
اسم الطالب

1 ابراهيم ايمن عطية سعيد عطية

2 ابراهيم خالد ابراهيم الدسوقى رمضان

3 ابراهيم سعيد محمود عبد الصادق البهنساوى

4 ابراهيم محمد ابراهيم محمد

5 ابراهيم محمود ابراهيم محمود رهيف

6 ابراهيم نزيه ابراهيم عبد الفضيل البلكيمى

7 احمد ابراهيم ابو الفتح على المدبولى

8 احمد ابراهيم عبدالعظيم المشد

9 احمد ابراهيم محمد ابراهيم

10 احمد ابو وهدان ابوالفتوح ابراهيم يوسف

11 احمد السيد صابر الجندى

12 احمد السيد محمدى سعد

13 احمد ايمن محمد ابو بدر

14 احمد ايهاب كمال عيد شومان

15 احمد إبراهيم أمين ابراهيم سيف خليفه

16 احمد بالل على الفوال

17 احمد تونى محمد كيالنى

18 احمد جمال عبد الفتاح سليم

19 احمد حربى عبد المقصود محمد البرل

20 احمد حمدى احمد محمود الفرماوى

21 احمد حمدى السيد شحاته

22 احمد خالد احمد طعيمه

23 احمد خيرى شاهين خفاجى

24 احمد رجب وهبه هاشم

25 احمد رشدي عبد الحفيظ القشيط

26 احمد رمضان محمد عبد الرحيم الغلق

27 احمد زينهم محمد االعصر

28 احمد سامح احمد عيد

29 احمد سمير عبدالمجيد سالم

(1)قــــــســـــم 



اسم الطالب (1)قــــــســـــم 

30 احمد صبري عبد الفتاح قنديل عبيد

31 احمد عاطف عبدالسالم حسانين

32 احمد عاطف عبدالمنعم عبدالعاطى

33 احمد عباس فتحى احمد يحيى

34 احمد عبد الرحمن محمد عبد المحسن بدوي

35 احمد عبد الرحيم عبد المطلب الخطيب

36 احمد عبدالفتاح ابراهيم عبد الفتاح السحيمى

37 احمد عبدالفتاح احمد خليفه

38 احمد عبدهللا ابراهيم الجمال

39 احمد عبدالمنعم محمود شعبان

40 احمد فتحى شبل محمود عيسى

م اسم الطالب

1 احمد مالك عبد الكريم يوسف

2 احمد مبروك عبدالفتاح داود

3 احمد مجدى رجب عياد

4 احمد محمد رشدى احمد تعيلب

5 احمد محمد سليمان زهران

6 احمد محمد فرج محمد دويدار

7 احمد محمد فؤاد عبد الوهاب عبدربه الحق

8 احمد محمد مرسي محمد المحرقاوي

9 احمد محمود السيد احمد خليفه

10 احمد محمود السيد محمد خليل

11 احمد محمود عبدالواحد احمد

12 احمد ممدوح سالم شاهين

13 احمد ناجي عبد الفتاح محمد مصطفي

14 احمد ناصر حسين حسن

15 احمد ناصف مصطفى ابراهيم

16 احمد وائل محمد امين

17 احمد ياسر رشاد عبدالعال

(2)قـــــســـــم 



اسم الطالب (1)قــــــســـــم 

18 احمد يوسف عبدالمقصود مبروك

19 اسامه احمد محمود احمد

20 اسامه جمعه حموده عالم

21 اسامه شاكر السيد محمد

22 اسامه عبد ربه متولى على متولى القاضى

23 اسامه محمد السيد احمد عفيفى

24 اسراء مسعد عبده الحداد

25 اسالم احمد حلمى الخولى

26 اسالم سامى عبد العظيم احمد البنا

27 اسالم عبدالنبى عبدالجواد العسكرى

28 اسالم عصام محمد جالل زيد

29 اسماء محمد السيد محمد العونى

30 اسماء محمد عبد الوهاب عبد الوهاب المنوفى

31 اسماء محمد محمد السيد نويشى

32 اسماعيل مجدى حسنى اسماعيل الحسينى

33 اكرم احمد محمد عباس

34 االء احمد محمد محمود شبل

35 امجد ابراهيم حسنى كاظم

36 امنيه حسام ابراهيم محمد السواق

37 امنيه محمد عبدالسالم مجاهد

38 امنيه مصيلحى محمد مصيلحى

39 اميره كرم محمد السيد عشماوي

40 انس اشرف عبدالعال محمد

م اسم الطالب
1 ايمان على ابراهيم هيكل

2 ايه مصطفى الصادق السيد ماضى

3 إسالم سيد أحمد عطية   الموجى

4 أسامه مسعد إبراهيم عبد العزيز عوض

5 بسمه سامح عبدالعزيز عبدالرحيم سلطان

(3)قـــــســـــم 



اسم الطالب (1)قــــــســـــم 

6 بالل محمد كمال قطب عبد هللا بقوش

7 بيشوي عدلي عزيز شخلول

8 تقه اشرف صالح عبد الوهاب

9 تقى فاروق عبد الحميد يوسف العبد

10 جالل سامى جالل دويدار

11 حامد محمود حامد شاهين

12 حسام ايمن محمد ابراهيم مدكور

13 حسام حمزه ابوالعنين الشال

14 حسام مصطفى ابراهيم درويش ابو هالل

15 حسن محمد حسن حاتى

16 حسن محمود حسن عبدالفتاح العكش

17 حمدى محمد العزب على حموده

18 خالد طلعت ابراهيم بسيونى الشريف

19 خالد مصطفى عبداللطيف عبدالجواد حماد

20 دينا ربيع كامل ابوزيد

21 رشاد صابر السيد احمد جاد

22 رؤف محمد حسنى محمد عبدالرازق موسى

23 زياد احمد جابر محمود

24 زياد احمد كامل محمد حرحش

25 زياد ايمن محمد حسنى مطر

26 زياد حموده عبد الفتاح عرفه دليور

27 زياد خالد عباس ابراهيم

28 زياد محمد احمد فوزى محمد الكشكى

29 زينب محمد احمد دياب

30 ساره فوزى صابر جعفر

31 ساميه مهدى محمد سالم

32 سعد سامى سعد مرقص

33 سعيد عادل سعيد عبدالجليل

34 سلمى محمد ابراهيم ابوشرارة



اسم الطالب (1)قــــــســـــم 

35 سليمان محمد سليمان اللطف

36 سندس محرس عبدالفتاح عبدالمحسن

37 سهيله ياسر السيد شاهين

38 سيف احمد محمد محمد مصطفى

39 شروق عبد الناصر محمد علي الغرابلى

40 شريف صبرى حسن علي الشيمي

م اسم الطالب

1 شهاب احمد شحاته أحمد حسين

2 شهد اسامه عبدالرشيد محمد سليمان

3 صبحى محمد سعيد عبد النبى السعدنى

4 صبرى طلعت عبداللطيف مصيلحى عربى

5 صدقى حسام صدقى امين سعد

6 طارق عالء عبدالعظيم الحنفى

7 طلعت ياسر السيد عيد

8 عبد الحميد وائل عبد الحميد محمد الحيص

9 عبد هللا عباس عبد المنعم عوض

10 عبد هللا محمد جمال بيومى شريف

11 عبدالرحمن احمد عبدالرحمن يوسف

12 عبدالرحمن احمد محمد أحمد سيد احمد الصعيدى

13 عبدالرحمن بليغ عبدالرحمن الشاذلى

14 عبدالرحمن عبدالواحد عبدالرحمن تمراز

15 عبدالرحمن على احمد محمد عبدالقوي

16 عبدالرحمن على الحسينى على القلشى

17 عبدالرحمن مصطفى السيد احمد الشرشابى

18 عبدالسالم السيد جالل اللبودى

19 عبدالعاطى محمد عبد العاطي محمد سعد جرزه

20 عبدالعزيز خالد عبدالعزيز عيسوى نجم

21 عبدالعزيز فوزى عبدالعزيز شحاته

22 عبدالفتاح محمد محمد ابراهيم

(4)قـــــســـــم 



اسم الطالب (1)قــــــســـــم 

23 عبدهللا احمد لبيب حشاد

24 عبدهللا عاطف عبدالحميد خضير

25 عبدهللا عبدالنبى عبدهللا عبدالسميع صفه

26 عبدهللا عمر السيد محمد القط

27 عبدهللا محمد عبدهللا رزق

28 عبدالمرضى على عبدالمرضى عامر

29 عثمان احمد فريد الفخرانى

30 عفيفى محمد امام عفيفى

31 عالء حمدي محمد حسين

32 على حسن محمد جمال الدين االودن

33 على رمضان فكرى حسين حسن

34 على سمير السيد شاهين

35 على طلعت محمد محمود حجازى

36 على محمد ابراهيم محمد

37 على محمود احمد هنيدى

38 علياء على محمد داود

39 عمر اشرف شحاته شفيق

40 عمر سامى محمد الغزالى

م اسم الطالب

1 عمر سامى يونس ضبيش

2 عمر محمد محمد يسن

3 عمرو خالد رمضان سعد احمد

4 عمرو عادل عبدالجليل عبدالعاطى

5 عمرو عماد محمد ناصف

6 عمرو مسعود عبدالنبي محمد

7 فاطمة احمد محمد طلعت

8 فاطمه احمد مصطفى احمد

9 فاطمه اسامه على مرعى

10 فاطمه خالد محمد ندا جادهللا

(5)قـــــســـــم 



اسم الطالب (1)قــــــســـــم 

11 فاطمه محمد عبدالعال مصيلحى

12 فتحى السيد عبدهللا نافع

13 فتحى محمد فتح هللا محمدى

14 فتحى محمد فتحى محمد الخولى

15 فرحات وليد داود امين

16 فلاير شريف فهيم دومه

17 فوزى جمال مبروك ابراهيم باظه

18 فيلوباتير سامح عزيز حبيب عزيز

19 كريم ايهاب فتحى محمد فودة

20 كريم عادل فؤاد محمود ابراهيم

21 كريم عبدالحميد السيد ابوالغار

22 كريم عبدالنبى المحمدى السيد سليمان

23 كريم محمد حسين مجد شادى

24 كمال عبدالمقصود كمال صحصاح

25 مجدى رضا سعيد الطور

26 محمد ابراهيم سعد مصطفى شالمش

27 محمد احمد ابراهيم حسن

28 محمد احمد لقمان احمد موسى

29 محمد احمد يوسف سعده

30 محمد اشرف ابراهيم شريف سلطان

31 محمد ايهاب عبد الفتاح المليجى انيس

32 محمد بندارى محمد بندارى البتانونى

33 محمد ثروت حميده اليماني عطيه

34 محمد جمال احمد البنا

35 محمد جمال عبدالحكيم شاهين

36 محمد حازم امين بسيونى

37 محمد حامد سالمه الهنداوى

38 محمد حامد محى الدين عطيه

39 محمد حسام سعد الدين احمد مندور



اسم الطالب (1)قــــــســـــم 

40 محمد حسام مختار محمد شحاته

م اسم الطالب

1 محمد خالد ابراهيم علوانى قابل

2 محمد رضا سيد احمد هالل سيد احمد

3 محمد رفعت اسماعيل بركات

4 محمد رمادى فتحى ربيع

5 محمد زكريا احمد مليجى

6 محمد سا لم عبدالسالم اللواتى

7 محمد سامى زكى خليفه

8 محمد سامى فارس الجمل

9 محمد سعد رمضان ياسين

10 محمد سعيد فتح هللا الدحروج

11 محمد صبحى عبدالهادى يوسف

12 محمد صالح عبدالغفار شادى

13 محمد صالح عبدالفتاح شحاته

14 محمد عادل شحات ثابت

15 محمد عادل عبدالفتاح السعدنى

16 محمد عادل محمد طعواش

17 محمد عادل مصطفى سلطان

18 محمد عاطف عبدالعزيز محمد عبد هللا

19 محمد عبد الغني عبدالاله عبد العزيز

20 محمد عبد المنعم ابو اليزيد على جنيدى

21 محمد عبد الوهاب موسى محمد يوسف

22 محمد عبدالحكيم نعيم عبدالعاطى الجندى

23 محمد عبدالستار بدر اسماعيل

24 محمد عبدالصادق رسالن عبدالصادق رسالن

25 محمد عبدهللا حامد راشد

26 محمد عبدالمعطى عبدالغنى حسن مرزوق

27 محمد عبدالناصر عبداللطيف مرغني

(6)قـــــســـــم 



اسم الطالب (1)قــــــســـــم 

28 محمد عصام السيد الدالى

29 محمد على زكى قشطه

30 محمد على محمد سعد

31 محمد على محمد شبل الغندور

32 محمد على محمد غراب

33 محمد عيد عبدالنبى سيف

34 محمد عيد عبيد شاكر حفنى

35 محمد فايز مندى زهران

36 محمد فتحى بسيونى حرحش

37 محمد فتحى زكريا حشاد

38 محمد فتحى سيد احمد أحمد عمران

39 محمد فهمى عبدالفتاح شلتوت

40 محمد فوزى محمد أبو العال شنب

م اسم الطالب

1 محمد محمود احمد الحضرى

2 محمد محمود فوزي طه زهران

3 محمد ممدوح عبدالمنعم حشاد

4 محمد منير عبد العظيم الفيل

5 محمد نبيل جالل البحيرى

6 محمد نورالدين عبدالحى الخولى

7 محمد هانى جميل هندى على

8 محمد وائل ابراهيم عبدهللا

9 محمد وجيه محمد شتا

10 محمد وليد محمد صقر

11 محمد وليد محمد طلعت عطيه

12 محمد وليد محمد عبدالبارى

13 محمد ياسر على ابو اليزيد البنبى

14 محمود احمد كاشف عبد الرحمن

15 محمود احمد محمد الشيتى

(7)قـــــســـــم 



اسم الطالب (1)قــــــســـــم 

16 محمود احمد محمود احمد الجيار

17 محمود السيد عبداللطيف خضير

18 محمود السيد محمود عبدالسالم

19 محمود حسينى عبد العزيز على أبوليمون

20 محمود حمدى رسالن محمد

21 محمود حمدى طه بحيرى

22 محمود راغب علي راغب عثمان

23 محمود زينهم صالح البسيونى

24 محمود سعيد احمد عيسوى

25 محمود سعيد احمد محمد يحى

26 محمود عبدهللا محمود المصرى

27 محمود على احمد الحويطى

28 محمود مبروك السيد الهاللى

29 محمود مبروك عبد الحليم ابراهيم شتا

30 محمود محمد التهامي سالم

31 محمود محمد حلمي مصطفى عيد

32 محمود محمد عبدالسالم محمد غانم

33 محمود محمد محمود حجازى

34 محمود نبيل محمد عاشور

35 محمود هشام فهمى هدهود

36 محمود وائل عبدالعليم ابوالسعود

37 مرضى اسماعيل مرضى مليك

38 مروه منير جمال ابراهيم عامر

39 مريم عاطف عبدالفتاح عيسى دياب

40 مريم عصام فاروق محمد شحاته

م اسم الطالب

1 مصطفى حلمى مصطفى النحاس

2 مصطفى فهيم مصطفى عثمان

3 مصطفى كمال على مصطفى البابلى

(8)قـــــســـــم 



اسم الطالب (1)قــــــســـــم 

4 مصطفى محمود حسن محمد

5 مصطفى يوسف فتحى يوسف البسيونى

6 معاذ محمد نادر ابراهيم ابو عزيز

7 منصور بليغ منصور بدر

8 مها محمد مصطفى عبد العزيز الننى

9 مهدى محمد مهدى الجمل

10 مى مهنا مبروك عبد الحق عيسى

11 نادر نديم مصيلحى محمد الحلوانى

12 ندا مصطفى ابراهيم عبدالعزيز

13 ندى جمال على المشد

14 نهاد عاطف عزالدين بكر جمعه

15 نور على عبدالستار نافع

16 نورا جمعه محمود منصور

17 هاجر عثمان ابوالمكارم عثمان خالد

18 هانى طارق الدسوقى حسن

19 وليد محمد عبدالمجيد الحلى

20 ياسمين عادل محمد عبدالحليم صالح

21 ياسين محمد حامد صقر

22 يوسف اشرف محمد عبدالغفار

23 يوسف عبدالناصر أبو حسيبه عبدالناصر

24 يوسف عمرو شعبان محمود

25 يوسف عمرو يوسف محمد الذهبى

26 يوسف محمد محمد يوسف سعيد

27 يوسف محمد محمود ابراهيم

28 يوسف محمد يوسف ابراهيم نصار



اسم الطالب (1)قــــــســـــم 
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