
الكليه الدرجهالطالب إسم

14البياع على السعيد صالح ابراهيم

16ابراهيم محمد السيد احمد احمد

13منصور علي منصور اكرم احمد

17بدوى ابراهيم السعيد السعيد احمد

19عجوه السعيد اللطيف عبد السعيد احمد

13الدايم عبد عطيه الشافعي احمد

14زياده شوقى احمد ايهاب احمد

12الغنى عبد الفتاح عبد جمال احمد

17غيث حمدى حسام احمد

15الحداد محمد ابراهيم حسين احمد

18خشان محمد محمد خالد احمد

15خليل هللا عبد الدين صفي خليل احمد

16عمر حسن حسن عابد احمد

13احمد ابراهيم محمد عادل احمد

14حسن حامد عالء احمد

13السيد الهادي محمد فتحي احمد

17فايد ابراهيم محمد احمد

16الدمهوجي احمد محمد احمد

14الوفا ابو احمد السيد رضا محمد احمد

13رشيد اللطيف عبد ربه عبد محمد احمد

19احمد مصطفى احمد فكرى محمد احمد

13منصور السيد جبر محمد محمد احمد

17هالل لبيب رفيق محمود محمد احمد

16خلف علي العال عبد احمد ممدوح احمد

16صادق محمد احمد هاني احمد

17الدسوقى عبده محمد محمد اسامه

15الصاوى مصطفى محمد اسراء

17العزب الرحمن عبد ايمن اسالم

17القادر عبد منصور ايمن اسالم

16قدوس هللا عبد الحميد عبد حامد اسالم

1احمد يوسف النعمان اكرم

13العليمى حزام االله عبد اكرم

13محمد باز احمد السعيد

1احمد السيد مصطفى السعيد مصطفى السعيد

15متولى محمد السيد اشرف السيد

13الهاللي يوسف طارق السيد

15احمد السيد محمد ياسر السيد

13على على على حمدينو امير

9الجواد عبد يوسف فكرى السيد اميرة

15طه احمد احمد انس

12عوض السيد فتحى طارق ايمان

1احمد على طارق ايهاب



1ابراهيم على سمير باسل

10يونس ابراهيم الرحمن عبد ابراهيم بسمله

11الدين جمال بركات فتحي ابراهيم بسمه

9الخميسى العزيز عبد محمد ايهاب حازم

13الفتاح عبد الشربينى عماد الدين حسام

12االمام محمدين عوض حسام

14الصياد علي محمود فواز حسام

16المنعم عبد حامد المنعم عبد حنين

15محمد حماده ابراهيم احمد خالد

15الحديدى محمود احمد خالد

13النوارجي احمد فتحي محمد عيد خالد

14المحالوي يوسف الحليم عبد محروس خالد

15حسين محمد محمد خالد

15رضوان الغنى عبد نبيل خالد

12الليل ابو على محمد دينا

15على احمد محمد احمد محمد رامى

13عطيه السيد الستار عبد الناصر عبد رضا

14الباز ابراهيم الباز هللا جاب رمزى

16مرسي محمد الموجود عبد جمال زياد

11الشحات فريد محمود زياد

19حسنين حسين محمود سارة

15الجواد عبد على ابراهيم سعد ايمن سعد

18المتولى السيد محمد سعيد

19العزيزالحبيبى عبد العيسوى على سلسبيل

14قابيل ابراهيم حسين سلمى

18العزيز عبد رمضان محمد شاهر

16السعدنى السيد السالم عبد ناصر شريف

18عوض محمد حمدي صبري

15بدوي ابراهيم السعيد المجد ابو صالح

18على عيد صالح ربيع الدين صالح

17الدسوقي الباز يحيي محمد طارق

12موافى سعد احمد الرحمن عبد

15جاد هالل السعيد الرحمن عبد

18امين فتحى ايمن الرحمن عبد

17المتولى محمد احمد جمال الرحمن عبد

15البدرى لبيب لبيب لبيب الرحمن عبد

14بدوى عوض محمد الرحمن عبد

18بدوى على لطفى محمد الرحمن عبد

7الشبلي السيد غيث عصام هللا عبد

18السيد يوسف القاسم ابو محمد عماد هللا عبد

18شريف القمصان ابو الشحات محمد هللا عبد

غيابمحمد هللا عبد محمد هللا عبد

15قاسم حسن علي مدحت هللا عبد



7عبده حافظ عبدالحافظ نبيه عبدالحافظ

9السيد حمزه عوض الدين عز

13المغازى فؤاد على اشرف على

18ابراهيم انور ياسر عمار

10عاصى ابو على حسين حسين عمر

18اليمانى محمد الغنى عبد الحق عبد عمر

14محمد القادر عبد الفتاح عبد عمر

17موسي عمر اللطيف عبد مجدي عمر

11شحاته سليمان الحسيني جمال عمرو

12مرتضى محمد الخالق عبد عمرو

19العزيز عبد محمد الغني عبد ثروت محمد عمرو

15السيد السالم عبد محمد عمرو

18احمد السيد عبدالقادر محمد عمرو

17حسن نعيم فتحي محمد عمرو

18عمر السالم عبد محمد ناصر عمرو

17البسه محمد العزيز عبد عيد

12حسن محمد عبدالعظيم حمدى غادة

9رفعت محمد اشرف غاده

17البحيري السيد محمود هشام فرح

15المزاحي السعيد محمد احمد كريم

15فهمى رمضان فهمى كريم

15جبريل محمود محمد محمود كريم

18على ابراهيم مصطفى محمد مازن

9محمد العظيم عبد ابراهيم محمد

16اللطيف عبد التهامى احمد محمد

10احمد متولى احمد محمد

11مجاهد محمد محمد احمد محمد

13رسالن فاروق اشرف محمد

13السعيد الحميد عبد السعيد محمد

11الخميسى رمضان احمد السيد محمد

12على سالم السيد محمد

12احمد محمد السيد محمد

17العزيز عبد ابراهيم ايمن محمد

17سالم عبداللطيف الحليم عبد ايمن محمد

16شلبي محمد محمد عثمان ثروت محمد

12النجار عزت جمال محمد

15رزق محمود السيد حاتم محمد

19الشبراوي عاطف محمد حسام محمد

18ناصر الهادي عبد السيد حسن محمد

18عشيش فاضل حماده محمد

16غالى احمد حمدى محمد

17الرسول عبد محمد خالد محمد

17المصلحى محمد رجب محمد



18ابراهيم محمد رضا محمد

11صالح الغفار عبد سمير محمد

19خليفه السيد يسرى طارق محمد

15شومان صالح هللا عبد عاطف محمد

17حمزه حماد احمد هللا عبد محمد

17ابراهيم محمد ابراهيم على محمد

18العطار مصطفى عماد محمد

19النجار احمد سيد السيد فراج محمد

17بركات ابراهيم العليم عبد ماجد محمد

17النيل ابو محمد محمود محمد محمد

16احمد مصطفى احمد مصطفى محمد

18حسين اسماعيل ياسر محمد

13الحكيم يوسف خليل خليل احمد محمود

12عافية السيد حلمي محمود

16محمد محمود طارق محمود

18زاهر السيد محمود محمد محمود

17احمد ابراهيم احمد مصطفى

19الحق جاد الفضل ابو فراج مصطفى

18الزالط رمضان احمد وائل مصطفى

17حبيب نبيه محمد نادر مصطفي

16هللا عبد احمد الحميد عبد عامر معاذ

16الترياقى السعيد دسوقى محمد هللا منة

14الصادق عبدالعظيم احمد منى

19محمد العال عبد نبيل منى

19محمد السيد محمد اشرف مهاب

17العيسوي محمد سعيد احمد مهند

19الشهبه حلمى صالح نادين

15شعيشع محمد شعيشع المجيد عبد ندى

12سليمان الستار عبد جمعه الدين نور

17بدر ابراهيم محمد صالح هبه

15يوسف حلمى محسن هدير

19ماهر احمد الحميد عبد هشام

17خليل مصطفى العزيز عبد سرور السيد وائل

18شاهين على على محمود وليد

12البربرى مصطفى ابراهيم ياسر

18عديسه محمد بدير الغفار عبد ياسر

16الشربينى محمد محمود محمد ياسر

17اسماعيل السيد قدري ياسمين

19خفاجي الهادي عبد محمد يحيي

19نصار السعيد احمد اشرف يوسف

17الطورينى السيد سعد حسان يوسف

18العربي محمود محمد طارق يوسف

19الشهيدي الحسانين ابراهيم محمد يوسف



17حسنين محمد حسن محمد يوسف

19قنديل الرازق عبد محمد يوسف

15سميسم امين يوسف محمد يوسف

18الفار محمد وليد يوسف


