
الكليةالرقم القوىماالسمكود الطالب

تجارة29910160104193 بيتر ايمن سعد بطرس1

تجارة29306101401091ابانوب رفعت نجيب صليب2

تجارة29901051402592ابراهيم ابراهيم محمد ابراهيم3

تجارة29801011416553ابراهيم بيوىمي سيد مدكور4

تجارة29811030105033ابراهيم محمد ابراهيم محمد علي5

ي6
تجارة29610011327453احمد اسماعيل بكري الحسين 

ف متولي حسي   7
تجارة26905120102794احمد اشر

تجارة29811231400335احمد خالد محمد اسماعيل 8

تجارة29311011402377احمد رجب محمد مهدي9

تجارة29908160100517احمد سمت  سعيد سليمان 10

تجارة29803811400439احمد سيد عبدالوهاب محمد11

تجارة29601080102651احمد سيد عطا امام12

تجارة29702121403611احمد عبد السالم محمد يوسف13

تجارة29906280105072احمد ماهر سعيد احمد14

تجارة29602120102272احمد مجدي علي قاسم 15

تجارة29902010101452احمد محمد مصطف  عبدالفتاح16

ي حسن محمد 17
تجارة29607310102432احمد مصطف 

ي18
ر
ي محمد عبدالباق

تجارة29901110100694احمد مصطف 

تجارة29906061401812احمد وائل السيد يوسف19

تجارة29506050100812ادوار وجيه زاهر سدره 20

ي21
تجارة29507060100931اسامة علي إبراهيم الصفنر

تجارة29901011631254اسالم سمت  ابراهيم احمد22

ي عبدالعزيز23 تجارة29709181400178اسالم عادل عبدالنن 

تجارة29905151305557اسالم محمود عل رمضان24

تجارة30003080102015اسماعيل محمد إسماعيل موسي 25

تجارة29901011407532اسماعيل محمد كمال الدين محمد26

ي 27
ف اسامه عبدالمطلب عبدالغن  تجارة29905060104575اشر

تجارة29708011402056أحمد رضا عبد الفتاح المحمدي28

تجارة29903282102373أحمد سمت  محمد علي هيكل29

تجارة29803011400439أحمد سيد عبد الوهاب محمد30

تجارة29610011410717أحمد عبدالكريم حسن محمود البابلي 31

تجارة29810288800236أحمد محمد فتحي محمد32

تجارة29909091405919بيتر شاكر عريان عوض33

تجارة29909302107456جالل محمد جالل عبد النارص 34

تجارة28904160102634جمال محمد جمال ابراهيم 35

ي محمد36 تجارة30001202101195حسام جمعه بحت 

تجارة29710162400319حسام ربيع ابو زيد محمود37

تجارة29901251404417حسام مجدي فاوي عمر38

تجارة29611021400139حسن شحته محمود دياب ربيع39

تجارة29807260101552حسن صالح ابراهيم محمد40

تجارة29509160101856حسن محمد حسن محمد41

تجارة29906092101159حسي   صيام حسي   ابراهيم42

تجارة29908251400114خالد عاطف السيد محمد43

تجارة29705190104179خالد هشام هاشم علي44

تجارة29506200102231رأفت ايمن محمود صادق45

تجارة29711252104359سعد ممدوح سعد احمد 46

تجارة29706081400376سعيد محمد عبدهللا السعيد 47

ي 48
ر
تجارة30001010117918سيد محمد ابراهيم الزنات

قاوي محمد49 تجارة29903281401512شهاب جمال شر



تجارة29070281402035طارق هاشم السيد سالم50

تجارة29812058801015عبد الحكيم خالد عبد الحكيم قنديل51

تجارة29904101403837عبد الرحمن سعيد سيد حسن المرصي52

تجارة29611180103919عبد المجيد محمد عبد المجيد احمد53

تجارة29907041401596عبدالرحمن احمد محمد بيوىمي54

تجارة29808060102991عبدالرحمن حمدي محمد حسن 55

تجارة29907132104357عبدالرحمن خالد محمد رسالن 56

تجارة29901251404697عبدالرحمن عادل امي   عبدالغفار57

تجارة29901150105974عبدالرحمن عادل سالم سليمان 58

تجارة29809302110339عبدالرحمن محمد مصلح محمد59

ي عبدالمجيد حسي   60
تجارة29603200102253عبدالرحمن مصطف 

تجارة29908068800812عبدهللا محمود حسن الشاويش61

تجارة29811011403953عبدالمحسن فتحي عبدالمحسن احمد 62

تجارة29811121402995عالء الدين محمد عبدالرحيم احمد63

تجارة29609300112939علي احمد احمد حسي   64

تجارة29808310102411عماد منصور زكي إبراهيم65

تجارة30001110101571عمر ابوبكر السيد ابراهيم66

تجارة29801190101675عمر السيد عبد الحميد قنديل67

تجارة30003120105594عمر أحمد إبراهيم إبراهيم68

تجارة29607041400375عمر عصام عبد المجيد غريب 69

تجارة30002200100651عمر عصام علي عباس70

تجارة29903072600559فادى شحاته فتح شحاته71

تجارة29909210101311فادي امجد فايق فريد72

تجارة29801290103977فادي مالك رزق عياد 73

تجارة29812081402098كريم سمت  حافظ عطيه74

تجارة29408150103574كريم عادل محمد طاهر75

لس عماد أديب ميخائيل76 تجارة29605160100379كت 

تجارة29809300112792ماهر منت  ماهر ذكي 77

ف جوده إبراهيم 78 تجارة29601010112578مجدي اشر

تجارة29707301400352محمد ابراهيم فتحي عمر 79

تجارة29811240103238محمد احمد محمد جالل احمد غمري 80

ي81
تجارة29502171400371محمد احمد محمود مصطف 

تجارة29909300100055محمد انسي محمد احمد 82

تجارة29609290111491محمد أحمد جميل محمد 83

تجارة29811210104736محمد بالل محمد محمود 84

تجارة29706181400578محمد حسام الدين عبد الخالق محمد85

تجارة29811181402773محمد حسن عبدالحي حسن86

تجارة29908021402894محمد خالد اسماعيل محمد ابراهيم87

تجارة29806232401234محمد خليفه محمد عثمان 88

تجارة29702170104513محمد رضا عبد المجيد احمد89

تجارة29708230101657محمد سامح احمد نشأت90

تجارة29808160103554محمد سمت  محمد درويش91

تجارة29909191305172محمد طارق حسي    ابراهيم عجاج92

تجارة29806120101475محمد طارق درويش سليمان 93

تجارة29808060104979محمد عادل حسن فتحي94

تجارة29206170100731محمد عبد العزيز أحمد أبو العزم 95

تجارة29910290100076محمد عبدالمنعم عبدالعاطي عبدالمالك96

تجارة29704291401232محمد عمرو عبدهللا عواد الوكيل 97

تجارة29904140100337محمد عيسي علي بدران 98

تجارة29503102104553محمد محمد عبد السميع محمد99



ي محمد عبد الفتاح عزب100
 
تجارة29909301410139محمد هات

تجارة29810150104573محمود احمد محمد رجب 101

تجارة29901210100616محمود السيد محمد محمد 102

تجارة29609191203074محمود جمال محمد ابراهيم103

ي أحمد 104
تجارة29911120101074محمود حمدي لطف 

تجارة29810020101211محمود ربيع عبد الحليم محمد105

تجارة29802230102978محمود رضا محمد خالد الجمال106

تجارة29808151401011محمود عالم جابر محمد جاد107

تجارة29909140100797مختار احمد محمد ابراهيم108

ى محمد109  حسي   بحت 
تجارة29806050102851مصطف 

 سمت  أحمد إبراهيم 110
تجارة29710011403715مصطف 

تجارة29907140101057مصطف  مجدي عبد الرحمن حشيش111

تجارة29809270100395مصطف  محمد سكران منصور112

ي عبدالمعبود113
ي حسي   مصطف 

تجارة29904300100231مصطف 

ي خالد محمد عمران 114
تجارة29907010102035مصطف 

ي عبدالعاطي الضو محمد115
تجارة28705180102859مصطف 

تجارة29906011404691معاذ حسي   نصار حسي  116

تجارة29909190106435مومن محمد عبدالرحمن حنف 117

118
 
تجارة29012010109512مينا ظريف لطف  طوت

تجارة29909300110433نور الدين احمد محمد احمد119

تجارة29807100104873وحيد نارص حسن اسماعيل120

تجارة29901010129075وليد جمال عوض احمد121

تجارة29912230103974يوسف صابر طه خميس 122

تجارة29809151404939يوسف محمود عبد المهيمن عوض هللا 123

ف محمد لطف 124 تجارة29707150103016احمد أشر

تجارة29405110103653احمد فوزى امبارك بكرى 125

تجارة29004170100896بدر سلطان سليمان بدر126

تجارة29703170100875حسي   خالد صالح مهن  عمر 127

موخ128 تجارة28605250100072رامز رزق ظاهر شر

ي سعيد ابراهيم129 تجارة29704231401098سعيد خت 

ت عبدالحميد احمد 130 تجارة27706250105179عبدالحميد خت 

تجارة29611011400432محمد خالد محمد المهدي عطيه131

تجارة29611101400172محمد مجدى امام سيد البكليش132

تجارة29406207401955محمد مسعد سيد احمد مدكور133

ف محمود سيد 134 تجارة29409250107433محمود أشر

تجارة29009150106415مصطف  مجدي السيد محمد135

تجارة29409230104471معتر  احمد عبد المنعم احمد136

وس 137 ي تاورص  تجارة28409170104715مينا بشت  بشر

تجارة29809031400875محمد حمدى محمد عبد المقصود138

تجارة29901232104038محمد محمود سيد محمد عبدربه139

ي 140
ر
ي دسوق

ي عالء مصطف 
تجارة29909101401712مصطف 

يف141 تجارة30001201703078 احمد حمدى فتح الشر

تجارة29811221601898ابانوب صليب طوبيا صليب142

تجارة29909301412778ابراهيم احمد عبدالوهاب هليل143

تجارة29909281403653ابراهيم حسن ابراهيم خليفه144

تجارة28806050103391ابراهيم حسي   ابراهيم السيد145

تجارة29607252100297ابراهيم سيد رمضان سيد146

تجارة29506011408834ابراهيم عصام محمد عبدهللا147

تجارة29504151400318احمد ابراهيم عثمان عبد الرحمن148

تجارة29901201401018احمد ابوبكر عبدالقادر محمد149



ف عبد الحكيم محمد منصور 150 تجارة29712071401994احمد اشر

تجارة29611231300811احمد السيد محمد السيد محمد151

تجارة29802141701272احمد جمال عيد شحات152

تجارة29906280101433احمد حسام محمد محمد153

تجارة29906151403075احمد حسن احمد سالم154

تجارة29909258800556احمد حمدي احمد محمد المرصي 155

تجارة29412050105135احمد حمدي عبد الظاهر محمد156

تجارة29706032800458احمد خالد احمد عطيه157

تجارة29808071400791احمد خالد محمد محمد158

ي سالم159 تجارة29909030102433احمد رمضان حراج 

تجارة29902241401858احمد عزت محمد ناجية160

ي161 تجارة29703141600711احمد عقاد احمد شلن 

تجارة29707132103378احمد محروس كامل عمر سيد 162

تجارة29901031401859احمد محمد اسماعيل عبدهللا163

تجارة29411010101076احمد محمد رمضان جوده164

تجارة29506091400936احمد محمد عبد المحسن محمد فرج165

ي ابراهيم علي 166
 
تجارة29611268800032احمد هات

ي السيد 167 تجارة29908100103614احمد وليد يحن 

تجارة29704011401194احمد ياش السيد عباس168

تجارة29803241400551احمد ياش علي جوده169

تجارة29909201401078امي   ناجح امي   عبدالمطلب170

تجارة29804250101792انطون مدحت وديع بولس171

ي172
 
تجارة29906011209392ايمن طاهر احمد البسيوت

تجارة29809281400757ايهاب رضا محمد علي173

ي174 ف جودة خرص  تجارة29809251310796أحمد أشر

تجارة29912010100478أحمد حمدى علي أحمد 175

تجارة29903080102835أحمد سامح محمد السيد 176

ي177
 
تجارة29612160104753أحمد محمد توفيق السيد الشجات

تجارة29908131402032أحمد محمد منت  عبدالرحمن 178

تجارة29805280101777أسامة محمد الشحات كليب179

تجارة29803290104534أندرو عادل بطرس حبيب 180

ي عريان فوزي181 تجارة29808300104599بوال راج 

تجارة29410040100434بيتر نادي ميخائيل تادرس182

تجارة29905181401631بيشوي كرىمي فاخر عبدالسيد183

تجارة29210300101074جمال جابر جمال محمد 184

تجارة29905060105059جهاد عصام اسماعيل محمد185

تجارة29807221401336جورج ابراهيم فهمي عبد المالك186

تجارة29909300104158جون نشأت كرم ين 187

تجارة30002051402992حازم هشام احمد عبد الخالق188

ي ابراهيم189 ي عجاين 
تجارة29309051402677حسام حسن 

 حسي   درويش 190
تجارة29903032103137درويش مصطف 

تجارة29901120100595زياد عادل عبد الرحيم محمد 191

تجارة29809230101976زياد هشام حمزة محمدي صقر192

تجارة29904291401398سيد عنتر سيد عواض كريم193

تجارة29902111400396سيد مجدي سيد ابراهيم194

تجارة29811130103232صالح ممدوح محمد عبدالعزيز 195

 امام احمد196
ر
تجارة29510231400319طارق دسوق

تجارة29810130102752عبد الرحمن حسام الدين حسن احمد197

تجارة29904241401273عبد الرحمن نارص احمد محمد198

تجارة29711210100311عبد الرحمن هشام علي محمد199



تجارة29904250101592عبدالرحمن أحمد يوسف محمد 200

تجارة29907071401051عبدالرحمن حسن كمال محمد 201

تجارة29710291401259عبدالرحمن سعد عبده محمد202

تجارة29906150103671عبدالرحمن محمد فهمي محمد203

تجارة29911251401537عبدالرحمن نجدي عبدالباسط عبدالقادر204

تجارة29702010108253عبدالعزيز احمد عبدالعزيز حسي  205

تجارة29805202103291عبدالفتاح طاهر عبدالفتاح هديه206

تجارة29909100100875عبدهللا عاطف محمود احمد 207

تجارة29902032201736عبدهللا محمود ابوالنور عفيف  208

ي احمد209 تجارة29901010102398عز الدين احمد خت 

تجارة29705051401517عالء طارق محمد عامر210

ي علي 211
تجارة29808021400951علي سيد مصطف 

تجارة29805061401595عمر احمد حسن عبد المقصود 212

ي ابراهيم 213 تجارة29810010125759عمر احمد عبد النن 

تجارة29804111301175عمر احمد محمد ممدوح الصادق214

تجارة29904131601838عمر عاطف عبد المجيد القطب215

تجارة29508281401117عمر محمد صالح الدين عبد الحليم مصطف 216

تجارة29908141403193عمر محمد عبدالرازق عليوه217

ي218
ي عنتر عبدالغن 

تجارة29706031401533عنتر عبدالغن 

تجارة29811020101374فاروق محمد فاروق محمود 219

تجارة29908190102638فهد ابراهيم فتحي موس220

تجارة29909202106819فؤاد رجب فؤاد إسماعيل221

تجارة29911100102716كريم ايمن فوزي عبداللة 222

تجارة29904220101393كريم أمي   عبد السالم أمي   أمي  223

تجارة29801010105015كريم خالد امي   عبد النظت 224

ي محمد عبد العزيز225
تجارة29806211401455كريم مصطف 

لس جمال رشدى فلتاوؤس226 تجارة29806110100454كت 

تجارة29809250100356لؤى طارق فتح سالم227

تجارة29906200105816مارك رفيق رفعت حبيب228

ي 229
ر
تجارة29812111401156محمد ابراهيم محمد دسوق

ف قاسم محمود جاد الشحري230 تجارة29808191401359محمد اشر

ف محمد محمد زغلول231 تجارة29604291400151محمد اشر

تجارة29312211400618محمد حماده ابراهيم رمضان232

تجارة29906290101814محمد سعيد السيد عبد المطلب233

تجارة29903011407039محمد سعيد عبدالمجيد ابراهيم 234

تجارة29902012710979محمد سيد عبد الفتاح سليمان235

تجارة29904250106217محمد سيد عبد المعىط السيد236

ي جالل امام237 تجارة30003270103131محمد صت 

تجارة29909100101596محمد طارق احمد عبد العزيز238

تجارة29908100104653محمد عادل عبد الواحد مرسي 239

تجارة29901121401459محمد عبد الحكيم محمد عبد الواحد240

تجارة29904010108018محمد عبد اللطيف مجاهد عبد اللطيف241

تجارة29811192101112محمد عصام انور النمر242

تجارة29809011400836محمد علي أحمد أحمد عمارة243

تجارة29802068800534محمد فخر الدين امي   منصور244

تجارة29801171401897محمد متول محمد بهجت عبدالمنعم245

تجارة29907221401837محمد محسن عبد الحميد بدر246

تجارة29906060100975محمد محمد اسماعيل ابراهيم247

تجارة29510288800836محمد محمود عبدالوهاب سليم248

ي حسي   امي   249
تجارة29610011416294محمد مصطف 



تجارة29706200103814محمود اسامه فتح حسن250

تجارة29903281401679محمود عبد العظيم محمد مصطف  251

تجارة29804211402173محمود عبدالهادي أمي   عبدالهادى 252

تجارة29907170106193محمود فرج صديق ادم253

ي محمد احمد للنحاس254
تجارة29903080104331محمود مصطف 

تجارة29406018800255مروان طه عبدالفتاح محمد255

ي خميس256  احمد عرات 
تجارة29904130100231مصطف 

تجارة29803011408375مصطف  حمدى محمود محمد257

تجارة30001260102096مصطف  محمد مصطف  احمد هندي258

ي أحمد عبدالفضيل علي 259
تجارة29904270100339مصطف 

ي سمت  عبدالرحمن وتوت 260
تجارة29701061401595مصطف 

ي صالح عبدالعظيم احمد261
تجارة29804111403393مصطف 

ي صالح محمد محمود262
تجارة29902152100291مصطف 

ي جمعه263
ي مجدي مصطف 

تجارة29606291400374مصطف 

تجارة29811010100353مهاب أحمد فهمي ذكي264

تجارة29807230102775مهدى ممدوح محمد مهدى بدر عوض265

تجارة29711200105163مينا شاكر اسحق غطاس266

تجارة29810230101656مينا ماهر صالح عزب267

تجارة29903270103072مينا مالك عياد حنا 268

تجارة29605201404094نادر رأفت فتح مجلع269

ي270
تجارة29901071401371نبيل كمال نبيل مصطف 

تجارة30003230104534نور الدين سيد محمد ابراهيم 271

تجارة29703051400836هشام عبد العظيم محمود ابراهيم272

ي عشماوي273 ي عبدالنن 
 
تجارة29905210104358هشام هات

ي إبراهيم274
تجارة29906178800556ولي الدين سامح محمد حسن 

تجارة29711201401014يحي محمد جالل احمد275

تجارة29812240102955يوسف السعيد محمد الجزار276

تجارة29904011709058يوسف صبحي علي درويش277

تجارة29510080102418يوسف طه محمد حسن278

ي لمعي جيد279 تجارة29905010100773يوسف ناج 

تجارة29812151400497ابوبكر قاسم احمد عواد280

281
 
تجارة29303210105851احمد فريد شحاته صوق

تجارة28906050101074احمد محمد عبدالقادر الحسين 282

تجارة27409290101775تامر محمد حسي   محمد عطية 283

تجارة29101050101916جمال محمود محمد فتيحه284

تجارة29712071401579سعيد محمد محمود الخياط285

تجارة29807251302235شمس الدين هشام محمد عبدالفتاح286

تجارة28610118800417صالح فتح هللا صالح رياض287

تجارة29708070100331عمر محمد حسي   سيد محمد 288

تجارة29504153200111عمرو حموده محمد حموده289

تجارة29711010103218فادي عاطف يعقوب عزيز290

تجارة29304200101853محمد حسن عبد العزيز محمد291

تجارة29710300300053محمد علي حسي   سليمان292

تجارة29708070104611محمود سعد عبدهللا محمد 293

تجارة29309280101133مؤمن مصطف  سيد محمود294

تجارة29608130101833يوسف جمال محمود محمد295

 فرج296
ر
تجارة29909180102814احمد محمد دسوق

تجارة29702171300871عبدالرحمن نارص صالح الشعراوي1001

تجارة29707011305518احمد السيد محمدالسيد محمد درهوس1002

تجارة29104010103371احمد لطف  محمد مصطف 1003



ي 1004
تجارة28709200100837احمد محمد السيد الحفن 

تجارة29201013500074عرفات مصطف  منصور محمد 1005

تجارة29208051401017راىمي عادل ثابت حني  1006

ف ميالد مسعد1007 تجارة29408220102198صموئيل أشر

تجارة29312120102711عالءالدين احمد محمد عبدالرحمن1008

تجارة29201080101095محمد رضا سيد درويش1009

تجارة29201012641553محمد فرج مصطف  محمد1010

تجارة29503200104936مصطف  محمود رمضان حسن1011

تجارة28910191400897اسالم زكريا رمضان ابراهيم1012

اداب29808140100338أحمد أيمن عبدالواحد حساني  1101

اداب29824050102959عبدالرحمن محمد المغاوير السيد1102

اداب29711060104312ابانوب نادي ميخائيل تادرس1103

اداب29902071400398احمد جمال فتحي محمد1104

اداب29711251301436احمد عز الدين عبد الحليم حسن1105

اداب29408080101099اسالم هشام محمد عبدالقادر1106

ف احمد محمد عبد الحميد1107 اداب29905231402359اشر

اداب29812090103672أحمد محمود حسن سليمان عطيه 1108

اداب29905011402099جورج صفوت ذكي حني  1109

اداب30002260102033حسام احمد محمود عبد الحميد1110

اداب29705210103816حسي   اسامه حسي   يونس1111

اداب29805240102959عبد الرحمن محمد المغاوري السيد1112

اداب29405170101935عبدالرحمن اسامه تمام علي1113

اداب29905250104911عبدالرحمن عيد علي عبد التواب1114

اداب29709070200714عبداللطيف رضا عبداللطيف قاسم1115

اداب29406010105931عمار عبدالقادر عبدالمجيد شحاته1116

اداب29310062101731عمر محمد كمال محمد1117

اداب29810211400731كامل نبيل كامل بطرس1118

اداب29906221401059مجد احمد سالم متولي 1119

ي1120 اداب29207208800097محمد سمت  محمد البحت 

 حسن بدوى1121
ر
اداب29909030102698محمد شوق

اداب29905290103039محمد صبدي عبد المبدي ابراهيم 1122

اداب29707230107039محمد محمد ابراهيم حسن1123

اداب29609011402279محمود السيد محمود عبد الفتاح داود1124

اداب29904210101018مصطف  حسن عبد العظيم شبل 1125

ي محمد احمد صديق1126
اداب29812130101813مصطف 

ي السيد احمد1127
ي مصطف 

اداب30001080100958مصطف 

اداب29905051400579يوسف خالد عبدالعظيم مرزوق 1128

اداب29709210101657يوسف محمد هشام صالح الدين خليفة1129

اداب29906180102874اسالم ساىمي عبدالفتاح احمد1130

اداب29611142101333حسام وليد جاد سليمان 1131

اداب29012310100517محمد هشام عبد المنعم سليمان1132

ي1133
اداب29405081501334محمود محمود فتحي القلين 

اداب29707131400212ابانوب انور اسكندر هندي1134

اداب29909081400838احمد رمضان عبد المجيد ذره1135

اداب30003300100272إبراهيم محمد أحمد محمد 1136

اداب29807121402751أحمد سعيد إبراهيم الشيمي 1137

اداب29901231404836أحمد سعيد محمد محمد فرج1138

اداب30001310101452أحمد محمد عبد الحكم محمد1139

اداب29905040101138بيشوي عصام حلمي جريس 1140

ي 1141
اداب29906140100453جميل محمد جميل عفيف 



اداب29909190101379حسي   جمال يوسف أحمد1142

اداب30003192600476خالد الضبع خليفه محمد1143

اداب29909301409971عبد الرحمن احمد محمود محمد سعد 1144

اداب29907142102832عبدالرحمن محمد فوزى حسن1145

اداب29902202104374عبدهللا السيد محمد عبدالمقصود 1146

اداب29803020100111عمر محمد عبدالعزيز أحمد عبدهللا1147

اداب29911282101477عمر يوسف عبدهللا محمد1148

ي حمدي احمد1149
اداب29909200103332عمرو مصطف 

اداب29901011401216كريم ممدوح السيد عبدالوهاب1150

اداب29908160103036محمد رفاعي سيد سعيد 1151

اداب29703131300611محمد عادل عبد الغن  عبد الوهاب1152

اداب29907010110437محمد مصطف  كامل رشدي1153

اداب29910010108891محمد مصطف  كمال اسماعيل1154

اداب29611062103335محمد معوض منصور عثمان1155

ي حسن محمد 1156
 
اداب29812011405014مصطف  الوردات

ي احمد محمود خليل 1157
اداب29802010111593مصطف 

ي عماد صالح الدين عزىمي محمود عزىمي1158
اداب29309032101178مصطف 

ي نور الدين محمد محمد 1159
اداب29909110104755مصطف 

اداب29907050100515وجيه محمد احمد سيد 1160

ف امام محمد1161 اداب29510150104791يوسف اشر

اداب29512290100577امي   ايمن امي   وصف  عبد الحميد 1162

ي إبراهيم1163
اداب29912061400271أحمد حسام لطف 

اداب29906090103197حسام خالد سعيد عدلي1164

اداب29412250104176مالك عز الدين عل محمد1165

اداب29309160104091محمد سيد سعد ابراهيم1166

ي أسامة عبدالرحمن عبدالهادى 1167
اداب29608270102333مصطف 

اداب29109250109173 سيد احمد سيد احمد 1301

اداب29512021400459احمد محمد جمعه احمد الدحدح1302

اداب29409102102431حسام احمد محمد محمود1303

اداب29312040100157خالد عماد الدين عبد الصادق 1304

اداب29510221400175سعيد محمد محمود سليمان 1305

اداب29411130101754عبدهللا محمود السيد عطيه1306

اداب29311120102171محمد أحمد سليمان أحمد1307

اداب29402062102632محمد محمد عبدالجليل احمد 1308

اداب29505070102998محمد نشات سيد احمد1309

ي محمد 1310
اداب29611158800533عبدهللا جمال حسن 

اداب29305310102037ياش بدر سيد بدر1311

اداب29205010100551امام سعودي امام ابراهيم1312

اداب29509010104296بيشوى ابراهيم اسحق ابراهيم1313

 علي الزكي1314
اداب29207010202135محمد ايمن امي  

ح ابراهيم تركي1401
حقوق29910230101278ابراهيم مشر

حقوق29507221400751احمد انور عبد الودود ابراهيم1402

حقوق29501260100252احمد ايمن احمد حسي  1403

حقوق29706271400674احمد توفيق خلف هللا عمر 1404

حقوق29610190102957احمد حسن علي احمد1405

حقوق29909251403837احمد سالمة سليم عبد السالم1406

حقوق29312250104813احمد سمت  رمضان سليم 1407

حقوق28906010101616احمد سيد محمد متول الوسيم1408

حقوق29706230101671احمد عادل السيد حافظ1409

حقوق28710040100752احمد عبدالعزيزعبدالمحسن عمر1410



حقوق29908030106718احمد نبيل محمد رشاد1411

حقوق29608211401734ارسانيوس موريس ونس حرز1412

حقوق29811170102557اسالم رضا عبد الهادي محمد1413

حقوق29910010108514اسالم عمرو محمد حسني  1414

حقوق29812071401816اسالم محمود محمد حسن عيد 1415

حقوق29606250103195الصباج شكرى الصباج السيد1416

حقوق29703180102272اندرو شحاتة بسكالس موس1417

حقوق29705180400039أحمد سمت  أحمد عبد الاله بكرى 1418

ي منت  ذكي 1419
 
حقوق29712200101293بطرس هات

حقوق29801051400838بيتر رزق هللا جرجس رزق هللا1420

حقوق29511160101532بيشوي زكريا ابراهيم رزق هللا1421

حقوق29801171400513حسام مجدي عبد البديع احمد1422

حقوق29803058801032حمزه محمد محمد عل احمد1423

حقوق29607010109273خالد صالح الدين عثمان عبدهللا 1424

حقوق29907010111212ديفيد ماريو حنا كامل1425

حقوق29702110100691عادل عالء الدين هنتش حسان1426

حقوق29803010103597عاصم احمد حسي   احمد1427

حقوق29809231402414عبدالرحمن حمدي مصطف  عبدالرحمن 1428

حقوق30002220102537عبدالرحمن محمد عبدالمنعم محمد1429

حقوق29605240103697عبدالمنعم عاطف عبدالمنعم دفع هللا 1430

حقوق29804170104197عالء كمال خلف هللا فرج محمد1431

حقوق29902100106011علي احمد ابوالمجد احمد 1432

حقوق29901040103895عمر ثروت محمد عبد الرؤف1433

حقوق29804160100495عمر عبد الرؤف عبد الفتاح أحمد 1434

حقوق29705060102751عمرو احمد عباس امي   السكري1435

ي1436
حقوق29903050100056عمرو عبدالحكيم محمد مصطف 

ي1437
ر
ي الشاذلي عراق

ر
حقوق29701190101719عمرو عراق

حقوق29509250105991عمرو محمود محمد سليمان1438

حقوق29908021402258فادى موس عطيه جرجس1439

حقوق29701060104775كريم محمود السيد رفعت1440

حقوق29902071302515محمد إيهاب محمد جمال الدين عبدالرؤف1441

حقوق29808020104194محمد أحمد رفاعي محمد1442

حقوق29803120101794محمد جمال عل احمد عيسي1443

حقوق29805228800578محمد سيد امي   عبدالحميد نجم1444

ي1445
 
حقوق28809150102498محمد عادل محمد يمات

حقوق29803291401656محمد عصام صالح محمد رضوان1446

حقوق29706041400292محمد عالء فاروق النادي 1447

ي أحمد1448
حقوق29907180105551محمد محمد عبد الغن 

حقوق29907131400858محمد وسام محمد عبدالدايم سالم1449

حقوق29809050105477محمود ايمن محمد متولي 1450

حقوق29809010111172محمود خلف هلل محمد محمد1451

حقوق29903010102455محمود سيد محمد سيد1452

حقوق29809230101836محمود محسن محمد اسماعيل 1453

حقوق29403121401297محمود محسن محمود محمد الطويل1454

حقوق29705040100396محمود ممدوح عبدهللا مصيلحي1455

حقوق29512130103294مروان عواد محمد عواد 1456

ي درويش1457
ي عبد الصمد مصطف 

حقوق29810230102113مصطف 

حقوق29707050104473ممدوح محمد سيد احمد1458

حقوق29612050102674مينا جمال صبحي ثابت 1459

ف عبدالمعىط مصطف 1460 حقوق30007062102313يوسف اشر



حقوق29805170102034يوسف خالد محمد مختار1461

حقوق29806130103573احمد صديق حسن صديق1462

حقوق29604041401798احمد مجدي محمد حسن1463

ي عبد الرحيم 1464
حقوق29708010108979احمد يوسف عبد الراض 

حقوق29806100106438اسالم نبيل عطيه ابراهيم1465

حقوق29807290103291حسن عادل حسن صالح1466

حقوق29608220101298عبدالرحمن سمت  رمضان توفيق1467

ي احمد1468 حقوق29502010104674عبدالرحمن محمد امبات 

حقوق29004268800811علي احمد شاكر علي 1469

حقوق29612071401132كريم احمد عبدالرازق محمود 1470

حقوق29703221400194كريم محمد فرج محمود1471

حقوق29411180103839محمود سعيد محمد صبحي سيف1472

حقوق29404100101419اسالم محمد شاذل حسي  1473

ف علي محمد رضوان1474
حقوق29509061400752أحمد أشر

ي سعد موسي1475
حقوق29906141401295ابراهيم حسن مصطف 

حقوق29902021304592ابراهيم سيد عبد الرؤف السيد عطيه1476

حقوق29706131400372ابوزيد عل ابوزيد علي 1477

حقوق29809250105994احمد اسماعيل جابر الدرداش1478

حقوق29901040102473احمد السيد عثمان سيد1479

ي 1480
حقوق29901211400834احمد حسن محمد حسي   الصفنر

حقوق29810180400134احمد سيد محمد عاشور1481

حقوق29809291404815احمد عاطف عبد الكريم عبد العزيز1482

حقوق29601010124398احمد عبد الحميد محمود زايد 1483

حقوق29708280101739احمد عبد العزيز احمد عبد الحميد1484

حقوق29809261401994احمد عبد المنعم احمد عل 1485

حقوق29512031400295احمد محمود رجب محمد1486

حقوق29509230100739احمد مرسي محمد عبد العزيز1487

حقوق29902012600898احمد ناجح احمد عبد السالم1488

حقوق29906140104475احمد نشأت عبد الفتاح عواد 1489

حقوق29710200101495احمد يحي محمد علي 1490

حقوق29607120101758احمد يشي احمد عبدالرحمن1491

حقوق29409220100655احمد يوسف عوض يوسف1492

حقوق29908230102237احمد يوسف محمد عطية1493

حقوق29906050101418ادهم احمد ابراهيم ابراهيم 1494

حقوق29803260101611اسامه مجدي عبد العاطي ابو المعاطي1495

حقوق29908011400559الحسن علي حسن علي 1496

حقوق29601240103292امت  خالد بصت  محمد احمد 1497

حقوق29903201402491إيهاب محمد خالف محمد1498

حقوق29711240101338أحمد أحمد حمدي سيد محمد حمادة1499

حقوق29809061402759أحمد حسي   عبدالفتاح عبدالشكور 1500

حقوق29609191302919أحمد خالد محمد عبد المجيد1501

حقوق29901070102257أدهم محمود شاكر عبد الفتاح 1502

حقوق29908028800151أدهم نارص محمد حجازى 1503

 سعيد عياد1504
 
حقوق29511220101073أندرو هات

حقوق29809010105351بهاء عادل فتح شومان 1505

حقوق29310011406074بيشوى فيكتور نصح ارمانيوس1506

حقوق29711060101551حازم عالء الدين عبد هللا محمد1507

حقوق29512120101471حسام حسي   عبد العظيم الزنفل1508

حقوق29902280101373حسن رضا محمد متول 1509

حقوق29909070101391حسن طارق حسن مصطف  1510



ي سيد 1511
ي سيد حسن 

حقوق29901030102971حسن 

حقوق29611120100953حسي   احمد محمد احمد نرصالدين1512

يف إبراهيم محمد 1513 حقوق29908221400756خالد شر

حقوق29811212103214خالد عل عبدالحفيظ عبد الهادي1514

حقوق30001011402632خالد محمد سليمان حسي  1515

حقوق29612150103694ريمون ميشيل رءوف عازر 1516

حقوق29905130100513سيف الدين عالء فوزى سيد1517

حقوق29401161401157طارق محمد ابو المجد غريب 1518

حقوق29501080101838عادل محمد عبدالعزيز اسماعيل1519

حقوق29901192600215عبد المسيح ناشد درياس ميخائيل 1520

حقوق29812260102153عبدالرحمن السعيد محمود عل1521

حقوق29709012117033عبدالرحمن حسي   خلف عبد النعيم1522

حقوق29901012131395عبدالرحمن حسي   عبدالرحمن زينهم1523

حقوق29910010104675عبدالرحمن رجب عبدالفتاح علي ابراهيم 1524

حقوق29909050101174عبدالرحمن محمد عبدالاله عبدالوهاب 1525

ي يوسف1526
حقوق29806170105099عبدالرحمن محمدعلي عبدالراض 

حقوق29803151402296عبدهللا سيد محمد عبدالحليم 1527

حقوق30001110100575عبدهللا محمد السيد إبراهيم1528

حقوق29806041401838عبدهللا محمد محمود عبدالفتاح 1529

حقوق29812150101852عالءالدين عبدالخاق احمد عبدالخالق1530

حقوق29801011418211عل محمد محمد محمد يونس1531

حقوق29902170101432علي محمد حسي   ابراهيم1532

حقوق29803040400375علي محمود إبراهيم علي 1533

حقوق29712060103193عمار ياش محمد إحسان عبد السالم1534

حقوق29909090108015عمر عبدالعزيزسعد سليم1535

حقوق29312120103971عمر محمد علي احمد 1536

حقوق29610140102115عمرو طارق احمد الشحات1537

ي 1538
ر
حقوق29909290107137عمرو عادل عبدالمنعم عبدالباق

حقوق29407250102919عمرو محمد ابوزيد عليان1539

حقوق29502040102455عمرو وائل سيد محمد عمارة1540

حقوق29703210106235فادى ماجد يوسف عبده1541

حقوق29904050103574فريد احمد اسماعيل عبدهللا1542

حقوق29901110102255كريم أحمد بدوي بغدادي عبدالرحمن1543

لس فضل جرجس رزق1544 حقوق29812101403959كت 

لس مدحت شكرى فانوس1545 حقوق29710180103097كت 

حقوق29908030100558محمد ايمن محمود محمد سعيد 1546

حقوق29806260102218محمد ايهاب محسن سيد1547

حقوق29911081402452محمد أحمد السيد عبدالهادي1548

حقوق29706171300257محمد أحمد عبدالعظيم السيد 1549

حقوق29901011411572محمد أسامة محمد عبدة1550

حقوق29711270101898محمد جمال السيد السيد1551

حقوق29605111401835محمد جميل إبراهيم عبد الوهاب 1552

حقوق29612290101136محمد خالد عل ابراهيم1553

حقوق29910278800976محمد خالد محمد امي  1554

حقوق29708210101413محمد عاطف محمد السعيد 1555

حقوق29711150104451محمد عطيتو منصور محمد احمد 1556

حقوق29901270103517محمد عل محسن عل 1557

حقوق29905281200552محمد عماد عبدالرؤف عبد هللا1558

ي 1559 حقوق29911040102894محمد فتوح محمد متولي شلن 

حقوق29403210105774محمد كمال الدين محمد محمد 1560



حقوق29909010109318محمد مجدي محمد احمد1561

حقوق29908240100577محمد محمد صديق محمود1562

حقوق29712180104657محمد محمود ابراهيم مرسي1563

حقوق29810150101051محمد محمود وهبة السيد1564

حقوق29805041401751محمد مسعد محمد محمد سويلم1565

حقوق30001050100678محمد مصطف  قطب مرسي قطب1566

ي وصال سيف الدين1567
حقوق29712021401012محمد مصطف 

حقوق30001190104916محمد منصور حسي   عثمان 1568

ي اسماعيل محمد1569
 
حقوق30001130105077محمد هات

حقوق30003280103156محمود احمد ابوضيف قبيىص1570

حقوق29311111401335محمود بشندى أبوبكر عبدهللا1571

حقوق29803281401216محمود سمت  محمد احمد1572

حقوق29708231401212محمود صابر محمود صابر1573

حقوق29511201402771محمود عبد الحميد ممدوح سالم 1574

حقوق29812088800412محمود محمد عبده محمد1575

ي 1576
حقوق29806211402435محمود يوسف الشحات محمد مصطف 

ي احمد محمد غنيم1577
حقوق29607022100611مصطف 

ي بالل محمد احمد1578
حقوق29902011302559مصطف 

ي حسي  1579
ي حسي   مصطف 

حقوق29811021701855مصطف 

ي علي 1580
ي مصطف 

 
ي هات

حقوق29610010124672مصطف 

حقوق29611010103876مينا عادل ثابت توماس1581

حقوق29904130100177نارص عطيتو خلف رسالن 1582

حقوق28501080101575نشأت حسن نشأت مختار 1583

حقوق29805190103215نور الدين عزت عبدالحميد محمد 1584

حقوق29908132102474نورالدين رضا احمد محمد1585

حقوق29908220100139يوسف احمد اسماعيل ابراهيم1586

حقوق29605300101711يوسف عبدالرحمن محمد محمد1587

 محمد1588
 
حقوق29905312100055يوسف محمد عبدالشاق

حقوق29403140104279يونس قدرى أمي   محمد1589

ى1590 ي صت 
حقوق29409141400856 ضياء جمال بدوي مصطف 

حقوق27505152101135احمد محمد عبد اللطيف محمد1591

حقوق29608140103435امت  خليل عمار خليل 1592

حقوق29308140105337امت  محمد امي   صالح1593

حقوق29507160100831باسل عماد الدين محمد عالم1594

حقوق29702152800677سعد الدين عيد سعد الدين عثمان1595

حقوق29612090104351شادي وائل فتحي احمد1596

حقوق29610101303596عبدالرحمن ايهاب عبدالمحسن محمد1597

حقوق29606010107673عمر محمد يوسف عوض 1598

حقوق29411270102459عمر ممدوح فتحي ابراهيم1599

حقوق28602150107372عمرو احمد جالل محمد توفيق عبد الكريم1600

حقوق29708290103039كريم احمد محمد صالح الدين 1601

حقوق29808101400634محمد سالمه محمد فتحي 1602

حقوق29609291601255محمد عادل محمد حسي   البلكيمي 1603

حقوق29310170101233محمود حسام عاكف احمد1604

حقوق29707282100351مصطف  مجدى محمد عويس 1605

  عمرو حسي   عبده 1606
حقوق29607172100539معتر

حقوق29710010103254مهاب فوزى سيد ثابت1607

حقوق29504291400156يوسف مجدي فهمي جرس 1608

حقوق29602030101773ابرام منصور معوض صهيون1609

حقوق29909030104312اسالم محمد احمد دياب1610



حقوق29908270103392يوسف محمود عبد الخالق خليل1611

حقوق29304150101211مهاب احمد حسن احمد 2001

حقوق29501121701616عبدالحميد علي علي علي سالم2002

حقوق29109210102338احمد عبداالله سيد محمد2003

حقوق29204170103398محمد عبدهللا ابراهيم موسي 2004

زراعة29904082101891احمد اسماعيل محمد فرج2101

زراعة30006030100576أحمد أيمن احمد محمود2102

زراعة30008292300412حسن ساىمي عباس السيد2103

زراعة30009291303295خالد احمد جميل محمد  2104

زراعة29910062102255خالد مصطف  محمد مصطف  2105

زراعة30008241400757زياد أحمد سعيد عبد السالم 2106

زراعة29910200101052سيد محمد سيد عبد الصادق 2107

زراعة29908291401016عبد الرحمن محمود ابو العني   محمود2108

ف فاضل2109 زراعة30102232100917عبدالرحمن محمد صالح الدين شر

ي الدين محمود 2110 زراعة30006150104176عبدالرحمن محمود محن 

زراعة29901042104538عبدالفتاح فوزي عبدالفتاح محمد2111

زراعة30012011407857عالء عبدهللا علي النجار 2112

زراعة29909040104736عمار أحمد عوض هللا محمد 2113

زراعة30007191701533مجدي أحمد عبدالحميد عيسوي 2114

زراعة30008110200272محمد احمد متولي عبده2115

زراعة30005011309336محمد اسامه محمد رسالن2116

زراعة30001201401136محمد أحمد سالم احمد2117

ي إسماعيل 2118 زراعة29810012116072محمد أيمن خفاج 

زراعة29907122101597محمد جمال بخيت أحمد2119

ي بربري2120
زراعة30007230100739محمد علي حباسر

زراعة29611290100338محمود عطيه متولي عطيه 2121

زراعة29908210104594محمود محمد عاشور وهبه2122

زراعة30108240103818أحمد حسام فرحات عبد العزيز2123

زراعة30004111400652حازم محمد سالم سالم2124

زراعة29909150101473مصطف  إبراهيم محمد اسماعيل2125

زراعة29705122100696احمد رجب عبد الغفور علي2126

زراعة29802050103216احمد طارق عبداللطيف عبداللطيف2127

زراعة29907080101613احمد محمد رمضان حسني  2128

زراعة29907112100673احمد محمد عبد الحميد عبد الرحيم2129

زراعة29711010105598اسالم حسن عبد القادر عبد المؤمن 2130

زراعة29812120103931اسالم صالح السيد محمد2131

زراعة29803301400351اسماعيل محمد اسماعيل ابراهيم 2132

ف عبد القادر نرص الدين عبد الحي2133 زراعة29702020100374اشر

ي2134
ر
زراعة29910241401559ايمن محمد عبدالفتاح دسوق

زراعة29907050105355إسالم علي محمد أحمد2135

زراعة29905011406531إسالم محفوظ ياسي   مرع2136

زراعة29812180103396أبانوب زكريا بخيت فرج 2137

زراعة29905241400656أحمد صبحي توفيق عبدالمقصود أبوالخت 2138

زراعة29901180102937أحمد محمد أحمد إبراهيم2139

زراعة29903020105495أحمد ياش عبد هللا عبدهللا2140

زراعة29808172100593بهاء الدين أحمد عبد الفتاح أبو السعود2141

زراعة29803160101614جمال محمد محمد محمود2142

ف محمد السيد2143 زراعة29907120202132حازم اشر

ي سيد حسن 2144  عبدالنن 
زراعة29902012300096حسام الدين حسي  

زراعة30002030105378زياد محمود سيد محمود2145



زراعة29906012109731سالم صالح سالم عبدالرؤف2146

زراعة29709160103955شهاب الدين وحيد سعيد محمود2147

زراعة29506020101598طارق محمود حسي   إبراهيم السيسي2148

2149
 
 محود قرت

 
زراعة29710192101791عامر قرت

زراعة29701050101031عبدالرحمن ابراهيم نرص عبدالحي نجم2150

زراعة29909100101375عبدالرحمن ابوالفضل عاشور علي2151

زراعة29910010106155عبدالرحمن محمد احمد مغاوري2152

زراعة29905052100552عبدالرحمن محمد حسن مبارك2153

زراعة29909232101919عبدالرحمن محمد محمد أبوالمجد2154

زراعة29906010100095عبدالرحمن محمد نجار محمد2155

زراعة29909042102579عبدالسالم نصار عبدالسالم محمد2156

زراعة29908300104291عبدهللا اسامه فهمي عل2157

زراعة29911251403416عبدهللا اسماعيل احمد محمد2158

زراعة29808308800497عبدهللا سعيد مصطف  مرسي2159

زراعة29704120102776علي ابراهيم علي ابراهيم 2160

ي2161 ي امبات  زراعة29803140102711علي صالح عبدالنن 

زراعة29903120101373عمر طلعت عبد الحليم عبد الرحمن2162

زراعة29809010113477عمر عبدالحميد محروس ابراهبم 2163

زراعة29801270100696مازن محمود عبدالصبور محمد2164

زراعة29505102104076محمد احمد عبد العزيز محمد2165

زراعة29804182101533محمد اسماعيل محمد محمد ابوجمعه 2166

ي2167
 
ي عبدالمنعم اليمات

 
زراعة29804250105135محمد اليمات

زراعة29805140104377محمد أحمد خليل إبراهيم 2168

زراعة29907112104938محمد خرص  مهدى عبد المنعم 2169

زراعة29901232104135محمد ساىمي علي احمد2170

زراعة29903212104956محمد عبدالجواد محمد ابوشي    ع2171

زراعة29908181400111محمد عالء الدين طه عبدالوهاب 2172

زراعة29805022100774محمد فتحي محمد محمود2173

زراعة29909221400779محمود سالمه جاد محمود2174

زراعة29907300104376محمود طارق حسن محمد 2175

زراعة29801091400431محمود عبدالوهاب محمود احمد 2176

زراعة29908281710453مروان ايمن رجب امام 2177

زراعة29902260104279مروان مجدي سعد بالل2178

زراعة29606102104417مروان محمد صالح ابراهيم2179

ي محمد2180
زراعة29902181401918مصطف  حسام الحسين 

ي محمد صالح علي 2181
زراعة29708110103231مصطف 

زراعة29908252106171معاذ فرحات عبدالعزيز حسي  2182

ف رمضان محمد 2183 زراعة29805070401099هشام اشر

ي2184 زراعة29812082103574وليد محمد فهمي عبد النن 

زراعة29707240101691يوسف عبد الرازق عبد القادر حسن 2185

زراعة29907082104512يوسف ميشة يوسف محمد2186

زراعة29910272102495محمد عجمي محمد سيد 2187

زراعة29706152105311احمد عاطف محمد احمد2188

زراعة29701172102775احمد محمد اسماعيل محمد2189

زراعة29405012306732محمود هشام عبد الستار عل2501

علوم 29609180101938ابانوب عياد يوسف خله2601

علوم 29807011406653احمد عبد الفتاح إبراهيم السيد2602

علوم 29610210101774احمد محمد عبد الرحيم محمد2603

علوم 29910232100171إبراهيم سعد إبراهيم محمد2604

ي الياس2605
ر
علوم 29901301402518أندراوس ظريف صدق



علوم 29909092105536بيشوي كرم سنادة عوض2606

علوم 29803050100671حسام محمد عبدالفتاح السيد2607

علوم 29905112401557راىم شنوده عجاين  زك2608

علوم 29807272103291عبدالرحمن رفعت عرفه زك2609

علوم 29812282401413محسن عصام فؤاد ثابت 2610

ي عبدالنارص2611
 
علوم 29711092500333محمد عبدالنارص بسيوت

ي محمد عبد الواحد علي2612
علوم 29902102102234مصطف 

علوم 29908070101573يوسف ياش محمود محمد 2613

علوم 29803152102695حلمي احمد حلمي حافظ2614

طب29612192502092ابانوب اسحاق لحىط  بطرس3001

طب29804261401798ابراهيم محمد عبدالخالق عبدالرحمن3002

ي ابو علي3003 طب29505271700133احمد حمدي عبد المنح 

طب29805130103313احمد عمر فتحي عمر 3004

طب29901140102837احمد محمد اسماعيل حساني   الجد3005

طب29804050103413احمد يحن  محمد الصديق المناوى3006

طب29807192703816امت  يوسف فرج سعيد3007

طب29806012712671انطون وجيه جون اندراوس3008

طب29812132300457إسالم محمد عبد السالم عبد العظيم3009

طب29805191401996أحمد عادل سعيد عبدالمولي 3010

طب29809231401213أحمد عصام الدين حماد محمد3011

طب29810010100896أكرم مجدي بطرس غالي 3012

طب29801151803018حسام محمد محمد ابراهيم سمري 3013

اكوس أصادور صقايان3014 طب29706170102117سيفاج كت 

يف مدحت احمد غرابة3015 طب29802031600438شر

طب29801031401331عبد الرحمن قاسم فوزي امام3016

طب29809102105772عبدالرحمن السيد محمد عبدالرؤف3017

طب29804181401797عبدالرحمن محمود سعيد عدوي 3018

طب29804018801133عبدهللا محمد السعيد إبراهيم3019

طب29809021400974عبدالهادي طاهر عبدالظاهر طه صقر3020

طب29812231400439علي أحمد صالح محمود3021

طب29808291601878عمر علي محمد الشال3022

طب29903020101074عمران نرص عمران نرص3023

ى ابوعويضه 3024 طب29804091401399عمرو سعيد محمد بحت 

طب29801012429977عوض عزت مصطف  محمود3025

طب29902180100035فادي فؤاد نشأت فؤاد 3026

طب29409172700696فام محسن جوده بباوى3027

لس جورج عبد المسيح فهم3028 طب29810251402516كت 

طب29806091401511مانويل فخري تادرس أيوب 3029

طب29511051302439محفوظ محمد رشدى عبدهللا 3030

طب29712020103751محمد احمد فؤاد احمد فوزي توفيق3031

طب29711241401459محمد أيوب حسن عل 3032

ي محمد3033
طب29801062601959محمد طه عبدالراض 

طب29707012614174محمد نارص محمد احمد 3034

طب29803311800552محمود فايز محمود الفحام3035

طب29810171400075محمود محمد سالم إبراهيم ربيع3036

ي عادل السيد موسي 3037
طب29805141400956مصطف 

طب29906061202631احمد حمدى محمد لطف  3038

طب29909192704798إبراهيم شنودة نصيف درياس3039

طب29912230100231أبانوب بطرس نسيم بطرس3040

ف حمدي غانم 3041 طب29903211702019أحمد أشر



طب29908071400736أحمد أمجد أحمد أحمد 3042

طب29910301601773أحمد سمت  محمد سيد 3043

طب29905232601053بهاء الدين الضبع حمدي حسي  3044

طب29902168800277زياد ايمن محمد حامد3045

طب29907080101494زياد ممدوح عبدالسالم نورالدين3046

يف احمد عبدهللا يعقوب3047 طب29909190106753شر

طب29904182702736شنوده روفائيل حنا بسطوروس3048

ي بدري محمد3049
 
طب29904230101316عبدالرحمن القذاق

طب30001108800756عبدالرحمن محمود جمال الدين محمد3050

طب29909070101197عالء الدين ماهر علي إبراهيم3051

طب29810311800133عمر أحمد عبد العزيز علي3052

طب29908270103554عمر عالء عبدالمنعم اسماعيل 3053

ي الهواري3054
طب29909060101431عمر محمود عبد الرحمن الحسين 

ي محمد 3055 طب29907012100552كريم محمود صت 

 يعقوب حنا3056
ى
لس رجات طب29809202601394كت 

لس رزق لبيب فهيم صليب3057 طب29812241301498كت 

طب29906011701858ماجد عادل عبدالحفيظ محمد البكري 3058

قاوي3059 طب29901151600391محمد المرسي عبدالفتاح الشر

طب29904011800691محمد حسن حامد الحداد3060

ي3061 طب29908211602938محمد شكري عثمان العنتر

طب29610230101193محمد مجدى احمد وحيد الدين عل3062

طب29905231801199محمود السعيد عل عل االعم 3063

طب29909180106372محمود عل منصور سالم3064

طب29905032700294مكاريوس سعيد راغب اسطفانوس 3065

طب29704228800879مؤمن السيد سالمه سويلم3066

ي سعيد عبدالفتاح3067 طب29901081401396نور الدين صت 

طب29905120101759نور الدين عمرو امي   رمضان3068

طب29812201804594يحن  طاهر عبدالفضيل عبد الرحيم 3069

طب29906140103851يوسف أحمد عبد الجواد أحمد 3070

طب29707210102537احمد سيد احمد عبدالهادي 3071

طب28202058800152احمد محمد فهمي عبدالاله3072

طب29709150106611احمد هشام محمود الرفاعي3073

طب29705161300414اسالم عبدالفتاح حسن عبدالفتاح3074

طب29701192500211ايهاب ناج  عطيه حنا3075

ي3076 طب29709011406694أحمد علي السيد العرات 

طب29611182600634جرجس شنوده جرجس كتانه 3077

طب29704211403396حذيفة عبدالسالم محمد محمود 3078

طب29704138800152حسام محمد ابو العني   عبد الخالق 3079

ي حسي  3080
طب29706268800173خالد محمد محمد لطف 

طب29708231602498ذكي عصام فريد جادهللا3081

طب28708111601338محمد احمد رشاد قرقر3082

ي محمود حموده3083
ف مصطف  طب29705111600255محمد اشر

طب29609110100233محمد أسامة محمود حسن 3084

طب29703133100032محمد سمت  محمد جوده 3085

ف محمود عبدالمعىطي3086 طب29705078800316محمود أشر

طب29708250100771مصطف  احمد محمد عيس3087

ف عبد الهادي أحمد فتح هللا3088 طب29612128800217نادر أشر

طب29709191801073هادى أحمد محمد فوزى عبد الحميد3089

طب29511011403976أرميا جميل شحاته بطرس3090

طب29501022602215محمد عبدالنارص حسن عبدالنعيم3091



طب29609150107451محمود مأمون رشاد فرج 3092

طب29503221201079ابراهيم رمضان ابراهيم ابراهيم 3093

طب االسنان29307100102436اسالم سيد حسن احمد الديب4001

ي غالي4002
طب االسنان29711112500416أبادير غالي منر

طب االسنان29802031401273ضياء الدين محمد فرج فرماوي4003

طب االسنان29504101200172عمرو حليم ابراهيم جت  الجمل4004

طب االسنان29701011300755محمد حمدي محمد فكري العطار4005

طب االسنان29805210101818يوسف حامد احمد محمد4006

ي حسن4007
طب االسنان29801240103674عمر حازم حسن 

طب االسنان29706231402011كريم حسي   شعبان حسي  4008

تربية29812041400734ابانوب سامح رمزي ملك4501

تربية29809231401833احمد جمعه محمد علي4502

تربية29708051401991احمد عمر محمد شعبان4503

تربية29909061401455احمد عواد حنف  خليل4504

تربية29609212102915احمد محمد رجب احمد4505

تربية29911171402036احمد محمد عبد الفتاح محمد4506

تربية29807101401839احمد محمد عبدهللا محمد4507

تربية29712071402338احمد ناج  عبد الحق عبد الوهاب4508

تربية29906081401231اسالم محروس محمد محمد 4509

 محمود4510
ر
تربية29911281401655اسالم مسعد صدق

تربية29811040100714الحسن طه حلم احمد4511

تربية29504091400976امي   محمود امي   ابراهيم4512

تربية29904042502257إسالم أحمد محمود عل4513

تربية29603271401677إسالم عصام عبد المنعم مصيلحي 4514

تربية29906152104411أحمد حسن محمد أحمد4515

تربية29806152101159بالل خالد يونس محمد4516

تربية30001251402737حازم عبدالحميد محمد عبد اللطيف4517

تربية29609210103477ساىمي ابراهيم ساىمي ابراهيم4518

تربية29401271401535سمت  رجب سالمة خليل4519

تربية29904100104631سيد احمد سيد مخيمر 4520

تربية29809170104296عادل توفيق صالح علي 4521

تربية29811231402974عاطف طلعت خليفه محمد4522

تربية29809250106273عبدالرحمن محمود حسن مرسي4523

تربية29903270100154عبدالرحمن محمود عبدهللا عبدالفتاح4524

تربية29906261400993عبدهللا السيد جاب هللا ابراهيم4525

ف عمر محمد4526 تربية29909060101474عمر اشر

تربية29711291401794عمرو جمال محمد حسن4527

تربية29812211400599فتح أحمد فتح سند4528

تربية29810231401157كريم عصام محمد محمد 4529

تربية29909300105219محمد احمد حسن حسني  4530

تربية29903152301579محمد احمد عبد الظاهر منصور4531

تربية29907111402099محمد اسامة عبدهللا ابراهيم4532

تربية29709050100314محمد حسن أحمد إبراهيم4533

تربية29907031402195محمد سعيد سعد عطية4534

تربية29911222103055محمد سيف الدين صالح الدين نرص4535

تربية29912111400812محمد عادل يحن  محمد4536

تربية29912011401293محمد عبد العال محمد أبوزيد 4537

تربية29904212100736محمد عماد الدين سالم معوض 4538

تربية29610230300251محمد مجدي احمد احمد4539

4540
ر
تربية29909191402054محمد مصطف  احمد الدسوق



تربية29710132100671محمد مصطف  كامل مغاورى4541

تربية29803222103236محمد ممدوح محمد جمعه4542

تربية29903191400878محمود أحمد عبد الفتاح محمد4543

تربية29906220101892محمود جمال محمد محمد 4544

تربية29909301407871مصطف  محمد أحمد بدوي4545

تربية29808110101534نور الدين محمود سعيد جالل 4546

تربية29909252103632يوسف جمعه خميس حسني  4547

تربية29906121401973يوسف عبدالمطلب حسن منصور 4548

تربية نوعية29911180101618ابرام اسطفانوس يونان شحاته5001

ي5002
ر
ف محمد حسني   دسوق تربية نوعية29612031402039حسام أشر

تربية نوعية29701250102132فادي مجدي عزيز رزق 5003

ي احمد محمد5004
 
تربية نوعية29507200103714كريم هات

تربية نوعية29709300120171محمد سيد عباس احمد 5005

تربية نوعية29701140103419محمود طلعت عبدالستار أحمد5006

تربية نوعية30001111402931محمود محمد زكريا عبدالوهاب5007

تربية نوعية29809040103514مينا ماجد معوض حناوى5008

تربية نوعية29110280103674محمد أحمد كامل محمود5009

تمريض29712011704815 حماده عماد إبراهيم الجندى 5501

تمريض29807151401791رضوان سعيد السيد عل 5502

تمريض29804110102098زياد حسي   سيد محمود5503

تمريض29804121305039صالح إسماعيل إبراهيم إسماعيل5504

تمريض29808132101317مايكل نبيل كامل جرجس5505

تمريض29806251700455منصور عبدالمنعم منصور عبدالمنعم5506

تمريض29811221303234عل محمد العوض  الحفناوى5507

تمريض29508251401031محمد احمد ابراهيم علي5508

 عزىمي بنيامي  6001
صيدلية 29809110101395بشوي بنيامي  

صيدلية 29806290103731خالد احمد محمد مرسي6002

صيدلية 29706208800255خالد محمد فتحي نصار6003

ي حسي   عويس حسي   6004
صيدلية 29805180104876مصطف 

صيدلية 29803300104538اياد احمد عبد الفتاح الدرديري6005

صيدلية 29712061400434كريم منصور عبد الحميد منصور6006

صيدلية 30001011231099أحمد عبد الفتاح أحمد خرص 6007

ي6008
صيدلية 30012190102974عبدالرحمن عصام فتحي عبد الغن 

معهد فن  تمريض29902171401995احمد محمد السيد علي 6501

معهد فن  تمريض30104251603558اسامه محمد عبداالول زقزوق6502

ى اسماعيل السيد 6503 معهد فن  تمريض30104171602674محمد صت 

معهد فن  تمريض30104120101557محمود أحمد محمد محمد6504

معهد فن  تمريض29805101402433عمر فريد داود عبد الحميد6505

ي7001 السن 29908062100797ابراهيم محمد بليغ صت 

السن 29701060100397احمد عادل طه احمد عبد الهادي 7002

السن 29905102101555الحسن حمدي محمد غزاله7003

السن 29901111401736أحمد عبد الستار محمد عبد هللا 7004

السن 29803011400617أحمد عبد المعبود عبد الواسع عبد العظيم 7005

السن 29811112102334باسم سعيد حسن علي 7006

السن 29906050101914عمر اسامه سيد عبد الحميد7007

السن 29702151600411محمد أحمد إبراهيم أحمد7008

السن 29706248800312محمد خالد محمد وهبه7009

السن 29812162101874محمد شكرى حلم عبدالمجيد7010

السن 29811250106979محمد مجدي سالم شحاتة 7011

السن 29902061402678محمود عماد عبدالظاهر حسي  7012



ي عباس محمد7013
 
السن 29904160100198ممدوح عوت

السن 29810260104196نور مالك داود مجلي 7014

السن 30003012113416يوسف احمد خليفه أحمد7015

 علي حسني  7016
السن 29411160400152محمد حسني  

هندسة 29909300122377 يوسف احمد أمي   محمد 8001

هندسة 29609070103099ابراهيم محمد ابراهيم نرص 8002

هندسة 29912210100332احمد ايمن نبيل ابراهيم8003

هندسة 29809018800856احمد جهاد احمد محمد ابوالنجا8004

هندسة 29501011408131احمد عبد الباسط محمود عبد الحميد8005

هندسة 29908102100272احمد محمد احمد محمود8006

هندسة 29601012120713احمد مختار عبد الحفيظ منصور8007

هندسة 29803060100238اسالم ابوبكر محمد احمد 8008

هندسة 29909150101694خالد احمد محمد محمد8009

هندسة 29809120105399عبدالحكيم سعسد محمد شعبان8010

هندسة 29902111600794عبدالرحمن احمد عبدالحكم محمد نورالدين8011

هندسة 29807201900778عبدالرحمن أحمد حلمي عبدالحميد8012

يف عبدالحميد محروس8013 هندسة 29808290101677عبدالرحمن شر

ف عبدالعاطي محمد8014 هندسة 29803230100394عبدهللا أشر

هندسة 29801022101473عل محمود محمد عبدالكريم8015

هندسة 29703052104556عمر احمد عبدالخالق محمد8016

هندسة 29808010102592عمر عادل حسن أمي  8017

ي8018
هندسة 29606088800111عمر محمد عبد الحليم الحسين 

ي محمود السيسي8019
هندسة 29806180300094عمر نبيل محمود حنف 

ي محمود محمد8020
 
هندسة 30005140104139عمر هات

هندسة 29805251600853محمد زياد محمد محمد8021

هندسة 29709170104151محمد عمرو احمد طة منسي8022

هندسة 29806102104611محمد محمد سعيد محمد8023

ي ابراهيم 8024
بين  هندسة 29103080100399محمود حامد محمود الشر

هندسة 29807250100434محمود محمد السيد السيد8025

هندسة 29803180103176محمود وائل محمود محمود الجد8026

هندسة 29610152101211ميشيل بولس بطرس انطون عطاهللا8027

هندسة 29803100104878هشام احمد جمال الدين عبدالرحمن8028

هندسة 29711102202638هشام رجب محمد عبدالوهاب8029

هندسة 29709040103773ياسي   خالد محمد محمد شتا8030

هندسة 29906200102736ابراهيم هشام مجاهد محمد 8031

هندسة 29701012206493احمد ابراهيم جابر علي8032

هندسة 29703040103414احمد السعيد بدر السيد دبور 8033

ي8034
 
هندسة 29905151503014احمد ايمن محمد بسيوت

هندسة 29901022604976احمد أحمد توفيق حسي  8035

هندسة 29504012200495احمد جابر مرزوق حسن8036

هندسة 29811290103999احمد ربيع محمد السيد8037

هندسة 29806040104015احمد كامل بدر اسماعيل8038

هندسة 29912280100577احمد مبارك احمد عطا 8039

هندسة 29803060103318احمد محمد احمد محمد 8040

هندسة 30002228800594احمد محمد اسماعيل محمود8041

هندسة 29806141302411احمد محمد عبد المنعم عبد القادر8042

هندسة 29707020104231احمد مصطف  محمود جمعه8043

ي سالم عبدالحميد8044
هندسة 29506280100731احمد مصطف 

هندسة 29403152303897احمد هاشم عبدهللا جودة8045

هندسة 30003270102291ادهم جمال محمود السيد8046



هندسة 29909282100751انس ممدوح حسي   احمد8047

هندسة 29712150102374إسالم السيد عبد الوهاب منصور8048

هندسة 30004022102354أحمد جمال رشاد بركه8049

هندسة 29708092403779أحمد صالح فضل عبد المجيد 8050

هندسة 29906060103419أحمد عصام كمال سالم8051

هندسة 29607260102614بوال سمت  عبد المسيح بولس 8052

هندسة 29909170200613بيت  عادل كامل زاخر8053

هندسة 29807050104711جون باسم عدل مقار 8054

هندسة 29106302201872حذيفه سباق محمد عبد الحميد 8055

هندسة 29904040104114دانيال ناج  نعيم اسكندر8056

هندسة 29805030100376ديفيد رفعت حني   ابو السعد حنا 8057

هندسة 29905090102658راىمي عصمت محمد كمال كتات8058

هندسة 29703140102997رياض محمد محمد علي عبد هللا8059

هندسة 29907310102592زياد بهجت السيد محمود8060

هندسة 29909031301537زياد خالد محمد حازم8061

هندسة 29909090107574زياد ماجد فوزي ابراهيم8062

هندسة 29811282101634سيف سيد عل حسونة8063

هندسة 29806240103714سيف عماد الدين عصام حبيب8064

هندسة 29906142501358شادي عاطف شبانه جرس8065

ف جمال الدين محمد احمد 8066 هندسة 29810010124973شهاب الدين محمد اشر

هندسة 29908110102713شهاب عالء الدين محمد شكري عباس8067

هندسة 29909290103557عاطف محمد فاروق علي8068

هندسة 29912128800091عبد هللا عصام ابراهيم محمد8069

يل 8070 هندسة 29705081601171عبدالحميد محمد عبدالحميد ابوالفتوح جت 

هندسة 29904180104556عبدالرحمن عادل عبدالرحمن سليمان8071

هندسة 29402121804051عبدهللا أحمد عبدالفتاح غطاس8072

هندسة 29909250105131عبدهللا هشام رشاد عبد اسالم8073

هندسة 29909180103098عبدالمنعم علي عبدالمنعم محمد 8074

هندسة 29405282603755عبده عبده بكرى حماده 8075

ي محمد عبد السميع توفيق8076 هندسة 29907242102996عرت 

ي غلي8077
هندسة 29810102102054علي الدين خالد حنف 

هندسة 29906070100051علي ايهاب احمد احمد8078

هندسة 29904290103091عمار ياش ساىمي محمود8079

هندسة 29811100103254عمر ابراهيم محمد علي8080

هندسة 29908012109599عمر احمد عبدالمجيد سيد8081

ي8082
هندسة 29908230106178عمر خالد حسن عبد الغن 

هندسة 29807200105516عمر خالد عبد الوهاب السيد8083

هندسة 29903030102737عمر خالد محمد محمد ديور8084

هندسة 29806030103851عمر محمد مجدي محمد8085

هندسة 29909300100632عمرو محمد عطاهللا احمد 8086

هندسة 30001310101797فادي نبيل صبحي مكاري8087

هندسة 29905072102772فتحي عمو ابوشي    ع شور 8088

هندسة 29906080104756كريم عمرو عبدالعظيم عبد المقصود 8089

هندسة 29809120103957كورلس سمت  فوزي جيد 8090

ي زخاري عطيه8091
لس راض  هندسة 29910150104934كت 

لس نادر حلمي اقالديوس 8092 هندسة 29908231402714كت 

هندسة 29903048800318ماجد محمد السيد علي8093

هندسة 29812280100076مارسلينو مجدي نعيم بولس8094

هندسة 29907280100395ماريو عصام كامل خليل 8095

ف ادوار واسيل8096 هندسة 29805060103051مايكل اشر



ف سعيد محمد مرزوق العدوي8097 هندسة 30101308800178محمد اشر

هندسة 29910010113216محمد ايمن اسماعيل سليمان8098

هندسة 29907310104536محمد أحمد سيد أحمد 8099

هندسة 29903110101839محمد أحمد نرص مرسي8100

هندسة 29909190100097محمد بهاء زك عبدالمجيد8101

هندسة 29904201300032محمد جوده عبدالحليم السيد8102

هندسة 29907230107674محمد حسام الدين حسن امام 8103

هندسة 29902180102895محمد حسي   عادل حسن 8104

ي محمود السيد8105
هندسة 29909120102416محمد حنف 

هندسة 29908050102514محمد سيد محمد السيد8106

هندسة 29903032102955محمد شعبان السيد ابراهيم8107

هندسة 29908018800714محمد صالح الدين امام احمد8108

هندسة 30001091400937محمد علي محمد علي8109

هندسة 29806281201151محمد عمادالدين حسن احمد8110

هندسة 29905130101315محمد عمرو محمد عطاوية8111

هندسة 29402132101213محمد كمال عبدالعزيز منطاش8112

هندسة 29802211301374محمد محمود حسن الخطيب8113

ي8114
هندسة 29807200100093محمد محمود رفعت حنف 

هندسة 29908041402599محمود ساىم عبدالقادر مرسي8115

ى فتح مصطف 8116 هندسة 29306090101693محمود صت 

هندسة 29705230102999محمود محمد عبد العظيم بيوىمي موسي 8117

هندسة 29412261400231محمود محمد عبدالخالق عبدالحميد8118

هندسة 29902011306317محمود محمد عبدالمعىطي إبراهيم8119

هندسة 29704222103891محمود محمد كمال حنوره8120

وك سيد8121 هندسة 29908070104599محمود محمد مت 

هندسة 29905302101096محمود محمد مرزوق حسن8122

ي8123
ر
هندسة 29806050103378محمود نارص جودة عبد الباق

ي8124 ت 
هندسة 29809151600975محمود نارص محمود العتر

هندسة 29812210100834مروان هشام صالح عبدالحميد8125

هندسة 29906230104016مصطف  احمد عبد الجواد خليل 8126

هندسة 29706040100791مصطف  حمدى عل اسماعيل8127

هندسة 29803200101337مصطف  عبدالكريم رمضان جمعه8128

هندسة 29807120102958مصطف  عمرو محمد فهيم8129

ي احمد محمد شعبان سعد8130
هندسة 29901271400175مصطف 

ي محمد8131
ي خالد مصطف 

هندسة 29907150100091مصطف 

هندسة 29907131201758مهاب حسام محمد عبد الهادي عبدالحميد 8132

هندسة 30003040101431مهند صفوت عبدالخالق محمد8133

هندسة 29906100103352مؤمن عمادالدين صابر مفتاح8134

هندسة 29905280100813نور الدين وليد فتح محمد8135

هندسة 29904080102375يح رجب محمد احمد 8136

هندسة 29908040400479يوسف اسماعيل امي   عبدالعزيز8137

هندسة 29503232100258يوسف حسي   محمود عيس 8138

هندسة 29901030103196يوسف صالح الدين مصطف  البيجاوى8139

هندسة 29907070102395يوسف عصام امام محمود 8140

هندسة 29904020102212يوسف علي عبدالرحمن علي ابراهيم8141

هندسة 29905022100078يوسف عمرو نبيل صادق8142

هندسة 29810250102136يوسف فاخر احمد فكري8143

هندسة 29807060101396محمد عصام عبد المجيد حسن8144

هندسة 30004012413971مايكل مفرح خلف كرم8145

هندسة 29708160100453خالد ايهاب عبدالغفار اسماعيل8146



هندسة 29507038800139عبدالرحمن محسن احمد سعيد8147

لس عاطف بشاى مهن 8148 هندسة 29905012500272كت 

هندسة 29710122600137ماريو مجدي فهمي اسكندر8149

ي محمد8150
هندسة 29305090102219محمد مدحت حسن 

هندسة 29801202400096محمود محمد محمود سليمان8151

لس نرصهللا مكي   نرصهللا 8152 هندسة 30006030101653كت 

ي عبد الحميد9001
حاسبات ومعلومات 29410241400657احمد ايمن امي   وصف 

حاسبات ومعلومات 29908042201333احمد محمد علي حسن 9002

ف بيوىمي عبده9003
حاسبات ومعلومات 29810290104891أنس أشر

حاسبات ومعلومات 29908180101978آش أيمن السيد السيد9004

حاسبات ومعلومات 29809101701291باسم ماهر رمضان سويلم9005

حاسبات ومعلومات 29901011837316حازم فؤاد عبدالجواد محمد الوليد9006

حاسبات ومعلومات 29810231401173حسن نبيل حسن محمد 9007

حاسبات ومعلومات 29902220105337سيف الدين ايمن ابوضيف اسماعيل9008

حاسبات ومعلومات 29610140101879عبدالرحمن طارق عل حسن9009

حاسبات ومعلومات 29812211600474عبدهللا محمد انور عبدالمقصود9010

حاسبات ومعلومات 29904032102013عبدالمنعم أحمد عامر  عبدالمنعم9011

حاسبات ومعلومات 29909270200777محمد احمد حسن علي 9012

حاسبات ومعلومات 29404140103554محمد عل برصى عبد الحليم9013

حاسبات ومعلومات 29901100102613محمود أحمد عزىمي رضوان 9014

ي محمد ساىمي محمود9015 حاسبات ومعلومات 29812288800816يحن 

حاسبات ومعلومات 30009290111473يوسف عزت احمد عبد الحميد 9016

حاسبات ومعلومات 29607210101331محمود سمت  محمود عبد الحي9017

ي9018
ر
حاسبات ومعلومات 29709200103911عبدالرحمن عصام امام دسوق






































