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التقديررقم جلوس سابق

م٥٠٠١ابراهيم مجعه فتحى عبدالعزيز١

ججـ٥٠٠٢ابراهيم شريف بيومى ابراهيم٢

جـ//٥٠٠٣ابراهيم صربى ابراهيم @نسى٣

٥٠٠٤Xابراهيم طه كامل امحد صوان٤

ججـ٥٠٠٥ابراهيم فرج ابراهيم كشك٥

دمحم عمران ابراهيم٦ ججـ٥٠٠٦ابراهيم 

جـ//٥٠٠٧ابراهيم هشام صالح حسن البنا٧

ججـ٥٠٠٨امحد الصاوى ابراهيم عالمه٨

م٥٠٠٩امحد امين السيد عبدالغىن٩

دمحم زغلول١٠ ججـ٥٠١٠امحد امين عبداحلميد 

جـ//٥٠١١امحد [مر شوقى على١١

جـ//٥٠١٢امحد مجال ابراهيم على كشك١٢

جـ//٥٠١٣امحد حامت امحد حسني١٣

ججـ٥٠١٤امحد حافظ السيد اخلشن١٤

دمحم على زايد١٥ جـ//٥٠١٥امحد حامد 

٥٠١٦X Xامحد حسني عبدالفتاح عبدالعزيز سالمه١٦

ججـ٥٠١٧امحد حسني عثمان نصار١٧

ججـ٥٠١٨امحد خالد امحد امحد١٨

دمحم غالب١٩ ججـ٥٠١٩امحد خالد صبحى 

دمحم٢٠ ججـ٥٠٢٠امحد خالد على 

ججـ٥٠٢١امحد خالد كمال امحد٢١

دمحم امحد ابراهيم٢٢ ججـ٥٠٢٢امحد خالد 

ججـ٥٠٢٣امحد رأفت علواىن عويس٢٣

جـ//٥٠٢٤امحد راغب عبدالفضيل راغب٢٤

دمحم٢٥ ٥٠٢٥X Xامحد رضا جوده 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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التقديررقم جلوس سابق

٥٠٢٦Xامحد رضا نورالدين طه٢٦

ل٥٠٢٧امحد رفعت منصور عبداللطيف٢٧

دمحم ابو سنه٢٨ جـ//٥٠٢٩امحد سامى امحد 

ججـ٥٠٣٠امحد سعيد عبداحلميد دانيال٢٩

جـ//٥٠٣١امحد سعيد فتحى ابراهيم٣٠

جـ//٥٠٣٢امحد سعيد فتحى صقر٣١

٥٠٣٣X Xامحد سليمان امحد سامل٣٢

جـ//٥٠٣٤امحد مسري امحد دردير٣٣

جـ//٥٠٣٥امحد مسري امساعيل على خضراوى٣٤

جـ//٥٠٣٦امحد مسري عبداملوىل القطب املراكىب٣٥

جـ//٥٠٣٧امحد سيد عبداحلى صاحل٣٦

جـ//٥٠٣٨امحد صبحى عبدالعليم الباجورى٣٧

دمحم رuض٣٨ ججـ٥٠٤٠امحد عبدالباسط 

جـ//٥٠٤١امحد عبداحلليم حافظ على٣٩

جـ//٥٠٤٢امحد عبدالعزيز حامد عبدالعزيز٤٠

٥٠٤٣Xامحد عبدالغفار امساعيل السيد٤١

جـ//٥٠٤٤امحد عزت نبيل توفيق٤٢

جـ//٥٠٤٦امحد على امحد احلفناوى٤٣

جـ//٥٠٤٧امحد على صدقى على عرش٤٤

جـ//٥٠٤٩امحد عيد ابوطيبه رفاعي٤٥

جـ//٥٠٥٠امحد كرم عباس سرحان٤٦

دمحم امحد امساعيل٤٧ ٥٠٥١X Xامحد 

دمحم بغدادى امحد على٤٨ ٥٠٥٢X Xامحد 

دمحم خضر امحد اخلوىل٤٩ جـ//٥٠٥٣امحد 

دمحم٥٠ دمحم عبداحلميد  جـ//٥٠٥٤امحد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم عبدهللا خليل٥١ ججـ٥٠٥٥امحد 

دمحم على على حامد٥٢ جـ//٥٠٥٦امحد 

دمحم٥٣ دمحم حممود السيد  جـ//٥٠٥٧امحد 

دمحم٥٤ دمحم حممود  جـ//٥٠٥٨امحد 

دمحم نصر عبداحلميد٥٥ جـ//٥٠٥٩امحد 

دمحم سامل٥٦ جـ//٥٠٦٠امحد حممود الدبركي 

جـ//٥٠٦١امحد مصطفى امحد ابراهيم٥٧

دمحم صالح عبداحلليم٥٨ جـ//٥٠٦٢امحد مصطفى 

ججـ٥٠٦٣امحد مهىن امام سالمه عبداحلليم شرف الدين٥٩

ل٥٤٥١امحد وائل مسري سنوسى٦٠

ججـ٥٠٦٤امحد uسر حممود حممود٦١

جـ//٥٠٦٥ادهم امين امحد حسىن٦٢

ججـ٥٠٦٦ارزاق عبدالرؤف يونس سلطان٦٣

دمحم امحد امحد٦٤ ٥٠٦٧X Xاسامه 

دمحم عفيفى٦٥ ججـ٥٠٦٨اسراء عصام رشاد 

ججـ٥٠٦٩اسراء عطيه امحد خليفه٦٦

جـ//٥٠٧٠اسراء على شعبان عبدالعزيز فضل٦٧

ججـ٥٠٧١اسالم امحد حلمى ابوالوفا٦٨

دمحم الطايش٦٩ دمحم  ججـ٥٠٧٢اسالم امحد 

ججـ٥٠٧٣اسالم سفري كميل سعد٧٠

ججـ٥٠٧٤اسالم طلعت عبدالعظيم السيد٧١

جـ//٥٠٧٥اسالم عبدالعال نصر عبدالعال حواش٧٢

٥٠٧٦Xاسالم عصام �ز الشرباوى٧٣

م٥٠٧٧اسالم فرحات صابر عبدالغفار٧٤

دمحم امحد خليفه٧٥ جـ//٥٠٧٨اسالم 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم على٧٦ ججـ٥٠٧٩اسالم وجيه 

ججـ٥٠٨٠امساء اشرف سيد امحد حسان٧٧

جـ//٥٠٨١امساعيل اسحق امساعيل صاحل امساعيل النجار٧٨

دمحم٧٩ دمحم  دمحم مسري  جـ//٥٠٨٢امساعيل 

ل٥٠٨٣السعيد مصطفى السعيد مصطفى٨٠

دمحم احملمدى ابراهيم ابوشوك٨١ ججـ٥٠٨٤اهلام 

جـ//٥٠٨٥امال عالء الدين على ابوالعال٨٢

دمحم شاكر عبدالفتاح٨٣ ججـ٥٠٨٦امنيه اشرف 

دمحم سعدالدين على٨٤ ججـ٥٠٨٧امنيه 

ججـ٥٠٨٨امري امحد حمروس عبدالظاهر٨٥

دمحم حممود٨٦ جـ//٥٠٨٩امريه عرىب حممود 

دمحم ابوالعال عطوه حسني٨٧ جـ//٥٠٩٠امريه 

دمحم لطفى زيتون٨٨ ٥٠٩١Xانس 

دمحم فاضل السيد امام٨٩ جـ//٥٠٩٢انشراح 

جـ//٥٠٩٣انطون نبيل عبيد سعيد٩٠

٥٠٩٤X Xانور سعيد املصرى على٩١

دمحم٩٢ م٥٠٩٥اميان اشرف عبدالعزيز 

دمحم٩٣ ججـ٥٠٩٦اميان مجعه حممود 

ججـ٥٠٩٧اميان عبدربه حسني امام٩٤

٥٠٩٨Xاميان على حسىن على٩٥

دمحم٩٦ دمحم طلعت عبده  ججـ٥٠٩٩اميان 

دمحم على رزق شاهني٩٧ ججـ٥١٠٠اميان 

جـ//٥١٠١اميان uسر ربيع فتوح٩٨

جـ//٥١٠٢ايه امين مسعد منصور٩٩

٥١٠٣Xايه رمضان امحد حسن١٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//٥١٠٥ايه عبداحملسن متوىل عبداحملسن١٠١

جـ//٥١٠٦ايه عصام الدين شاكر فراج السيد١٠٢

ججـ٥١٠٧بركسام �صف عبدهللا سليمان عطيه١٠٣

ججـ٥١٠٨بسمه عاطف على سلطان١٠٤

دمحم عمر سيف١٠٥ ججـ٥١٠٩بسمه 

ججـ٥١١٠بسنت حممود حسن جاد عطا١٠٦

دمحم على١٠٧ ججـ٥١١١بسنت uسر نبيه 

جـ//٥١١٢بالل على عابدين على امساعيل١٠٨

جـ//٥١١٣بوال هاىن موريس صادق١٠٩

جـ//٥١١٤بيمن حشمت عيسى فاخورى١١٠

جـ//٥١١٥تسنيم حمسن فضل حسني على١١١

دمحم طلبه١١٢ م٥١١٦تسنيم ممدوح فتحى 

دمحم فريد١١٣ م٥١١٧تسنيم ممدوح 

دمحم عبدالرمحن وهيدى١١٤ م٥١١٨تغريد رمضان 

م٥١١٩تقى ايهاب امحد عبدربه١١٥

ججـ٥١٢٠توفيق فرج توفيق عبداحلميد١١٦

دمحم١١٧ ٥١٢١Xجابر عادل جابر 

٥١٢٢Xجابر على جابر على سيف١١٨

دمحم امساعيل نصر١١٩ ججـ٥١٢٣جالل حممود 

دمحم عبدهللا١٢٠ جـ//٥١٢٤مجال حامت فتوح 

دمحم١٢١ ججـ٥١٢٥مجال حممود مخيس 

دمحم١٢٢ دمحم السيد ابراهيم  جـ//٥١٢٦مجعه 

جـ//٥٤٥٣مجيل جمدى عبداحلميد مصطفى القاضى١٢٣

ججـ٥١٢٧جوليا� مدحت شوقى كريلس١٢٤

جـ//٥١٢٨حامت عبدالغفار عبدالعظيم مبارك١٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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ججـ٥١٢٩حبيبه اسامه حسن عبدالعاطى١٢٦

دمحم كمال الدين حممود١٢٧ ججـ٥١٣٠حبيبه هيثم 

دمحم منصور١٢٨ ججـ٥١٣١حسام السيد 

ججـ٥١٣٢حسام جاب هللا ابراهيم جاب هللا١٢٩

ججـ٥١٣٣حسام حسن السيد امساعيل١٣٠

دمحم١٣١ جـ//٥١٣٤حسام حسن شعبان حسن 

ججـ٥١٣٥حسام فتحى صبحى عبداحلميد١٣٢

٥١٣٧Xحسن امحد مصطفى حسن١٣٣

جـ//٥١٣٨حسن عاطف حسن الشافعى حسن١٣٤

جـ//٥١٣٩حسن على حامد عبدالفتاح١٣٥

دمحم عبداحلميد١٣٦ ٥١٤٠Xحسىن عبداحلميد 

جـ//٥١٤١حسني السيد عبدهللا عطيه١٣٧

دمحم عماره١٣٨ ججـ٥١٤٢محدى شريف محدى 

ججـ٥١٤٤حوريه خالد عطيه حسن خالد١٣٩

ججـ٥١٤٥خالد حرب شرف الدين مصطفى١٤٠

ججـ٥١٤٦خالد صابر عبدالسالم السيد حسنني١٤١

ججـ٥١٤٧خالد مسعد امحد دره١٤٢

ججـ٥١٤٨خلود خالد امساعيل عطيه١٤٣

دمحم صاحل البيلى١٤٤ جـ//٥١٤٩داليا سامى 

دمحم عبدالواحد١٤٥ ججـ٥١٥٠دعاء رضا 

دمحم شقره١٤٦ جـ//٥١٥١راغب رمضان صبحى 

جـ//٥١٥٢رانيا مجال حسن عبدالفتاح١٤٧

ججـ٥١٥٣رانيا راضى حنا فرج١٤٨

ججـ٥١٥٥رحاب حممود حممود امحد١٤٩

ججـ٥١٥٦رمحه مصطفى عبداملنعم سيد امحد١٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة



رقم اجللوس

وزא�
�א�	���מ�א�����

א����د�א��������	��ون�א�ز�א��

�دא�
���ون�א�ط��

و�د
�א������א���
كشف �مساء الطالب وأرقام جلوس 

االسم

٢٠٢٢-٢٠٢٣

نظم املعلوماتشعبة

الفرقة الرابعة

مستجد

صفحة   ٧

التقديررقم جلوس سابق

ججـ٥١٥٧رمحه وليد عبدالرؤف ابراهيم١٥١

ججـ٥١٥٨رضوى خالد امساعيل على راشد١٥٢

ججـ٥١٥٩رمضان ابراهيم رمضان خطاب١٥٣

دمحم١٥٤ ججـ٥١٦٠ر� عالء عبدالعزيز 

دمحم عبدالرمحن١٥٥ دمحم  ججـ٥١٦١رنيم 

دمحم عبدالفتاح عبداجلواد ورد١٥٦ ججـ٥١٦٢روان 

ججـ٥١٦٣رمي اشرف نبيل سالمه عبدهللا١٥٧

دمحم على الغنامى١٥٨ ججـ٥١٦٤رمي سيد 

دمحم عبداجلواد١٥٩ ججـ٥١٦٥ريهام ابراهيم فرج 

دمحم سيد١٦٠ ججـ٥١٦٦زهره شريف 

ججـ٥١٦٧زuد امين السيد عبدالرحيم لطفى صقر١٦١

دمحم عبداملنعم١٦٢ جـ//٥١٦٨زuد امين 

جـ//٥١٦٩زuد خالد مصطفى مصطفى١٦٣

دمحم عبداللطيف١٦٤ جـ//٥١٧٠زuد صالح صبحى 

جـ//٥١٧١زuد عادل حسن عبداجلواد١٦٥

دمحم سعد امساعيل١٦٦ ججـ٥١٧٢زuد 

دمحم ابراهيم١٦٧ ججـ٥١٧٣زuد �صر سيد 

دمحم عثمان١٦٨ دمحم  جـ//٥١٧٤زuد uسر 

٥١٧٥Xزينب سعيد عبداحلكيم عبدالشاىف١٦٩

ججـ٥١٧٦ساره امني عبدالفتاح امني عوض١٧٠

دمحم حسني١٧١ ججـ٥١٧٧ساره خالد 

م٥١٧٨ساره صابر ابراهيم هريدى على١٧٢

دمحم احلرجاوى١٧٣ ججـ٥١٧٩سحر امحد 

دمحم كامل حافظ١٧٤ ججـ٥١٨٠سراج الدين 

دمحم١٧٥ ججـ٥١٨١سعد امحد سعد امحد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//٥١٨٢سعيد عبدالرمحن سعيد عبدالرمحن١٧٦

جـ//٥١٨٣سعيد ماهر سعيد عبداحلميد خليفه١٧٧

دمحم توفيق١٧٨ ججـ٥١٨٤سلمى مصطفى 

ججـ٥١٨٥سلوى ماهر سيد صغري١٧٩

جـ//٥١٨٧مسا اجمد ابراهيم املهدى١٨٠

دمحم عبداحلميد١٨١ دمحم  جـ//٥١٨٨مسا 

دمحم نبيل عبداملوجود١٨٢ جـ//٥١٨٩سهيله قصى 

دمحم على محاد١٨٣ ججـ٥١٩٠سيف االسالم عبداللطيف 

ججـ٥١٩١سيف عصام عبداحملسن عباس١٨٤

ججـ٥١٩٢سيهار عاطف امساعيل مجعه �يل١٨٥

جـ//٥١٩٣شروق  حممود  محدى ذكى هالل١٨٦

ججـ٥١٩٤شروق امحد عبدهللا حممود١٨٧

ججـ٥١٩٥شروق رضا امحد عبداحلميد يوسف١٨٨

دمحم حسن١٨٩ ججـ٥١٩٦شروق عبدالفتاح 

دمحم عبداحلميد السيد سعيد١٩٠ جـ//٥١٩٧شروق 

جـ//٥١٩٨شهد عبدالرحيم �صر السيد١٩١

دمحم امساعيل امساعيل طه١٩٢ ججـ٥١٩٩ضحى 

دمحم١٩٣ ججـ٥٢٠٠طاهر عبدالعزيز عبداملنعم على 

ججـ٥٢٠١طه مصطفى سعيد خضرى١٩٤

ججـ٥٢٠٢عادل شحات مسعود عبداجلواد١٩٥

جـ//٥٢٠٣عبداحلميد بدر فتحى حسانني شكر١٩٦

جـ//٥٢٠٤عبدالرمحن بشري محدو حامد امني١٩٧

ججـ٥٢٠٥عبدالرمحن مجال السيد ابوغزاله١٩٨

دمحم سلطوح١٩٩ ججـ٥٢٠٦عبدالرمحن حسن ابراهيم 

دمحم الصواىب٢٠٠ ججـ٥٢٠٧عبدالرمحن سيد سيد 
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دمحم٢٠١ جـ//٥٢٠٨عبدالرمحن فايق سعيد عفيفى 

دمحم سعد سيف حسن٢٠٢ جـ//٥٢٠٩عبدالرمحن 

دمحم على ابراهيم٢٠٣ جـ//٥٢١٠عبدالرمحن 

دمحم٢٠٤ جـ//٥٢١١عبدالرمحن حممود فوزى جابر 

دمحم٢٠٥ ججـ٥٢١٢عبدالرمحن uسر عبدالباقى 

ل٥٢١٣عبدالستار امحد حنفى امحد٢٠٦

ججـ٥٢١٤عبدالعزيز سعد حسن على سعد٢٠٧

جـ//٥٢١٥عبدالعزيز على عبدالعزيز دuب الشاذىل٢٠٨

دمحم٢٠٩ ٥٢١٦Xعبدالفتاح امين عبدالفتاح 

جـ//٥٢١٧عبدالفتاح شكرى عبدالفتاح انور رجب٢١٠

دمحم راغب الرفاعى٢١١ ٥٢١٨Xعبدهللا امحد محدى 

جـ//٥٢١٩عبدهللا محدى حامد حممود٢١٢

جـ//٥٢٢٠عبدهللا عامر شحاته فتوح٢١٣

دمحم عبدالصبور٢١٤ دمحم على عبداالاله  جـ//٥٢٢١عبدهللا 

دمحم نصر سليمان٢١٥ ٥٢٢٢Xعبدهللا 

جـ//٥٢٢٣عبدهللا حممود عبدهللا مسعود مهران٢١٦

جـ//٥٢٢٤عبداملطلب عبدالناصر عبداملطلب السيد شلىب٢١٧

جـ//٥٢٢٦عبري حامد حافظ عبدالسالم٢١٨

جـ//٥٢٢٧عبري طلعت عبداجلليل عوف٢١٩

دمحم٢٢٠ جـ//٥٢٢٩عزالدين يوسف شعبان 

دمحم عويس٢٢١ ججـ٥٢٣٠عصماء امحد سيد 

دمحم سامل٢٢٢ جـ//٥٢٣١عال عادل عبدالبديع 

ججـ٥٢٣٢عالء صادق عبدالسيد عيسى البيوقى٢٢٣

ججـ٥٢٣٣عالء عبدهللا عبداملنعم امحد زلط٢٢٤

دمحم عبداملنعم عبداللطيف اخلطيب٢٢٥ جـ//٥٢٣٤عالء 
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دمحم خليفه٢٢٦ دمحم  جـ//٥٢٣٥عالء 

دمحم مرسى٢٢٧ دمحم  جـ//٥٢٣٦عالء 

جـ//٥٢٣٧عالء حممود املصباحى احلسيىن٢٢٨

دمحم الثيه٢٢٩ جـ//٥٢٣٨على سامى رمضان 

دمحم على هالل٢٣٠ جـ//٥٢٣٩على عبداحلميد 

جـ//٥٢٤٠على فارس على امحد٢٣١

جـ//٥٢٤١على ماهر على عبداملقصود على٢٣٢

ججـ٥٢٤٢عمار امحد عبداملنعم البشبيشى٢٣٣

ل٥٤٥٤عمار شريف عبداملنعم مخيس٢٣٤

جـ//٥٢٤٣عمر امحد جالل امساعيل السيد٢٣٥

٥٢٤٤Xعمر اشرف عبدالفاضل اخليال٢٣٦

جـ//٥٢٤٥عمر بدير عبداللطيف امساعيل٢٣٧

جـ//٥٢٤٦عمر خالد شعبان عبدالعزيز٢٣٨

٥٤٥٥Xعمر عليوه حسني مصطفى صقر٢٣٩

دمحم عزوز٢٤٠ دمحم سيد  جـ//٥٢٤٧عمر 

دمحم عبدالعليم على على٢٤١ جـ//٥٢٤٨عمر 

دمحم عواد سيد شافعى٢٤٢ جـ//٥٢٤٩عمر 

دمحم على٢٤٣ دمحم مرعى  جـ//٥٢٥٠عمر 

جـ//٥٢٥١عمر �دى امحد سليم٢٤٤

جـ//٥٢٥٢عمرو سامى فصيح برغوت٢٤٥

جـ//٥٢٥٣عمرو عاطف عبدالعزيز يوسف مسعود٢٤٦

دمحم حممود امحد٢٤٧ جـ//٥٢٥٤عمرو 

دمحم معوض سيف٢٤٨ ٥٢٥٥Xعمرو 

دمحم عبدالنىب٢٤٩ جـ//٥٢٥٦غاده رجب 

دمحم يوسف يوسف السيد٢٥٠ جـ//٥٢٥٧فؤاد 
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جـ//٥٢٥٨فادى اشرف السيد عبدهللا سليمان٢٥١

ججـ٥٢٥٩فاروق فرج حتسني عمر٢٥٢

جـ//٥٢٦٠فاطمه امحد نصر امحد٢٥٣

جـ//٥٢٦١فاطمه رفعت سعد قنديل ابراهيم٢٥٤

دمحم عبدالعال٢٥٥ جـ//٥٢٦٢فاطمه عبدالستار امحد 

دمحم٢٥٦ دمحم عبداملعني  ججـ٥٢٦٣فاطمه 

دمحم سامل٢٥٧ ججـ٥٢٦٤فاطمه ممدوح سامل 

ججـ٥٢٦٥فرح مجال عواد بيومى٢٥٨

دمحم٢٥٩ دمحم  جـ//٥٢٦٦فرuل خالد 

دمحم٢٦٠ ججـ٥٢٦٧كرمي مجال انور على 

٥٢٦٨Xكرمي رزق سليمان عبداجلواد٢٦١

دمحم عطيه حسن٢٦٢ م٥٢٦٩كرمي صالح 

ججـ٥٢٧٠كرمي حممود فهيم حممود امام٢٦٣

دمحم ابراهيم٢٦٤ جـ//٥٢٧١كرمي نصر 

جـ//٥٢٧٢كرميه شيمى سعيد امحد عبداحلميد٢٦٥

جـ//٥٢٧٣كمال سعيد عبداحلكم الد�صورى٢٦٦

دمحم الصغري رزق عليوه٢٦٧ جـ//٥٢٧٤مؤمن 

جـ//٥٢٧٥مارينا نبيل فتحى عبود٢٦٨

جـ//٥٢٧٦مارينا يوسف منري اسكندر٢٦٩

٥٢٧٧X Xماريو ميشو مرزوق شحاته٢٧٠

ججـ٥٢٧٨مالك حسن على حسن عثمان٢٧١

٥٢٧٩Xمبارك ابراهيم ماهر فوىل٢٧٢

٥٢٨٠Xحمسن @جت السيد حسن صاحل٢٧٣

دمحم الربعى٢٧٤ جـ//٥٢٨١دمحم ابراهيم عوض هللا 

جـ//٥٢٨٢دمحم ابوبكر عبداملنعم على زيدان٢٧٥
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جـ//٥٢٨٣دمحم امحد رزق محيدة زايد٢٧٦

ججـ٥٢٨٤دمحم امحد صاحل عبداملنعم٢٧٧

دمحم٢٧٨ جـ//٥٢٨٥دمحم امحد صالح الدين 

ججـ٥٢٨٦دمحم امحد عبدالسيد امحد عيد٢٧٩

ججـ٥٢٨٧دمحم امحد قطب عمر٢٨٠

دمحم امحد النجار٢٨١ ل٥٢٨٨دمحم امحد 

دمحم حسانني٢٨٢ دمحم فهمى  ل٥٢٨٩دمحم امحد 

دمحم حممود موسى٢٨٣ جـ//٥٢٩٠دمحم امحد 

جـ//٥٢٩١دمحم امحد يوسف فايز٢٨٤

دمحم طلبه بيومى٢٨٥ جـ//٥٢٩٢دمحم اسامه 

٥٢٩٣X Xدمحم اشرف ابوالعال حسني ابوالعال٢٨٦

دمحم درويش٢٨٧ ٥٢٩٤Xدمحم اشرف املتوىل 

دمحم شوشه٢٨٨ جـ//٥٢٩٥دمحم اشرف 

دمحم فرج ابوكيله٢٨٩ ججـ٥٢٩٦دمحم امين 

جـ//٥٢٩٧دمحم مجال امحد ابو العال السقا٢٩٠

جـ//٥٢٩٨دمحم مجعه السيد مجعه٢٩١

دمحم درويش حمروس٢٩٢ ججـ٥٢٩٩دمحم خالد 

دمحم عبدالسالم رضوان٢٩٣ ٥٣٠٠Xدمحم خالد 

دمحم امني٢٩٤ جـ//٥٣٠١دمحم رضا على 

ججـ٥٣٠٢دمحم رضا حممود كوته٢٩٥

ججـ٥٣٠٣دمحم رفعت امساعيل امام شرف٢٩٦

دمحم ابراهيم الشرقاوى٢٩٧ م٥٣٠٤دمحم رفيق 

ججـ٥٣٠٥دمحم رمضان امساعيل يونس٢٩٨

ل٥٤٧٣دمحم زكرu فتحى حسانني٢٩٩

ججـ٥٣٠٦دمحم سعيد امحد زايد٣٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة



رقم اجللوس

وزא�
�א�	���מ�א�����

א����د�א��������	��ون�א�ز�א��

�دא�
���ون�א�ط��

و�د
�א������א���
كشف �مساء الطالب وأرقام جلوس 

االسم

٢٠٢٢-٢٠٢٣

نظم املعلوماتشعبة

الفرقة الرابعة

مستجد

صفحة   ١٣

التقديررقم جلوس سابق

جـ//٥٣٠٧دمحم سعيد عبدالفتاح عبدالرمحن٣٠١

دمحم٣٠٢ جـ//٥٣٠٨دمحم سعيد عبداملعبود يوسف 

جـ//٥٣٠٩دمحم سيد جابر امحد٣٠٣

جـ//٥٣١١دمحم طارق عبدهللا عبدالرازق٣٠٤

جـ//٥٣١٢دمحم طارق عبدالنىب عماره٣٠٥

جـ//٥٣١٣دمحم طه السيد السيد امحد٣٠٦

جـ//٥٣١٤دمحم عادل كامل مرعى يوسف٣٠٧

جـ//٥٣١٥دمحم عبداحلميد عبداجليد النحاس٣٠٨

ل٥٣١٦دمحم عبدالناصر ابوالنجا عبيد٣٠٩

ل٥٣١٧دمحم عالء حسني امحد امحد٣١٠

جـ//٥٣١٨دمحم عمرو حممود مدحت عشرى٣١١

جـ//٥٣١٩دمحم فرج ابراهيم على كشك٣١٢

دمحم حنفى حممود سعد٣١٣ جـ//٥٤٥٩دمحم 

دمحم عبداملقصود رضوان٣١٤ دمحم  ججـ٥٣٢٠دمحم 

جـ//٥٣٢١دمحم حممود بدوى البيلى٣١٥

دمحم برعى٣١٦ ٥٣٢٢X Xدمحم حممود سعيد 

دمحم عبدالاله٣١٧ جـ//٥٣٢٣دمحم حممود 

دمحم على٣١٨ ٥٣٢٤Xدمحم مصطفى 

جـ//٥٣٢٧دمحم نبيل امساعيل هالل٣١٩

جـ//٥٣٢٨دمحم نبيل مرسى مرسى عبدهللا٣٢٠

جـ//٥٣٢٩دمحم نصر عبدالعزيز رuض٣٢١

دمحم @اء٣٢٢ جـ//٥٣٣٠دمحم هشام 

٥٣٣١X Xدمحم يسرى امحد نورالدين٣٢٣

دمحم حممود عكاشه٣٢٤ جـ//٥٣٣٢دمحم يوسف 

دمحم عبدالقادر �ىل٣٢٥ جـ//٥٣٣٣حممود ابراهيم 
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جـ//٥٣٣٥حممود امحد عبدالصادق امحد محزه٣٢٦

جـ//٥٤٦٠حممود امحد عبدالغىن عبدالشكور٣٢٧

جـ//٥٣٣٦حممود امحد حمفوظ مصطفى يوسف٣٢٨

جـ//٥٣٣٧حممود امحد حممود زكى٣٢٩

دمحم٣٣٠ جـ//٥٣٣٨حممود اشرف امحد 

جـ//٥٣٣٩حممود اكرام امحد كامل٣٣١

جـ//٥٣٤٠حممود امين امحد عرفات٣٣٢

دمحم الرشيدى٣٣٣ ججـ٥٣٤١حممود حبيب 

دمحم٣٣٤ ججـ٥٣٤٢حممود حسن ابواحلمد 

دمحم رصاص٣٣٥ جـ//٥٣٤٣حممود محدى 

جـ//٥٣٤٥حممود راتب معيوف شرفاد٣٣٦

ججـ٥٣٤٦حممود رفعت عبدالعظيم صاحل٣٣٧

جـ//٥٣٤٧حممود سلطان عبداحلفيظ صاحل سليم٣٣٨

ل٥٣٤٨حممود سيد سعداوىسيد٣٣٩

دمحم عيد املعداوى٣٤٠ جـ//٥٣٤٩حممود عادل 

ججـ٥٣٥٠حممود عبدالفتاح فتح هللا حسن٣٤١

جـ//٥٣٥١حممود عدىل عبداملنصف عفيفى٣٤٢

جـ//٥٣٥٢حممود كرم حلمى عبدالوهاب٣٤٣

٥٣٥٣Xحممود جمدى يوسف عبدهللا٣٤٤

دمحم٣٤٥ دمحم شحاته  جـ//٥٣٥٤حممود 

دمحم حبريى٣٤٦ دمحم  جـ//٥٣٥٥حممود 

دمحم حممود حامد٣٤٧ جـ//٥٣٥٦حممود 

دمحم حممود عبداملنعم �صف٣٤٨ جـ//٥٣٥٧حممود 

دمحم صبيح حلمى uسني٣٤٩ جـ//٥٣٥٨مدحت 

٥٣٥٩Xمروان هويدى زكرu عبداحلميد٣٥٠
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رقم اجللوس

وزא�
�א�	���מ�א�����

א����د�א��������	��ون�א�ز�א��

�دא�
���ون�א�ط��

و�د
�א������א���
كشف �مساء الطالب وأرقام جلوس 

االسم

٢٠٢٢-٢٠٢٣

نظم املعلوماتشعبة

الفرقة الرابعة

مستجد

صفحة   ١٥

التقديررقم جلوس سابق

دمحم السيد حبر٣٥١ جـ//٥٣٦٠مروه ابراهيم 

جـ//٥٣٦١مروه امين عبدالعاطى عبدالواحد٣٥٢

جـ//٥٣٦٢مرمي حسام سامل سليمان٣٥٣

جـ//٥٣٦٣مرمي عادل السيد شبل٣٥٤

جـ//٥٣٦٤مرمي مصطفى رضوان عبدالفتاح٣٥٥

دمحم هلول٣٥٦ دمحم  جـ//٥٣٦٥مرمي مصطفى 

٥٣٦٦X Xمصطفى حسن مصطفى هواش٣٥٧

جـ//٥٣٦٧مصطفى سعيد عبداحلميد موسى٣٥٨

دمحم عليوه٣٥٩ جـ//٥٣٦٨مصطفى مسري عبداحلميد 

دمحم ابراهيم عبده ابراهيم٣٦٠ جـ//٥٣٦٩مصطفى 

دمحم عبدالرمحن امحد الدغرى٣٦١ ٥٤٦١Xمصطفى 

دمحم فتحى حجازى٣٦٢ ل٥٤٦٢مصطفى 

دمحم السيد٣٦٣ جـ//٥٣٧٠مصطفى حممود السيد 

جـ//٥٣٧١معاذ على ذكى على٣٦٤

دمحم عبداحلميد٣٦٥ جـ//٥٣٧٢معاذ فوزى 

٥٣٧٣Xمعاذ نبيل ابراهيم ابراهيم محزه٣٦٦

دمحم منجود مصطفى٣٦٧ ججـ٥٣٧٤منار عصام 

دمحم سكر٣٦٨ ججـ٥٣٧٥منار ماهر معوض 

دمحم رشدى سيد عبدالعال٣٦٩ ججـ٥٣٧٦منار 

جـ//٥٣٧٧منة هللا حممود رمضان حممود٣٧٠

جـ//٥٣٧٨منةهللا حمرز امحد عبدالفتاح شحاته٣٧١

جـ//٥٣٧٩منةهللا مصطفى سيد حممود جنديه٣٧٢

دمحم٣٧٣ ججـ٥٣٨٠منه هللا امحد زكى 

ججـ٥٣٨١منه هاشم هاشم عبداحلافظ٣٧٤

دمحم٣٧٥ جـ//٥٣٨٢مها احلسيين سيد 
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جـ//٥٣٨٣مهدي صالح عيد سعد٣٧٦

دمحم٣٧٧ جـ//٥٣٨٤مى عبدالعزيز امحد مرسى 

دمحم عبداحملسن عزيز٣٧٨ ججـ٥٣٨٥ميار عبدالناصر 

جـ//٥٣٨٦مينا شهدى ميالد فرج٣٧٩

جـ//٥٣٨٧مينا فتحى نصري خمائيل٣٨٠

٥٣٨٨X Xمينا مكرم كامل سالمه٣٨١

جـ//�٥٣٨٩ديه ابراهيم عبداملقصود عبدالفتاح٣٨٢

دمحم اجلوهرى٣٨٣ دمحم سالمه  ججـ٥٣٩٠نبيله 

دمحم عويس٣٨٤ ججـ٥٣٩١ندا امحد قرىن 

٥٣٩٢Xندى طارق عبدالسالم عبدالشاىف٣٨٥

ججـ٥٣٩٤ندى يسرى عطيه حسني سعد٣٨٦

دمحم على٣٨٧ دمحم  ججـ٥٣٩٦نغم ماجد 

دمحم عبدالوهاب٣٨٨ دمحم كامل  جـ//٥٣٩٧نور الدين 

جـ//٥٣٩٨نورالدين هشام السعيد عبدالواحد٣٨٩

ججـ٥٣٩٩نوران امحد شعبان امحد٣٩٠

ججـ٥٤٠٠نورهان سعيد عبدالواحد ابراهيم خليل٣٩١

دمحم فرج٣٩٢ دمحم ابراهيم  ججـ٥٤٠١نورهان 

دمحم٣٩٣ دمحم سيد  جـ//٥٤٠٢نورهان 

جـ//٥٤٠٣هاجر ابراهيم العزب موسى٣٩٤

دمحم٣٩٥ جـ//٥٤٠٤هاجر رأفت فاروق 

جـ//٥٤٠٥هاجر رفيق امحد عبداملعز جرب٣٩٦

جـ//٥٤٠٦هاجر رuض عبداللطيف غريب طايل٣٩٧

م٥٤٠٧هاجر سيد عبداملنعم امني٣٩٨

ججـ٥٤٠٨هبه عبدهللا عبداملنعم ابراهيم٣٩٩

ججـ٥٤٠٩هدير هشام فرحات عبدالعزيز٤٠٠
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دمحم على٤٠١ ججـ٥٤١٠هدير uسر نبيه 

ججـ٥٤١١هشام مجال عبداحلميد غازى ابراهيم٤٠٢

دمحم جاد املوىل٤٠٣ ٥٤١٢Xوائل صالح كامل 

ججـ٥٤١٣وفاء عادل صالح امحد مسلم٤٠٤

دمحم سليمان حالوه٤٠٥ ل٥٤١٤وليد مجال 

دمحم عبدالستار عبداملقصود٤٠٦ ججـu٥٤١٥را 

جـ//u٥٤١٦را حممود شافعى على موسى٤٠٧

مu٥٤١٧مسني عادل ابو الفتوح سيد امحد٤٠٨

دمحم عدس٤٠٩ ججـu٥٤١٨مسني عماد 

دمحم حيى عفيفى٤١٠ جـ//٥٤١٩حيى 

دمحم خالف٤١١ دمحم حيى  جـ//٥٤٢٠حيى 

ججـ٥٤٢١يسن عبدالفتاح السيد عبدالفتاح محامه٤١٢

دمحم مجعه سعد٤١٣ ججـ٥٤٢٢يوسف ابراهيم 

ججـ٥٤٢٣يوسف امحد السيد عبداحلميد٤١٤

ججـ٥٤٢٤يوسف امحد رشاد على ابراهيم٤١٥

دمحم عوض٤١٦ دمحم  ٥٤٢٥Xيوسف امحد 

ججـ٥٤٢٦يوسف شعبان رجب عبداحلميد٤١٧

دمحم ابراهيم عطاهللا٤١٨ ججـ٥٤٢٧يوسف شعبان 

ججـ٥٤٢٨يوسف عبداحلميد كامل عبداحلميد الداىل٤١٩

ججـ٥٤٢٩يوسف على عيد عبدالسالم٤٢٠

دمحم امساعيل سالمه٤٢١ م٥٤٣٠يوسف 

ججـ٥٤٣١يوسف �صر امحد عبداحلميد٤٢٢

دمحم عثمان٤٢٣ ججـ٥٤٣٢يوسف يسرى عبدالعزيز 

ق٣٩امحد عصام حسني عبداللطيف٤٣١

دمحم سعد شحاته٤٣٢ ق٥٢امحد 
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دمحم صابح٤٣٣ ق٦٧اسراء صابح 

غـ٧٣اسالم ممدوح عبدالسيد السيد٤٣٤

دمحم٤٣٥ غـ١٣٦خالد عمر طه 

دمحم موسى٤٣٦ ق١٨٥عاصم يوسف 

دمحم٤٣٧ ق٢٢١عبدهللا uسر احلسيىن 

ق٢٣٣على امحد محدون ابوالدهب٤٣٨

دمحم٤٣٩ ق٢٣٥على عزت فرج 

دمحم بسيوىن امللوى٤٤٠ ق٢٣٩عمار مربوك 

دمحم بيومى حافظ٤٤١ غـ٢٥٢عمرو 

دمحم منصور٤٤٢ ق٢٨٦دمحم امحد زيدان 

ق٣١٥دمحم سعيد الشحات عبداحلميد رمضان٤٤٣

دمحم سيد امحد حجاج٤٤٤ دمحم صالح  ق٣٤٢دمحم 

دمحم عبدالفتاح مجعه٤٤٥ غـ٣٦٨حممود 

دمحم٤٤٦ ق٣٩٣مصطفي عبدالفتاح عبدالعزيز 

ق٤٤٧يوسف اشرف عبداجلليل خمتار٤٤٧

ق٤٤٨يوسف شعبان عبد الفتاح عبدالغفار٤٤٨

خ٥٠١١امحد سعيد عطيه امحد الوكيل٤٦١

خ٥٠٢١امحد عبدالقادر عبدالتواب سودان٤٦٢

دمحمعلى٤٦٣ دمحم  خ٥٠٤١اسالم وحيد 

دمحم عبداملؤمن امحد املالح٤٦٤ خ٥٠٥١حسام 

خ٥٠٦١خلود عبدالودود عبدالودود امحد٤٦٥

دمحم رزق ابوالعزم٤٦٦ خ٥٠٧١شادى 

دمحم٤٦٧ خ٥٠٩١مرمي امحد سعيد 

خ٥١٠١مصطفى ربيع مجعه حافظ٤٦٨

دمحم محاد حسن على٤٦٩ خ٥١١١هند 
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خ٥٢١٢امحد رجب رمضان حممود٤٨١

خ٥٢٢٢اماىن �جى عطوه ابو العنني بيومى٤٨٢

دمحم حسن عبدالقادر صاحل٤٨٣ خ٥٢٣٢امريه 

خ٥٢٥٢دمحم حسن اهلم سعيد٤٨٤

دمحم٤٩١ خ٥٣١٣ابراهيم عبدا�يد عبدالوهاب 

خ٥٣٢٣اسالم امحد السيد حجو٤٩٢

خ٥٣٣٣عبدهللا سامى مطاوع ابو الفضل٤٩٣

دمحم ابوزيد٥٠١ ق٥٤١امحد حمسن 

ق٥٤٢حسام الدين طارق سيد ابراهيم نعيم٥٠٢

دمحم عبدالسالم ابورابح٥١١ غـ٨ابراهيم نبيل 

غـ٤٧امحد حمسن فريد حممود منيسى٥١٢

دمحم يوسف امحد٥١٣ غـ٥٠٣امحد 

دمحم السعيد املتوىل امحد٥١٤ غـ٨٥احلسني 

غـ١٣٧دانيال صابر جرجس بشاره٥١٥

غـ٥٧٣ساره امحد ادم عبدالرازق٥١٦

غـ٥٧٤سعاد امحد كامل حممود بركات٥١٧

غـ١٩٦عبدالرمحن ايهاب عبدالعزيز عبدا�يد٥١٨

غـ٥٢٤عبدالرمحن مراد السيد مراد٥١٩

ق٢١٧عبدهللا عماد سعداوى عبداجليد سعداوى٥٢٠

دمحم امحد عبداجلواد٥٢١ غـ٢٤١عمر امحد 

دمحم سعدالدين [ج الدين٥٢٢ غـ٢٧٧مؤمن 

دمحم عبدالرمحن٥٢٣ ق٢٩٨دمحم اشرف نبيل 

ق٣٠٨دمحم خالد على عبدالرمحن على٥٢٤

غـ٣١٢دمحم رمضان صالح عبدالرمحن٥٢٥

ق٥٧٥دمحم سعيد عبدالنىب عميته٥٢٦
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دمحم عبداملتعال نوح٥٢٧ غـ٣٩٦مصطفى 

دمحم٥٢٨ دمحم  ق٤٠١منار عزت 

دمحم حامد٥٢٩ غـ٥٧٦منار حممود نوىب 

دمحم٥٣٠ دمحم قنديل  غـ٤٠٨مهند 
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