
ID موعد الحضوراألســـــــــــــــــم رقم

اباء مصطفي عبدالوهاب ابوالنجا20220001

اسراء محمود ابوسريع احمد20220058

االء حسن محمد رمضان20220065

الشيماء محمد عبده عبداللطيف السيد20220067

ايه حسن كمال حسن عبدهللا20220076

ايه سيد محمد المهدي الشريف20220077

ايه صبري عبدالعظيم محمد20220078

ايه عادل محمد احمد20220079

بسمله احمد علي ابراهيم20220082

بسمه هانى عبدالمنعم عبد الحليم عامر20220083

بسنت شريف نبيل احمد20220084

بسنت فكرى سليمان يوسف منصور20220085

تسنيم جمعه عنتر عبدالمجيد سليم20220089

تقى اشرف عبد التواب محمد20220090

تقى اشرف محمد طه دياب20220091

تقى مجدى فكرى حسين20220092

تقي عبدهللا احمد طه محمود20220093

تقي محمد قرني سعد20220094

جنةهللا خالد بكرى الصادق20220096

حبيبه احمد يوسف زكي20220102

حبيبه ايمن حامد الدسوقى قريش20220103

حبيبه عالءالدين محفوظ حافظ20220104

حبيبه عمرو عبد الفتاح عويس20220105

حبيبه محمد احمد شوقى عمرو جمعه20220106

حبيبه محمد فوزي حسن20220107

 املقابل ألمسه ألستمراره مع الطالب طوال فرتة الدراسة بالكليةIDعلى كل طالب حفظ رقم 

السبت 
10/9/2022



ID موعد الحضوراألســـــــــــــــــم رقم

 املقابل ألمسه ألستمراره مع الطالب طوال فرتة الدراسة بالكليةIDعلى كل طالب حفظ رقم 

السبت 
10/9/2022

حنين ناصر مصطفي عبدالتواب نصار20220116

دارين محمد علوى احمد محمد سيف20220121

داليا ايهاب محمد سعيد محمود20220122

دعاء ايمن محمد على احمد20220124

رحمه سامى حلمى مصطفى20220126

رحمه ماجد محمد محمد السيد20220127

رفيده هاني فؤاد عبدهللا20220128

رقيه حسن حسن احمد20220129

رنا ابراهيم بسيونى ابراهيم السيد20220130

رنا اسماعيل ذكرى معوض هالل20220131

روان احمد محمد سيد علي20220132

روان ايهاب كمال احمد السيد عمار20220133

روان عمرو سعد حنفي20220134

رؤي باسم سيد علي سيد20220136

رؤي صبري علي محمد20220137

ريماز عبدالرحمن امام فرحان20220138

ريهام فوزي سيد عبدالقادر20220141

زينب محمد السيد السيد20220148

زينب محمد سيد درويش سيد20220149

ساره ابراهيم عبد الستار محمد20220150

ساره نبيل على حسن سليمان20220151

سلمى محمد سرحان سليمان عواض20220152

سلمي ياسر عبدالمنعم السيد20220153

سماء اسامه يحي سالم20220155

سندس سامي ربيع سليمان20220156

السبت 
10/9/2022



ID موعد الحضوراألســـــــــــــــــم رقم

 املقابل ألمسه ألستمراره مع الطالب طوال فرتة الدراسة بالكليةIDعلى كل طالب حفظ رقم 

السبت 
10/9/2022

سهيله سعيد عبدالرحيم محمد20220157

سهيله عبد الجواد العزب عبد الجواد عامر20220158

سهيله محمد احمد محمد20220159

شروق عصام ابوالفتوح عبدالنبي20220164

شهد طارق محمد محمود20220165

شوق محمد دسوقي محمد20220166

ضحي حمدان اسماعيل السيد حسنين20220169

عائشه نبيل ابوبكر عبدالرحمن الشيشي20220174

عال عبدهللا حسن عبدالقوي20220207

فاطمه ابراهيم حامد مبروك20220242

فاطمه ايمن محمد عبد الباسط20220243

فريده محمد حمدى محمد درويش20220245

كيرمينا نشأت شفيق جرجس20220255

لجين خالد فاروق عمر الكاشف20220258

ليلي خالد محمد عبده20220260

ليلي وليد داود سليمان20220261

ماريا الفونس كامل مسيحة20220265

مايا احمد راضى عبد الهادى20220269

مايا فؤاد فتحي فرحات20220270

مايا محمد نصحى النحاس20220271

مروه هارون سعد محمود االشقر20220327

مريم حسام الدين محمد سيد عبدالرحمن20220328

مريم حسنين حسن علي حسن20220329

مريم عيد محمد محمد محمد طاهر20220330

مريم محمد منصور محمد20220331

السبت 
10/9/2022



ID موعد الحضوراألســـــــــــــــــم رقم

 املقابل ألمسه ألستمراره مع الطالب طوال فرتة الدراسة بالكليةIDعلى كل طالب حفظ رقم 

السبت 
10/9/2022

مريم محمد هاشم عبدالمجيد20220332

مريم مصطفي مصطفي محمد يحيي20220333

مريم مطراوى احمد على20220334

مريم ياسر ابراهيم عبدالعزيز20220335

ملك احمد صابر ابراهيم20220341

ملك مصطفى حبيب محمد ضيف20220342

منه هللا هاني محمد عبدالنبي20220343

منه هللا هشام محمد ابو العمران كامل20220344

منه حسن حلمي حسن20220345

منه سمير محمد المتناوي20220346

ميار احمد عبد العال احمد20220351

ميراال هاني جرجس بطرس20220353

نادره محمود سعد شحاته على20220355

نادين حازم سمير محمد توفيق20220356

ندى احمد سيد بسيوني20220357

ندي ابراهيم محمد حسين علي20220358

ندي جمال اسماعيل خليل20220359

نورا طارق مصطفي حلمي الشربيني20220362

نوران محمود اسماعيل على20220366

نورهان ايمن شرف الدين احمد عبدالمجيد20220367

نورهان محمد احمدمحمد محمدحسن20220368

نورهان ياسر عبد الغنى عبد القادر20220369

نورهان ياسر محمد شوقى امين يوسف20220370

هاجر حسن عبد المنعم كامل محمد20220371

هاجر عبدالمطلب عبدالحميد احمد20220372

السبت 
10/9/2022



ID موعد الحضوراألســـــــــــــــــم رقم

 املقابل ألمسه ألستمراره مع الطالب طوال فرتة الدراسة بالكليةIDعلى كل طالب حفظ رقم 

السبت 
10/9/2022

هنا هانى ابراهيم ابو رحاب ابو عوف20220374

ياسمين شريف محمد عطيه20220377

ياسمين محمد كمال الخولي20220378

ياسمين يحيى عمر على محمود20220379

اسراء محمود حسين احمد20221016

اسماء السيد عبدالرازق السيد20221018

اسماء رضا علي عبدالمجيد20221019

اسماء عاطف عمران احمد20221020

اسماء محمد عبد الجابر محمود20221021

اسماء ياسر حسين عبد القادر20221022

االء ابراهيم حسنى على20221024

االء وائل محمد احمد بغدادي20221025

امانى محمد حسين محمد20221026

امنيه بدوي سيد محمد20221027

امنيه هشام عبدالمعبود البسيوني20221028

ايناس رجب كامل قاسم عبدربه20221029

ايه صابر فوزي حمزه20221030

ايه ماجد احمد عبد هللا عبد العال20221031

ايه محمد صابر محمود الخولى20221032

آيه عصام عبد المحسن عبد الفتاح20221033

بثينه محمود لبيب البنا20221035

بسمه ممدوح توفيق شديد20221036

بسنت شاكر احمد عثمان20221037

بسنت عبدهللا اسعد محمد شاهين20221038

بسنت محمد محمود مكاوي20221039

األحد 
11/9/2022



ID موعد الحضوراألســـــــــــــــــم رقم

 املقابل ألمسه ألستمراره مع الطالب طوال فرتة الدراسة بالكليةIDعلى كل طالب حفظ رقم 

السبت 
10/9/2022

تبارك هللا سيد نصر على عبد الجليل20221040

تسنيم ممدوح عبدالستار عبدالقوي منسي20221041

تقى عاطف السيد ابو العزم20221042

جنه محمد ابراهيم هالل20221044

جوليانا جورج اسحق حنين20221045

دنيا كريم محمد عبدالفتاح20221051

دينا جمال كمال ابراهيم خليل20221052

دينا سالمه سعد مبروك20221053

رانيا رأفت ادور وهبه20221055

رحمه ايهاب نبيل السيد20221056

رحمه محمود عبد العزيز محمد20221057

رضوي اشرف نجاح راشد سنوسي20221058

رغد احمد محمد الدمرداش20221059

رنا عبدالعزيز علي محمد عايد20221060

روان احمد حسن النجارى20221061

روان عمرو نبيل علي20221062

ريم احمد عبدهللا احمد فراج20221063

ريم محمود محمد طه سالمه20221064

زاد محمد عبد المنجى عبد الستار20221065

ساره اشرف عبدالمسيح سليمان مينا20221069

ساره محمد زغلول محمد20221070

سلسبيل محمد سعيد سيد20221071

سلمى جمال كامل محمد رضوان20221073

سلمي محمد مصطفي احمد الحويحي20221074

سماء محمود عبد الحميد حسن20221075

األحد 
11/9/2022



ID موعد الحضوراألســـــــــــــــــم رقم

 املقابل ألمسه ألستمراره مع الطالب طوال فرتة الدراسة بالكليةIDعلى كل طالب حفظ رقم 

السبت 
10/9/2022

سمر محمود احمد محمود20221076

شذا القذافى ابو رحاب همام20221078

شذي احمد محمد وجدي عبدهللا20221079

شمس اشرف عبدالرحمن محمد كامل20221082

شهد سمير عبد اللطيف عبد الغني20221083

شهد عصام الدين صادق محمد عبدهللا20221084

شهد محمد عبدالمنجي عبدالستار محمد20221085

شهد محمد محمود سيد على20221086

شيماء محمد عبدالعظيم سليمان محمود20221087

ضحى عالء الدين جميل الدسوقى20221089

ضحى محمد فايد محمد عبد الغفار20221090

عائشه ابراهيم عبدالسالم قطب عاشور20221092

عال علي محمد محمود20221103

علياء عيد ابراهيم بكرى فراج20221108

مروه مصطفي حسين عبداللطيف ابوعلي20221140

مريم ايمن مكاري لمبي20221141

مريم عاصم فتح هللا االقرع20221142

مريم عبدهللا سيد عبدهللا20221143

مريم عبدالناصر حسين صفوت20221144

مريم عمر احمد حسن عمر20221145

مريم محمد حنفي صالح20221146

مريم محمد طه حسن20221147

مريم محمود فتحى شكرى20221148

مريم نبيل قطب محمد سيف20221149

ملك احمد محمد حسن الطباخ20221157

األحد 
11/9/2022



ID موعد الحضوراألســـــــــــــــــم رقم

 املقابل ألمسه ألستمراره مع الطالب طوال فرتة الدراسة بالكليةIDعلى كل طالب حفظ رقم 

السبت 
10/9/2022

ملك جمال محمد غيطاس محمد20221158

ملك عصام حمدي محمود20221159

ملك محمد عبدالرحمن مدبولي20221160

ملك محمود جميل محمد20221161

ملك هشام عبد الفتاح عبد الحميد20221162

منه هللا احمد سعد محمد شحاته20221163

منه هللا رضا بدرالدين رمضان20221164

منه هللا عادل على عبدالفتاح20221165

منه خالد جمال الدين محسب ابراهيم20221166

منه عصام صالح الدين محمد20221167

منه علي عبدالباقي محمد20221168

مهرائيل ميالد فوزى زاخر20221169

مى حسن عوض حسن20221172

ميريام امير يعقوب مكسي يعقوب20221173

ندا عبدالمنصف عبدالعظيم محمد20221174

ندا محمد سليمان سيد20221175

ندى محمود السيد محمود عبد العاطى20221176

ندي اسعد احمد محمود20221177

ندي حازم رشاد السيد20221178

ندي عادل احمد ناجي احمد20221179

ندي علي حسن عبدالمعز20221180

نريمان محمود ابراهيم سعد الدالي20221181

نغم عاطف عبد هللا محمد20221182

نهله رشاد محمد محمد20221183

نور احمد عبدالعزيز مصطفى محمد20221184

األحد 
11/9/2022



ID موعد الحضوراألســـــــــــــــــم رقم

 املقابل ألمسه ألستمراره مع الطالب طوال فرتة الدراسة بالكليةIDعلى كل طالب حفظ رقم 

السبت 
10/9/2022

نورهان حسام حسن محمود الجبوري20221185

نورهان سيد رمضان علي20221186

نورهان شوكت احمد عبدالمجيد20221187

هاجر اسامه السيد محمد20221188

هاجر صالح عبد المجيد حسن السبكى20221189

هاجر عمر سيد محمود محمد20221190

هايدى ايهاب فاروق حسن القاضى20221191

هنا رجب احمد ذكي20221192

هنا محمد عبد الجابر السيد20221193

ياسمين ياسين مصطفي بيومي20221194

يمنى ماجد على عبد الوهاب خليل20221196

األحد 
11/9/2022



ID موعد الحضوراألســـــــــــــــــم رقم

 املقابل ألمسه ألستمراره مع الطالب طوال فرتة الدراسة بالكليةIDعلى كل طالب حفظ رقم 

السبت 
10/9/2022

ابانوب عصام صالح ميخائيل20220002

ابراهيم عزت عيد محمد20220003

ابراهيم فتحى عبدالفتاح غنيم شحاته20220004

ابراهيم محسن ابراهيم محمد20220005

ابراهيم محمد عبد الحكيم متولى20220006

احمد احمد سعيد عبدالعزيز20220007

احمد اسامه فتحى محمد عوض20220008

احمد اسامه محمود محمد حسن20220009

احمد اسماعيل على اسماعيل الديهى20220010

احمد السيد ابودهب حسانين20220011

احمد ايهاب شحاته على فضل20220012

احمد تامر فتحى عبد السميع20220013

احمد جمال مختار عبدالحميد20220014

احمد حجازى احمد حجازى مرسى20220015

احمد حسام سمير زكي االلفي20220016

احمد حسام عبدالعزيز عبدالحميد20220017

احمد حسين سعد عبدالجواد20220018

احمد خيري محمد حسن عباس20220019

احمد سامح صابر عيد20220020

احمد صابر احمد عبدالموجود20220021

احمد صبري محروس حبسه20220022

احمد طلبه محمد شحاته20220023

احمد عاطف محمد محمد معارك20220024

احمد عبد العزيز احمد محمد احمد20220025

احمد عبد العزيز عبد هللا عبد العزيز20220026

األثنني 
12/9/2022



ID موعد الحضوراألســـــــــــــــــم رقم

 املقابل ألمسه ألستمراره مع الطالب طوال فرتة الدراسة بالكليةIDعلى كل طالب حفظ رقم 

السبت 
10/9/2022

احمد عبدالنبي عبدالرسول ابراهيم20220027

احمد عالءالدين مصطفي احمد20220028

احمد عمرو ابراهيم متولى محمد20220029

احمد محسن خلف حسن عطيه20220030

احمد محمد احمد سيد احمد خلف20220031

احمد محمد صابر عبد السالم20220032

احمد محمد طلبه عبد الفتاح البسيونى20220033

احمد محمد عامر احمد20220034

احمد محمد عباس محمد20220035

احمد محمد عبد الحميد ابراهيم على20220036

احمد محمد محمود الخولى20220037

احمد محمود انيس الرفاعى20220038

احمد محمود حسنين مهدى20220039

احمد محمود سعيد محمد20220040

احمد محمود محمد احمد عبد هللا20220041

احمد مصطفى احمد رافت20220042

احمد مصطفي محمد محمد20220043

احمد ممدوح محمد مصطفى عبدالمولى20220044

احمد ناصر احمد محمد حمدان20220045

احمد ياسر احمد محمد20220046

احمد ياسر جاد سليمان20220047

احمد يحيى حماده احمد20220048

احمد يحيي زكريا توفيق20220049

ادم ياسر مصطفى وفيق عبد العزيز20220050

ادهم صالح عزت احمد ابراهيم20220051

األثنني 
12/9/2022



ID موعد الحضوراألســـــــــــــــــم رقم
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السبت 
10/9/2022

ارسانى ناجح عطيه جريس20220052

اسامه اسالم بيومى عبد العزيزبيومى20220053

اسامه محمد عبدالفتاح العمراوي20220054

اسامه محمد على محمد20220055

اسامه محمد محمود جوده محمد20220056

اسامه ياسر فاروق حسين احمد20220057

اسالم محمد احمد علي محمد سليمان20220059

اسالم ياسر زكريا حافظ زين الدين20220060

اسماعيل عبد المطلب اسماعيل فهيم20220061

اشرف عبد هللا المأمونى محمد نسيم20220062

اشرف عالء على خالد محمد حسنى20220063

اكرم محمد رمضان علي خليل20220064

السيد رضا السيد ياسين20220066

انس ابراهيم صفوت ابراهيم20220068

انس امين محمد نصار20220069

انس عادل احمد اسماعيل20220070

انس عبدالناصر ابراهيم احمد20220071

انس محمد منير عبدالستار20220072

اياد احمد تيمور كمال الدين20220073

اياد احمد عبدالغني عبدالسالم20220074

اياد مهدى محروس محمد20220075

بافلى سليمان حبشى سليمان20220080

بافلى صفوت عبد الشهيد مسعود20220081

بالل احمد صالح الدين مهدى20220086

بالل محمد يونس محمد صالح20220087

األثنني 
12/9/2022



ID موعد الحضوراألســـــــــــــــــم رقم

 املقابل ألمسه ألستمراره مع الطالب طوال فرتة الدراسة بالكليةIDعلى كل طالب حفظ رقم 

السبت 
10/9/2022

بيشوى مقنع مازن توفيق20220088

جاد عمرو جادالحق عبد العزيز20220095

جورج رأفت صابر رياض20220097

جورج شريف نبيل رسمى20220098

جوزيف سامح فؤاد نصر20220099

جوناثان مخلص وليم سامى20220100

حامد اشرف حامد احمد عيد مصطفي الجزيري20220101

حسام الدين سمير احمد سيد ابو هديمه20220108

حسام الدين هشام احمد عبدالعزيز20220109

حسام محسن حسن السيد الهالوي20220110

حسن اشرف مفرح مندور20220111

حسن شريف حسن القرش20220112

حسن صالح عبدالنبى محمد عيسى20220113

حسن محمد اسماعيل محمود20220114

حسن محمد حسن محمد حسن20220115

خالد صبحي محمد فارس20220117

خالد محمد فتحي محسب20220118

خالد مدحت السيد محمد السيد20220119

خالد مصطفي احمد مصطفي20220120

دانيال رأفت سمير اسكندر20220123

ديفيد ايمن جابر ابو اليمين20220125

روجيه وائل صبحى جيد20220135

ريمون رأفت نصيف مسعود20220139

ريمون ماجد محروس عبد المالك20220140

زياد خالد محمد طاهر20220142

األثنني 
12/9/2022



ID موعد الحضوراألســـــــــــــــــم رقم

 املقابل ألمسه ألستمراره مع الطالب طوال فرتة الدراسة بالكليةIDعلى كل طالب حفظ رقم 

السبت 
10/9/2022

زياد شريف احمد محمد اسماعيل20220143

زياد على محمد بدر الدين على20220144

زياد محمد حسنى اسماعيل20220145

زياد محمد حلمى عبد السالم20220146

زياد هانى سعد شحاته حسين20220147

سليم شريف على السيد سيد20220154

سيف الدين شادى عبدالسالم السيد20220160

سيف الدين يوسف احمد يوسف20220161

سيف جمال عبد المنعم ريان20220162

شاهر سعيد حسن مصطفى20220163

شوقى عادل شوقى معوض20220167

صموئيل مؤمن سامى ناشد بشاى20220168

طارق محمد عبدالحميد محمد20220170

طارق محمد عبدهللا فرج20220171

طالل نادي عطيه محمد20220172

عادل سيد بسيوني عبدهللا20220173

عبد الرحمن اسامه عمر عبد هللا بدر الدين20220175

عبد الرحمن صالح الدين السيد ابراهيم20220176

عبد الرحمن فتحي محمد حمادعبد العال20220177

عبد الرحمن محمد فرج محمد سلطان20220178

عبد الرحمن محمد محمود عبد الرحيم20220179

عبد الرحمن محمود احمد مبروك20220180

عبد الرحمن محمود عبد الحكيم مصطفى على20220181

عبد الرحمن مصطفى كمال على شاهين20220182

عبد الرحمن وائل عبد النبى حسين20220183

الثالثاء 
13/9/2022



ID موعد الحضوراألســـــــــــــــــم رقم

 املقابل ألمسه ألستمراره مع الطالب طوال فرتة الدراسة بالكليةIDعلى كل طالب حفظ رقم 

السبت 
10/9/2022

عبد هللا طارق محى الدين السيد20220184

عبد هللا محمد على محمود على خالف20220185

عبدالرحمن احمد السيد محمد20220186

عبدالرحمن احمد حسن عثمان20220187

عبدالرحمن احمد فاروق محمود20220188

عبدالرحمن اشرف عشري ششتاوي20220189

عبدالرحمن اشرف يوسف حسن20220190

عبدالرحمن سعيد محمد محمود20220191

عبدالرحمن صالح حسن السيد20220192

عبدالرحمن فيصل الفولى عبدالعال20220193

عبدالرحمن مجدى عيد عبد السالم العربى20220194

عبدالرحمن محمد احمد السيد محمد20220195

عبدالرحمن محمد حسن عبدالرحمن20220196

عبدالرحمن مصطفى سيد سيد احمد محمد حلمى سيد احمد20220197

عبدالعزيز على احمد على العربى20220198

عبدهللا احمد السيد عبدالعزيز نصار20220199

عبدهللا سمير محمد شاهين20220200

عبدهللا سيد مصطفي كمال20220201

عبدهللا عالءالدين سليمان عبدالجواد20220202

عبدهللا محمد زكريا حافظ20220203

عبدهللا محمد عبدهللا محمد يونس20220204

عبدالملك محمود حسين عبدالعال20220205

عبدالمنعم محمود عبدالمنعم احمد20220206

على السيد على الخضرى20220208

على السيد على السيد الجندى20220209

الثالثاء 
13/9/2022



ID موعد الحضوراألســـــــــــــــــم رقم

 املقابل ألمسه ألستمراره مع الطالب طوال فرتة الدراسة بالكليةIDعلى كل طالب حفظ رقم 

السبت 
10/9/2022

على عماد على هديب20220210

على محمد محمد بهى الدين محمد عبده20220211

علي رؤوف محمد كيالني مصيلحى20220212

علي عبدالرحمن محمد عبدالرحمن سيد20220213

عمار محسن عبدالعزيز محمد20220214

عمار محمد عباس عبد هللا20220215

عمار محمد محمود حامد20220216

عمار ياسر عبد التواب سعداوى20220217

عمر احمد عبد الفتاح جبر احمد20220218

عمر احمد محمد احمد شحاته20220219

عمر احمد محمد صالح محمد20220220

عمر اسامه حسن عبد العظيم20220221

عمر اشرف زكريا عبدالرؤف20220222

عمر ايمن مصباح عبدالسالم20220223

عمر سامح محمد جمال الدين فهمي20220224

عمر سعيد عثمان حسانين20220225

عمر عادل ابراهيم فرغلي20220226

عمر عبد المنعم سيد محمد محمد محمود20220227

عمر عزالدين عبدهللا فايد20220228

عمر محفوظ محمد محفوظ20220229

عمر محمد احمد حامد20220230

عمر محمد احمد محمد20220231

عمر محمد عبدالمليك محمد20220232

عمر محمود عبد هللا محمد20220233

عمر ناصر عبد السميع عبد الحليم طلحه20220234

الثالثاء 
13/9/2022



ID موعد الحضوراألســـــــــــــــــم رقم

 املقابل ألمسه ألستمراره مع الطالب طوال فرتة الدراسة بالكليةIDعلى كل طالب حفظ رقم 

السبت 
10/9/2022

عمر هشام عبدهللا عبدالمنعم يوسف20220235

عمرو ايهاب الدين حداد علي20220236

عمرو تامر سامي عبدالعزيز20220237

عمرو مصطفى ابراهيم محمد20220238

غسان طارق محمد محمد الجندى20220239

فادى سمير نجيب عزيز20220240

فاروق حمدى فاروق ابو المعاطى عثمان20220241

فرج خالد فرج شحاته20220244

فيلوباتير كرم منصور اسكندر20220246

كريم احمد محروس عبد النافع20220247

كريم حمدى متولى موسى20220248

كريم عماد ابوالعنين محمد20220249

كريم محمد حسيب محمد20220250

كريم يسرى طه حميده20220251

كيرلس بدير سليمان عزيز20220252

كيرلس عادل نان توفيلس20220253

كيرلس كميل صالح جرجس20220254

كيفن اسامه شاكر شكرى20220256

كيفن هانى جورج الياس جرجس20220257

لؤى احمد بديع صبرى الجندى20220259

ماذن علي سيف النصر فرج20220262

مارتن امجد سعيد توفيق20220263

مارسلينو مكسيموس سامى عبيد20220264

ماريو ميشيل مجدى فؤاد20220266

مازن محمد حسين شعبان20220267

الثالثاء 
13/9/2022



ID موعد الحضوراألســـــــــــــــــم رقم

 املقابل ألمسه ألستمراره مع الطالب طوال فرتة الدراسة بالكليةIDعلى كل طالب حفظ رقم 

السبت 
10/9/2022

مازن محمد نايف ابراهيم20220268

محمد احمد الطاهرى عبد الفتاح20220272

محمد احمد حسن سعيد20220273

محمد احمد سعيد سالم20220274

محمد احمد شوقي ذكي20220275

محمد احمد صالح محمود حسين20220276

محمد احمد عبد الهادى محمد20220277

محمد احمد عبدالنبى السيد20220278

محمد احمد علي محمد20220279

محمد احمد فتحى على20220280

محمد احمد محمد عبدهللا20220281

محمد اسالم خالد العفيفي20220282

محمد جمال عبدالغنى سيد20220283

محمد جمال علي البكري20220284

محمد حسام محمد عبدالحميد20220285

محمد حسين علي حسين بيومي20220286

محمد زينهم انور معوض20220287

محمد سامى حسن احمد20220288

محمد سيد احمد كاسب20220289

محمد سيد شبل محمد شبل20220290

محمد سيف الدين عبد الصبور احمد20220291

محمد عابر حسن كمال مصطفى20220292

محمد عاطف معوض بيومي20220293

محمد عبدالحميد وجدي عبدالعزيز20220294

محمد عبدالناصر محمد محمود20220295

األربعاء 
14/9/2022



ID موعد الحضوراألســـــــــــــــــم رقم

 املقابل ألمسه ألستمراره مع الطالب طوال فرتة الدراسة بالكليةIDعلى كل طالب حفظ رقم 

السبت 
10/9/2022

محمد عبدالوهاب محمد عبدالوهاب20220296

محمد عبدالوهاب مصطفى محمد حبة20220297

محمد عرفة سيد محمد20220298

محمد عصام محمد عبد العزيز20220299

محمد على سيد احمد طنطاوى20220300

محمد عمرو عبد المعطى احمد20220301

محمد عمرو محمود عبدالحميد20220302

محمد عيد محمد عبدالفتاح20220303

محمد كمال العطافى كمال حسين20220304

محمد ماجد احمد محمد20220305

محمد مجدي لمعي محمد سالم20220306

محمد محمود حسن محمود20220307

محمد محمود شوقي احمد20220308

محمد مصطفى على السيد على20220309

محمد هشام حسن عبد المنعم20220310

محمد ياسر محمد محمد غريب20220311

محمود اشرف محمود امين20220312

محمود ايمن رمضان سباعى20220313

محمود جمعه ربيع رمضان20220314

محمود حسن شوقي احمد عويس20220315

محمود حنفى محمود اسماعيل سالم20220316

محمود خالد محمود كامل20220317

محمود رضا عبدالحميد شرف الدين20220318

محمود سامى حامد محمود20220319

محمود محمد محمود عبود عيد20220320

األربعاء 
14/9/2022



ID موعد الحضوراألســـــــــــــــــم رقم

 املقابل ألمسه ألستمراره مع الطالب طوال فرتة الدراسة بالكليةIDعلى كل طالب حفظ رقم 

السبت 
10/9/2022

محمود محمد محمود محمود عليوه20220321

محمود محمد نائل محمود عبدالرحيم20220322

محمود مصطفى انس ابراهيم على20220323

مروان اسامه عبدالعظيم ابراهيم20220324

مروان شريف عبد اللطيف سليمان20220325

مروان محمد عبداللطيف عبدالفتاح20220326

مصطفى سعيد معوض عباس20220336

مصطفى عمرو امين سليمان الكومى20220337

مصطفى محمد عبد الحميد مصطفي20220338

مصطفي احمد مصطفي عبدالمجيد عاشور20220339

معاذ جهاد محمد عبدالوهاب حسين علي20220340

مهند السيد عطيه البندارى20220347

مهند عبدالرحيم عبدالرحمن احمد20220348

مؤمن باهلل محمد دسوقى سليمان20220349

مؤمن سامح فوزي محمود20220350

ميجل رضا اوميل متى جورجى20220352

ميالد سامى ميالد عبده20220354

نور الدين عالء عادل عبد الفتاح20220360

نور شعبان عبدالمطلب محمد20220361

نورالدين محمد الباز حافظ20220363

نورالدين محمد ربيع عبد العزيز20220364

نورالدين محمد محمد حسنين محمد قاسم20220365

هشام عبدالناصر علي محمود سيد20220373

وائل حسام محمود ابراهيم علي20220375

وجيه سمير حسين احمد20220376

األربعاء 
14/9/2022



ID موعد الحضوراألســـــــــــــــــم رقم

 املقابل ألمسه ألستمراره مع الطالب طوال فرتة الدراسة بالكليةIDعلى كل طالب حفظ رقم 

السبت 
10/9/2022

ياسين رمضان فوزى الهنداوى20220380

ياسين على ممدوح على احمد20220381

يحيى ايمن احمد محمد القواص20220382

يوسف ابراهيم صبري ابراهيم20220383

يوسف احمد سعيد محمد احمد20220384

يوسف احمد عوض عبدالحليم20220385

يوسف المكاوي محمد رشاد20220386

يوسف ايمن احمد عبده توفيق20220387

يوسف ايهاب وليم جاد الرب20220388

يوسف جوزيف اديب داود20220389

يوسف حسام احمد اسماعيل عثمان20220390

يوسف حسن ابراهيم احمد عبدالرحيم20220391

يوسف رضا مختار محمد20220392

يوسف سعيد شعبان عفيفى20220393

يوسف شريف حسن مصطفي20220394

يوسف صبحي عيد محمود عوف20220395

يوسف صموئيل زايد اسكندر20220396

يوسف طارق على عبدالعال20220397

يوسف عبد العزيز محمد عبد الموجود20220398

يوسف عبدالمنعم سيد ابوسريع20220399

يوسف عبده فتحى رشاد20220400

يوسف عمرو عبدالهادى عبدالجواد20220401

يوسف كارم وليم شحاته20220402

يوسف محمد ابراهيم محمد20220403

يوسف محمد صالح نصر20220404

األربعاء 
14/9/2022



ID موعد الحضوراألســـــــــــــــــم رقم

 املقابل ألمسه ألستمراره مع الطالب طوال فرتة الدراسة بالكليةIDعلى كل طالب حفظ رقم 

السبت 
10/9/2022

يوسف محمد صفوت محمد20220405

يوسف محمد طه ابوكريشه20220406

يوسف محمد عبد السميع على20220407

يوسف محمد فاروق ذكي محمد20220408

يوسف محمد محمد ثابت الزغبى20220409

يوسف محمد نبيه ابوالمجد20220410

يوسف مصطفى سيد محمد عامر20220411

يوسف مصطفى عبدالعزيز حمزه اسماعيل20220412

يوسف مصطفى فاروق فرج20220413

يوسف ممدوح يوسف محمود20220414

يوسف منصور احمد ابراهيم20220415

يوسف ناصر محمد كمال محمد20220416

يوسف هنائى حسين ابراهيم حسين20220417

ابراهيم ربيع ابراهيم سالم20221001

ابراهيم محمد مصطفى حامد ابو العنين20221002

ابراهيم مدحت محمود محمد20221003

احمد بكر احمد محمد20221004

احمد جمال عبداللطيف عابدين20221005

احمد حسام احمد كامل20221006

احمد ربيع احمد حسانين20221007

احمد رفعت حسن صالح20221008

احمد طارق سروجي مصطفي20221009

احمد عبد الحكيم صالح الدين ابراهيم20221010

احمد عبدهللا احمد احمد حماد20221011

احمد كرم جمال محمد عشماوي20221012

اخلميس 
15/9/2022
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احمد محمود احمد محمود ابراهيم20221013

احمد يسري سعد فرج20221014

اسامه رفعت سيد على محمد20221015

اسالم محمد امام عبدالحكيم20221017

افرايم يوسف خميس دميان20221023

بافلي منسي عزيز منسي20221034

جاسر عالء نور طرم20221043

جون هانى صبحى لويس20221046

حسن مأمون حسن مأمون20221047

حسني محمد حسني متولي20221048

حمدى خالد عبد العليم عبد النبى نور20221049

دانيال سامح كمال غبريال20221050

رامز رجائي مكرم زكي20221054

زياد توفيق عبد النبى العوضى20221066

زياد محمد عبدهللا حسن20221067

زياد محمد محمد عبدالغني20221068

سلمان احمد حامد عبدالحميد20221072

سيف الدين خالد رجب عبدالمحسن20221077

شريف محمود عبدهللا ابوالمحاسن20221080

شريف يوسف محمود حمدى20221081

صبحي محمد السيد محمد البشه20221088

ضياء الدين احمد صابر دردير20221091

عبد الرحمن محسن فريد عليوه20221093

عبدالرحمن احمد عبدالتواب احمد20221094

عبدالرحمن حسام عبدالرحمن فرج20221095

اخلميس 
15/9/2022
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عبدالرحمن طارق السيد عبدالعزيز20221096

عبدالرحمن عمرو عبدالرحمن شلبي20221097

عبدالرحمن قدرى محمد زينهم احمد20221098

عبدالرحمن محمد مصطفى عبدالباقى20221099

عبدهللا اكرامي كامل محمد20221100

عبدهللا جاسم السيد عبدالعظيم20221101

عبدهللا عزمى جالل محمد جاد20221102

على احمد بسيونى احمد جاد الرب20221104

على احمد مبارك احمد20221105

على محسن عبدالمنصف محمد20221106

علي عماد علي ابوزهره20221107

عمر محمد السيد معوض السيد20221109

عمرو ايهاب عبد الظاهر احمد20221110

عمرو محمد حسين محمد عبد الوهاب20221111

فاروق محمد فاروق يوسف20221112

كيرلس ايهاب نعيم جاب هللا20221113

ماركو هانى سعد كامل20221114

مازن وائل حسين بهاءالدين20221115

محمد ابراهيم على احمد عبيد20221116

محمد ابراهيم محمد حسين20221117

محمد احمد عزالدين حسن20221118

محمد جمال عبدالناصر عطيه ابراهيم20221119

محمد حسن فاروق محمد حسين20221120

محمد سمير احمد محمد عبدربه20221121

محمد صبري عبدالعظيم عمران20221122

اخلميس 
15/9/2022
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محمد طه عبد الحميد حسن20221123

محمد عبد الرؤف زكريا سيد20221124

محمد عبدالتواب محمد احمد20221125

محمد عماد شعبان عبدربه20221126

محمد عمر معن عيسى20221127

محمد عوض سيد حسن عطا20221128

محمد محمود خميس رزق20221129

محمد محمود عبد العال عكاشه عطا20221130

محمد مصطفى محمد عزت عبدالخالق شاهين20221131

محمد ناصر حسن محمد سالم20221132

محمد هشام محمد على غالب20221133

محمود احمد محمد احمد20221134

محمود احمد محمود عبدالعليم عريف20221135

محمود صابر عبدالعليم حسن20221136

محمود عبدالمجيد فضل مصطفي20221137

محمود علي محمد علي البرماوي20221138

محمود هاني محمود عبدالحميد20221139

مصطفى ابراهيم عبد العزيز محمد حسانين20221150

مصطفى محمود حسنى محمود إبراهيم20221151

مصطفى هانى محمد رفعت محمد صبحى20221152

مصطفي محمد انور كامل20221153

مصطفي محمد فتحي عالم20221154

معاذ حسن علي مرسي20221155

معاذ محمد فاروق عبدالرازق20221156

مؤمن جمال عبدالخالق عبدربه20221170

اخلميس 
15/9/2022
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مؤمن ناصر محروس زايد20221171

ياسين حسن محمد محمد20221195

يوسف اشرف عبداللطيف شومان20221197

يوسف سمير حليم ابراهيم20221198

يوسف عبدالحميد علي حافظ20221199

يوسف عبدالمنعم ابراهيم عبدالمنعم20221200

يوسف فتحى محمد عقل ابو زيد20221201

يوسف محمد ابو الفتوح السيد20221202

يوسف محمد حسين عيد20221203

يوسف مصطفى محمد على الشعشاعى20221204

يوسف نبيل اسماعيل واعر20221205

يوسف وليد سيد علي عطيه20221206
اخلميس 

15/9/2022


