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 19 أحمد عيد إبراهيم خليل 1 18 خالد عبد المجيد أبو الغيطأحمد  1

 20 آالء عاطف عبد الوهاب عبد الوهاب 2 غـ أحمد محمد أحمد رمضان حسن 2

 غـ آية عادل بدر الدين عبد الحميد عماشة 3 20 رزقباسم طارق طاهر 3

 20 إيهاب عماد الدين أمين عبد هللا أمين 4 20 مصطفى عبد العال السيدتسنيم  4

 19 رشا مجدي الجنيدي حسن المتولي 5 20 سامي جرجس جبران خليلجون  5

 19 ساره ناجي السيد المرغني عبد هللا 6 20 خالد محمد بدير السرجاني 6

 18 سلمى منتصر محمد أحمد الغمراوي 7 20 ربا أشرف محمد رضا عناني 7

 19 سهيلة ماجد عبد العزيز سليمان 8 20 ريم أسامة أحمد حلمي السيد أبو سبع 8

 17 محمد حلمي محمد السيد السرجانيشاهر  9 15 زياد حسن أحمد حسن 9

 19 عبد الرحمن عاطف عبد اللطيف السعيد 10 20 شروق محمود أحمد الباز 10

 20 عمرو طارق محمد حسانين دياب 11 20 عبد هللا محمد مصطفى أحمد الدسوقي 11

 20 محمد أحمد سليمان محمد الجنة 12 20 عثمان علي السيد عبد هللا بدر 12

 20 محمد جمال عطية البدراوي حجازي 13 19 عمر عبد العزيز إبراهيم أبو زيد 13

 غـ محمود حمد محمد الدسوقي محمد 14 غـ كريم أشرف حسن سليمان 14

 19 ممدوح فرج السعيد محمد شهاب 15 19 ماجد ممدوح السيد مصطفى صالح 15

 20 ناردين أشرف خيرت برت 16 20 محمد أحمد عبد الخالق بدوي 16

 19 ندا السعيد علي جاد سالم 17 غـ د أحمد فؤاد حسنمحم 17

 19 ندى صالح شلبي بطين 18 20 محمد حمدي حسن إبراهيم محمد أغا 18

 19 د أحمد البيليندى محم 19 20 محمد خالد محمد عبد الفتاح أحمد أبو رزقة 19

 19 نوران أشرف وجيه عبده عبد الهادي 20 18 محمد سعد عبد العزيز شاهين 20

 19 هبه محمد السيد عمرو 21 غـ محمد عادل أحمد أبو العطا 21

 20 هدى شعبان الدسوقي جمعة محمد 22 غـ محمد عاصم محمد عصمت فهمي 22

 مضافين للقوائم 19 محمد ماجد عبد ربه حسن الجعيدي 23

 اسم الطالب م 20 محمود سعد عبد اللطيف مرسي البالط 24
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 غـ ميرنا خليل 1 20 جنيديمحمود محمد محمد السيد  25

 19 ياسمين عصام 2 20 مي السيد عنتر السيد سلطان 26

 20 ضرار أحمد محمد ديب الحسن 3 20 ميرنا كمال محمود عبد الرازق أحمد 27

 20 شيري يحيى محمود حسن 4 20 نادين حسن محمد محمد الحوتي 28

    19 نهلة عفيفي السعيد طه 29

    20 نوران إبراهيم إبراهيم عبد القادر الجاعوص 30

    20 همس محمد فاروق محمد باز 31

    20 هند عبد العزيز الدريني محمد األحمدي 32

    19 هند محمد محمد كامل يوسف بركات 33

    20 وي رفاعي حجرف أحمد حامد بديوس 34

    19 يوسف عبد الحليم أحمد محمد شندي 35

 


