
في  12/21/1212/ والثالثة 21/22/1212/ الجمعة الثانية 21/22/1212الفوج األول الجمعة االولي 

 تمام الساعة الثامنة و النصف بمالعب الجامعة 

 التوقيع اسم الطالب مسلسل

 ابراهيم اسامه محمد احمد 2
  

 ابراهيم السيد احمد حسن 1
  

 ابراهيم حمدى احمد عمر 3
  

 ابراهيم سعيد عبدالفتاح أحمد 2
  

 ابراهيم صالح محمد احمد 5
  

 ابراهيم عبدالرحيم على عبدالرحيم 6
  

 ابو الحسن حارس ابو الحسن محمد 7
  

 احمد ابراهيم السيد محمد 8
  

 احمد اشرف شافعين ابوضيف 1
  

 احمد السيد احمد خلف 22
  

 احمد السيد حامد محمد 22
  

 محمد حسيناحمد السيد  21
  

 احمد الهادى احمد عبدالستار عبدالمجيد 23
  

 احمد ايمن عبد الباري على 22
  

 احمد ايهاب ابو الحسن محمد 25
  

 احمد إيهاب فتحي علي 26
  

 احمد جاد حمدون محمد 27
  

 احمد جالل حزين محمد 28
  

 احمد جمال عبد الصادق الضمراني 21
  

 محمود احمد جمال عبدالاله 12
  

 احمد حسين محمود محمد 12
  

 احمد حمدان محمود يوسف 11
  

 احمد خالد عبدالعزيز محمد 13
  



 التوقيع اسم الطالب مسلسل

 احمد خلف محمد عبدالحليم 12
  

 احمد سيف النصر على محمد 15
  

 احمد شريف محمد السيد 16
  

 احمد صالح احمد محمد 17
  

 احمد عاطف حافظ نجدى 18
  

 محمد احمد احمد عبد الرءوف 11
  

 احمد عبد الرحمن نصر بدران 32
  

 احمد عبدالبديع السيد عبدالرحيم 32
  

 احمد عبدالناصر كامل معوض 31
  

 احمد عدلى رجب عبد الحليم 33
  

 احمد عصام جابر عباس 32
  

 احمد عصام خلف السيد 35
  

 احمد على محمد حسين 36
  

 احمد على محمد عثمان 37
  

 عنتر عبد الحميد محموداحمد  38
  

 احمد فتحى حامد حسين 31
  

 احمد مجاهد عبد الفتاح السيد 22
  

 احمد محمد ابوالحسن عبد ربه 22
  

 احمد محمد ابوالدهب عبدالسالم 21
  

 احمد محمد احمد عبدالعال 23
  

 احمد محمد احمدالطاهر ابراهيم 22
  

 احمد محمد حمدى متولى قبيصى 25
  

 احمد محمد زرزور احمد 26
  

 احمد محمد فرغلي عبد الموجود 27
  

 احمد محمد محمود على 28
  



 التوقيع اسم الطالب مسلسل

 احمد محمد يونس محمد 21
  

 احمد محمود احمد عبد الحميد 52
  

 احمد محمود محمد احمد 52
  

 احمد يسرى محمد محمد 51
  

 اسامة مصطفى هاشم عبدالعال 53
  

 ابراهيماسامه احمد عزالدين  52
  

 اسامه السيد محمد احمد 55
  

 اسامه محمود احمد علي محمد 56
  

 اسامه نبيل عثمان مصطفى 57
  

 اسالم احمد محمود سالمان 58
  

 اسالم حامد صديق احمد 51
  

 اسالم حسنى سليمان محمد 62
  

 اسالم خالف السيوطي عبدالقادر 62
  

 اسالم سمير صديق محمد 61
  

 اسالم شعبان حمدى محمد 63
  

 اسالم محمد مصطفى ابوالمجد 62
  

 اسالم ياسر سيد امين 65
  

 اسماعيل ايمن اسماعيل ناصر 66
  

 اسماعيل أنور السيد محمد 67
  

 االمير اسماعيل محمد البدرى 68
  

 الحسن نافع احمد محمد 61
  

 الحسين حسنى احمد حسن 72
  

 محمد احمد محمد الحسينى 72
  

 الفاروق محروس فاروق ابو جبل 71
  

 القاضى مهدى يحى مهدى 73
  



 التوقيع اسم الطالب مسلسل

 المعتصم باهلل جابر مصطفى عبدالرحمن 72
  

 انطونيوس نبيل فهمى مسعود 75
  

 اياد عاصم محمد الفاوى محمد 76
  

 اياد عبد الاله عبد الرحمن ابو دهب 77
  

 ايمن عبدالنعيم اسماعيل احمد 78
  

 ايمن وليد علي أبوالعال 71
  

 ايهاب محمد احمد محمد 82
  

 إبراهيم حسن علي عبد العزيز 82
  

 أحمد أسامه احمد خليفة 81
  

 أحمد حسن محمد سالم 83
  

 أحمد حمدي رمضان محمد 82
  

 أحمد نادر غريب عبدالعزيز 85
  

 أكرم منتصر عبد الحميد عبد الوهاب 86
  

 حسن عليبسام احمد  87
  

 بسام احمد محمود محمد 88
  

 بسام مدحت عبدالحميد محمد 81
  

 بسام ياسر جمال صديق 12
  

 بيتر محسن فرج شنوده 12
  

 بيشوى رفعت حلمى حلقه 11
  

 بيشوى مجدى ظريف سوارس 13
  

 تاج الدين يوسف تاج الدين شاكر 12
  

 تامر اشرف عبد اللطيف شحاته 15
  

 ابو القاسم سرور ابو القاسمتحسين  16
  

 توماس عادل صموائيل ويصا 17
  

 توماس قديس عبدالباقى معوض 18
  



 التوقيع اسم الطالب مسلسل

 ثابت احمد راشد ثابت 11
  

 جاسر عالء الدين رشوان عبدالحميد 222
  

 جاسم جمال راشد عمران 222
  

 جمال الناظر احمد حامد محمود 221
  

 جمال محمد عبدالرحيم محمد 223
  

 حاتم حلمي احمد هاشم 222
  

 حسام السيد عبدالراضى محمود 225
  

 حسام جعفر خضيرى محمد 226
  

 حسام عبد الجواد عبد اللطيف علي 227
  

 حسام محمد السيد بدوى 228
  

 حسام محمد طلعت صابر عثمان 221
  

 حسن بكر صديق أحمد 222
  

 حسن عبد هللا منصور حسن 222
  

 احمدحسن كمال حسن  221
  

 حسن محمد احمد محمود 223
  

 حسن معتصم عبدالباري علي 222
  

 حفنى جمال حفنى سالمان 225
  

 حماده مختار عزمى زهرى 226
  

 حمدي محمد حمدي محمد 227
  

 خالد خلف محمد ابوضيف 228
  

 خالد راشد احمد رضوان 221
  

 خالد زينهم فراج محمد 212
  

 ادريسخالد على حماد  212
  

 خالد عنتر خلف هللا خليفة 211
  

 ديفيد ميشيل يعقوب جندى 213
  



 التوقيع اسم الطالب مسلسل

 رشدي وافي رشدي أبوالحمد 212
  

 رويس عزت سكر قلد 215
  

 زياد اشرف ناصر ابراهيم محمد 216
  

 زياد حاتم فتحى محمد 217
  

 زياد حشمت بخيت أحمد 218
  

 زياد عادل مسلم رضوان 211
  

 النبى صابر عطا هللازياد عبد  232
  

 


