
20

18

19

احمد وجدى نصر عبدالمادر احمد 2018

اسامه السيد حلمى دمحم المتولى 2019

اسامه جمال عبدالمنصف سليم 2020

16

17

14

15

احمد مصطفى ابراهيم الزمانى 2014

احمد مصطفى رجب مصطفى الشناوى الحداد 2015

احمد ممتاز دمحم الهادى عبد الرحمن دمحم 2016

احمد واصف حامد حامد دمحم سيد احمد 2017

12

13

10

11

احمد دمحم احمد دمحم يوسف 2010

احمد دمحم السيد على النجار 2011

احمد دمحم فتحى عوض هللا 2012

احمد دمحم مرشدى حسين 2013

8

9

6

7

احمد السيد على ابو بكر 2006

احمد السيد دمحم ابو الخير سعد 2007

احمد عبد الجواد حسين عبد الجواد الحفناوى 2008

احمد فتحى عبد هللا عثمان حجازى 2009

2

انصراف حضور اسم الطالب رلم الجلوس م

3

ابانوب فهمى عطا هللا فهمى عبده 2001

ابراهيم حمدى السيد السيد رزق 2002

ابراهيم معتز احمد يوسف النجار 2003

1

4

5

ابراهيم هنداوى ابراهيم هنداوى ابراهيم 2004

احمد ابو الفتوح مطاوع عبد الرحيم مطاوع 2005
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انصراف حضور اسم الطالب رلم الجلوس م

40

38

39

بالل اشرف رجاء احمد زينه 2038

جهاد سامح دمحم محمود زياده 2039

حازم دمحم رجب السيد مسلم 2040

36

37

34

35

ايمن السيد على دمحم ضيف هللا 2034

ايمن دمحم الدسولى عبد الحميد على 2035

ايه عالء عبد السالم مطاوع 2036

ايهاب دمحم احمد محمود غالب 2037

32

33

30

31

اياد دمحم لطفى دمحم مصطفى رجب 2030

اية مصطفى فتحى مصطفى المطان 2031

ايثار متحت عبد العليم سالمه فوده 2032

ايمان على عبدالمنعم على على 2033

28

29

26

27

الصادق هاشم الصادق يوسف 2026

امجد دمحم دمحم السعيد نصير 2027

اميرة ميمى ابراهيم السيد 2028

انور حسنى انور عبد الموى الغلبان 2029

24

25

22

23

اسماعيل دمحم دمحم اسماعيل 2022

اشرف عبدالخالك بسيونى عبدالعزيز 2023

االء غازى رزق احمد 2024

السعيد دمحم السعيد دمحم الرحمانى 2025

اسالم ايمن عبد الباسط السيد دمحم21 2021
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انصراف حضور اسم الطالب رلم الجلوس م

60

58

59

سيف الدين عماد عبدالحميد حسن الشامى 2058

شهاب رمضان سالم مصطفى عبدالعال 2059

طارق دمحم السعيد على عبدالحميد 2060

56

57

54

55

روان الهادى عوض السعيد دمحم 2054

زياد رافت حلمى على يوسف 2055

زين حمدان زين السيد 2056

سعيد جمال السعيد ابو صالح 2057

52

53

50

51

رضا مسعود احمد عبدالرازق بهنسى 2050

رمضان السيد سعد دمحم بتت 2051

رنا الزينى احمد على يوسف 2052

رندا حمادة عبد المنعم احمد النجار 2053

48

49

46

47

خالد على عبدالمادر عبدالغفار 2046

خالد دمحم فتوح دمحم عطا 2047

داليا سعيد السيد غازى البدوى 2048

رحمه عماد دمحم دمحم فريد 2049

44

45

42

43

حسام هانى فوزى دمحم الجناينى 2042

حسن عبدالفتاح ابراهيم عبده عبيه 2043

حمزة مجدى حسنين احمد حسنين 2044

خالد ابراهيم جاد حافظ ابراهيم 2045

حسام دمحم كمال متولى النمر41 2041
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انصراف حضور اسم الطالب رلم الجلوس م

80

78

79

عمر خالد مصطفى السيد الديب 2078

عمر عالء عبدالمجيد يوسف كامل 2079

عمر على جمعة مرسى حسين 2080

76

77

74

75

عمار على دمحم السيد صالح 2074

عمر احمد دمحم دمحم حماد 2075

عمر السيد بالل ابراهيم المرشدى 2076

عمر خالد ابراهيم الدسولى دمحم 2077

72

73

70

71

عبدالرحمن عبدالفتاح الجوهرى دمحم 2070

عبدالسالم عثمان عبدالسالم الخضر 2071

عبده حمودة حمودة بسيونى الجزار 2072

على رضا دمحم ابوهرج 2073

68

69

66

67

عبد الناصر دمحم حامد عامر عامر النشرتى 2066

عبد الهادى خالد احمد رمضان لميمم 2067

عبدالرحمن حسنى سعيد عبدهللا دياب 2068

عبدالرحمن رضا دمحم البيلى دمحم سليمان 2069

64

65

62

63

عبد الرحمن احمد ابراهيم عبد السالم حمود 2062

عبد الرحمن محمود زكى محمود المن 2063

عبد الرحمن ياسر حسين عثمان دمحم 2064

عبد هللا حسين عبد السالم غنيم 2065

عاطف حمدى الرفاعى ابو المعاطى61 2061
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انصراف حضور اسم الطالب رلم الجلوس م

104

105

102

103

دمحم عبد الوهاب دمحم نبيه احمد االلفى 2102

دمحم عبدالفتاح عبدالمعتمد عبدالدايم 2103

دمحم عبده بركات دمحم دمحم بركات 2104

دمحم عالء عبد هللا دمحم عبد الهادى 2105

100

101

98

99

دمحم العربى مرزوق ابو رية 2098

دمحم سالم ابو المعاطى رياض ابو المعاطى 2099

دمحم عبد الروف البيومى عبد الروف البيومى 2100

دمحم عبد اللطيف ابو الفتوح دمحم المرسى 2101

96

97

94

95

دمحم احمد دمحم يسرى السيد سعده 2094

دمحم اشرف الرفاعى محمود 2095

دمحم السيد حمادة احمد عطوان 2096

دمحم السيد يوسف السيد دويدار 2097

92

93

90

91

دمحم ابراهيم عبدالحميد ابوالمعاطى طايلة 2090

دمحم احمد على سالمه هيكل 2091

دمحم احمد فوزى عباس السيد 2092

دمحم احمد دمحم الشناوى دشيش 2093

88

89

86

87

كريم رمزى دمحم عمر احمد 2086

كريم دمحم محمود ابو المعاطى 2087

مازن دمحم عبدالعزيز مصطفى المبس 2088

ماهر دمحم ماهر دمحم المغازى 2089

84

85

82

83

عمر على عبدالحميد حسين العطار 2082

عمر دمحم عيد حسن كامل 2083

فوزى ابراهيم عبد الرازق ابراهيم عيسى 2084

كريم الصاوى احمد الصاوى 2085

عمر على عبدالحميد احمدسليمان81 2081
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انصراف حضور اسم الطالب رلم الجلوس م

132

133

130

131

همس عماد صالح عبد العزيز درويش 2130

يوسف خلف عبد اللطيف حسن 2131

يوسف رضوان السعيد دمحم خليل 2132

يوسف طلعت ابراهيم على شرابى 2133

128

129

126

127

نادر عالء عبدالواحد عبدهللا دمحم 2126

نرمين دمحم دمحم السيد ندا 2127

هاجر احمد عبد الرازق احمد غازى 2128

هاجر هشام حسن حسن مطر 2129

124

125

122

123

مغازى رفعت دمحم عبدالعاطى 2122

منى احمد ابراهيم دمحم المطان 2123

ميرنا هشام دمحم عبد المنعم زكريا 2124

مينا هانى عبده مريد ميخائيل 2125

120

121

118

119

مروان خالد عبدالفتاح خليفه عبدالعال 2118

مصطفى جمال محمود احمد حسين 2119

مصطفى عبده شحاته عبدالغنى حسن البهبيتى 2120

معاذ دمحم الدسولى ابراهيم االسيد 2121

116

117

114

115

محمود دمحم مصطفى دمحم حسين 2114

محمود دمحم مصطفى محمود سراج 2115

محمود هشام بدراوى الغنام 2116

مروان السعيد السعيد عبد العزيز الرصيف 2117

112

113

110

111

دمحم يحيى صالح عوضين 2110

محمود فتحى على عبدة رزق هيكل 2111

محمود دمحم جمعة دمحم ابوجامع 2112

محمود دمحم زناته السيد زناته 2113

108

109

106

107

دمحم عمر السيد دمحم المغازى 2106

دمحم فتحى دمحم على باشا 2107

دمحم محمود عبد العزيز محمود 2108

دمحم نوفل زكى احمد الماضى 2109

طارق عزت عبدالدايم الشرنوبى دمحم 2136 134

فهمى وليد فهمى هالل 2137 135

مصطفى محمود المغازى دمحم ابراهيم 2138 136
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