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أعمال سنة
60

� بيو � 1221001 49ابراه(م احمد حسن%$

45ابراه(م سل(مان ابراه(م سل(مان هرهش2221002

39ابراه(م شكرى اسماع(ل صالح3221003

ى محمد4221005 38احمد ابو الن; ص:9

5221006 � 51احمد اسامه احمد مصط<� حس%$

6221007BCع � ف ابراه(م حس%$ DE45احمد ا

7221008 9FلتاH ف الس(د سعد DE49احمد ا

41احمد الس(د جاد الفرماوى جاد8221009

9221010 9Lد المنعم زغO45احمد ايهاب الشحات ع

10221011U43احمد جهاد حمدى ع

46احمد حسام شعOان محمود11221012

51احمد حسن عOد الW الشيخ ابراه(م12221013

54احمد خالد محمدى محمد الس(د13221014

14221015 Z[محمد دسو Z[43احمد دسو

44احمد رمزى عOدالرسول عOدالعال ه(\ل15221016

36احمد طارق احمد الس(د ابراه(م16221019

ز مصط<� احمد17221020 àدالعO46احمد ع

`ف18221021 Dcز الس(د محمد يوسف ال à39احمد ع

19221022 DBde45احمد عط(ه هللا سعد عط(ه هللا ال

48احمد عالء احمدالشه:$ ابوالقاسم حسن20221023

46احمد عU سنو	 عOد السالم21221024

إجماH / �kالحروف حالة الطالب  أسم الطالب  كود الطالب 

2022/2021
مايو 2022

م
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شئون التعليم والطالب 
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22221025 � 40احمد فهy عOد الوهاب عOد الOديع شاه%$

`ل مه�L سل(مان23221027 38احمد محمد ج:9

40احمد محمد حلH yصل24221028

25221029 �Lد الغO53احمد محمد شحات ع

45احمد محمد عOدالعل(م عOدالحك(م26221031

و27221032 DE �>48احمد محمد محمد حن

38احمد مدحت صابر المتوk الحد|دى28221033

0احمد مصط<� محمد عOدالرحمن المر	29221034

`د احمد30221035 � 49احمد ها�� احمد ابوال:$

42ادهم احمد جودە السع(د جودة31221036

32221037 Uعالءالدين محمد ع W37اروى عالء الدين فت

53اEاء احمد مر	 فتeح33221038

46اسالم عOدالحك(م عOدالستار عOدالعال االل<� 34221039

49اسماء ا|من |حL$ احمد  الد|ب35221040

م36221041 48اسماء عماد احمد عOدال�̀�

42اسماع(ل ع�U رجب اب�eكر37221042

54افرا|م ماجد عز  سلطان38221043

16البيو  جودە محمد جودە عOد الفتاح39221044

0الهام خالد عطا هللا حسن سع(د40221214

41221045 � � |ادم الم%$ 48امن(ة حس%$

44ا�س رجب ن�(ه احمد سل(مان42221046

39ا�س عصام عOدالجل(ل الس(د43221047

36ا�س محمد احمد عOد القادر سل(م44221048
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49ا|مان ا|من حسن عU محمد45221049

43ا|ه اسامه عOد الرحمن قاب(ل46221030

45ايهاب نا� �مال واصف47221050

�44سمله محمود محمد عOد الهادى48221221

ف فؤاد يونان49221051 DE46توماس ا

36جالل احمد جالل محمد رضوان50221052

51ج�L عU محمد سم:$ عU محمد الهوارى51221053

ز52221055 àف جرجس عزت ع 47جو̀ز

0جون شوكت شاا�ر جرجس 53221056

50حازم احمد فاروق ابراه(م54221057

44حازم هشام يوسف محمد ابراه(م55221058

56221059 � � عOد الوهاب حسان%$ 23حازم ول(د حسان%$

32حسام حسن فايز عOد الحك(م57221222

41حسام محمد الس(د عOدالجواد58221060

36حسن صابر المغاورى حسن59221061

� احمد محمد قطب60221065 47حن%$

� رجب طلعت محمد61221064 51حن%$

34خالد ابراه(م ع�BC محمود62221062

0ا|قاف ق(دخالد محمد عOدالجواد محمود63221063

0رامز عصام الدين عOدالحل(م عمرو64220211

37رائد مجدى عOد الرازق عوض شمه65221066

ز القط66221067 àدالعO0رائف ابراه(م ع

ى محمد احمد حمزە67221069 52رزان عادل احمد ص:9
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53رق(ه محمد محمد ابراه(م68221070

46رمضان احمد محمد جمعه احمد69221071

42رؤى طارق فكرى ن;ون70221072

اد احمد محمد احمد محمد Hدوى71221073 38̀ز

� محمد72221074 اد صالح احمد ال:9 37̀ز

اد عOدالحم(د محمد عOدالحم(د73221075 48̀ز

اد عالء المغاورى السع(د74221076 0̀ز

75221077 Z[فوزى عوض العرا Eاد |ا 40̀ز

51سارة الس(د محمد عU الحو]� 76221078

51سارە حمدناهللا محمود احمد77221079

78221080 �
44سالمه الس(د سالمه محمود الطنا��

45سلy محمد عOدالغفار أحمد الزول79221081

52سل�y عط(ه س(د عط(ه80221082

� محمد81221083 9Fمحمد خفا �y48سل

� احمد82221084 43سما س(د حس%$

51سندس ول(د عOدالصبور عOدهللا83221085

40  سه(له مصط<� صابر النادرى84221225

47س(ف الدين احمد عOد الحف(ظ يوسف محمد الشناوى85221086

52س(ف محمد طاهر احمد محمد الخا � 86221087

ف الدين س(د ابراه(م الس(د87221219 DE48

47صالح رضا محمد زغلول88221090

دان89221099 41عOد الرحمن ا�رم الس(د ̀ز

90221092 �Uد الرحمن ا|من محمد عO43ع
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32عOد الرحمن رشوان عOدالالە عU عOدالرحمن91221213

0عOد الرحمن شعOان امOا�9 صالح92221100

46عOد الرحمن ع�U عزت محمد93221094

94221223 � 35عOد الرحمن محمد سعد حس%$

95221095 �Uد الرحمن مصط<� محمود محمد فرغO47ع

37عOد السالم ا|من الغزاk عOد السالم96221096

ز رضا محمد مصط<� 97221097 àد العO46ع

ز صادق الس(د98221098 àد العOز محمود ع àد العO46ع

38عOد الفتاح طارق عOدالفتاح شOانه99221101

46عOدهللا احمد محمد رفعت مصط<� عOدالدا|م100221103

42عOدهللا |اE عOدهللا حسن محمد عOدالصمد101221102

0عالء ضاF عU سل(مان الطا|ل102221105

30زك(ة ف(صل محمد جمعة طه103221068

� عمر الط(ب �ش:$ 104221093 30لج%$

� احمد105221104 9ع�U ا�رم ع�U حس%$

50عU محمد احمد محمد106221108

42عU محمد الس(د سعد107221109

108221107Uاس عOع Wفت U42ع

27عU محمد رشاد مصط<� العيو�109221110

26عU محمد مسعد طه محمد مسعد110221111

111221112 � � عOد اللط(ف حس%$ 47عمار محمد حس%$

42عمار |اE عط(ه النحاس112221113

ز مصط<� ع(د113221114 àدالعO13عمر حمدى ع
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ز محمد114221115 àد العOز محمود ع àدالعO51عمر ع

0عمر عU ابراه(م ال�سيو�� 115221116

45عمر عU فايق قاسم فتeح116221117

29عمر محمد عOد الرح(م الس(د عوض117221118

� محمد عOدالحل(م118221119 $L34عمر |ح

44عمرو رفعت فاروق المر	 األشقر119221120

120221121U52عمرو سع(د محمد ع

� الطراوى121221122 47عمرو سم:$ ام%$

122221123 �U45عمرو مصط<� هدا|ه سعودى ع

37فارس ادهم محمد Hدرى123221124

33فارس محمد عOد السالم الس(د الس(د فودە124221125

0فاطمة ابراه(م صالح ابراه(م جعفر125221126

37فاطمه عمرو عOدالفتاح عOدالمقصود126221127

50فدوة احمد حسن محمد127221129

ى ثاHت 128221130 Dc� اسمH ن �0ا̀ر

م محمد �سام Hدر االحمر129221215 0ك̀�

130221132Uم مختار محمد ع 45ك̀�

لس عو�� وه(ب جندى131221133 52ك:$

م فوزى جندى132221134 لس ك̀� 40ك:$

44لب�L ايهاب وفاء حمودة133221135

134220212 � 0مازن |اE مصط<� �مال عرا�9

46محمد ابراه(م بيو  ابراه(م135221137

16محمد ابراه(م عOد الرازق محمد ف�ج136221138
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48محمد احمد رشدى عل(y شOا|ك137221139

36محمد اسعد يوسف عاHدين عOد هللا138221140

ف حس�L محمد139221141 DE41محمد ا

41محمد الس(د محمد محمد العيو�140221142

37محمد الس(د محمد محمد خ;� 141221143

ى الد|دامو�� 142221144 46محمد امام محمد ص:9

33محمد جمعه سل(مان محمود143221145

37محمد جم(ل محمد احمد144221146

32محمد حاتم النو�9 عOد الرحمن145221147

39محمد حازم عU عOد الفض(ل صالح146221148

38محمد حسن عOد اللط(ف محمد الس(د147221149

44محمد رائد صابر الس(د غلوش148221151

46محمد رمضان طه محمود149221152

52محمد رمضان هجان أحمد محمد150221153

51محمد سع(د احمد احمد151221154

40محمد عOد الفتاح محمد صالح152221155

ز اسماع(ل153221156 àد العO9 محمد عLد النO43محمد ع

39محمد عصام فتW محمد154221157

37محمد عU الشحات عU سالمه155221158

49محمد عماد محمود محمد156221159

28محمد فتW عOد هللا عOد الحم(د157221160

49محمد ف�ج محمود احمد158221161

د محمود �امل محمد159221162 17محمد ف̀�
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40محمد محمود لط<� عOد الفتاح160221164

53محمد مصط<� هاشم محمد161221166

39محمد ن�(ل عزت عOد الحم(د الشاف�162221167

40محمد وائل محمد عOدالفتاح عواد االصفر163221168

40محمود احمد عOد الفتاح حسن االصور164221169

29محمود احمد عOدهللا محمود يوسف165221165

53محمود عماد الس(د محمد بر�ات166221170

35محمود محمد إبراه(م عOد الن9L المنو]� 167221171

16محمود محمد شفيق محمود الشناوى168221172

52محمود محمود عOد المنعم ابراه(م السجا�� 169221173

د يو�س170221174 0مW الدين خالد مW ابو̀ز

51مختار عU مختار احمد171221175

47مرام حسام الدين حسن احمد172221176

0مروان عماد ابراه(م عOدالفتاح س(د173221177

م محمد سع(د الصاوى174221178 50م̀�

م محمد فرحات احمد175221220 40م̀�

176221179 �Uم هادى الس(د ع 42م̀�

� را�� 177221180 م هيثم محمود حس%$ 49م̀�

د178221181 45مصط<� احمد ابراه(م احمد ابو ̀ز

179221182 �y37مصط<� احمد احمد محمد حل

� الس(د محمد عOد ر�ه180221183 39مصط<� الحسان%$

48مصط<� ا�س محمد احمد عمارە181221184

40مصط<� جمعه عOد الستار سل(مان182221185
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37مصط<� خالد مصط<� محمد فه(م النحال183221186

184221187 �
Z[17مصط<� رجب ابو خل(ل الشناوى الدسو

46مصط<� عمرو مصط<� ابراه(م185221188

49مصط<� محمد عU مر	186221189

187221190 � ي حس%$ � س�(ه خ:$
44مصط<�

50مقار ول(د عماد سلطان188221191

47مهند عمرو عOدالستار حداد محمد189221193

45مهند ماهر محمد صابر مصط<� 190221194

191221195 9Lشل U48مهند محسن محمد ع

40ميناس سعد حلy وردخان192221224

23نادر عالء ع(د الس(د193221196

ف عOد اللط(ف عOد الحا¡م194221197 DE47ناد|ه ا

47ناد|ه عصام مصط<� محمد195221198

41نا� محسن محروس عOد الOاسط Hدراوى196221199

51ندى تامر محمد عOدالظاهر197221200

198221201 � 46نوران محمود سعد محمود محمد ابوسك%$

46نور محمد مدحت احمد199221163

49هاجر مر	 محمد الس(د200221202

201221203 Dcدالشا]� اال�O50ها|ا طارق محمد ع

43ها|دى ع(د عOد السميع توفيق202221204

33|اE المع;اوى رزق عOد الرحمن الحجله203221205

4|اE خالد محمد سع(د عOدالرحمن204221206

� سالمه شحات عOدالعا�205221207 44|اسم%$
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� وئام محمود اسماع(ل206221216 45|اسم%$

0|عقوب |اE |عقوب محمد207220224

51يوسف ابراه(م Hدوى ابراه(م سنجاب208221208

� عOد الحم(د الجندي209221210
�L35يوسف حس

49يوسف عادل من:$ دان(ال210221211

ي محمد اسماع(ل211221218 48يوسف محمد خ:$

52يوسف محمود احمد محمود حسن212221212

47يوسف |اE عOد الس(د محمود213221226

م محمد عمر214221089 40عثمان عOدال�̀�

215216143 �yف رمضان فه DE235محمد ا

216216254 � ة حمدي محمد ام%$ 20فو̀ز

236عا£شة شحاتة نكور محمد217217172

218217176 � 233حل(مة خل(فة حس%$

235فل�eات:$ من:$ مورdس ز¤� 219220104

230روان ¥cي عOدالمنعم220220053

� محمود جالل محمد221220216
245مصط<�

230محمد ن�(ل الس(د مدكور222214215

225مينا سعد وهOه223218168

نe`اك دينق224218210 133ا̀ر

� الس(د خل(ل 225218142 9F20محمد نا

242يوسف محمد محمود226214289

227217181 �Uع � 228محمد |اس%$

20زهراء ع�U محمد عOدهللا228217180
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20ا�رم محمد احمد المت(م229213036

أستاذ المادة 

.........................................................
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