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أشباه موصالتاسم المقرر:

النتيجةاسم الطالبرقم اكاديمي

54شيماء خالد عبدالمحسن محمود درويش190179
58عبدالحميد رمضان عبدالحميد ابوعفصة190198
50محمد سعيد احمد البالط190327
غاحمد السيد احمد صبيحه190514
65احمد شبل هاشم الحكيم190517
77احمد عبدالحكيم ابواليزيد عبد الوها ب قنديل190520
50احمد محمد السيد سليمان ابو دنيا190522
50احمد مدحت احمد الشاهد190524
رلامير برىء محمد الدمرداش زيد190531
62شهاب محمد مرسى الصباغ190540
50عبد الرحمن أحمد محمد الجندي190544
50على صالح على السيد190559
51على مختار على الميضى190561
رلمحمد عبدالمقصود حميده عبدالمقصود190584
85محمد مصطفى محمد شاكر صادق المنير190601
70مصطفى ايمن على الخولى190614
50مصطفى حمدى احمد الوكيل190615
73مصطفى محمود محمود الحلفاوى190618
رلمعتز عصام يسرى خميس190620
65احمد الشافعى محمد امين زهران200025
75احمد سامى الصادق محمد خليفه200039
54احمد طارق عبدالهادى على الدين200055
85احمد عادل احمد محمد مرسى نور الدين200058
62احمد عمرو صالح النحراوى200065
83احمد محمد احمد البى200077
85احمد محمد سالمه السيد شحاته200084
51احمد محمد طلعت محمد مكاوي200086
71احمد نصحى سليمان سليمان العشرى200103
55احمد نصر احمد بدوى عامر200104
52احمد وليد احمد حسن الغيطانى200107
70اسماء بهجت عبدالرازق السيد عبدالعال الصياد200137
72السيد عبدالمنعم السيد عثمان200160
97امجد ابراهيم احمد بريقع200164
70انجي مكرم ابراهيم عبد الملك200177
95ايات عبدالحميد محمد ابوالخير200181
88آالء خالد محمد مصطفى200201
رلحسن عاطف حسن عبد الوهاب الفخراني200235
62رحمه محمد محمود الوكيل200262
77رشاد امان هللا حامد بحبح200264
50سعيد حامد احمد حجاج200324
95سعيد عبدالعزيز سعيد عطوه عالم200325
59عبد الرحمن على محمود عطيه عامر200364
68عبد الرحمن محمد ابراهيم الدسوقى عبده الجنيدى200365
82عبدالرحمن مجدى عبد الرحمن هالل200394
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67عبدهللا اشرف عبدالنبى جعفر200409
70عبدالوهاب محمد عبدالوهاب منصورالكومى200422
67عمر اسامه فتحى الجعفراوى200448
50عمر محمود احمد حسين200457
68فوزى احمد فوزى السخاوى200480
غكريم جمال ابوالمجد القاصد200486
60كريم خالد عبدالحكيم محمد عبدالمنعم200487
57كريم ماهر محروس غانم200492
54محمد ابراهيم محمد الدسوقى200508
56محمد احمد محمد عبدالعظيم كزك200516
52محمد السيد محمد عماره200527
27محمد ايهاب ابراهيم محمد 200531
71محمد حسين جمال دبور200541
80محمد حامد سالم حامد الفخراني200543
65محمد سمير عبدهللا عبد الحكيم200561
75محمد صالح السيد شحاته البتانوني200563
83محمد طارق عبدالحليم اسماعيل200568
67محمد عبدالرحمن محمد السيد حسين200587
50محمد فؤاد على الخنانى الدسوقى200603
82محمد محمود عبدالرؤف عبده السيد200613
50محمد هانى محمد الخطيب200627
50محمد هاني محمد عبدهللا200628
70محمود سامح محمود البسطويسي200646
70محمود عبد الباقى الشحات ابراهيم عيسى200653
70محمود عماد محمد جالل200658
86محمود مصطفى السيد مصطفى عماره200667
رلمحمود مصطفى عبدالحميد الفيومى200668
58مصطفى يوسف يوسف هجرس200714
60مهند عبدهللا صبحى عبد هللا الصيفى200739
92ندا السيد خليفه عبدالهادى200757
غيوسف وائل السيد مصطفى الخليفى200848
ى الدسو 200445 رلعمار 
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