
رواء دمحم دمحم العزب 324 24

روان حاتم رمضان عطية بدر 325 25

خالد ايمن رجب عثمان المارية 322 22

رنا دمحم صبحى عبد الفتاح الجمال 323 23

تسنيم دمحم دمحم ابراهيم 320 20

حاتم يوسف صالح الدين يوسف 321 21

ايمان فتحى منصور فتحى 318 18

بهاء مدحت حسنى احمد ونس 319 19

اية سعد باب الفرج عبدهلل المحروق 316 16

ايمان عبد الحميد عبد هللا خليفة 317 17

امير مصطفى عبد الشهيد عبد اللطيف خضر 314 14

انس رمزى السيد اسماعيل النمر 315 15

امل ياسر عرفة عبد العزيز 312 12

امير لدرى منبى اسماعيل الشورى 313 13

االء احمد عبد الونيس محمود سبوخ 310 10

امل خالد دمحم بسيونى الشرلاوى 311 11

اسماء ابراهيم ربيع الديسطى 308 8

اسماء رمضان السعيد عبدالعزيز الرصيف 309 9

احمد هشام المامون دمحم مراد سالم 306 6

اسامة عوض عبدة احمد 307 7

احمد عصام دمحم السيد السواح 304 4

احمد كمال الدين حسين السنوسى 305 5

احمد عبد العزيز عطاهللا بدوى دمحم 302 2

احمد عبدالباسط دمحم يوسف 303 3

انصراف حضور اسم الطالب رلم الجلوس م

احمد شريف ممدوح زكى حميدة 301 1
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انصراف حضور اسم الطالب رلم الجلوس م

دمحم يسرى حامد سليمان دمحم 350 50

دمحم عمرو فهمى عبد الرحمن زغلوله 348 48

دمحم واصف دمحم بدوى 349 49

دمحم احمد عبد ربه السيد محمود 346 46

دمحم احمد عطية عبد الوهاب الشاذلى 347 47

لمياء احمد دمحم عبد العزيز عبد العال 344 44

دمحم احمد ابو الفتوح مفتاح 345 45

فاطمة عاطف دمحم عبد البارى مبرون 342 42

كريم احمد ابراهيم دويدار 343 43

عمرو على كامل شحاتة الغزالى 340 40

فاطمة خيرى احمد دمحم ابو العطا 341 41

عمر حسين عبد المنعم الجوهرى 338 38

عمر شعبان رمضان دمحم 339 39

علياء موسى عبد الفتاح عبد النبى البساطى 336 36

عمر ابراهيم دمحم ابراهيم الصعيدى 337 37

على مصطفى مصطفى عرفان يوسف 334 34

علياء غانم على دمحم بملول 335 35

عبد هللا حسن عبدهللا حسن حواس 332 32

عبدهللا فتحى عبد الحميد رمضان 333 33

سلمى منتصر دمحم بسيونى الشناوى 330 30

عائشة حسين السيد البسطويسى 331 31

سارة دمحم احمد خطاب النشاوى 328 28

ساره محمود جبر يوسف جبر 329 29

روناء سامى عبد الفتاح النوسانى 326 26

ريم خيرى احمد سعد 327 27
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انصراف حضور اسم الطالب رلم الجلوس م

يونان اسكندر سولاير اسكندر 374 74

هالة دمحم فاروق سيد احمد 372 72

ياسمين السيد عبد المنعم محجوب سليمان 373 73

هاجر على الوردانى عبدالحى 370 70

هاجر دمحم عبد العليم جمعه عيد 371 71

مينا سمير توفيك سعيد 368 68

نورهان احمد عبد الوهاب احمد غازى 369 69

ميار احمد عبد العزيز حسن على 366 66

ميرهان محمود مصطفى محمود يوسف 367 67

منة هللا دمحم ابراهيم فرج 364 64

منة هللا دمحم الشحات عبد الحفيظ 365 65

ممدوح طة ممدوح الزواوى 362 62

منار اشرف دمحم عمل 363 63

مصطفى منصور حميدة الدفراوى 360 60

ملن دمحم عبد الرحمن البردينى 361 61

مريهام خالد صبحى حتحوت 358 58

مصطفى محمود بدير دمحم على 359 59

مريم عصمت دمحم دمحم الفضالى 356 56

مريم هشام فوزى عرابى 357 57

مروة السيد خليل السيد 354 54

مريم اشرف عبدالمجيد اسماعيل 355 55

محمود مجدى عبد الممصود النحال 352 52

محمود دمحم احمد عبد الوهاب السعدنى 353 53

محمود رفعت على على كراوية 351 51
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