اسراء

965210091  الثانًعبدالمجٌد حسن عبدالمجٌد اسراء

975210092  الثانًالبٌلى السباعى جمعه عصام اسراء

985210093  الثانًمحمود عبدالملن دمحم اسراء

995210094  الثانًمملد فوزى دمحم اسراء

1005210095  الثانًالعنانى ابراهٌم شحاته مصطفى اسراء

1015210096  الثانًزٌان الهادى عبد رفٌع هشام اسراء

1025210823  الثانًشرؾ عٌد جابر احمد اسالم

1035210097  الثانًالصباغ دمحم احمد اسالم

1045210098  الثانًالسٌد حسن السٌد اسالم

1055210824  الثانًالمطان جالل اٌمن اسالم

1065211716  الثانًاحمد ابو نبٌل اٌمن اسالم

1075211717  الثانًدمحم عبدالحفٌظ خالد اسالم

1085210100  األولعلى السٌد عبدالعاطى اسالم

1095210808  الثانًأحمد عبده عزت اسالم

1105210101  الثانًؼزٌز عبدالعلٌم دمحم اسالم

1115210102  الثانًابراهٌم ذكى عبدالفتاح دمحم اسالم

1125210103  الثانًسالم دمحم محمود احمد اسماء

1135210104  الثانًفرس عبدالحمٌد حسن اسماء

1145210105  الثانًالوالدى زٌد أبو على صبرى اسماء

1155210106  الثانًحفنى مصطفى مصطفى عبدالجلٌل اسماء

1165210107  الثانًالبسٌونى دمحم عطا اسماء

1175210108  الثانًعٌسى ابراهٌم دمحم كامل اسماء

1185210109  الثانًشرٌؾ محمود سعٌد مجدى اسماء

1195210110  األولعبدالفضٌل عبدالفتاح هانى اسماء

1205210111  الثانًعمل شاكر همام محمود اسٌا

1215210825  الثانًؼالٌه ابو سعد عٌد اشرؾ

 مستخرج البٌان مها دمحم حسٌنً المال11:47 10/1/2023نظام ابن الهٌثم الدارة شئون الطالب 

مالحظاتالمجموعالمستوىاالسمالكودم



عامة شعبة  برنامج

   عـــام حشـرات  المقرر ( 201 ش  25 لجنة ( 

فصل أعمالالفصل خالل تحريرى

6040

1225210112  األولعبدالموى دمحم دمحم اسامه اشرلت

1235210114  الثانًالخولى رشاد احمد االء

1245210115  الثانًالفرماوى دمحم احمد االء

1255210116  الثانًعلى عبدالؽنى السٌد االء

1265210117  األوللندٌل دمحم جمال االء

1275210118  الثانًامام عبدالعزٌز رشاد االء

1285210119  األولمتولى ابراهٌم رضا االء

1295211721  الثانًاحمد دمحم سٌد االء

1305210120  الثانًامبابى عبدالجلٌل حسن عبدالجلٌل االء

1315210121  الثانًابراهٌم ابوالفتح عبدالعزٌز االء

1325210122  الثانًالشٌمى العزٌز عبد عبدالممصود كمال االء

1335210123  الثانًالزٌات على احمد دمحم االء

1345210125  الثانًسلمان عبدالفتاح احمد نبٌه االء

1355210126  األولعبده بدر سعد نشأت االء

1365210916  األولشاهٌن السٌد ٌاسر االء

1375210127  الثانًجمعه السٌد خالد السٌد

1385210128  الثانًالجوهرى محمود عبدالحفٌظ محمود الشٌماء

1395210129  الثانًالنشار فاٌز عصام الطاؾ

1405210130  الثانًالملٌجى عبدالمنعم بشٌر النعمان

1415210131  الثانًخلٌفه محمود نصر الهام

1425210132  األولمصطفى حلمً دمحم احمد امانى

1435210133  الثانًالرفاعى الكرٌم عبد على عبدالكرٌم امانى

1445210134  الثانًحسٌن مصطفى كرم امانى

1455210135  الثانًالجحش على نجٌب دمحم نبٌل امانى

1465210136  الثانًعمر العزٌز عبد الدسولى تامر امل

1475210137  الثانًدمحم محمود سامى امل

1485210138  الثانًهللا جاد السٌد عماد امل

1495210139  الثانًسرور محمود احمد محمود اسامه امنٌه

1505210140  الثانًعبدالجلٌل الدسولى عبدالفتاح امنٌه

1515210141  الثانًعبدالهادى عفت عبدالهادى امنٌه
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عامة شعبة  برنامج

   عـــام حشـرات  المقرر ( 201 ش  26 لجنة ( 

فصل أعمالالفصل خالل تحريرى

6040

1525210142  الثانًنعام عبدالكرٌم فرج امنٌه

1535211722  الثانًزكى عبدالحكم دمحم امنٌه

1545210828  الثانًدٌاب دمحم هللا فتح دمحم امنٌه

1555210144  الثانًمنصور ابراهٌم المهدي دمحم هشام امٌر

1565210145  الثانًالنجار دمحم حسن امٌره

1575210146  الثانًامام أحمد فاروق طارق امٌره

1585211723  الثانًالؽندور دمحم كمال دمحم امٌره

1595210147  الثانًالمسط مصطفى دمحم امٌره

1605210148  الثانًحبٌب رمضان محمود امٌره

1615210149  الثانًٌحٌى سالم اسامه انس

1625210830  الثانًأبوالماسم عبدهللا نبٌل انوار

1635210150  الثانًالفره عبدالؽفار عماد اٌات

1645210151  الثانًعٌسوى احمد دمحم ربٌع اٌة

1655210152  الثانًعابد ناصؾ عبدالنبى السٌد اٌمان

1665210153  الثانًدمحم مصطفى انور اٌمان

1675210154  الثانًجعفر خلٌل رجب اٌمن اٌمان

1685210155  الثانًهللا جاب دمحم هللا جاب جمال اٌمان

1695210156  الثانًرمضان مصرى اسماعٌل حامد اٌمان

1705210157  الثانًابوسعده طلبه رضا اٌمان

1715210158  الثانًفهمى حسٌن شرٌؾ اٌمان

1725210159  الثانًالدٌن جمال دمحم مصطفى شولى اٌمان

1735210160  الثانًالخشن السٌد صبحى اٌمان

1745210161  الثانًلندٌل عبدالوارث صالح اٌمان

1755210162  الثانًالمنعم عبد المرشدى عطٌة عادل اٌمان

1765210163  الثانًعبدالعظٌم دمحم عبدالعظٌم اٌمان

1775210165  الثانًٌوسؾ دمحم عبدالمنصؾ دمحم اٌمان

1785210166  الثانًموسى دمحم دمحم اٌمان

1795210167  الثانًؼٌضان مكاوى دمحم اٌمان

1805210168  الثانًعلوان عبدالهادى عادل اٌمن

1815210169  الثانًبسٌونى شرؾ بسٌونى صابر اٌناس
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عامة شعبة  برنامج

   عـــام حشـرات  المقرر ( 201 ش  27 لجنة ( 

فصل أعمالالفصل خالل تحريرى

6040

1825210171  الثانًالؽزالى السٌد اٌمن اٌه

1835210172  الثانًالسٌد عبدالبالى ناجى اٌمن اٌه

1845210173  الثانًماضى لطب حماده اٌه

1855210174  الثانًالسالمونى عبدالعاطى سعٌد اٌه

1865210175  الثانًالالهونى ابراهٌم صبحى اٌه

1875210176  الثانًالعبد محمود عبدالرزاق اٌه

1885210179  الثانًعفٌفً عبدهللا عفٌفً اٌه

1895210180  الثانًالجمال احمد سٌد عماد اٌه

1905210181  الثانًالفره عبدالؽفار عماد اٌه

1915210182  الثانًالشرٌؾ دسولى فرج اٌه

1925210183  الثانًهللا عبد دمحم متولى عرفه متولى اٌه

1935210184  الثانًنوح حسن حسانٌن مصطفى اٌه

1945210185  الثانًعمر أحمد سٌد ٌسرى سٌد اٌهاب

1955210186  الثانًلولح سعٌد عصام بتول

1965210187  الثانًدمحم مسعود عادل بدر

1975210188  األولناجى بدر ٌحٌى بدر

1985211724  الثانًالرحٌم عبد الداٌم عبد احمد بسام

1995210189  الثانًاسماعٌل احمد ابراهٌم بسمله

2005210190  األولالدٌن تاج حسٌن اٌهاب بسمله

2015210191  الثانًشاهٌن فؤاد احمد معوض بسمله

2025210192  الثانًاحمد دمحم احمد بسمه

2035210193  الثانًعطٌه حفنى عبدالمنعم عبدالجواد بسمه

2045210833  الثانًأحمد دمحم مجدى بسمه

2055210194  الثانًمساعد شاهٌن حسٌن سعد بسنت

2065211794  الثانًناصؾ دمحم عاطؾ بالل

2075210195  الثانًٌعموب محفوظ رأفت بٌشوى

2085210196  الثانًعبدالمالن سامى كحٌل بٌشوى

2095210197  الثانًشحاته العزب عطٌه حلمى تسنٌم

2105210198  الثانًؼازى دمحم ٌاسر تسنٌم

2115210199  الثانًابوصوان مصطفى فرحات حسن تمى
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عامة شعبة  برنامج

   عـــام حشـرات  المقرر ( 201 ش  28 لجنة ( 

فصل أعمالالفصل خالل تحريرى

6040

2125210200  الثانًعبدالعال السٌد سامى تمى

2135210201  الثانًاألسطى عبدالحفٌظ شرٌؾ تمى

2145210203  الثانًالمصرى السٌد السٌد دمحم تمى

2155210204  الثانًمحروس رجب نبوى تمى

2165210205  الثانًنادر دمحم هانى تمى

2175210834  الثانًعبدالمادر دمٌن الساعدي جمال

2185210206  الثانًضحا عبدالؽنى رمضان جمال

2195210207  الثانًالبنبى كامل عبده جمال

2205210208  الثانًالؽندور طه حسنٌن رضا جهاد

2215210209  الثانًحسٌنى عبدالسمٌع كامل جهاد

2225210210  الثانًالعال عبد على السٌد عبدالفتاح محمود جهاد

2235210211  الثانًعالم مبرون مهدى جهاد

2245210213  الثانًمنصور فتحى حسام جٌهان

2255211915  الثانًفوده دمحم سامى حاتم

2265210214  الثانًشعفه عفٌفى دمحم دمحم حازم

2275210215  الثانًأحمد محروس عمر حبٌبة

2285210216  الثانًالجندى عباس دمحم حبٌبه

2295210217  الثانًخلٌفه حسن حسن حسام

2305210219  الثانًالؽنام المطب دمحم حسام

2315210220  الثانًمحمود عطٌة دمحم حسام

2325210222  األولخلٌفه حسن عصام حسن

2335211727  الثانًالكرٌم عبد حسن مجدالدٌن حسن

2345210223  األولعشٌبة على حسن دمحم حسن

2355210225  الثانًالرازق عبد دمحم دمحم حسن

2365210226  الثانًٌوسؾ دمحم محمود حسناء

2375210227  الثانًشرخ حسن احمد مصطفى حسناء

2385210837  الثانًخضر على رمضان حسٌن

2395210228  األولعوٌس على حسٌن صدلى حسٌن

2405210230  الثانًزٌاده االمام سعد راؼب حنان

2415210231  الثانًالسٌد البارى عبد خضر عاطؾ حنان
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عامة شعبة  برنامج

   عـــام حشـرات  المقرر ( 201 ش  29 لجنة ( 

فصل أعمالالفصل خالل تحريرى
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2425210232  الثانًخلؾ الدٌساوى الحكٌم عبد ٌساوى الد حورٌه

2435210233  الثانًعبدالمحسن ابراهٌم رفٌك خالد

2445210234  الثانًشلبى فرج الصاوى محسن خدٌجه

2455210235  الثانًالعمر حسٌن مصطفى حسٌن خشوع

2465210236  الثانًالدماطى أحمد كمال احمد خلود

2475210237  األولجادهللا مرسى السٌد عبدالرسول خلود

2485210239  الثانًاٌوب عبدالمرضى اشرؾ دعاء

2495210240  الثانًحنطور عبدالمرضى حسانٌن دعاء

2505210241  الثانًشلبى دمحم عبدالحكٌم رضا دعاء

2515210242  الثانًالسٌد ابراهٌم كمال دعاء

2525210243  الثانًسرحان عبدالمعبود محسن دعاء

2535210244  الثانًدمحم مهدى عمرو دنٌا

2545210245  الثانًالبملى سلٌمان احمد دٌنا

2555210246  الثانًالجمل مصطفى عبدالعظٌم دٌنا

2565210247  الثانًعبدالمجٌد ماهر عصام دٌنا

2575210248  الثانًعبدهللا دمحم عالء دٌنا

2585210249  الثانًعماره دمحم مبرون ذٌاد

2595210838  الثانًلالدة أحمد على سمٌر رانٌا

2605210250  الثانًسته ابو شولى مصطفى رانٌا

2615210251  الثانًهشهش دمحم عادل رحاب

2625210252  الثانًموسً ابراهٌم السٌد على رحاب

2635210253  الثانًفودة مصطفً دمحم عادل رحمة

2645210254  الثانًمرسً العلٌم عبد عالء رحمة

2655210255  الثانًالشٌن حسن فوزى رحمة

2665210256  الثانًمفروكة ذكى ٌاسر رحمة

2675210257  الثانًالشاذلى عبده بكرى رحمه

2685210258  الثانًادرٌس عبدالتواب خالد رحمه

2695210259  الثانًالشما احمد سٌد راؼب رحمه

2705210260  الثانًسلطان دمحم عبدالستار رحمه

2715210261  الثانًالهوارى دمحم عبدالعزٌز رحمه

2725210262  الثانًالشٌخه فرج علً عبدالناصر رحمه
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عامة شعبة  برنامج

   عـــام حشـرات  المقرر ( 201 ش  30 لجنة ( 

فصل أعمالالفصل خالل تحريرى

6040

2735210263  الثانًالشٌخ عبدالفتاح عزت رحمه

2745210264  الثانًالمؽربى حسن على محمود رحمه

2755210265  الثانًمصطفى حسٌن مصطفى رحمه

2765210266  الثانًسالم متولى صبحى رحٌك

2775210269  الثانًالنجار حسن حمدى رضوى

2785211730  الثانًعلى رفاعى اشرؾ رفاعى

2795210270  الثانًعبدالفتاح عباس خالد رلٌه

2805210271  األولاحمد احمد احمد عٌد رلٌه

2815210272  الثانًالجٌزاوى دمحم حمدى رنا

2825210273  الثانًالموجود عبد دمحم مصطفى عماد رنا

2835211731  الثانًالزردق ابراهٌم عبدالناصر رنٌا

2845210275  الثانًسالم متولى صبحى روان

2855210276  الثانًالنشرتى ابراهٌم اللـه عبد روان

2865210277  الثانًهللا جاب احمد السٌد دمحم روان

2875210278  األولالدالى مرسى وحٌد روضه

2885211733  الثانًصالح سٌد هانى رٌم

2895211797  الثانًعامر على العلٌم عبد هشام رٌم

2905210279  الثانًالنحاس على اسامه رٌهام

2915210280  األولدمحم عباس دمحم رمضان رٌهام

2925210841  الثانًأحمد شعبان طارق رٌهام

2935210281  األولمصطفى موسى حمدى احمد زٌاد

2945210282  األولٌونس عبدالحمٌد الدٌن جالل زٌاد

2955210283  األولاحمد امٌن جمعه زٌاد

2965210285  الثانًفرحات عبدالرحٌم خالد زٌاد

2975210842  الثانًعبدالمحسن عبدهللا زٌاد

2985210286  الثانًعبدالفضٌل بسٌونى عربى زٌاد

2995210287  الثانًفاٌد الممصود عبد توفٌك على زٌاد

3005210843  الثانًبركه عبدالوهاب على زٌاد

3015210289  األولكابوه دمحم ابراهٌم زٌنب

3025210290  الثانًهٌكل دمحم احمد زٌنب
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عامة شعبة  برنامج

   عـــام حشـرات  المقرر ( 201 ش  31 لجنة ( 

فصل أعمالالفصل خالل تحريرى
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3035210291  الثانًدمحم كامل حمدى زٌنب

3045210292  الثانًتركى الرحمن عبد احمد عبدالعاطى صابر زٌنب

3055210293  الثانًخلٌل دمحم عبدالمنعم عالء زٌنب

3065210294  الثانًالجندى فؤاد عالء زٌنب

3075210295  الثانًالشافعى فتحى فوزى زٌنب

3085210296  الثانًالشٌمً نجٌب دمحم زٌنب

3095210297  الثانًعبدالكرٌم دمحم نوح زٌنه

3105211734  الثانًالشٌشٌنى منٌر دمحم ابراهٌم ساره

3115210298  الثانًحشاد السٌد اشرؾ ساره

3125210299  األولالسنان فرج السٌد ساره

3135210300  الثانًلصد سعٌد سامح ساره

3145210301  الثانًفاضل عبدالحمٌد سعٌد ساره

3155210302  الثانًمرزوق عبدالرحمن عبدهللا ساره

3165210303  الثانًعبدالسمٌع عبدالرازق عزمى ساره

3175210304  الثانًابراهٌم فتحى دمحم ساره

3185210305  الثانًالفمى محمود هشام ساره

3195211735  الثانًالسكرمى سالم صبحى سالم

3205210306  الثانًعٌد عٌسى دمحم سامح

3215210307  الثانًالشرلاوى عبدالمرضى ربٌع سامى

3225211738  الثانًخضر سالمه فتحى السٌد سعٌد

3235210308  األولدروٌش سعٌد رمضان سعٌد

3245210310  الثانًخلٌل حسنى دمحم احمد سلسبٌل

3255210311  األولسلطان ؼانم دمحم سلطان

3265210312  الثانًؼانم المحسن عبد هللا عبد اشرؾ سلمى

3275210313  الثانًعصر مصطفى عبدالحمٌد عالء سلمى

3285210314  الثانًفاٌد سالم طه عماد سلمى

3295210315  الثانًعبدالرحمن عبدالفتاح فوزى سلمى

3305210316  الثانًالسٌد مصٌلحى عبدالموجود دمحم سلمى

3315210317  الثانًعمار دمحم سمٌر سلوى

3325211800  الثانًسلطان احمد سلٌمان عماد سلٌمان
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عامة شعبة  برنامج

   عـــام حشـرات  المقرر ( 201 ش  32 لجنة ( 

فصل أعمالالفصل خالل تحريرى
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3335210318  الثانًطلبه دمحم حسن دمحم دمحم سماء

3345210319  الثانًعٌاد خٌرى انور سماح

3355210320  الثانًعبدالشافى انٌس احمد سمٌر

3365210321  الثانًطه محمود سمٌر اٌهاب سمٌه

3375210322  الثانًسعد دمحم بكر ابو محمود حسنى سمٌه

3385210323  الثانًعبدالبدٌع عبدالعاطى حمدى سمٌه

3395210324  الثانًحجاج عبدالحمٌد عبدالمادر سندس

3405210325  الثانًمنصور عبدالفتاح دمحم سندس

3415210326  الثانًعوٌان على كامل على سهٌلة

3425210327  الثانًواصل ابوبكر عادل سهٌله

3435210328  الثانًسعد حسن الرؤؾ عبد مانع سهٌله

3445210329  الثانًٌحٌى اللطٌؾ عبد رمضان احمد سٌؾ

3455210330  األولالخولى احمد مصطفى السٌد سٌؾ

3465210331  الثانًحلمى دمحم عفٌفى جوٌلى عاطؾ شادٌه

3475210332  الثانًبهجت دمحم اشرؾ شروق

3485210333  الثانًالخولى عبدالجابر خالد شروق

3495210335  األولالكردى الدمحمى عماد شروق

3505210336  الثانًخضر احمد دمحم شروق

3515210337  األولزاٌد عبدالؽنى دمحم شروق

3525210847  الثانًحرحش ابوالعنٌن اشرؾ شرٌؾ

3535210339  الثانًمنشاوى احمد بسٌونى شهاب

3545210340  الثانًالجنٌدى فهمى جابر حسن شهد

3555210341  الثانًمراد على صبحى شهد

3565210344  الثانًدمحم عبدالمنعم دمحم شهد

3575210345  الثانًالؽار ابو بسٌونى دمحم نبٌل شهد

3585210346  األولعٌسى شولى ابراهٌم شولى

3595210347  الثانًعباس حامد احمد شٌماء

3605210348  الثانًحسن مهدى حسن شٌماء

3615210349  األولعبدالعلٌم احمد سلٌمان شٌماء

3625210848  الثانًؼزالة صابر سمٌر شٌماء
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عامة شعبة  برنامج

   عـــام حشـرات  المقرر ( 201 ش  33 لجنة ( 

فصل أعمالالفصل خالل تحريرى
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3635211742  الثانًجازٌه معوض شرٌؾ شٌماء

3645210350  الثانًهللا عبد السعٌد عصام شٌماء

3655210351  الثانًاحمد حسان عماد شٌماء

3665210352  الثانًسرحان مبرون فتح مبرون شٌماء

3675210353  الثانًالسٌد عبدالحمٌد ٌسري شٌماء

3685210354  الثانًعٌاد دمحم السٌد سالمه صابرٌن

3695210355  األولالمعصراوى عبدالستار خالد صالح

3705210356  األولعبدالعزٌز صبحى سامى صبحى

3715210357  الثانًالمصرى مختار رضا صبره

3725210358  الثانًلابٌل صالح سمٌر صالح

3735210359  الثانًشعفة عبدالفتاح فتحى صهٌب

3745210360  الثانًعلى أحمد عبدالمعز اسماعٌل ضحى

3755210361  الثانًحسن أحمد حسٌن رزق ضحى

3765210362  الثانًحسٌن على العزب عبدالممصود عبدالفتاح ضحى

3775210363  الثانًحبلص أحمد عبدالعزٌز دمحم ضحى

3785210364  الثانًالزاملى راشد محمود دمحم ضحى

3795210365  الثانًابوزٌد شولى ناصؾ ضحى

3805210366  الثانًالسٌد عطٌه جمٌل هٌثم ضحى

3815210368  األوللابل فرج صابر ضٌاء

3825210370  الثانًهللا فتح رجب طه عائشه

3835211803  الثانًعبدالحافظ على فتحى على عاطؾ

3845210371  الثانًالمصرى دمحم عصام عبدالباسط

3855210372  األولعبٌد زكى صابر نبٌل عبدالحلٌم

3865211743  الثانًشتات عبدالحمٌد الشحات عبدالحمٌد

3875210373  الثانًاحمد السٌد عبدالرؤؾ احمد عبدالرؤؾ

3885210853  الثانًعبدالهادى عبدالرازق عادل عبدالرازق

3895210374  الثانًرجب دمحم فوزى ابراهٌم عبدالرحمن

3905210375  الثانًعبدالمهدى دمحم اشرؾ عبدالرحمن

3915210376  الثانًهللا جاد عبدالرحمن السٌد عبدالرحمن

3925210377  األولشلبى فهمى السٌد عبدالرحمن

مالحظات
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عامة شعبة  برنامج

   عـــام حشـرات  المقرر ( 201 ش  34 لجنة ( 

فصل أعمالالفصل خالل تحريرى
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3935210378  الثانًابوزٌد ماهر بهجت عبدالرحمن

3945210379  الثانًعافٌه صابر حسن عبدالرحمن

3955210380  الثانًسالمه احمد حمدان عبدالرحمن

3965210854  الثانًمراد دمحم حمدى عبدالرحمن

3975210381  الثانًزعٌمه عبدالوهاب خالد عبدالرحمن

3985210382  الثانًعبدالرحمن فؤاد رأفت عبدالرحمن

3995211745  الثانًؼازي عبدالهادي زاٌد عبدالرحمن

4005210383  األولعطٌه السٌد دٌاب سعٌد عبدالرحمن

4015210384  األولعٌسى على طلعت عبدالرحمن

4025210385  الثانًالفضل أبو الحفٌظ عبد مبرون عبدالحفٌظ عبدالرحمن

4035210386  الثانًالكٌال ملٌجى عبدالرحمن عبدالحمٌد عبدالرحمن

4045210388  الثانًالكمشٌشى لطب رضوان عماد عبدالرحمن

4055210389  الثانًدمحم عبدالفتاح عماد عبدالرحمن

4065210855  الثانًعبدالعال عمر صبحى فتحى عبدالرحمن

4075210856  الثانًالخولى شعبان دمحم عبدالرحمن

4085210391  الثانًالبهنسى محمود مصطفى عبدالرحمن

4095210392  الثانًتاج صبحى هالل عبدالرحمن

4105210394  األولعبدالعزٌز رضا عبدالعزٌز

4115210395  الثانًباظه محمود عبدالعزٌز سامح عبدالعزٌز

4125210397  األولعلى عبدالعزٌز محمود عبدالعزٌز

4135210398  األولدوٌدار رضا دمحم شعبان عبدالؽنى

4145210399  الثانًعافٌه صابر سامى عبدالفتاح

4155211746  الثانًطه الحكٌم عبد عبدالفتاح طارق عبدالفتاح

4165210400  الثانًالمٌت خلٌفه عبداللطٌؾ محمود عبداللطٌؾ

4175210401  الثانًسلٌمان احمد عبدالعزٌز ابراهٌم عبدهللا

4185210402  الثانًهوٌدى حسنى احمد عبدهللا

4195210403  الثانًالدبور دمحم اشرؾ عبدهللا

4205210405  األولمحمود عبدهللا جمال عبدهللا

4215210406  الثانًالعبد زكى خالد عبدهللا

4225211747  الثانًعبدالفتاح رمضان شرٌؾ عبدهللا
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عامة شعبة  برنامج

   عـــام حشـرات  المقرر ( 201 ش  35 لجنة ( 

فصل أعمالالفصل خالل تحريرى
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4235210407  الثانًاألالتى عبدهللا عزت عبدهللا

4245210861  الثانًٌوسؾ دمحم عماد عبدهللا

4255210408  الثانًهٌكل العاطى عبد عوض دمحم عبدهللا

4265210409  الثانًفراج مصلحى دمحم عبدهللا

4275211748  الثانًابراهٌم فهمى محمود عبدهللا

4285210410  الثانًالنعمانى دمحم دمحم مسعود عبدهللا

4295210851  الثانًالسعادات أبو عبداللطٌؾ مصطفى عبدهللا

4305210862  الثانًدمحم بدر عبدالمحسن احمد عبدالمحسن

4315210411  الثانًعسكر دمحم سامى عبدالمرضى

4325210412  الثانًمظال لطب على دمحم عبٌر

4335210413  الثانًعلى الشحات صالح عزه

4345210415  الثانًالسٌسى سعٌد مجدى عال

4355210416  الثانًابراهٌم فؤاد ابوالسعود على

4365210419  الثانًالسامونى على دمحم على

4375210421  الثانًابوخلٌفه عبدالعظٌم محمود على

4385211749  الثانًحافظ حسنً محمود علً

4395210423  الثانًعبدالرؤؾ لناوى اشرؾ علٌاء

4405211750  الثانًالعٌسوى عواد السٌد كرم علٌاء

4415211751  الثانًالؽلبان سلٌمان دمحم علٌاء

4425210425  الثانًمراد حسن على ٌاسر عمار

4435210864  الثانًنصار عمر عبده السٌد عمر

4445210428  الثانًمطاوع فوزى عادل عمر

4455210430  الثانًالحوٌطى احمد دمحم عمر

4465210432  الثانًعٌسى دمحم محمود مصطفى عمر

4475210433  الثانًجلهوم دمحم عبدالعظٌم عمرو

4485210434  األولالؽول سعد احمد عمرو

4495210435  الثانًاحمد سٌد عمران فؤاد احمد حماده عمرو

4505210866  الثانًطوٌله احمد سعٌد عمرو

4515210437  الثانًالدٌن شهاب على بهاء عهد

4525210438  الثانًرٌاض الدٌن جمال عالء عواطؾ

4535210867  الثانًهللا عوض عٌسى مختار عٌسى
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عامة شعبة  برنامج

   عـــام حشـرات  المقرر ( 201 ش  36 لجنة ( 

فصل أعمالالفصل خالل تحريرى
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4545210439  الثانًعكر سلٌمان سعٌد اٌهاب ؼاده

4555210440  الثانًالمحروق مأمون حمدى ؼاده

4565210441  الثانًشعبان احمد نبٌل ؼاده

4575211702  الثانًسعد فارس اسامة فارس

4585210443  األولعبدالمجٌد عبدالفتاح خالد فارس

4595210444  الثانًالمصاص رأفت عبده فارس

4605211290  الثانًطوٌط عبدالموى عوض فارس

4615210445  الثانًعمرو دمحم خالد فاطمة

4625210446  الثانًؼزال عبدهللا رجب فاطمة

4635210447  الثانًفرج حامد رضا الزهراء فاطمه

4645210448  الثانًدومه محمود سعٌد فاطمه

4655210449  الثانًخاطر عبدالعلٌم فؤاد فاطمه

4665210450  الثانًحسٌن عبدالعلٌم دمحم فاطمه

4675210451  الثانًنصار حسن الفتاح عبد ممدوح فاطمه

4685211755  الثانًهاشم شاكر هانً فاطمه

4695210452  الثانًعلى مصطفى هشام فاطمه

4705210453  الثانًجمعه عبدالفتاح شرٌؾ فتحى

4715210454  الثانًعبدالجلٌل رزق صفوت فرح

4725210868  الثانًالخولً فرحات اٌمن فرحات

4735210869  الثانًدمحم ابراهٌم محمود فرحه

4745210456  الثانًرجب نجٌب عاشور فوزى

4755210457  الثانًعبدالعظٌم سعٌد عبدالعظٌم فوزٌه

4765210458  الثانًعباس كامل دمحم كامل

4775210870  الثانًدمحم المرسى شعبان العزب كرٌم

4785211756  الثانًاللطٌؾ عبد دمحم محمود اٌمن كرٌم

4795211812  الثانًعبدالسالم ربٌع رجب كرٌم

4805210460  األولعلى المجٌد عبد جوده دمحم كرٌم

4815211757  الثانًباشا سعٌد زاهر كرٌمه

4825210462  الثانًالحالل دمحم دمحم كمال

4835210463  الثانًاٌوب فرج مجدى كٌرلس

 مستخرج البٌان مها دمحم حسٌنً المال11:47 10/1/2023نظام ابن الهٌثم الدارة شئون الطالب 

مالحظاتالمجموعالمستوىاالسمالكودم



عامة شعبة  برنامج

   عـــام حشـرات  المقرر ( 201 ش  37 لجنة ( 

فصل أعمالالفصل خالل تحريرى
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4845210464  الثانًخلٌفة زٌن أسامة المٌس

4855210465  الثانًشعالن عبدالخالك عبدهللا لبٌبه

4865210466  الثانًبدٌر عبدالرحمن حماده لٌلى

4875210467  األولالمحمودى مصطفى ٌونس مصطفى مؤمن

4885210468  الثانًعٌسى مصطفى الفتوح ابو مصلح ماجده

4895210469  الثانًمشحوت ابراهٌم هانى مارتٌنا

4905210470  األولكامل ندا امجد مارى

4915210471  األولالؽبارى المنعم عبد دمحم صبحً مازن

4925210473  الثانًالتطاوى الدسولى دمحم معتمد مجدى

4935210475  األولمهدى لطفى أٌمن دمحم

4945210476  الثانًنجم عبدالعظٌم ابراهٌم دمحم

4955210477  الثانًعٌشه ابو عٌد ابراهٌم دمحم

4965210872  الثانًداوود محروس ابراهٌم دمحم

4975210479  الثانًالشٌخ بدوى احمد دمحم

4985210480  الثانًالشابورى عفٌفى احمد دمحم

4995210481  األولعبدهللا احمد فؤاد احمد دمحم

5005210482  الثانًمرسال نمر دمحمى احمد دمحم

5015210483  الثانًحلوه هللا عبد دمحم اسامه دمحم

5025210484  األولسالم اسماعٌل دمحم اسماعٌل دمحم

5035210485  الثانًالفرماوى ابراهٌم اشرؾ دمحم

5045210486  الثانًحماد ابراهٌم على اشرؾ دمحم

5055211759  الثانًابراهٌم دمحم اشرؾ دمحم

5065210487  الثانًالشٌن مصطفى دمحم اشرؾ دمحم

5075210488  الثانًحجازى احمد السٌد دمحم

5085210489  األولمتولً دمحم الجلٌل عبد اٌمن دمحم

5095210490  الثانًشوره على جابر دمحم

5105210491  األولمصلح حسنى جمال دمحم

5115210874  الثانًعجلو دمحم جمال دمحم

5125210495  الثانًالصٌفى المجٌد عبد جمعة دمحم

5135210875  الثانًالؽنى عبد ٌاسٌن حامد دمحم
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عامة شعبة  برنامج

   عـــام حشـرات  المقرر ( 201 ش  38 لجنة ( 

فصل أعمالالفصل خالل تحريرى
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5145210496  الثانًعبدالنبى عبدالهادى حسام دمحم

5155211761  الثانًالبنا دسولً دمحم حسنى دمحم

5165210497  األولاحمد محمود حمدى دمحم

5175210877  الثانًصبح دمحم فرج خالد دمحم

5185210498  األولبكار نجاح خالد دمحم

5195210499  األولدمحم رشدى ربٌع دمحم

5205210500  الثانًابوالعنٌن عز ربٌع دمحم

5215210878  الثانًدٌب ابو دمحم ربٌع دمحم

5225210501  الثانًموسى محمود ربٌع دمحم

5235210502  األولدمحم سعٌد رجب دمحم

5245210503  األولالشٌخ عرفه رزق دمحم

5255210505  الثانًعبدالفتاح صابر رضا دمحم

5265210879  الثانًعبده رجب رمضان دمحم

5275210508  األولزٌدان عبدالحمٌد سامح دمحم

5285210509  الثانًحمزه السٌد دمحم سامح دمحم

5295210510  األولعلى محروس سامى دمحم

5305210511  األولعبدالمجٌد دمحم سامى دمحم

5315210512  األولسوٌلم الحمٌد عبد شولى سعٌد دمحم

5325210513  األولخضر عبدالوهاب دمحم سعٌد دمحم

5335211763  الثانًسلٌمه بسٌونى مصطفى سعٌد دمحم

5345210881  الثانًسالم دمحم سالم دمحم

5355210514  الثانًنافع حسن سلٌمان دمحم

5365210515  الثانًحمود عبدالوهاب سمٌر دمحم

5375210516  الثانًراشد دمحم شرٌؾ دمحم

5385210517  األولطلبه دمحم شعبان دمحم

5395210518  الثانًسٌتا السٌد صبحى دمحم

5405210883  الثانًعبدالشافى فاروق صبرى دمحم

5415210519  األولالمط السٌد سالم الدٌن صالح دمحم

5425210520  الثانًدمحم عفٌفى السٌد طارق دمحم

5435210521  الثانًالبنا بدر طارق دمحم

5445210523  األولفهٌم دمحم طارق دمحم

مالحظات
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عامة شعبة  برنامج

   عـــام حشـرات  المقرر ( 201 ش  39 لجنة ( 

فصل أعمالالفصل خالل تحريرى
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5455210524  األولجمٌل صبحى طه دمحم

5465210526  األولنصر عبدالرحمن ابوالعزم عاطؾ دمحم

5475210527  األولخلٌفه عبدربه عاطؾ دمحم

5485210528  الثانًالحرانً مرسً دمحم عاطؾ دمحم

5495210529  األولعبدالرسول فرج عبدالرسول دمحم

5505210530  الثانًسلطان سعٌد عبدالعزٌز دمحم

5515210885  الثانًأحمد امام عبدالكافى دمحم

5525210531  األولموسى دمحم عبدهللا دمحم

5535210532  األولاالزرق سعٌد عبدالمجٌد دمحم

5545210533  الثانًعبدالمعطى صبرى عبدالمعطى دمحم

5555210534  األولدسولى دمحم عبدالناصر دمحم

5565210536  األولعمران سعٌد عرفه دمحم

5575210537  الثانًنجم على عالء دمحم

5585210538  الثانًطلبه سعٌد على دمحم

5595210540  الثانًعبدهللا دمحم على دمحم

5605210541  األولربه عبد ٌسن على دمحم

5615210542  الثانًعافٌه السٌد عماد دمحم

5625210544  الثانًرجب دمحم عماد دمحم

5635210546  الثانًالدٌب دمحم فاروق دمحم

5645210547  األولعبدالرسول صدلى فتحى دمحم

5655210548  الثانًهللا فتح دمحم فكٌه دمحم

5665210550  الثانًحسٌن دمحم ماهر دمحم

5675210890  الثانًسعد عبدهللا محروس دمحم

5685210552  الثانًالفمى دمحم الؽرٌب دمحم دمحم

5695211765  الثانًالدٌب عبدالسالم حسن دمحم دمحم

5705210553  الثانًسالم ابو نجٌب دمحم دمحم

5715210554  األولعمر دمحم عبدالفتاح محمود دمحم

5725210893  الثانًمحمود دمحم محمود دمحم

5735211817  الثانًالنبى حسب عبدالرحمن معوض دمحم

5745210556  األولالبربرى دمحم هشام دمحم
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عامة شعبة  برنامج

   عـــام حشـرات  المقرر ( 201 ش  40 لجنة ( 

فصل أعمالالفصل خالل تحريرى
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5755210557  األولٌوسؾ ابو دمحم ولٌد دمحم

5765210558  الثانًخمره حسن ٌاسر دمحم

5775210559  األولفتوح سعد ٌحٌى دمحم

5785210560  الثانًمصباح المطب ٌوسؾ دمحم

5795210561  الثانًزٌنه محمود عبدالسالم ابراهٌم محمود

5805210562  الثانًمصطفى امٌن احمد محمود

5815210563  األوللندٌل رزق عبدالعزٌز احمد محمود

5825210564  األولالبرعى عبدالوارث احمد محمود

5835210566  األولخطاب حسنٌن عبدالعزٌز بسٌونى محمود

5845210567  الثانًعماره محمود خالد محمود

5855210568  الثانًمحمود دمحم رجب محمود

5865210895  الثانًعبدالبالى رمضان عبدالفتاح رضا محمود

5875210569  األولهنداوى دمحم محمود رضا محمود

5885210570  الثانًشاهٌن الطنطاوى السٌد سامى محمود

5895210572  األولخلٌل فؤاد طارق محمود

5905210573  األولتوفٌك سعد عادل محمود

5915210574  األولشعت احمد حسن عاطؾ محمود

5925210575  الثانًالصٌفى محمود عاطؾ محمود

5935210576  الثانًعبدالفتاح عبدالتواب عبدالباسط محمود

5945210577  الثانًالشٌن هللا فتح عصام محمود

5955210578  الثانًعبدالعظٌم عبدالمجٌد الدٌن على محمود

5965210579  األولدمحم المجٌد عبد على محمود

5975210897  الثانًالبشٌهى محمود ؼرٌب محمود

5985210580  الثانًدمحم العربى فرج محمود

5995210581  األولٌونس دمحم كمال مالن محمود

6005210583  الثانًاحمد شعبان دمحم محمود

6015210584  الثانًالزٌر عبدالؽنى دمحم محمود

6025210899  الثانًعمر دمحم محمود دمحم محمود

6035210587  األولعبدالرحمن رسالن ناجى محمود

6045210588  الثانًالشامخ محمود ناصر محمود
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عامة شعبة  برنامج

   عـــام حشـرات  المقرر ( 201 ش  41 لجنة ( 

فصل أعمالالفصل خالل تحريرى
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6055210589  األولتوحٌد دمحم الؽنٌمى ٌاسر محمود

6065210591  الثانًابراهٌم حسن صابر عالء مراد

6075210592  الثانًالجمل على عبدالفتاح احمد مرام

6085210594  الثانًعمر عبدالحلٌم ابراهٌم مروه

6095210595  الثانًعماره مصطفى السٌد الحسٌنى مروه

6105210596  الثانًالسبع دمحم زكرٌا مروه

6115210597  الثانًالمصاص دمحم عبدالعزٌز هشام مروه

6125210598  الثانًحسانٌن احمد سٌد ولٌد مروه

6135210599  الثانًعٌد عبدالحمٌد احمد مرٌم

6145210600  الثانًالعز ابو على اسماعٌل اسماعٌل مرٌم

6155210601  الثانًالمط صدٌك اٌمن مرٌم

6165210602  الثانًعبدالممصود ابراهٌم بلٌػ مرٌم

6175210603  الثانًداود برسوم مورٌس بهاء مرٌم

6185210604  األولطه ناجح خالد مرٌم

6195210605  األولاحمد فتحى رمضان مرٌم

6205210606  الثانًداود شبل زكى صابر مرٌم

6215210607  الثانًبدوى ؼطاس عادل مرٌم

6225210608  الثانًعثمان السٌد عزت عثمان مرٌم

6235211768  الثانًعبدالرحمن السٌد دمحم مرٌم

6245210610  الثانًصالح عبدالعظٌم دمحم مرٌم

6255210611  الثانًبركات معتمد على دمحم مرٌم

6265210612  الثانًلاسم فتحى دمحم مرٌم

6275210613  الثانًعبدالفتاح دمحم احمد مصطفى مرٌم

6285210614  الثانًالدٌن جمال شحاته مصطفى مرٌم

6295210615  الثانًزٌدان محمود نصر مرٌم

6305210616  األولخلٌفه عبدالرحٌم امٌن هٌثم مرٌم

6315210617  الثانًسلٌم سعٌد ٌاسر مرٌم

6325210618  األولفوده سعٌد اشرؾ مصطفى

6335211769  الثانًطلبه دمحم سعٌد اشرؾ مصطفى

6345211820  الثانًسلطان حسٌن امٌن مصطفى
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عامة شعبة  برنامج

   عـــام حشـرات  المقرر ( 201 ش  42 لجنة ( 

فصل أعمالالفصل خالل تحريرى
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6355210619  الثانًعبدالواحد السٌد دمحم اٌمن مصطفى

6365211770  الثانًعبدالرازق سٌد مصطفى

6375210620  الثانًمطاوع كامل احمد سٌد ذكى صبرى مصطفى

6385210621  الثانًعالم شعٌب أحمد عادل مصطفى

6395211821  الثانًالسبكى دمحم سلٌم دمحم عادل مصطفى

6405210622  الثانًجادهللا جوده عرفه مصطفى

6415210623  الثانًمصطفى على صبرى دمحم مصطفى

6425210624  الثانًعلى الزناتى عبدالعزٌز محمود مصطفى

6435210901  الثانًنعام احمد ٌسرى مصطفى

6445211772  الثانًالشبكه لطب حلمى باسم معاذ

6455210625  األولشوارب دمحم الدٌن صالح معاذ

6465210626  األولسلٌمان سلٌمان جابر فؤاد معاذ

6475210627  الثانًحسٌن عبدالعال دمحم معتز

6485210628  األولالشاذلى معتمد احمد معتمد

6495210629  األولمصطفى معوض السٌد معوض

6505210631  األولمحرم دمحم طه ملن

6515210632  الثانًعامر عبدالرؤؾ السٌد منار

6525210633  الثانًالبهوتى الممصود عبد المرضى عبد منار

6535210634  الثانًعبده مسعود عبدالؽفار منار

6545210635  الثانًعبدالرازق حسنٌن عماد منار

6555210636  الثانًمدٌن دمحم ابوالعباس دمحم منار

6565210637  الثانًالرخ عبدالحلٌم دمحم منار

6575210638  األولعامر كامل دمحم منار

6585210639  األولعبدالهادى أحمد فهمى معتز منتصر

6595210640  األولالدسولى منصور دمحم منصور

6605210641  األولجمعه دمحم دمحم اشرؾ منه

6615211773  الثانًوهٌب علً محمود ابراهٌم هللا منه

6625210642  الثانًنصر محمود دمحم عطٌه اٌهاب هللا منه

6635210643  الثانًالحسٌنى شبل رجب هللا منه

6645210644  الثانًعافٌه ابراهٌم سمٌر هللا منه
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6655210645  الثانًمجاهد المعاطى ابو لطفى عادل هللا منه

6665210646  الثانًادرٌس عبدالخالك وائل منه

6675210904  الثانًعطٌه حسن سعد شحاته منى

6685210647  الثانًاألبٌدى أحمد مرسى صبرى مها

6695210649  األوللاسم عبدالحلٌم اٌمن مهاب

6705210650  الثانًطاحون مروان حسام مهاب

6715210652  األولالممص حنا ولٌم جان مهرائٌل

6725211775  الثانًفرج السٌد محمود مهند

6735210653  الثانًسلٌمان على دمحم شولى مى

6745210654  الثانًلندٌل متولى عبدالحكٌم مى

6755210905  الثانًعبدالرحمن دمحم دمحم مى

6765210906  الثانًعبدالحمٌد أحمد صبحً مً

6775210655  األولأبوحسٌن ابوالٌزٌد ابراهٌم مٌاده

6785210656  األولفرج دمحم فرج مٌاده

6795210657  الثانًالدماطً عبدهللا محمود مٌرنا

6805210658  الثانًعبدالمالن سامى اٌمن مٌنا

6815210659  الثانًحنا موسى سعد بولس مٌنا

6825210660  األولٌوسؾ عبدالحمٌد دمحم صالح نادٌن

6835210661  الثانًدرؼام عبدالسالم دمحم نادٌه

6845211777  الثانًرزق ابراهٌم دمحم ابراهٌم احمد نانسى

6855210662  الثانًهللا فرج حافظ دمحم عبدالنبى نانسى

6865210664  الثانًاحمد منصور احمد ناهد

6875211778  الثانًابوالنور على نبٌل ٌاسر نبٌل

6885210665  الثانًنصار محمود دمحم محمود نبٌله

6895210666  األولطه نجٌب وائل نجٌب

6905210667  األولعمر ابو دمحم عبدالمهدى احمد ندا

6915210668  الثانًالسعدنى دمحم سعٌد ندا

6925211779  الثانًحسٌن دمحم فاروق هشام ندا

6935210669  الثانًزاٌد طلعت ٌاسر ندا

6945210670  الثانًابراهٌم عابدٌن محمود ابراهٌم ندى
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6955210908  الثانًباشا مصطفى ابراهٌم ندى

6965210671  الثانًحسن عبدالرحمن دمحم امٌن ندى

6975210672  الثانًجبرٌل احمد حماده ندى

6985210673  الثانًابراهٌم احمد حمدان ندى

6995210674  الثانًعلى صالح على ندى

7005210909  الثانًموسى كساب دمحم كساب ندى

7015210675  الثانًعبدالوهاب سلٌمان مصطفى ندى

7025210676  الثانًعماره على الحمٌد عبد مصطفى ندى

7035210677  الثانًزاٌد ابوالفتح منٌر ندى

7045211780  الثانًؼالى عباس باسم نرمٌن

7055210679  الثانًدمحم عطٌه صالح نرمٌن

7065210680  الثانًالوردانى فتحى على نصر

7075210682  الثانًعمران سٌداحمد حامد كمال نهال

7085210683  الثانًالزعٌم حسن هشام نوال

7095210684  الثانًعبده متولً الهادى عبد حازم نور

7105210685  الثانًحموده عمر دمحم شولى نور

7115210686  الثانًعتابى رمزى محمود نور

7125210688  الثانًالخولى طاٌل جالل نورا

7135210689  الثانًعبٌد عبدالعزٌز دمحم محمود نورا

7145210690  الثانًالممدم دمحم احمد نورالهدى

7155210691  الثانًعلى شعبان أحمد نورهان

7165210692  الثانًالسٌد فاروق احمد نورهان

7175210693  الثانًهٌكل احمد محمود احمد نورهان

7185210694  الثانًالشخص دمحم اسماعٌل نورهان

7195210696  الثانًبدوى عبدالجواد دمحم رمضان نورهان

7205210697  الثانًالدعوشى ابراهٌم عبدالحمٌد النصر سٌؾ نورهان

7215211782  الثانًمحمود ابراهٌم محمود نورهان

7225210698  الثانًعبٌد السٌد دمحم نبٌل نورهان

7235210699  الثانًعبدالحمٌد احمد محى نٌره

7245210700  الثانًالعنٌن ابو نسٌم احمد اسماعٌل ناجى نٌره
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7255210701  الثانًسرور الحكٌم عبد بسٌونى احمد هاجر

7265210702  الثانًالدلونى سامى اسامه هاجر

7275210703  الثانًشرٌؾ سعٌد اشرؾ هاجر

7285210704  الثانًحموده احمد سٌد خالد هاجر

7295210705  الثانًمبرون الشحات فوزى هاجر

7305210706  الثانًعلى نصر دمحم السالم عبد هاله

7315210707  األولمحروس هللا خلؾ محً هانى

7325210708  الثانًهللا خلؾ دمحم ابراهٌم هبه

7335211825  الثانًكروش عبدالحمٌد حسام هبه

7345210709  الثانًابراهٌم محمود على هبه

7355210710  الثانًالجندى عبدالعزٌز فاٌز هبه

7365210711  الثانًدمحم عمر عثمان مفرح هبه

7375210712  الثانًجعفر دمحم دمحم ٌاسر هبه

7385210713  الثانًمعوض شولً أحمد عالء هدى

7395210715  الثانًمحمود على ربٌع هدٌر

7405210716  الثانًخفاجه فتحى عامر هدٌر

7415210717  الثانًدمحم سٌد محمود هدٌر

7425210718  الثانًالعادلى عبدالفتاح ناصر هدٌر

7435210719  الثانًالنجار احمد طه احمد هشام

7445210720  األولعلوانى السٌد دمحم هشام

7455210721  الثانًاالهتم على عبدالحمٌد عاطؾ همس

7465210722  الثانًعالم الشناوى حسنى هٌام

7475210723  الثانًعرابى حسٌن خالد هٌام

7485210724  الثانًالشٌخ فاروق السالم عبد وجٌه

7495210725  الثانًالخولى فرحات اٌمن وسام

7505210726  الثانًعطٌه دمحم سلٌمان رمضان وسام

7515210727  الثانًالفرماوى الحمٌد عبد جوده شبل وفاء

7525210728  الثانًمرسى السٌد شبل والء

7535210729  األولالشحات مصطفى ابوطالب ٌارا

7545210730  الثانًالبكل عٌد احمد ٌارا
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7555210731  الثانًشحاته احمد ٌوسؾ رمضان ٌارا

7565210733  الثانًمصطفى ابوعٌاد دمحم ٌارا

7575210734  الثانًمتولى عبدالعظٌم عبدالباسط محمود ٌارا

7585210736  الثانًنصر مصطفى ٌاسر ٌارا

7595210911  الثانًعبدالتواب الؽزالى دمحم ٌاسر

7605210737  الثانًعامر نبٌه ابوبكر ٌاسمٌن

7615210738  الثانًسالم دمحم اٌهاب ٌاسمٌن

7625210739  األولحبٌب أحمد خٌرى خالد ٌاسمٌن

7635210741  الثانًالبنا عبدالعزٌز رجب ٌاسمٌن

7645210742  الثانًمنصور اسماعٌل كامل رجب ٌاسمٌن

7655210743  الثانًعبود عبدالحمٌد رمضان ٌاسمٌن

7665210744  الثانًسعد دمحم فتحى عاطؾ ٌاسمٌن

7675210745  الثانًعبدالرحٌم عبدالموى عبدالرحٌم ٌاسمٌن

7685210746  الثانًالصٌفى سعد جمال عماد ٌاسمٌن

7695210747  الثانًالعرابى احمد داود محمود ٌاسمٌن

7705210748  الثانًالعمده ٌحٌى محٌى ٌحٌى

7715210749  الثانًفاٌد ٌحٌى وائل ٌحٌى

7725210750  الثانًمصطفى هللا عبد دمحم ٌمنى

7735210912  الثانًامام على احمد ٌوسؾ

7745210751  الثانًالدوٌن دمحم اشرؾ ٌوسؾ

7755210753  األولالمنٌر نبوى توفٌك حسن ٌوسؾ

7765210754  الثانًدمحم عبدالمؤمن حماده ٌوسؾ

7775211785  الثانًحجازى اسماعٌل خالد ٌوسؾ

7785210755  الثانًسالم سالم ٌوسؾ سالم ٌوسؾ

7795210756  الثانًعبدالممصود صادق سعٌد ٌوسؾ

7805210757  الثانًسرحان عبدالرحمن شعبان ٌوسؾ

7815210759  الثانًالمناوى توفٌك على صفوت ٌوسؾ

7825210760  الثانًزهران على عزت ٌوسؾ
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7835210761  الثانًعلى فرج على ٌوسؾ

7845210762  الثانًعثمان دمحم على دمحم ٌوسؾ

7855210913  الثانًالحمالى ٌوسؾ دمحم دمحم ٌوسؾ

7865210764  األولالنبى حسب دمحم محمود ٌوسؾ

7875210919  الثانًطاحون سرحان عبدالعزٌز نصر ٌوسؾ

7885210914  الثانًؼنٌم رمضان وجٌه ٌوسؾ

مالحظات
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حشراتالثالثابراهٌم ٌاسر عبدالحمٌد عبدالحلٌم 

حشراتالثالثاحمد احمد صدلى ابراهٌم

حشراتالثالثزٌاد أشرؾ جابر الدٌب

حشراتالثالثعبدالرحمن دمحم عبدالفتاح الخٌاط 

حشراتالثالثمصطفى دمحم عبدالحمٌد صالح 

حشراتالثالثهدٌر احمد عبد المعطً صالح 

حشراتالثالثاحمد حمدان عبدالعال عبدالخالك

حشراتالثالثمصطفى مسعد عبدالرحٌم عبدالجواد 

حشراتالثالثٌاسٌن السٌد جاد حفٌض 

حشراتالثالثعبده دمحم عبدالجٌد ابراهٌم

حشراتالثالثٌوسؾ عالء الدٌن دمحم صالح 

حشراتالثالثمصطفى عصام مصطفى عبد المؤمن

حشراتالثالثإسراء أشرؾ هنداوى عبدالعزٌز 

حشراتالثالثأحمد عبدهللا دمحم بجع

حشراتالثالثضحى بوسؾ عز العرب

حشراتالثالثباسم دمحم فرج أبو مشرفه

حشراتالثالثصالح حسٌب دمحم بكر 

حشراتالثالثعبدالرحمن أحمد عبدالجواد احمد حبلص

حشراتالثالثعبدهللا على دمحم على 

حشراتالثالثعبدهللا ٌسري عوض هللا عبدالسالم 

حشراتالثالثعالء ابراهٌم عربى ابوصمر

حشراتالثالثدمحم الٌؾ دمحم الجمل

حشراتالثالثدمحم طاهر البهنسً دمحم

حشراتالثالثمحمود دمحم عبدالعظٌم منصور 

حشراتالثالثمصطفً علً علً مبرون شتات 

حشراتالثالثٌمنى محروس ابوالفتح بلطى

حشراتالثالثمصطفى حسام عبدالمعبود الهٌتى

حشراتالثالثمصطفى خالد مصطفى عبدهللا

حشراتالرابععبدالرحمن سمٌر دمحم الششتاوى 

حشراتالرابعولٌد عبدالمنصؾ عباس عبداللطٌؾ


