
التخصصالطالب أسمالطالب رلمم
كهرباءامانى عبدالحكيم دمحم احمد120170233

كهرباءايمن خالد عبدالفتاح يوسف متولى220170241

كهرباءاحمد طارق عبدالرحمن مصطفى320180088

كهرباءاحمد دمحم ابو الحمد بدر420180124

كهرباءاحمد طارق عبدالحميد وهدان دمحم520180231

كهرباءعاطف حسين عبدالوهاب احمد عبدالرحمن الريس620180405

كهرباءدمحم توفيك عبداللطيف توفيك720180678

كهرباءاحمد اسامه احمد حسين ابراهيم820190025

كهرباءاحمد اسالم السيد ابراهيم السيد920190029

كهرباءاحمد حسام الدين دمحم امين1020190047

كهرباءاحمد خالد احمد محمود احمد ندا1120190055

كهرباءاحمد خالد السيد عبدهللا1220190056

كهرباءاحمد رفعت سيد احمد1320190063

كهرباءاحمد عاصم مصطفى دمحم حبه1420190091

كهرباءاحمد عبدالرحمن ابراهيم المنجى1520190094

كهرباءاحمد عبدالمعطى عبدالمعطى على يوسف1620190104

كهرباءاحمد عمر ابراهيم دمحم1720190113

كهرباءاحمد كريم عبدالفتاح كريم عبدالشافى1820190119

كهرباءاحمد دمحم ابراهيم حسن1920190124

كهرباءاحمد دمحم الجوهرى احمد2020190128

كهرباءاحمد دمحم السيد عبدالعال خلف2120190130

كهرباءاحمد دمحم السيد دمحم2220190133

كهرباءاحمد دمحم دمحم امام2320190142

كهرباءاحمد دمحم نظيم ابراهيم ابراهيم2420190146

كهرباءاحمد ناصر مصطفى دمحم2520190155

كهرباءاحمد وليد احمد دمحم احمد2620190162

كهرباءاسالم عصام عبدالفتاح عبداللطيف بدر2720190183

كهرباءاسماعيل دمحم اسماعيل البرامونى2820190190

كهرباءالحسين دمحم انور عبدالحميد العطار2920190195

كهرباءامنيه تامر حسين رمضان3020190204

كهرباءاميره اسماعيل سلومه دمحم3120190211

كهرباءانس دمحم سيد عبدالفتاح العتال3220190216

كهرباءاياد شريف عبدالرحمن السيد الجبالى3320190218

كهرباءأحمد خالد عبدالمنعم السعيد مرسى3420190230

كهرباءايه هللا دمحم عبدالوهاب اسماعيل3520190234

كهرباءبسمه احمد اسماعيل دمحم مهنا3620190238

كهرباءبيير موريس يوسف سعد بشاره3720190243

كهرباءجرجس عاطف رمزى خليل حنين3820190247

كهرباءجورج عماد رابح انجلى3920190251

كهرباءحازم عماد ابراهيم احمد البيه4020190255

كهرباءحازم وحيد جابر كشن4120190258

كهرباءحسنى ايمن حسنى دمحم الشطالوى4220190271

كهرباءديفيد بهجت موسى فرج4320190288

كهرباءرضوى دمحم جويد ادم4420190299

كهرباءروبرت جون كوكب داود4520190305

كهرباءزياد احمد مبارز حسن4620190310
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كهرباءساره احمد على عمر4720190316

كهرباءساره مجدى مصطفى عبدالمطلب4820190318

كهرباءسلمى ناصر صبحى زمزم4920190326

كهرباءسندس احمد يوسف عبدالحميد نصر5020190330

كهرباءسيف الدين صالح حمدى التهامى دمحم5120190333

كهرباءسيف الدين دمحم حفيظ اسماعيل5220190335

كهرباءشهد عمر عبدالعزيز دمحم البنان5320190347

كهرباءصبحى عبدالحميد حمدى محمود عطيه5420190350

كهرباءضحى والءالدين احمد الصانع5520190354

كهرباءعادل رضوان حجاج رضوان يوسف5620190355

كهرباءعبدالرحمن عطيه احمد بدر5720190370

كهرباءعبدهللا حسين شعبان عبدالرحيم امام5820190382

كهرباءعبدالرحمن اسامه محمود طعيمه5920190391

كهرباءعبدالرحمن خالد عبدالرحمن دمحم6020190393

كهرباءعبدالرحمن عمرو مصطفى عبدالحى عبدالعزيز6120190401

كهرباءعبدالرحمن دمحم صديك صالح السيد6220190407

كهرباءعبدالرحمن وليد عطا حلمى عبدالعليم6320190413

كهرباءعبدهللا دمحم ابوهاشم حسن6420190428

كهرباءعمر ايمن عبدالعزيز دمحم بدر6520190454

كهرباءعمر توفيك على عبيد6620190456

كهرباءعمر خالد دمحم محمود دمحم6720190460

كهرباءعمر طارق دمحم عواد6820190465

كهرباءعمر دمحم احمد محمود شمس6920190471

كهرباءعمر دمحم عصام عمر امين عبدالمادر حلمى7020190477

كهرباءعمر مختار عبدالستار الشاذلى7120190480

كهرباءعمرو دمحم العربى فتحى على7220190490

كهرباءكريم ساهر عبدالرحمن صديك نصر7320190510

كهرباءكريم محسن حنفى احمد عبدالمادر7420190512

كهرباءماريو اسامه ميشيل شحاته7520190531

كهرباءماريو ايهاب سمير عبدالمالن7620190532

كهرباءدمحم احمد احمد السيد الخولى7720190545

كهرباءدمحم احمد كمال احمد سعد7820190556

كهرباءدمحم احمد دمحم الشحات سالم7920190558

كهرباءدمحم اسامه دمحم السيد الجبيلى8020190563

كهرباءدمحم اسامه دمحم على السيد شلبى8120190564

كهرباءدمحم اسالم ابراهيم السيد مجاهد8220190565

كهرباءدمحم ايمن دمحم الكيالنى8320190578

كهرباءدمحم جمال عبدالفتاح غريب دمحم8420190582

كهرباءدمحم حسام عطيه حامد جالى8520190586

كهرباءدمحم سعيد كامل فايد جاب هللا8620190599

كهرباءدمحم سمير خليل الشربينى السواح8720190600

كهرباءدمحم سمير فتح هللا احمد8820190601

كهرباءدمحم صالح عبدالحميد سليمان بدوى8920190612

كهرباءدمحم عادل دمحم الصادق دمحم الطاهر9020190621

كهرباءدمحم عمرو العزب فرج عمريه9120190642

كهرباءدمحم هانى دمحم سيد حسن9220190659

كهرباءدمحم هانى دمحم محروس صالح9320190660

كهرباءدمحم وائل عبدالمنصف عبدالوهاب حبيش9420190663

كهرباءمحمود حمدى محمود عبدالحليم9520190679

كهرباءمحمود صالح حسين عبدالبالى اسماعيل9620190689

كهرباءمحمود عبدالحميد محمود ابراهيم9720190691

كهرباءمحمود لطفى عبدالرحمن ابراهيم ابراهيم9820190695

كهرباءمصطفى بيومى حسين بيومى سليمان9920190721

كهرباءمصطفى خالد مصطفى عليوه10020190724

كهرباءمصطفى دمحم محمود احمد10120190741



كهرباءمصطفى محمود حسنى محمود10220190743

كهرباءمؤمن باسم دمحم عبدالمادر10320190763

كهرباءميسون دمحم محفوظ دمحم10420190766

كهرباءمينا رافت عزيز ميخائيل10520190769

كهرباءمينا مراد نعيم جرجس10620190773

كهرباءنادره ابراهيم مجاهد رمضان السيد10720190776

كهرباءندى السيد دمحم عبدالدايم حماد10820190779

كهرباءندى على على على بهلول10920190783

كهرباءنهال الطاهر عبدهللا ابراهيم11020190791

كهرباءهشام عبدالباسط كمال الدين منصور حشاد11120190801

كهرباءوليد عثمان دمحم عثمان عبدالرحمن11220190806

كهرباءيوسف دمحم عبدالخالك السيد11320190824

كهرباءيوسف دمحم عربى سالم11420190826

كهرباءيوسف هانى دمحم على11520190831

كهرباءروان جمال ابراهيم دمحم العطار11620190834

كهرباءمروه سمير هاشم عطيه اسماعيل11720190840

ميكانيكااسالم مجدى احمد صالح الدين يوسف11820180187

ميكانيكاعطوه شعبان عطوه على11920180504

ميكانيكاكريم مبرون دمحم عيسى12020180596

ميكانيكاابراهيم اسماعيل سليمان دمحم12120190006

ميكانيكاابراهيم امين ابراهيم حسن12220190007

ميكانيكاابراهيم عادل السيد يوسف12320190009

ميكانيكاابراهيم دمحم فهمى عيسى12420190013

ميكانيكااحمد ابراهيم عيسوى حسن12520190017

ميكانيكااحمد ابراهيم محمود حسين12620190020

ميكانيكااحمد اسامه عطيه ابراهيم مرعى12720190026

ميكانيكااحمد التهامى عبدالجواد منصور الجبرونى12820190034

ميكانيكااحمد السيد ابراهيم عبدالمولى12920190035

ميكانيكااحمد ايهاب احمد مصطفى13020190040

ميكانيكااحمد حسن احمد دمحم عثمان13120190049

ميكانيكااحمد حسن السيد مرسى السيد13220190050

ميكانيكااحمد حسن عدلى السيد حسن المسلمى13320190051

ميكانيكااحمد حلمى خيرى احمد احمد الفمى13420190053

ميكانيكااحمد رضا دمحم عبده المنشاوى13520190061

ميكانيكااحمد سامى امين عفيفى13620190066

ميكانيكااحمد سعيد فؤاد عبدالوهاب13720190069

ميكانيكااحمد سليمان سليمان عبدربه13820190070

ميكانيكااحمد صالح دمحم مراد13920190078

ميكانيكااحمد صالح مهدى اسماعيل14020190079

ميكانيكااحمد عاطف ابراهيم عبده مصطفى14120190092

ميكانيكااحمد عبدهللا احمد السيد ابوالنجا14220190097

ميكانيكااحمد عصام راغب عبدالمحسن14320190106

ميكانيكااحمد عماد ابوالفتوح عطيه14420190112

ميكانيكااحمد فارس دمحم خيرى14520190114

ميكانيكااحمد دمحم احمد فتح هللا ابوالعزم14620190126

ميكانيكااحمد دمحم عبدالنبى دمحم غنيمى14720190137

ميكانيكااحمد دمحم على عبدالمعطى14820190138

ميكانيكااحمد محمود رمضان حسن14920190149

ميكانيكااحمد محمود مصطفى دمحم15020190150

ميكانيكااحمد مختار رزق دمحم15120190152

ميكانيكااحمد نبيل عبدهللا عبدهللا خليفه15220190157

ميكانيكااحمد هانى احمد السيد احمد يوسف15320190158

ميكانيكااحمد وائل على احمد السيد15420190160

ميكانيكاادهم السيد عبدالفتاح السيد عبدهللا15520190165

ميكانيكاادهم جمال دمحم دمحم امين15620190166



ميكانيكاارسانى نبيل صبحى شفيك حنا15720190170

ميكانيكااسالم سمير دمحم عبدالاله15820190180

ميكانيكااشرف عصام دمحم عيسى15920190191

ميكانيكاالسعيد احمد دمحم عبدالعزيز ضيف16020190196

ميكانيكاالسيد ابوالفتوح السيد حسن نجم16120190197

ميكانيكاالسيد عاصم السيد صالح الزلمه16220190199

ميكانيكاالسيد دمحم السيد احمد الشريف16320190200

ميكانيكاامان هللا دمحم عبدالفتاح دمحم16420190203

ميكانيكاانس دمحم دمحم المليوبى16520190217

ميكانيكااية عبدالحميد فاروق احمد16620190219

ميكانيكاايه عبدالحميد نبهان عبدالحميد وهدان16720190225

ميكانيكابدران دمحم عبدالنبى عبدالمعطى عصر16820190237

ميكانيكابشار رضا عبدهللا خضر عثمان16920190241

ميكانيكاجمعه عبدالتواب جمعه اسماعيل17020190249

ميكانيكاحازم دمحم دمحم احمد على17120190256

ميكانيكاحامد هانى حامد على جبر17220190262

ميكانيكاحسام عطيه دمحم محمود شعير17320190265

ميكانيكاحسنى احمد دمحم احمد فتح هللا الشامى17420190270

ميكانيكاحسنى محسن حسنى عطيه صالح17520190272

ميكانيكاحسين خالد حسنين عبدهللا الشيشينى17620190273

ميكانيكاحمزه خالد زايد سليمان السيد17720190276

ميكانيكاخاطر كمال خاطر غياتى17820190280

ميكانيكاخالد رضا محمود دمحم السيد17920190282

ميكانيكادينا كمال السعيد الغرباوى18020190290

ميكانيكارامى وائل ابراهيم احمد ابراهيم فوز18120190291

ميكانيكارافت دمحم رافت دمحم كمال18220190293

ميكانيكازياد حمدى دمحم على زيدان18320190311

ميكانيكاسامى سمعان ونيس سمعان18420190322

ميكانيكاسيف الدين دمحم نبيل دمحم18520190337

ميكانيكاسيف الدين مصطفى دمحم ابواليسر18620190338

ميكانيكاشريف هشام عبدالعظيم سالم دمحم18720190344

ميكانيكاشعبان حمزه شعبان مرسى18820190345

ميكانيكاعاصم دمحم حامد عبدالفتاح18920190358

ميكانيكاعبدالرحمن اكرم السيد عبدالسالم19020190365

ميكانيكاعبدالسالم دمحم عبدالسالم عمر على19120190374

ميكانيكاعبدالعظيم دمحم عبدالعظيم عطيه19220190376

ميكانيكاعبدالمادر ياسر عبدالمادر ابراهيم حسين19320190379

ميكانيكاعبدهللا احمد عبدهللا عبدالمادر على19420190380

ميكانيكاعبدهللا اسامه دمحم طاهر دمحم19520190381

ميكانيكاعبدهللا رجب احمد دمحم19620190383

ميكانيكاعبدالناصر خالد السيد دمحم حسان19720190386

ميكانيكاعبدالرازق احمد عبدالرازق عبدالرحمن19820190387

ميكانيكاعبدالرحمن احمد شولى دمحم ابراهيم يوسف شعبان19920190390

ميكانيكاعبدالرحمن عادل دمحم احمد على20020190400

ميكانيكاعبدالرحمن دمحم السيد حسن الشيخ20120190403

ميكانيكاعبدالرحمن دمحم سالم عياد سيد احمد20220190406

ميكانيكاعبدالرحمن دمحم صديك دمحم عثمان20320190408

ميكانيكاعبدالعزيز عاطف عبدالعزيز راشد20420190415

ميكانيكاعصام سعدى عبدالمادر احمد20520190435

ميكانيكاعصام دمحم دمحم دمحم سيد احمد20620190436

ميكانيكاعلى سعيد فوزى دياب صبيح20720190442

ميكانيكاعلى مسعد دمحم مراد20820190445

ميكانيكاعلى حسين على حسين20920190447

ميكانيكاعمر رمضان عبدالعزيز دمحم خليل21020190461

ميكانيكاعمر سيد عبدالحميد صالح21120190462



ميكانيكاعمر دمحم صالح حسين21220190474

ميكانيكاعمر دمحم عزت دمحم الحاوى21320190476

ميكانيكاعمر نبيل سيد رجب دمحم عيد21420190482

ميكانيكاعمرو خلف الروبى دمحم21520190488

ميكانيكافادى سمير فاروق نجيب ميالد21620190494

ميكانيكافؤاد عماد فؤاد كساب21720190502

ميكانيكافيلوباتير ناجى فاروق زكى21820190503

ميكانيكاكامل عماد كامل دمحم رفاعى21920190506

ميكانيكاكريم شعبان عبدالمطلب عبدالرحمن22020190511

ميكانيكاكريم ياسر فوزى عبدالمنعم22120190515

ميكانيكاكيرلس رأفت نعيم اسكندر22220190520

ميكانيكاكيرلس صالح مرزوق عوض22320190524

ميكانيكاكيرلس مجدى عبدهللا بباوى22420190525

ميكانيكالطفى الشربينى لطفى دمحم22520190527

ميكانيكامايكل جابر غطاس عوض22620190539

ميكانيكادمحم ابوالعال دمحم عبدالدايم22720190543

ميكانيكادمحم احمد عبدالعزيز عوده22820190554

ميكانيكادمحم احمد دمحم عليوه22920190560

ميكانيكادمحم اسامه احمد لنديل السيد23020190562

ميكانيكادمحم اشرف توفيك عبدالسالم23120190566

ميكانيكادمحم اشرف على احمد نايل23220190567

ميكانيكادمحم السيد نبيه احمد نجيده23320190573

ميكانيكادمحم امير عليان متولى23420190575

ميكانيكادمحم بهاء عبدالحليم دمحم موسى23520190579

ميكانيكادمحم بيومى يحيى عبدالمجيد بيومى23620190580

ميكانيكادمحم حسام الدين حسين دمحم مصطفى23720190584

ميكانيكادمحم ربيع دمحم ربيع23820190595

ميكانيكادمحم سعد حفنى احمد عبدالرؤف23920190598

ميكانيكادمحم شعبان طلبه ابوسعده24020190606

ميكانيكادمحم شيرين سعد السعيد دمحم متولى24120190607

ميكانيكادمحم عبدهللا السيد عبدهللا لنديل24220190632

ميكانيكادمحم محمود احمد السيد الممصانجى24320190651

ميكانيكادمحم محمود عبدالرؤف دمحم منصور24420190652

ميكانيكادمحم مصطفى حسن عبدالعال24520190654

ميكانيكامحمود احمد كامل احمد24620190671

ميكانيكامحمود رضا جابر احمد عبدهللا24720190684

ميكانيكامحمود شعبان دمحم دمحم عمل24820190688

ميكانيكامحمود دمحم عبده عبدالواحد24920190698

ميكانيكامحمود دمحم فاروق سعيد25020190700

ميكانيكامحمود دمحم فاروق متولى25120190701

ميكانيكامحمود مصطفى دمحم مصطفى االمام25220190704

ميكانيكامحمود نادر عمر عباس عمر25320190705

ميكانيكامريم ياسر حسين على ابورزق25420190718

ميكانيكامصطفى حسام الدين مصطفى دمحم25520190722

ميكانيكامصطفى حمدى السيد على درغام25620190723

ميكانيكامصطفى عونى على السيد25720190736

ميكانيكامصطفى دمحم احمد عبدالرحيم25820190739

ميكانيكامصطفى دمحم حسن سليمان25920190740

ميكانيكامصطفى هشام حسين دمحم26020190746

ميكانيكامصطفى دمحم دمحم احمد26120190747

ميكانيكاموسى دمحم يوسف سليمان عوانه26220190762

ميكانيكامؤمن حسين منير احمد المشالوى26320190764

ميكانيكاناجى اشرف عبدالحفيظ الشناوى خليل26420190775

ميكانيكانصر عماد دمحم دمحم على26520190788

ميكانيكاهادى اشرف هادى عبدالهادى26620190796



ميكانيكاهشام عصام عبدالحميد احمد اسماعيل26720190802

ميكانيكاوليد عبدهللا فايز احمد بسيونى26820190805

ميكانيكايوسف اغوشتو دياس سيلفا اسونساو26920190814

ميكانيكايوسف شعبان سالم محمود27020190815

ميكانيكايوسف عاطف الشافعى يوسف27120190818

ميكانيكايوسف مصطفى عبدالمجيد احمد العدوى27220190828

ميكانيكايوسف وائل السيد احمد الشرلاوى27320190832

ميكانيكادمحم مازن احمد ممدوح برنيه27420190843

كيمياءابراهيم هنداوى السيد الدسولى ابراهيم البيطار27520150020

كيمياءدمحم عبدالسالم عبدالرحمن دمحم المهدى27620170719

كيمياءاحمد سمير السيد مكى27720190073

كيمياءاحمد دمحم السيد عطيه مرسى27820190132

كيمياءاكثم دمحم انس الجالى تركى27920190192

كيمياءتسنيم سامى عطيه الدمرداش28020190244

كيمياءدينا شريف محمود الفحله28120190289

كيمياءساره رمضان سعد حسن28220190317

كيمياءعاصم صابر دسولى دمحم على العدوى28320190357

كيمياءعبدالرحمن دمحم عبدالنبى السيد زعتر28420190409

كيمياءعبدهللا زاهر دمحم مراد28520190424

كيمياءعبدالمنعم دمحم عبدالمنعم دمحم28620190433

كيمياءعمرو احمد عبدالدايم ابراهيم احمد28720190486

كيمياءدمحم احمد الرفاعى مختار شباره28820190546

كيمياءدمحم احمد الطيب احمد ابراهيم28920190548

كيمياءدمحم احمد سعد عواد سعد29020190550

كيمياءدمحم حسن عبدالمنعم دمحم هالل29120190589

كيمياءدمحم خالد دمحم توفيك العوضى الشناوى29220190594

كيمياءدمحم طارق عبدالمنعم زينهم29320190614

كيمياءدمحم عاطف دمحم مصطفى29420190624

كيمياءدمحم عبدالاله عثمان عاشور29520190631

كيمياءمروان دمحم خليل سليم29620190712

مدنىدمحم السيد دمحم رضا شلبي29720150746

مدنىزياد احمد حسن نور الدين29820151436

مدنىسعيد صبرى دمحم عبدالرحمن29920160401

مدنىدمحم سمير عمارة احمد عمارة30020160818

مدنىدمحم يوسف عبدالرحمن دمحم سالم30120160930

مدنىاحمد صالح الدين محمود دمحم30220170098

مدنىاحمد عبدالعظيم دمحم احمد على مطاوع30320170116

مدنىاسالم اسماعيل حامد دمحم ابراهيم30420170199

مدنىخالد دمحم عبدالغنى احمد الرفاعى30520170312

مدنىكمال محمود دمحم لولح30620170559

مدنىمارن زكى لطيف زكى سعد30720170571

مدنىدمحم احمد دمحم السيد عبدالعال30820170599

مدنىاحمد اشرف رضا عبدالغنى30920180032

مدنىاحمد ذكى عثمان سليمان31020180064

مدنىاحمد سمير دمحم عطيه31120180079

مدنىاحمد صالح على زين العابدين احمد31220180086

مدنىاحمد عبدالرحمن احمد السيد31320180099

مدنىاحمد هانى احمد حسن على31420180163

مدنىحسنى على دمحم على السنجرى31520180294

مدنىشريف اشرف الهوارى عليوه31620180376

مدنىصالح الدين حاتم صالح سيد صالح31720180386

مدنىعبدالحميد احمد عبدالحميد احمد موسى ضيف31820180409

مدنىعبدهللا مصطفى عبدهللا عطيه حسانين31920180454

مدنىعماد فوزى طلعت ابراهيم دمحم وحش32020180516

مدنىكريم اشرف دمحم ابراهيم االودن32120180591



مدنىكيرلس صبحى فهمى عبدالنور32220180606

مدنىمازن عزالعرب سعيد السيد الدواشنى32320180621

مدنىدمحم السيد عبدالحافظ دمحم32420180662

مدنىدمحم زكريا دمحم على ابراهيم32520180708

مدنىدمحم عبدالناصر جمال معوض32620180749

مدنىمحمود عبدالوهاب محمود حسن عياد32720180836

مدنىنور ابراهيم صابر عبدالحليم صبره32820180944

مدنىهانى شاكر عبدالحميد منصور على32920180953

مدنىهشام احمد احمد كمال احمد33020180957

مدنىمايكل عاطف نصيف بظو33120181019

مدنىدمحم احمد  الحمود33220181020

مدنىابرام ماجد توفيك عبدالملن33320190003

مدنىابراهيم مسعد عبده سنجاب33420190014

مدنىابوبكر دمحم بدر عبده دمحم33520190015

مدنىاحمد ابوالحسن دمحم على33620190021

مدنىاحمد احمد يسرى سعد الجيار33720190023

مدنىاحمد اسامه دمحم دمحم33820190024

مدنىاحمد اسامه دمحم راشد33920190028

مدنىاحمد اسماعيل عليوه دمحم34020190030

مدنىاحمد اكرم سالم حامد حبيب34120190033

مدنىاحمد حامد دمحم عبدالحميد دمحم34220190046

مدنىاحمد حمزه على على النجار34320190054

مدنىاحمد خالد صالح صالح34420190057

مدنىاحمد سامح وجدى احمد الزامن34520190064

مدنىاحمد سامى دمحم السيد عبدالجيد34620190067

مدنىاحمد سعيد عليان مهدى34720190068

مدنىاحمد سمير ابوالوفا عجيزه34820190071

مدنىاحمد طارق عبدالرؤف محروس دمحم34920190080

مدنىاحمد عادل احمد فهمى35020190083

مدنىاحمد عادل احمد دمحم سعودى35120190084

مدنىاحمد عادل عبدهللا حامد سيد احمد35220190086

مدنىاحمد عادل دمحم حسين على35320190087

مدنىاحمد عاطف مرسى مرسى ابراهيم مطر35420190093

مدنىاحمد عبداللطيف دمحم رفعت عبداللطيف الزفتاوى35520190096

مدنىاحمد عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز دمحم35620190101

مدنىاحمد عالء الحسينى كساب35720190109

مدنىاحمد عالء رشاد عبدالحليم35820190110

مدنىاحمد على محمود فرج35920190111

مدنىاحمد فكرى عبدالحليم سليمان عزب36020190116

مدنىاحمد ماهر عبدالعزيز منصور36120190120

مدنىاحمد مجدى عبدالرحيم محمود36220190122

مدنىاحمد مختار السيد على الجوهرى36320190151

مدنىاحمد نبيل ابراهيم عبدالحميد36420190156

مدنىاحمد وجيه عبداللطيف دمحم حسن36520190161

مدنىاحمد ياسر سعيد دمحم36620190163

مدنىادهم دمحم الشافعى معوض36720190168

مدنىاسامه دمحم شحاته احمد دمحم36820190171

مدنىاسالم سعد عبدالستار عطيه36920190179

مدنىاسالم دمحم حسين حسين عبده37020190186

مدنىامال اسماعيل على محمود عامر37120190202

مدنىامير عبدالمادر ابوالمجد حسن37220190209

مدنىامير ياسر صالح ابراهيم رفاعى37320190210

مدنىايمان عادل امين عبدالعزيز السيد37420190221

مدنىايه طارق احمد دمحم37520190224

مدنىجمال دمحم جمال ابراهيم صادق37620190248



مدنىحازم سامح على رضا دمحم على37720190254

مدنىحازم مصطفى احمد مصطفى طايل37820190257

مدنىحامد صغير حامد خليل37920190260

مدنىحسام الدين احمد دمحم سليمان38020190263

مدنىحسام الدين ياسر نظيم نور دمحم38120190264

مدنىحسن هانى حسن رجب38220190269

مدنىحمدى جهاد حمدى على38320190274

مدنىحموده معوض دمحم عبدالحليم38420190277

مدنىخالد على حسن على38520190283

مدنىخالد نادى حسن بدر38620190285

مدنىرافت ابراهيم دمحم دمحم الشرلاوى38720190292

مدنىرجب طلبه رجب نصار38820190294

مدنىرحمه مصطفى عبدالغفار عبدهللا احمد38920190297

مدنىرضا دمحم السيد احمد39020190298

مدنىرومانى فايز فهيم سعيد39120190307

مدنىزياد رمضان ابراهيم بندارى ابراهيم39220190312

مدنىزياد دمحم السيد عبدالممصود39320190313

مدنىسارا ايمن ناجى عبدالسالم احمد39420190315

مدنىسيف الدين احمد سعيد دمحم العزازى39520190331

مدنىسيف الدين دمحم عبدالغنى عبدالفتاح39620190336

مدنىسيف سامح على عبدالمعبود39720190339

مدنىسيف دمحم احمد دمحم عثمان39820190340

مدنىسيف دمحم عبداللطيف عبدهللا39920190341

مدنىصابر صالح صابر صالح سالمه40020190349

مدنىصفاء جمال شفيك جاد ندا40120190351

مدنىعبدالرحمن اشرف لطب سليمان دمحم40220190364

مدنىعبدالرحمن سعيد دمحم مصطفى40320190368

مدنىعبدالفتاح عبدالحليم احمد عمر احمد40420190377

مدنىعبدالرحمن ابوبكر فرج على طه40520190388

مدنىعبدالرحمن عادل فكرى عليوه على40620190399

مدنىعبدالرحمن دمحم فرج عبدالفتاح عبدالمعطى40720190410

مدنىعبدالفتاح بسام ابراهيم خليفه40820190418

مدنىعبدهللا احمد فهمى احمد السيد40920190422

مدنىعبدهللا صالح عبدالدايم هاشم عوض هللا41020190426

مدنىعبدهللا يحيى عبدهللا دمحم41120190432

مدنىعلى احمد ثابت عيسى41220190437

مدنىعلى السعيد عبدالنبى على41320190439

مدنىعلى سعد عيد محمود41420190440

مدنىعلى دمحم على حسن المصاص41520190444

مدنىعلى نبيل عبده على دمحم41620190448

مدنىعمرالفاروق ثروت اسماعيل عبدالرحمن دمحم41720190453

مدنىعمر ايمن دمحم عبدالرحمن41820190455

مدنىعمر حمدى دمحم عبدالخالك حسن41920190457

مدنىعمر عبدالعال عبدالفضيل عبدالعال42020190466

مدنىعمر عبدالعزيز ابراهيم دمحم42120190467

مدنىعمر عالء الدين دمحم حسين عطيه42220190468

مدنىعمر دمحم حسين احمد دمحم على42320190472

مدنىعمر ناصر فرحان حماد دمحم42420190481

مدنىعمر هشام دمحم العماد احمد سلطان42520190483

مدنىعمر وليد عبدالتواب عبدالعال42620190484

مدنىعمرو سيد عبدالعال سيد عبدالعال42720190489

مدنىعمرو دمحم صابر دمحم ابوسبع42820190492

مدنىفادى ممدوح لويز شنوده42920190495

مدنىفرحه دياب ماهر مهنى عمار43020190500

مدنىفريد دمحم فريد عبدالحميد ابراهيم43120190501



مدنىفيوال اكرم عطا كراسى حنا43220190504

مدنىكريم خالد شعبان امام43320190509

مدنىكريم مدكور راشد دمحم43420190514

مدنىكريم يوسف عبدهللا مهدى43520190516

مدنىكيرلس جورج موريس لولا43620190519

مدنىكيرلس شنوده نمر شنوده43720190523

مدنىماركو نعيم رشيدى بشاى43820190529

مدنىماريو معوض زكى معوض مينا43920190533

مدنىمازن هشام جالل بدر44020190537

مدنىماهينور صالح السيد عبدالمجيد عبد العاطى44120190538

مدنىدمحم ابراهيم السيد هاشم دمحم44220190541

مدنىدمحم ابراهيم دمحم بحيرى العطار44320190542

مدنىدمحم احمد رمضان زامل44420190549

مدنىدمحم احمد عبدالرسول دمحمين44520190552

مدنىدمحم احمد عبدالعزيز الفمى44620190553

مدنىدمحم احمد دمحم السيد عطا44720190557

مدنىدمحم احمد دمحم عزت الشيتى44820190559

مدنىدمحم احمد دمحم محمود حاكم44920190561

مدنىدمحم السيد دمحم اسماعيل السيد شريف45020190570

مدنىدمحم السيد دمحم السباعى ابراهيم45120190571

مدنىدمحم ايمن رمضان ابراهيم45220190577

مدنىدمحم ثروت عبدالمنعم عبدالفتاح على45320190581

مدنىدمحم جميل محمود سالم45420190583

مدنىدمحم حسام السيد عبدالكريم الزتحرى45520190585

مدنىدمحم خالد عبدالعزيز احمد شتا45620190592

مدنىدمحم رمضان ابراهيم الدسولى صادق45720190596

مدنىدمحم رمضان عباس دمحم45820190597

مدنىدمحم صابر دمحم صبحى عامر مروان45920190608

مدنىدمحم صبحى دمحم على الحفناوى46020190609

مدنىدمحم صبرى عبدالسميع السيد46120190610

مدنىدمحم طارق دمحم ابراهيم موسى46220190615

مدنىدمحم طالل السيد حسن46320190616

مدنىدمحم عادل على متولى دمحم46420190620

مدنىدمحم عاطف دمحم عبدالمادر جميل46520190623

مدنىدمحم عبدالسالم جوده عبدالسالم46620190626

مدنىدمحم عبدالفتاح عبدالمنعم عبدالفتاح46720190629

مدنىدمحم عبدهللا معوض على46820190633

مدنىدمحم عبدالمنطلب نصرالدين دمحم46920190634

مدنىدمحم عمر شعيب الدسولى47020190641

مدنىدمحم غزولى صابر ابوزيد47120190644

مدنىدمحم دمحم ابراهيم دمحم47220190650

مدنىدمحم وحيد ابراهيم توفيك على47320190665

مدنىدمحم يحيى دمحم عبدالعزيز الوحش47420190667

مدنىمحمود ابراهيم محمود دمحم يوسف47520190669

مدنىمحمود احمد شعبان حسين47620190670

مدنىمحمود احمد دمحم جالل47720190672

مدنىمحمود حسنى عبدالحميد دمحم عماره47820190676

مدنىمحمود ربيع مسعود حميده47920190681

مدنىمحمود رجب تالوى دمحم48020190682

مدنىمحمود عزت دمحم دمحم سيد48120190692

مدنىمحمود دمحم السيد يوسف ابراهيم48220190697

مدنىمحمود دمحم على دمحم مغيث48320190699

مدنىمروان دمحم الصابر دمحم دمحم شحاته48420190710

مدنىمريم عماد ذكى ابراهيم48520190716

مدنىمصطفى سعيد صالح السيد48620190727



مدنىمصطفى عبدالرحمن دمحم عبدالفتاح48720190732

مدنىمصطفى عبده حسن عبده حسن48820190734

مدنىمصطفى عرفه محمود دمحم48920190735

مدنىمصطفى محمود رجب عبدالعليم49020190744

مدنىمعاذ اسامه دمحم دمحم بلحه49120190748

مدنىمنةهللا احمد السيد احمد النجار49220190758

مدنىمينا ميالد موريس برتله49320190774

مدنىناديه عبدالوهاب سعيد فتحى عبدالسالم49420190777

مدنىنبيل عماد عبدالفتاح احمد يوسف49520190778

مدنىندى فريد دمحم على49620190784

مدنىهانى خالد ابراهيم دمحم دمحم ابوالعال49720190797

مدنىهشام دمحم على عبدالموى عبدالموى49820190803

مدنىوليد حسن عرفه دمحم دمحم درويش49920190804

مدنىيوسف دمحم السيد عبدالفتاح دمحم50020190823

مدنىيوسف دمحم عبدالعظيم السيد ابراهيم50120190825

مدنىابراهيم هانى دمحم عبدالفتاح50220190833

مدنىدمحم حسنى دمحم يوسف50320190839

ميكاترونكسابرام وائل لبيب بطرس ابراهيم50420190004

ميكاترونكسابراهيم عبدهللا حامد ابراهيم50520190010

ميكاترونكسابراهيم دمحم ابراهيم ياسين صالح50620190012

ميكاترونكساثر دمحم جوده عبدالعال عفيفى50720190016

ميكاترونكساحمد اشرف سعيد عدلى عبدالفتاح50820190032

ميكاترونكساحمد السيد السعيد سليمان زهره50920190036

ميكاترونكساحمد امجد احمد ابوالعال حسان51020190038

ميكاترونكساحمد ايمن الدرينى دمحم الشهابى51120190039

ميكاترونكساحمد جمال دمحم دمحم احمد51220190044

ميكاترونكساحمد حاتم ابواليزيد حسان سيد احمد51320190045

ميكاترونكساحمد خالد فرج حسنين احمد51420190058

ميكاترونكساحمد خالد دمحم فهمى دمحم مرسى51520190059

ميكاترونكساحمد داود رضوان عبدالعزيز رضوان51620190060

ميكاترونكساحمد سامى السيد عبدالوهاب51720190065

ميكاترونكساحمد شريف عبدالسالم عبدربه51820190075

ميكاترونكساحمد طارق دمحم محمود51920190081

ميكاترونكساحمد طلعت دمحم سليمان النميب52020190082

ميكاترونكساحمد عبدالهادى دمحم مصطفى52120190098

ميكاترونكساحمد عبدالرحمن شعبان محمود محسب52220190099

ميكاترونكساحمد عبدالمادر احمد عبدالمادر حسن52320190102

ميكاترونكساحمد فتحى على سالم52420190115

ميكاترونكساحمد دمحم ابراهيم ابراهيم احمد52520190123

ميكاترونكساحمد دمحم احمد متولى دمحم52620190127

ميكاترونكساحمد دمحم حسن احمد الماحى52720190134

ميكاترونكساحمد دمحم حنفى متولى52820190135

ميكاترونكساحمد محمود الحسينى دسولى52920190147

ميكاترونكساحمد مصيلحى دمحم عفيفى53020190153

ميكاترونكساحمد ناصر السعيد احمد الشيمى53120190154

ميكاترونكساحمد هانى تاج الدين حسن عبدهللا53220190159

ميكاترونكسادهم ابراهيم عبدالهادى دمحم53320190164

ميكاترونكساسراء صالح السيد احمد شاهين53420190174

ميكاترونكساسالم دمحم حافظ الشحات دمحم53520190185

ميكاترونكساسالم دمحم محمود دمحم عبدون53620190188

ميكاترونكسالباسل احمد عبدالرحيم الطاهر53720190194

ميكاترونكسامنيه عبدالفتاح ابراهيم سيد احمد هجرس53820190206

ميكاترونكسامير اسامه امير باسليوس53920190208

ميكاترونكساميره دمحم عطيه دمحم جوهر54020190212

ميكاترونكساندرو امجد سمير زكى54120190213



ميكاترونكساندرو هانى رزق هللا سليمان54220190214

ميكاترونكساندرو هانى وديع ميخائيل جرجس54320190215

ميكاترونكسايمانويل مدحت فريد فهمى54420190222

ميكاترونكسايمن وليد منصور منصور مدكور54520190223

ميكاترونكسايه ناصر عبدالتواب الفيومى54620190226

ميكاترونكسايهاب اشرف بولس عزمى54720190227

ميكاترونكسأحمد دمحم محمود على دمحم حسن54820190232

ميكاترونكساسامة عمرو دمحم عبدالخالك ابوريا54920190233

ميكاترونكسبافلى صبرى حكيم بهنان55020190236

ميكاترونكسبيتر نادر حليم عياد55120190242

ميكاترونكسجون حاتم نجيب عزيز عزت55220190252

ميكاترونكسحسام دمحم عبدالمنعم ابوالفضل مصطفى55320190266

ميكاترونكسحمزه حسن عبدالحكيم سالم55420190275

ميكاترونكسدانيال ماجد مرلس تادرس55520190287

ميكاترونكسرحاب احمد دمحم عبداللطيف فرغل55620190295

ميكاترونكسرحمه احمد سعيد دمحم55720190296

ميكاترونكسرنا جمال رجب احمد بدر55820190300

ميكاترونكسروماريو  ريمون  رشدى  مشرلى طانيوس55920190306

ميكاترونكسروينه خالد على الدين دمحم56020190308

ميكاترونكسساره دمحم محمود عبدالمجيد لنديل56120190319

ميكاترونكسسامى تامر سامى دمحم ابراهيم56220190321

ميكاترونكسستفين رومانى كامل وهبه56320190325

ميكاترونكسسما نبيل سعد محمود لطفى56420190327

ميكاترونكسسيف الدين عماد احمد السيد ابوالروس56520190334

ميكاترونكسصالح الدين ابراهيم فرج ابراهيم56620190353

ميكاترونكسعاصم السيد حنيدق الحماحمى56720190356

ميكاترونكسعبدالرحمن احمد السيد احمد56820190361

ميكاترونكسعبدالرحمن حسين دمحم حسين56920190366

ميكاترونكسعبدالرحمن خالد عبدالفتاح على غيضان57020190367

ميكاترونكسعبدالرحمن دمحم عبدالسالم احمد57120190372

ميكاترونكسعبدالرحمن محمود المطب الشربينى المناوى57220190373

ميكاترونكسعبدالرحمن ايهاب سيد حسن عبدهللا57320190392

ميكاترونكسعبدالرحمن رجب رمضان يوسف57420190394

ميكاترونكسعبدالرحمن محسن دمحم عبدالمنعم57520190402

ميكاترونكسعبدالرحمن دمحم السيد دمحم دمحم57620190404

ميكاترونكسعبدالعزيز دمحم ابوالنصر فرحات عبده57720190416

ميكاترونكسعبدهللا السعيد حافظ حسانين57820190420

ميكاترونكسعبدهللا ايمن دمحم على ابراهيم57920190421

ميكاترونكسعبدهللا دمحم السيد عصمت دمحم58020190429

ميكاترونكسعبدهللا دمحم احمد الفطايرى58120190430

ميكاترونكسعبدهللا ياسر دمحم عبدالغنى شاهين58220190431

ميكاترونكسعلى اشرف منصور طه دمحم58320190438

ميكاترونكسعلى مجدى على حسن عرابى58420190443

ميكاترونكسعمر احمد دمحم عبدالرحيم58520190449

ميكاترونكسعمر شمس الدين محمود دمحم58620190463

ميكاترونكسعمر صالح الدين دمحم احمد58720190464

ميكاترونكسعمر عالء حسين خورشيد احمد زكى58820190469

ميكاترونكسعمر دمحم عبدالمنعم احمد الحفنى58920190475

ميكاترونكسعمر وليد عبدالعزيز االشمر59020190485

ميكاترونكسعمرو دمحم حموده دمحم يوسف59120190491

ميكاترونكسغاده ابراهيم عبدالخالك يوسف عبدالخالك59220190493

ميكاترونكسفادى جورجى لطفى داود ابراهيم59320190496

ميكاترونكسفتحى صبرى رمضان الشحات مصطفى الجوهرى59420190499

ميكاترونكسكريم الحنونى احمد عبده59520190507

ميكاترونكسكريم جوده حنفى محمود حنفى59620190508



ميكاترونكسكيرلس اسامه نصحى توماس59720190518

ميكاترونكسكيرلس سامح ناجح سعد59820190521

ميكاترونكسكيرلس سعيد حلمى رزق خليل59920190522

ميكاترونكسكيرلس هانى مكرم اديب60020190526

ميكاترونكسمارن نبيل رزق سناده60120190528

ميكاترونكسمارى مجدى ناروز فهيم60220190530

ميكاترونكسماريو هشام ناجى خلف60320190534

ميكاترونكسمتولى عالء متولى الدمرداش60420190540

ميكاترونكسدمحم ابوبكر حسن سنوسى60520190544

ميكاترونكسدمحم السيد دمحم مصطفى يوسف60620190572

ميكاترونكسدمحم الشحات عبدالجواد صالح60720190574

ميكاترونكسدمحم انور فتحى ابراهيم كردى60820190576

ميكاترونكسدمحم حسن احمد دعبس60920190587

ميكاترونكسدمحم حماده سعيد داؤود دمحم61020190590

ميكاترونكسدمحم حمدى دمحم موسى61120190591

ميكاترونكسدمحم خالد عبدالحميد حسن درويش61220190593

ميكاترونكسدمحم شحته ابراهيم دمحم حسن العطار61320190603

ميكاترونكسدمحم شريف دمحم كامل عبدالعزيز حرب61420190604

ميكاترونكسدمحم عادل حسين احمد الباز61520190617

ميكاترونكسدمحم عبدالراضى دمحم عبدالجليل لطب موسى61620190625

ميكاترونكسدمحم عبدالعزيز محمود حسن61720190628

ميكاترونكسدمحم عصام الدين عبدالفتاح ابراهيم61820190637

ميكاترونكسدمحم عالء الدين عبدالمنعم سيد61920190638

ميكاترونكسدمحم عماد دمحم كامل احمد المرسى62020190640

ميكاترونكسدمحم عمرو دمحم على62120190643

ميكاترونكسدمحم مصطفى كامل دمحم على62220190655

ميكاترونكسدمحم هشام اسماعيل محمود لطب62320190662

ميكاترونكسدمحم وائل دمحم عادل عبدالمجيد عيسى62420190664

ميكاترونكسدمحم ياسر دمحم عبدالحميد62520190666

ميكاترونكسمحمود ابراهيم على ابراهيم عبده62620190668

ميكاترونكسمحمود حاتم السيد الخضيرى62720190675

ميكاترونكسمحمود رضا صادق السيد شعيب62820190685

ميكاترونكسمحمود عيداروس ابراهيم صالح الحوت62920190693

ميكاترونكسمحمود متولى على الممدم63020190696

ميكاترونكسمحمود هشام محمود محيى الدين63120190706

ميكاترونكسمروان اشرف حسين احمد دمحم فضل هللا63220190707

ميكاترونكسمروان سعيد صبرى ابوالفرج63320190708

ميكاترونكسمروان مجدى دمحم مصطفى ابوالسعود63420190709

ميكاترونكسمروان دمحم فاروق دمحم63520190714

ميكاترونكسمصطفى احمد محمود حسن شعبان63620190719

ميكاترونكسمصطفى سامى فاروق بيومى63720190726

ميكاترونكسمصطفى صبرى فتحى عبدالصمد63820190730

ميكاترونكسمصطفى عبدالنبى السعيد دمحم عرفان63920190733

ميكاترونكسمصطفى دمحم ابوالنور النشار64020190738

ميكاترونكسمصطفى محمود اسماعيل عبدالحليم64120190742

ميكاترونكسمعاذ صبرى محمود دمحم موسى64220190749

ميكاترونكسمنير عاطف منير ابراهيم جرجس64320190759

ميكاترونكسمينا ايهاب ابراهيم عبدالمالن64420190768

ميكاترونكسندى عزت يوسف دمحم64520190782

ميكاترونكسنصر عادل عبدالموى دمحم64620190787

ميكاترونكسنغم مصطفى دمحم مدنى محمود64720190789

ميكاترونكسياسمين محمود السيد السيد سيد احمد64820190809

ميكاترونكسيوسف اسامه جوده عبدالشافى البهنسى64920190813

ميكاترونكسيوسف شنوده شهدى شنوده65020190817

ميكاترونكسيوسف عاطف رفعت نور هاشم65120190819



ميكاترونكسيوسف عماد عطيه خله65220190820

ميكاترونكسيوسف ماجد رسمى منمريوس65320190821

ميكاترونكسيوسف ماجد مكرم يسى65420190822

ميكاترونكسيوسف دمحم محمود عبدالمجيد65520190827

ميكاترونكسيوسف ممدوح صالح عبدالعزيز65620190829

ميكاترونكسعثمان عبدالمنعم عثمان عمر عثمان65720190836

ميكاترونكسعطيه احمد على احمد65820190837

ميكاترونكسعمر عادل سالمه عثمان65920190838

ميكاترونكسهدير عصمت عطيه ابراهيم عطيه66020190841

ميكاترونكسدمحم سيد دمحم الكامل حسن66120190842

عمارههايدى بدير عزيز كيرلس66220171024

عمارهمعاذ احمد فتحى حسن الخولى66320180901

عمارهاحمد عاشور عبدالوهاب احمد66420190090

عمارهاحمد عبدالرحيم شحاته على66520190100

عمارهاسراء توفيك يوسف توفيك البطريك66620190173

عمارهالسيد حسن السيد عبدالعزيز66720190198

عمارهامنيه مصطفى محمود دمحم66820190207

عمارهايمان توفيك يوسف توفيك البطريك66920190220

عمارهاسراء احمد فتحى ابوالدهب67020190229

عمارهحنان عادل عبدالحميد احمد دمحم67120190278

عمارهروان احمد دمحم فهمى دمحم مصطفى67220190303

عمارهريهام ابراهيم اسماعيل دمحم67320190309

عمارهزينب ياسر سيد احمد حسن اسماعيل67420190314

عمارهساندى شهدى نصيف موسى67520190323

عمارهشريف دمحم سليمان سالم سلمى67620190343

عمارهشهاب ممدوح الميرغنى المتولى67720190346

عمارهعبدالرحمن احمد دمحم مشحوت67820190363

عمارهعبدالرحمن دمحم عبدالرحيم ابوالفضل67920190371

عمارهعبدهللا دمحم عبدهللا عبدالحميد حلبى68020190385

عمارهعبدالرحمن احمد توفيك محمود عمر68120190389

عمارهعبدالرحمن سعيد شحاته حماد68220190396

عمارهعبدهللا احمد ربيع دمحم68320190419

عمارهفاطمة وائل دمحم ممدوح دمحم68420190497

عمارهفاطمه احمد دمحم يوسف عبدالدايم68520190498

عمارهدمحم حسن السيد عبدالعاطى الجزار68620190588

عمارهدمحم صالح عبدالحليم متولى معين68720190611

عمارهدمحم فكرى حمزه عثمان عبدالغنى68820190645

عمارهمحمود كمال عواد رضوان تمساح68920190694

عمارهمريم خالد دمحم حسين الطباخ69020190715

عمارهمريم هشام دمحم توفيك بخيت69120190717

عمارهمنار دمحم مبرون دمحم المال69220190756

عمارهميلسيا ايمن شحاته ساويرس69320190767

عمارهمينا سمير حكيم شنوده ايوب69420190771

عمارهمينا صفوت كامل ابراهيم69520190772

عمارهندى سعيد احمد حسن69620190780

عمارهندى دمحم فؤاد السيد الفراش69720190785

عمارهنرمين خالد توفيك دمحم عبدالفتاح69820190786

عمارهنهى دمحم فريد حجازى عبدالحميد69920190792

عمارهنور سامر اسماعيل سيد70020190794

عمارههبه هللا حامد فتحى حامد عبدالحليم70120190798

عمارهياسمين احمد رفعت عبدالممصود70220190808

عمارهعبدهللا ابراهيم عبدهللا الخطيب70320190835

عمارهعلياء عمر جبريل موسى70420190844

طبيهاحمد دمحم حسين ستاتى70520170150

طبيهابراهيم ايمن مهنى البيومى عبدهللا عيسى70620180006



طبيهاسامه احمد دمحم حسن مرزوق70720180176

طبيهعبدهللا مصطفى دمحم السيد النجار70820180455

طبيهدمحم احمد عيد دمحم70920180638

طبيهمحمود سامح دمحم على عبدهللا سعود71020180832

طبيهابرام عياد سعد عياد71120190002

طبيهابراهيم جرجس مسعد اسكندر71220190008

طبيهابراهيم عدلى سالم سالم احمد71320190011

طبيهاحمد احمد احمد دمحم حسين71420190022

طبيهاحمد اسامه متولى عزب71520190027

طبيهاحمد اسماعيل كمال اسماعيل شلبى71620190031

طبيهاحمد السيد محمود ابراهيم لعبوطه71720190037

طبيهاحمد بدراوى الشافعى ابوالمعاطى71820190041

طبيهاحمد جمال فتحى منير71920190043

طبيهاحمد حسام فتحى حسن العطار72020190048

طبيهاحمد عادل محمود لطب72120190089

طبيهاحمد عبدالعزيز عبدالمنعم االلفى72220190095

طبيهاحمد عبده عبده احمد غزال72320190105

طبيهاحمد عصام شحت الدسولى سعد72420190107

طبيهاحمد فؤاد دمحم وجيه احمد فؤاد72520190118

طبيهاحمد مجدى رجب دمحم72620190121

طبيهاحمد دمحم السعيد دمحم اسماعيل72720190129

طبيهاحمد دمحم فتحى دمحم ابوعمار72820190141

طبيهاحمد دمحم دمحم عوض سيد احمد72920190143

طبيهاحمد دمحم مختار دمحم همام73020190145

طبيهارسانى عماد فتحى جرجس شلبى73120190169

طبيهاسامه دمحم عطيه فؤاد حماد73220190172

طبيهاسراء ياسر سيد احمد السيد لويك73320190175

طبيهاسالم صبحى سليمان طيوره73420190181

طبيهاسالم دمحم احمد سليمان لنديل73520190184

طبيهاسالم دمحم محمود عبدالممصود دمحم73620190187

طبيهاسماء دمحم فتحى على حسين73720190189

طبيهامنيه صبرى عبدالرحمن دمحم الشافعى73820190205

طبيهاحمد دمحم رشاد رشدى ابراهيم73920190231

طبيهبسنت دمحم دمحم عبداللطيف نايل74020190240

طبيهجهاد هانى توفيك ابراهيم74120190250

طبيهحامد حمدان حامد دمحم الشرلاوى74220190259

طبيهحسن احمد السيد مصطفى عجينه74320190267

طبيهحسن دمحم حسن عيسى حسين74420190268

طبيهخالد دمحم سليم دمحم سليم74520190284

طبيهداليا فوزى على حسن74620190286

طبيهرنا عمرو السعيد هالل74720190301

طبيهرنيم اشرف دمحم دمحم74820190302

طبيهروان مجدى السيد احمد بندارى74920190304

طبيهسامى احمد احمد عبداللطيف75020190320

طبيهسيف الدين احمد نصرالدين عبدالرحمن النواوى75120190332

طبيهشادى على عبدالفتاح على75220190342

طبيهشيماء شحاته لياتى مرسى75320190348

طبيهصفوان سعيد على على75420190352

طبيهعاطف دمحم عبدالغنى على عيسى75520190359

طبيهعبدالحميد السيد احمد لريمد75620190360

طبيهعبدالعظيم عمرو عبدالعظيم شلبى75720190375

طبيهعبدالرحمن سيد عبدالرحمن دمحم سلطان75820190397

طبيهعبدالرحمن دمحم حسن احمد75920190405

طبيهعبدهللا رفاعى على ابراهيم احمد76020190423

طبيهعبدهللا سيد حسن دمحم ابراهيم76120190425



طبيهعمر السيد عبدالحميد دمحم عليم76220190452

طبيهعمر خالد شريف دمحم محمود76320190458

طبيهعمر خالد عزازى حسين سعاده76420190459

طبيهعمر دمحم رضا مختار دمحم حسين الطنب76520190473

طبيهعمرو احمد دمحم مهدى76620190487

طبيهدمحم احمد السيد احمد عسكر76720190547

طبيهدمحم احمد شفيك دمحم كفافى76820190551

طبيهدمحم احمد عبده احمد صمر76920190555

طبيهدمحم عبدالوهاب حمدان عبدالوهاب77020190635

طبيهدمحم على ابراهيم على السعدنى77120190639

طبيهدمحم متولى حسين السيد دمحم ابومندور77220190648

طبيهدمحم محسن ابراهيم دمحم ابراهيم77320190649

طبيهدمحم محمود دمحم دمحم عيسى77420190653

طبيهدمحم نشأت عبدالعزيز االلفى شطا77520190656

طبيهدمحم هانى عبدالرحمن دمحم77620190658

طبيهدمحم هانئ دمحم محمود منيسى77720190661

طبيهمحمود اشرف سعيد فريد باشا77820190674

طبيهمحمود حسين عبدالمعز عبدالمادر77920190677

طبيهمحمود رضا عبدهللا عبدالمجيد ابراهيم78020190686

طبيهمحمود صالح اسماعيل عبدالحميد78120190690

طبيهمحمود مصطفى عبدهللا دمحم78220190703

طبيهمصطفى صابر ابراهيم معوض78320190728

طبيهمصطفى صبحى محمود عوض الجبالى78420190729

طبيهمصطفى دمحم ابراهيم دمحم فاضل78520190737

طبيهمكاريوس سامح الفى بطرس78620190754

طبيهملن دمحم طه عبدالرحمن الطباخ78720190755

طبيهمنةهللا سعد دمحم عبدالرحمن عبد البالى78820190757

طبيهمى ابراهيم احمد رياض خليل78920190765

طبيهمينا سامح فهمى عبدهللا جوده79020190770

طبيهندى عبدالمعز احمد الهنداوى فايد79120190781

طبيهنفين دمحم السيد ابراهيم79220190790

طبيهنورالدين عالء سعد زغلول حلمى صالح79320190793

طبيهنور هشام احمد عبدالمجيد ابراهيم79420190795

طبيهياسمينا سامى دمحم رشاد عمر ربيعى79520190810


