
الطالب حالهالطالب اسمالطالب كود

مابراهيم سامى فتح هللا يوسف32230001

مابراهيم عاطف ابراهيم عبد العزيز 32230002

ماحالم محمد عطا على سليمان32230003

ماحمد ابوالحديد جابر ابوالحديد32230004

ماحمد جمال احمد ذكى32230005

ماحمد جمعه فتح هللا عبد العزيز ونس32230006

ماحمد حسن عامر المغربى32230007

ماحمد حمدى صبرى عبد التواب رزق32230008

ماحمد ربيع حامد عبد المجيد32230009

ماحمد رجب اسماعيل تركي32230010

ماحمد زكى مصطفى سميه32230011

ماحمد سامى عبدالنور محمد32230012

ماحمد سيد شعالن عبدالحليم32230013

ماحمد سيد عبدالحميد ابو شبك32230014

ماحمد شريف عبدالمنصف حسنين32230015

ماحمد شعبان زينهم حسن32230016

ماحمد صالح شحاته السحيمى32230017

ماحمد طارق سالم ابوسريع محمد32230018

ماحمد عادل انور بيومى جمعه32230019

ماحمد عبد الوهاب محمد مصطفى العسكرى32230020

ماحمد عبدالتواب الزناتى ابو يوسف32230021

ماحمد عبدالصبور محمد شيخ السوق32230022

ماحمد عمر محمد الشيمى 32230023

ماحمد كمال اسماعيل ابراهيم عقباوي32230024

ماحمد ماهر محمد عبد العزيز دهب32230025

ماحمد محروس صابر محمدابو العنين32230026

ماحمد محسن احمد عبد المحسن32230027

ماحمد محمد جمعه الترحى32230028

ماحمد محمد زكى القعقاع32230029

ماحمد محمد يونس على بريشه32230030

ماحمد ياسر عبدالمنعم جادهللا32230031

ماسامه احمد عبدالعظيم محمود32230032

ماسامه هالل صبحى محمد سليم32230033

ماسراء صبحى رمضان عثمان32230034

ماسراء محمود يونس ابراهم يونس32230035

ماسالم امير محمد احمد32230036

ماسالم بدر محمد مؤمن بدر مصطفى32230037

ماسالم نادر عبد الفتاح محمد32230038

ماسماء اشرف سليمان محمد فرج32230039

ماسماء عزت امين احمد رزق32230040

ماسماء محمد مهدى العو32230041

ماالء ايمن لطفى احمد النجار32230042

ماالء جمال عبدالمنعم محمد32230043



ماالء عبد الحميد بيومى عبد الحميد32230044

مالصفاء عبدالفتاح ابراهيم الجندى32230045

مامل ابراهيم محمد ابراهيم سيف الدين32230046

مامل جمال ابراهيم احمد مطاوع32230047

مامل عصام سعيد عبدالعزيز32230048

مامير صالح محمد السيد32230049

ماميره فايز عبدالسميع صقر32230050

مايات عبد المعطي عبد الحليم عبد المعطي 32230051

مايه محمود محمد بهنسى32230052

مباهر رجب شبل غنيم32230053

مبكر عبدالحكيم عبدالرحمن سالمه32230054

مبيشوى اسحق سعد هللا مرزق32230055

مبيومى عماد عبدالعاطى بيومى32230056

متسنيم صبحى عبدالعظيم الشنشورى32230057

محبيبه اشرف محمود مغربى32230058

محبيبه محمد شعبان مؤنس32230059

محسام حسنى جابر عبدالرحيم32230060

محور عيد عبدالشكور على32230061

مخالد هانى خالد احمد32230062

مخلود سمير عبد العزيز عبد القوى محمود32230063

مخلود مسعود عبدهللا غانم32230064

مخلود هشام احمد ابو عامر 32230065

مدنيا ناجى فاروق رمضان32230066

مرامى طارق فؤاد مهنى32230067

مرانيا عبدالعزيز حسن توفيق32230068

مرنا خالد عبد العزيز عبد الغنى32230069

مرنا ياسر قطب عثمان قطب32230070

مروضه فؤاد احمد خاطر الحلى32230071

مزينه صابر على حسن بربش32230072

مسعد احمد سعد السيد32230073

مسعيد ايمن سعيد ابراهيم مهدى32230074

مسعيد عبد الوهاب سعيد عبد الوهاب32230075

مسعيد عبدالرحمن سعيد منصور32230076

مسميحة محمد احمد محمد32230077

مسميه السعيد ابوالفتوح االمبابى32230078

مسهيله علي محمد ابراهيم32230079

مسيد على محمد على32230080

مشهاب اشرف عباس مصلحى32230081

مشيرين اسامه محمد محمد حسن32230082

مشيماء وليد محمد صالح الدين العوضى32230083

مصبرى اسماعيل محمد السيد هيبه32230084

مصفوه جمال عبدالرازق عماره32230085

مضياء سعيد التهامى شعبان ابو ليله32230086

مضياء عبدهللا محمد عبدالباقى32230087



مطارق مصطفى رشدى شرقاوى32230088

مطه اشرف طه رضوان32230089

معبد الرازق عوض محمد جادهللا عجوه32230090

معبد الرحمن اسامه رشدى محمد32230091

معبد الرحمن اشرف عوض ابوقريش32230092

معبد الرحمن جمال محمد مصطفى مصطفى32230093

معبد الرحمن سعيد عبدالموجود محمد قلب32230094

معبد الرحمن محمد معوض الليثى32230095

معبد هللا أحمد حنفي محمود32230096

معبد هللا على عبدالفتاح ابو نار32230097

معبد هللا محمد مصيلحى السيد سالمة32230098

معبدالرحمن محمد عبدهللا الجمال32230099

معبدهللا شريف فوزى عبدالرحمن32230100

معبده محمود عبده محمد خليفه32230101

معبير ذكى حسن سالمه32230102

معلى ماهر ابو الفتوح متولى منصور32230103

معلى محمد محمد ابوسالم32230104

معمار ناجح سيد احمد32230105

معمر اسامه محمد متولي32230106

معمر عادل عبدالمنعم العسكرى32230107

معمر عبد العزيز السيد عبد العزيز32230108

معمر عالء حسن محمد32230109

معمر فتح مبروك النجار32230110

معمر مجدى محمد الكيالنى32230111

معمر مجدى يوسف اسماعيل32230112

معمر محمد محمد عمر عيارة32230113

معمرو حامد ابو المعاطى مدبولى32230114

معمرو ضياء عبدالعزيز مرسى التهامى32230115

معمرو طارق محمد خالف32230116

معمرو ياسر محمد النواوى32230117

مفاطمه محمد سيد حشيش32230118

مفتحى اشرف فتحى الشهالى32230119

مفتحى شعبان فتحى ابو غادى32230120

مفرح محمد احمد جاد32230121

مفهمى محمد فهمى السيد خلف32230122

مكمال صابر رمضان جاب هللا32230123

ممالك احمد عبد العزيز األعصر 32230124

ممحسن احمد عبد المحسن علي قاسم32230125

ممحمد ابراهيم محمود سلم32230126

ممحمد احمد سعد ابو سالم32230127

ممحمد احمد عبد العزيز احمد ابراهيم 32230128

ممحمد اشرف ابراهيم محمد جويده32230129

ممحمد اشرف شكرى امين32230130

ممحمد السيد محمد فتحى عبد المولى32230131



ممحمد الصياد عبد العظيم الصياد 32230132

ممحمد بالل محمد زقزوق32230133

ممحمد حسن ابراهيم عبداللطيف32230134

ممحمد حمادة سمير هالل32230135

ممحمد حماده عبدالعال عبدالغفور32230136

ممحمد حمدى عبدالفتاح ابو اسماعيل32230137

ممحمد خالد سعيد يوسف32230138

ممحمد راضى محمد على بدر32230139

ممحمد سعيد احمد محمود هجرس32230140

ممحمد سعيد فتحى عبدالبر32230141

ممحمد سمير ابراهيم سليم32230142

ممحمد شريف عبدالمنعم أحمد عبد العزيز طه32230143

ممحمد طارق على السحيمى32230144

ممحمد طارق محمود عبد الموجود موسى32230145

ممحمد عادل السيد حسن32230146

ممحمد عمادالدين السيد محمد هيكل32230147

ممحمد غنيم عبد العال تاج الدين32230148

ممحمد مجدى محمد دويدار32230149

ممحمد محمد زيان جعفر32230150

ممحمد مدحت حمدى محمد عبيه32230151

ممحمد هشام محمد حمزه32230152

ممحمد والء عبد ربه احمد رحاب32230153

ممحمد ياسر عبدالحميد محمد32230154

ممحمد يسرى ابو العنين ابو العنين الكومى32230155

ممحمود ابراهيم ابو الفتوح السبكى32230156

ممحمود ابراهيم شفيق ابراهيم32230157

ممحمود رشدى نادى محمد32230158

ممحمود سالم عبد الحفيظ ابو عزيز 32230159

ممحمود سامى عبدالموجود العالم32230160

ممحمود سعيد محمد مصطفى احمد32230161

ممحمود شوقى المرسى النجار32230162

ممحمود صبري عبدالموجود عبد الصادق32230163

ممحمود عادل كامل عبدالحليم بسيونى32230164

ممحمود محمد احمد عطا هللا32230165

ممحمود محمد على غنيم32230166

ممحمود محمد محمد عبدالتواب32230167

م       (الجيزة)محمود محمد محمود صبره            32230168

م(منوف)محمود محمد محمود صبره            32230169

ممحمود مصطفى محمد يوسف32230170

ممحمود ناجى طلبه محمود32230171

محمود نبيل محمد ابوالفتوح32230172

ممحمود نجيب احمد سعدون32230173

ممحمود هيثم محمود حسن32230174

ممريم احمد محمد سلطان32230175



ممريم السيد رجب السيد32230176

ممريم عبد العاطى حسن عيسى32230177

ممريم محمد عبدهللا خليل32230178

ممسعد عبدالسالم محمد السبكي32230179

ممصطفى السيد عبدالفتاح بكر32230180

ممصطفى حسنى محمد حسانين دياب32230181

ممصطفى سمير عبدالهادى عبدالهادى32230182

ممصطفى على رجب العبساوى32230183

ممصطفى محمد عاصم جمعه عبد الرحمن32230184

ممصطفى محمد مهدى سيد احمد32230185

ممصطفى مختار فوزى العرابى32230186

ممصطفي اسماعيل عبد المنعم حافظ32230187

مممدوح السيد ممدوح الليثى32230188

ممنة هللا احمد  محمد عبد المنعم الفار32230189

ممنة هللا محمد عبد الحكيم عبد الحفيظ32230190

ممنه هللا عبد العزيز محمد مصطفى مصطفى32230191

ممنه هللا هشام صبحى عبد اللطيف السيد32230192

ممهاب محمد عبدالودود احمد درويش32230193

ممي نبيل عبد الفتاح قطب فراج 32230194

منجاه خالد محمد على الهالوى32230195

منرمين زاهر سليمان العبد32230196

منسمه عبدالرحمن حمدهللا محمد32230197

منوال مصطفى محمد صديق32230198

منورهان حسين ابراهيم عبد الباسط32230199

منورهان خالد يعقوب قرنى32230200

منورهان نصر مبروك محفوظ 32230201

مهاجر شريف محمد التهامى شلبى32230202

مهاجر محمد عبد الحكم على على32230203

مهادي مسعد السعيد عبد القادر المغربي32230204

مهانم ناصر عبدالعاطى حسن32230205

مهبة محمد احمد زيد32230206

مهدى صالح حنفى صالح32230207

مهدير سعيد درويش سكر32230208

مهشام مسعد محمود محمود عطا32230209

موسام حسن كمال عبد الكريم32230210

مياسر خالد سيد احمد32230211

مياسمين جمال على الشرقاوى32230212

مياسمين سيد عوض شريف 32230213

مياسمين ضياء الدين احمد احمد32230214

مياسين مسعد ابوالقاسم امين32230215

ميوسف احمد عاشور محمد32230216

ميوسف احمد عبد الفتاح يوسف عبد ربه32230217

ميوسف خالد يوسف حماد32230218

ميوسف صبحى ابراهيم اسماعيل32230219



ميوسف محمد صبرى شامى مطر32230220

بإبراهيم أبواليزيد إبراهيم أبواليزيد عاصي32230221

بإبراهيم ناجى مصطفى ناجى الحشاش32230222

بإسالم امين عبدالفتاح النجار32230223

بإسالم ربيع حنفي عبد التواب 32230224

بأحمد أشرف شريف أحمد32230225

بأحمد جمال سعد خميس32230226

بأحمد خميس مصطفى الميهي 32230227

بأحمد على سعد الكشكى32230228

بأحمد عيد سعيد مصطفى32230229

بأحمد محمد أحمد الصوباري 32230230

بأحمد ناصر عبد العزيزعلى32230231

بأسامة غريب محمد الدسوقي32230232

بأشرف أحمد أحمد الصعيدى32230233

بأفنان طه عبد العاطي مصطفى تركي32230234

بتقى عبدالعزيز إبراهيم فرج الوكيل32230235

بحلمي ناصر حلمي عبد هللا32230236

بحنان أبوبكر يونس الجنزورى32230237

برانيا يوسف محمد محمد شلبي 32230238

بساره يسرى غريب علي سيد أحمد32230239

بعبد هللا السيد جابر هاشم32230240

بعبدالحميد إبراهيم عبدالحميد الشافعي 32230241

بعبدالرحمن رافت رمضان محمد طلخان32230242

بعبدالرحمن محجوب حسن السيد32230243

بعبدهللا إبراهيم عبدهللا إبراهيم 32230244

بعبدهللا إياد عبدهللا الرفاعى 32230245

بعبدهللا محمد أحمد عامر32230246

بعبدالمؤمن محمد وهبه محمد 32230247

بعبده السيد محمود شاهين32230248

بعالء عبد المهدي عبد العليم شعبان 32230249

بعلى عبد الحكيم محمد على سالم32230250

بعمرو إبراهيم محمد السعدني 32230251

ب صبح فرج خالد فاطمة32230252

بمراد محمود اسماعيل محمد32230253

بمحمد أحمد عبداللطيف عبدالسالم عطية 32230254

بمحمد حمدى عرفه نور الدين 32230255

بمحمد رضا محمد عبدالمقصود 32230256

ب مرزوق إبراهيم سامى محمد32230257

بمحمد سعيد عبد العزيز نصار 32230258

بمحمد صبحي محمد خالف32230259

بمحمد عبدالحميد وهبه طايل32230260

باالسكافي حسن ياسر محمد32230261

بمحمود سامي حسن شافعي 32230262

بمحمود محي محمد اسماعيل غانم32230263



بخليفة الوهاب عبد عبدهللا مريم32230264

بمصطفى رمضان عبدالفتاح مصطفى نصار32230265

بمصطفي محمود محمد موسي االحوق32230266

بالجباس محمد الدين عماد هديل32230267


