
المشرف االكاديمياسم الطالبالحالةكود الطالبم

احمد ابراهٌم محمد احمد1274120180100167

احمد جمال جمعة عبدالمجٌد2274120170100536

احمد ربٌع السٌد بدوى الشافعى3274120180100272

احمد رضا عبدالعزٌز سلٌمان سالم4274120180100034

احمد سعد احمد عطا5274120160100018

احمد سعٌد احمد على ٌوسف سراج6274120180100223

احمد سلٌمان احمد سلٌمان7274120180100169

احمد سمٌر عزت محمد البقلول8274120180100287

احمد صالح عراقً عٌد السٌد9274120180100046

احمد طارق محمد عبدالرحمن10274120180100053

احمد عادل عبدالواحد محمد11274120180101121

احمد عصام احمد توفٌق رمضان12274120180100013

احمد عصام مصطفى شاهٌن13274120180100389

احمد فتوح محمد احمد14274120180100113

احمد محمد السٌد السٌد عمري15274120180100277

احمد محمد جابر احمد الطباخ16274120170100126

احمد محمد سعٌد احمد مروان17274120180100335

احمد محمد عامر محمد سٌد18274120180100183

احمد محمد عبدالرشٌد عل19274120180100054ً

احمد محمد فؤاد حامد محمد سلٌمان20274120180100224

احمد محمود عبدالمنعم ٌوسف محمد21274120180100225

احمد محمود عطٌة السٌد22274120170100539

أحمد مرزوق أحمد محمد المنسىكان مؤجل23

احمد نصرالدٌن زكى عل24274120180100184ً

ادهم السٌد جمال عبدالمجٌد سٌد االهل25274120180100015

اسالم اشرف فتحى محمد حجاب26274120170100221

اسالم خالد زكرٌا عبده سالم27274120180101086

اسالم شفٌع عبدالرحمن احمد ابو العماٌم28274120170100272

اسماء احمد على محمد29274120170100069

اسماء محمد صابر محمد30274120180100313

السٌد جمال السٌد عبدالحمٌد طاٌع31274120180100045

امٌر محمد مسعود حبٌب32274120170100542

امٌنة حمدان السٌد محمد سعد33274120180100152

انٌس نادر انٌس فوزى34274120170100290

اٌات ناصر عبده احمد سند35274120180100283

جمال الدٌن جاد اسماعٌل جاد اسماعٌل خضر36274120170100111

حسٌن محجوب محمد محجوب37274120180100072

حمدى محمد حمدى عبدالعال38274120180100273

حمدى السٌد عبدالخالق عل39274120180100073ً

خالد محمد جاد الرب موسى40274120180100391

دعاء حسنٌن محمد السٌد41274120170100547

دٌنا حسن ابراهٌم سٌد احمد42274120180100012

دٌنا عبدهللا محمد عبدالوهاب43274120180100256

رحمه محمود رفعت محمود44274120180100285

روان احمد عبدالمعبود محمدى صالح45274120180100355

زٌنب خالد ابراهٌم الشٌمى46274120170100590

السيد عبد الفتاح أحمد القصبى

الفرقة األولى مدنً

جمال اسماعيل خليل الدعدع

هالة محمد رفعت عبد المهيمن

محمد السيد على بسيونى 

النص على عيسى حجازى 

أحمد حسن على عبدالكريم

أحمد سعيد يونس محمود الدبيكى

فكرى جمعة على متولى



زٌن العابدٌن محمد زٌن العابدٌنق47

ساره ابراهٌم عبٌد عبدالجٌد العربى48274120180100451

سماح محمود احمد طه49274120180100454

سمٌحه مصطفى السٌد حسٌن50274120170100550

عادل ادهم بٌومى السقا51274120170100117

عبدالرحمن محمد السٌد على52274120170100021

عبدالمنعم بهاء عبدالمنعم حسٌن53274120180100197

على احمد عبدالفضٌل الشٌخ54274120180100065

عماد الدٌن اشرف سٌف الدٌن محمد دنٌا55274120180100016

عمر احمد فتحى ابراهٌم الحسٌنى56274120180100278

كرٌم خالد ابراهٌم احمد الشٌخ57274120180100066

كرٌم عالء فتحى ابوعبدهللا58274120180100146

كرٌم هانً عبدالعزٌز حسن موس59274120180100434ً

مازن محمد السٌد على بسٌونى60274120180100435

محمد احمد محمد شبل السٌد61274120180100467

محمد احمد محمد مرسى62274120180101145

محمد السٌد محمد الصباحى63274120180100190

محمد المرسى بدٌر المرسى على64274120170100441

محمد امان هللا محمد سعد عبدالحافظ65274120180100414

محمد خالد محمد مصطفى الحاج على66274120180101124

محمد دروٌش هالل محمد67274120170100568

محمد رضا عبدالعظٌم حسن ٌوسف68274120170100359

محمد سعٌد ابراهٌم الجز69274120180100394

محمد سعٌد ابوالخٌر عبدالواحد70274120180101166

محمد سعٌد احمد سامى االسكافى71274120180100254

محمد شوقى عبدالمؤمن على72274120180100319

محمد طارق ٌوسف ٌسن الشرٌف73274120170100303

محمد طه محمد محمد سراج الدٌن74274120180100104

محمد عادل السٌد مصلحى عطا هللا75274120180100105

محمد عادل محمود القزعه76274120170100355

محمد عامر محمد فرحات77274120180100229

محمد عبدالناصر السٌد على متولى78274120180101125

محمد عربى محمد عبدالخالق79274120180100161

محمد على حسن عثمان80274120180100246

محمد على محمد سعد عبدالحافظ81274120180100449

محمد فؤاد حلمى هالل82274120170100304

محمد كمال محمد محمد83274120170100263

محمد مجدى محمد على حسنٌن84274120170100279

محمد محمد جوده عبدالمجٌد سعٌد85274120180100128

محمد محمود عبدالعلٌم محمود احمد86274120180100232

محمد محمود مصطفى محمد87274120170100171

محمد مراد عبدالمطلب محمد عٌطه88274120180100366

محمد مصطفى فتح هللا منصور89274120170100310

محمد هٌثم فتحى عبدالرحمن90274120180100233

محمود ابراهٌم حمٌده ابراهٌم عبدالقادر91274120180100323

محمود اسامه مختار حسٌنى92274120180100320

محمود خٌري محمد محمد عفٌف93274120170100225ً

محمود رافت محمد على94274120180100244

طارق حمدان نصر هللا حسن

محمد سمير عبدهللا عيسى

أحمد صابر طه متولي سليمان

أحمد شوقي محمد عواد

أحمد أبو الفتوح عبد العزيز محمد

أحمد يوسف كمال الدين محمد



محمود رزق عبدالحمٌد شعالن95274120180100401

محمود سعد عنتر زاٌد96274120180100402

محمود سمٌر عبدالمنعم امام97274120170100163

محمود طلعت محمد عبدالهادي ٌوسف98274120180100236

محمود محمد احمد محمد99274120180100367

محمود محمد حسن عبدالفتاح جبرٌل100274120180100194

محمود محمد محمد عبدالسالم عبدهللا101274120170100398

محمود محمد محمود شتٌه102274120180100324

مروه خالد سعد زاٌد103274120180100214

مصطفى امٌن عادل امٌن104274120180100042

مصطفى سعد حسن فهٌم سالمه105274120170100260

مصطفى شعبان احمد رضوان106274120170100577

مصطفى محمد عامر محمد سٌد احمد107274120180100166

مصطفى محمد عبدهللا محمد احمد108274120180101169

منار خالد احمد ابراهٌم109274120180101179

منار خالد حماد السٌد110274120180100351

منار مروان كمال عبدالمؤمن111274120180100459

مهند محمد الدسوقى السٌد زرزور112274120170100356

منى عٌد عبدالعزٌز سلٌمان113274120180100268

مى احمد عٌد عبدهللا عٌد114274120180100356

مٌار طارق محمد عثمان115274120180100460

نادر ابراهٌم احمد ابراهٌم ابو درٌع116274120180100085

هانم حسٌن احمد فتوح الغرباوى117274120180100159

هدى محمد هاللى عفٌفى شدٌد118274120180100307

ولٌد صالح سلٌمان نبوى محمد119274120180100405

ٌوسف اسامه مصطفى الخولى120274120170100584

ٌوسف شعبان محمد احمد121274120180100334

محمد بهاء عطاهللا الجمل1خ122

أسامة عبد العزيز محمد أحمد أبو سعدة

رشا محى الدين عبد الغنى عبد الفتاح 

أحمد نوح أحمد مشرف

أمير صبرى محمد إبراهيم   



المشرف االكاديمياسم الطالبالحالةكود الطالبم

أبراهٌم طارق أبوالسعود خلٌل1

أحمد ابراهٌم مغاورى سالم حمودهق2

أحمد السٌد توفٌق سلٌمان3

أحمد اٌهاب المتولى أحمد على4

أحمد أٌمن موسى ابراهٌم حسٌن5

أحمد جمال احمد عبدالرحمن عباسق6

أحمد عباس محمد محمد حجازى7

أحمد عبدالرشٌد عبدالغنى محمد حسن8

أحمد عبدهللا عامر محمد سٌف9

أحمد على محمد موسى10

أحمد فاروق أنٌس السٌدق11

أحمد محمد اسماعٌل محمد حسٌن12

أحمد محمد شوقى غٌث13

أحمد محمد على شعالن السٌد14

أحمد محمود عبدالحمٌد احمد15

أحمد مصطفى كامل عبدالمعز16

أحمد ولٌد سعد الدٌن السٌد17

أحمد ٌوسف سلٌمان محمد18

أدهم مسعد عزت عبدالحمٌد الزول19

اسالم عبدهللا حامد عبدهللا محمد20

اسالم محمد مصطفى ابوالفتوح21

أمٌر أٌمن محمود عبدهللا22

االء محمود رمضان السٌدق23

أٌمان سٌد احمد ابراهٌم سٌد احمدق24

اٌه حمدى أحمد محمود25

باسم حسام محمد عبدالعظٌم محمد26

بالل محمد على محمد حسن27

تسنٌم أسامه محمد احمد28

حازم أحمد فاروق سالم29

حازم عزت عبدالعزٌز عبدالصادق حجاجق30

حازم عٌسى محمد على31

حبٌبه وحٌد محمد صالح الدٌن محمد32

حسن ممدوح حسن محمد محمد33

حسن ٌوسف ابوالعال على حسو34

حسٌن على حسن عثمان حسن35

خالد محمد رمضان محمد خلٌفه36

دٌنا مجدى عبدالعزٌز جمعه أبوالخٌر37

رحاب اسامه أحمد محمد حسن38

روان عبدهللا عبدالفتاح مصطفى شرف39

زٌاد أشرف عبدالمنعم محمد ابراهٌم40

زٌاد رافت طلبه  عبدالحمٌد41

ساره ممدوح عبدالسمٌع عبدالسالم الزقزوق42

سلمى رشاد مجاهد عبدالرحمن عبدالفتاح43

سلمى هشام أحمد أبوعاصى44

سهٌله  اشرف سٌد احمد شما45

شهاب الدٌن أحمد سعد عبدالعاطى46

صابرٌن أحمد عباس السٌد على47

صالح أسالم محمد فرٌد عزام48

عبدالستار رفعت عبدالستار حسن49

عبدالعزٌز محمد عبدالعزٌز الجز50

أحمد حسن على عبدالكريم

أحمد سعيد يونس محمود الدبيكى

هالة محمد رفعت عبد المهيمن

فكرى جمعة على متولى

أحمد يوسف كمال الدين محمد

الفرقة الثانٌة مدنً

السيد عبد الفتاح أحمد القصبى

جمال اسماعيل خليل الدعدع

محمد السيد على بسيونى 

النص على عيسى حجازى 



عبدالغنى أحمد عبدالغنى على مرسى51

عبدالفتاح محمد عبدالفتاح عبدالشافى52

عبدهللا ابراهٌم سند محمد مصطفى53

عبدهللا احمد محمود شاكر54

عبدالوهاب هشام محمدى عبدالوهاب55

عالءمحى حسن صالح زهران56

على حسن على علٌوه على زغلول57

على محمد على عثمان السٌد58

عمر طاهر عٌسى محمد59

عمر عبدالفتاح احمد على محمودق60

عمرو اسامه عبدهللا حسن على61

عٌسى سعٌد كامل احمد62

فتحى احمد فتحى مجاهد63

كامل عاطف محمود شاهٌن64

كرم ٌحٌى كامل عبدالباقى65

كرٌم على عبدالعزٌز على عمر66

مازن مختار مرسى بدٌره67

ماٌكل مٌشٌل مورٌس آسحاق سلٌمانق68

محمد ابراهٌم سٌد عبدالعاطى69

محمد احمد امٌن عبدالحمٌد عبدالرحمن70

محمد السٌد عبدالمغنى عبدالسمٌع71

محمد أحمد على غنٌمى نصار72

محمد أٌمن شرف الصادق على73

محمد أٌمن طه محمد74

محمد جمال ابراهٌم عبدالعظٌم75

محمد جمال السٌد المكاوىق76

محمد جمال محمد محمود عزب77

محمد حسام رزق حسن78

محمد حسٌن محمد عبدالرحمن79

محمد ذكى حامد محمود السمان80

محمد ربٌع عبدالمنعم عبدالرحمنق81

محمد رضا سالم محمود82

محمد زٌدان ابراهٌم زٌدان83

محمد سعٌد على عبدالرحمن84

محمد شرٌف عبدالفتاح مصطفى شرف85

محمد عبدالفتاح السٌد احمد على86

محمد عبدالمنصف فوزى حمد كٌالنى87

محمد على خلٌل محمد أبوحسٌن88

محمد كمال فتوح سٌد خلٌل89

محمد مجدى أحمد محمد90

محمد ناصر محمد على أبوسلٌمان91

محمود ابراهٌم محمدى ابراهٌم92

أحمد محمد العسالمحمود امجد رامى الصابونىسورى ق93

محمود رجب سلٌم محمد عوض94

مصطفى ابراهٌم محمود محمد95

مصطفى شحاته رشاد شحاته عبدالباقى96

مصطفى عادل محمد صقر97

مصطفى عبدالرحمن امٌن علٌوهق98

ناجى سمٌر ناجى عبدهللا عصر99

نادر اٌمن نادر احمد عبده100

ندى مصطفى عبدالفتاح محمود احمد صالح101

هاجر محمد حامد فوده102

هاجر مصطفى صالح حسونه103

ولٌد حلمى عونى هادى104

ٌوسف بسٌونى محمد بسٌونى ابراهٌم105

عادل احمد احمد ابراهٌم محمد1خ106

طارق حمدان نصر هللا حسن

رشا محى الدين عبد الغنى عبد الفتاح 

محمد سمير عبدهللا عيسى

أحمد نوح أحمد مشرف

أحمد صابر طه متولي سليمان

أسامة عبد العزيز محمد أحمد أبو سعدة

أحمد شوقي محمد عواد

أمير صبرى محمد إبراهيم   

أحمد أبو الفتوح عبد العزيز محمد



مالحظاتالمشرف االكاديمياسم الطالبالحالةكود الطالبم

ابراهٌم محمد ابراهٌم خالد1

أحمد جمال محمد محمد عاشور2

أحمد حمدى محمد عبدالرازق3

أحمد رضا شحاته أبوجنٌنه4

أحمد رضا عبد ربه ٌوسف على فرو5

أحمد سعٌد حامد واصل6

أحمد سعٌد صبحى الشقٌدى7

أحمد صبحى محمد اسماعٌل8

أحمد صالح محمد بهنسى محمد9

أحمد عبدالحى فتحى مصطفى10

أحمد عبدالرحمن حسٌن عبدالرحمن11

أحمد عربى مكاٌد ابراهٌم12

أحمد عماد احمد حسانٌن13

أحمد عالء عبدالعزٌز على14

أحمد فتحى عبدالحمٌد زعزع15

احمد محمد احمد ابو المكارم هجرسق 16

أحمد محمد كٌالنى أحمد17

أحمد محمد على عبدالفتاح على حجاب18

 أحمد محمد قمر الدوله الجارٌه19

أحمد محمود ابراهٌم محمود20

أحمد مصطفى عبدالحافظ أحمد محمد21

أحمد نجم الدٌن عبدالفتاح السعدى22

أحمد هشام أحمد السٌد دروٌش23

أحمد هشام فهمى السٌد24

أٌقاف قٌد تجنٌد احمد ٌحٌى طاهر ابو العطا ق 25

آدٌب عمر آدٌب االجوه26

أسراء اسامه أحمد عبدالبارى27

اسراء سعٌد الطنطاوى سعٌد السٌد28

اسراء عصام فتح هللا عبدالعزٌز شقره29

اسالم أحمد عبدالحمٌد حسن30

اسالم اسامة محمد محمد هاللق 31

اسالم رضا محمد محمد رضوانق 32

أشرف فكرى الغنٌمى المغازى االعصر33

السٌد صبرى السٌد عبدالعزٌز مدٌن34

الشٌماء احمد عبدالسالم محمود35

أمانى طلعت محمود على البدوى36

أمنٌه أمٌن حسن عثمان37

أمنٌه ٌاسر عبدالرازق غنٌمى38

أمٌر محمد سلٌمان فهمى39

أمٌره محمد فتحى عمران محمود40

االء محمد أحمد مجاهد41
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