
 7م17الطالب الناجحين في اختبار الرياضي االربعاء 

 30007310100896 مصطفى هشام مهدى عيسى 218768

 30109030105814 يوسف عبد هللا اسماعيل محمد 210746

 30106210102539 احمد محمد شعبان احمد احمد 254147

 30102171100315 محمد انور منير انور الطنبولى 125504

 30108042300055 حمد على امين احمديوسف م 122944

 30109142103172 محمود كامل محمد حسين جمعه 355665

 30107100104656 محمد جمال فهمى حنفى الشعار 313885

 30102181400759 احمد بالل فريد السيد 246856

 30201292101899 احمد ابراهيم محمد خليل 305326

 30008220105658 ادهم حسام حسين احمد 260631

 30108032103456 عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حسن 110907

 29910292100073 مجدى عبد العزيز جعفر محمد 103837

 30105170102674 محمود محمد درويش امين 314624

 30010240100177 حسن على ابراهيم مصطفى 208832

 29902022106077 مسعود سلمي عيد عواد 174905

 30109300111471 الرحمن احمد محمد علي عبد 243311

 -30101022103216- مصطفى ا براهيم سليم محمد بالل 362702

 -30101080100111- اسالم محمد السيد جاد 245256

 -30110012110957- احمد سالمه نجيب محمد 132715

 -30108200100174- محمد طارق اسماعيل محمود 106819

 -30106022102491- تواب فيصلاحمد ايمن عبدال 313380

 -30102142103437- عالء عبدالباسط رمضان كامل سيد على 322180

 -30011172102316- احمد رأفت محمد عبد المقصود 220833

 -30005252100691- ابراهيم محمد حسين خليفه 170893

 -29912190104735- محمود حامد محمود حامد زيدان 207541

 -30105100102278- ى محمد سيد رفاعىعمر رفاع 305067

 -30009292106914- انس عماد فاروق احمد جاد 172424

 -30009020105196- احمد سالمه غانم غانم طعيمه 215616

 -30108290103754- اسالم مجدى نسيم احمد خليل 237676

 -30110120101255- زياد محمد صبحى ابراهيم 118603

 -30104240103596- الم السيد حبيباسالم ايهاب اس 299744

 -30007202100456- عبد الرحمن خالد محى الدين محمد 206152

 -29801190104739- نور حسن محمد مصطفي باشا 222418

 -30107010108636- محمد عادل حسين على 221173

   شريف وليد عبد المعز ابو المعاطي 314868

 30108160105712 ريباسم عبدالعزيز ابراهيم بك 396140

 30103240103514 محمد فريد محمد صالح الدين فريد 230426

 30110160101673 عمر خالد عبد اللطيف عبد العزيز  126071

   مصطفى عالء محمد عبد هللا 113791

 29808052100573 عبد هللا محمد وفيق حسن 185224

 30108032103839 اسالم محمد عبد الفتاح محمد حصاد 111224

 -30102240100071- احمد حسين احمد قناوى 262201

 30005282100351 اسالم وائل محمد عبد اللطيف 206780

 30201292102895 يوسف حسام عادل عبد الحى حسن 247374

 30202052105192 عاطف محمد عبدالعدل محمد 313633



 30009142100519 احمد عيد عبد هللا عبد الغنى 172061

 29907030101191 عبد الرحمن جهاد احمد الشريف 260355

 30001102102992 عبدالرحمن اشرف محمد احمد 361624

 30002072100791 على مجدى على عبدالفتاح 368384

 30010192102235 مهاب محمد صالح كامل 113266

 30112101602513 لؤى هانى عبد السميع وهدان 254230

 -30010012110936- هيم احمدمهيمن محمد ابرا 107174

 -30005300103037- مؤمن حسن محمد حسن 135834

 -30007280103496- سيف الدين اشرف خلف احمد 172333

 -30108202801692- على فراج محمد يوسف 135825

 -30105150105693- عبدالعليم زكريا عبدالعليم عبدالرحيم 313687

 -30101220100397- عمار جالل نايض على محمد 265740

 -30002282102533- احمد عاصم محمد عبد الحميد 170609

 -30103130102555- عبد الرحمن اشرف محمد حافظ 266718

 -29809242103915- اسالم حسنين عبد هللا حسنين 370317

 -30105212100472- عمر محمد عيد معوض حسن 313767

 -30108070106698- عمر مصطفى عطية مبارك 112630

 -30110212102231- عبدالعزيز حنفى احمد محمد جاد المولى 313683

 -30105130103996- امير ابراهيم معوض ابراهيم 242414

   وجدان وليد محمود على عالم 227796

 -30105082100793- طه عالءالدين محمد عبدالفتاح 313629

119306 
مصطفى محمد عبد السميع عبد الظاهر 

 شاعرمحمد ال
-30111070104254- 

 -30106212104431- عبدالرحمن محمد عبدالسالم عبدالعليم 313671

 -30109152102913- احمد محمد ابراهيم عبد الحميد 104687

 30106040103713 ايمن معمر القذافى محمد الزناتي 247236

 30007010104555 اشرف محمد احمد حسين ابوالسعود 360021

 30106102105734 سيد عبدالصمد غول احمدمحمد  320566

 29801102104295 محمد عماد فتحى امام 103342

 30101072100455 عز الدين هشام محمد مصطفى على 265390

 29905302103072 احمد امين السيد األنور 186660

 30010142102099 عمرو احمد طايل محمد 103866

 30106161403439 اسماعيل هالل عبد الفتاح سيد 241645

 30102151400398 محمد مصطفى حامد نصار عبد الوهاب 133204

 30106042102056 محمد ناصر محسن سعد 110582

 30009180105834 محمد ايهاب سمير محمد محمود 265445

 30006290105474 يوسف محمد فايز السيد 260630

 30105040104217 زياد محمد فتحى محمد حسن 127575

 30108152100175 عبد الرحمن عمرو على عباس بدر 116834

 30111202104151 زياد ادهم محمد احمد 110238

 30110232100634 عبدالرحمن اكرامى صبحى عبدالخالق 320565

 30104290103694 احمد محمود فهمى بيومي 385343

 30104181401715 مارسلينو منصور خالف منصور 244332

 30103242100954  محمد عبد الرازق محمدعبد هللا 135509

 30104020103099 زياد محمد السيد عبد الرحيم محمد على 249351

 30103011215651 محمد اسامه صبرى عطيه الصعيدي 247365

 30112060104716 احمد ناصر عبد هللا عزب 229461



 30104172100494 محمد سعيد سيد احمد 118769

 30008022100373 سامى سليمانتونى سمير  110206

 30201142100738 سيف الدين محمد حسن محمد على 110895

   يوسف ناصر سليم محمد 245482

 30109170103412 عالء الدين ياسر فوزى عبدالعاطى 385943

 30101310103417 حسن عبدالعزيز معوض حسن 447710

 30011202100151 محمد السيد حسن على سليمان 113836

 30005030104435 محمود احمد شعالن عبد الحليم 171999

 30106282102037 محمد هانى سيد محمد حسن كليب 311872

 30102072102675 منصور محمد فريد حسن السيد 134009

 30108192102952 عبد الرحمن على محمد حلمى طاهر 110056

 30101300100657 احمد صابر محيى الدين محمد البطيخ 125531

 30108112100431 زياد عبد الناصر كمال صبحى 112771

 30010012101333 ايهاب محمد احمد عبد المعطى 107158

 29911300102532 عبد الرحمن شريف محمد هنوهم 260850

 30109250102514 عبد هللا احمد ميرغنى عباس محمد 253308

 30101171400355 عمار ياسر محمد عبد الاله اسماعيل 122574

209139 
مصطفي اكرم زين العابدين محمود محمد 

 حمدي
30007140102252- 

 -0105270101411 خالد محمد سعد الدين منصور 246727

 -30006112101333 سيف الدين عمرو السعيد محمد 103953

 -30111152104279 احمد دسوقى على محمد نوح 309733

 -30103210104893 زياد تامر محمد حسين 108324

 -30106232100076 عمر محمد نشات احمد شوقى 125747

 -30003150106455 عمر عبد العزيز عبد الرحمن محمد  213956

 -30103112101797 كريم محمود محمد عاطف 113230

 30107282100197- زياد باسم احمد مصطفى 122525

 -30106130100411 عبد هللا سيد عبد هللا على 244533

 -30001010123632 عمر محمد اسماعيل احمد 265766

 -30106302102454 حسام مختار محمد صالح بيصار 309869

 30112172100675 محمد خالد عبدالفتاح اسماعيل 311867

 30012200102935 احمد حسن صبحى السيد 227218

 30102140104037 اسالم مخلوف موافى جاد 224080

 30008150108735 حمد ابراهيممروان على حمدى م 110107

 30104252102358 مهند عيد طه امين المصرى 111179

 30109292106455 محمد رمضان السيد السيد المحالوى 123383

 30109062101098 عمر محمود عبد العزيز محمد 132739

 30010211900393 محمد اسامه مصطفى عبدالدايم 305527

   دمصطفى محمد يماني محم 116304

 30107122101596 احمد كمال عبد المجيد السيد 111221

 30108052102871 زياد عبد المنعم عبد هللا احمد 230177

 30107232103071 عبد الرحمن شريف محمد فاروق 230260

   عبد الرحمن احمد علي عبد الرحمن 230384

 30102060101533 يوسف عبد الرحمن ابراهيم منسى 253448

 30108260100459 عبد الرحمن جمال الدين عبد الفتاح محمد 227991

 30009262503013 محمد عاطف محمد رفاعى 360721

 30011270104033 محمد عمر امام ابراهيم دسوقى 245864



 30007142102195 مصطفى احمد خليفه خليفه 171161

 30008150105213 محمد محمود عبد السالم التراس 219393

 30201221401115 محمد صبحى حامد هاشم 231927

 29912082102998 أحمد حسن على عبد التواب 185557

 30104020101096 على عادل محمد محمود 302312

 30008190100079 ايمن سعد السمرى محمد 360116

 30104070102018 ياسر اسامه احمد كمال عبد القادر االكحل 249032

 30109302102712 د جبيص اسماعيلعز الدين محمد احم 110757

 30108072100255 احمد محمد عزت عبد السالم 229417

 30007190106232 حسام محسن عبد الفتاح على 262634

 30112272101377 محمد عبد الستار ماهر محمد 105840

 30101180102537 محمود جمعه عبد الهادي عبد الحميد 119646

 30108152105517 ال احمدمحمد نبيل عبد الع 112990

 30102122100733 زياد عصام عبد الدايم على 135897

 30201042100196 محمد محمود جمال الدين محمود زين 310912

 30106052100612 عبد هللا حسام الدين منصور سيد عنايه 107505

 30006072102536 زياد احمد جمعة محمد البحيرى 361810

 30105110100052 د الحليم باشامحمد حامد عب 247061

 30106192100337 مؤمن صبحى عبد المنعم جابر 125209

 30112260102998 سيف الدين خالد السيد محمد 256184

 30202120106712 زياد عمادالدين احمد محمد 229718

 30105012102691 عمر المرسى عبد الفتاح خالد 104572

 30105172101799 احمد محمد شوقى محمد 128533

 30102070103534 عبد هللا احمد عبد اللطيف حنفى 256804

 30203300100638 عبدالرحمن مصطفى محمد هاشم 392001

 30006100105392 سيف الدين ايهاب فتح هللا عبد العزيز 217130

 30111070102219 حمدى ايمن حمدى على سويلم 248907

 30107290105394 احمد خالد احمد محمد 224539

 30109250105319 احمد محسن ابراهيم محمود 219100

 30106240103394 احمد عطوان المرسي داود 254226

 30011150107454 محمد مجدي محمود محمد نصر الدين 112876

 30105310103595 محمد محسن محمد الفولى 303638

299429 
سيف الدين هشام عبدالعزيز محمود ابو 

 العنين
30203040100477 

 30105082101439 محمد كمال محمد عبده صالح 311612

 30109300116392 عبد هللا طارق عبد هللا سيد 253063

   كريم احمد محمد عبد المقصود 314575

 30109300109957 احمد سيد محمود عساف 225804

 -30010168800274- زياد عماد الدين الطنطاوى بركات 107098

 -30101100100776- حمد على سالم حسنعلى ا 218395

 -30106110101357- على رأفت عبدالحكم سليمان 305264

 -30001062100355- اسالم عبد الحليم محمود ابراهيم 366189

 -30202020111131- خالد عبد الفتاح السيد محمود 257127

 -30101242100854- حسام محمد مليجى محمد 314516

 -30111120105532- هاب عبد الفتاح قطب علىمصطفى اي 245545

 -30106080102892- جمال وائل خالد عبد الواحد 256173

 -30204010205211- احمد محمد احمد عبد اللطيف ابراهيم 249413



 -30001202100652- عالء ناصر صالح عبدالغنى 361782

 -30108182103276- عبدالرحمن احمد احمد محمد ميزار 311395

 -30005130100593- احمد شريف رجب ابوالعزايم 172771

 -30104240103553- محمد عادل احمد طه 298344

 -30012090104333- مروان ماجد محمد عبد العزيز خالف 106933

   محمد احمد علي احمد الجنيدي 113510

   ادهم محمد نور محمد 363022

 -30110011708956- ايمن اسامه محمود حشيش 314833

 -30104232100359- احمد اشرف سيد ضيف 109003

 -30105242101392- عبدهللا حنفى محمود حسن 385543

 30108012106254 محمد عبد الناصر محمد محمود السعدني 119001

 30107102504694 احمد جالل محمد تميم 310590

 29907072100799 يوسف ايهاب وهبى محمد عبد القادر 368395

 30106110104313 محمد مجدي احمد مرسى 253435

 30101312101594 عبد الرحمن صبحى محمد عبد العال 130062

 30004150103576 محمد عاشور محمد نجم 448431

 30101012639673 عبد هللا ممدوح السيد محمد 119376

 30104080101192 عمر سالم شعبان طلبه 119338

 30012200106272 عد محمداحمد محمد الخامس اس 213049

 30105042100898 عمر مجدى عبد اللطيف عبده الشربيني 313759

 29911102106778 ماجد ربيع عبد السالم خلف 174898

 30110010113371 احمد عرفه محمد مهنى 248853

207181 
عبد الرحمن محمد محى الدين عبد 

 الرحمن 
30103210103811 

 30110012129933 ميد محموداحمد مجدى عبدالح 321897

 30011210102317 احمد عادل عباس ابراهيم 261336

 30104042104897 محمد عاطف انور عبد هللا 130221

 30008182103557 بهاء احمد عبدالمنعم الجزيرى 361520

 30006190104233 احمد محمد عبدالفتاح عبدهللا احمد 360120

 30010292100418 محمود حازم محمود احسان 104343

 -30101210104076- احمد عالء عبد المنعم محمد 238691

 -30202142101757- محمد احمد رجب ابوسريع 313854

 -30112302100451- عبدالمنعم خالد عبدالمنعم ابراهيم 313714

 -30104222100237- عمر سيد فاروق حسن عبدهللا 313753

 -30108140105155- احمد هشام بخيت عبد العال 240808

 -30102270104179- مصطفى يحيى محمود محمود سليم 171763

 -30012011305817- محمد صالح احمد عبد القادر 243333

 -30104300102055- مازن محمد علي جاد علي 216308

   عمر صابر عبد المقصود شاهين 241088

 -30101290106139- ادم خيرى مصطفى محمود 213181

 -30107102503337- صالح سعيد صالح عبد المجيد 248761

 -30106042102137- محمد عمرو عطية نصر شريف 114022

 -30107012102694- عوض هللا عبد هللا عوض هللا جندى 133266

 -30108052105935- احمد رجب عبد الظاهر عبد العزيز 134661

 -30110230104136- احمد يحيى جمعه عبدالباري احمد 301874

 -30109300104858- يوسف سعيد عبدالمنعم يوسف 388132

 -30109262103672- يوسف مصطفى عبد التواب محمد 136900



 -30201222100933- كريم محمد انور السيد 126050

 -30101058800177- محمد مصطفى محمد كمال ابراهيم 171432

 -29807130103391- محمد محمود حسنين عبد الخالق 260073

 -29811050105757- احمد حسام عبد المجيد كامل 265568

 -30012251801595- محمد عبد الرحمن ابراهيم السيد 172436

 -30103090102972- يوسف احمد حسن عبد الباسط 239773

 -30107252100354- يحيى مصطفى خليفه ابوالعال 314122

 -30102182103294- على محمد عبدالرحمن احمد ادريس 322068

 -30102230103455- محمد يحيى محمد توفيق 238487

 -30107071602315- محمد محروس محمد جمعه 123539

 -30012172401077- حسام صابر احمد شحاته 306723

 -29907240101054- عبد الرحمن هشام عبد الحميد السيد 107185

 -30109090105473- زياد محمد عبد الفتاح محمد زيادة 248442

 -30106192102437- يوسف عريبى محفوظ حماد 302186

 -30108010111331- عمر طه احمد مهدى 221869

 -30011082102376- فارس حسن عبد العزيز عبد السالم علوان 126654

 -29912180104958- عبد المحسن سيد عبد المحسن محمود 261238

171791 
ود عبد المقصود عبد الفتاح عبد المقص

 عبد الفتاح
-30008042100191- 

 -30003312100057- محمود جمال مصطفى يحيى 368381

 -30104250102059- محمد السيد نبيل محمد 235350

 -30102040400097- حسين اشرف سيد احمد محمد ابوالحسن 313559

 -30111260101073- عمر محمد فتحى مصطفى 392016

 -30010290103398- محمد رمضان على سريع 222998

 -30007160107374- محمد ممدوح محمد احمد 448407

 -30104200100632- حسام محمد عبد الرازق احمد الفقى 242351

 -30111150103755- يحيى محمد احمد محمد 210941

 -30108270106897- رفيق السيد عزيز السيد 254252

 -30111110102594- ىعبد هللا محمد ابوالوفا ابوالحمد مصطف 248937

 -30201210102655- احمد حاتم توفيق حسن 105072

 -30202262101416- مصطفى وجيه عبده عبدالحليم محمد 314433

 30011122100592- مصطفى حماده مصطفى عبده 311903

 -30201010129974- مصطفى احمد عصمت عبد المطلب 210499

 30003112102411 محمد جوده محمد عطية عليوة 293982

 30108030101839 على اشرف على محمد الشوربجى 207171

   حازم سعيد عبد الفتاح على 313037

 30203092104292 عبدالعزيز عاطف على الساعى 310000

 30108282100053 يوسف لطفى فتح هللا محمد مسعد 310564

 30105120102118 يوسف مصطفى كامل حسين 110952

 30004162101838 لد حسن ابوالسعودعمر خا 311791

 30003182102419 مصطفى عباس مصطفى احمد 108526

 30105122102379 سيف عمرو عبد الرازق محمود داود 108535

 30003212302817 محمد ميزار جمعه السيد 366222

 30108291600573 فؤاد مصطفى محمد مصطفى 392018

   احمد زهري صالح عبدة صالح 392734

 -30012270101715- عمر خالد عدلي محمد 220757

 -30108012114036- احمد رمضان عبد المجيد مرسي 118565



 -30111032101659- عبد الرحمن ايمن السيد حافظ شاويش 125945

 -30108170102479- يوسف محمد السيد السيد 385496

 -30104130100354- عبدالرحمن محمد عبدالسيد حنفى 303592

 -30202240101773- عمر توفيق عبده عباس على 303754

 -30104081402196- عبد الرحمن نهاد محمد محمود 243716

 -30010082101055- طارق شريف محمد سالمة عبدالمجيد 311852

 -29910170102091- اسالم احمد نجيب عبدالستار نجم 381807

 -30201262102459- يوسف محمد احمد محمد اسماعيل 310455

 -30109200106357- انس صبرى سيد بحر 113299

 -29811018800273- اسالم محمد عويس دسوقي 266846

 -30201300100058- عصام الدين عبد هللا مصطفى محمد 247322

 -29908230105295- محمد على احمد على 261014

 -30106240104153- على ماهر عبد الفتاح ابراهيم رفاعى 123046

 -30107010108458- عبد العظيم ياسر عبد العظيم عبد السالم 167122

 -30108232201851- مصطفى محمد محمد مرسي حسن 125519

 -30201010116171- احمد ابراهيم طه خليل 242196

 -29802120100091- مينا ابراهيم رزق هللا غبلاير 268363

 -30003050104374- محمد احمد ابراهيم محمد شفيع 292552

 -30202212100931- محمد جمال منازع ابراهيم 310130

 -30110012111171- محمد محسن حسين عبد النبى 219636

 -29911052100196- محمد سامى طه عبد القادر 170919

 -30112122103533- مروان سيد فاروق سيد 314047

 -30107090105659- محمد اشرف محمد فضل 313874

 -30103011707899- ياد حمدى عبد الظاهر احمدز 118730

 -30011230100299- محمد ايهاب محمد مصطفى 300075

 -30010282200813- منشاوى سيد منصور على رزق 135621

 -30103102102175- مصطفى اشرف محمود ابوسريع حموده 135753

 -30105232100851- يوسف حسن ابراهيم احمد عثمان 135627

 -30004012101171- معاذ محمد عبد العزيز عبد الحميد 174415

   محمد سامى عبد اللطيف 123283

 -30109070104217- اسالم حمدى احمد امام 304140

 30108052102332 مازن وليد عبدالفتاح محمد 305517

 30106062102338 حازم جمال عبدالناصر ابراهيم صقر 311744

 -30009120100272- عيد على نصرمحمد محمود احمد الس 171779

 30106060103132 محمد مؤمن محمد حسن 227493

 30104082100959 صابر محمد ابراهيم محمد ابراهيم 314265

 -30105010101353- وليد ايهاب عبدالفتاح عبدالحميد 395064

 -30104140105338- احمد مجدى رجب قطب 243621

 -30010040101993- ادهم ايمن محمود عمر 257277

 -30201010130573- عبد الرحمن احمد عباس عويس 257137

 -30109302202814- محمد بدوى عويس محمد 140573

 -30006082100256- سيف الدين خالد محمد مصطفى 171170

 -30112092100593- عبدالرحمن صبرى عبدالقادر فقير 306002

 30104042104196 محمود اسماعيل بدر السعيد 311875

 -30012170102897- محمد السيد عبد هللا السيد 249936

 -30201010107059- مصطفى سيد محمد ابراهيم 221023



 -29906160100492- عمر حسام فوزي ابراهيم 262693

 29912020104277 مروان محمود محمد احمد 260161

 29912121100337 باسل اسامه محمود نعمان 210825

 -30012012105218- محمود محمد محمود عامر محمد 239631

 30004112103333 مازن عبد السالم عبد هللا مرسى شاهين 172474

104801 
عبد الرحمن ماجد عبد الرحمن عبد هللا 

 مدكور
-30105222101078- 

 -29812011406673- محمد محمود سعيد الخزامى 294319

 -30011072101371- جاسر عصام عبدالستار حسن 311842

 -30106230104597- مصطفى محمد اسعد محمود 207025

 -30009160102472- عمر حسين علي موسي 227425

 -30105190102794- يحى محمد عبدالفتاح ابراهيم 388108

 30108082105018 اسامه حسن محمود حسن الحجار 113682

 -30004060101957- عمر عصام هالل المنير 262625

 -30108011706339- جد سمير محمد مقلدام 355005

 -30106208801098- عبدهللا اشرف فؤاد الطوخي حسن 299410

 


