
مإبراهيم عاطف عبدالمجيد البنداري42240001

مإبراهيم يوسف إبراهيم محمد شحاته42240002

مأحمد إبراهيم حامد عجور42240003

مأحمد إبراهيم محمد قشتى42240004

مأحمد أحمد أحمد عبد السالم سنبل42240005

مأحمد أشرف إبراهيم الفقي42240006

مأحمد أشرف مصطفي حسن عبد الحميد42240007

مأحمد جالل عبد الصادق باص42240008

مأحمد جمال حسن حماد 42240009

مأحمد حنفي أحمد حسام الدين42240010

مأحمد خالد رمضان إبراهيم السيد 42240011

مأحمد سامي أبواليزيد علي جنيدى 42240012

مأحمد شريف محمد زيدان 42240013

مأحمد صابر السيد عبدالسميع 42240014

مأحمد صابر سعيد على العجوزه 42240015

م أحمد صالح أحمد حسن42240016

مأحمد صالح عبدالحفيظ إبراهيم42240017

مأحمد طلعت مشحوت محمد عطية42240018

مأحمد عادل محمد سيد أحمد42240019

مأحمد عبدالتواب عبدالواحد الشافعي42240020

مأحمد عبد هللا أحمد الشال 42240021

مأحمد عبدالعاطى فتحى عبدالعاطى يحيى 42240022

مأحمد عبد الاله علي حسن بدر42240023

مأحمد عربى محمد قشطه42240024

مشرف محمد حسين محمد أحمد42240025

الطالب حالةالطالــــــب اســـــــــمالطالب كود



مأحمد محمد شبل عطية42240026

مأحمد محمد عبد هللا السيد42240027

مأحمد محمد محمود الفار42240028

مأحمد ناصر حموده أحمد رزق42240029

مأحمد ياسر أحمد الجنزوري42240030

مأسامة طارق رشيد عبد المجيد زنباع42240031

مإسراء توفيق عبدالجواد جادهللا 42240032

مإسراء كرم السيد رشوان42240033

مإسالم إبراهيم عبداللطيف الترحي42240034

مإسالم سعيد أحمد عبد الباقي 42240035

مأسماء محمد عبدالرحمن علي أبوالعنين42240036

مإسماعيل ماهر اسماعيل محمد علي 42240037

مإسماعيل محمد اسماعيل زيد42240038

مالسيد عيد السيد علي هيبه 42240039

مالسيد محمد السيد سالمه رجب42240040

مالسيد مصطفي علي مصطفي الجداوي42240041

مأماني عادل محمد البيومي الجابري42240042

م. أمنية ناصف محمد أحمد عيسي42240043

مأمنية عاطف زغلول مليجى على42240044

مأمنية وليد سالم الشيخة42240045

مأمير ايهاب صالح أبوالمجد 42240046

مأمير محمد محمد محمد أبوعيسي 42240047

مإيمان عادل أحمد محمد مقبل 42240048

مآية محمد علي عبدالمقصود42240049

مبدر محمد سند بدر42240050



مبراء حمدان كمال عبدالحميد42240051

مبسام أشرف عبد الفتاح عبد العزيز 42240052

مبالل محمد أحمد شهود 42240053

مبيشوي عادل كامل عطا 42240054

متغريد صابر إبراهيم مرسي بدر42240055

متقي إبراهيم جاد الحق عبدربه42240056

مجهاد أحمد العرابي42240057

مجهاد محمد محمد محمد رجب42240058

محافظ منصور رشدي محمد حافظ42240059

محسام أسامة حلمى حماد42240060

محسام السعيد حسن عابد 42240061

محسام محمد صدقي عثمان ليله42240062

محسام نادي عبدالحميد عالم 42240063

محمدى مبروك عبدالتواب محمد على42240064

مخالد أبو السعود فؤاد 42240065

مخالدعادل محمدمطاوع42240066

مخالد محمد السيد أحمد محمد 42240067

مدينا محمود فرج القصاص 42240068

مرضوى السيد عبدالفتاح موسى شعالن 42240069

مرياض محمود محمد رياض المصري42240070

مريمون سامي توفيق جريس 42240071

مريهام محمد رضا محمد أبو شادى42240072

مسارة عباس عبدالغني محمد 42240073

مسامح سليمان محمد عبدالواحد42240074

مسعيد محمدي عيد السيد السرسي 42240075



مسلمي محمد محمود عطيه42240076

مسليمان محمد سليمان حفنى42240077

مسمير صبري عبدالونيس محفوظ42240078

مسهيله خالد عبد النبي محمود42240079

مسيف سعيد حلمي أبوالعينين42240080

مشرين مرعى عبد الحميد إمام 42240081

مصبري صابر أحمد رمضان42240082

مصبري هاني صبري محمد42240083

مضياء عزالدين عبدالعظيم محمود42240084

مطارق السيد محمد البري42240085

معبد الرحمن حسين محمد االبيض42240086

معبد الرحمن خالد أحمد عبد المجيد محمد 42240087

معبد الرحمن محمد إبراهيم الفرماوي 42240088

معبدالرحمن محمد عبدالرحمن غزي 42240089

معبدالغفار عبدالفتاح عبدالغفار عصفور 42240090

معبدالفتاح أحمد محمد طاحون 42240091

معبدهللا أبوالمجد رمضان أبوهرجه42240092

معبدهللا أحمد عبدهللا عامر 42240093

معبدهللا حسن عبدهللا البلكيمي42240094

معبدهللا صبحي فتحى ربعه 42240095

معبدهللا محمد عبدهللا زالبيه42240096

معبدهللا مصباح عبدالسميع شلبي 42240097

مترك علي إبراهيم بسيوني سمير عزه42240098

معصام السيد شحاته السيد42240099

معالء صبحى عبدالخالق حبش42240100



معلي عاصم علي حلمي أبو علي 42240101

معمر بالل سيد أحمد الجبيري42240102

معمرو أشرف عبد المنصف أبو عزيز 42240103

معمرو عالء محمد محمد الدر42240104

معمرو محمد عبده محمود الخاليلي 42240105

مغاده محمود بدوي حشيش42240106

مفارس عمر رجب 42240107

مهللا جاب عبده هللا جاب فاطمه42240108

مفتحي مجدي فتحي عبدالهادي42240109

مفرج ممدوح فرج هللا يوسف عوض42240110

مفهمي محمد محمد الحالل42240111

مكريم أسامة أمين محفوظ42240112

مكريم عثمان عبدالغني قشطه 42240113

مكريم مصطفى سعيد طيره42240114

مكريم ناصر رزق الحفناوي42240115

ممحمد إبراهيم محمد أبوسبع محمد علي 42240116

ممحمد إبراهيم محمد العيسوى 42240117

مالرحمن عبد إبراهيم أحمد محمد42240118

ممحمد أحمد إبراهيم محفوظ 42240119

ممحمد أحمد الشافعي الشاذلي42240120

ممحمد أحمد محمد عبد الحميد عبد التواب42240121

ممحمد أحمد محمد عتمان42240122

ممحمد أحمد محمود عبدهللا42240123

ممحمد أشرف عبد الحميد مصطفي42240124

ممحمد حسن أبو الحسن المغربى42240125



ممحمد حماده رجب أبو احديد42240126

ممحمد حفني محروس الجوهرى 42240127

ممحمد رضا عبد المنعم قطب سالم 42240128

ممحمد رمضان محمد منصور 42240129

ممحمد سعيد صالح عثمان الشامى42240130

ممحمد سيد إمام محمد42240131

ممحمد شريف زغلول عبدالقادر42240132

معبدالجليل عبدالحكيم شريف محمد42240133

ممحمد صالح عبدالواحد متولي الجعار42240134

ممحمد طارق حلمى عبدالسالم42240135

ممحمد طارق مصطفي الشعيرى 42240136

ممحمد عادل محمد غباشي أبو يوسف 42240137

معلى الحاج عبدالحافظ عبدالرازق محمد42240138

ممحمد عصام عبد الحكيم عبد الرازق 42240139

ممحمد عصام علي حسن 42240140

ممحمد على محمد عبد اللطيف 42240141

ممحمد علي محمد عبدالعزيز42240142

ممحمد عماد الدين عبد الغني جلهوم 42240143

ممحمد فتحي السيد عرفة42240144

ممحمد فتحي محمد السيد الجمل 42240145

ممحمد قطب علي عفر42240146

ممحمد محسن عطيه محمد الشرقاوي42240147

ممحمد محمود السيد أحمد 42240148

مالعليمي محمد السيد مصطفى محمد42240149

ممحمد مصطفي محب حجازى42240150



ممحمود أحمد كامل حسن 42240151

ممحمود السيد رجب بلح42240152

ممحمود جالل عبدالرحيم شعبان 42240153

ممحمود حمدى محمد عماره42240154

ممحمود راتب علي عيد عرفه42240155

ممحمود زكريا محمد عبد الحميد 42240156

ممحمود عباس كمال عباس أبوحطب 42240157

ممحمود علي رجب علي عيد 42240158

ممحمود فكري عبدالمحسن شلبي 42240159

ممحمود محمد أحمد العشماوي42240160

ممحمود محمد السيد القبانى42240161

ممحمود مسعد محمود السيد سليمان42240162

معبدالحكيم محمد صبحى مريم42240163

م شعيب علي شعبان مصطفى42240164

ممصطفى محمد عبدالعزيز نجم 42240165

معزام شفيق فيصل محمد مصطفى42240166

مميسون محمود عبد المحسن إبراهيم42240167

مميالد محمد مسعود صالح العربي42240168

منادر صالح عبدالحميد أبو العباس 42240169

منادر محمد إبراهيم محمود القط42240170

مفرج مصيلحى عبدالحميد نبيل42240171

منجاح إبراهيم حلمى إبراهيم موسى42240172

مندي عماد أحمد محمد بشير42240173

مندى ماهر عبدالمغني زعزع 42240174

منرمين محمد أحمد عبدالفضيل42240175



منوح ربيع مبروك رفاعي42240176

منورا شعبان امام عبدهللا42240177

منورهان عصام محمود طوالن42240178

منورهان محمود السيد عبد العزيز أبوفاطمه 42240179

مهاله مجدى حبيب رزق42240180

مهدى محمد محمد محمد 42240181

مهشام عبد الحميد فراج42240182

موائل السعيد توفيق نصار42240183

موجيده أيمن رجب عيسي 42240184

مياسمين رضا محمد سالم 42240185

ميوسف رجب الشحات محمد42240186

ب السعدى الجواد عبد الوهاب عبد محمد42240187

ب الكنفانى محمود محمد عزت محمود42240188

 البندارى عبدالرحيم محمد شادى42240189
2فـ الخارج من


