
 م2019 /7  / 14  طلبة الئقون  الختبار الرياضي اليوم االحد  الموافق 

 والشخصي  الساعة الثامنة صباحا   السمات م الحضور لتأدية اختباروعليه
 م15/7/2019الموافق  االثنينيوم 

 قسم الحاسب اآللي 

 
 التوقيع

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

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

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

 

 يعتمد،،،
 الرئيس العام االختبارات

 

 توقيع لجنة االختبار
 االسم

(1 )................................................
. 
(2 )................................................ 

(3 ).......................................
................. 

 

رقم  م
 الرقم القومي االسم رقم الجلوس الكود

 النتيجة الدرجة
 بالحروف باالرقام

    -29812011406673- حممد حممود سعيد اخلزامى 294319 5  1

    -30011112100233- ادهم حممد عشرى حممود 311837 7  2

    -30105012105275- حيىي ايهاب حيىي على 310325 8  3

    -30010230103755- الدين امحد حممود سالمهحسام  116599 14  4

    -30112120100936- سيف الدين عز الدين حنفى حممد 237558 15  5

    -30102202105396- حممد جمدى عراىب حممود 305573 16  6

    -30004200101375- يوسف حممد عبد احلليم ابراهيم 172491 21  7

    -30106062102613- هللا سالمه عبد هللا حممد ابراهيم عبد 111070 23  8

    -30105292101679- حممد امحد مصطفى امام 311864 24  9

    30005222100514 امحد حممد امحد سليمان 361622 26  10

    30107222101291 يوسف حممد امحد سليمان 310351 27  11

    30001012108215 حسن عبدالرازق حسن عزت 172398 31  12

    30104242103933 ق عماد حممد امحدطار  294416 32  13

14  
 30109220102439 مؤمن ابراهيم حسني شاكر 253418 33

   

    30003012112258 انس رأفت حممد عبدالوهاب 170191 35  15

    30011202100933 حممود حممد امحد مطر 362048 37  16

    30112012103538 امحد سامى هندى حسني 116087 42  17

    30104192105131 سف طارق حممد طهيو  106774 45  18

    30108252102213 اسالم حسام فوزى 319349 46  19

    30012190103636 مجال الدين عمرو مجال عبد الفتاح 261332 48  20

    -30011072101371- جاسر عصام عبدالستار حسن 311842 52  21

    -30107262104811- حممد عاطف حممد عبد اجلواد 214213 53  22

    -29907060101455- حممد غريب الطنطاوى امحد 265184 54  23

    -30003282100839- امحد وائل سامى امحد السيد 110177 55  24

    -30111141600118- اجمد عزالدين عبداجمليد جابر 304951 59  25

    -30101010122312- امحد صاحل امحد امساعيل 252316 61  26

    -30011082102813- عبد هللا حسنفؤاد طارق فؤاد  310071 62  27

    -29911302500071- حممد عمادالدين سعد عبد هللا 172780 66  28

    -29912040104354- عمر امحد خمتار خليل 267056 68  29

    -30110290102477- حممد عصام على حممد رزق 205564 69  30

    -29910160101798- خالد حممد عبد العليم حممد وهبه 218058 71  31
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    -30106230104597- مصطفى حممد اسعد حممود 207025 72  32

    -30108302100837- مازن حممد ابراهيم امحد ابراهيم 313844 73  33

    -30012122102397- شادى امحد رمضان امحد 311849 75  34

    30109070103717 انس صالح حممد امحد 299724 81  35

    30208082100339 د حممدشادى عماد الدين امح 310410 82  36

    -30003060101632- حممد فرغلى عبدالكرمي فرغلى 361354 84  37

    -30104250103837- حممد وجدى امحد عمر 219546 88  38

39  
 -30106122101638- عبد هللا سيد حسانني عبد العزيز 112804 89

   

    -30004092100693- امحد هباء امحد عبد الكرمي امحد 359217 90  40

    -30105270106278- يوسف ايسر فتحي السيد 237630 93  41

    -30011060103875- عبدالرمحن انور عبدالعظيم حممد 361885 95  42

    -30203172103033- عبد الرمحن اشرف خلف حممود 110273 97  43

    -30004032101399- على حسني حممد امحد 361899 101  44

    -30008140105258- محن شاكر حامدحممد عبد الر  108424 102  45

    -30106208801098- عبدهللا اشرف فؤاد الطوخي حسن 299410 103  46

    -30203220102591- حممد وليد كامل حممد 118661 111  47

    -30112042101157- زايد طارق حممد عبد اللطيف 123007 112  48

    -30112090103935- امحد طارق بدرخان على حامد 392083 113  49

    -30102182104991- هباء امحد حممد رشوان النجار 109186 114  50

    -29904020104339- اسامه اشرف عبد العزيز حممد غامن 261848 115  51

52  
    30101110102599 حممد عالء عبد احلليم عبد اجليد 226277 118

53  
    30107122100212 امحد حممود شعبان حممود 241428 119

54  
    30109010111052 خالد حسني حممد حممد سامل 220722 120

55  
    30103272103192 امحد سعد حممد عبد احلافظ 140360 121

56  
    30109302106696 يوسف سامح مدبويل سيد 212548 122

57  
    30202072102173 حسانني امحد حسانني ابواحلسن 110220 125

58  
    30104052102892 عطاامحد حنفى عبدهللا خليل  305330 128

59  
 -30104190100914- مصطفى وليد عبدالفتاح على 302119 129

   

60  
    30009292105276 ابراهيم حييي ابراهيم السيد 170716 135

61  
    30001210101234 مسلم حممد انور فتحى حسني 367874 137
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62  
    30105270102256 امحد حسني حسن حممد 119813 139

63  
 -30107292102155- يوسف امحد فاروق رمضان 214495 140

   

64  
 -30004280103012- عمر عصام حممد ابراهيم 362150 142

   

65  
    29905232102391 يوسف جهالن يوسف جهالن 189011 143

66  
 30106080105395 عمرو حيى زاين خليل 394797 144

   

67  
    30201070105853 ابراهيم حممود حممد امحد 233261 145

68  
    30108160103914 حممد سند صاحل امحد 248803 150

69  
    30103220102236 حممود عبدالعال حممد عبدالعال 396086 151

70  
    29912022100937 يوسف عبد العزيز حممد عبد اخلالق  171045 153

71  
 30109300101115 كرمي هشام حسن حممد 125963 154

   

72  
 30107150103537 ى مصطفىزايد صربى عبد العاط 233295 155

   

73  
    30105012105976 امحد عادل على عقرب 131980 158

74  
    30106160104292 ايسني امين شافعى خليل 206162 159

75  
    30103230100835 حممود عالء حسن حسن 242229 161

76  
    30201042101176 يوسف اتمر سيد قناوى 119316 162

77  
    30104280102134 ود حممودامحد حممد حمم 226239 163

78  
    29901220105896 ايهاب اسامه فاروق كمال 262525 166

79  
 29706221601717 حممد عبد الرمحن عبد الرحيم امساعيل 189015 167

   

80  
    30108250104332 يوسف كامل عبد اخلالق حممود 254000 172

81  
    30011150101057 على هشام على حممد 264005 173

82  
    30003160104558 امري عبد هللا على عبد هللا 266777 175

83  
    30008252103479 حممد ممدوح حممد عوض 264020 176

84  
    30106042104474 معاذ على عبد الرازق حممد حسن 220665 177

85  
    30107160102679 مصطفي هشام امحد امحد جاد الكرمي 222574 179

86  
    30010170102452 د عبد العزيزحممود يونس امح 223021 180

87  
    30008220106255 مصطفي عمرو مصطفي عرفان 313336 182

88  
    30109192101898 اسامه حممد حسني الدجوي 128675 184

89  
 30108122105237 يوسف طارق السيد يوسف 120324 185
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90  
    30201250100191 عبدالرمحن رشدى عبدالرمحن رضوان 391862 188

91  
    30011302102534 سيف الدين هشام هتامى فرج 309920 190

92  
    30106050101174 حممود هاىن حممود السيد 238569 192

93  
 -30108242100212- ايهاب اتمر حممد السعيد حسن على 122992 193

   

94  
 -30006172102894- حممد فتحى مرزوق مصطفى 363304 195

   

95  
 -30107132102736- لىطارق راشد رشاد ع 135573 197

   

96  
 -30012182102639- حممد سامى امحد عبد الغىن 311868 198

   

    -30203060101658- املسعبد املنعم سيد عبد املنعم عبد القادر  116093 200  97

98  
 -30101090102074- يوسف حممد صابر عبد الرمحن 237249 201

   

99  
 -30107152102732- حممد خالد عبد العظيم امحد 248128 202

   

100  
    30109012623239 علي امحد محزة حممد امحد 248692 203

101  
 -30105010110654- امحد حممود صبح حسن 221040 204

   

102  
 -30109071201674- نور الدين شريف عبد املنعم االمام 107723 206

   

103  
 -30109200106292- مهدى اندر حممد مهدى عبد العظيم 302007 208

   

104  
 -30112310100355- اجمد ممدوح عبدهللا عبدامللك 391967 210

   

105  
 -30009062102618- امحد خالد عبداحلميد حسني 362717 211

   

106  
 -30009160102472- عمر حسني علي موسي 227425 212

   

107  
 -30105250105615- حممود عبداملنعم مجعه زهران 303281 215

   

108  
 -29912141700934- ن شحته علىحممد هباء الدي 171943 216

   

109  
    30011260104337 حممد سيد علي الدين حممد 108467 218

110  
 -30110040100673- فاروق حممد فاروق غاىل 227690 219

   

111  
 -30108122101193- حممد ايسر شعبان حممد السيد 133208 220

   

112  
 -29912030101578- عمر مصطفى سعد خطاب 260512 221

   

113  
 -30104110103675- امحد صالح مصطفى اخلوىل 226599 223

   

114  
    -30110212102894- عبدالرمحن عيد ابراهيم علي عوض هللا 322283 224

115  
 -30105082100319- امحد حممد فاروق حممد علي 135504 225

   

116  
    -30108230102074- داسامه اشرف عبد العزيز عبد الغين امح 246096 227

117  
 -30010272102058- عمرو حممود فهمى حممد 310802 231

   

118  
    30201072100832 حممود خالد حممود حممد زيدان 119127 232
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119  
 -30106090100812- مروان جمدى على حممد على 237110 234

   

120  
 -30105220100392- عبد الرمحن عماد محدى سيد 213868 241

   

121  
 -30010280104272- زايد امحد املليجى خضر 236189 242

   

122  
 -30104082101513- حممود عبد الرحيم سعد عبد الرحيم 110555 243

   

123  
 -30102172603531- حممد رشاد حممد فهمى 123083 245

   

124  
 -30108072100239- امحد حممود حنفى حممود 240830 247

   

125  
 -30109010104897- عبد هللا امحد عبد العزيز امحد 253851 248

   

126  
 -30201080106637- زايد اندر حيىي ابراهيم على 302348 249

   

127  
 -29906272102277- حممد مظهر نورالدين امحد 185123 250

   

128  
 عبد هللا ايسر حممد اخلطيب 221207 252

30105170104294 
   

129  
 يس مجعه حسني منصور 240820 254

30010050100332 
   

130  
 د حسنهشام حممد فاروق حمم 167523 255

-30012202102878- 
   

131  
 حسام الدين عصام توفيق عبد اخلالق 227270 256

30105240105498 
   

132  
 حممد جابر رمضان امحد 305857 258

30108172501419 
   

133  
 هشام حسن عبد احملسن علي 253447 259

30010180103694 
   

134  
 امحد مجيل حممود عبد الوهاب 210339 260

30008010104039 
   

135  
 يسرى امحد عبداحملسن سيد 187063 264

29906242100717 
   

136  

265 171928 

عبد الرمحن امحد امحد فتحي 
 الشريف

30001010124019 

   

137  
 امحد حممد السيد حممد عبد العال 226563 266

30011020102914 
   

138  
 عبد هللا اندر امحد حممود 125178 267

30202018800493 
   

139  
 رق حممد امحد حافظحممد طا 110089 269

30002252100951 
   

140  
 جرجس امين امني جرجس 248893 270

30104070101976 
   

141  
 مينا مجال صربى جيد جاد هللا 118802 271

30108282100711 
   

142  
 امحد على عبد القوى على 256154 272

30104030102694 
   

143  
  عالء الدين عبد الباسط عبد املنعم 112809 274

30101200100153 
   

144  
 يوسف اشرف حممد سالمه 237103 275

30107100101339 
   

145  
 مازن منصور عصام مدىن 229650 276

-30106170104231- 
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146  
 امحد عالء الدين عبد العليم السيد 119156 277

-30107232102253- 
   

147  
 حممود امحد عبد اجليد صاحل 116132 278

-30107252102713- 
   

148  
 ود رجب عبدربه حسنحمم 133214 279

-30108162100815- 
   

149  
 ادهم عمرو مسري حممد ابراهيم 296760 280

-30202030102335- 
   

150  
 مصطفى ايهاب فتحى عبيد 392080 281

-30105211700492- 
   

151  
 اسالم عاطف سليمان عليوه 231946 282

-30012210104316- 
   

152  
 -30012012110238- نعبد هللا رمضان حمسن سعد عبد الرمح 110303 283

   

153  
 حيى حممد عبدالفتاح ابراهيم 388108 287

-30105190102794- 
   

154  
 حسني حمى الدين حممد عبدالعظيم 363609 288

-29908022101596- 
  

 

155  
 -30110298800076- عبدالرمحن اشرف حممد ممدوح درويش 299409 292

   

156  
 حممد نصر حممد حممد درويش 310213 293

-30105152104252- 
   

157  
 امحد مجال امحد حممود 230226 295

-30108070100215- 
   

158  
 يوسف على جماهد حممد اجلزار 213047 300

-30007180106455- 
   

159  
 مؤمن حممد نبوي علي ابو العنني 230394 301

-30108082101578- 
   

160  
 بالل عصام حممد على 122471 302

30112072100414 
   

161  
 د عادل حممد بشري شبيبحمم 321962 304

30110012128953 
   

162  
 عمر طارق حممد حسن 243961 305

30108260102559 
   

163  
 امحد حسني عبد القادر صادق 186166 306

29905042101933 
   

164  
 حممود صابر عواد ابراهيم 112894 307

30108262100111 
   

165  
 حممد عاطف رشاد خليل 216922 309

30107072103959 
   

166  
 امحد ابراهيم عبدالوهاب امساعيل 311830 311

30112062100831 
   

167  
 شوقى خالد شوقى عبد احلفيظ 119084 312

30107202104316 
   

168  
 زايد امحد حممود امحد ابراهيم شلىب 310407 313

30111222103356 
   

169  
 مصطفى عبد الرؤف عبد احلميد  242800 315

30107110100233 
   

170  
 ح حمسن حممد حممود ابوالعالممدو  188600 316

29902132103057 
   

171  
 على امين حممد عبد احلافظ 104676 318

30101312101179 
   

172  
 30109188800811 صالح الدين امحد خضرجى خضرجي 394784 319

   

173  
 امحد ثروت عبداهلادى عارف سعد  303128 320

30105062103257 
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.....................................................
...........................................

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

 

 يعتمد،،،
 الرئيس العام االختبارات

 

 توقيع لجنة االختبار
 االسم

(1 )................................................
. 
(2 )................................................ 

(3 ).......................................
................. 

 

رقم  م
 الرقم القومي االسم رقم الجلوس الكود

 النتيجة الدرجة
 بالحروف باالرقام

174  
 فارس حممد فارس حممد 381899 321

30104270101091 
   

175  
 امحد ماهر امساعيل حنفي 216899 322

30102030100893 
   

176  
 امحد وائل عبد اللطيف سيد محادة 260758 328

29906090101275 
   

177  
 حممد على هبجت حممد العطار 313953 329

30103260105556 
   

178  
 عبد الرمحن حسن عبد هللا ابراهيم 229846 330

30108240104156 
   

179  
 عادل شريف على حممد 218393 331

30106050103371 
   

180  
 يوسف وسيم رمزى عبد اجمليد لال 217088 333

30107070100073 
   

181  
 حممد امحد عز العرب امحد 127418 336

-30109052104617- 
   

182  
 حسني خالد حسني امحد حممود 113442 337

-30010242100433- 
   

183  
 ن حممدحممد عبد املنعم رمضا 112947 338

-30103152104837- 
   

184  
 امحد اشرف حافظ حممد 236062 341

30111070102618 
   

185  
 يوسف خالد عبد اجلواد امحد 126005 342

30108250102119 
   

186  
 حممد سيد حسني على 233586 346

30203010107094 
   

187  
 حممود حممد عبد الفتاح عبد الرازق 119649 347

30109262100258 
   

188  
 عابد عمرو عثمان عبد هللا 173806 350

30009222100978 
   

189  
 اسامه حسن حممود حسن احلجار 113682 351

30108082105018 
   

190  
 امحد على امحد عبد احلافظ 253790 359

-30110240102034- 
   

191  
 حممود طارق سيد حسن 230315 363

-30102261401152- 
   

192  
 امحد خالد حممد مصطفى 112707 365

-30109192100638- 
   

193  
 عبد الرمحن امحد صادق حممد حممود 123024 367

-30102012105276- 
   

194  
 ادهم محدى ابوزيد حسن 120191 371

-30104272100955- 
   

195  
 عمر عصام هالل املنري 262625 374

-30004060101957- 
   

196  
 عبد الرمحن حممد حممد عبد الرمحن 123151 376

-30112150102313- 
   

197  
 سيف الدين حممد سيد حافظ 313609 378

-30108112103376- 
   

198  
 نور الدين امساعيل امحد على 226441 380

-30108110100159- 
   

199  
 عمرو هناد سالمه على عبد الفتاح 226263 381

-30104070103596- 
   

200  
 طه وليد طه امام ابراهيم 113461 382

-30201162105019- 
   

201  
  ب عبد العزيز علي سليمانعبد الوها 173307 366
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 والشخصي  الساعة الثامنة صباحا   السمات م الحضور لتأدية اختباروعليه
 م15/7/2019الموافق  االثنينيوم 

 قسم الحاسب اآللي 

 
 التوقيع

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

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

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

 

 يعتمد،،،
 الرئيس العام االختبارات

 

 توقيع لجنة االختبار
 االسم

(1 )................................................
. 
(2 )................................................ 

(3 ).......................................
................. 

 

رقم  م
 الرقم القومي االسم رقم الجلوس الكود

 النتيجة الدرجة
 بالحروف باالرقام

202  
  مصطفي عصام الدين مصطفي سيد 112916 58

   

203  
  سعيد عبد الناصر سعيد حممد 224998 159

   

204  
  حممد عادل عبد املعطي مصطفي 311869 89

   

205  
  امحد ايسر الغريب عزت 219101 245

   

206  
 امحد عصام عبد العزيز عفيفي 119155 313

 
   

207  
 ين ابراهيم رشديهشام ها 236209 

 
   

 

 

 


