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IDSStudent Name15151020560

1011511542االء محمد صالح نبيه احمد1

63418536االء مصطفي سعد المرسي2

1110517548ايه ابراهيم نجاح بدور3

1310511544ايه احمد محمود محمد حسين4

141248543ايه حامد احمد شوقي محمد مكرم5

41248533ايه سعيد عبد الفتاح محمد6

712811543ايه عبد المنعم عبد الرحيم احمد ابو النصر7

1412520556ايه محمد هالل حمود عيد 8

812414543ابرام اميل فوزي رياض منسي9

412416541ابرام فخري شاكر نخله10

114410534احمد اشرف السيد السيد11

714412542احمد السيد عبد العزيز محمد محارم12

1211614548احمد السيد محمد حسين13

612911543احمد السيد محمد علي حموده14

110612534احمد امين احمد امين15

810916548احمد ايمن عبد الفتاح ذكر هللا16

412612539احمد بشري عبد المطلب احمد17

احمد بالل محمد احمد عبد اللطيف18

19xx احمد جمال محمود عراقى

99617546احمد حاتم عبد المنعم الطويل20

1110312541احمد رضا رفعت حسن دبيس21

22xx احمد رامى عبد المقصود رمضان

711914546احمد رمضان االمير غانم رمضان23

38516احمد سامي محمد السيد حجاج24

25xx012320540احمد سعيد لطفى حسن يوسف

1411711548احمد سعيد احمد المهدي شعبان26

18615535احمد سمير محمد ابراهيم فرج27

711911543احمد صالح عبد العاطي محمود28

5898535احمد طارق محمد علي عبد هللا29

Course name and code
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99917549احمد عادل حافظ بيومي30

58912539احمد عطا محمد عطا31

055احمد علي سالم عبد القادر سعد32

910617547احمد فاروق رزق احمد رزق33

34x69517542احمد فهد عبد العزيز المعزاوي

35x113714540احمد كامل عوض كامل النجار

1214920560احمد مجدي فؤاد النجار36

311517541احمد محمد ابراهيم سليمان37

510814542احمد محمد ابو العباس محمد شاهين38

1211916553احمد محمد توفيق اليماني39

712813545احمد محمد سامي حسين محمد بلبع40

21088533احمد محمود ابراهيم عبد الرحمن الشاذلي41

42x312912541احمد مدحت احمد حسن عبد الغني

139920556احمد منصور محروس منصور43

1111917553احمد هشام ابراهيم محمود خطاب 44

110617539احمد وجدان يوسف عبد القادر محمد 45

27912535اسامة محمد عبد الستار محمود الشريف46

1010518548اسراء السيد عبد الوهاب عبد الفتاح البلتاجى47

612514542اسراء جمال خضير محمد  مصطفى 48

1010817550اسراء حسن احمد عثمان عبد هللا49

1210920556اسراء عبد المنعم احمد محمد الباشا50

119920554اسراء عبده عبد السالم عبد الهادى51

62517535اسراء محسن على محمد الصفطاوى52

1311920558اسراء محمد مسعود ابراهيم على 53

1210714548اسراء نبيل مصطفى مصطفى البزاوى54

55x88818547اسالم احمد حسين خليل احمد

139517549اسماء يحيى مبروك حماده احمد شعبان56

413917548اشرف احمد محمد احمد خليل عوض57

813916551البرت سمير فوزى نظير58
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106819548الشيماء السيد حسن حسن محمود59

99316542امام صبحي علي البنا60

1013614548امنيه محمد السيد صبري فتيحه عصفور61

79717545اميره عبد العال عبد الفتاح محمد62

145614544اميره منصور عبد الوهاب سليمان الحمراوي63

714617549انجي سامح حسن محمد حسن64

1312820558اندرو جورج لبيب جرجس لوقا65

1512920560انس محمد عادل احمد عبد القوي ونس66

138520551ايثار يوسف ابراهيم عبد هللا المرسى67

1210812547ايمان رجب عبد المطلب منصور68

68520544ايناس محمد عبد الرزاق حسن69

511415540ايهاب احمد عبد العظيم محمد عبد الحليم70

71xx510715542ايهاب سعيد كامل فتح هللا

77413536ايهاب حماده محمد حبيبه 72

612619548بريهان محمد يسرى ابراهيم دعبس73

138920555بسمة سعيد حلمى العباسى74

75xx29720543باسنت محمد عبده محمود طلبة

21297535بالل محمد ابراهيم الجندى76

77x 43317532بهاء السيد بهاء ابراهيم

78xx 5510بيتر فايق عجايبى بخيت

107812542بيتر فادى سلمى ميخايئل79

80x312816544بيتر ميالد فام برسوم فام

61079537بيشوي سمير ميخائيل واصف مينا81

82x610613540تغريد مجدي برعي عز العرب

127817549تيسير عوض عمري شعبان83

108816547جورج سهيل سمعان منصور84

310817543جوستينا عازر ميشيل عازر85
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913812547جون فادى سامى ميخائيل غبلاير 86

87x 69913542جينا اميل رزق ابراهيم فرج هللا

51298539جينا رأفت لمعى بقطر شحاتة 88

89x 35718538حسام الدين احمد احمد محمد

90x 614712544حسام محمد عبد الحميد محمد سليمان

91xx حسن عبد السالم على احمد

92xx حسن حامد حسب النبى عبد العال

93xx 110714537حسن محمود احمد احمد خضر

78818546خلود اسامة خالد محمد خالد94

712811543خميس احمد محمد محمد عبد هللا95

96xx دعاء محمد حسن جاد

1112615549دعاء محمود ابراهيم السيد97

97519545دعاء مصطفى محمد احمد همام98

119619550دينا احمد كمال حامد عبد ربه العدوى 99

711814545رامى ميالد يعقوب حنا 100

1111614547رانا محمد محروس محمد احمد 101

29711534رانا يحيى على حسن يوسف102

610515541رضوى عصام محمد ابراهيم محمد 103

214617544رغده هانى محمد عبد المنعم104

1210814549رفيق هشام رفيق محمد برغوت 105

1213620556رنا محمود فوزى عبد الحميد106

147617549روجينا بدر الدين على بحر بدرى 107

1310613547روضة شريف محمد السيد صبور 108

910920553روميساء عبد الحليم منصور محمد سمهود109

1411818556روينا عهدى محمد ادهم الصحن 110

119813546ريمون عبد المالك عيسى ابراهيم جاد 111

58820546ريهام احمد محمود عبد المجيد 112

512618546زينب على السيد ابراهيم 113
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97820549زينب عوض احمد محمد حسين 114

1410914552سارة حسن على عبد السالم على115

118616546سارة رمضان هاشم شاطر احمد 116

1212720556سارة عادل محمد محمد سلطان117

108811542سارة عبد الرحيم عبد الغنى عبد الرحيم118

611819549سارة كمال عبد العزيز محمد حسنين 119

119515545سلمى بسام عبد المنعم البرشومى120

121xx 38711534سلمى سعيد ابراهيم محمد سيف الدين

136813545سمر محمد متولى متولى 122

127520549سمية بهاء الدين حسين حسن 123

1314417553سيف الدين نبيل فاروق محمد سعيد ابو عيشة 124

910918551شريف عبد الستار شريف ابو مضاوى 125

126x 19713535شيماء عبد الحميد عبد هللا الشاذلى

127x 68917545صابر اشرف صابر محمد عثمان

1211511544عالية محمد مختار محمد متولى 128

98614542عبد الرحمن اشرف محمد قدرى 129

19014529عبد الرحمن سمير فريد عبد الحليم 130

1012714548عبد الرحمن محسن السيد توفيق شعبان 131

98715544عبد القادر فايد عبد العزيز فايد السيد بدر 132

79617544عبد الكريم ابراهيم قطب فودة 133

17920542عبد هللا محمد عبد المنعم عبيد محمد 134

135x 49711536عالء جمال الدين ابراهيم سليم

55613534على ابو بكر على عثمان حسين136

137x 411617543على احمد على حسن على

49416538على محمود محمد محمود مرشد 138

912516547عماد صديق محمد عماد الدين محمد 139

511620547عمر محمد محمد محمد محمود الدليل 140
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141x 50516531عمر محمود محمود امين قراعة

1114920559عمرو احمد حسن مرسى 142

143x 812613544عمرو احمد محمد مصطفى مصطفى

1010613544عمرو اسامة عادل عبد العزيز144

124918548عمرو محمد محمد محمد الحلوجى 145

146x139719553عمرو نشأت حسنين ابراهيم حسنين

98512539عنان على عبد هللا ابو الريش147

713810543غدير محمود محمد محمود عبد اللطيف 148

1314820560فؤاد محمد محمد اسماعيل حسين149

119820553فاطمة السيد على محمد 150

1012919555كاميليا سعيد محمد محمد151

1213620556كريستين رمسيس ميالد صليب قلدس 152

56818542كريم عماد عبد هللا جنينة153

611413539كيرلس جمال دانيال تاوفيلس 154

210917543كيرلس عاطف شوقى بطرس 155

1413619557ليديا مدحت ابراهيم سيداروس 156

157x 79815544مؤمن احمد ابراهيم محمد ابراهيم

35614533مؤمن ايمن فهمى عبد هللا محمد 158

159x 57516538مؤمن محمود حسين محمد متولى

49920547مارى مرقص اسحق اسكندر 160

813616548مازن مجدى محمد محمود محمد 161

162x 010815538مايكل فايز بشارة ابراهيم

1010819552محمد ابراهيم محمد حنفى محمود 163

1112515548محمد ابو بكر عبد الغفار محمد 164

31297536محمد احمد ابراهيم احمد 165
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110919544محمد احمد عبد العزيز عبد الرحيم عويس 166

39516538محمد احمد محمود عبد العاطى احمد 167

114813541محمد اسامة عبد العزيز عامر محمد 168

56616538محمد اشرف احمد محمد عزت 169

170x محمد السيد عباس صالح

911613544محمد امجد عبد اللطيف الدقيقى171

19813536محمد امير عوض محمد الزعويلى 172

28814537محمد ايهاب الدين عبد هللا هاللى 173

611817547محمد ايهاب سالمة عبد القادر 174

118615545محمد جمال شحاتة عيسى عيسى 175

912820554محمد جمال عطية بالل 176

11375531محمد حسين عبد الحميد حسين محمد البراوى 177

178x 11048528محمد حمدى ابراهيم على حشاد

179x 57818543محمد خالد محمد احمد خليل

312411535محمد رأفت محمد امين زويل 180

181x 2110518محمد رمضان محمد على

49310531محمد سعيد على عقيلة مرعى 182

313714542محمد صالح الدين محمد ابراهيم طه 183

129919554محمد صالح على احمد عبد النبى 184

1311814551محمد طارق محمد محمود داود 185

210414535محمد عاطف زكى محمد ونس 186

1012610543محمد عبد الجواد ابراهيم عبد الجواد ابو عطا 187

29915540محمد عبد الحميد عبد المنعم محمد النحاس 188

189x 512315540محمد عبد الرحمن زكى طلبة سلطان

410620545محمد على احمد على مصطفى 190

1214315549محمد على على بسيونى شلش 191

712712543محمد على ماهر محمد عبد الفتاح 192

76720545محمد على محمد على عثمان 193

1013516549محمد كامل على عبد العال 194

195x 510713540محمد لطفى عبد العظيم نوار
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512419545محمد مجدى عبد الحفيظ محمد بحيرى 196

78311534محمد مجدى محمد على عياد197

198x 39616539محمد مدحت احمد محمد مرسى

512413539محمد مصطفى ابو ستة محمد عبد هللا 199

200x 412417542محمد ناصر عبد المنعم حافظ

201x 1113320552محمد نبيل حسن احمد

202x 714314543محمد ياسر محمد دبور

813918553محمود ابراهيم السيد زكى محمود عمارة 203

613620550محمود ابراهيم محمد سعيد ابو السعود 204

87314537محمود احمد محمد سعيد ابو رخا 205

8935530محمود جابر احمد محمد بخيت 206

207xx 115314538محمودخالد عبد المجيد الدسوقى

312414538محمود رزق محمود عبد الحفيظ 208

131138540محمود صالح سالم عبد القادر 209

210x 83616538محمود عبد الحفيظ محمد عيسى تمام

98316541محمود عبد السالم ابو زيد السيد ريحان211

612919551محمود على ابراهيم محمد المهر 212

213x311520544محمود كمال توفبق مرسي النجار

106917547محمود محمد ابراهيم شبل خليل ضيف 214

78615541محمود محمد عبد البصير السيد صوار 215

35311527محمود محمد رمضان مرسى216

126914546مرام محمد نصر سعد شفيق 217

139810545مروان ابراهيم احمد ابراهيم محمد شحاتة218

1213919558مروان ابراهيم خميس السيد على 219

101438540مروان طارق محمد رأفت على عمر 220

101178541مروان عبد الحفيظ ابراهيم عبد الحفيظ عبد العال 221

811811543مروان مصطفى محمد محمد صالح 222
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119919553مروان ممدوح محمود عبد الحميد عثمان 223

119617548مروة مجدى احمد مرسي 224

119913547مروة محفوظ محمد محمد على 225

226xx 055مريانا مجدى فكرى وينس

68918546مريم هشام محمد احمد كامل 227

1512617555مصطفى احمد ابراهيم محمد صالح 228

1011916551مصطفى خالد محمود مصطفى شنب 229

1011518549مصطفى سامى احمد عبد هللا احمد 230

314515542مصطفى مجدى حسن احمد عبد العال 231

28917541مصطفى محمد عبد الشفيع محمد احمد سلمان 232

56717540مصطفى مسعد ابراهيم عبد السالم ابراهيم 233

149817553مصطفى ممدوح حنفى محمود عزب 234

235xx 1104520مصطفى ممدوح مصطفى محمد خفاجى

611711540مصطفى هشام مصطفى القمحاوى 236

1111715549منه هللا سامح محمد عبد الجواد البتانونى 237

108714544منه هللا شعبان احمد حسين سالم 238

97712540منى محمد احمد عبد العزيز عمارة 239

129916551مونيكا اسامة نبيه ابراهيم جرجس 240

39914540مونيكا عبد المجيب عزيز عياد الحريدى 241

1112719554مى احمد فؤاد ابراهيم الدسوقى الرفاعى 242

911714546مى حلمى عطية محمد عثمان 243

18715536مى على ابراهيم على مشعل 244

69512537مى محمد حمدى على رفاعى 245

99717547مى محمد عبد الدايم محمد غانم 246

913819554مى محمد عثمان محمود 247

98412538مى محمود موسى احمد 248

710918549مياده صالح مصطفى احمد سليمان 249

1011512543مياده عاطف خضر حسين 250

71278539ميرنا اشرف احمد محمد عبد الرحمن 251

510317540ميرنا عبد القادر السيد محمد جزر 252
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47417537ميسون مبروك حسن ابراهيم احمد الحناوى 253

210814539مينا عجيب بخيت سليمان 254

99818549مينا ماجد عدلى مجلى غبلاير 255

119811544مينا نبيل توفيق عبد الملك ابراهيم 256

1111717551نادية على السيد على القعيد 257

8678534ندى ايمن محمود عبد هللا سعيد 258

48712536ندى عصام الدين بسيونى غريب259

1214620557ندى عالء حسن دسوقى 260

1113619554ندى على مسعود احمد سالم 261

262x 27619539ندى محمد فريد صالح جمال

38717540نهله محمد على عرمش 263

127611541نهى احمد على الجمال 264

98618546نهى فخرى جابر على 265

1410817554نهى نصر محمد سعد الصوفانى 266

1014817554نور ابراهيم احمد السيد العشرى 267

118513542نورهان احمد صابر صالح جندى 268

1410819556نورهان بكرى احمد بكرى حماد 269

812819552نورهان فتحى فتح الباب ابراهيم 270

271x 3659528هاجر احمد سامى محمد امين

89719548هاجر على احمد على فضل هللا 272

1411920559هاله احمد محمد احمد ابراهيم 273

1210811546هبه محمود محمد عماد 274

275xx 25317532هبة جمال زكى سالم

47620542هدير عماد السيد سيد احمد 276

412614541هشام السيد حافظ 277

109719550هند محمد احمد فايد 278

98420546هند محمود احمد عبد الالهى احمد279

280x 710716545هويدا محمد سعد على حسن

139814549وسام سعيد السيد مرسى جمعه 281

1110720553والء احمد محمد على السقا 282

283xx 58317538والء احمد خميس على عبد الغنى

912814548والء عبد الرحمن عبد المقصود يوسف 284

18710531يارا احمد عطية محمود سليم 285

510417541يارا سامى عبد الوهاب احمد محمود 286

1212915553ياسر حميده محمد محمد عمار 287

1310914551ياسر محمد حسين عبد العال 288

1513620559ياسمين سعودى عطية متولى زمزم 289

126720550ياسمين صبحى امين على مرزوق 290

136611541ياسمين عبد هللا جابر مرزوق احمد 291

413814544ياسمين على عبده محمد عثمان 292

613819551ياسين كمال مبروك على قاسم 293

911819552يحيى حسن نصر الدين محمد ابراهيم 294

295xx 712720551يوسف محمد عبد القادر سيد احمد

113614539يوسف مدحت صبحى عطا جرس 296

احمد احمد رفعت محمد1خ297

ايمان رمضان عبد الحميد محمد عبيدو 1خ298

محمود ابراهيم محمود حسن 1خ299



IDSStudent Name15151020560

011516كريم احمد محمد الزفتاوى 1خ300

ماريان ميشيل رمزى بولس 3خ301

صفاء محمد احمد محمد 2خ302

33محمد فاروق سالمة بخيت 3خ303

نهى محمد حامد عسر 1خ304

اسالم محمد احمد ابراهيم 3خ305

56315534يسرى نبيل ابراهيم محمد3خ306

رامى السيد عبد الفتاح شعبان 1خ307

محمد فؤاد يونس محمود 3خ308

محمد عبد الفتاح العيسوى احمد 3خ309

بيتر كامل شحات سليمان 2خ310

رائف حنا بطرس حنا 3خ311

تامر اباهيم احمد رزق 2خ312

رؤوف رياض ساروفيم 3خ313

محمود عبد شعبان الفحام 1خ314

مصطفى هانى عبد الهادى عبد الباقى 1خ315

6719537والء جمال حافظ عبدالرحمن 

6814533محمد رجب أحمد أبوعامر 

51117538محمد حمدي حفني محمد بدوي

61320544دينا صبري أحمد يوسف 

5818536هيثم محمد حسن مصطفى 

31016534مازن رضا عبدالعزيز 

6619536دعاء السيد عبدالمنعم 

10918542أحمد مصطفى حسن محمد بيومي 

تخلفات 


