
 
 

 جامعة حلوان –الختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية للبنين  الالئقينماء كشوف أس
 م9102/9191وتم رفهم علي موقع التنسيق القدرات للعام الجامعي 

 

 1 

 

 

 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 ابراهيم امحد حسن حسني 119798  .1
-30203118800136- 

 الئق اهلرم

 الئق مصر القدمية -30008250101592- ابراهيم امحد عبداحلكيم حسانني 360265  .2

 -30103112100812- ابراهيم امحد حممد عبدالفتاح 362059  .3
 الئق عمرانيةال

 ابراهيم اشرف امحد حممدابولبدة 381355  .4
-30009201503118- 

 الئق مدينة السالم

 الئق مشال اجليزة -30107112100133- ابراهيم حسني حممد فريد 305673  .5

 -30012230104355- ابراهيم عبد الرمحن حسني سويفي امحد 220829  .6
 الئق السيدة زينب

 م حسن عبداملنعمابراهيم عبداملنع 359190  .7
-30009290112895- 

 الئق مصر القدمية

 الئق جنوب اجليزة -30108202107397- ابراهيم عفيفى ابراهيم السيد عفيفى 311202  .8

 الئق البساتني ودار السالم -29907242500894- ابراهيم على ابراهيم عبد الرازق 267308  .9

 ابراهيم حممد ابراهيم زيدان امحد 295085  .11
-30003012100594- 

 الئق العمرانية

 الئق الدقى -30005252100691- ابراهيم حممد حسني خليفه 170893  .11

 -30105272102652- ابراهيم حممد عباس عبداملقصود 309708  .12
 الئق جنوب اجليزة

 ابراهيم حممد حممد حسن اجلبيلى 304167  .13
-30101280102992- 

 الئق مصر القدمية

 الئق حدائق القبة -30201070105853- حممد امحدابراهيم حممود  233261  .14

 -30009292105276- ابراهيم حييي ابراهيم السيد 170716  .15
 الئق الدقى

 ابوبكر حسني سيد حسني 125166  .16
-30109292104479- 

 الئق أكتوبر

 الئق مصر اجلديدة -30012011807472- امحد ابراهيم رجب سنبل 225797  .17

 -30201010116171- خليل امحد ابراهيم طه 242196  .18
 الئق الشروق

 امحد ابراهيم عبد الفتاح حممد 110133  .19
-30105242102313- 

 الئق الدقى

 الئق جنوب اجليزة -30112062100831- امحد ابراهيم عبدالوهاب امساعيل 311830  .21

 -30106111202092- امحد ابراهيم كمال حممد املنسي 311831  .21
 الئق جنوب اجليزة

 امحد ابراهيم حممد ابراهيم 388834  .22
-30110090100992- 

 الئق مدينة السالم

 الئق مشال اجليزة -30201292101899- امحد ابراهيم حممد خليل 305326  .23

 الئق البساتني ودار السالم -30008150105973- امحد ابو بكر حسني على 267003  .24
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 امحد اشرف ابراهيم كرم جماهد 303976  .25
-30010132100217- 

 الئق مصر القدمية

 الئق حدائق القبة -30110260100453- امحد اشرف امحد مرسى 233098  .26

 -30111070102618- امحد اشرف حافظ حممد 236062  .27
 الئق القاهرة اجلديدة

 امحد اشرف سيد ضيف 109003  .28
-30104232100359- 

 الئق كرداسة

 الئق لسيدة زينبا -30002070102231- امحد اشرف عبد اللطيف حممد 207149  .29

 -30103252104672- امحد اكرم زكريا مغاورى 119353  .31
 الئق اهلرم

 امحد احلسينى سعد احلسينى 305328  .31
-30202090101176- 

 الئق مشال اجليزة

 الئق مدينة السالم -30008150105256- امحد السيد حنفى حممود 447664  .32

 -30105270102213- امحد السيد عبد احملسن حممد 254322  .33
 الئق حلوان

 امحد السيد عبدالرمحن حممد عبد العال 309715  .34
-30110162102154- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق جنوب اجليزة -30004292101813- امحد املختار حممد ابراهيم 361538  .35

 -29905302103072- امحد امني السيد األنور 186660  .36
 الئق اهلرم

 امحد انور هاشم حسنني 243659  .37
-30201240104555- 

 الئق روض الفرج

 الئق جنوب اجليزة -30110012134813- امحد امين امحد ابراهيم سليمان 294935  .38

 -30107280104713- امحد امين حسني عبده 242198  .39
 الئق الشروق

 امحد امين عبد العزيز مصطفى 113096  .41
-30105152100192- 

 الئق العجوزة

 الئق العمرانية -30106022102491- ب فيصلامحد امين عبدالتوا 313380  .41

 -30107282101312- امحد امين عبداهلل حممود 310587  .42
 الئق جنوب اجليزة

 امحد امين مصطفى على البنهاوى 122951  .43
-30107091201139- 

 الئق أكتوبر

 الئق مدينة السالم -30007240104899- امحد امين يسرى حسني 381320  .44

 -30107050101774- كمال هالل امحد ايهاب 218363  .45
 الئق الزيتون

 امحد ايهاب حييى امني 246855  .46
-30202270105455- 

 الئق النزهة

 الئق النزهة -30102181400759- امحد بالل فريد السيد 246856  .47

 -30004092100693- امحد بهاء امحد عبد الكريم امحد 359217  .48
 الئق مشال اجليزة
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 د خبيتامحد ثابت السي 222588  .49
-30103130102598- 

 الئق املعصره

 الئق اخلليفة -30105062103257- امحد ثروت عبداهلادى عارف سعد الدجوى 303128  .51

 -30101190400056- امحد مجال امحد امني 122706  .51
 الئق اهلرم

 امحد مجال امحد حممود 230226  .52
-30108070100215- 

 الئق الساحل

 الئق البساتني ودار السالم -29903132600456- دامحد مجال حممد السي 261065  .53

 -30008010104039- امحد مجيل حممود عبد الوهاب 210339  .54
 الئق الساحل

 امحد حامت توفيق حسن 105072  .55
-30201210102655- 

 الئق الدقى

 الئق جنوب اجليزة -30109272102194- امحد حامت عبدالعظيم يوسف 311832  .56

 -30111012110414- د حامد مسعودامحد حامد امح 311216  .57
 الئق جنوب اجليزة

 امحد حسام عبد اجمليد كامل 265568  .58
-29811050105757- 

 الئق شربا

 الئق البساتني ودار السالم -30009190101012- امحد حسام ماهر ابو زيد 219892  .59

 -30003211100331- امحد حسام حممود يوسف 172833  .61
 الئق الشيخ زايد

 امحد حسن محدى امني حسنني 185825  .61
-30004260100513- 

 الئق العجوزة

 الئق العمرانية -30009122102612- امحد حسن محدى حممد ابراهيم 361831  .62

 -30012200102935- امحد حسن صبحى السيد 227218  .63
 الئق املستقبل

 أمحد حسن على عبد التواب 185557  .64
-29912082102998- 

 الئق الدقى

 الئق بوالق الدكرور -30103262100799- د حسن حممد امامامح 116545  .65

 -30109092400197- امحد حسن حممد زغلول علي 167501  .66
 الئق الشيخ زايد

 امحد حسني امحد قناوى 262201  .67
-30102240100071- 

 الئق مصر اجلديدة

 الئق اهلرم -30105270102256- امحد حسني حسن حممد 119813  .68

 -29905042101933-  عبد القادر صادقامحد حسني 186166  .69
 الئق بوالق الدكرور

 امحد حسني عيد حامد 309730  .71
-30105122100856- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق الزاوية -30011240101099- امحد محدى السيد حممد 243280  .71

 -29911010103659- امحد محدى خلف اهلل السيد 447460  .72
 الئق املطرية
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 فى عبداهلل خليل عطاامحد حن 305330  .73
-30104052102892- 

 الئق مشال اجليزة

 الئق مصر اجلديدة -30107290105394- امحد خالد امحد حممد 224539  .74

 -30107011402511- امحد خالد سعيد خليل 227764  .75
 الئق املعادى

 امحد خالد صالح الدين عبدالوهاب 294119  .76
-30109120104779- 

 الئق اخلليفة

 الئق العمرانية -30009062102618- محد خالد عبداحلميد حسنيا 362717  .77

 -30109192100638- امحد خالد حممد مصطفى 112707  .78
 الئق العجوزة

 امحد خضر سيد شاذلي 128729  .79
-30102262101713- 

 الئق اوسيم

 الئق مصر القدمية -30106010108095- امحد خريى كامل فرج 303542  .81

 -30111152104279- ى حممد نوحامحد دسوقى عل 309733  .81
 الئق جنوب اجليزة

 امحد رأفت حممد عبد املقصود 220833  .82
-30011172102316- 

 الئق السيدة زينب

 الئق ابو النمرس -30108052105935- امحد رجب عبد الظاهر عبد العزيز 134661  .83

 -30105140100731- امحد رضا صبحى بيومى خطاب 123165  .84
 الئق أكتوبر

 امحد رمضان السيد حممد 362057  .85
-30012090103337- 

 الئق العمرانية

 الئق منشأة القناطر -30106152101357- امحد رمضان صاحل حممد 133286  .86

 -30108012114036- امحد رمضان عبد اجمليد مرسي 118565  .87
 الئق اهلرم

 امحد زكريا حممود على 119817  .88
-30106090101576- 

 الئق اهلرم

 الئق عني مشس -30112161701693- محد زهدى صاحل عبده صاحلا 392734  .89

 -30107132102973- امحد سامل حسن سامل 309740  .91
 الئق جنوب اجليزة

 امحد سامى همام عبد السميع 170633  .91
-30007272101174- 

 الئق الدقى

 الئق جنوب اجليزة -30102262101314- امحد سعد فايق حسب ربيع 310391  .92

 -30103272103192- د سعد حممد عبد احلافظامح 140360  .93
 الئق العياط

 امحد سعدى سيد حممود 119705  .94
-30101012109712- 

 الئق اهلرم

 الئق العجوزة -30101012121895- امحد سعيد مجعه بسطاوى حسني 113667  .95

 -30110012110957- امحد سالمه جنيب حممد 132715  .96
 الئق منشأة القناطر
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 ري عبداجلواد عبدالعالامحد مس 302014  .97
-30203042102833- 

 الئق اخلليفة

 الئق الشروق -30107172101015- امحد سيد ابراهيم حممد مرسى 242022  .98

 -30202220100053- امحد سيد عبداحلميد منصور موسى 302358  .99
 الئق اخلليفة

 امحد سيد حممود عساف 225804  .111
-30109300109957- 

 الئق مصر اجلديدة

 الئق شرق مدينة نصر -30103078800192- امحد سيد حممود على 359619  .111

 -30102110100193- امحد سيد موسى حممد شاكر 238686  .112
 الئق الوايلى

 امحد شريف امحد عبد الوهاب 226598  .113
-30109258800059- 

 الئق املستقبل

 الئق أكتوبر -30005130100593- امحد شريف رجب ابوالعزايم 172771  .114

 -30101300100657- امحد صابر حميى الدين حممد البطيخ 125531  .115
 الئق أكتوبر

 امحد صاحل امحد امساعيل 252316  .116
-30101010122312- 

 الئق الزيتون

 الئق جنوب اجليزة -30011140105593- امحد صديق هشام صديق عبد اللطيف 361542  .117

 -30001050106013- امحد صالح الليثى حممد 266096  .118
 الئق الزيتون

 امحد صالح عوض طه 299721  .119
-30102012203154- 

 الئق شرق مدينة نصر

 الئق العمرانية -30006182101039- امحد ضياء الدين حسن الشعراوي 362199  .111

 -30109090102377- امحد ضياء مصطفى حممد امحد على 303544  .111
 الئق مصر القدمية

 امحد طارق بدرخان على حامد 392083  .112
-30112090103935- 

 الئق عني مشس

 الئق منشأة القناطر -30102102106158- امحد طارق حممد امحد 133294  .113

 -30108110104332- امحد طارق حممد عبد املعز 222015  .114
 الئق السيدة زينب

 امحد طارق حممد عبداحلميد 309754  .115
-30109092104571- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق الوايلى -30011040104352- امحد طارق حممد فرج اهلل 238689  .116

 -30011210102317- امحد عادل عباس ابراهيم 261336  .117
 الئق السيدة زينب

 امحد عادل على عقرب 131980  .118
-30105012105976- 

 الئق منشأة القناطر

 الئق الدقى -30002282102533- امحد عاصم حممد عبد احلميد 170609  .119

 -29705032103939- فتوحامحد عاطف ابو حجازى ابو ال 370051  .121
 الئق جنوب اجليزة
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 امحد عاطف عبد احلميد حامد 113875  .121
-30203012110416- 

 الئق العجوزة

 الئق العجوزة -30105302103632- امحد عاطف عبد السالم على 105386  .122

 -30001010135614- امحد عبد التواب شكرى مصطفى 263224  .123
 الئق حدائق القبة

 السالم كرار امساعيلامحد عبد  241644  .124
-30102262100954- 

 الئق الشروق

 الئق املستقبل -30008240100091- امحد عبد اهلل عبد اهلل عيد الرصاصى 208829  .125

 -30109252107637- امحد عبداجلواد سالمه عبداجلواد 311823  .126
 الئق جنوب اجليزة

 امحد عبدالرمحن عبداحلق عثمان 360042  .127
-30009250109573- 

 الئق القدمية مصر

 الئق مشال اجليزة -30104262102216- امحد عبدالقوى ابراهيم عبدالقوى 306957  .128

 -30101080100855- امحد عبداهلل ابراهيم املرسى عيد 395114  .129
 الئق عني مشس

 امحد عثمان جالل متوىل 123568  .131
-30105222101655- 

 الئق أكتوبر

 الئق البساتني ودار السالم -30007230109051- امحد عثمان سيد حممد 267081  .131

 -30112050101476- امحد عثمان عبداحلليم عطية 389440  .132
 الئق مدينة السالم

 امحد عرفه حممد مهنى 248853  .133
-30110010113371- 

 الئق الزيتون

 الئق العمرانية -30107162104016- امحد عصام الدين فوزى موسى 295245  .134

 -30108182102679- د الربامحد عصام جاد جا 113406  .135
 الئق العجوزة

 امحد عصام عبد العزيز عفيفي 119155  .136
-30201252100598- 

 الئق اهلرم

 الئق حلوان -30106240103394- امحد عطوان املرسي داود 254226  .137

 -30007300101215- امحد عالء الدين انور حسن 261124  .138
 الئق السيدة زينب

 د العليم السيدامحد عالء الدين عب 119156  .139
-30107232102253- 

 الئق اهلرم

 الئق الصف -30007282101059- امحد عالء بكرى حممد 321894  .141

 -30110152102776- امحد عالء حسني حممد 295841  .141
 الئق الوراق

 امحد عالء عبد املنعم حممد 238691  .142
-30101210104076- 

 الئق الوايلى

 الئق الوراق -30101012125831- دالرمحنامحد عالءالدين ابورواش عب 321751  .143

 -30110240102034- امحد على امحد عبد احلافظ 253790  .144
 الئق حلوان
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 امحد على عبد القوى على 256154  .145
-30104030102694- 

 الئق حلوان

 الئق العمرانية -30010162101552- امحد عمرو عبدالوهاب عفيفى 295316  .146

 -30009142100519- الغنى امحد عيد عبد اهلل عبد 172061  .147
 الئق اهلرم

 امحد عيد عثمان جفالن 396332  .148
-30102112502051- 

 الئق املرج

 الئق العجوزة -30110270106077- امحد عيد حممود ابو العاطى املرسى 113408  .149

 -30110152101036- امحد غريب حممود على 119834  .151
 الئق اهلرم

 اشامحد فؤاد حممد ابراهيم حو 126609  .151
-30103292101854- 

 الئق اوسيم

 الئق روض الفرج -30103290105194- امحد فرج امحد فرج 244466  .152

 -30111020104911- امحد فرغلى طرفاوى فرغلى 116560  .153
 الئق بوالق الدكرور

 امحد كمال عبد الفتاح موسي 133297  .154
-30109222101731- 

 الئق منشأة القناطر

 الئق الدقى -30107122101596- يد السيدامحد كمال عبد اجمل 111221  .155

 -30106282102673- امحد ماجد حممد عبد اللطيف 119836  .156
 الئق اهلرم

 امحد ماهر امحد حممد 362974  .157
-30008160100139- 

 الئق الوراق

 الئق النزهة -30102030100893- امحد ماهر امساعيل حنفي 216899  .158

 -30104140105338- امحد جمدى رجب قطب 243621  .159
 الئق روض الفرج

 امحد جمدى عبداحلميد حممود 321897  .161
-30110012129933- 

 الئق الصف

 الئق حلوان -30109250105319- امحد حمسن ابراهيم حممود 219100  .161

 -30109152102913- امحد حممد ابراهيم عبد احلميد 104687  .162
 الئق الدقى

 امحد حممد ابو اليزيد امحد 226095  .163
-30005050105136- 

 الئق مصر اجلديدة

 الئق الزيتون -30204010205211- امحد حممد امحد عبد اللطيف ابراهيم 249413  .164

 -30107060100091- امحد حممد امحد على 249795  .165
 الئق الزيتون

 امحد حممد امحد حممد سليمان 361622  .166
-30005222100514- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق الوايلى -30012200106272- حممد امحد حممد اخلامس اسعد 213049  .167

 -30102080300192- امحد حممد الزغيب حممود حممد علي 260425  .168
 الئق القاهرة اجلديدة
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 امحد حممد السيد حممد عبد العال 226563  .169
-30011020102914- 

 الئق املستقبل

 الئق الدقى -30111222101736- امحد حممد انور حسني 110162  .171

 -30111150106312- حممد حسنني حممد امحد 110164  .171
 الئق الدقى

 امحد حممد رفاعى هالل سامل 248860  .172
-30201070104016- 

 الئق الزيتون

 الئق الوايلى -29808280104198- امحد حممد رمضان عبد الرحيم 267552  .173

 -30011210102554- امحد حممد سامح عبد الرحيم حممد 219587  .174
 الئق حلوان

 د حممد سامى حسنامح 244506  .175
-30110120100992- 

 الئق روض الفرج

 الئق العمرانية -30110292103098- امحد حممد سعيد عبداحلميد 313435  .176

 -30001040104918- امحد حممد مسيح حممد 213233  .177
 الئق الوايلى

 امحد حممد شعبان امحد امحد 254147  .178
-30106210102539- 

 الئق حلوان

 الئق القاهرة اجلديدة -30111110106557- هوان عبد العزيزامحد حممد ش 237607  .179

 -30105172101799- امحد حممد شوقى حممد 128533  .181
 الئق اوسيم

 امحد حممد عباس حممد السباعى 170320  .181
-29908010207534- 

 الئق أكتوبر

 الئق اهلرم -30102152106795- امحد حممد عبد اجلليل امحد 119842  .182

 -30011091601431- مد عبد السالم حممد معوضامحد حم 240275  .183
 الئق وسط القاهرة

 امحد حممد عبدالفتاح عبداهلل امحد 360120  .184
-30006190104233- 

 الئق مصر القدمية

 الئق العمرانية -30107162102277- امحد حممد عبداللطيف حممد حسن 314474  .185

 -30108072100255- امحد حممد عزت عبد السالم 229417  .186
 الئق ملعادىا

 امحد حممد على حممد مجال الدين 238473  .187
-30004120103954- 

 الئق الوايلى

 الئق احلوامدية -30105082100319- امحد حممد فاروق حممد علي 135504  .188

 -30101300100177- امحد حممد لطفى حممد 230047  .189
 الئق الساحل

 امحد حممد حممد مدنى 266125  .191
-30008180102375- 

 الئق ونالزيت

 الئق الساحل -30106190100755- امحد حممد حممود حامد 229814  .191

 -30104280102134- امحد حممد حممود حممود 226239  .192
 الئق املستقبل
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 امحد حممد مرسى حسن 389079  .193
-30109030101339- 

 الئق مدينة السالم

 الئق صرشرق مدينة ن -29805190103177- امحد حممد مصطفى جاد اهلوال 367331  .194

 -30011262100096- امحد حممود امحد ابراهيم 314238  .195
 الئق العمرانية

 امحد حممود امحد زكى 311899  .196
-30104200103518- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق عابدين -30104090104475- امحد حممود امحد حممد 245486  .197

 -30202110104673- امحد حممود امساعيل امحد 222208  .198
 الئق السيدة زينب

 امحد حممود السيد حممد خليل 385844  .199
-30108270105459- 

 الئق املطرية

 الئق الصف -30110252105292- امحد حممود مجعه امني حممود 322148  .211

 -30108072100239- امحد حممود حنفى حممود 240830  .211
 الئق غرب القاهرة

 امحد حممود شعبان حممود 241428  .212
-30107122100212- 

 الئق اهرةغرب الق

 الئق السيدة زينب -30105010110654- امحد حممود صبح حسن 221040  .213

 -30101162101132- امحد حممود فرغلى حممد 110171  .214
 الئق الدقى

 امحد حممود فهمى بيومي 385343  .215
-30104290103694- 

 الئق املطرية

 ئقال املعصره -30101030101796- امحد حممود حممد جماور مبارك 224076  .216

 -30112290100213- امحد حممود حممد منصور 246963  .217
 الئق النزهة

 امحد مدحت حممد املرسي 448308  .218
-30004200102312- 

 الئق عني مشس

 الئق شرق مدينة نصر -30008120106231- امحد مدحت حممد حممد احلديدي 359672  .219

 -30108052302935- امحد مصطفى عبد الونيس عبد الغفار 225750  .211
 الئق مصر اجلديدة

 امحد مصطفى حممد رفعت مصطفى 123227  .211
-30109302107196- 

 الئق أكتوبر

 الئق عني مشس -30108140102814- امحد مصطفى حممد فتحى 392193  .212

 -30201300101437- امحد ممدوح منسى حسن البطران 106409  .213
 الئق اهلرم

 امحد منتصر على راوى 224967  .214
-30108162700979- 

 الئق اجلديدة مصر

 الئق اهلرم -30011302102038- امحد منصور حسني ابراهيم 119407  .215

 -30105292400455- امحد نادي عمر عبد الرمحن 237608  .216
 الئق القاهرة اجلديدة
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 امحد ناصر حسني احلجار 292975  .217
-30002230101911- 

 الئق شرق مدينة نصر

 الئق املعادى -30112060104716- امحد ناصر عبد اهلل عزب 229461  .218

 -30109022101796- امحد نبوى السيد على 133108  .219
 الئق منشأة القناطر

 امحد نبيل محدى حممود حسني 381683  .221
-29911130100475- 

 الئق عني مشس

 الئق جنوب اجليزة -30110252103435- امحد نبيل صابر حسن 311268  .221

 -30003312100618- امحد نبيل عبده على 103822  .222
 الئق الدقى

 امحد نور الدين مدبوىل حممد 116571  .223
-30102182101356- 

 الئق بوالق الدكرور

 الئق العمرانية -30202052702719- امحد هانى عبدالودود جناب 313463  .224

 -30109242100197- امحد هانى حممد عامر 125302  .225
 الئق أكتوبر

 امحد هشام امحد حممد 103823  .226
-30105202106014- 

 الئق دقىال

 الئق غرب القاهرة -30108140105155- امحد هشام خبيت عبد العال 240808  .227

 -30003282100839- امحد وائل سامى امحد السيد 110177  .228
 الئق الدقى

 امحد وائل عبد اللطيف سيد محادة 260758  .229
-29906090101275- 

 الئق النزهة

 الئق العمرانية -30201180100253- امحد وائل عبداحملسن عبده ابراهيم 314242  .231

 -30111120100158- امحد وائل عزت امحد 313467  .231
 الئق العمرانية

 امحد وليد امحد السيد ابراهيم 309805  .232
-30109072103331- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق شرق مدينة نصر -30002190102618- امحد وليد امحد رفعت اهلالىل 292397  .233

 -30106270105499- حممدامحد وليد امحد  234729  .234
 الئق حدائق القبة

 امحد ياسر الغريب عزت 219101  .235
-30101010118692- 

 الئق حلوان

 الئق حلوان -30011170102475- امحد ياسر رضا امام 253807  .236

 -30107272103392- امحد ياسر خمتار على حممد 113794  .237
 الئق العجوزة

 امحد حيى احلسينى عبد القادر 136913  .238
-30108102102959- 

 الئق البدرشني

 الئق احلوامدية -30104092101112- امحد حيى عبد احلفيظ ابراهيم الزيدان 135667  .239

 -30110230104136- امحد حييى مجعه عبدالباري امحد 301874  .241
 الئق اخلليفة
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 امحد حييى حممد فوزى عبد املقصود 122980  .241
-30108192102499- 

 الئق أكتوبر

 الئق الوايلى -30101290106139- م خريى مصطفى حمموداد 213181  .242

 -30002012102256- ادهم ابراهيم حممد حسني علي 295360  .243
 الئق العمرانية

 ادهم ابوخلف امحد ابوخلف 396124  .244
-30103210100677- 

 الئق املرج

 الئق البساتني ودار السالم -30010040101993- ادهم امين حممود عمر 257277  .245

 -30110010118659- ادهم مجال حممد الصادق 224615  .246
 الئق مصر اجلديدة

 ادهم مجال حممد حسن امحد 110993  .247
-30012020101434- 

 الئق الدقى

 الئق الشروق -30008220105658- ادهم حسام حسني امحد 260631  .248

 -30108250102631- ادهم حسن امحد حممود 122600  .249
 الئق اهلرم

 وزيد حسنادهم محدى اب 120191  .251
-30104272100955- 

 الئق اهلرم

 الئق املرج -30109230100418- ادهم خالد حممد عباس سليمان 395374  .251

 -30109102102637- ادهم سعد سعد حممد العزب 298818  .252
 الئق العمرانية

 ادهم عمرو مسري حممد ابراهيم 296760  .253
-30202030102335- 

 الئق شرق مدينة نصر

 الئق الوراق -30011302100957- د انور حممد عوضادهم حمم 363022  .254

 -30102100106053- ادهم حممد حسن عبد الصادق 238693  .255
 الئق الوايلى

 ادهم حممد رفعت سيد حسني 362124  .256
-30009252106776- 

 الئق العمرانية

 الئق العمرانية -30108102104013- ادهم حممد عبدالرحيم عبدالفتاح 314821  .257

 -30011112100233- هم حممد عشرى حمموداد 311837  .258
 الئق جنوب اجليزة

 اسامه اشرف عبد العزيز عبد الغين امحد 246096  .259
-30108230102074- 

 الئق شربا

 الئق املعصره -29904020104339- اسامه اشرف عبد العزيز حممد غامن 261848  .261

 -29911182100473- اسامه مجال مهران عثمان 362976  .261
 قالئ الوراق

 اسامه خليفه صدقى حممد 313207  .262
-30107182602152- 

 الئق العمرانية

 الئق املرج -30003070103099- اسامه سامى زين الدين امحد 449470  .263

 -29811042401371- اسامه عبد العزيز عبد العليم على 181409  .264
 الئق اهلرم
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 اسامه فتحى عبد احلميد يونس 222617  .265
-30103120102816- 

 الئق هاملعصر 

 الئق بوالق الدكرور -30107210100257- اسامه حمسن رمضان على حسن 118425  .266

 -30110122102119- اسامه حممد السيد حممد الصعيدى 126619  .267
 الئق اوسيم

 اسامه حممد حسني الدجوي 128675  .268
-30109192101898- 

 الئق اوسيم

 الئق عمرانيةال -30104272101072- اسر امحد عبداللطيف راشد 298788  .269

 -29910170102091- اسالم امحد جنيب عبدالستار جنم 381807  .271
 الئق عني مشس

 اسالم ايهاب اسالم السيد حبيب 299744  .271
-30104240103596- 

 الئق شرق مدينة نصر

 الئق اخلليفة -30101010123351- اسالم بدر فرج حنفى 302048  .272

 -30108252102213- اسالم حسام فوزى هاشم على 319349  .273
 الئق العمرانية

 اسالم حسن حممد حسنني 110189  .274
-30108102103971- 

 الئق الدقى

 الئق مشال اجليزة -29809242103915- اسالم حسنني عبد اهلل حسنني 370317  .275

 -30109070104217- اسالم محدى امحد امام 304140  .276
 الئق مصر القدمية

 اسالم سامى حممود عالم 313493  .277
-30107012108854- 

 الئق العمرانية

 الئق شرق مدينة نصر -30103052102918- اسالم سيد عبداجمليد حممد صابر 300053  .278

 -30004110102739- اسالم شعبان سليم حممود 171518  .279
 الئق بوالق الدكرور

 اسالم عاطف سليمان عليوه 231946  .281
-30012210104316- 

 الئق الساحل

 الئق العمرانية -30001062100355-  مود ابراهيماسالم عبد احلليم حم 366189  .281

 -30012222102394- اسالم عبدالغنى عبدالباسط حممد 306116  .282
 الئق مشال اجليزة

 اسالم فتحى حممد حممد مربوك 366583  .283
-29908302101133- 

 الئق اطفيح

 الئق القاهرة اجلديدة -30108290103754- اسالم جمدى نسيم امحد خليل 237676  .284

 -29908242100272- اسالم حممد امحد امحد 186197  .285
 الئق بوالق الدكرور

 اسالم حممد السيد جاد 245256  .286
-30101080100111- 

 الئق روض الفرج

 الئق العجوزة -29805202103259- اسالم حممد شعبان عبد العليم عبد العال 185873  .287

 -30108032103839- اسالم حممد عبد الفتاح حممد حصاد 111224  .288
 الئق الدقى
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 اسالم حممد عويس دسوقي 266846  .289
-29811018800273- 

 الئق حلوان

 الئق اخلليفة -30108150100577- اسالم حممد قرنى مسعد 303266  .291

 -30108201800536- اسالم حممد معوض امحد مدين 354511  .291
 الئق شرق مدينة نصر

 اسالم خملوف موافى جاد 224080  .292
-30102140104037- 

 الئق ملعصرها

 الئق مشال اجليزة -30010172102514- اسالم مدحت سامى ابوزيد 360682  .293

 -30006112102593- اسالم منري سيد عبدالعال 362125  .294
 الئق العمرانية

 اسالم وائل حممد عبد اللطيف 206780  .295
-30005282100351- 

 الئق غرب القاهرة

 الئق الوايلى -30106230101032- اسالم وليد سعيد حممد 238293  .296

 -30104190104995- امساعيل صبحى فتحات ابراهيم 253045  .297
 الئق الزيتون

 امساعيل كمال امساعيل يوسف 133112  .298
-30106062101315- 

 الئق منشأة القناطر

 الئق الشروق -30106161403439- امساعيل هالل عبد الفتاح سيد 241645  .299

 -30111240104971- هالل اشرف عصام الدين حممد االشرف 256079  .311
 الئق حلوان

 اشرف فتحى حممد فتحى دومه 187898  .311
-29809262101731- 

 الئق كرداسة

 الئق العمرانية -30110202103639- اشرف حممود سيد حممد حممود 313504  .312

 -30011270101158- اكرام سعيد حازم قطب 207152  .313
 الئق السيدة زينب

 اكرم هشام امحد توفيق 108518  .314
-30201202105076- 

 الئق الشيخ زايد

 الئق باب الشعرية -30008140104391- اكمل حممد حممد عبد املنعم حسن 212910  .315

 -30108011706339- اجمد مسري حممد مقلد 355005  .316
 الئق مشال اجليزة

 اجمد عزالدين عبداجمليد جابر 304951  .317
-30111141600118- 

 الئق مصر القدمية

 الئق الوايلى -30105190103995- صطفى حممد على مطراجمد م 238474  .318

 -30112310100355- اجمد ممدوح عبداهلل عبدامللك 391967  .319
 الئق عني مشس

 امري ابراهيم معوض ابراهيم 242414  .311
-30105130103996- 

 الئق الشروق

 الئق غرب القاهرة -30007072105035- امري ايهاب على زين العابدين حسن 260594  .311

 -30109290103998- امري رمضان سيد رمضان 131159  .312
 الئق كرداسة
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 امري عبد اهلل على عبد اهلل 266777  .313
-30003160104558- 

 الئق حلوان

 الئق الدقى -30106012104674- امري هشام حامد عفيفي 111005  .314

 -30012040101651- اندرو هاني مسري زكى 215758  .315
 الئق عابدين

 مد عبد الوهابانس رأفت حم 170191  .316
-30003012112258- 

 الئق العجوزة

 الئق العجوزة -30109200106357- انس صربى سيد حبر 113299  .317

 -30102052101036- انس صالح صالح الدين غريب 125926  .318
 الئق الشيخ زايد

 انس صالح حممد امحد 299724  .319
-30109070103717- 

 الئق شرق مدينة نصر

 الئق أكتوبر -30009292106914- امحد جادانس عماد فاروق  172424  .321

 -30112130101094- اياد امحد سيد امحد 394767  .321
 الئق عني مشس

 اياد تامر كمال حممود درويش 262439  .322
-29904112100216- 

 الئق املعادى

 الئق العمرانية -30103120101097- اياد سامى السيد بالس 361849  .323

 -30010260102338- اياد مصطفى فرج امحد 243452  .324
 الئق الزاوية

 امين اسامه حممود حشيش 314833  .325
-30110011708956- 

 الئق العمرانية

 الئق مشال اجليزة -30102150105317- امين محزه السعيد الشاذىل 306364  .326

 -30008190100079- امين سعد السمرى حممد 360116  .327
 الئق مصر القدمية

 امين صالح على امحد 208849  .328
-30002200105475- 

 الئق املستقبل

 الئق النزهة -30106040103713- امين معمر القذافى حممد الزناتي 247236  .329

 -29901220105896- ايهاب اسامه فاروق كمال 262525  .331
 الئق املعادى

 ايهاب تامر حممد السعيد حسن على 122992  .331
-30108242100212- 

 الئق أكتوبر

 الئق أكتوبر -30010012101333- عطىايهاب حممد امحد عبد امل 107158  .332

 -30105280100316- ايهاب مصطفى امحد حممود 253048  .333
 الئق الزيتون

 باسل اسامه حممود نعمان 210825  .334
-29912121100337- 

 الئق حدائق القبة

 الئق املرج -30102200100494- باسم حممد امحد عبداملقصود 396141  .335

 -30012302401813- مود امحدباهر عادل عبد التواب حم 110200  .336
 الئق الدقى
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 باهى مشس الدين امحد داود 108419  .337
-30102060101452- 

 الئق الشيخ زايد

 الئق شرق مدينة نصر -30104181700631- بدر رجب راشد ابواحلسن 299650  .338

 -30202060102275- براء خالد عبد الرمحن حممد 244514  .339
 الئق روض الفرج

 العزيز حممد الشاذىل بسام عبد 249896  .341
-30111078800292- 

 الئق الزيتون

 الئق بوالق الدكرور -30012242101319- بالل حسني احلسينى ابراهيم 116448  .341

 -30108020103914- بالل محدى حممد حممود 249897  .342
 الئق الزيتون

 بالل عصام حممد على 122471  .343
-30112072100414- 

 الئق اهلرم

 الئق حدائق القبة -30101010132059- صديق فرجبالل على  210826  .344

 -30011202100615- بالل عماد عبداحلليم فرحات 314250  .345
 الئق العمرانية

 بالل حممد حلمى السيد حممد 309850  .346
-30106232101897- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق جنوب اجليزة -30008182103557- بهاء امحد عبداملنعم اجلزيرى 361520  .347

 -30102182104991- بهاء امحد حممد رشوان النجار 109186  .348
 الئق ابو النمرس

 بهاء الدين نبيل حممد مرسي 219364  .349
-30007150105233- 

 الئق حلوان

 الئق الدقى -30101130202255- بيرت مسري حافظ حبيب ميخائيل 105146  .351

 -30103280100534- بيشوى مسري عطااهلل بطرس 394377  .351
 الئق عني مشس

 تهامى حممد تهامى حممد 132814  .352
-30103212102235- 

 الئق منشأة القناطر

 الئق الدقى -30008022100373- تونى مسري سامى سليمان 110206  .353

 -30101012130053- جاد عبدالنبى جادالرب فرغلى 309615  .354
 الئق جنوب اجليزة

 جاسر خلف حممد عبد الرحيم 116758  .355
-30106282102398- 

 الئق روربوالق الدك

 الئق الزيتون -30203190100033- جاسر حممد كمال حممد 218574  .356

 -29909151600112- جالل الدين مسعد امحد مصطفى محيد 367907  .357
 الئق مصر القدمية

 مجال ابراهيم شوقى سلطان 123333  .358
-30106161700778- 

 الئق أكتوبر

 الئق مدينة السالم -30011010107713- مجال الدين عالء مجال الدين عبدالوهاب 388763  .359

 -30012190103636- مجال الدين عمرو مجال عبد الفتاح 261332  .361
 الئق السيدة زينب
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 مجال وائل خالد عبد الواحد 256173  .361
-30106080102892- 

 الئق حلوان

 الئق الزيتون -30108240103796- حامت على حممود على الدويرى 249898  .362

 -28609230100756- ح حممدحامت حممد صال 240240  .363
 الئق الوايلى

 حازم مجال عبدالناصر ابراهيم صقر 311744  .364
-30106062102338- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق اخلليفة -29912020300416- حازم خالد على سليمان شوشه 294025  .365

 -30201292102356- حازم سعيد عبدالفتاح على عشرى 313537  .366
 الئق العمرانية

 حازم عثمان حسني امحد سعد 311020  .367
-30101050105453- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق عني مشس -30108180101039- حازم حممود يونس السيد 391853  .368

 -30111011302557- حسام ابراهيم حسن حممد 396162  .369
 الئق املرج

 حسام الدين عصام توفيق عبد اخلالق 227270  .371
-30105240105498- 

 الئق املعادى

 الئق منشأة القناطر -30010151801994- حسام الدين حممد امحد كشك 131395  .371

 -30103012105477- حسام الدين حممد عبدالرحيم ابراهيم 361294  .372
 الئق جنوب اجليزة

 حسام الدين حممود عبدالعزيز حممد 391975  .373
-30104100103618- 

 الئق عني مشس

 الئق السيدة زينب -30110108800776- حسام مجال عبد الوهاب عبد اهلادي 222410  .374

 -30108012116373- حسام حامت سيد غريب 140310  .375
 الئق العياط

 حسام سيد مصطفى صاحل 252335  .376
-30111100105358- 

 الئق الزيتون

 الئق املرج -30107160101133- حسام شريف عباس عبدالوهاب 395867  .377

 -30012172401077- حسام صابر امحد شحاته 306723  .378
 الئق مشال اجليزة

 حسام عبد اجمليد عبد السالم عبد اجمليد 221109  .379
-30104302100955- 

 الئق السيدة زينب

 الئق اطفيح -30104162100054- حسام فارس عبدالغفار حممد 324342  .381

 -30007190106232- حسام حمسن عبد الفتاح على 262634  .381
 الئق املعادى

 د عبدهحسام حممد ابراهيم السي 392131  .382
-30106228800616- 

 الئق عني مشس

 الئق باب الشعرية -30004090103695- حسام حممد ذكى ابراهيم 263921  .383

 -30104200100632- حسام حممد عبد الرازق امحد الفقى 242351  .384
 الئق الشروق
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 حسام حممد مليجى حممد 314516  .385
-30101242100854- 

 الئق العمرانية

 الئق جنوب اجليزة -30106302102454- مد صاحل بيصارحسام خمتار حم 309869  .386

 -30106281600033- حسام نبيه حممد شلبى داود 120259  .387
 الئق اهلرم

 حسام هشام عزت حسن 173068  .388
-30103112104311- 

 الئق اوسيم

 الئق الدقى -30001010140154- حسام وحيد فاروق متولي 110219  .389

 -30202072102173- حلسنحسانني امحد حسانني ابوا 110220  .391
 الئق الدقى

 حسن اشرف حممد حممود 107386  .391
-30108310103632- 

 الئق أكتوبر

 الئق جنوب اجليزة -30005270103819-  حسن أمين فوزى عبد السالم البارودى 366106  .392

 -30012200105152- حسن حسني خليل عباس 238716  .393
 الئق الوايلى

 حسن سامى فتحى حممد 118241  .394
-29912012103555- 

 الئق بوالق الدكرور

 الئق أكتوبر -30001012108215- حسن عبد الرازق حسن عزت حسن 172398  .395

 -30101310103417- حسن عبدالعزيز معوض حسن 447710  .396
 الئق مدينة السالم

 حسن على ابراهيم مصطفى 208832  .397
-30010240100177- 

 الئق املستقبل

 الئق شرق مدينة نصر -30009071701516- خهاحلسن فهمى حسن اجل 359649  .398

 -30106120104397- حسن جمدي حسن مدبولي 227372  .399
 الئق املعادى

 احلسن حممد حسن امحد 230172  .411
-30105040100513- 

 الئق الساحل

 الئق الدقى -30107142102238- حسن حممد حسن حممد شرف الدين 105208  .411

 -30109040101159- حسن حممدى حسن حممدى 224087  .412
 الئق املعصره

 احلسن حممود منصور امحد حممد 257114  .413
 الئق البساتني ودار السالم -30203250103797-

 الئق مشال اجليزة -30107201402577- حسن مدحت مصطفى مرسى غامن 305419  .414

 -30102040400097- حسني اشرف سيد امحد حممد ابواحلسن 313559  .415
 الئق العمرانية

 سني السيد دكروري امنيح 292105  .416
-30008040103215- 

 الئق اخلليفة

 الئق العجوزة -30010242100433- حسني خالد حسني امحد حممود 113442  .417

 -30107242102014- حسني سعد عويس عبداهلل 305421  .418
 الئق مشال اجليزة
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 حسني على امحد على فضل اهلل 119674  .419
-30107181402478- 

 الئق اهلرم

 الئق العمرانية -30110012114871- سني حممد حسني سيدح 314520  .411

 -30103310101913- حسني حممود حسني سعيد 237757  .411
 الئق باب الشعرية

 حسني حمى الدين حممد عبدالعظيم 363609  .412
-29908022101596- 

 الئق اطفيح

 الئق الزيتون -30111070102219- محدى امين محدى على سويلم 248907  .413

 -29909030105394- زه امحد فاروق علىمح 245262  .414
 الئق روض الفرج

 محزه حممد عبداملنعم الكومى 394385  .415
-30109190101114- 

 الئق عني مشس

 الئق مصر القدمية -30103080103652- خالد حسنى عبدالرحيم ابراهيم 303568  .416

 -30109010111052- خالد حسني حممد حممد سامل 220722  .417
 الئق السيدة زينب

 خالد ربيع عبد املقصود عطية 171937  .418
-30102132100499- 

 الئق اهلرم

 الئق احلوامدية -30103262100551- خالد رجب شعبان مجعة 135895  .419

 الئق البساتني ودار السالم -30202020111131- خالد عبد الفتاح السيد حممود 257127  .421

 خالد عماد حممد السيد امساعيل 298979  .421
-30110010106197- 

 الئق العمرانية

 الئق الدقى -30001212102858- خالد حمسن امحد عبد املنعم 110566  .422

 -30105270101411- خالد حممد سعد الدين منصور 246727  .423
 الئق النزهة

 خالد حممد عباس عبد العال 224892  .424
-30202100106074- 

 الئق مصر اجلديدة

 الئق الزيتون -29910160101798- خالد حممد عبد العليم حممد وهبه 218058  .425

 -29905020101417- خالد حممد فهيم امساعيل 448692  .426
 الئق عني مشس

 خالد حممد نبيل عبد العظيم الطامى 296716  .427
-30012200105675- 

 الئق شرق مدينة نصر

 الئق العمرانية -30012082103271- خالد هشام صابر ذكى حسن 359266  .428

 -30009032100637- الد سليمانخالد هشام حممد خ 362062  .429
 الئق العمرانية

 رامى امحد السيد العشرى 241641  .431
-30103201204257- 

 الئق الشروق

 الئق السيدة زينب -30101050106816- رامى رأفت ابو املكارم امحد 207179  .431

 -30107170104017- رفعت رفعت عبد الفتاح حممد 248121  .432
 الئق النزهة
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 د عزيز السيدرفيق السي 254252  .433
-30108270106897- 

 الئق حلوان

 الئق العجوزة -30012310102051- رمضان شريف رمضان حممد 113447  .434

 -30009280108377- زياد ابراهيم عبداحلميد ابراهيم 292432  .435
 الئق شرق مدينة نصر

 زياد امحد املليجى خضر 236189  .436
-30010280104272- 

 الئق القاهرة اجلديدة

 الئق العمرانية -30006072102536- زياد امحد مجعة حممد البحريى 361810  .437

 -30108050101517- زياد امحد حممد امحد 226571  .438
 الئق املستقبل

 زياد ادهم حممد امحد 110238  .439
-30111202104151- 

 الئق الدقى

 الئق الدقى -30202112101272- زياد انور زغلول تونى عبد اهلل 110242  .441

 -30003081601937- د امين عبداملعز حامدزيا 293006  .441
 الئق شرق مدينة نصر

 زياد باسم امحد مصطفى 122525  .442
-30107282100197- 

 الئق اهلرم

 الئق الشيخ زايد -30103210104893- زياد تامر حممد حسني 108324  .443

 -30105052103992- زياد حامت حممد رشاد 299614  .444
 الئق شرق مدينة نصر

 حسن عبد السالم حافظزياد  219456  .445
-30106130101671- 

 الئق حلوان

 الئق الزيتون -30201090101439- زياد حسن حممد السيد على 253051  .446

 -30009050101152- زياد محدى امحد امحد 447663  .447
 الئق مدينة السالم

 زياد محدى امام حممد 391982  .448
-30111050104517- 

 الئق عني مشس

 الئق اهلرم -30103011707899- الظاهر امحد زياد محدى عبد 118730  .449

 -30109252106398- زياد خالد حممود أمحد فايد 309619  .451
 الئق جنوب اجليزة

 زياد خليل ابراهيم خليل 238022  .451
-30104232101177- 

 الئق باب الشعرية

 الئق املطرية -30201170102533- زياد مسري تاج راغب عقيل 388123  .452

 -30107150103537- ى عبد العاطى مصطفىزياد صرب 233295  .453
 الئق حدائق القبة

 زياد طارق حممد عبد اللطيف 123007  .454
-30112042101157- 

 الئق أكتوبر

 الئق النزهة -30107100100235- زياد عبد اهلل رجب عبد اهلل 246644  .455

 -30108052102871- زياد عبد املنعم عبد اهلل امحد 230177  .456
 الئق الساحل
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  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 زياد عبد الناصر كمال صبحى 112771  .457
-30108112100431- 

 الئق العجوزة

 الئق احلوامدية -30102122100733- زياد عصام عبد الدايم على 135897  .458

 -30010168800274- زياد عماد الدين الطنطاوى بركات 107098  .459
 الئق أكتوبر

 زياد عمادالدين امحد حممد 229718  .461
-30202120106712- 

 الئق الساحل

 الئق الزيتون -30104020103099- زياد حممد السيد عبد الرحيم حممد على 249351  .461

 -30202072100456- زياد حممد جالل عبد القوى 110247  .462
 الئق الدقى

 زياد حممد مجعه على 237704  .463
-30101010108891- 

 الئق القاهرة اجلديدة

 الئق اخلليفة -30112120300412- زياد حممد سامح السيد عبد اهلل شحاته 302288  .464

 -30110120101255- زياد حممد صبحى ابراهيم 118603  .465
 الئق اهلرم

 زياد حممد عبد احلميد حممد الشرقاوى 222023  .466
-30008081303954- 

 الئق السيدة زينب

 الئق النزهة -30109090105473- زياد حممد عبد الفتاح حممد زيادة 248442  .467

 -30107140102419-  عليزياد حممد عبد اهلل 256080  .468
 الئق حلوان

 زياد حممد فاروق حممد 305763  .469
-30103100108737- 

 الئق مشال اجليزة

 الئق اوسيم -30012012108055- زياد حممد فتح اهلل حممد السيسى 126629  .471

 -30105040104217- زياد حممد فتحى حممد حسن 127575  .471
 الئق اوسيم

 زياد حممد كمال صابر 123010  .472
-30010232102675- 

 الئق أكتوبر

 الئق اخلليفة -30201080106637- زياد نادر حييى ابراهيم على 302348  .473

 -30111010101892- زياد هانى جابر عبد الرمحن 243571  .474
 الئق روض الفرج

 زياد هانى رضا يوسف 116344  .475
-30112250106812- 

 الئق العجوزة

 الئق مشال اجليزة -30110012104752- نزياد ياسر عبداملنعم على حس 305764  .476

 -30101172101335- سامل امحد سامل عبداحلميد 294900  .477
 الئق جنوب اجليزة

 سامل حممد سامل ابوزيد 386238  .478
-30111090101952- 

 الئق املطرية

 الئق حدائق القبة -30109250102476- سامح حممد حممد على 232928  .479

 -30112202103933- مد موسىسامر سامح عبدالغنى حم 313595  .481
 الئق العمرانية
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 سامى ياسر امحد سامى 119730  .481
-30107142601218- 

 الئق اهلرم

 الئق اهلرم -30206072100974- ساهر سامح حممد فاروق امحد حسن 106469  .482

 -30109082104476- ساهر سعيد حسونه اسكندر على 319352  .483
 الئق العمرانية

 يز بسطاستيفن منصور عز 208583  .484
-30010220105172- 

 الئق مصر اجلديدة

 الئق مصر اجلديدة -29908100107792- سعيد عبد الناصر سعيد حممد 224998  .485

 -30101011302276- السيد امحد عبد السالم عبد القادر 238694  .486
 الئق الوايلى

 سيد شريف حسن كامل 125485  .487
-30108142103915- 

 الئق أكتوبر

 الئق مصر القدمية -30109270100712- بهلول سيد سعيد سيد حممد 305231  .488

 -30109010102312- سيد حممد سيد امحد 112529  .489
 الئق الدقى

 سيد نبيل عبدالغنى صاحل 309916  .491
-30201102101995- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق العمرانية -30105262101178- سيف االسالم حممد عبدالرازق حممد رضوان 295196  .491

 -30007280103496- سيف الدين اشرف خلف امحد 172333  .492
 الئق اهلرم

 سيف الدين السيد عبد اجلواد السيد 256854  .493
 الئق البساتني ودار السالم -30109090106674-

 الئق النزهة -30006100105392- سيف الدين ايهاب فتح اهلل عبد العزيز 217130  .494

 -30111212101932- سيف الدين حامت أبو محده هليل 299007  .495
 الئق العمرانية

 سيف الدين خالد ابراهيم علي العقر 313607  .496
-30106042103699- 

 الئق العمرانية

 الئق حلوان -30112260102998- سيف الدين خالد السيد حممد 256184  .497

 -30006082100256- سيف الدين خالد حممد مصطفى 171170  .498
 الئق العجوزة

 ي حممود قطبسيف الدين سيد حنف 113114  .499
-30108162100491- 

 الئق العجوزة

 الئق القاهرة اجلديدة -30112120100936- سيف الدين عز الدين حنفى حممد 237558  .511

 -30006112101333- سيف الدين عمرو السعيد حممد 103953  .511
 الئق الدقى

 سيف الدين عمرو فرج اهلل الضو 294741  .512
-30109122103575- 

 الئق مشال اجليزة

 الئق الدقى -30201142100738- سيف الدين حممد حسن حممد على 110895  .513

 -30108112103376- سيف الدين حممد سيد حافظ 313609  .514
 الئق العمرانية
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 -30110152100617- سيف الدين معتز صبحى عبد الوهاب حممد 110619  .515
 الئق الدقى

 الئق الدقى -30106040104752- سيف الدين هانى امساعيل حممود امساعيل 104832  .516

 -30203040100477- سيف الدين هشام عبدالعزيز حممود ابو العنني 299429  .517
 الئق شرق مدينة نصر

 سيف اهلل سيد سعيد سيد 246585  .518
-30202250103251- 

 الئق النزهة

 الئق الشيخ زايد -30105122102379- سيف عمرو عبد الرازق حممود داود 108535  .519

 -30110212100433- امحد عبد الرمحن سيف وائل 119210  .511
 الئق اهلرم

 شادى امحد رمضان امحد 311849  .511
-30012122102397- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق غرب القاهرة -30107122103238- شادي عالء فؤاد حممد 241536  .512

 -30208082100339- شادى عمادالدين امحد حممد إمساعيل 310410  .513
 الئق جنوب اجليزة

  شادي حممود عشري رمضان 355206  .514
-30110240100074- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق العجوزة -30104232102513- شاكر اسامه حممد حممد 112602  .515

 -30109170100979- شاهر حممد صالح الدين حامد 302066  .516
 الئق اخلليفة

 شريف اشرف حممد امحد 241646  .517
-30105221602332- 

 الئق الشروق

 الئق اهلرم -30005180100977- سام الدين حممد حلمىشريف ح 105860  .518

 -30101012636291- شريف عبدالرحيم سيد فؤاد 302303  .519
 الئق اخلليفة

 شريف على توفيق على السيد 263039  .521
-29901270100836- 

 الئق الساحل

 الئق العمرانية -29911142100594- شريف عماد حلمى فتوح 295271  .521

 -30102202101374- ن طنطاوىشريف حمسن حس 105210  .522
 الئق الدقى

 شريف حممد سعد الدين عبد العزيز 267701  .523
-30002100100352- 

 الئق املستقبل

 الئق املعصره -29405270101614- شريف حممود حمجوب حممود 261829  .524

 الئق البساتني ودار السالم -30112180105414- شريف منصور سيد يونس 257064  .525

 هيثم حسن فرج عبداجلوادشريف  395420  .526
-30102160101557- 

 الئق املرج

 الئق العمرانية -30201012117116- شريف وليد عبداملعز ابواملعاطي 314868  .527

 -30111162101235- مشس امين عبد اهلل علي 119890  .528
 الئق اهلرم
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 -30105232100053- شهاب الدين امحد عبد اللطيف عبد احلميد 123015  .529
 الئق أكتوبر

 الئق العمرانية -30201012117612- شهاب الدين خالد حممد رضيوى 313623  .531

 -30105130101055- شهاب الدين مصطفى عبد املنعم حامد 245464  .531
 الئق عابدين

 شهاب مجال امحد حسن صاحل 304006  .532
-30109140103531- 

 الئق مصر القدمية

 الئق اهلرم -30107182100351- شهاب طارق امحد عبد اجلواد 118605  .533

 -30007250104498- شهاب حممد عبد الصبور حممد سالمه 261614  .534
 الئق املعصره

 شهاب حممد نور الدين عبد الرؤف 112603  .535
-30106030104916- 

 الئق العجوزة

 الئق عني مشس -30102230102971- شهاب نور الدين صبحى عدىل 391991  .536

 -30107202104316- شوقى خالد شوقى عبد احلفيظ 119084  .537
 الئق اهلرم

 شوقى حممد ابراهيم كامل بركات 322040  .538
-30110012129917- 

 الئق الصف

 الئق العمرانية -30104082100959- صابر حممد ابراهيم حممد ابراهيم 314265  .539

 -30107202102151- الصادق االمني حممد عارف عبد احلميد 110699  .541
 الئق الدقى

  عبد اجمليدصاحل سعيد صاحل 248761  .541
-30107102503337- 

 الئق الزيتون

 الئق عني مشس -30109188800811- صالح الدين امحد خضرجى خضرجي 394784  .542

 -30001132104035- صالح سامر صالح عبد العظيم 189260  .543
 الئق البدرشني

 صالح ناصر صالح عبد اخلالق 182665  .544
-30011132104774- 

 الئق البدرشني

 الئق جنوب اجليزة -30001012110511- الدين حسن حممد امحدضياء  361639  .545

 -30109110100937- ضياء الدين خالد حممد توفيق 105827  .546
 الئق اهلرم

 ضياء خالد خلف عبد احلي 242750  .547
-30010060104115- 

 الئق الزاوية

 الئق أكتوبر -30010122101878- طارق السيد صالح عبد الوهاب 123019  .548

 -30107132102736- رق راشد رشاد علىطا 135573  .549
 الئق احلوامدية

 طارق شريف حممد سالمة عبداجمليد 311852  .551
-30010082101055- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق مصر القدمية -30104242103933- طارق عماد حممد امحد 294416  .551

 -30106012100032- طارق كمال السيد عبد العزيز 112604  .552
 الئق العجوزة
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 طارق حممد امحد حممد 396188  .553
-30111210103318- 

 الئق املرج

 الئق القاهرة اجلديدة -30108152105738- طارق حممد علي ابو عيطه 236113  .554

 -30102242102918- طارق حممد فوزي سيد 128686  .555
 الئق اوسيم

 طاهر حممد طاهر سيد الشحيمى 113459  .556
-30004250103751- 

 الئق العجوزة

 الئق العمرانية -30105082100793- عالءالدين حممد عبدالفتاح طه 313629  .557

 -30010100102293- طه مصطفي طه رشدي طه 167508  .558
 الئق الشيخ زايد

 طه وليد طه امام ابراهيم 113461  .559
-30201162105019- 

 الئق العجوزة

 الئق كرداسة -30009222100978- عابد عمرو عثمان عبد اهلل 173806  .561

 -30104080102717- ادل ابراهيم نصر عبد اهللع 227120  .561
 الئق املستقبل

 عادل امحد عادل فوزى 298944  .562
-30108282100819- 

 الئق العمرانية

 الئق اهلرم -30011101204452- عادل سامح عادل حممود 105778  .563

 -30106050103371- عادل شريف على حممد 218393  .564
 الئق الزيتون

 عمر عادل صابر حممد 306857  .565
-30109302107951- 

 الئق مشال اجليزة

 الئق الدقى -30101052100556- عادل حممد مرسى محاد 170665  .566

 -30103012101099- عاصم رمضان عوض رماح 132961  .567
 الئق منشأة القناطر

 عاطف حممد عبدالعدل حممد 313633  .568
-30202052105192- 

 الئق العمرانية

 الئق جنوب اجليزة -30107092100336- عباس عامر حممد شحاته حسنني 311854  .569

 -30008072102792- عبد البديع شريف عبد البديع ابراهيم 172940  .571
 الئق اوسيم

 عبد احلميد حممد عبد احلميد امحد 221798  .571
-30107140102036- 

 الئق السيدة زينب

 الئق اهلرم -30001010124019- عبد الرمحن امحد امحد فتحي الشريف 171928  .572

 -30102012105276- عبد الرمحن امحد صادق حممد حممود 123024  .573
 الئق أكتوبر

 عبد الرمحن امحد عباس عويس 257137  .574
 الئق البساتني ودار السالم -30201010130573-

 الئق اهلرم -30005112100152- عبد الرمحن امحد عبد الفتاح امحد 171750  .575

 -30008132102711- دعبد الرمحن امحد عبد املنعم امح 174419  .576
 الئق احلوامدية
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 عبد الرمحن امحد علي عبد الرمحن 230384  .577
-30202022111473- 

 الئق الساحل

 الئق الزيتون -30103100106092- عبد الرمحن امحد عيسى امحد 265856  .578

 -30102150106879- عبد الرمحن امحد حممد رضوان 113915  .579
 الئق العجوزة

 محد حممد عليعبد الرمحن ا 243311  .581
-30109300111471- 

 الئق الزاوية

 الئق اهلرم -30108090105019- عبد الرمحن اسامه عبد الرمحن عبد املعطي 119334  .581

 -30011060101139- عبد الرمحن اسامه حممد خريالدين ابراهيم 265817  .582
 الئق الزيتون

 عبد الرمحن اشرف خلف حممود 110273  .583
-30203172103033- 

 ئقال الدقى

 الئق حلوان -30103130102555- عبد الرمحن اشرف حممد حافظ 266718  .584

 -30107080105154- عبد الرمحن امين عبد الرؤف حممد 239766  .585
 الئق الوايلى

 عبد الرمحن امين حممد حممود 220920  .586
-30107280105752- 

 الئق السيدة زينب

 الئق بوالق الدكرور -30109232101454- عبد الرمحن ثروت حممد ابراهيم 118232  .587

 -30108260100459- عبد الرمحن مجال الدين عبد الفتاح حممد 227991  .588
 الئق املعادى

 عبد الرمحن مجعة عبد الصبور امني 265108  .589
-29910142402519- 

 الئق روض الفرج

 الئق القاهرة اجلديدة -29907030101191- عبد الرمحن جهاد امحد الشريف 260355  .591

 الئق البساتني ودار السالم -30201180105034- عبد الرمحن محدي طه عبد العزيز 257142  .591

 عبد الرمحن محدى فايد عبد العزيز 172836  .592
-30004140102695- 

 الئق الشيخ زايد

 الئق املعادى -30007202100456- عبد الرمحن خالد حمى الدين حممد 206152  .593

 -30105300104755- ىعبد الرمحن راجح فتحى السباع 238698  .594
 الئق الوايلى

 -30010010101239- عبد الرمحن رامى عبد اجلواد عبد املنعم 246654  .595
 الئق النزهة

 الئق الساحل -30007191402455- عبد الرمحن رفعت عبد الرمحن حممود 210201  .596

 -30112100104072- عبد الرمحن سعيد امحد سنوسى 110737  .597
 الئق الدقى

 الرمحن سعيد خريى حممدعبد  174154  .598
-30004052102758- 

 الئق منشأة القناطر

 الئق الساحل -30107232103071- عبد الرمحن شريف حممد فاروق 230260  .599

 -29911300102532- عبد الرمحن شريف حممد هنوهم 260850  .611
 الئق النزهة
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 عبد الرمحن صابر عمر عطيه 242204  .611
-30103040104338- 

 الئق الشروق

 الئق كرداسة -30101312101594- عبد الرمحن صبحى حممد عبد العال 130062  .612

 -30010290101816- عبد الرمحن طارق امحد امني 220742  .613
 الئق السيدة زينب

 عبد الرمحن طارق سيد غريب 140318  .614
-30109302110693- 

 الئق العياط

 الئق ىالدق -30108192102952- عبد الرمحن على حممد حلمى طاهر 110056  .615

 -30105220100392- عبد الرمحن عماد محدى سيد 213868  .616
 الئق الوايلى

 عبد الرمحن عمرو على عباس بدر 116834  .617
-30108152100175- 

 الئق بوالق الدكرور

 الئق الدقى -30105222101078- عبد الرمحن ماجد عبد الرمحن عبد اهلل مدكور 104801  .618

 -30107200105919- مدعبد الرمحن جمدى سامى حم 112796  .619
 الئق العجوزة

 عبد الرمحن حممد امحد حممد 238666  .611
-30104140103114- 

 الئق الوايلى

 الئق القاهرة اجلديدة -30111161402339- عبد الرمحن حممد حسن حممد 237616  .611

 -30109260101397- عبد الرمحن حممد حسني عبد الرازق 207621  .612
 الئق املعصره

 رمحن حممد عايد هاشمعبد ال 230187  .613
-30109062103198- 

 الئق الساحل

 الئق الدقى -30108032103456- عبد الرمحن حممد عبد الرمحن حسن 110907  .614

 -30010292100795- عبد الرمحن حممد عبد السيد راشد 119226  .615
 الئق اهلرم

 عبد الرمحن حممد عبد الفتاح سليمان 252352  .616
-30203140103376- 

 قالئ الزيتون

 الئق النزهة -30107110101434- عبد الرمحن حممد عبد املنعم عبد الرمحن 248415  .617

 -30112102100619- عبد الرمحن حممد فاروق على شريف 116360  .618
 الئق العجوزة

 عبد الرمحن حممد حممد عبد الرمحن 123151  .619
-30112150102313- 

 الئق أكتوبر

 الئق مصر اجلديدة -30201280102377- عبد الرمحن حممد حممد كمال 225036  .621

 -30103210103811- عبد الرمحن حممد حمى الدين عبد الرمحن معوض الغلبان 207181  .621
 الئق السيدة زينب

 عبد الرمحن حممود ابوالوفا ابراهيم 171030  .622
-30010012128371- 

 الئق العجوزة

 الئق الدكرور بوالق -30109302100892- عبد الرمحن منتصر امحد حممود 116889  .623

 -30109170102017- عبد الرمحن هانى مصطفى ابو العنني 108644  .624
 الئق الشيخ زايد
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 عبد الرمحن هشام عبد احلميد السيد 107185  .625
-29907240101054- 

 الئق أكتوبر

 الئق أكتوبر -30009302103137- عبد الرمحن وليد حممد حممد الليثى 106916  .626

 -30008120102198- عبد الرمحن علىعبد الرمحن ياسر  261401  .627
 الئق السيدة زينب

 عبد الرمحن ياسر فتحى زكى النادرى 106319  .628
-30104222101497- 

 الئق اهلرم

 الئق أكتوبر -30008162100071- عبد الرمحن ياسر حممد فرج 107095  .629

 -30107230104232- عبد الرمحن حييى عبد الرمحن حممد سرور 224339  .631
 قالئ املعصره

 عبد العزيز مجال عبد العزيز ابراهيم 263560  .631
-29910260101019- 

 الئق التبني

 الئق العجوزة -30107010108458- عبد العظيم ياسر عبد العظيم عبد السالم 167122  .632

 -29911072104074- عبد الغنى جمدى عبد الغنى سالم 189525  .633
 الئق العياط

 حممد حسنعبد الفتاح حممد عبد الفتاح  172846  .634
-30101152102653- 

 الئق الشيخ زايد

 الئق الزيتون -29911180104072- عبد اهلل امحد امحد حممد على 265909  .635

 -30011022102032- عبد اهلل امحد رجب على عبد القادر 110300  .636
 الئق الدقى

 عبد اهلل امحد عبد الدايم حممد 119750  .637
-30109122701359- 

 الئق اهلرم

 الئق حلوان -30109010104897- بد اهلل امحد عبد العزيز امحدع 253851  .638

 الئق البساتني ودار السالم -30102070103534- عبد اهلل امحد عبد اللطيف حنفى 256804  .639

 عبد اهلل امحد مريغنى عباس حممد 253308  .641
-30109250102514- 

 الئق حلوان

 الئق الوايلى -30011060105371- عبد اهلل اسامه حممد حممد ابراهيم البنا 238702  .641

 -30107150101399- عبد اهلل تامر عبد الرحيم حممد 216177  .642
 الئق النزهة

 عبد اهلل حسام الدين منصور سيد عنايه 107505  .643
-30106052100612- 

 الئق أكتوبر

 الئق الشيخ زايد -30108280105953- عبد اهلل محدي فايد عبد العزيز 126181  .644

 -30202282100599- اهلل خالد حنفى حممد حممدعبد  111232  .645
 الئق الدقى

 عبد اهلل رفعت حممد حممود 221164  .646
-30104021401271- 

 الئق السيدة زينب

 الئق الدقى -30012012110238- عبد اهلل رمضان حمسن سعد عبد الرمحن 110303  .647

 -30201010100836- عبد اهلل سعد مرسى حممد 248776  .648
 الئق الزيتون
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 عبد اهلل سيد حسانني عبد العزيز 112804  .649
-30106122101638- 

 الئق العجوزة

 الئق روض الفرج -30106130100411- عبد اهلل سيد عبد اهلل على 244533  .651

 -30109180104557- عبد اهلل سيد عفيفى عبد الرب 112805  .651
 الئق العجوزة

 عبد اهلل طارق عبد اهلل سيد 253063  .652
-30109300116392- 

 الئق الزيتون

 الئق روض الفرج -30102210103874- عبد اهلل عشري حسن عبد العال 244535  .653

 -30107150106552- عبد اهلل عمرو امحد الشناوى 238589  .654
 الئق الوايلى

 عبد اهلل فهمى عبد القادر حممد 103831  .655
-30102222100773- 

 الئق الدقى

 الئق الساحل -30011020101691- عبد اهلل فوزي حممد قطب 210357  .656

 -30106062102613- عبد اهلل حممد ابراهيم عبد اهلل سالمه 111070  .657
 الئق الدقى

 عبد اهلل حممد ابوالوفا ابواحلمد مصطفى 248937  .658
-30111110102594- 

 الئق الزيتون

 الئق أكتوبر -30108022102214- عبد اهلل حممد سليمان حممد 125488  .659

 الئق البساتني ودار السالم -30104290103856- د صاحل سعد حسنعبد اهلل حمم 256721  .661

 عبد اهلل حممد عبد الرازق حممد 135509  .661
-30103242100954- 

 الئق احلوامدية

 الئق القاهرة اجلديدة -30108170101391- عبد اهلل حممد عبد الغنى سعيد 237234  .662

 -30003012104336-  عبد اهلل حممد عبده ابراهيم 368686  .663
 الئق العمرانية

 عبد اهلل حممد على حممد 110063  .664
-30011200101894- 

 الئق الدقى

 الئق الشيخ زايد -29808052100573- عبد اهلل حممد وفيق حسن 185224  .665

 -30103230102277- عبد اهلل مسعد حسن امحد الشيمى 238703  .666
 الئق الوايلى

 عبد اهلل مصطفى امساعيل عبد احلليم 113484  .667
-30112072103294- 

 الئق العجوزة

 الئق املستقبل -30110122101139- عبد اهلل مصطفى حممد سليمان 226347  .668

 -30103302101815- عبد اهلل ممدوح احلسانى ابراهيم حممد 113485  .669
 الئق العجوزة

 عبد اهلل ممدوح السيد حممد 119376  .671
-30101012639673- 

 الئق اهلرم

 الئق أكتوبر -30202018800493- امحد حممود عبد اهلل نادر 125178  .671

 -30109290105575- عبد اهلل هشام حممد حممود 244536  .672
 الئق روض الفرج
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 عبد اهلل ياسر حممد اخلطيب 221207  .673
-30105170104294- 

 الئق السيدة زينب

 الئق السيدة زينب -29912180104958- عبد احملسن سيد عبد احملسن حممود 261238  .674

 -30008042100191- عبد املقصود عبد الفتاح عبد املقصود عبد الفتاح 171791  .675
 الئق اهلرم

 -30203060101658- عبد املنعم سيد عبد املنعم عبد القادر سامل 116093  .676
 الئق العجوزة

 الئق الشيخ زايد -30007082103995- عبد الوهاب اشرف عبد الوهاب حممد 172869  .677

 -29810152104295- العزيز على سليمان عبد الوهاب عبد 173307  .678
 الئق اوسيم

 عبداجلليل سيد عبدالرحيم عبداجلليل 388225  .679
-30102240102511- 

 الئق املطرية

 الئق جنوب اجليزة -30102171302279- عبدالرمحن ابراهيم حممد ابراهيم عوده 311394  .681

 -30108182103276- عبدالرمحن امحد امحد حممد ميزار 311395  .681
 الئق جنوب اجليزة

 -30110262102518- عبدالرمحن امحد حسن عبداملنعم حسن فراج 319962  .682
 الئق العمرانية

 الئق عني مشس -30112070101715- عبدالرمحن امحد حسني حممد 391994  .683

 -30105230102636- عبدالرمحن امحد صالح الدين حممد 385537  .684
 الئق املطرية

 ال الدين عبدالقادرعبدالرمحن امحد كم 361567  .685
-30102142100918- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق جنوب اجليزة -30001102102992- عبدالرمحن اشرف حممد امحد 361624  .686

 -30110298800076- عبدالرمحن اشرف حممد ممدوح درويش 299409  .687
 الئق شرق مدينة نصر

 عبدالرمحن اكرامى صبحى عبداخلالق 320565  .688
-30110232100634- 

 الئق الوراق

 الئق العمرانية -30011060103875- عبدالرمحن انور عبدالعظيم حممد 361885  .689

 -30001012114754- عبدالرمحن امين بدرالدين امحد 363002  .691
 الئق الوراق

 -30201152101333- عبدالرمحن مجال عبدالرازق امحد حممد 309957  .691
 الئق جنوب اجليزة

 الئق العمرانية -30102072102519- جماهد عبدالرمحن حجازى عيد 314358  .692

 -30106110104631- عبدالرمحن حسن حممد حسن 395428  .693
 الئق املرج

 عبدالرمحن محزه شعبان حممد 394395  .694
-30203030100436- 

 الئق عني مشس

 الئق شرق مدينة نصر -30008110104052- عبدالرمحن خالد موسى على حسن 359065  .695

 -30107232105597- خريى عباس حسني صاحلعبدالرمحن  311110  .696
 الئق جنوب اجليزة
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 عبدالرمحن رشدى عبدالرمحن رضوان 391862  .697
-30201250100191- 

 الئق عني مشس

 الئق مشال اجليزة -30108202102034- عبدالرمحن عادل امحد خملوف 306565  .698

 -30004160101334- عبدالرمحن عاطف حممد حممد 448344  .699
 الئق عني مشس

 عبدالرمحن جمدى حممد حممد 395431  .711
-30011110101518- 

 الئق املرج

 الئق شرق مدينة نصر -30107060201394- عبدالرمحن حممد حسني حممد حامد 299815  .711

 -30106212104431- عبدالرمحن حممد عبدالسالم عبدالعليم 313671  .712
 الئق العمرانية

 عبدالرمحن حممد عبدالسيد حنفى 303592  .713
-30104130100354- 

 الئق مصر القدمية

 الئق العمرانية -30006122101692- عبدالرمحن حممد عبدالغنى على 362023  .714

 -30106182100037- عبدالرمحن حممد حممد حسني مجعه 324260  .715
 الئق اطفيح

 -30103100101155- عبدالرمحن حممد جنيب عبدالسالم امحد 391866  .716
 الئق عني مشس

 الئق مصر القدمية -30104232300838- ن حممد هاشم امحد خلفعبدالرمح 304919  .717

 -30109062104275- عبدالرمحن حممود امحد عبدالسميع 310751  .718
 الئق جنوب اجليزة

 -30105230101974- عبدالرمحن حممود عبدالظاهر عبد الباقى موسى 303593  .719
 الئق مصر القدمية

 الئق العمرانية -30104182102215- عبدالرمحن حممود عبدالعظيم حسني 314547  .711

 -30005202100798- عبدالرمحن مصطفى عباس مصطفى خفاجى 295128  .711
 الئق العمرانية

 عبدالرمحن مصطفى حممد هاشم 392001  .712
-30203300100638- 

 الئق عني مشس

 الئق العمرانية -29907172602457- عبدالرحيم حممود السيد عبدالرحيم 368587  .713

 -30110212102231- لعزيز حنفى امحد حممد جاد املوىلعبدا 313683  .714
 الئق العمرانية

 عبدالعزيز عاطف على الساعى 310000  .715
-30203092104292- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق العمرانية -30105150105693- عبدالعليم زكريا عبدالعليم عبدالرحيم 313687  .716

 -30203052101576- عبداهلل امحد صبحى امحد 313690  .717
 الئق العمرانية

 عبداهلل حسن حممد حسن عالم 361444  .718
-30012092100211- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق املطرية -30105242101392- عبداهلل حنفى حممود حسن 385543  .719

 -30009172103911- عبداهلل زكريا فؤاد امحد حسني 360663  .721
 الئق مشال اجليزة
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 العال عبداهلل عادل على فنجرى عبد 305478  .721
-30106012103775- 

 الئق مشال اجليزة

 الئق مشال اجليزة -30111232100134- عبداهلل عصام عبدالعظيم حممد حسان 306006  .722

 -30108122102971- عبداهلل حممد امحد غريب 311905  .723
 الئق جنوب اجليزة

 -30007272102979- عبداهلل حممد عبداهلل عبداملقصود حبيب 313706  .724
 الئق العمرانية

 الئق املطرية -30109180101736- عبداهلل وائل عشرى خبيت 385941  .725

 -30112302100451- عبداملنعم خالد عبداملنعم ابراهيم 313714  .726
 الئق العمرانية

 عثمان نبيل عبدالفتاح السيد 309458  .727
-30010152104677- 

 الئق مشال اجليزة

 الئق الدقى -30109302102712- عز الدين حممد امحد جبيص امساعيل 110757  .728

 -29908300104399- عز الدين مصطفى عبد العزيز ابراهيم 260520  .729
 الئق الوايلى

 عز الدين هشام حممد مصطفى على 265390  .731
-30101072100455- 

 الئق عابدين

 الئق النزهة -30201300100058- عصام الدين عبد اهلل مصطفى حممد 247322  .731

 -30106020101455- مه كمال عراقىعالء الدين اسا 238514  .732
 الئق الوايلى

 -30101200100153- عالء الدين عبد الباسط عبد املنعم عبد اجمليد 112809  .733
 الئق العجوزة

 الئق املطرية -30109170103412- عالء الدين ياسر فوزى عبدالعاطى 385943  .734

 -30110010125876- عالء سيد قرنى حممد 227779  .735
 الئق املعادى

 عالء عبد املعز عطوه عبد اهلل 174897  .736
-29811212104075- 

 الئق العياط

 الئق الصف -30102142103437- عالء عبدالباسط رمضان كامل سيد على 322180  .737

 -30106050104173- على ابراهيم على ابراهيم 304972  .738
 الئق مصر القدمية

 على امحد حكمت حممد املاظ 320245  .739
-30107050107055- 

 الئق وراقال

 الئق الزيتون -30109012623239- على امحد محزه حممد 248692  .741

 -30101100100776- على امحد على سامل حسن 218395  .741
 الئق الزيتون

 على امحد على عبد الشافى 236130  .742
-30107290104592- 

 الئق القاهرة اجلديدة

 الئق شروقال -30109301615376- على اسامه عبد الباسط السالخ 241689  .743

 -30010290101719- علي امساعيل ابو اليزيد فارس حممدين 253311  .744
 الئق حلوان
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 على امساعيل حممد عبدالفتاح 311860  .745
-30101262103515- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق السيدة زينب -30108030101839- على اشرف على حممد الشورجبى 207171  .746

 -30110200102376- على الدين امحد على امحد 247143  .747
 الئق النزهة

 على الدين عادل على فتحى حسن 119239  .748
-30009300117831- 

 الئق اهلرم

 الئق الوايلى -30002270103356- على امين على حسني 213243  .749

 -30101312101179- على امين حممد عبد احلافظ 104676  .751
 الئق الدقى

 على رأفت عبداحلكم سليمان 305264  .751
-30106110101357- 

 الئق مصر القدمية

 الئق العمرانية -30109012117678- على سعد معوض على 314915  .752

 -30105080103779- علي شعبان عبد العزيز عمر 253856  .753
 الئق حلوان

 على عادل حممد حممود 302312  .754
-30104020101096- 

 الئق اخلليفة

 ئقال عني مشس -30104180103915- على عاصم على بدوى 391870  .755

 -30012150103676- على عرفه على عرفه 313731  .756
 الئق العمرانية

 على عصام على خليل 392010  .757
-30105090104757- 

 الئق عني مشس

 الئق جنوب اجليزة -30110012124133- على عصام حممد عبداهلل حممد 311861  .758

 -29908200106572- على فايز امساعيل صالح حسن ابو النجا 264060  .759
 الئق يلىالوا

 على فراج حممد يوسف 135825  .761
-30108202801692- 

 الئق احلوامدية

 الئق أكتوبر -30106240104153- على ماهر عبد الفتاح ابراهيم رفاعى 123046  .761

 -29802112101533- على جمدى عبداجمليد ذكى هنداوى 361627  .762
 الئق جنوب اجليزة

 على جمدى على عبدالفتاح 368384  .763
-30002072100791- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق الشيخ زايد -29903198800499- على حممد عباس حممود 187327  .764

 -30102182103294- على حممد عبدالرمحن امحد ادريس 322068  .765
 الئق الصف

 على حممد على تعلــــب 355020  .766
-30109151701031- 

 الئق مشال اجليزة

 الئق الدقى -30106180100455- على حممد على حسن 103903  .767

 -30109272100353- على حممد على حممود 108837  .768
 الئق كرداسة
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 على نتعى عبد اهلل شحاته 248380  .769
-30106110104259- 

 الئق النزهة

 الئق الوايلى -30011150101057- على هشام على حممد 264005  .771

 -30012282100374- على وائل منسى ابراهيم 361446  .771
 الئق جنوب اجليزة

 على ياسر خليفه حممود 382182  .772
-29912180102874- 

 الئق املرج

 الئق العمرانية -30201190100316- عماد كمال املصري يواقيم 313739  .773

 -30101220100397- عمار جالل نايض على حممد 265740  .774
 الئق النزهة

 عمار ياسر ابو احللقان على 301614  .775
-30102090104596- 

 الئق غرب مدينة نصر

 الئق اهلرم -30101171400355- عمار ياسر حممد عبد الاله امساعيل 122574  .776

 -30108190105857- عمار ياسر حممد حممود حسن الطحاوى 238197  .777
 الئق الوايلى

 عمر ابراهيم حامد امحد 262489  .778
-30008262800771- 

 الئق املعادى

 الئق اجليزة جنوب -30009121400296- عمر امحد محدى قاسم عمر 361328  .779

 -30111090101057- عمر امحد سليمان على 233023  .781
 الئق حدائق القبة

 عمر امحد صالح الدين خليل مليحه 295183  .781
-30102080104059- 

 الئق العمرانية

 الئق البساتني ودار السالم -30011050107651- عمر امحد حممد امحد السيد 219878  .782

 -30011090104094- عمر امحد حممد مصطفى 241666  .783
 الئق الشروق

 عمر امحد خمتار خليل 267056  .784
 الئق البساتني ودار السالم -29912040104354-

 الئق مشال اجليزة -30109012113052- عمر اسامه حممد سامى يوسف 305825  .785

 -30106210101192- عمر امساعيل حممد على حممود 110068  .786
 الئق الدقى

 مود رجبعمر اشرف صالح حم 305490  .787
-30108311600478- 

 الئق مشال اجليزة

 الئق الدقى -30105172102434- عمر اكرم امساعيل عبد الظاهر 110576  .788

 -30105012102691- عمر املرسى عبد الفتاح خالد 104572  .789
 الئق الدقى

 عمر امين عبداملؤمن حجازى 310042  .791
-30108202103391- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق البدرشني -30002032104573- ق عبد القوى قرنىعمر توفي 136781  .791

 -30202240101773- عمر توفيق عبده عباس على 303754  .792
 الئق مصر القدمية
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 عمر حسن عبادى حممد سامل 311471  .793
-30110162102693- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق جنوب اجليزة -30104041401073- عمر محزه امحد سليمان 311474  .794

 -30009300113097- مر خالد امحد يسرىع 253858  .795
 الئق حلوان

 عمر خالد جابر حممد 391875  .796
-30103308800197- 

 الئق عني مشس

 الئق جنوب اجليزة -30004162101838- عمر خالد حسن ابوالسعود 311791  .797

 -30110160101673- عمر خالد عبد اللطيف عبد العزيز امحد 126071  .798
 الئق الشيخ زايد

 عمر خالد عبداهلل طلبه 310045  .799
-30101012131971- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق السيدة زينب -30012270101715- عمر خالد عدلي حممد 220757  .811

 -30107022100231- عمر خالد عطااهلل امحد احلفناوي 119246  .811
 الئق اهلرم

 عمر خالد فتحى امحد 224560  .812
-30111040100777- 

 الئق مصر اجلديدة

 الئق املطرية -29911200102233- عمر خالد حممد عبدالصمد 447384  .813

 -30006060100937- عمر خالد مصطفى خالد 210829  .814
 الئق حدائق القبة

 عمر رفاعى حممد سيد رفاعى 305067  .815
-30105100102278- 

 الئق مصر القدمية

 الئق اهلرم -30104080101192- عمر سامل شعبان طلبه 119338  .816

 -30003252106212- سامل حممد صالح الدين سعيد وداعهعمر  295099  .817
 الئق العمرانية

 عمر سامح حسن مصطفى 213995  .818
-30009032101099- 

 الئق وسط القاهرة

 الئق باب الشعرية -30202100103318- عمر سالم امام امام 237873  .819

 -30202120101931- عمر سيد شوقى حممد 310048  .811
 الئق جنوب اجليزة

 عمر سيد على امحد 170940  .811
-30001272100358- 

 الئق العجوزة

 الئق العمرانية -30104222100237- عمر سيد فاروق حسن عبداهلل 313753  .812

 -30101012137155- عمر صابر عبد املقصود شاهني 241088  .813
 الئق غرب القاهرة

 عمر صبحي حسن حسن 212094  .814
-30101040100496- 

 الئق القاهرة اجلديدة

 الئق شرق مدينة نصر -29909042502712- عمر طارق على امحد 359644  .815

 -30108260102559- عمر طارق حممد حسن 243961  .816
 الئق روض الفرج
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 عمر طه امحد مهدى 221869  .817
-30108010111331- 

 الئق السيدة زينب

 الئق الزيتون -30106230105631- عمر عادل امحد حممد 250064  .818

 -30012130104455- ق طهعمر عادل فارو 207640  .819
 الئق املعصره

 عمر عامر حممد زكى 368433  .821
-30001122100813- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق القاهرة اجلديدة -30111262101291- عمر عبد الرمحن امحد السيد 237625  .821

 -30108250103239- عمر عبد الرمحن امحد عبد الرمحن الفقى 249473  .822
 الئق الزيتون

 ر عبد العزيز عبد الرمحن حممد مشسعم 213956  .823
-30003150106455- 

 الئق وسط القاهرة

 الئق شرق مدينة نصر -30004302100373- عمر عزت موسى عبداهلل 292296  .824

 -30004280103012- عمر عصام حممد ابراهيم 362150  .825
 الئق العمرانية

 عمر عالء عطيه على ابراهيم 215721  .826
-30105110100273- 

 ئقال عابدين

 الئق مشال اجليزة -30203282100536- عمر عالء حممود جربيل 305829  .827

 -30107252104317- عمر عالء يوسف عبد اهلل سعد 311792  .828
 الئق جنوب اجليزة

 عمر عوض حممود حممد الفخرانى 106918  .829
-30012170100096- 

 الئق أكتوبر

 الئق الدقى -30109192101871- عمر فواز عبد العال ابو الغيط فراج 110069  .831

 -30105042100898- عمر جمدى عبداللطيف عبده الشربيين 313759  .831
 الئق العمرانية

 عمر حممد ابراهيم الدسوقى حممود 207292  .832
-30109052103114- 

 الئق السيدة زينب

 الئق الوايلى -29910010108255- عمر حممد امحد حممد عطيه 213410  .833

 -30001010123632- امحدعمر حممد امساعيل  265766  .834
 الئق النزهة

 عمر حممد سعيد علي 210844  .835
-30006250105013- 

 الئق حدائق القبة

 الئق الدقى -30105172101438- عمر حممد سيد حممد رمضان 110545  .836

 -30007170103091- عمر حممد عبد املنعم السيد عبد العزيز 207312  .837
 الئق السيدة زينب

 ر العيسوىعمر حممد عم 185857  .838
-29904211400299- 

 الئق العجوزة

 الئق العمرانية -30203010103471- عمر حممد عمر مرسى 313766  .839

 -30105212100472- عمر حممد عيد معوض حسن 313767  .841
 الئق العمرانية
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 عمر حممد فتحى مصطفى 392016  .841
-30111260101073- 

 الئق عني مشس

 الئق الشروق -30108122101371- عمر حممد حممود امحد 242402  .842

 -30106232100076- عمر حممد نشات امحد شوقى 125747  .843
 الئق أكتوبر

 عمر حممود امحد حسن حممد 123666  .844
-30103128800512- 

 الئق أكتوبر

 الئق منشأة القناطر -30109062101098- عمر حممود عبد العزيز حممد 132739  .845

 -30102042101356- عمر حميى الدين مصطفى حممد 106083  .846
 الئق اهلرم

 عمر مدحت عبد الرمحن امحد 118875  .847
-30108152100396- 

 الئق اهلرم

 الئق السيدة زينب -30009291201433- عمر مصطفي حسن حممود 261139  .848

 -29912030101578- عمر مصطفى سعد خطاب 260512  .849
 الئق الوايلى

 عمر مصطفى عطية مبارك 112630  .851
-30108070106698- 

 الئق لعجوزةا

 الئق جنوب اجليزة -30011042100338- عمر مصطفى موسى حممد حممد 311825  .851

 -30107261400891- عمر هانى امساعيل سعد الدين 252730  .852
 الئق الزيتون

 عمر وجدى سيد امحد 116655  .853
-30012052104915- 

 الئق بوالق الدكرور

 الئق حدائق القبة -30007040103758- عمر وليد حسن عبد العزيز 210686  .854

 -30010142102099- عمرو امحد طايل حممد 103866  .855
 الئق الدقى

 عمرو امحد مصبح عارف 392108  .856
-30104120103053- 

 الئق عني مشس

 الئق مصر القدمية -30104032101474- عمرو اسامه عبدالعظيم حممد 303603  .857

 -30012120102314- عمرو اشرف سيد ابراهيم 216167  .858
 الئق زهةالن

 عمرو تيمور حممد امحد 226608  .859
-30109130100216- 

 الئق املستقبل

 الئق املرج -30112120105113- عمرو صابر بيومى حممود 395461  .861

 -29906190100039- عمرو عصام سامل سامل علي 260176  .861
 الئق املعادى

 عمرو حممد علي امحد 264590  .862
-30001032603913- 

 الئق غرب القاهرة

 الئق الدقى -30012112102917- عمرو حممد مرسى رمضان 110341  .863

 -30107070105059- عمرو حممد موسى ابراهيم صقر 392772  .864
 الئق عني مشس
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 عمرو حممود فهمى حممد 310802  .865
-30010272102058- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق الزيتون -29808140103558- عمرو مصطفى حممود حممد 267874  .866

 -30104070103596- عمرو نهاد سالمه على عبد الفتاح 226263  .867
 الئق املستقبل

 عمرو هاني عبد الغفار فتحي حممد 245399  .868
-30101200101397- 

 الئق روض الفرج

 الئق املعادى -30011140102551- عمرو وليد حممد علي 227288  .869

 -30106080105395- عمرو حيى زيان خليل 394797  .871
 الئق عني مشس

 فؤاد طارق فؤاد عبد اهلل حسن 310071  .871
-30011082102813- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق عني مشس -30108291600573- فؤاد مصطفى حممد مصطفى 392018  .872

 -30009250104091- فادى فريوز حممد ابراهيم 361334  .873
 الئق جنوب اجليزة

 فارس امحد سيد حممد 130151  .874
-30107311401592- 

 الئق كرداسة

 الئق اوسيم -30011082102376- فارس حسن عبد العزيز عبد السالم علوان 126654  .875

 -30104270101091- فارس حممد فارس حممد 381899  .876
 الئق عني مشس

 فارس حممد مصطفى حسني 187920  .877
-29903142100214- 

 الئق كرداسة

 ئقال الشيخ زايد -30110091200419- فاروق سعد عبد املطلب عبد الغفار 126085  .878

 -30110040100673- فاروق حممد فاروق غاىل 227690  .879
 الئق املعادى

 فتحى امحد فتحى امحد على 313809  .881
-30102182102336- 

 الئق العمرانية

 الئق املطرية -30101100105093- فكرى شعبان قكرى حممد 385599  .881

 -30011172103312- فوزى سعيد فوزى خلف 113734  .882
 الئق العجوزة

 كامل مصطفي كامل الزهري 253863  .883
-30108200100972- 

 الئق حلوان

 الئق مصر اجلديدة -30005011705673- كريم امحد امحد خلف 262077  .884

 -30109120100838- كريم امحد زكريا امحدحممد 167376  .885
 الئق أكتوبر

 كريم امحد حممد امحد 220770  .886
-30103182201594- 

 الئق السيدة زينب

 الئق العمرانية -30108012113854- د حممد عبداملقصودكريم امح 314575  .887

 -30101011603195- كريم السعيد السعيد مصطفى الشحيم 119262  .888
 الئق اهلرم
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 كريم اجمد حسن عبد احلميد 211766  .889
-30106130105111- 

 الئق القاهرة اجلديدة

 الئق الزيتون -30101150103237- كريم امين صالح الدين صبيح امحد 219022  .891

 -30202182100516- كريم ايهاب حممد فؤاد عبد الوهاب الشربيين 130916  .891
 الئق كرداسة

 كريم صابر امحد امحد حممد 242288  .892
-30103030102019- 

 الئق الشروق

 الئق الوايلى -30111250102039- كريم عمرو مرسى حممد مرسى السخاوى 238737  .893

 -30010012121016- كريم جمدى ميشيل لطفى 361336  .894
 الئق جنوب اجليزة

 كريم حممد انور السيد 126050  .895
-30201222100933- 

 الئق الشيخ زايد

 الئق مصر القدمية -29912188800198- كريم حممد فتحى كمال الدين يوسف صاحل 294315  .896

 -30203282100692- كريم حممود امحد حممود 110358  .897
 الئق الدقى

 طفكريم حممود حممد عا 113230  .898
-30103112101797- 

 الئق العجوزة

 الئق الشيخ زايد -30109300101115- كريم هشام حسن حممد 125963  .899

 -29909300106673- كريم هالل هالل فتح اهلل 263413  .911
 الئق حدائق القبة

 كريم وائل امحد السيد 253759  .911
-30203030103214- 

 الئق حلوان

 الئق اهلرم -29910220104414- كمال الدين حممد كمال همام 171990  .912

 -30107120103451- كمال حازم كمال الصاوى 106085  .913
 الئق اهلرم

 كمال حممود كمال كامل 186185  .914
-30009302108171- 

 الئق بوالق الدكرور

 الئق العمرانية -30102140100635- كريلس اشرف بولس جربائيل 362157  .915

 -30009262103015- كريلس امري صبحى فوزى 174554  .916
 الئق البدرشني

 كريلس رومانى ذكى معوض 110861  .917
-30102162103212- 

 الئق الدقى

 الئق العمرانية -30101132104153- كريلس جمدى مرزوق فلتس 362208  .918

 -30005070102214- كريلس يسرى كمال حبيب 208825  .919
 الئق املستقبل

 لؤى حسام حسنى عبداحلليم 392532  .911
-30108010109639- 

 الئق  مشسعني

 الئق روض الفرج -30101292102513- لؤى حممد حسن حممد 244435  .911

 -30112101602513- لؤى هانى عبد السميع وهدان 254230  .912
 الئق حلوان
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 لطفى امحد عبدالعظيم سليمان 449410  .913
-30002200104835- 

 الئق املرج

 الئق حلوان -30109220102439- مؤمن ابراهيم حسني شاكر 253418  .914

 -30102220100059- مؤمن مجال شفيق عبداملعبود 299666  .915
 الئق شرق مدينة نصر

 مؤمن حسن حممد حسن 135834  .916
-30005300103037- 

 الئق احلوامدية

 الئق الزيتون -30107060102051- مؤمن خالد عليوه امحد السيد 248962  .917

 -30106192100337- مؤمن صبحى عبد املنعم جابر 125209  .918
 الئق أكتوبر

 مؤمن حممد السيد عبد الرمحن 105780  .919
-30009262100814- 

 الئق اهلرم

 الئق الساحل -30108082101578- مؤمن حممد نبوي علي ابو العنني 230394  .921

 -30102051601353- مؤمن مصطفى حممد مصطفى 396744  .921
 الئق املرج

 مؤمن وليد عبد املنعم حممد شحاته 242361  .922
-30109200106438- 

 الئق شروقال

 الئق العياط -29911102106778- ماجد ربيع عبد السالم خلف 174898  .923

 -30104181401715- مارسلينو منصور خالف منصور 244332  .924
 الئق روض الفرج

 ماركو جوزيف جنيب عجاييب 381123  .925
-30008120105278- 

 الئق املطرية

 الئق رهاملعص -30012220102877- ماركو مراد حلمى كريلس 207691  .926

 -30006212102876- ماريو ماهر رجائى حبيب 295141  .927
 الئق العمرانية

 مازن امحد عبد العزيز حممد 252735  .928
-30104070103251- 

 الئق الزيتون

 الئق مصر اجلديدة -30108070105497- مازن اجمد هالل ابراهيم 207895  .929

 -30201010110637- مازن امين على عوض 229115  .931
 ئقال املعادى

 مازن خالد على عبداهلل حامد 361629  .931
-30006042100156- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق جنوب اجليزة -30104242100772- مازن سعيد حممد ابراهيم 311522  .932

 -30002092100836- مازن صالح حممد زكى 262847  .933
 الئق الساحل

 مازن عبد السالم عبد اهلل مرسى شاهني 172474  .934
-30004112103333- 

 الئق أكتوبر

 الئق حلوان -30008140102496- مازن عبد الصادق عبد العزيز طه 219251  .935

 -30103080100432- مازن على امحد حسن 230203  .936
 الئق الساحل
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 مازن حممد ابراهيم امحد ابراهيم 313844  .937
-30108302100837- 

 الئق العمرانية

 الئق لوايلىا -30112220102359- مازن حممد امحد حممد 239887  .938

 -30104300102055- مازن حممد علي جاد علي 216308  .939
 الئق النزهة

 مازن حممد حممد حممد عمر 106367  .941
-30109082100578- 

 الئق اهلرم

 الئق العمرانية -30008210105137- مازن منصور حامد موسى شرف الدين 361982  .941

 -30106170104231- مازن منصور عصام مدنى 229650  .942
 الئق ادىاملع

 مازن وائل عز الدين حممد 173793  .943
-30007273300235- 

 الئق كرداسة

 الئق مشال اجليزة -30108052102332- مازن وليد عبدالفتاح حممد 305517  .944

 -30103240104871- جمدي اشرف جندى حممود 227457  .945
 الئق املعادى

 جمدى عبد العزيز جعفر حممد 103837  .946
-29910292100073- 

 الئق الدقى

 الئق عني مشس -30107260102439- جمدى حممد عبداحلميد حممود 391890  .947

 -30002242103154- جمدي ممدوح حممد حممود العوضى 265392  .948
 الئق عابدين

 حمازم جماهد سامل حسني 311826  .949
-30001242101899- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق ةمصر القدمي -30104070100759- حمب سامح حمب سعيد 303514  .951

 -30102030102535- حممد ابراهيم حممد دسوقى 235235  .951
 الئق التبني

 حممد ابراهيم حممد فاضل ابراهيم 126662  .952
-30109232102817- 

 الئق اوسيم

 الئق املعصره -30010060102554- حممد ابراهيم حممد نصر الدين 224051  .953

 -30110252103532- حممد ابو احلسن حممد سليمان 110368  .954
 الئق الدقى

 حممد امحد ابراهيم حممد شفيع 292552  .955
-30003050104374- 

 الئق شرق مدينة نصر

 الئق مصر القدمية -30106062300555- حممد امحد ابراهيم حممد حممد 303960  .956

 الئق البساتني ودار السالم -30010260102613- حممد امحد امحد حممد رياض 256726  .957

 اعيل ابراهيمحممد امحد امس 224528  .958
-30111170100752- 

 الئق مصر اجلديدة

 الئق العمرانية -30107032102232- حممد امحد جابر حسني سليمان 313852  .959

 -30108192102294- حممد امحد حسن مبارك 314308  .961
 الئق العمرانية
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 حممد امحد رجب ابوسريع 313854  .961
-30202142101757- 

 الئق العمرانية

 الئق بوالق الدكرور -30011132100078- د رشاد صديقحممد امح 118439  .962

 -30106250103058- حممد امحد سعيد حممود 249709  .963
 الئق الزيتون

 حممد امحد مسري سيد 188111  .964
-29909112104116- 

 الئق كرداسة

 الئق العجوزة -30110252101335- حممد امحد شعبان امحد 113611  .965

 -30101170104256- حممد امحد شعبان حسني 207397  .966
 الئق السيدة زينب

 حممد امحد عبدالعزيز ابراهيم رستم 313281  .967
-30202122101653- 

 الئق العمرانية

 الئق اوسيم -30109052104617- حممد امحد عز العرب امحد 127418  .968

 -30006122102532- حممد امحد عشرى امحد حممد 172477  .969
 الئق أكتوبر

 امحدحممد امحد عفيفي  226622  .971
-30012200103613- 

 الئق املستقبل

 الئق النزهة -30001010100195- حممد امحد كامل امني رزق 216309  .971

 -30102242103191- حممد امحد حممد ابوسويلم 127599  .972
 الئق اوسيم

 حممد امحد حممد حجازى سامل 361587  .973
-30004262100855- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق املعصره -29910132701097- حممد امحد حممد حسن 261738  .974

 -30109042103094- حممد امحد حممد حسني 313863  .975
 الئق العمرانية

 حممد امحد حممد زردق عابدين 391896  .976
-30104120103177- 

 الئق عني مشس

 الئق الدقى -30102072101458- حممد امحد حممد صابر العشماوى 104604  .977

 -30109040100918- حممد امحد حممد عزت 256211  .978
 الئق حلوان

 حممد امحد حممود امحد 241648  .979
-30105292103035- 

 الئق الشروق

 الئق البساتني ودار السالم -30107160103616- حممد امحد حممود حممود البعلى 220268  .981

 -30105292101679- حممد امحد مصطفى امام 311864  .981
 الئق جنوب اجليزة

 مبابى حممودحممد اسامة امساعيل ا 303276  .982
-30108070105934- 

 الئق اخلليفة

 الئق القاهرة اجلديدة -30101080100278- حممد اسامه سلطان سيد 236075  .983

 -30103011215651- حممد اسامه صربى عطيه الصعيدي 247365  .984
 الئق النزهة
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 حممد اسامه حممد ابراهيم عفيفى 311545  .985
-30106102103235- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق الشروق -30111280101673- حممد اسامه حممد عبد احلميد 242363  .986

 -30010211900393- حممد اسامه مصطفى عبدالدايم 305527  .987
 الئق مشال اجليزة

 حممد امساعيل ابراهيم امساعيل 236205  .988
-30109300100135- 

 الئق القاهرة اجلديدة

 الئق العجوزة -30011042104295- حممد اشرف ابراهيم حممد نايل 113089  .989

 -30012172101499- حممد اشرف صالح الدين ابراهيم 311865  .991
 الئق جنوب اجليزة

 حممد اشرف على حممد على 213961  .991
-30101010108573- 

 الئق وسط القاهرة

 الئق احلوامدية -30105012102233- حممد اشرف قرنى عبد احلميد 135778  .992

 -29901200105776- حممد اشرف حممد صابر 384965  .993
 الئق عني مشس

 حممد اشرف حممد عيسى 395488  .994
-30106150103816- 

 الئق املرج

 الئق العمرانية -30107090105659- حممد اشرف حممد فضل 313874  .995

 -30006060100651- حممد اشرف حممد هتهوت 170948  .996
 الئق العجوزة

 حممد األمام األمام االمام بشتـو 303767  .997
-30011170103951- 

 الئق مصر القدمية

 الئق العجوزة -30011202100151- حممد السيد حسن على سليمان 113836  .998

 -30012170102897- حممد السيد عبد اهلل السيد 249936  .999
 الئق الزيتون

 حممد السيد فرج عبد العزيز عبد الغنى 310123  .1111
-30101271700631- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق غرب القاهرة -30104242102937- ال الدينحممد السيد حممد مج 241107  .1111

 -30109172100739- حممد السيد حممد عبد احلميد 133777  .1112
 الئق منشأة القناطر

 حممد السيد حممود عبدالرحيم 362095  .1113
-30009010113018- 

 الئق العمرانية

 الئق التبني -30104250102059- حممد السيد نبيل حممد 235350  .1114

 الئق البساتني ودار السالم -30103010105259- الليثى حممد سعيد الليثىحممد  256664  .1115

 حممد اجمد عمادالدين حممد 300967  .1116
-30109262100215- 

 الئق شرق مدينة نصر

 الئق أكتوبر -30102171100315- حممد انور منري انور الطنبوىل 125504  .1117

 -30012061402376- حممد امين ابو النيل السيد 182019  .1118
 الئق كرداسة
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 حممد امين سعد امحد 219868  .1119
 الئق البساتني ودار السالم -30101230102193-

 الئق القاهرة اجلديدة -30108230104417- حممد امين فوزى املغربى 236318  .1111

 -30109212102292- حممد امين حممد السيد 129069  .1111
 الئق اوسيم

 حممد امين حممد السيد 243841  .1112
-30111020100878- 

 الئق روض الفرج

 الئق الدقى -30107132102833- حممد امين حممد عبد احلافظ 110798  .1113

 -30108080100574- حممد امين حممد عبد السالم 230277  .1114
 الئق الساحل

 حممد امين حممد عزت 220643  .1115
-30203060103294- 

 الئق السيدة زينب

 الئق نحلوا -30103190102414- حممد امين حممد فهمى 254280  .1116

 -30106130104239- حممد امين حممد متوىل 392688  .1117
 الئق عني مشس

 حممد ايهاب مسري حممد حممود 265445  .1118
-30009180105834- 

 الئق عابدين

 الئق شرق مدينة نصر -30011230100299- حممد ايهاب حممد مصطفى 300075  .1119

 -30008160105912- حممد ايهاب حممود امحد 208005  .1121
 الئق دةمصر اجلدي

 حممد خبيت عبد الكريم عبد اهلل 127527  .1121
-30105062104091- 

 الئق اوسيم

 الئق العياط -30109302202814- حممد بدوى عويس حممد 140573  .1122

 -29912141700934- حممد بهاء الدين شحته على 171943  .1123
 الئق اهلرم

 حممد بهيج عبد املهيمن امحد 244343  .1124
-30104131401153- 

 الئق جروض الفر 

 الئق العمرانية -30201232502754- حممد تاج الدين حممد متيم 314359  .1125

 -30108172501419- حممد جابر رمضان امحد 305857  .1126
 الئق مشال اجليزة

 حممد جالل عبدالعزيز عبدالبارى 362210  .1127
-30001012109793- 

 الئق العمرانية

 الئق الساحل -30104111401157- حممد جالل حممد سيد سليمان 229781  .1128

 -30106080101713- حممد مجال الدين ابوسريع طه سليمان 133988  .1129
 الئق ابو النمرس

 -30010011406114- حممد مجال الدين حممود عبد املقصود اجلزار 359622  .1131
 الئق شرق مدينة نصر

 الئق املعادى -30106040106933- حممد مجال عبد احلميد نبوى 227880  .1131

 -30107100104656- مجال فهمى حنفى الشعار حممد 313885  .1132
 الئق العمرانية
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 حممد مجال حممد رمضان 311866  .1133
-30203182104356- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق جنوب اجليزة -30202212100931- حممد مجال منازع ابراهيم 310130  .1134

 -30106012108858- حممد مجعه صبحى حممد رواش 306171  .1135
 الئق مشال اجليزة

 حممد جوده حممد عطية عليوة 293982  .1136
-30003112102411- 

 الئق اخلليفة

 الئق العمرانية -30201122100138- حممد حامت كمال املهدى 313888  .1137

 -30003030104092- حممد حازم على عبد املطلب 263548  .1138
 الئق التبني

 حممد حازم حممد حسن البدوى 249720  .1139
-30109160100733- 

 الئق الزيتون

 الئق الوايلى -30105040103652- حممد حامد حامد املهندس 213406  .1141

 -30105110100052- حممد حامد عبد احلليم باشا 247061  .1141
 الئق النزهة

 حممد حسام الدين جابر عبد اهلل 214309  .1142
-30101152103153- 

 الئق غرب القاهرة

 ئقال حدائق القبة -30203170100959- حممد حسام حنفى حممد 234805  .1143

 -30107022103974- حممد حسام حممد امحد حممد 320613  .1144
 الئق الوراق

 حممد حسن عبد اجلواد امحد 107127  .1145
-30010280102458- 

 الئق أكتوبر

 الئق جنوب اجليزة -30007282100214- حممد حسن موسى حممد السيسى 361589  .1146

 -30011212600853- حممد حسنى ابراهيم ذكى 304034  .1147
 الئق ةمصر القدمي

 حممد حسنى حسني امحد 123077  .1148
-30111161400298- 

 الئق أكتوبر

 الئق أكتوبر -30201011363652- حممد حسنني امحد على البليهى 123689  .1149

 -30111082102257- حممد حسني عيد حممد امساعيل 313896  .1151
 الئق العمرانية

 حممد حسني حممد بدوي 262447  .1151
-30001200106033- 

 ئقال املعادى

 الئق العمرانية -30107170101115- حممد محاده حممود حسن 313897  .1152

 -30104150105859- حممد محد نور الدين حممد على 238315  .1153
 الئق الوايلى

 حممد محدى شعبان على 305539  .1154
-30201162103237- 

 الئق مشال اجليزة

 الئق النزهة -30101280102518- حممد محدى حممد عبد الفتاح عبد الوهاب على 246748  .1155

 -30107152102732- حممد خالد عبد العظيم امحد 248128  .1156
 الئق النزهة
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 حممد خالد عبدالرمحن حممد 391203  .1157
-30008080103218- 

 الئق مدينة السالم

 الئق جنوب اجليزة -30112172100675- حممد خالد عبدالفتاح امساعيل 311867  .1158

 -30012102202638- حممد خالد حممد ابراهيم 213244  .1159
 الئق الوايلى

 حممد خالد حممد ابراهيم 135603  .1161
-30109142100114- 

 الئق احلوامدية

 الئق مصر القدمية -30012172103491- حممد خالد حممد جباىل 304036  .1161

 -30104230101196- حممد خالد حممود عبد البديع على 224688  .1162
 الئق مصر اجلديدة

 حممد خضر حممد خضر 388720  .1163
-30012050106597- 

 الئق مدينة السالم

 الئق العمرانية -29904252100895- حممد ربيع حممد عنرت عبداهلل 368630  .1164

 -30010120104896- حممد ربيع حممود قطب 181786  .1165
 الئق الشيخ زايد

 حممد رشاد حممد فهمى 123083  .1166
-30102172603531- 

 الئق أكتوبر

 الئق الزيتون -30107040103116- اتر عبد اجمليدحممد رشدى حامد عبد الس 252742  .1167

 -29912251402211- حممد رضا السيد عبداحلميد 449095  .1168
 الئق املرج

 حممد رضى ابوالفتوح عبد العزيز 130886  .1169
-30108081500274- 

 الئق كرداسة

 الئق مصر القدمية -30103098800458- حممد رفعت عبد اهلل وهبه امحد ذكي 354846  .1171

 -30109292106455- حممد رمضان السيد السيد احملالوى 123383  .1171
 الئق أكتوبر

 حممد رمضان على سريع 222998  .1172
-30010290103398- 

 الئق املعصره

 الئق الوايلى -30201010113792- حممد رمضان حممد حسن 238668  .1173

 -29809052103595- حممد رمضان حممد عبد السميع 370476  .1174
 الئق العمرانية

 حممد زكريا كمال متوىل 229885  .1175
-30109290100697- 

 الئق الساحل

 الئق الساحل -30008120105138- حممد سامح خليفه عبده 231984  .1176

 -30012182102639- حممد سامى امحد عبد الغنى 311868  .1177
 الئق جنوب اجليزة

 حممد سامى طه عبد القادر 170919  .1178
-29911052100196- 

 الئق العجوزة

 الئق أكتوبر -30103241301336- مد سامى عبد اللطيف املغربلحم 123283  .1179

 -30101222300938- حممد سراج شبيب حممد 119772  .1181
 الئق اهلرم
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 حممد سطوحى حممد سطوحي 396265  .1181
-30105150102937- 

 الئق املرج

 الئق جنوب اجليزة -29910171600699- حممد سعد امساعيل مصطفى 361345  .1182

 -30104172100494- سيد امحد حممد سعيد 118769  .1183
 الئق اهلرم

 حممد سعيد عبده الراشدى 132065  .1184
-30011222101774- 

 الئق منشأة القناطر

 الئق املعادى -30109270103711- حممد سليمان مجعة السيد 227477  .1185

 -30102272300994- حممد مسري امحد فؤاد امحد كامل 118649  .1186
 الئق اهلرم

 يد عبد الرازقحممد مسري سع 265873  .1187
-29912012416073- 

 الئق الزيتون

 الئق الدقى -30106022102416- حممد مسري حممد عفيفى 110406  .1188

 -30108160103914- حممد سند صاحل امحد 248803  .1189
 الئق الزيتون

 حممد سيد بيومى حممد 249495  .1191
-30106070101219- 

 الئق الزيتون

 الئق مشال اجليزة -30008302100875- حممد سيد جاداهلل على 360560  .1191

 -30203010107094- حممد سيد حسني على 233586  .1192
 الئق حدائق القبة

 حممد سيد عبد اهلل حممد 128754  .1193
-30110172101717- 

 الئق اوسيم

 الئق الوراق -30106102105734- حممد سيد عبدالصمد غول امحد 320566  .1194

 -30011260104337- حممد سيد على الدين حممد 108467  .1195
 الئق الشيخ زايد

 حممد سيد حممد كردي 310163  .1196
-30202070102133- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق الصف -30107062101435- حممد شريف حممد حسن على 322092  .1197

 -30109042103418- حممد شعبان امحد امحد عمران 305877  .1198
 الئق مشال اجليزة

 حممد شعبان فهمى حممد غرباوى 253087  .1199
-30203010107477- 

 الئق الزيتون

 الئق السيدة زينب -30105100104696- حممد شهاب حممد رضا 222033  .1111

 -30107062102237- حممد صابر ابراهيم حممد مشه 126671  .1111
 الئق اوسيم

 حممد صالح امحد عبد القادر 243333  .1112
-30012011305817- 

 الئق الزاوية

 الئق مشال اجليزة -30107160107212- حممد صالح الدين مدثر حسن 305878  .1113

 -30102202102893- حممد صالح ربيع عبد العظيم 116687  .1114
 الئق بوالق الدكرور
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 حممد صالح حممد ابراهيم عبد الواحد 240885  .1115
-30108160105577- 

 الئق غرب القاهرة

 الئق مشال اجليزة -30108262103617- حممد صالح حممد فتحى السيد 305556  .1116

 -30105182103455- مد ضياء حسنى حممدحم 108423  .1117
 الئق الشيخ زايد

 حممد ضياء عبدالواحد عزقالنى 354847  .1118
-30010280103438- 

 الئق مصر القدمية

 الئق أكتوبر -30108200100174- حممد طارق امساعيل حممود 106819  .1119

 -30105280102394- حممد طارق سعد عبده 299439  .1111
 الئق شرق مدينة نصر

 حممد عادل امحد طه 298344  .1111
-30104240103553- 

 الئق اخلليفة

 الئق الوايلى -30105210104314- حممد عادل امحد على حسن 238433  .1112

 -30107010108636- حممد عادل حسني على 221173  .1113
 الئق السيدة زينب

 حممد عادل سعد ابراهيم 242366  .1114
-30108060101191- 

 الئق الشروق

 الئق جنوب اجليزة -30110012134732- ملعطى مصطفىحممد عادل عبدا 311869  .1115

 -30005220101076- حممد عادل عمر سيد 213488  .1116
 الئق الوايلى

 حممد عادل حممد بشري شبيب 321962  .1117
-30110012128953- 

 الئق الصف

 الئق عني مشس -30004150103576- حممد عاشور حممد جنم 448431  .1118

 -30104042104897- حممد عاطف انور عبد اهلل 130221  .1119
 الئق كرداسة

 حممد عاطف حسن العزازي 292301  .1121
-30009180100255- 

 الئق شرق مدينة نصر

 الئق الوراق -30107022104318- حممد عاطف حلمى عبدالفتاح 320297  .1121

 -30107072103959- حممد عاطف رشاد خليل 216922  .1122
 الئق النزهة

 حممد عاطف عبداملوجود على 360799  .1123
-30005122100614- 

 الئق مشال اجليزة

 الئق مشال اجليزة -30009262503013- حممد عاطف حممد رفاعى 360721  .1124

 -30201010107733- حممد عاطف حممد عبداملنعم 395512  .1125
 الئق املرج

 حممد عامر حممد حممد جرب 301860  .1126
-30003142201198- 

 الئق اخلليفة

 الئق الوايلى -30107300103778- مدحممد عبد اجلواد عبد القادر حم 238677  .1127

 -30012251801595- حممد عبد الرمحن ابراهيم السيد 172436  .1128
 الئق أكتوبر
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 حممد عبد الرمحن شاكر حامد 108424  .1129
-30008140105258- 

 الئق الشيخ زايد

 الئق احلوامدية -29706221601717- حممد عبد الرمحن عبد الرحيم امساعيل 189015  .1131

 -30004010101158- مد عبد الرمحن حممد عبد الفتاححم 253335  .1131
 الئق حلوان

 حممد عبد الستار ماهر حممد 105840  .1132
-30112272101377- 

 الئق اهلرم

 الئق كرداسة -29905112101677- حممد عبد السالم ابراهيم حممد 187992  .1133

 -30011150104277- حممد عبد الغنى عبد القادر امحد 127532  .1134
 الئق اوسيم

 حممد عبد اهلل عبد احلميد طلبه 219870  .1135
 الئق البساتني ودار السالم -30109190105896-

 الئق أكتوبر -30101091700617- حممد عبد اهلل حممد شاهني 123093  .1136

 -30108102100034- حممد عبد احملسن مهدي حممد ابراهيم 119341  .1137
 الئق اهلرم

 حممد عبد املنعم رمضان حممد 112947  .1138
-30103152104837- 

 الئق العجوزة

 الئق اهلرم -30108012106254- حممد عبد الناصر حممد حممود السعدني 119001  .1139

 -29909230106557- حممد عبداحلميد حممود حممد 367609  .1141
 الئق شرق مدينة نصر

 حممد عبدالشافى حممد مصطفى 368160  .1141
-29907182104676- 

 الئق مشال اجليزة

 الئق العمرانية -30106212103672- لعزيز حممد امحدحممد عبدا 313939  .1142

 -30005082101833- حممد عبدالعظيم حممد حسن 362168  .1143
 الئق العمرانية

 -30108081205418- حممد عبدالوهاب حممد عبدالوهاب االمام 313303  .1144
 الئق العمرانية

 الئق مصر القدمية -29810282401551- حممد عثمان حممد حممد 360105  .1145

 -30109200101258- حممد عدىل امحد على 233065  .1146
 الئق حدائق القبة

 حممد عربى حممد عثمان 389273  .1147
-30110010105255- 

 الئق مدينة السالم

 الئق مشال اجليزة -30012052103811- حممد عزت فهمى عبدالفتاح 305563  .1148

 -30101062102077- حممد عشري خلف امحد فرغلي 171016  .1149
 الئق العجوزة

 حممد عصام الدين عدىل حممد فياض 111138  .1151
-30107012113173- 

 الئق الدقى

 الئق النزهة -30108240102854- حممد عصام الدين عطتيو على حسن 216852  .1151

 -30110290102477- حممد عصام على حممد رزق 205564  .1152
 الئق املعادى
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 حممد عصام فوزى رجب 112867  .1153
-30108202101658- 

 الئق العجوزة

 الئق املعصره -30103260101194- حممد عصام حممد عبد السميع 207635  .1154

 -30102082104056- حممد عطا شبل العزب رخا 305893  .1155
 الئق مشال اجليزة

 حممد عطيتو نصا ر عبدالعال 310900  .1156
-30108280105678- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق رانيةالعم -30105312101174- حممد عالء شاكر حممد سليم 313951  .1157

 -30101110102599- حممد عالء عبد احلليم عبد اجليد 226277  .1158
 الئق املستقبل

 حممد عالءالدين حممد عبد اهلل 241580  .1159
-30009020104998- 

 الئق غرب القاهرة

 الئق الوايلى -30105200106238- حممد علوى حممد حممد 238678  .1161

 الئق البساتني ودار السالم -29908230105295- حممد على امحد على 261014  .1161

 حممد على بهجت حممد العطار 313953  .1162
-30103260105556- 

 الئق العمرانية

 الئق مصر اجلديدة -30102252300599- حممد على عبد الفتاح امحد 225780  .1163

 -29905131300796- حممد عماد الدين حممد يسن 262149  .1164
 الئق مصر اجلديدة

 ملتوىلحممد عماد حجازى ا 119388  .1165
-30108032100139- 

 الئق اهلرم

 الئق اهلرم -29801102104295- حممد عماد فتحى امام 103342  .1166

 -30006170100053- حممد عماد حممد عبدالصمد 292470  .1167
 الئق شرق مدينة نصر

 حممد عمادالدين سعد عبد اهلل 172780  .1168
-29911302500071- 

 الئق أكتوبر

 الئق منشأة القناطر -30106042101459- مدحممد عماره عطااهلل حم 182144  .1169

 -30011270104033- حممد عمر امام ابراهيم دسوقى 245864  .1171
 الئق عابدين

 حممد عمر حسني على حسني 311893  .1171
-30105222102317- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق العجوزة -30005012102913- حممد عمرو سيد عبد املنعم 170954  .1172

 -30106042102137- طية نصر شريفحممد عمرو ع 114022  .1173
 الئق العجوزة

 حممد غريب الطنطاوى امحد 265184  .1174
-29907060101455- 

 الئق روض الفرج

 الئق اهلرم -30109032100712- حممد فؤاد عبد الشفوق سيد 119006  .1175

 -30107190103815- حممد فتحى جاد مليجى 303910  .1176
 الئق مصر القدمية
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 ق مصطفىحممد فتحى مرزو 363304  .1177
-30006172102894- 

 الئق الصف

 الئق الوايلى -30103190102775- حممد فرج امام فرج حسني 238722  .1178

 -30003060101632- حممد فرغلى عبدالكريم فرغلى 361354  .1179
 الئق جنوب اجليزة

 حممد فريد حممد صالح الدين فريد 230426  .1181
-30103240103514- 

 الئق الساحل

 الئق أكتوبر -30108251602751- همي ابراهيم محيدهحممد فوزي ف 167380  .1181

 -30105082101439- حممد كمال حممد عبده صاحل 311612  .1182
 الئق جنوب اجليزة

 حممد كمال حممد عليو عبد اهلل 252255  .1183
-30110260102219- 

 الئق الزيتون

 الئق السيدة زينب -30106011602514- حممد لطفى مصطفى كامل 221225  .1184

 -30106060103132- حممد مؤمن حممد حسن 227493  .1185
 الئق املعادى

 حممد مربوك حممد عزام 396350  .1186
-30108201701953- 

 الئق املرج

 الئق حلوان -30105160100851- حممد مربوك مسعود عبد اجلواد 253653  .1187

 -30102020100275- حممد جمدى امحد ابراهيم 396279  .1188
 الئق املرج

 مرسىحممد جمدي امحد  253435  .1189
-30106110104313- 

 الئق حلوان

 الئق أكتوبر -30003122104439- حممد جمدى السيد حممد عمارة 107171  .1191

 -30005092100436- حممد جمدى جابر الفقى 170679  .1191
 الئق الدقى

 حممد جمدى سعيد السيد السنوسى 173460  .1192
-30007112100732- 

 الئق كرداسة

 الئق حدائق القبة -30102020101573- نايينحممد جمدى عبد الرمحن اجل 234821  .1193

 -30011262102471- حممد جمدى عبد العظيم ميانى 113532  .1194
 الئق العجوزة

 حممد جمدى حممد عبدالرمحن 322102  .1195
-30103062102436- 

 الئق الصف

 الئق العجوزة -30011150107454- حممد جمدي حممود حممد نصر الدين 112876  .1196

 -30107071602315- حممد مجعه حممد حمروس 123539  .1197
 الئق أكتوبر

 حممد حمسن حسني عبد النبى 219636  .1198
-30110012111171- 

 الئق حلوان

 الئق مصر القدمية -30105310103595- حممد حمسن حممد الفوىل 303638  .1199

 -30001252100637- حممد حممد مجيل عبد احلافظ حممد 311871  .1211
 الئق جنوب اجليزة
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 مد مجيل غاىلحممد حم 216870  .1211
-30108110104154- 

 الئق النزهة

 الئق أكتوبر -30105112103555- حممد حممد حسني بكر 125697  .1212

 -30101012108295- حممد حممد سعد الدين سيف النصر 119121  .1213
 الئق اهلرم

 حممد حممود امحد السعيد على نصر 171779  .1214
-30009120100272- 

 الئق اهلرم

 الئق جنوب اجليزة -30201042100196- ال الدين حممود زينحممد حممود مج 310912  .1215

 -29807130103391- حممد حممود حسنني عبد اخلالق 260073  .1216
 الئق السيدة زينب

 حممد حممود خطر عبداملوجود 306784  .1217
-30104252103559- 

 الئق مشال اجليزة

 ئقال حلوان -30008150105213- حممد حممود عبد السالم الرتاس 219393  .1218

 الئق البساتني ودار السالم -30012150104737- حممد حممود عبد الفتاح ابراهيم فوده 256606  .1219

 حممد حممود حممد ابراهيم 361408  .1211
-30006190104632- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق أكتوبر -30003201307833- حممد حممود حممد عبد الصمد 172392  .1211

 -30107240100251- حممد حممود حممد فصيح 227495  .1212
 الئق املعادى

 حممد حممود حممد حممود عامر 239631  .1213
-30012012105218- 

 الئق الوايلى

 الئق مشال اجليزة -30110012119636- حممد مدحت سامى ابو زيد عبده 305904  .1214

 -30102151400398- حممد مصطفى حامد نصار عبد الوهاب 133204  .1215
 الئق منشأة القناطر

 طفي سيد حممدحممد مص 227496  .1216
-30104040104458- 

 الئق املعادى

 الئق العمرانية -30101212103891- حممد مصطفى عبداحلليم ابراهيم عرفه 313308  .1217

 -30201152101317- حممد مصطفى عطا اهلل سليمان 310203  .1218
 الئق جنوب اجليزة

 حممد مصطفي حممد شفيق مصطفي 227175  .1219
-30203090101512- 

 الئق املستقبل

 الئق العجوزة -30101058800177- حممد مصطفى حممد كمال ابراهيم 171432  .1221

 -30101091400397- حممد مصطفى حممود عابدين 2015  .1221
 الئق القاهرة

 حممد مظهر نورالدين امحد 185123  .1222
-29906272102277- 

 الئق اهلرم

 الئق روض الفرج -30106190104955- حممد ممدوح عبد الروؤف على 244447  .1223

 -30007160107374- حممد ممدوح حممد امحد 448407  .1224
 الئق عني مشس
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 حممد ممدوح حممد عوض 264020  .1225
-30008252103479- 

 الئق الوايلى

 الئق جنوب اجليزة -30203172101219- حممد منتصر أمبارك نصري 310207  .1226

 -30003212302817-  حممد ميزار مجعه السيد 366222  .1227
 الئق العمرانية

 حممد ناصر حمسن سعد 110582  .1228
-30106042102056- 

 الئق الدقى

 الئق العجوزة -30108152105517- حممد نبيل عبد العال امحد 112990  .1229

 -30104072403414- حممد نزيه حممد توفيق 299556  .1231
 الئق شرق مدينة نصر

 حممد نصر حممد حممد درويش 310213  .1231
-30105152104252- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق مشال اجليزة -30104012109835- حممد نصر مصطفى حممد مصطفى 306278  .1232

 -30106260103099- حممد هانئ حممد رفعت 244199  .1233
 الئق روض الفرج

 حممد هانى زكريا حممد 237109  .1234
-30101010123513- 

 الئق القاهرة اجلديدة

 الئق العجوزة -30101132101677- حممد هانى سعد عبد الوهاب 113354  .1235

 -30111250104171- حممد هانى سيد سيد 396563  .1236
 الئق املرج

 حممد هانى سيد حممد حسن كليب 311872  .1237
-30106282102037- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق باب الشعرية -30006220102354- حممد هانى عنرت سعيد 237836  .1238

 -30202020105239- حممد هانى حممد حسن 396283  .1239
 الئق املرج

 هشام احلسني الشحاتحممد  171930  .1241
-30008252103231- 

 الئق اهلرم

 الئق الشروق -29711231700997- حممد هشام امني تركي 268313  .1241

 -30109032100038- حممد هشام رشاد عبد الرمحن صادق 303642  .1242
 الئق مصر القدمية

 حممد هيثم حسن حممود 220797  .1243
-30012120107758- 

 الئق السيدة زينب

 الئق العمرانية -30105212102416- وائل حسان حمفوظحممد  315002  .1244

 -30104250103837- حممد وجدى امحد عمر 219546  .1245
 الئق حلوان

 حممد وليد ابراهيم امساعيل 385238  .1246
-30106012200932- 

 الئق املطرية

 الئق اهلرم -30203220102591- حممد وليد كامل حممد 118661  .1247

 -30201180100911- حممد ياسر امحد السيد 245273  .1248
 الئق روض الفرج
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 حممد ياسر زينهم امحد 111152  .1249
-30101102102296- 

 الئق الدقى

 الئق منشأة القناطر -30108122101193- حممد ياسر شعبان حممد السيد 133208  .1251

 -30010212502731- حممد ياسر عبدالعليم عبدالرحيم 310217  .1251
 الئق جنوب اجليزة

 ى عبد احلسيبحممد حيى ضاح 299759  .1252
-30106090104532- 

 الئق شرق مدينة نصر

 الئق الوايلى -30102230103455- حممد حييى حممد توفيق 238487  .1253

 -30106222100736- حممود ابراهيم حممود مرسى 310222  .1254
 الئق جنوب اجليزة

 حممود امحد حنفى حممد 303645  .1255
-30109230103514- 

 الئق مصر القدمية

 الئق اهلرم -30005030104435- امحد شعالن عبد احلليمحممود  171999  .1256

 -30107252102713- حممود امحد عبد اجليد صاحل 116132  .1257
 الئق العجوزة

 حممود امحد حممد السيد شداد 256739  .1258
 الئق البساتني ودار السالم -30109230105975-

 الئق يماوس -30202072104036- حممود امحد حممد عبد اجمليد قنصوه 126687  .1259

 -30101162200254- حممود امحد حممود حممد 242530  .1261
 الئق الزاوية

 حممود امحد حممود حممد 314320  .1261
-30201140104515- 

 الئق العمرانية

 الئق حلوان -30105160102455- حممود اسامه كمال حسني 256099  .1262

 -30104042104196- حممود امساعيل بدر السعيد 311875  .1263
 ئقال جنوب اجليزة

 حممود امساعيل صاحل عبده حممد 113798  .1264
-30106242102778- 

 الئق العجوزة

 الئق جنوب اجليزة -30001122101437- حممود اشرف حممد السعيد عبد احلميد 368475  .1265

 الئق البساتني ودار السالم -29908120104234- حممود السيد حممد ابو احلسن 261069  .1266

 حممود امري صاحل امري 112887  .1267
-30110152100552- 

 الئق العجوزة

 الئق الزيتون -30002070101111- حممود امين عبد اللطيف عبد القادر عجالن 250068  .1268

 -30108190105555- حممود بهاء الدين عبد القادر حممود 229210  .1269
 الئق املعادى

 حممود جابر كمال حسني 241649  .1271
-30012302200494- 

 الئق الشروق

 الئق املطرية -30201210102558- مجال حممد امحدحممود  388261  .1271

 -30003312100057-  حممود مجال مصطفى حييى 368381  .1272
 الئق جنوب اجليزة
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 حممود مجعه عبد اهلادي عبد احلميد 119646  .1273
-30101180102537- 

 الئق اهلرم

 الئق جنوب اجليزة -29910302102878- حممود حامت عثمان حممد 361476  .1274

 -30010292100418- مود حازم حممود احسانحم 104343  .1275
 الئق الدقى

 حممود حامد حممود حامد زيدان 207541  .1276
-29912190104735- 

 الئق املعصره

 الئق التبني -29812060100474- حممود حسنى سيد عيد 235897  .1277

 -30102012114194- حممود حفنى موسى حسني 140383  .1278
 الئق العياط

 ود ابراهيمحممود محدى حمم 220001  .1279
 الئق البساتني ودار السالم -30104120103258-

 الئق العمرانية -30108012111932- حممود خالد عباس ابراهيم 314011  .1281

 -30201072100832- حممود خالد حممود حممد زيدان 119127  .1281
 الئق اهلرم

 حممود خالد مصطفى عبده 315186  .1282
-30101290101676- 

 الئق العمرانية

 الئق منشأة القناطر -30108162100815- حممود رجب عبدربه حسن 133214  .1283

 -30103032100676- حممود سيد ابراهيم حممد 139418  .1284
 الئق البدرشني

 حممود سيد عيد حسنني 295110  .1285
-30107122104633- 

 الئق العمرانية

 الئق اهلرم -30108202305016- حممود سيد عيسى عبد اجلليل 120013  .1286

 -30003062102717- ود شعبان حممد علىحمم 295143  .1287
 الئق العمرانية

 حممود صابر عواد ابراهيم 112894  .1288
-30108262100111- 

 الئق العجوزة

 الئق الساحل -30102261401152- حممود طارق سيد حسن 230315  .1289

 -30112122101956- حممود طارق حممد ابراهيم حممد 109170  .1291
 الئق ابو النمرس

 طارق منصور امحد شوشةحممود  311827  .1291
-30101012160033- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق اطفيح -30105212100995- حممود عارف عبدالرحيم حممد 324363  .1292

 -30012110101719- حممود عبد الرحيم امحد حممد خليل 262481  .1293
 الئق املعادى

 حممود عبد الرحيم سعد عبد الرحيم 110555  .1294
-30104082101513- 

 قالئ الدقى

 الئق احلوامدية -30110012103217- حممود عبد الستار عبد اهلل مجعه 135616  .1295

 -30012060103898- حممود عبداخلالق فوزى عبداخلالق 385479  .1296
 الئق املطرية
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 حممود عبدالعال حممد عبدالعال 396086  .1297
-30103220102236- 

 الئق املرج

 الئق اخلليفة -30105250105615- حممود عبداملنعم مجعه زهران 303281  .1298

 -30110010117431- حممود عزت كامل عبد الواحد علي صميده 211609  .1299
 الئق القاهرة اجلديدة

 حممود عفيفي حممد عفيفى 238680  .1311
-30108110101295- 

 الئق الوايلى

 الئق الشروق -30103230100835- حممود عالء حسن حسن 242229  .1311

 -30202238800494- اللحممود على امحد حسني على ب 314427  .1312
 الئق العمرانية

 حممود عماد محدى حممودسليمان 361366  .1313
-30012050104497- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق كرداسة -30012252102437- حممود عمار ابراهيم سيد 131040  .1314

 -29909230104252- حممود عمر مصطفى مصطفى امحد احللو 360087  .1315
 الئق مصر القدمية

 ود عيد عبد الباقي حممودحمم 128710  .1316
-30105172103295- 

 الئق اوسيم

 الئق اطفيح -30109142103172- حممود كامل حممد حسني مجعه 355665  .1317

 -30004122102734- حممود حممد امحد حممد حممد 362726  .1318
 الئق العمرانية

 حممود حممد امحد مطرخليل 362048  .1319
-30011202100933- 

 الئق العمرانية

 الئق جنوب اجليزة -30105222102716- حممود حممد حسن حممود حسني 311651  .1311

 -30105170102674- حممود حممد درويش امني 314624  .1311
 الئق العمرانية

 حممود حممد عبد الفتاح عبد الرازق 119649  .1312
-30109262100258- 

 الئق اهلرم

 الئق دةمصر اجلدي -30111260104315- حممود حممد عبد املقصود عطيه 225785  .1313

 -30203240103179- حممود حممد عنرت حممد سليمان 249002  .1314
 الئق الزيتون

 حممود حممد حممود امحد 103838  .1315
-30006232101795- 

 الئق الدقى

 الئق املطرية -30109210102619- حممود حميسن عبدالصابر عبداجمليد 388411  .1316

 -30004142500973- حممود نصر عبداملهيمن عثمان 361602  .1317
 الئق جنوب اجليزة

 حممود هانى حممود السيد 238569  .1318
-30106050101174- 

 الئق الوايلى

 الئق العمرانية -30109302101295- حممود حيى امحد حممد 313328  .1319

 -30010170102452- حممود يونس امحد عبد العزيز 223021  .1321
 الئق املعصره
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 مدثر ماهر كمال الدين سعيد يوسف 110457  .1321
-30103312101155- 

 الئق الدقى

 الئق الساحل -30112020100416- مدحت خالد يوسف صادق 230156  .1322

 الئق البساتني ودار السالم -30107070101231- مروان حافظ حممد سبع 256742  .1323

 مروان سيد فاروق سيد 314047  .1324
-30112122103533- 

 الئق العمرانية

 الئق الوراق -30105052106819- مروان سيد مصطفى كامل عثمان 320324  .1325

 -30109050100797- مروان عبد اهلل حممد حسني 210834  .1326
 الئق حدائق القبة

 مروان عبداحلكيم عبداحلميد عبداهلل 295112  .1327
-30002242102018- 

 الئق العمرانية

 الئق الدقى -30008150108735- مروان على محدى حممد ابراهيم 110107  .1328

 -30108180101993- اهيممروان عمرو حممد ابر 389725  .1329
 الئق مدينة السالم

 مروان ماجد حممد عبد العزيز خالف 106933  .1331
-30012090104333- 

 الئق أكتوبر

 الئق العجوزة -30010232103833- مروان حممد رشدى حسن 113149  .1331

 -30103052101318- مروان حممد عبداهلل على 301150  .1332
 الئق شرق مدينة نصر

 حممد عويس مروان حممد 172443  .1333
-30004132102937- 

 الئق أكتوبر

 الئق املستقبل -29912020104277- مروان حممود حممد امحد 260161  .1334

 -30103182102251- مروان حممود حممد حممود 110460  .1335
 الئق الدقى

 مروان مصطفى حممود شافعى 237338  .1336
-30106220101557- 

 الئق القاهرة اجلديدة

 الئق العياط -29902022106077- عواد مسعود سلمي عيد 174905  .1337

 -30001210101234- مسلم حممد انور فتحى حسني 367874  .1338
 الئق مصر القدمية

 مصطفى ابراهيم حسنني امحد 110461  .1339
-30104092103514- 

 الئق الدقى

 الئق العمرانية -30101022103216- مصطفى ابراهيم سليم حممد بالل 362702  .1341

 -30007142102195- ليفه خليفهمصطفى امحد خ 171161  .1341
 الئق العجوزة

 مصطفى امحد صاحل على 244492  .1342
-30201260101099- 

 الئق روض الفرج

 الئق الساحل -30201010129974- مصطفى امحد عصمت عبد املطلب 210499  .1343

 -29602232100477- مصطفى امحد حممد عبد اجلواد 173857  .1344
 الئق كرداسة
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 حممود مصطفى امحد حممد 214844  .1345
-30102011405535- 

 الئق الشروق

 الئق احلوامدية -30107062101591- مصطفى اسامة حممد الشرقاوى 135861  .1346

 -30103170103295- مصطفى امساعيل صادق عبد اجمليد عبد احلميد 167128  .1347
 الئق العجوزة

 مصطفى اشرف حممد عبداحلافظ 314330  .1348
-30108092104532- 

 الئق العمرانية

 الئق احلوامدية -30103102102175- مصطفى اشرف حممود ابوسريع محوده 135753  .1349

 -30007140102252- مصطفي اكرم زين العابدين حممود حممد محدي 209139  .1351
 الئق املعادى

 مصطفى ايهاب عبد الفتاح قطب على 245545  .1351
-30111120105532- 

 الئق عابدين

 الئق عني مشس -30105211700492- مصطفى ايهاب فتحى عبيد 392080  .1352

 -29909242102212- مصطفى مجال حسن حممد 368591  .1353
 الئق العمرانية

 مصطفى حسام حنفى عبد العزيز 238628  .1354
-30103010108835- 

 الئق الوايلى

 الئق العياط -30109302111371- مصطفى حسنى فهمى امحد 140352  .1355

 -30004220102076- مصطفى حسني حممود حسني 447170  .1356
 الئق طريةامل

 مصطفى محاده مصطفى عبده 311903  .1357
-30011122100592- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق مصر القدمية -30103300101699- مصطفى محدى داود خلف 304119  .1358

 -30104040102994- مصطفى سعد الدين عبدالرمحن امحد 385971  .1359
 الئق املطرية

 مصطفى سعيد عبد الرحيم حسن امحد 113365  .1361
-30011180103437- 

 الئق العجوزة

 الئق املعصره -30102220103651- مصطفى مسري السيد امحد 224066  .1361

 -30201010107059- مصطفى سيد حممد ابراهيم 221023  .1362
 الئق السيدة زينب

 مصطفى شحات صديق حسن 264039  .1363
-29910240105093- 

 الئق الوايلى

 الئق عابدين -30012300101138- مصطفى صاوى حسنني مصطفى 215619  .1364

 -30102220102035- مصطفى صربى حممد جعفر 306908  .1365
 الئق مشال اجليزة

 مصطفى طه صالح مصطفى 210077  .1366
-30101090101213- 

 الئق الساحل

 الئق عني مشس -30106080104658- مصطفى عادل عبدالبديع حممد 394900  .1367

 -30003182102419- مصطفى عباس مصطفى امحد 108526  .1368
 الئق ايدالشيخ ز 
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 مصطفى عبد اخلالق يسرى عبد اخلالق 230038  .1369
-30104120100615- 

 الئق الساحل

 الئق الزاوية -30107110100233- مصطفى عبد الرؤف عبد احلميد امساعيل 242800  .1371

 -30105240105196- مصطفى عالء حممد عبد اهلل 113791  .1371
 الئق العجوزة

 مصطفى على كامل عبداجمليد 305081  .1372
-30107270105452- 

 الئق مصر القدمية

 الئق جنوب اجليزة -30108202101879- مصطفى عماد السيد ابراهيم 310273  .1373

 -29905082100239- مصطفى عماد محدي اسحق 108527  .1374
 الئق الشيخ زايد

 مصطفى عمرو مصطفى عرفان 313336  .1375
-30008220106255- 

 الئق العمرانية

 الئق العمرانية -30008012113493- لبهمصطفى جمدى انور حممد ط 362050  .1376

 -30107240101258- مصطفى جمدى على مفتاح 253351  .1377
 الئق حلوان

 مصطفى حمسن امحد عبد الرحيم 172337  .1378
-30009280103677- 

 الئق اهلرم

 الئق جنوب اجليزة -30109122100614- مصطفى حممد ابوالفتوح سيد بكر 310276  .1379

 -30106130104859- محد مصطفىمصطفى حممد امحد ا 238681  .1381
 الئق الوايلى

 مصطفى حممد امحد خليل 244383  .1381
-30005270103835- 

 الئق روض الفرج

 الئق الشيخ زايد -30107152100039- مصطفى حممد امحد حممد 125977  .1382

 -30111070104254- مصطفى حممد عبد السميع عبد الظاهر حممد الشاعر 119306  .1383
 الئق اهلرم

 مصطفي حممد حممد مرسي حسن 125519  .1384
-30108232201851- 

 الئق أكتوبر

 الئق حلوان -30004180104119- مصطفي حممد مصطفي سيد 266721  .1385

 -30109230103239- مصطفى حممد ميانى حممد 116304  .1386
 الئق العجوزة

 مصطفى حممود امحد عزب 170758  .1387
-30001012107138- 

 الئق الدقى

 الئق جنوب اجليزة -30101210103312- على مرسى مصطفى حممود مرسى 361533  .1388

 -30012220104012- مصطفى هانى عبد الفتاح حممد حممود 236432  .1389
 الئق القاهرة اجلديدة

 مصطفي هشام امحد امحد جاد الكريم 222574  .1391
-30107160102679- 

 الئق املعصره

 الئق ماهلر  -30103132100614- مصطفى هشام عباس عبد اهلل زيدان 119307  .1391

 -30102180104439- مصطفى هشام مصطفى امحد حممد ابو غازى 238465  .1392
 الئق الوايلى
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 مصطفى هشام مهدى عيسى 218768  .1393
-30007310100896- 

 الئق الزيتون

 الئق اهلرم -30003152101418- مصطفى وائل مصطفى حممد 171931  .1394

 -30202262101416- مصطفى وجيه عبده عبداحلليم حممد 314433  .1395
 الئق العمرانية

 مصطفى وليد عبدالفتاح على 302119  .1396
-30104190100914- 

 الئق اخلليفة

 الئق اهلرم -30102270104179- مصطفى حييى حممود حممود سليم 171763  .1397

 -30202192100956- معاذ امحد حممد امحد حممد 125194  .1398
 الئق أكتوبر

 معاذ عالء عبد اهلل امام 125979  .1399
-30108152101635- 

 الئق الشيخ زايد

 الئق السيدة زينب -30106042104474- معاذ على عبد الرازق حممد حسن 220665  .1411

 -30005232100512- معاذ عمرو رجب حممد ابراهيم 119486  .1411
 الئق اهلرم

 معاذ حممد عبد العزيز عبد احلميد 174415  .1412
-30004012101171- 

 الئق احلوامدية

 الئق اهلرم -30106120200817- السيد معاذ حممد حممود على 119436  .1413

 -30001030104154- معاذ حممود حسين علي 245392  .1414
 الئق روض الفرج

 معاذ مدحت حممود عبد العزيز حجازى 113566  .1415
-30108122100618- 

 الئق العجوزة

 الئق حلوان -30111290103054- معاذ ياسر حممد نبيل 254013  .1416

 -30109120100358- معتز ابراهيم سيد هيبة 244670  .1417
 الئق روض الفرج

 معتز مجال مجعة عبد الوهاب 230300  .1418
-30108270101011- 

 الئق الساحل

 الئق منشأة القناطر -29902132103057- ممدوح حمسن حممد حممود ابوالعال 188600  .1419

 -30101310103794- ممدوح حممد نبيل خليل سعيد 382042  .1411
 الئق عني مشس

 منصور على رزق منشاوى سيد 135621  .1411
-30010282200813- 

 الئق احلوامدية

 الئق ابو النمرس -30102072102675- منصور حممد فريد حسن السيد 134009  .1412

 -30106290101716- منري هشام منري سليمان 249812  .1413
 الئق الزيتون

 مهاب امحد حممد كمال البستاوى 211693  .1414
-30107110100055- 

 الئق القاهرة اجلديدة

 الئق أكتوبر -30108072300718- مهاب محدى جابر حممد رسالن 123203  .1415

 -30108210106154- مهاب حممد السيد حممد 388823  .1416
 الئق مدينة السالم
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 مهاب حممد صالح كامل 113266  .1417
-30010192102235- 

 الئق العجوزة

 الئق اهلرم -30104232101053- مهاب منتصر حممد امساعيل 119131  .1418

 -30112130101272- ند امحد عيد حممدمه 248406  .1419
 الئق النزهة

 مهند امحد حممد اهلادى على 252405  .1421
-30111220101259- 

 الئق الزيتون

 الئق جنوب اجليزة -30106290102895- مهند خالد حممد على اجلمل 310299  .1421

 -30107162101971- مهند طارق حممد حممد 110483  .1422
 الئق الدقى

 شدى ساملمهند عالء ر 263037  .1423
-30011210101019- 

 الئق الساحل

 الئق الدقى -30104252102358- مهند عيد طه امني املصرى 111179  .1424

 -29911100106738- مهند حممد عفيفى امحد 263679  .1425
 الئق القاهرة اجلديدة

 مهند حممد حمسن حممد عزت 264083  .1426
-29907140104552- 

 الئق الوايلى

 الئق أكتوبر -30010012110936- م امحدمهيمن حممد ابراهي 107174  .1427

 -29802120100091- مينا ابراهيم رزق اهلل غربيال 268363  .1428
 الئق عابدين

 مينا مجال صربى جيد جاد اهلل 118802  .1429
-30108282100711- 

 الئق اهلرم

 الئق اهلرم -30103080103717- مينا يوسف ابراهيم عبده 106606  .1431

 -30103210106012-  البسطويسىنبيل مسري ابو العنني 262309  .1431
 الئق املستقبل

 جنم الدين حممد جنم الدين حممد 103958  .1432
-30001270100474- 

 الئق الدقى

 الئق أكتوبر -30012112100655- نور اسامه فاروق حممود بدير 107572  .1433

 -30109071201674- نور الدين شريف عبد املنعم االمام 107723  .1434
 الئق أكتوبر

 ور الدين عمرو حممد حسنين 265127  .1435
-30007310103291- 

 الئق روض الفرج

 الئق اهلرم -30104232101452- نور الدين حممد ابراهيم حممد 119789  .1436

 الئق البساتني ودار السالم -30203020104158- نور الدين حممد سلطان ابراهيم حممد سليمان 257459  .1437

 نور حسن حممد مصطفي باشا 222418  .1438
-29801190104739- 

 الئق السيدة زينب

 الئق مشال اجليزة -30010222102618- نورالدين اسامه حممود جربيل بدوى 306039  .1439

 -30008132104218- نورالدين حممود عبد احلميد حممد 171478  .1441
 الئق بوالق الدكرور
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 هادى امحد حممد عطية رمضان 305003  .1441
-30108310101494- 

 الئق مصر القدمية

 الئق حلوان -30010180103694- ام حسن عبد احملسن عليهش 253447  .1442

 -30106162101495- هشام صالح عبد احلميد سيد 116735  .1443
 الئق بوالق الدكرور

 هشام طارق سعد اهلل زيد 213976  .1444
-30005220103052- 

 الئق وسط القاهرة

 الئق عني مشس -30105150106193- هشام حممد عبداجلليل عمر داود 392589  .1445

 -30107160107514- هشام حممد عبدالراضى حممد ابراهيم الطيب 305634  .1446
 الئق مشال اجليزة

 هشام حممد فاروق حممد حسن 167523  .1447
-30012202102878- 

 الئق الشيخ زايد

 الئق النزهة -30112270100616- هشام حممد مرتضى امحد حممد 247453  .1448

 -30201080100051- هشام هانى ابراهيم رشدى 236209  .1449
 الئق القاهرة اجلديدة

 هشام هاني فاروق حممد 253922  .1451
-30103310102154- 

 الئق حلوان

 الئق الشيخ زايد -30103240103719- هالل عبد احملسن هالل عبد احملسن 125909  .1451

 -30101280106459- وجدان وليد حممود علي عالم 227796  .1452
 الئق املعادى

 وحيد سعد كامل فتحى 248593  .1453
-30106280100819- 

 الئق النزهة

 الئق عني مشس -30105010101353- وليد ايهاب عبدالفتاح عبداحلميد 395064  .1454

 -30006190100351- وليد ايهاب مصطفى حممد عبداملعز 292271  .1455
 الئق شرق مدينة نصر

 وليد سامى سليمان سامى 248594  .1456
-30110140101995- 

 الئق النزهة

 الئق الزيتون -30104070102018- ال عبد القادر االكحلياسر اسامه امحد كم 249032  .1457

 -29806180103078- ياسر حممد امحد حممد 266534  .1458
 الئق حلوان

 ياسر حممد عبد السالم عبد الغفار 113572  .1459
-30004070102412- 

 الئق العجوزة

 الئق املعادى -30106160104292- ياسني امين شافعى خليل 206162  .1461

 -29904080104516- د سيد امحد الشايبحييى امح 267595  .1461
 الئق النزهة

 حييى ايهاب حييى على 310325  .1462
-30105012105275- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق العمرانية -30110292100471- حييى رأفت فتحى امني 314119  .1463

 -30107080105871- حييى حمسن مرتضى جاد اهلل 240890  .1464
 الئق غرب القاهرة
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 مد امحد حممدحييى حم 210941  .1465
-30111150103755- 

 الئق حدائق القبة

 الئق العمرانية -30107252100354- حييى مصطفى خليفه ابوالعال 314122  .1466

 -30010050100332- يس مجعه حسني منصور 240820  .1467
 الئق غرب القاهرة

 يسرى امحد عبداحملسن سيد 187063  .1468
-29906242100717- 

 الئق أكتوبر

 الئق بوالق الدكرور -30009200107278- خمتار السيد يسرى ياسر 171505  .1469

 -30111030103255- يوسف ابراهيم يوسف حممد 396715  .1471
 الئق املرج

 يوسف امحد جابر عبداجلواد 310326  .1471
-30011072100499- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق الوايلى -30103090102972- يوسف امحد حسن عبد الباسط 239773  .1472

 -30106270103194- محد سالمه عبد اجلليليوسف ا 209691  .1473
 الئق املعادى

 يوسف امحد سيد جبالي سباق 304938  .1474
-30108062300418- 

 الئق مصر القدمية

 الئق اهلرم -30201152100132- يوسف امحد عبد الفتاح عبد الوهاب 120049  .1475

 -30107292102155- يوسف امحد فاروق رمضان 214495  .1476
 الئق غرب القاهرة

 يوسف امحد حممد عبداجلواد 311877  .1477
-30106072103332- 

 الئق جنوب اجليزة

 الئق أكتوبر -29911260101317- يوسف امحد حممود بيومى 186997  .1478

 -30105162101014- يوسف اسامه حممد عثمان 295144  .1479
 الئق العمرانية

 يوسف اشرف حممد سالمه 237103  .1481
-30107100101339- 

 الئق القاهرة اجلديدة

 الئق القاهرة اجلديدة -30102140104614- يوسف اشرف حممد عبد اهلل 237622  .1481

 -30005220100452- يوسف امين ابراهيم على 216033  .1482
 الئق النزهة

 يوسف امين حسن امحد على 249035  .1483
-30106070104331- 

 الئق الزيتون

 الئق اجليزةجنوب  -29907072100799- يوسف ايهاب وهبى حممد عبد القادر 368395  .1484

 -30201042101176- يوسف تامر سيد قناوى 119316  .1485
 الئق اهلرم

 يوسف تامر حممد حممد 394363  .1486
-30109010107411- 

 الئق عني مشس

 الئق ابو النمرس -30012312100536- يوسف جاد عامر جاد حممد 134816  .1487

 -29905232102391- يوسف جهالن يوسف جهالن 189011  .1488
 الئق احلوامدية
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 يوسف حجازى عيد حممد 314133  .1489
-30202152101674- 

 الئق العمرانية

 الئق العجوزة -30006050100459- يوسف حسام رمضان حممد 171000  .1491

 -30201292102895- يوسف حسام عادل عبد احلى حسن 247374  .1491
 الئق النزهة

 يوسف حسن ابراهيم امحد عثمان 135627  .1492
-30105232100851- 

 الئق احلوامدية

 الئق العجوزة -29805152103112- يوسف حسني ابراهيم حسني 185048  .1493

 -30010042100099- يوسف حسني شكرى مجال 361385  .1494
 الئق جنوب اجليزة

 يوسف خالد عبد اجلواد امحد 126005  .1495
-30108250102119- 

 الئق الشيخ زايد

 الئق جنوب اجليزة -30105182100553- يوسف زكريا سيد حممد 313096  .1496

 -30109302106696- يوسف سامح مدبولي سيد 212548  .1497
 الئق القاهرة اجلديدة

 يوسف سعيد رجب حممد 254223  .1498
-30105010108536- 

 الئق حلوان

 الئق املطرية -30109300104858- يوسف سعيد عبداملنعم يوسف 388132  .1499

 -30101212104294- يوسف مسري حسانني على 310335  .1511
 الئق جنوب اجليزة

 يوسف سيد فكري ابراهيم 227980  .1511
-30110220102658- 

 الئق املعادى

 الئق شرق مدينة نصر -30006060103499- يوسف شريف عبداهلل امحد حممد 354516  .1512

 -30107020103233- يوسف شعبان الغريب حممد 392391  .1513
 الئق عني مشس

 يوسف شعبان روبى حممد 187316  .1514
-29905110100657- 

 الئق الشيخ زايد

 الئق اهلرم -30101090102279- يوسف شكرى عبد اجمليد حممد 119319  .1515

 -30107250103518- يوسف طارق ابراهيم حسن 113155  .1516
 الئق العجوزة

 يوسف طارق السيد يوسف 120324  .1517
-30108122105237- 

 الئق اهلرم

 الئق املعصره -30011040106614- يوسف طارق عبد القوي مصطفى 224126  .1518

 -30104192105131- وسف طارق حممد طه حممدي 106774  .1519
 الئق اهلرم

 يوسف طه رمضان عبداحلميد 305651  .1511
-30107082103078- 

 الئق مشال اجليزة

 الئق شرق مدينة نصر -30007080102851- يوسف عادل سيد علي ابوالعنني 299525  .1511

 -30102060101533- يوسف عبد الرمحن ابراهيم منسى 253448  .1512
 الئق حلوان
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 -29912022100937- يوسف عبد العزيز حممد عبد اخلالق عبد العزيز 171045  .1513
 الئق العجوزة

 يوسف عبد القادر محدي امحد 128721  .1514
-30106230104139- 

 الئق اوسيم

 يوسف عبد اهلل امساعيل حممد 210746  .1515
-30109030105814- 

 الئق حدائق القبة

 يوسف عبد الناصر حسانني حسن 135659  .1516
-30107172102496- 

 الئق احلوامدية

 الئق اهلرم -30203082100574- يوسف عبد الناصر عيسوى عبد الرحيم 118692  .1517

 الئق املطرية -30203030102234- يوسف عبداهلادى حممد معوض 385909  .1518

 الئق اخلليفة -30106192102437- يوسف عريبى حمفوظ محاد 302186  .1519

 الئق أكتوبر -30202070105051- يوسف عصام حممد شوقى صاحل 107840  .1521

 يوسف عالء عبداحلفيظ قريش 395589  .1521
-30112010103476- 

 الئق املرج

 يوسف على جماهد حممد اجلزار 213047  .1522
-30007180106455- 

 الئق الوايلى

 يوسف على حممد بدرى على 114015  .1523
-30201012110871- 

 الئق العجوزة

 يوسف عماد السيد عبدالوهاب 305654  .1524
-30106112103136- 

 الئق مشال اجليزة

 الئق مصر اجلديدة -30201170101413- يوسف عمرو خريت حممد 224579  .1525

 الئق العجوزة -30111062102919- يوسف عمرو عبد احلميد سيد 116292  .1526

 الئق الساحل -30101080105156- يوسف عمرو فتحي السيد 210393  .1527

 الئق الدقى -30112022102238- يوسف عونى سيد عبد الاله 110520  .1528

 -30108082102833- يوسف فتحى عبداملنعم عبداجمليد الشايب 314160  .1529
 الئق العمرانية

 يوسف كامل عبد اخلالق حممود 254000  .1531
-30108250104332- 

 الئق حلوان

 يوسف لطفى فتح اهلل حممد مسعد 310564  .1531
-30108282100053- 

 الئق جنوب اجليزة
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 ابراهيم ابراهيميوسف جمدي  125165  .1532
-30111272100218- 

 الئق أكتوبر

 يوسف جمدى على مصطفى 221837  .1533
-30102110105217- 

 الئق السيدة زينب

 يوسف حمسن رياض حممد اجلوهرى 123737  .1534
-30107250107319- 

 الئق أكتوبر

 يوسف حمسن عبد الفتاح حممد 256244  .1535
-30108080103336- 

 الئق حلوان

 الئق جنوب اجليزة -30107222101291- امحد سليمانيوسف حممد  310351  .1536

 الئق التبني -30012090102675- يوسف حممد امحد على 235241  .1537

 الئق جنوب اجليزة -30201262102459- يوسف حممد امحد حممد امساعيل 310455  .1538

 -30108170102479- يوسف حممد السيد السيد 385496  .1539
 الئق املطرية

 ازى حممديوسف حممد حج 111191  .1541
-30103082103439- 

 الئق الدقى

 يوسف حممد مسري عبد املنعم 207418  .1541
-30102070105316- 

 الئق السيدة زينب

 يوسف حممد صابر عبد الرمحن 237249  .1542
-30101090102074- 

 الئق القاهرة اجلديدة

 يوسف حممد عبد التواب حممد 226290  .1543
-30105250100656- 

 الئق املستقبل

 الئق أكتوبر -30004200101375- سف حممد عبد احلليم ابراهيميو 172491  .1544

 الئق أكتوبر -30011251202695- يوسف حممد عبد الوهاب عبد الرمحن 107390  .1545

 الئق العمرانية -30007172102858- يوسف حممد عبداملقصود صاحل 295297  .1546

 -30108042300055- يوسف حممد على امني امحد 122944  .1547
 الئق أكتوبر

 يوسف حممد فايز السيد 260630  .1548
-30006290105474- 

 الئق الشروق

 يوسف حممد كامل حممد 360733  .1549
-30007062103379- 

 الئق مشال اجليزة

 يوسف حممد كمال حممد هاشم 298783  .1551
-30107202105053- 

 الئق العمرانية
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 رئيس عام االختبارات
 

  عبد العزيز المال.د. محمد أ

  عميد الكلية
 

 
 باويأ.د. عماد مصطفي العز

 النتيجة  االدارة التعليمية  الرقم القومى  اسم الطالب  رقم اجللوس  م

 يوسف حممد حممد امحد السيد حسن 220214  .1551
 الئق السالم البساتني ودار -30105010108137-

 يوسف حممد حممد حممد 116137  .1552
-30102212103391- 

 الئق العجوزة

 يوسف حممد حممود طلب 310359  .1553
-30107210105798- 

 الئق جنوب اجليزة

 يوسف حممد حممود حممد السيد 260622  .1554
-29905050104631- 

 الئق الشروق

 ئقال املعادى -30106040105414- يوسف حممد حممود جنيب 227585  .1555

 الئق عابدين -30111040105671- يوسف حممد نبيل حممد عزمى 245553  .1556

 الئق الزاوية -30107120100614- يوسف حممود حامد مربوك 242659  .1557

 -30111010103135- يوسف حممود حممد يوسف 248412  .1558
 الئق النزهة

 يوسف حمى الدين عبد الباقى صاحل 174917  .1559
-30004182104434- 

 الئق العياط

 يوسف مصطفى زكى امحد على 236437  .1561
-30109100103636- 

 الئق القاهرة اجلديدة

 يوسف مصطفى كامل حسني 110952  .1561
-30105120102118- 

 الئق الدقى

 يوسف ناصر سليم حممد 245482  .1562
-30103102103236- 

 الئق عابدين

 الئق الدقى -30109292103677- يوسف نصر يوسف ابو زيد حسني 110529  .1563

 الئق اخلليفة -30107170106338- يوسف هانى سعيد ابراهيم 301921  .1564

 الئق السيدة زينب -30105140100979- يوسف هانى يوسف عثمان 207211  .1565

 -30107070100073- يوسف وسيم رمزى عبد اجمليد لال 217088  .1566
 الئق النزهة

 يوسف حيي حممود امحد 186537  .1567
-30009212100198- 

 الئق اهلرم

 ونس امحد حممد حممد ابو اخلريي 238713  .1568
-30107240104877- 

 الئق الوايلى
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 اعداد الطالب الالئقين وغير الالئقين  
 لكلية التربية الرياضيه بنين بالهرم جامعة حلوان
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