
اسم الطالبرقم الجلوس

ىك11001 ابراهيم حسن ابراهيم حسن عىل التر

ابراهيم محمد ابراهيم كامل بدر11002

ابراهيم محمد السيد محمود برغوت11003

ابراهيم نسيم فوزى ابراهيم11004

 محمد عماره11005
ى

احمد ابراهيم الصاف

احمد اسامة محمود عبدة عرفة11006

ف احمد خليل مصطفى11007 احمد اشر

ف السيد عبدالحميد محمد القنه11008 احمد اشر

عاوي11009 احمد ايمن محمود التر

احمد جمال عىل خالف موىس11010

احمد جمال فتىح المغربى11011

احمد حامد سميح شاور11012

احمد حنفى محمد عبدالقادر11013

احمد خالد فوزي جمال الدين11014

احمد خالد محمد عبداللطيف11015

احمد رضا فاروق احمد غنيم11016

احمد سعيد رجب ابو زيد حمزاوى11017

ى ابوشنب11018 احمد سمتر احمد حسير

11019
ى

م-احمد سمتر سعد بسيوب

احمد شحات محمد السعداوى11020

ي11021 ى عبدالحميد ابراهيم الشوربىحى احمد صتى

ي محمد الشهاوي11022 احمد صتى

احمد عبدالمنعم عبدالسيد سعيد11023

احمد عبدة احمد عبداللطيف11024

احمد عطية خميس عبدالرحمن عبدهللا11025

ي11026 احمد عالء عبدالحميد عبدالغنى عرابى

احمد كليم عبدالوهاب صقر11027

احمد ماهر فاروق عبدالموجود11028

احمد محمد حسن محمود نرص11029

م-احمد محمد عبد الرؤف محمد رضوان11030

احمد محمد عبدالفتاح عبدالسيد11031

احمد محمد عبداللطيف دومة11032

 نعيم عطية جعفر11033
ى

احمد محمد هاب

احمد محمود طة دعبيس11034

احمد مسعد احمد نصار11035

احمد مصطفى محمد فتىح بلبع11036

احمد موىسي فاروق موىسي11037

احمد نرص كامل محمود درويش11038

احمد هاشم رمضان السيد11039

ادهم احمد عىل عبدالسالم الشلنى11040

اروى احمد عىل محمد عبدالجليل11041

اسامة محمد عبدالىح القفاص11042

اشاء رضا فتىحي عبدالسميع متوىل11043

اشاء عىل سعد الدهالن11044

اشاء عماد سعيد عبدالقادرفياله11045

اسالم مصطفى عبدالغنى عيىس11046



اسماء ابراهيم حسن عيىس11047

اسماء ابراهيم عىل هليل عطية حمريط11048

اسماء ابراهيم محمد عبده11049

اسماء ابراهيم محمد محمد عبدالدايم11050

اسماء عبدالرازق عبدالفتاح عبدالرازق11051

اسماء عربى رمضان عىل العربى11052

اسماء محمد السيد منصور المزين11053

اسماء محمد مؤمن محمد11054

ي محمد ابوشنب11055
ى

اسماعيل بسيوب

االء ابراهيم عزت صدقة11056

االء احمد عجىم عىل الطواب11057

ف عبدالمنعم صوان11058 االء اشر

االء جمعة مرىس محمود سلطح11059

االء عىل محمد محمد فاضل المعداوى11060

 احمد11061
ى

االء محمود عبدالشاف

السيد عبداللطيف فهىم السيد الهواري11062

امال محمد عىل عبدالعزيز الديب11063

ى11064 امنية محمد عوض طلبة البحتر

  جاد الصعيدى11065
ى

امتر محمد بسيوب

ة احمد مصطفى ابوزيد11066 امتر

ف محمود عبدالرحمن عبدالمنعم11067 ة اشر امتر

ة سعيد سعد حمزة متوىل11068 امتر

ة كمال محمد خميس غانم11069 امتر

ة محمد ابراهيم سالم زيدان11070 امتر

ى11071 ة محمد محمود امير امتر

دان11072 انىحى احمد محمد التى

انىحى محمد عبدالصادق عبدالجيد فرج11073

اندرو تامر ظريف صبىح ذىك11074

يد محمد11075 ى انور ايمن ابو التر

اياد حاتم محمد السيد يونس11076

11077
ى

ف اية ابراهيم طلبة الصاوى الصتر

اية احمد عىل ابويوسف11078

اية جمال عطية حامد محمود11079

اية رضا احمد ناميش11080

اية رضا عبدالواحد محمد الطباخ11081

اية رمضان رشاد عىلي11082

اية رمضان محروس راغب عامر11083

اية كامل كمال كامل العبد11084

اية محمد محمد سيف هلل11085

قاوى 11086 معادلة- ايمان سيد احمد عبد المنعم الشر

ايمان صبىح عبدالهادى ابو بكر الخينر11087

ايهاب سالمة محمود سالمة مجاهد11088

بثينة سعيد فتح هللا الجمال11089

ى11090 بسمة الحسينى ابراهيم حسانير

بسنت محمد فتىحي العبد11091

بشار مخيمر حسن بغدادى عالم11092

تامر اسامة عزت محمد الغزاوى11093



تسنيم احمد سعد عبدالجليل عىل11094

يد عىل شحاته11095 ى تسنيم يحنر ابوالتر

جابر احمد جابر احمد جعفر11096

ى ايهاب حنا عوض11097 جاكلير

ف احمد احمد ابوزرد11098 جهاد اشر

جوزيف ميشيل ابراهيم عبدالمالك مسيحه11099

ية وهبة عزىم11100 جون وج

جيسيكا االمتر فؤاد غطاس رزق11101

جيهان بشتر عبدالرؤف سليمان11102

م-حازم جمال قطب الماىح 11103

ية محمد عبد الفضيل11104 حامد وج

حبيبة حسنى محمد مازن11105

حسام عالء يشي محمد عبيد11106

حسن ابراهيم محمد عبداللطيف حبيبة11107

ى11108 م-حمدى عابد كامل محمود امير

11109
ى

حمزة محمود محمد محمد التوب

حنان عالء عبيد فايزعبيد11110

11111
ى

حنان محمود احمد محمد مدب

خالد حامد عبدالحميد حامد البنا11112

م-خالد محمد درويش البطش 11113

خالد نرص جودة جمعة11114

خلود خليفة رمضان محمود خليفه11115

ى ممدوح عبدالجواد قناوى11116 ختر

دعاء محمود عبدالحميد الشاذىل محيسن11117

ي11118
ى

دينا حسن محمد حسنى كفاف

دينا محمد فهىمي الجندي11119

 احمد11120
ر

راىم عالء محمد شوف

رحاب عبدالنارص عبدالبارى ابراهيم خليفه11121

رحمة محمد عبدالجواد الصباغ11122

رضا محمد عبدالحفيظ النحال11123

رنا رمزى احمد محمود االنصارى11124

يع السيد احمد شحاته11125 روان احمد رب

روان احمد عبدالحميد عبدالمقصودهندى11126

روان احمد عىل محمد عىل مرشدى11127

روان تاج الدين محمد ابراهيم ابو الحاج حسن11128

روان خالد محمد السعيد رحال11129

يع عبادى عىل سعيد11130 روان رب

روان رفاهللا سعد عمر11131

روان طلعت محمدعىل احمد خليل11132

روان عبدة ابراهيم الدمنهورى11133

11134
ر

روان عماد رمضان عبدالباف

ى درويش11135 روان عوض عنتر حسير

روان غريب محمد احمد غريب11136

 الشال11137
ى

رونا حسان عبدالمنعم مواف

رويدا احمد عبد الحميد عبد المقصود هندى11138

ريم صفاء كامل محمد شمة11139

م-ريم عىل حسن السيد11140



ريم محمد زهدي السيد عبدالحميد محمد11141

ريم محمد محمد عبدالمنترص عبدالقوي11142

ري  هام حلىم محمد حفنى عبدالعال11143

ري  هام نرص عىل حافظ عماره11144

ري  هام وائل جابر رومية11145

زهور هاشم محمد احمد مختار11146

ى11147 زياد احمد محمد احمد عىل ابو الحسير

ي11148
ى

زياد خالد سعد زغلول الحوف

11149
ى

م-زياد محمد اسماعيل محمد الديباب

ى11150 ى عبدالعظيم حسير زينب حسير

سارة حسام الدين زكريا حراز11151

11152
ى

سارة سعيد فتىح الصاف

سارة سمتر سمتر عبدالمطلب البياع11153

سارة عبدالمنعم عبدالمنعم محمد دومه11154

سارة محمود كمال احمد محمد شهاوي11155

سامح سعد الصاوى محمد عوض منصور11156

ساندي ابراهيم عبدة سعد ابراهيم11157

سعد حمدى سعد البخشوان11158

سعد صابر سعد مسعود صابر11159

سلىم احمد عبدالسالم منىس11160

سلىم احمد محمد جمال الدين القالع11161

سلىم عبد هللا عبد الوهاب عىل المراكنى11162

سلىم محمد نارص الدين فؤاد اسماعيل سعيد11163

سمر خالد حسن عبدالمتجىلي11164

سندس سعيد محمد احمد القطاوى11165

سهيلة السيد عزت حماد شعبان11166

سهيلة رمضان محمد محمد ابوزامل11167

سهيلة سعيد شعبان اسماعيل الغرباوى11168

ى11169  منصور دخيل حسير
ر

سهيلة شوف

سهيلة طارق محمود خطاب11170

سيف الدين طارق محمد جابر الغندور11171

شاهندة محمد عثمان احمد محمد عثمان11172

وق حسان ابراهيم البدوى11173 شر

يف قديحه11174 وق قدرى حسن شر شر

يف عىل محمد رمضان عىل حسن11175 شر

يف محمد عبدالرازق عبدالحميد عبيه11176 شر

شمس خالد شعبان عبدالقادر11177

ين عبدالرحيم محمد عبدالرحيم االنصارى11178 شتر

شيماء محروس السيد الصبىحي11179

شيماء محمد مسعد كمال الدين قادوس11180

ى11181 ى حمدى عبدالمجيد شاهير صتى

طة رضا بهنىسي شومان11182

عائشة مصطفى عوض ابراهيم11183

عادل ابرهيم درهات محمد درهات11184

عادل احمد انور شداد11185

عادل عالء عادل الغباىسر11186

عاصم مسعد محمد احمد سليمان11187



عاطف عبدالعزيز محمد عبدالعزيز11188

عبد الرحمن محمد عىل داود11189

11190
ر

عبدالحليم عىل السيد اسماعيل دسوف

تون11191 عبدالحميد صالح احمد محمد عبدالرحمن زي

عبدالرحمن ابراهيم رشاد ابراهيم محمد11192

يف محمد جالل ابوالختر11193 عبدالرحمن شر

عبدالرحمن محمد الشحات قناوى شحاته11194

عبدالرحمن محمد صابر محمود شهاب11195

عبدهللا رضا صميدة خليفة خليفة11196

يم حميدة حمدان11197 عبدهللا عبدالمحسن رح

عبدالمنعم احمد عبدالمنعم سليمان حميده11198

عبدالمنعم سعد مساعد هيبه11199

عزة اسامة مصطفى يوسف طايل11200

عزة مسعد يوسف عبدالحميد النجار11201

عصام احمد عيسوى احمد بكر11202

عصام طارق عىل حسن ابو خاطر11203

ى  سليم11204 عالء الدين خالد سعد امير

عالء الدين رشاد محمود جادالموىلي عبدالرحمن11205

م-عالء الدين سعد عبد الصادق محمد مقلد11206

عمر ابراهيم محمد محمود الجزار11207

ف فتىح عبدالحميد ابو سنه11208 عمر اشر

عمر باسم محمود سالم11209

م-عمر حسن شعبان حسن 11210

م- عمر عبد العزيز ابراهيم محمد جالل 11211

عمر عبدالحليم ابراهيم فتح هللا متوىل11212

عمر محمد فكرى عبدالصادق قريطم11213

عمرو ايمن محمد احمد فرغىل11214

عيد احمد عبدالصبور نوح11215

غادة انور اصالن انور حسان11216

غادة محمد محمد عىلي رحمه11217

غادة محمود جمعة عىل يونس11218

ه11219 ى فارس احمد عبداللطيف محمد حبلتر

فاروق محمد فاروق ابراهيم محمد11220

فاطمة الزهراء حسن عبدالعليم عالم عبدالرؤف11221

فاطمة الزهراء عىل محمد حمروش11222

فاطمة عبدالنارص مليىحى سالم اسماعيل11223

ي عبدالتواب المراىسي11224 فاطمة عبدالننى

فاطمة وفيق محمد سليمان11225

ى11226 فتىح رمضان عبدهللا عبدالعال شاهير

ى سعد احمد11227 فرحة امير

كريم ثابت السيد احمد11228

ى عىلي ابو سعيد11229 كريم جالل حسير

نه11230 نة بغدادي ابو زي كريم مسعد ابوزي

كريم ناىحى محمد احمد حسن سليم11231

 عبدالحميد شحاتة يوسف11232
ى

كريم هاب

قاوى11233 لس سعيد ناشد معوض شر كتر

لمياء عىل عبدهللا سيد احمد درويش11234



 محمد  عبدالحليم ترىك11235
ى

لمياء هاب

لينة محمود عىل حمزة عامر11236

مؤمن احمد رجب عىل ابو شعره11237

مؤمن زكريا شعبان محمدهنداوي11238

ى البغدادى11239 مؤمن محمود رفعت توفيق امير

وك عبد الحميد11240 وك عبد الباسط متى متى

محمد ابراهيم محمد سليمان11241

محمد احمد حامد ابو العزم11242

محمد احمد عبدالجابر احمد عبدالخالق11243

محمد احمد عبدالرحمن محمد الشافعي11244

محمد احمد محمد شعبان جاد الحق11245

ف غازى  خليل عيىس11246 محمد اشر

ف محمود محمد مصطفى11247 محمد اشر

محمد السيد محمد حامد شحاته11248

محمد السيد مكاوى السيد عيد11249

محمد الشحات سعيد احمد السيد11250

محمد الشحات عوض ابراهيم11251

محمد ايمن محمد حسن الصواف11252

محمد ثروت ابراهيم محمد11253

محمد جمال السيد عطية الشاج11254

محمد جمال محمد احمد امام بدوى11255

محمد حسام الدين ممدوح ابراهيم السيد11256

محمد حسن محمد كامل عبدالرؤف11257

محمد حمدى عبدالعزيز عبدالجليل11258

محمد حمدى محمد عبداللطيف11259

م-محمد خالد فهىم ختعن 11260

محمد رؤف سعد نعمة هللا11261

محمد رحاب رمزى زىك ابراهيم11262

م-محمد رضا عىل السيد الغرباوى11263

محمد رفعت قطب سعد قمح11264

محمد رمضان محمد زىكي فتح هللا11265

محمد ساىمي سعد احمد الشيخ11266

محمد سعيد السيد العربى محجوب11267

يف بيوىم احمد11268 محمد شر

محمد صبىح عبدالحميد محمد زيد11269

محمد صبىح فتىح فهىم11270

محمد صالح عبدالحميد عىلي11271

محمد صالح محجوب رمضان11272

محمد طارق عبدالرحيم السيد عبدالحميد11273

محمد طة عبدالغفار احمد عجالن11274

تون11275 محمد عادل حلىم محمد زي

محمد عادل عبدالمنعم مختار11276

محمد عبدالمنعم شعبان ابو شنة11277

ى11278 محمد عبدالمنعم عمران حسير

محمد عصام الدين كمال محمد مطتر11279

محمد عصام قاسم الصاوى11280

محمد عالء الدين محمد الصقعان11281



محمد عىل السيد عىل عامر قرقر11282

محمد عىلي عىلي عبدالعاطي عاشور11283

محمد فرج عدىل عبدالجواد الدعبوىسي11284

محمد فريد حسن فهىمي حبيبة11285

محمد محمد عبدالعزيز صوان11286

ة11287 محمد محمود عبداللطيف  محمودعشر

محمد محمود عبدالنظتر عثمان11288

محمد مدحت عبدالرحيم عبدهللا السقا11289

محمد مسعود عبدالونيس مسعود محمود11290

محمد مصطفى احمد محمد الصاوى11291

محمد منصور فتىح محمد عوانه11292

م-محمد نارص كامل احمد نارص11293

محمد نبيل ابراهيم فرج احمد موىس11294

محمد وائل محمد داود11295

محمد وليد محمد حجاج11296

11297
ى

 الزمراب
ر

محمد ياش محمد شوف

محمود ابراهيم احمد محمود خليفة11298

محمود ابراهيم عيد عبداللطيف11299

محمود احمد الصاوى منصور الزقم11300

محمود اسامة محمود عىل رسالن11301

محمود عامر هنداوى عبدالغنى11302

محمود كامل احمد هويدى11303

محمود محمد بركات احمد بدر11304

محمود محمد سعيد محمود بكر11305

م-محمود محمد محمود محمد راشد11306

محمود مصطفى رمزى مصطفى محمد11307

ى نجم11308 مرام مىح السيد امير

مروان السيد عبد الجليل النجار11309

مروان محمد سعد كامل عامر بدر11310

ية محمد الحليوى11311 مروة وج

ف ابراهيم عرفة احمد11312 مريم اشر

نوبى المنشاوى بربر11313 مريم جمال الشر

مريم حميدو عبدالجواد سليمان نصار11314

ى جمعه الهنداوى11315 مريم رضا صتى

مريم ساىم ساويرس عبدالمالك11316

مريم ساىم صميدة خليفة جاموس11317

مريم عبدالهادى محمد ابو بكر11318

 عبدالعزيز ابو قورة11319
ر

مريم عصام شوف

مريم عمر احمد عبدالهادى سليمان11320

مريم ماجد محمد احمد مصطفى11321

 فرج11322
ى

مريم مصطفى رجب بسيوب

ي سعد ابو عامر11323
ر

مسعود صدف

م-مصطفى عبد السالم انور زايد11324

مصطفى محمد فوزي محمد عبدالواحد11325

م-مصطفى محمود حمادة طه مصطفى عبد ربه 11326

ي محمود حجازي11327
ي احمد مصطفى

مصطفى

ي محمد الجارم11328 معاذ محمد ختر



منار محمد عىل احمد هاشم العبد11329

منار نارص السيد رزق ابو سمك11330

منة هللا وائل احمد محمود عرص11331

منى احمد عباس صادق اسماعيل11332

ي جمال السيد فرج عمر11333
منى

مينا عادل رمزى جندى11334

ى11335 مينا ماجد اسكندر رياض متر

ناديا مدحت احمد عبدالمجيد محمد11336

نادين سعد محمد زغاوة11337

ناريمان زهران كمال الدين عبد المعىط رمضان11338

نانىسي ايمن محمد مصطفى ادريس11339

نجالء عىل محمود محمد الدبيىحى11340

ى عىلي11341 ندا عىلي محمود حسير

ندا فؤاد محمد حافظ مجاهد11342

ندى احمد عىل محمد الزهوينى11343

ندى احمد محمد محمود شحاته11344

ندى حسن انور صقر11345

ندى رمضان محمد محمد ابوعمر11346

ندى شور عىل اللينى شور11347

ندى محمد عباس احمد خميس11348

وك خميس11349 ندى محمود عبدهللا  متى

ندى مصطفى عبد العاط مصطفى11350

نرجس صبىح نبية عبدالحميد اسماعيل11351

ى محروس عبدالعزيز ابراهيم الففر11352 نرمير

نسمة فرج عبدالعاط عبدالمجيد ضباب11353

نوران احمد عبدالمقصود احمدعبدهللا11354

نورهان عماد عىل حسن ابو حسن11355

نورهان فايز عبدة كامل دياب11356

ة هشام محمد محمد عابدين11357 نتر

هاجر عبدالعزيز محمد مصطفى ماضى11358

هاجر محمود السيد محمود االجهورى11359

هادى صالح عبدالمنعم عبدالرحمن فياض11360

هانيا عبدالعزيز صالح زغلولة11361

هايدى خالد محمد نرص عبيد11362

هايدى شحات عوض عىل قنديل11363

هشام سعد عبدالبصتر مهدى11364

هند احمد محمد بدوى صومع11365

هند عاطف عىل ابراهيم11366

وفاء سالم احمد غنيم11367

وفاء عبدالرحمن رمضان عبدالرحمن عباس11368

وفاء عبدالعزيز محمد عبدالعزيز احمد11369

ى11370 م-والء اسماعيل احمد محمود حسير

ى السيد عبداللطيف محمد شحاتة11371 ياسمير

ى الشحات رزق الفطيىس11372 ياسمير

ى حسن محمد محمد صفار11373 ياسمير

قاوى11374 ى حسن يوسف حسن الشر ياسمير

ى خالد عبدالحق سعد ابو زامل11375 ياسمير



ى منصور فتىح منصور خليفه11376 ياسمير

يحنر ايمن ابراهيم موىس11377

يش جابر وجدى جابر عبد المجيد11378

يوسف السيد حسن النجيىل11379

يوسف جمال ابو المجد الدرديرى11380

يوسف عبد الرحمن محمد عىل زيان11381

ي نجيب حنا11382 يوسف ناىحى

ف11383 احمد رافت عبد الونيس شر

ابانوب ناىحى مسيم بشارة11801

ي11802
ى

ابراهيم كمال محمد ابراهيم الجرواب

ابراهيم محمود ابراهيم زمزم11803

احمد جمال حسن عبد المجيد الجزار11804

م- احمد حسن احمد حزيمة 11805

احمد طلعت عبد الحميد محمد ناصف11806

احمد عبدالمقصود عبد الرازق سالم11807

احمد عبدالمنعم عبدالمنعم محمد سعد11808

قاوي11809 احمد محمد عىلي عبدالحميد الشر

ي11810 اسالم احمد مسعد ابراهيم شلنى

اسالم بهجت محروس عبد الحليم صقر11811

ي الصباغ11812 اسماء محمد ختر

امجد كرم نرص كامل ميخائيل11813

ي عبدالهادي احمد11814
ه لطفى امتر

 فهيم حنا 11815
ر

م-جمال ايمن شوف

جهاد محمد محمود محمد نبيه خليل11816

11817
ى

م-حسام محمد احمد كيالب

ى عىلي عاشور11818 حمدي حسان حسنير

داليا السيد محمد حسن القط11819

دعاء محمد عبدالعزيز ختر هللا حسن11820

ى محمد11821 رقيه رضا حسير

روان حافظ عبدالمقصود ابراهيم عوض11822

روان عماد احمد حسن خرصى11823

ري  هام محمد احمد محمدعبدهللا شلش11824

زينب عيد محمد عبدالعاطي عىلي بدوي11825

ساره السيد عبدالحميد ابو زيد11826

سلىمي جمال ذىكي محمد معتوق11827

وق ايمن محمد عبدالعزيز بصل11828 شر

طارق مسعود محمد محمد ابراهيم نافع11829

غاده عىلي محمود يونس محمد11830

فاطمه محمد عبدالفتاح قطب نصتر11831

كريم محمد محمد عبدالجواد قرقورة11832

كريم محمود كمال خطاب11833

محمد احمد عبدالحميد حزين11834

ي11835
ي الففر

محمد احمد عبدالحميد مصطفى

محمد السيد محمد السيد الرشيدي11836

محمد حمدي محمد فتح هللا بدر11837

ى خليفة زيدان11838 محمد صتى

محمد عبدالكريم سالمة سليمان11839



محمد نبيل حسن محمد فايد11840

ي العيسوي11841
مروان ايهاب عبدالمقصود السيد عبدالغنى

مروه مؤمن محمد الصادق المقدم11842

مريم حسام الدين عبدالعزيز محمد بيوىمي11843

ى سعد محمد العسال11844 معتر

منار عبدالمجيد مسعود عبدالمجيد11845

ندي احمد محمد عباسيه11846

م-ندي محمود عبد المنعم محمد11847

ي كامل ابراهيم العبد11848
ى مصطفى ياسمير

ف صالح الدين محمد محمد11849 يوسف اشر

يوسف محمد ابراهيم عبدالسالم11850

ف فتىح دعبسم11851 عربى- م-محمد اشر


