
name restriction_status academic_status stud_seating_id

رضوان ابراهيم دمحم خليفة ابتسام 5001

دمحم احمد السميع عبد ابتسام 5301

احمد الحق عبد مسعد ابراهيم 5002

المنعم عبد الحميد عبد حمدي احمد 5003

رمضان حسان رمضان احمد 5004

العزيز عبد احمد مختار احمد 5302

دمحم مصطفي ابراهيم اسراء 5005

اليساوي احمد جمال اسراء 5303

منصور هللا عبد حمدي اسراء 5006

منصور احمد سيد رأفت اسراء 5007

موسي ابراهيم محمود طه اسراء 5304

الرحمن عبد علي الرحمن عبد اسراء 5305

الشرقاوي علي احمد عيد اسراء 5201

دمحم احمد دمحم فايز اسراء 5008

محمود عرفه دمحم اسراء 5009

عثمان ابراهيم مصطفي اسراء 5601

الجبالي عوض محمود صالح اسرار 5501

الشافعي امين السيد اسالم 5651

خليفة احمد سيد سعيد اسالم 5202

هزاع الحليم عبد دمحم اسالم 5010

احمد الحميد عبد احمد اسماء 5011

شلبي الرحيم عبد احمد اسماء 5012

السيد دمحم احمد اسماء 5013

احمد محمود احمد اسماء 5014

الواحد عبد ابراهيم السيد اسماء 5015

دمحم ناصف بهجت اسماء 5306

عمران علي دمحم حسنين اسماء 5652

دمحم صابر حمدي اسماء 5307

العزيز عبد مختار خالد اسماء

دمحم العظيم عبد رمضان اسماء 5653

دمحم الفتاح عبد سالم اسماء 5308

السيد المنعم عبد صالح اسماء 5309

دمحم فايد العزيز عبد اسماء 5203

جاد عطيه ابراهيم عطيه اسماء 5602

حسين علي النادي علي اسماء 5204

غريب بيومي غريب اسماء 5654

علي دمحم حسن دمحم اسماء 5205

الزير سالم رفاعي دمحم اسماء 5603

ادم احمد احمد مختار اسماء 5016

احمد دمحم ناصر اسماء 5017

احمد هنداوي وجيه اسماء 5018

السيد دمحم فهمي اشكار 5310

دمحمي الفتاح عبد عالء اكرام 5019

حليمه السيد ابراهيم االء 5020

عراقي غديري حسن االء 5206

ابراهيم السعيد دمحم طارق االء 5502



شاهين دمحم الفتاح عبد دمحم االء 5701

راغب لطفي دمحم االء 5702

دمحم ابراهيم دمحم الجوهرة 5703

الهبيان توفيق علي الشيماء 5503

حامد دمحم مصطفي الشيماء 5504

دمحم العزيز عبد عزت الفت 5021

دياب محمود عطا جمال اماني 5505

احمد السيد حمدي اماني 5751

مليجي زغلول عاطف اماني 5311

السباعي خطاب دمحم اماني 5207

احمد متولي ناصر اماني 5022

درويش الرحمن عبد درويش امل 5312

شعبان دمحم الرافع عبد امل 5313

السيد الدسوقي الرحمن عبد امل 5023

بيومي دمحم العظيم عبد امل 5314

دمحم الرازق عبد هللا عبد امل 5315

دمحم احمد عنتر امل 5024

العليمي دمحم محمود امل 5316

علي علي ناصر امل 5317

مشهور دمحم هللا عبد الدين تاج امنيه 5318

قنصوه الجليل عبد النبي عبد امنيه 5208

يوسف دمحم عنتر امنيه 5752

عجاج علي شفيق فريد امنيه 5209

دمحم الفتاح عبد دمحم امنيه 5506

الخالق عبد البديع عبد منير امنيه 5507

الشرقاوي المغني عبد السعيد اميره 5210

السحيمي حسن السيد اميره 5319

حسين القادر عبد حسين اميره 5655

احمد سيد دمحم حماده اميره 5025

سالمه فهيم مصلح سمير اميره 5026

خلف الخالق عبد النبي عبد اميره 5027

فؤاد دمحم احمد فوزي اميره 5320

بنداري دمحم مهدي مجدي اميره 5321

احمد السيد احمد دمحم اميره 5322

ابراهيم علي دمحم اميره 5028

المقمر مصطفي احمد مسعد اميره 5323

ناصف بحيري مسعد اميره 5753

علي الصادق عبد دمحم انجي 5029

العظيم عبد الرسول عبد انهام 5030

احمد محروس الصادق عبد ايات 5324

الرحمن عبد رجب احمد ايمان 5604

احمد الجليل عبد احمد ايمان 5508

علي محمود احمد ايمان 5031

العليمي المنعم عبد السيد ايمان 5325

الغني عبد دمحم السيد ايمان 5032

الشعراوي احمد جمال ايمان 5033

الرازق عبد الغنيمي رجب ايمان 5034



السيد بدر رجب ايمان 5326

شعيب علي رجب ايمان 5035

مرسي السيد سمير ايمان 5211

شلبي محمود شلبي ايمان 5036

سليمان دمحم الباسط عبد ايمان 5327

عمر مروان الحميد عبد ايمان 5328

مهدي دمحم الخالق عبد ايمان 5037

سليمان دسوقي عجيب ايمان 5212

حسن علي العظيم عبد علي ايمان 5329

النبي حسب متولي كامل ايمان 5605

صالح محمود الفتاح عبد مجدي ايمان 5038

حسن المنعم عبد دمحم ايمان 5213

حنفي دمحم النبي عبد دمحم ايمان 5330

هللا عبد علي مصطفي دمحم ايمان 5656

ابراهيم توفيق محمود ايمان 5039

هللا عبد التواب عبد محمود ايمان 5657

السيد عفيفي ياسر ايمان 5214

الزيات علي عزت سمير ايناس 5215

المجيد عبد محسب الرؤف عبد ايناس 5331

محمود مصطفي هللا عبد ايناس 5332

محمود احمد صالح دمحم ايناس 5606

قاسم احمد حافظ احمد ايه 5216

اسماعيل احمد رمضان احمد ايه 5333

عيشه ابو عباس شفيق احمد ايه 5704

دياب ابراهيم دمحم احمد ايه 5217

ابراهيم احمد السباعي ايه 5218

سليم مصطفي الدين بدر ايه 5040

متولي علي يوسف جمال ايه 5041

متولي المطلب عبد جوده ايه 5334

حسين احمد حسين ايه 5042

المؤمن عبد دمحم سامي ايه 5219

الجليل عبد دمحم سالمه ايه 5220

فوده دمحم صالح ايه 5043

دمحم ابراهيم طارق ايه 5658

الديب الوهاب عبد احمد عادل ايه 5044

دراج دمحم الصبور عبد ايه 5335

احمد رجب المحسن عبد ايه 5221

محفوظ فوزي فتحي ايه 5607

عامر ابراهيم مجدي ايه 5222

يسن السيد حسيني مجدي ايه 5045

دمحم الباري عبد دمحم ايه 5336

محروس اللطيف عبد دمحم ايه 5608

دمحم عيسي دمحم ايه 5046

حليمه حمدان دمحم دمحم ايه 5047

دمحم زيد ابو مخيمر ايه 5048

عبده عطيه مرتضي ايه 5509

حسين علي المنعم عبد مسعد ايه 5223



السيد طه يسن ايه 5224

احمد الخالق عبد احمد بسمه 5225

اغا الرحمن عبد احمد بسمه 5510

ابراهيم الستار عبد الستار عبد بسمه 5337

الرحمن عبد عبده العزيز عبد بسمه 5049

دمحم احمد فريد دمحم بسمه 5609

حليمه دمحم ممدوح بسمه 5050

القصري الحليم عبد صابر تسنيم 5226

دمحم حسن حسن دمحم تغريد 5511

زيدان ابراهيم زيدان تقي 5512

راشد حلمي امجمد تهاني 5338

جاد المعز عبد دمحم تهاني 5610

عمر الفتاح عبد رمضان تيسير 5051

اماره دمحم احمد جهاد 5339

حافظ العليم عبد السيد جهاد 5340

سلطان هاشم رأفت جهاد 5341

ابراهيم نصر حسن لؤي جهاد 5227

مرعي زكي دمحم زكي حراء 5513

السعود ابو طه ابراهيم دمحم حسام 5342

سلطان العزيز عبد احمد حسن 5343

الجمل عوف سعيد حسناء 5514

العزيز عبد سند دمحم حنان 5228

دمحم فرج دمحم احمد داليا 5052

السيد ابراهيم حسن داليا 5229

القوي عبد السيد خالد داليا 5515

مصطفي صبري الرؤف عبد داليا 5053

الوشاحي متولي جمال دعاء 5344

الحليم عبد محروس خيري دعاء 5516

سالم احمد عادل دعاء 5345

فاضل الشحات المقصود عبد دعاء 5054

هللا عبد دمحم المنعم عبد دعاء 5346

عزيز صموئيل عماد دميانه 5517

عبدالغفار العربي دمحم عادل دينا 5518

العزيز عبد دمحم عنتر دينا 5055

العجمي عباس السيد دمحم دينا 5659

مصطفي معوض مصطفي دينا 5056

الفتاح عبد دمحم ممدوح دينا 5660

العزيز عبد مهدي العزيز عبد رانده 5661

عمرو المكارم ابو جمال رانيا 5057

حسن اسماعيل صبحي رانيا 5347

دمحم عثمان فوزي رانيا 5348

دمحم دمحمي السيد رباب 5058

هللا عبد احمد علي رباب 5059

خاطر السيد احمد حمدي رحاب 5060

مصطفي حسن يحي رحاب 5519

زيدان الحميد عبد محمود رحمه 5230

دياب المنعم عبد دمحم مجدي رضوي 5349



احمد عفيفي دمحم رفيده 5231

دمحم بيومي جبر ناصر رنا 5611

سويلم ابراهيم الشحات دمحم روفيده 5350

السالم عبد حسن حمدي روناء 5061

مسعود دمحم السيد اشرف ريم 5232

الهدي ابو طه امين ريهام 5233

الدسوقي ابراهيم حمدي ريهام 5520

دمحم نبيه عصام ريهام 5062

احمد جوده محد ريهام 5521

يوسف دمحم دمحم ريهام 5351

المحسن عبد العظيم عبد ريهان 5522

زيد ابو جمال ايمن زهيه 5063

الخواجة دمحم احمد زينب 5352

السيد الرحمن عبد الدسوقي زينب 5064

ابراهيم فتحي شحات زينب 5065

الشعراوي دمحم حسن دمحم زينب 5234

نوار علي محمود هشام زينب 5523

عطا احمد هللا عبد احمد ساره 5524

دمحم محمود اشرف ساره 5235

الشافعي متولي الشافعي ساره 5066

احمد العزب العزب ساره 5236

عطيه السيد جمال ساره 5525

دمحم يوسف دمحم حمدي ساره 5067

حنفي الحميد عبد حنفي ساره 5237

العزم ابو الرحمن عبد سعيد ساره 5662

ابراهيم دمحم سعيد ساره 5238

هللا عبد احمد العزيز عبد ساره 5353

العزب الوهاب عبد دمحم ساره 5612

غنيم محمود حامد محمود ساره 5354

مصطفي مصيلحي محمود ساره 5068

دمحم الفتاح عبد صالح سالي 5355

السيد احمد دمحم سالي 5069

العال عبد محمود محمود سالي 5239

ميخائيل فايز رأفت سامح 5356

الوهاب عبد السيد ياسر سامح 5070

السيد تركي فوزي تركي سحر 5240

بيومي عبده سالمه سحر 5071

الوكيل عبد دمحم حسانين سعاد 5526

النجار الرحمن عبد حمدي سعاد 5357

الكريم عطا خيري دمحم سلمي 5072

الباسط عبد سامي سلوي 5358

مسعود الصمد عبد سعيد سلوي 5073

احمد المعاطي ابو احمد سماح 5074

قربه احمد علي احمد سماح 5359

السيد متولي السيد سماح 5075

العزيز عبد الجواد عبد انور سماح 5360

دمحم يوسف السعيد دمحم سماح 5076



عطيه معوض سليم دمحم سماح 5077

ابراهيم الحليم عبد منصور سماح 5078

علي القادر عبد السعيد سمر 5361

حجازي دمحم جالل سمر 5663

شعبان قطب جمال سمر 5079

علي دمحم جمال سمر 5080

ابراهيم دمحم ابراهيم خليل سمر 5613

صبيح السيد صبيح سمر 5614

شاهين احمد السيد صالح سمر 5241

علي دمحم علي سمر 5527

مرسي حسن مجدي سمر 5081

الصادق عبد القادر عبد دمحم سمر 5615

يوسف عواد دمحم سمر 5616

السيد ناصف دمحم سمر 5528

دمحم فايد مصطفي سمر 5242

الرازق عبد دمحم كمال نبيل سمر 5243

زايد محمود توفيق سعيد سميره 5244

المولي عبد دمحم دمحم احمد سميه 5245

حسنين حافظ دمحم سميه 5664

صبيح علي صالح سهام 5529

ابراهيم سريع ابو دمحم ابراهيم سهير 5362

اسماعيل متولي كمال سهيله 5363

عفيفي حمزه السيد شروق 5364

الخالق عبد هللا عبد زينهم شروق 5754

دمحم المنعم عبد سامي شروق 5365

متولي الرازق عبد مجدي شرين 5366

العزيز عبد صالح السيد شيماء 5530

فايد يوسف هللا عبد السيد شيماء 5082

الخالق عبد علي حامد شيماء 5367

مصطفي علي علي رأفت شيماء 5368

سليمان الهادي عبد سليمان شيماء 5246

الحليم عبد مصلحي شوقي شيماء 5247

دمحم الفتاح عبد صبري شيماء 5531

علي حسين صالح شيماء 5248

ابراهيم محمود الشكور عبد شيماء 5369

صقر حسن دمحم مجدي شيماء 5083

هندي رضوان جوده صباح 5532

ابراهيم غريب ابراهيم صفا 5084

الحليم عبد الشيمي الحليم عبد 5533

جلجل هللا عبد دمحم هللا عبد 5085

دمحم فرج ابراهيم عبير 5249

علي الفتاح عبد دمحم احمد عبير 5370

الدماطي الرؤف عبد دمحم عبير 5371

سعد الخالق عبد عبده دمحم عبير 5086

وهدان لطفي دمحم عبير 5372

السيد المنعم عبد السيد عزيزه 5087

العشري احمد سيد عزيزه 5088



اسماعيل دمحم دمحم محمود علي 5373

الدسوقي عزت الحكيم عبد علياء 5089

ابراهيم الرحيم عبد جالل عماد 5617

السالم عبد طه احمد عمار 5618

العال عبد السيد الفتاح عبد عيشه 5090

طالب ابو شوقي ايمن غاده 5374

المليجي الغفار عبد احمد جمال غاده 5375

يوسف محمود سعد غاده 5534

دمحم هللا عبد عادل غاده 5091

بيومي دمحم العليم عبد غاده 5092

الهواري حسن علي نصر غاده 5250

علي موسي الفتاح عبد فاتن 5535

السيد مختار هشام فاتن 5376

ابراهيم السيد ابراهيم فاطمه 5093

عطية دمحم ابراهيم احمد فاطمه 5251

احمد السيد دمحمي احمد فاطمه 5705

الغني عبد بشري الزهراء فاطمه 5377

العال ابو يوسف الزهراء فاطمه 5378

منصور هللا عبد السيد فاطمه 5094

جمعه طه جمعه فاطمه 5379

السيد العزيز عبد رجب فاطمه 5252

موسي الرحمن عبد سعيد فاطمه 5536

الجليل عبد صبري فاطمه 5380

السيد دمحم الحميد عبد فاطمه 5381

بيومي دمحم الرسول عبد فاطمه 5619

الحميد عبد المنعم عبد فاطمه 5665

عليوه السيد دمحم فتحي فاطمه 5620

احمد يوسف فرج فاطمه 5382

الوهاب عبد منصور مجدي فاطمه 5383

الفتاح عبد ابراهيم دمحم فاطمه 5095

رجب الفتاح عبد ناجح فاطمه 5253

برجل دمحم امام فتحيه 5096

حسن جالل دمحم فريده 5254

عزب دمحم احمد قمر 5666

اللطيف عبد مختار دمحم قمر 5537

الخالق عبد اشرف كاميليا 5255

السيد الخالق عبد سيد كريمان 5097

عفيفي احمد دمحم دمحم كريمان 5384

السيد صالح جمال لمياء 5098

الشناوي ابراهيم دمحم لميس 5256

هللا عبد دمحم اشرف ليلي 5385

زيد ابو صبحي شوقي ليلي 5099

متولي سعد خالد ماجده 5538

الجيوشي السيد عيد فتحي ماجده 5539

حبشي عادل مارينا 5386

السيد صبحي السيد محاسن 5100

عفيفي بيومي احمد دمحم 5387



عفيفي احمد اسامه دمحم 5621

موسي احمد جمال دمحم 5257

الدين شرف دمحم جمال دمحم 5755

دمحم النبي عبد حسين دمحم 5388

ياسين علي علي سيد دمحم 5101

سالم القادر عبد عادل دمحم 5667

رجب السيد عاطف دمحم 5102

عامر العال عبد عامر دمحم 5103

فرج العزيز عبد عيد دمحم 5756

دمحم الحكم عبد دمحم دمحم 5389

السيد محرم ممدوح دمحم 5622

دمحم مروان صابر محمود 5104

الدين نصر فوزي صبري محمود 5390

الحميد عبد فتحي الحميد عبد محمود 5668

الغني عبد توفيق جمال مروه 5258

البربري امين السيد حسن مروه 5391

الرحمن عبد الستار عبد مروه 5392

سالم بيومي دمحم علي مروه 5393

علي محمود علي مروه 5259

مصطفي حسن موسي مروه 5394

السيد سالم السيد مريم 5395

سليمان علي المعبود عبد مشيره 5396

شلبي دمحم زكريا منار 5105

مغربي دمحم مسعود منار 5260

اللطيف عبد الحميد عبد منير منار 5706

السيد مصطفي دمحم دمحم منال 5397

السيد حافظ السيد مني 5707

ابراهيم الفتاح عبد حسن مني 5261

حامد البدوي احمد شاكر مني 5262

خضير عبده يوسف صابر مني 5263

منصور محمود منصور مني 5540

عمر دمحم ناجي مني 5398

حسن دمحم جمال مها 5106

برغوت دمحم دمحم الحميد عبد مها 5107

حسن هللا فتح المنعم عبد مها 5264

دمحم الفتاح عبد دمحم مها 5108

ابراهيم السيد ابراهيم مي 5109

احمد صبحي اشرف مي 5399

احمد المنعم عبد سمير مي 5110

العزيز عبد السيد العزيز عبد مي 5400

الكريم عبد محمود الكريم عبد مي 5111

حسين ابراهيم دمحم مي 5401

سالمه الخالق عبد دمحم مي 5708

علي العظيم عبد ماهر دمحم مي 5112

دمحم العزيز عبد ناصف مي 5402

عفيفي حسن العليم عبد رضا مياده 5113

علي كامل صالح مياده 5541



الدن بيومي دمحم لطفي ناديه 5403

عطيه ابراهيم طارق ناريمان 5265

سالم المنعم عبد دمحم نجالء 5669

علي عليوه ابراهيم نجوي 5623

البربري دمحم ابراهيم نجوي 5266

شحاته حسن الفتاح عبد صالح ندا 5404

قاسم الرحمن عبد الحميد عبد ندا 5114

حمود محي السعيد دمحم ندا 5115

احمد سعيد احمد ندي 5267

محمود المنعم عبد خالد ندي 5268

سالم القادر عبد سعد ندي 5116

السعود ابو علي حسن حمدي نرمين 5542

الجواد عبد عيد عادل نرمين 5405

مصباح علي مسعد نرمين 5117

خليل دمحم احمد السعيد نسرين 5543

حسين شرف دمحم ابراهيم نسمه 5118

عجاج دمحم المحسن عبد مسعد نسمه 5119

احمد حسين طه نشوي 5120

الجعبري زيد ابو عزت نعمه 5121

سليمان علي دمحم نعمه 5122

حنين ابراهيم ماهر نفين 5269

الخولي جاد الرحيم عبد احمد نهاد 5406

علي غريب السيد عارف نهاد 5407

دمحم الرحمن عبد الجواد عبد نهاد 5408

محمود محمود الناصر عبد نهال 5270

حجاب السيد دمحم زكريا نهله 5409

كساب بيومي حسن السيد نهي 5123

الجزار السيد عواد عاطف نهي 5410

فرج الكريم عبد المهدي عبد نهي 5124

بدر السيد ابراهيم نورا 5709

احمد حسن احمد نورا 5125

ربه عبد ابراهيم علي جوده نورا 5411

العزم ابو دمحم سمير نورا 5412

عطية احمد هللا عبد نورا 5544

الزعفراني ربه عبد زكريا نورهان 5126

صابر الفتاح عبد صبحي نورهان 5127

حسن حسن العظيم عبد نورهان 5624

السيد ابراهيم عوني نورهان 5413

محفوظ بشير دمحم نورهان 5414

عفيفي الصادق عبد جمال هاجر 5128

محمود العظيم عبد حمدي هاجر 5129

جاد مغاوري سمير هاجر 5625

الصباغ دمحم ابراهيم هاله 5271

السباعي المعبود عبد الشحات هانم 5130

الطويل صابر النبي عبد هاني 5131

ابراهيم الصياد دمحم الصياد هبه 5272

دمحم دمحم جمال هللا هبه 5132



دمحم قاسم ماهر هللا هبه 5757

حسين المجيد عبد سعيد هبه 5545

دمحم محفوظ سمير هبه 5415

المحسن عبد رضا هدوء 5273

رزق علي ابراهيم هدي 5416

سليمان السعود ابو احمد هدي 5417

ابراهيم محفوظ ابراهيم هدير 5710

دمحم العزيز عبد زكريا هدير 5670

الحميد عبد هللا جاب صالح هدير 5133

مرسي دمحم المنعم عبد هدير 5418

دمحم القادر عبد كامل هدير 5419

احمد حامد كمال هدير 5134

مصطفي الرحمن عبد مجدي هدير 5135

تبع حسب علي جمال هديه 5136

الناصر عبد العظيم عبد هناء 5546

دمحم العزيز عبد دمحم هناء 5137

عفيفي دمحم احمد محمود هناء 5138

عكاشه فريد ثروت هند 5711

الشبيني جوده سالم هند 5420

شحاته سالمه المنعم عبد هند 5421

دبور دمحم هللا عبد عوده هند 5139

المقصود عبد الحميد عبد فتحي هند 5140

سعد لطفي دمحم هند 5712

شريف الباز دمحم منتصر هند 5422

الغمراوي السيد سعيد هيام 5547

احمد حافظ دمحم حمدي وجيهه 5548

السيد علي سمير وحيد 5626

الجندي السيد محمود ورده 5423

دمحم السيد فتحي وسام 5141

السيد دمحم زكريا وفاء 5549


