
 02درجة اعمال السنة من  اسم الطالب كود الطالب م

 19 احمد ابراهيم ابراهيم عبد القادر الجاعوص   08811018   1  

 11 احمد حسن مصطفى حسن   088181801   1  

 17 احمد حمدى محمد حسن ابو المعاطى   088888808   3  

 20 احمد سعد محمد السيد سيد احمد   08811100   4  

 غ احمد صالح شكري صالح   08811801   0  

 20 احمد عبد هللا محمد احمد عبد هللا   088888010   8  

 16 احمد عزت محمد عبدالعزيز   088188410   0  

 19 احمد عماد رشاد حامد عرفات   08811010   0  

 15 احمد محمد نصر المرسى   088114008   8  

 11 الكريماحمد نادر محمد عبد    08813813   18  

 16 اريج ايمن محمد هالل   088118000   11  

 19 اسامه حامد عبد الشافى حامد   088188138   11  

 18 اسراء احمد عبد السميع احمد   088114088   13  

 20 اسراء شعبان صبرى مجاهد العجمى   08810400   14  

 14 اسالم شعبان فتحى محمد   088181488   10  

 19 اسالم طارق المرسى عوض عبده   08811414   18  

 غ اماني محمد ابراهيم محمد احمد   08814801   10  

 5 امجد السيد المليجى عبد الرزاق ابو النجا   088114048   10  

 17 امير محمد نشأت مسعد جاويش   08810880   18  

 13 الغمرىاميرة محمد عبدالفتاح محمد    088114040   18  

 19 ايه احمد مصطفى خليل محمد ارفلى   08810404   11  

 17 ايهاب عصام عوض عوض الدسوقى   088188188   11  

 8 باسل مصطفى شفيق بركات العجوانى   08811834   13  

 19 حسناء احمد بدوى احمد محمد عبدالمتعال   08811303   14  

 20 ابوالفتوح محمد الشباسىخالد السيد    088188888   10  

 5 رنا مصطفى الحسينى محمد الشربينى   08811831   18  

 20 رندا محمود محمد ابوالمعاطى   08811308   10  

 غ صالح محمود المتولى عباس   08813880   10  

 13 طارق بكر محمد عبد الوهاب البيومى   088183301   18  

 19 عبد الرحمن احمد فتحى عباس خاطر   08810803   38  
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 19   عبد الرحمن على ابراهيم على رزق   08811880   31  

 13   عبد الرحمن محمد محمود محمد عبده   08811810   31  

 15   عصام السيد عبدالعظيم محمد شوالى   088188308   33  

 12   عمر عبدالمنعم صبحى محمد اسماعيل   088188883   34  

 20   عمرو مجدى محمد محمد عيسى   088114080   30  

 19   كريم حامد محمد وجيه شعبان سليم   08813431   38  

 19   كريم هانى محمد ابوعش   088181048   30  

 20   محمد احمد محمد عبد هللا النمورى   08811838   30  

 20   محمد الجوهرى حامد الجوهرى محمد   08811411   38  

 20 محمد حمدى عبد اللطيف عبد الغنى   08811010   48  



 غ محمد رزق احمد معوض االمام   08818083   41  

 16   محمد شحاته محمود ابومصطفى   088181111   41  

 14   محمد عمرو سيف النصر بيومى   088188340   43  

 17   محمد ماجد عبدربه حسن الجعيدى   088188380   44  

 12   محمد محمد جمال محمد غنيمه   08818888   40  

 17   محمد ممدوح بدير محمد الغريب   088188388   48  

 9   معاذ يسرى فتحى الديسطى حجازى   088188108   40  

 20 منار احمد هشام عبد المحسن حموده الجمال   08811818   40  

 20 مى محمد عبدالسالم السيد داوود   08814310   48  

 20 مياده النبوى عبده النبوى   08810800   08  

 20 مينا ابراهيم ماهر نجيب كيرلس   08811014   01  

 20 هدير فريد مصطفى يونس   08811811   01  

 20 يارا ايمن جالل الزهار   08811300   03  

 


