
األسمرقم الطالبم

احمد تامر محمد زكريا ابراهيم120200001

نادر السعيد عبدالسالم السعيد العايدى220200002

عمر ايمن محمد راضى320200003

احمد شادى عىل احمد420200004

ى احمد عبدالفتاح520200005 ناريمان سالم امي 

كريم محمد عبدالهادى محمد620200006

مروان محمد عبدالفتاح توفيق احمد720200007

ساره احمد عبدالغنى المتوىل820200008

920200009
ى
محمد سمي  عمرى محمود اليمان

 احمد1020200010
ى
جارس احمد شوق

محمد احمد محمد محمد حسن الشيخ1120200011

ايمان عصام الدين عبدالجواد سالمه1220200012

نهله محمد محمود حنفى1320200013

محمد سامح محمد السيد1420200014

احمد عمر يوسف محمد غنومه1520200015

اسالم اسامه محمود محمد عايش1620200016

مصطفى محمد انور عبد العزيز عشماوى1720200017

مازن احمد محمد عبد الغفار1820200018

هبه هللا هشام فاروق ابراهيم1920200019

ى2020200020 نصىح محمد نصىح السعيد حساني 

ى2120200021  ياسي 
حماده عاطف عبد اللطيف لطفى

احمد خالد فكرى محمد عىل2220200022

يارا محمد صالح الدين ابراهيم السيد محمد الغندور2320200023

شمس ايمن ابراهيم السيد عبدالننى2420200024

احمد عبدالنارص عبدالخالق محمد2520200025

محمد توفيق سعد توفيق2620200026

زياد ابوطالب عبدالجواد سليمان2720200027

ف يوسف عمر عىل2820200028 كريم ارسر

ى سليمان الكوىم2920200029 مازن محمد امي 

ي3020200030
زياد يارس محمد وحيد سعد الفشنى

احمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز3120200031

3220200032
ى
تسنيم سعيد امام عىل العراق

محمد تامر محمد زىك3320200033

اروى سمي  عبدالغنى عبدالعزيز3420200034

ايمان نشات محمد محمد3520200035

احمد وائل محمد البدرى النادي3620200036

 حسب هللا معوض صالح3720200037
ى
اندرو رومان

بينى3820200038 زياد فهيم عبدالهادي فهيم الشر

  هندسة2020كشوف طالب دفعة 



يوسف انطون مكرم لوقا3920200039

احمد منترص محمد لقبه شحاته تمام4020200040

مصطفى عبدهللا محمود عبدهللا4120200041

ى عىل عبد اللطيف ابراهيم4220200042 الحسي 

ف جيى ابراهيم4320200043 محمد ارسر

احمد محمد عادل حمزه اسماعيل4420200044

هيا ماجد محمود عثمان4520200045

جمال مجدى محمد حسن4620200046

مها محمد عىل حسن يوسف4720200047

 ابراهيم يونان4820200048
ى
بوال هان

محمود نرص احمد عبده4920200049

مصطفى جمال احمد سيد احمد5020200050

 محمود5120200051
ى
روان مصطفى عبدالشاق

يوسف محمد عبد الننى عىل محمد5220200052

محمود ممدوح سمي  خليفه5320200053

مروان وائل حامد فريد ابراهيم5420200054

ى5520200055 مريم جوزيف كمال امي 

وعد عادل محمد عبدالحميد راجح5620200056

منه هللا ابراهيم سعيد محمود5720200057

ملك عصام حسن خميس شلنى5820200058

محمود سليمان محمود سليمان5920200059

فرح اسالم عبدالحميد محمود المني 6020200060

ندى عاطف عبد الهادي سليم الفيشاوي6120200061

اسالم حمدى محمد محمود6220200062

ف مني  يوسف عريان6320200063 ى ارسر جاستي 

محمود احمد ابو ورده محمد6420200064

مصطفى ناجح خلف هللا مهدى6520200065

احمد نجم عىل الشاهد6620200066

ائيل6720200067 بييى ايمن بولس جيى

زياد اسعد ساىم عبد الهادى6820200068

ارساء ايهاب ابراهيم محمد ابراهيم6920200069

عبدالرحمن عصام عبدالفتاح ابراهيم السيد7020200070

ف محمود اسماعيل7120200071 محمد ارسر

احمد خالد عبده عمر حسن7220200072

محمد رفيق حمدى محمد7320200073

حبيبه محمد محمد محمود منصور7420200074

محمد عىل محمد امام الحفنى7520200075

محمد حمدى عبد الحليم الجوهرى7620200076

يوسف محمد احمد محمد خليل7720200077

احمد محمد السيد موىس7820200078



محمد ساىم احمد عبد الخالق الجوهرى7920200079

مونيكا نجيب ميشيل نجيب8020200080

كريم احمد فؤاد مصطفى8120200081

محمد مصطفى محمد كمال مصطفى8220200082

مينا سعيد عبد التواب عبد السيد8320200083

ى8420200084 احمد ساىم طه يسي 

محمود ابراهيم عبد العال المعاندى8520200085

منه بهاء احمد ماهر عكاشه8620200086

مصطفى محمود عبدالقادر محمود8720200087

محمد عصام صالح الدين محمد عبدالحميد8820200088

احمد ابراهيم احمد عبد الرازق نوفل8920200089

مصطفى محمود محمد عبدالعزيز محمد9020200090

اندراوس صفوت رزق عطية9120200091

مازن نزيه اسماعيل عبد الحليم مسعودى9220200092

منه هللا وائل عصمت عيىس9320200093

ى سمي  نادى منى9420200094 كارولي 

ى احمد محمد احمد9520200095 حسي 

احمد محمد مجدى محمود9620200096

ى محمد9720200097 عبدهللا احمد احمد حسي 

محمد عىل جابر عىل البطاوى9820200098

احمد ماهر محمد فتىح ابراهيم زىك9920200099

ف محمد محمد حسن العايدى10020200100 مصطفى ارسر

 محمد جابر محمد الداىلي10120200101
مصطفى

احمد حسام سعد فهىم علوان10220200102

 عبدالننى مصطفى عبدالرازق10320200103
عبدالرحمن مصطفى

عبد الرحمن صالح محمد فتىح سيد احمد عامر10420200104

ى شاكر10520200105 فادى ايهاب صيى

يوسف جمال يوسف صليب10620200106

يوسف احمد حماد صالح10720200107

جورج عاطف حبيب بقطر10820200108

ى غاىل مينا10920200109 جورج يونان بشر

محمد عدنان فرج عبد الوهاب11020200110

محمد احمد السيد عبد هللا عبد الرحمن11120200111

داليا السيد محمد الطاهر عبد الرحمن محمد11220200112

عبد الرحمن عصام حامد شطورى11320200113

محمد عبدالسميع حسن محمد نجم11420200114

محمد نبيل محمد محمود محليس11520200115

زياد عبد المنعم عدىل الخواص11620200116

خالد صالح حسن محمد11720200117

ى محمود فرج11820200118 منار خرصى



مصطفى جمال السيد عىل حسن11920200119

12020200120
ى
محمد مجدى غريب محمد كفاق

ي12120200121
ى
احمد طلعت صبىح محمد احمد المدن

12220200122
ى
سلىم صالح منصور محمد سالم العزون

مريم مدحت فضل شحاته12320200123

ه12420200124 محمد عادل جمعه عبد الجليل صيى

سيف الدين عامر حمدى عىل12520200125

مارك عزت ميخائيل صموئيل12620200126

احمد محمد احمد محمد بدير12720200127

محمد عزت سليمان عبدالخالق جمل12820200128

يوسف ايمن محمد فتىح ابوالسعود12920200129

محمد كامل السيد بيوىم عفيفى13020200130

ف احمد جمعه13120200131 احمد ارسر

محمود عبدالنارص بدر عامر13220200132

ف محمد كمال محمد فتىح كمال13320200133 عبدالرحمن ارسر

احمد مجدى سالم عبدهللا13420200134

محمد عىل محمد بيوىم نرص13520200135

احمد محمود ابراهيم نرص13620200136

عمر محمد حمدى محمد ابراهيم عبد اليى13720200137

محمد السيد محمد مصطفى13820200138

محمد مصطفى السيد محمد السيد دبوس13920200139

محمد جمال طه عبدالمقصود14020200140

اوى محمد برىع فرج14120200141 محمد الشيى

كريم وائل جالل السيد مرىع14220200142

ى14320200143 محمود ايمن حامد محمد احمد شاهي 

عبد العزيز هشام عبدالعزيز عرفه الشيخ14420200144

محمد حاتم سليمان محمد عوض14520200145

عبدالرحمن جمال عبدالساتر فرغىل14620200146

محمد عصام محمود ابراهيم خطاب14720200147

حسام الدين مصطفى اسماعيل شمس الدين14820200148

احمد ابراهيم احمد محمد سيد احمد14920200149

احمد صابر عبدالمعبود الشافىع15020200150

ي15120200151
ى
باهلل هشام احمد عبدالشاق ى المعيى

محمد مجدى شحاته دياب الديب15220200152

جون مدحت عزت عزيز15320200153

محمد مجدى احمد مصطفى حسن15420200154

احمد فتىح محمود احمد15520200155

احمد ابورسي    ع سعد ابوسنه15620200156

15720200157
ى
احمد ابراهيم سيد احمد عبدالفتاح السمدون

ى15820200158 محمد عيد حسن محمود حساني 



محمد عصام عبده خليل15920200159

زياد محمد عبد العزيز محمد16020200160

معاذ عالء الدين محمد حسن الخوىل16120200161

محمد احمد صالح الدين احمد سالم16220200162

محمد ابراهيم مسعد الزعيم16320200163

صالح اسماعيل صالح محمد16420200164

ي زكريا حامد عبدالرحمن الشحات16520200165 يحن 

محمد رأفت نجم محمد16620200166

محمد اسالم محمد محمد مىح الدين16720200167

ى16820200168  امي 
ى
محمد خالد محمد شوق

محمد نبيل عرفات السيد صابر16920200169

كريم احمد عبدالعاىط السيد ابراهيم17020200170

محمود احمد محمد عيد17120200171

احمد عاطف كمال لطفى ابراهيم17220200172

عبدالرحمن عماد عبدالصمد محمد ايوب17320200173

معتصم محمد محمود انور17420200174

مازن محمد ابراهيم ابراهيم17520200175

ى سليم17620200176 توفيق ايمن زىك امي 

عبدالرحمن وائل مرزوق عبدالجليل موىس17720200177

احمد رمضان عبد العظيم عباس17820200178

محمود رضا عبدالفتاح محمد زرد17920200179

عبدهللا شعبان عبدهللا عىل18020200180

نور احمد لطفى عدىل السيد خليل18120200181

محمد السيد محمد عبدالفتاح18220200182

يوسف رأفت نجيب فهىم18320200183

محمد كامل محمد كامل18420200184

محمد توفيق محمد توفيق المنىسي18520200185

اندرو خالد رفعت نصيف18620200186

عبدالرحمن حسن حسن محمد عىل18720200187

عمر خالد عبدالحكم محمود عىل18820200188

مازن محسن طه صادق اسماعيل18920200189

عىل عصام عىل محمد19020200190

عبدالرحمن احمد محمد السيد عبدالمقصود19120200191

ى19220200192 امجد مهدى احمد شفيق احمد حسي 

احمد ابراهيم احمد عبد الواحد19320200193

زايد جمال زايد محمد عبدالواحد بدر19420200194

اسالم احمد عبدالحليم جمعه الشافىع19520200195

يارا احمد فتىح احمد19620200196

عمر فاروق مجاهد سبع19720200197

محمد ابراهيم بدر خاطر19820200198



عبد هللا محمد احمد ابراهيم القنيىسر19920200199

عبد العزيز توفيق محمد عبد الغفار20020200200

مريم ابراهيم تفى بغدادى20120200201

احمد محمد الصادق بكرى20220200202

محمد يوسف السيد عبدالعزيز20320200203

ى عبده ابراهيم عبده محمد20420200204 نرمي 

رحمه عماد الدين فتىح ابوالعيش20520200205

ى محمد فرج20620200206 كريم محسن حسي 

عبدالرحمن عالء الدين عىلي اسماعيل20720200207

يوسف ضياء السيد ابو بكر احمد20820200208

محمد محمود محمد عبدالعال20920200209

هشام عباس عىل محمد21020200210

احمد ابراهيم رفاىع ابراهيم21120200211

محمد ايمن زىك عبده محمد21220200212

اسامه صفوت ربيىع احمد عبد هللا21320200213

محمود حافظ ابراهيم عطية21420200214

مروان حسام محمود رمضان21520200215

مصطفى عمادالدين مصطفى عمار21620200216

احمد حسام عبدالمرضى عمر21720200217

اكرم ايمن احمد فرحات21820200218

محمد حاتم محمد حسن حال21920200219

محمد محسن محمد عىل22020200220

رضوان مصطفى رضوان احمد22120200221

ف محمود ابراهيم عبدالواحد22220200222 كريم ارسر

22320200223
ى
عبدالرحمن محمد ابراهيم الدسوق

مارسلينو ايمن لبيب رزق هللا22420200224

اسالم محمد فؤاد مرىس22520200225

محمد عيد نبيه عبدالعليم22620200226

ى حامد22720200227 عمرو محمود حسي 

سهيله يارس محمد محمد السيد22820200228

متوىل ساىم متوىل عىل طعيمه22920200229

عبدالرحمن عادل محمود عبدالحليم23020200230

يوسف محمد بهاء الدين عباس فتوحه23120200231

ابراهيم مصطفى المتوىل شبانه23220200232

ى السيد محمد عىل حسن23320200233 االء صيى

محمد رمضان عبدالفتاح عبدالحميد حسن23420200234

23520200235
ى
خالد محمد حامد الخوالن

محمد عىل عبد الفضيل عىل عمر23620200236

ى23720200237 عىل فوزى عبدالجليل مجىل حسي 

ابراهيم مدحت ابراهيم محمد القدرى23820200238



محمود خالد محمد احمد الصارىم23920200239

عبد الرحمن عماد محمد احمد  حسن سويلم24020200240

ى هالل24120200241 عبدالرحمن محمد رجاء محمد أمي 

احمد عماد سعيد عبد المتعال عىل الجزيرى24220200242

محمد السيد محمد عبد المنعم عاض24320200243

ي عصام احمد عبدالفتاح24420200244
مصطفى

عىلي محمود عىلي محمد24520200245

احمد وليد احمد عباس24620200246

عبدالرحمن محمد احمد محمد24720200247

دافيد باسم يعقوب معوض24820200248

ايناس ماهر عىل محمد24920200249

محمد طلعت عبدالهادى غنيم25020200250

ف محمد مجاهد25120200251 احمد ارسر

احمد عاطف محمد حسن25220200252

مريم ايهاب محمود احمد حجاج25320200253

ىم سعيد عىل عثمان25420200254

سهيله ايهاب عبد الحليم محمد25520200255

ف رجب محمد25620200256 ى ارسر ياسمي 

يوسف سعد ابراهيم عبد الل ه بدوى25720200257

محمد عىل سيد احمد محمد25820200258

احمد حسن زىك احمد عطيه25920200259

عبدالرحمن عىل عبدالرحمن عبدربه رسحان26020200260

عمار يارس محمد الهادى محمد26120200261

يوسف حسام مصطفى مقبل ابراهيم26220200262

ايهاب ايمن فتىحي عبد الجواد المنشاوي26320200263

 محمد شوكت ابراهيم26420200264
ى
ادهم هان

نادر محمد عاشور عبدالحميد محمد26520200265

محمود نرصالدين اسماعيل ابوزيد26620200266

محمد فتىح عىل خليفه26720200267

 ايوب26820200268
ى
ف شوق ينا ارسر في 

عبدالرحمن حمدى محمد احمد السيد26920200269

احمد محمد عىل عبدالفتاح عىل27020200270

مؤمن زكريا مصطفى محمد27120200271

عبده وليد فتىح احمد عبدالفتاح27220200272

محمد هشام فرحان عبدالودود27320200273

عبد هللا طاهر يحن  محمد الشهانى27420200274

يحن  زكريا ابو بكر محمد27520200275

اسالم ايهاب زكريا رشوان27620200276

احمد عصام محمد عىل ابراهيم27720200277

نورهان ابراهيم جوده مصطفى27820200278



احمد محمود احمد عبدهللا احمد27920200279

محمد محمود احمد عبدهللا احمد28020200280

احمد اسامه وحيد احمد28120200281

انىحى عىل محمد اسماعيل28220200282

هاجر ساىم عبد المحسن المرىس28320200283

ى28420200284 عبدالحميد عادل كامل عبدالعظيم حسي 

عبدالرحمن احمد خليفة احمد28520200285

احمد طارق عبد الحكم ابراهيم28620200286

ى محمد السيد28720200287 معاذ محمد االباصي 

احمد نادر احمد يوسف28820200288

محمد احمد محمد سالمه28920200289

عمر عىل عبدالرحيم ابو المعاىطي عوض29020200290

محمود محمد عبدالمنعم ابو يوسف29120200291

احمد رشدى عوض منصور الجوهرى29220200292

مهند محمد عبدالمنعم محمد29320200293

ى29420200294 ي امي 
عمرو عالء الدين مصطفى

نادر محمد عبد الموىلي محمد29520200295

احمد مصطفى رفعت عبدالسالم29620200296

طارق احمد سيد احمد محمود الربعه29720200297

ى29820200298 احمد محمود صابر السيد حساني 

محمد محمد عبدالمقصود بيوىم29920200299

محمد عصام يوسف عبدالعاىطي30020200300

محمد خالد عىل يوسف30120200301

عبد الرحمن نارص ابو زيد احمد30220200302

عبد الرحمن محمد محمد سيد احمد ابراهيم30320200303

ف السيد غنيم غيث30420200304 احمد ارسر

ساره خالد عبدالرؤف عبداليى30520200305

عمرو محمد محمد حنطور30620200306

ى عواد عواد30720200307 عبد الرحمن مدحت امي 

ندا نارص رجب عبدالمقصود30820200308

احمد حبيب عبد القادر محمد الجمل30920200309

احمد عبد هللا عبد الهادى عبد الجابر31020200310

محمود عصام عوض عبد المحسن31120200311

محمود احمد محمد احمد31220200312

عادل هشام محمد العادل حامد يونس31320200313

احمد محمد ثابت جباىل31420200314

محمد عصام محمد سليمان الشاىم31520200315

زياد كمال المهدى سيد عىل31620200316

يوسف محمد احمد درغام31720200317

احمد محمد عىل حامد31820200318



عىل احمد عبد العظيم عىل31920200319

يال32020200320 لس سمي  خلف غيى كي 

عبدالرحمن شاذىل عبدالسميع محمد32120200321

ريم ايهاب عبد العاىط عبد الحليم32220200322

محمد صالح الدين احمد مجاهد السيد عبد الجواد32320200323

محمد السيد جوده الحسينى السيد االرضى32420200324

ى32520200325 يوسف عصام احمد حسي 

عماد عىل احمد مصطفى32620200326

عمر فهد اسماعيل ابوضيف32720200327

معتصم عبد المنعم عبد الفتاح محمد احمد32820200328

محمود فوزى ابراهيم محمد السيد ندوه32920200329

ريمون ماجد فتىح بهادر33020200330

ى باهلل فتح هللا محمد سليمان33120200331 المعيى

عبدالرحمن احمد جمال عبدالحليم33220200332

عمر محمد عىل عامر33320200333

شادى كمال صفوت عبد الفتاح33420200334

محمد مجدى عنيى صادق محمد33520200335

محمد رمضان محمد محمد عبد الفتاح33620200336

احمد مدحت السيد احمد محمد شحاته33720200337

محمود عمرو محمود متوىل حسن صبيح33820200338

ف محمود محمد33920200339 ايمان ارسر

محمد عبد المجيد محمد عبد المجيد34020200340

احمد محمود محمد رشاد محمود34120200341

احمد صابر جوده محمد34220200342

ي34320200343 كريم محمد عبد المنعم سالم النونى

محمد حمدى صالح نرص34420200344

محمود ابراهيم كامل عبدالموجود34520200345

مؤمن محمد عبدالوهاب حسن احمد34620200346

محمد يارس فاروق حسن مصطفى34720200347

محمد زاهر محمد السيد زاهر34820200348

دميانه شاكر حبيب عوض34920200349

معاذ حلىم فتح هللا محمود عطيه35020200350

عبدهللا عثمان محمد عبدالمعبود35120200351

احمد عالء الدين عبدهللا العيسوى35220200352

ابراهيم محمد نرص عبد البارى35320200353

ى محمد محرم35420200354 اسالم عىل امي 

يوسف زياد صفوت هيكل35520200355

ي احمد عليوة35620200356 محمد خالد بشر

ى محمد35720200357 زياد محمد عشر

ى حافظ عامر35820200358 محمد عبد المنعم حسي 



ادهم عبد هللا نجاح عبد الصمد35920200359

عالء رأفت محمد سلطان عبدالحليم36020200360

يوسف طارق محمد عىل عبد العظيم عزقول36120200361

عبد الرحمن محمد بخيت ابراهيم36220200362

محسن ممدوح حموده محمود حجاب36320200363

مصطفى عاطف مصطفى يونس36420200364

خالد محمد احمد محمد36520200365

محمود محمد محمود عبدالجليل36620200366

ى مصطفى السيد مصطفى عيد36720200367 ياسي 

احمد عفت حامد محمد36820200368

 بكر عبد الوهاب التحفه36920200369
ى
زياد بسيون

عبدالرحمن خالد عبدالعزيز عبدالاله37020200370

محمد جابر محمد محمد37120200371

ابراهيم رجب عبدالاله محمد37220200372

محمود عبدالحميد قيشاوى عطيه37320200373

محمد عادل جابر عىل37420200374

زياد مجدى عبدالمنعم عبده عبد هللا37520200375

ابراهيم فتىح ابراهيم احمد37620200376

يوسف محمد عنيى صديق محمد37720200377

ساندى سمي  عزيز ميخائيل37820200378

يحن  ادهم يحن  سليم37920200379

يوسف محمد عبد الرحيم عبد الرحيم38020200380

محمد طارق فهىم عىل عبد القوى38120200381

محمود احمد فتىح عبدالرحمن38220200382

احمد فريد عنيى محمد38320200383

محمد ابو بكر محمد طلبة38420200384

كريم يارس عبدالمجيد عبدالحميد محمد شلنى38520200385

باسم السيد السيد عبد الهادى38620200386

احمد ممدوح عثمان محمد38720200387

ي38820200388
محمد السيد رمضان الحنفى

عىل محمود عىل احمد درويش38920200389

محمد ساىم محمد حسن عمرو39020200390

فادى عصام عزيز فهىم فريد39120200391

ى محمد عىل39220200392 محمد معيى

ى محمد احمد عىل محمد39320200393 حسي 

امجد ماهر عبدالرحمن محمد عبد هللا39420200394

احمد عصام عطيه فايد39520200395

لس اسامه مفيد عزيز39620200396 كي 

مصطفى محمود ابراهيم رمضان39720200397

يحن  محمود احمد عىل هاشم39820200398



ى محمود جعفر39920200399 عمر عادل امي 

عمرو عزت عبدالبارى احمد يوسف40020200400

مهند محمد محمد محمد ابراهيم اباظه40120200401

صموئيل مجدى يونان يعقوب40220200402

عبد هللا محمد عبد العاىط عبد هللا40320200403

محمد يوسف محمد محمد40420200404

لس يوسف جرجس ونيس40520200405 كي 

محمد مدحت كمال كامل40620200406

احمد طوخى عبدالفتاح السيد حسن عبدالسالم40720200407

عىل محمد محمود حسن عىل40820200408

اسطفانوس ممدوح دميان محروص40920200409

 عبد القادر فرج عمريه41020200410
ى
خالد هان

يوسف عبد الفتاح محمد المغرنى عبد السالم41120200411

محمود محمد سالم محمود الطنطاوى41220200412

عبدالرحمن مجدى محيسن عىل محيسن41320200413

 ابراهيم احمد41420200414
ى
احمد هان

ى محمود محمد41520200415 ندى شاهي 

اوى فهىم محمد41620200416 وعد حموده الشيى

مروان سمي  احمد ابوالمعاىط41720200417

يف محمد محمود اسماعيل41820200418 رسر

محمد عبدالحكم عبدالحميد عبدالفتاح41920200419

محمد احمد محمد صابر عبد الوهاب42020200420

عمر عصام جاد معوض42120200421

محمد ايهاب احمد صالح42220200422

يوسف حاتم نظىم حالوه42320200423

محمد ايمن السيد صالح مشعل42420200424

مينا يوسف عبد المالك بيالطس42520200425

محمد محمد عبد هللا عبد هللا محمد عقل42620200426

محمد خالد عىل عبد العظيم42720200427

فاطمة حسن محمد عىل42820200428

عىل طارق عىل ابو شلنى42920200429

مصطفى جمال محمد عواد طه43020200430

ف الدين عبدالرازق عبدالجواد43120200431 زكريا رسر

ف السيد سليم عمر43220200432 احمد ارسر

عبدالرحمن ايمن سيد احمد43320200433

ى43420200434 محمد عالء عبد البارى شاهي 

محمد عشماوى عبدالقادر التهاىم43520200435

احمد طاهر محمد عبدالحميد43620200436

مينا ايهاب دميان ميالد جرجس43720200437

 محمد عبد العال43820200438
ى
 شوق

ى
اسامه شوق



ي43920200439
احمد وائل عبد السميع الروينى

مروان ساىم احمد فهىم44020200440

بيشوى عماد لطيف دوس44120200441

عمر السيد عمر محمد سيد احمد44220200442

احمد حمدى محمد عبدالواحد محمد44320200443

عبدالرحمن محمد عبدالحكيم مرىس44420200444

عمر محمد عبدالعظيم عفيفى44520200445

ابراهيم عىل محمد احمد44620200446

ناخى نرص محمد مني  يوسف44720200447

ي نور ابراهيم44820200448
محمد هشام عبدالغنى

احمد عصام الدين فرغل احمد سيد44920200449

محمد رضوان احمد رضوان عطيه45020200450

عمرو رضوان احمد رضوان عطيه45120200451

احمد محمد احمد زين الدين45220200452

ى45320200453 ف محمد حسن السمي  محمد ارسر

ى عبده45420200454 محمود السعيد عبده حسي 

عمرو عبدالمنعم الحسينى محمود طحيمر45520200455

عبدهللا محمد حامد ابراهيم45620200456

45720200457
ى
محمود رأفت حسن محمود حسن الفخران

مصطفى يارس احمد زىك عبدهللا45820200458

احمد عبدالعليم خليل محمود45920200459

باسل محمد السيد جوده46020200460

ي صديق46120200461
ي جمال مصطفى

مصطفى

ى46220200462 محمد صالح محمود السيد حسي 

ى صابر حامد46320200463 عبدهللا صيى

عبد الرحمن عبد النارص سلطان سلطان46420200464

منصور حسن احمد جاد عىل46520200465

مارك عماد سعيد بدوى46620200466

مازن فرج طه محمد46720200467

كريم احمد سعد زغلول عبد المعىط46820200468

مصطفى محمد عبده ابراهيم النمر46920200469

محمد محمود خليل محمود47020200470

محمد كمال عىلي بدوي47120200471

احمد عبدالعظيم عبدالقادر محمد47220200472

لس بهاء عبد المسيح قالدة47320200473 كي 

 عىل زيد47420200474
ى
محمد هان

محمد شكرى عبد العزيز شكر47520200475

محمود ابراهيم صالح ابراهيم سند47620200476

عبدالرحمن عماد عزت عز الدين47720200477

اسالم عاطف طلبه حافظ47820200478



عبد هللا محمد عبد هللا محمد العزب47920200479

صموئيل عاصم لطفى لوقا48020200480

عبد الرحمن أسامه محمد محمد أبو مهدى48120200481

عبدهللا رضا حسينى احمد عبدهللا حطب48220200482

عمر محمد فكرى محمود48320200483

محمد احمد عبدالرحمن احمد48420200484

اسماء محمد السيد عبدهللا48520200485

وليد عبدالسالم بيوىمي ابراهيم48620200486

مارتن صفوت رياض بقطر48720200487

ف سالمة زاهر العبد48820200488 امي  ارسر

ي ابراهيم راشد48920200489 عبد الرحمن معتمد محمد خي 

شهاب الدين السيد عبدالعاىط السيد49020200490

مريم ابراهيم جمعه ابراهيم سالم49120200491

محمد احمد احمد محمد49220200492

عبدهللا ايهاب فكرى حسن49320200493

حسام حسن ابراهيم حسن ابراهيم الففى49420200494

عمر ماجد محمد ابو ذكرى49520200495

ى49620200496 ى منصور حسي  عبدالرحمن حسي 

حازم عمرو فوزى رسالن49720200497

ي49820200498
ى
حازم جمال احمد عمر عبد الباق

احمد حسام حسنى عبد الحميد49920200499

ف عبد العزيز عطيه صابر50020200500 مصطفى ارسر

جون صابر بطرس سليمان50120200501

ف محمود احمد ذكرى50220200502 احمد ارسر

محمود محمد السيد احمد50320200503

فادي مدحت مالك عطا هللا50420200504

ي50520200505 محمد حسن محمد عبدالناخى

محمد عارف عبد الفتاح قطب المسلىم50620200506

ابراهيم حسن ابوالمعاىط نمله50720200507

صالح حازم صالح محمد50820200508

زياد احمد احمد عبد الجليل50920200509

اسالم محمد لطفى محمد51020200510

ابراهيم محمد ابراهيم عىل51120200511

معاذ عىلي حسن أحمد51220200512

السيد طارئ السيد عبدالعليم51320200513

ى ابراهيم عبدالحفيظ بهنىس نصي 51420200514 حني 

احمد عالء احمد عبدالحميد عمر51520200515

محمد حامد محمد خليل51620200516

محمد نرص الدين محمود احمد51720200517

عمار يارس عبدالعزيز حامد51820200518



محمد عاطف عبدالحميد عطيه غزاله51920200519

مروان حسن عبدالوهاب حسن عىل52020200520

ايهاب يوسف محمد عىل الشاهد52120200521

 عبدالننى52220200522
احمد ممدوح عبدالحميد مصطفى

يوسف عارف محمد شحاته النجار52320200523

مصطفى ساىم عىل منصور52420200524

ف ابراهيم عبدالحميد52520200525 اسامه ارسر

باسل حمدى عزت سكر52620200526

احمد عبدالوهاب حسينى متوىل52720200527

محمود احمد محمود محمود احمد النجار52820200528

كريم محمد هالل عبد الحميد حسب هللا52920200529

عمرو صالح الدين عبد اللطيف موىس53020200530

محمود احمد فوزى عبد الخالق دحيدح53120200531

احمد رضى عبد الوهاب ابراهيم53220200532

محمد زكريا عبدالحكيم مغاورى53320200533

احمد مىح شعبان عبدالمعىط53420200534

محمد محمد عبد الحميد عبده محمد53520200535

لس53620200536 ف وليم كي  فلوباتي  ارسر

السيد الطاهر السيد كامل53720200537

احمد عبدالرحمن عبدالرحمن طه53820200538

اسالم نارص عبدالسالم مصطفى53920200539

 محمد الكفراوى54020200540
ى
عصام احمد وفان

ف فضل محمود54120200541 يوسف ارسر

ابراهيم محمد ابراهيم عبد الكريم54220200542

ى54320200543 مهاب محمد عزب جاهي 

عبدالرحمن ايهاب سالم السيد سالم54420200544

احمد محمد احمد عبدالسالم محمد54520200545

مصطفى احمد محمد احمد54620200546

يوسف عبدهللا عبدالعزيز عبدالمنعم54720200547

محمود عطيه سيد احمد54820200548

54920200549
ى
عبدالرحمن صالح احمد سالم مسلىم القرمان

يوسف عماد الدين يوسف محمود محمد55020200550

احمد ربيع سعيد توفيق عطيه55120200551

ان55220200552 عبدالرحمن محمد جيى سليمان جيى

احمد محمد توفيق محمد55320200553

فادى ساىم ونس عشيم55420200554

محمد احمد السيد عز55520200555

عبدالرحمن محمد رمضان السيد عامر55620200556

يف احمد محمد احمد55720200557 رسر

أحمد سعاده أحمد عطيه55820200558



وك محمد محمد مبارك55920200559 فوزى ميى

حسام محمد محمد عىل سالمه عامر56020200560

احمد نارص احمد المالىك56120200561

احمد حسنى محمد عبدالحميد هارون56220200562

عمر عبد الرحمن احمد حسن56320200563

احمد خالد احمد عبد العزيز56420200564

ادم عفيفى عبدالوهاب عبدالوهاب56520200565

عبدالرحمن حسام محمد عيىس56620200566

ندى عبدالمنعم محمد لولح56720200567

حازم امام ابراهيم حسن الكرداس56820200568

مازن محمد ابراهيم مسعد رزق56920200569

محمود جمال صالح الجندي57020200570

حسن عالء الدين محمد احمد الشافىع57120200571

قاوى57220200572 عبدهللا مجدى عبدالرحمن الشر

عبدالرحمن خالد عبده بربار57320200573

ف كمال ابوالسعود محمد57420200574 زياد ارسر

احمد اسامه محمد عبدالفتاح عىل سالم57520200575

ى بشر57620200576 براء بشر حسي 

فارس سعد محمد حسن57720200577

احمد عبدالحميد عبدالغنى عبدالحميد57820200578

احمد منصور فؤاد منصور السيد57920200579

عبدالرحمن ايهاب سعد عيىس58020200580

وليد وائل نعيم فريد العفيفى58120200581

عمار محمد محمود زىك صقر58220200582

محمود جالل المتوىل مصطفى عبده58320200583

بسملة احمد عىل محمد زهران58420200584

عىل احمد محمد عىل محمد وهيب58520200585

محمد حسام مصطفى السيد ابراهيم58620200586

احمد بدر الدين فاروق خليل58720200587

بدر محمد عبد اليى محمود عبد اليى58820200588

محمد رجب السيد قطب محمد حبىسر58920200589

كريم زكريا سباىع عبدالرحمن عىل59020200590

ى الديب59120200591 ى عبدهللا حسي  حسي 

احمد خالد محمد سيد احمد59220200592

كامل خالد نرص كامل59320200593

محمد طارق محمد شوشه59420200594

احمد عاطف محمد عبدالحميد59520200595

ى محمد الصباغ59620200596 محمد خي 

محمد عماد الدين مصطفى محمد هاشم59720200597

محمد لطفى عبد اللطيف مصيلىح59820200598



ي59920200599
ايهاب عبد الجواد بدرى عبد الراضى

فا60020200600 ى الشر ف محمد حسي  احمد ارسر

ابراهيم محمد ابراهيم كامل60120200601

سيف الدين محمد جابر محمد احمد شومان60220200602

حمدى محمد سعيد عبدالىح خطاب60320200603

عبدالمجيد محمد عبدالمجيد عبدالعزيز60420200604

عاطف عصام محمد عبد المحسن محمد غانم60520200605

60620200606
ى
ف حمدى عيىس السحرن عمر ارسر

مارفن مدحت مكرم معوض عطيه60720200607

حسام البدرى محمد البدرى60820200608

جهاد محمود عبد المنعم محمود60920200609

حسام الدين عىلي محمود عىلي61020200610

سلىم عالءالدين عىل محمد حافض61120200611

عمر محمد السيد عبدالعزيز61220200612

نىه عوض النجدى الهادى61320200613

احمد خالد عبدالرسول ابراهيم61420200614

ف محمد السيد عبدالعال61520200615 بهاء الدين ارسر

احمد طارق عبد الفتاح محمد الزنفىل61620200616

احمد عاطف احمد عبدالقادر61720200617

محمد خالد محمد قشيطه61820200618

ي61920200619
روان محمد رشدى إبراهيم الصيفى

ى62020200620 احمد محمود احمد خي 

احمد نارص يوسف زهران62120200621

زياد حاتم محمود محمد عىل62220200622

محمد سمي  احمد محمد62320200623

سامح ايهاب محمد رفعت وهبه الجمل62420200624

ى حسنى محمد62520200625 اسالم معيى

يمنى هاشم مبارك عبد القوى62620200626

محمد خالد سعد زغلول محمد خليل البلبيىس62720200627

كريم عصام محمد عبده62820200628

فادى وائل محفوظ سعد بشاره62920200629

محمد ايمن فوزى عبد الرؤف سالم63020200630

احمد مهيب عابد كامل محمد63120200631

عبدهللا نارص محمود ابراهيم محمد خليفه63220200632

احمد عادل السيد قطب االودن63320200633

 محمد الغمرى63420200634
ى
محمد بسيون

روان محمود محمود محمد سمره63520200635

حسن محمد عيد عىل عيد63620200636

ي63720200637
ى
وليد شهدي ابراهيم عبدالشاق

زياد ميشه محمد زىك63820200638



ابراهيم جميل السيد ابراهيم63920200639

يوسف احمد عبد الحميد مصطفى64020200640

ف محمد ابراهيم هنداوى64120200641 كريم ارسر

 شافىع امام64220200642
ى
محمود شوق

احمد مكرم السيد ابراهيم اسماعيل64320200643

مازن محمد اسماعيل عىل64420200644

 محمد الحسينى محمد64520200645
ى
محمد ابراهيم الدسوق

جمال احمد محمود عزت احمد عوض64620200646

احمد يحن  حسن حسن64720200647

مهند عالء عبد السالم ابراهيم64820200648

ابراهيم سعيد محمد جاد الموىل64920200649

ابراهيم محمد حامد السيد احمد65020200650

يف مأمون ابو الوفا65120200651 احمد عصام الشر

عبده السيد جمال محمد القاسىم65220200652

احمد عصام عبد الحميد ابراهيم65320200653

يمنى حسام الدين محمد فراج65420200654

مصطفى محمد مصطفى محمد65520200655

بييى ابراهيم ناخى ابراهيم السيىس65620200656

عبدهللا ادهم طلعت عبدالعاىط65720200657

محمد احمد مجدى بدر خليفه بدر65820200658

مريانه كمال كامل حنا65920200659

محمد ايمن رجب ابراهيم شعيب66020200660

محمود سعيد عواد محمد66120200661

طالل خميس عائض بن جسار66220200662

احمد حسام احمد ممدوح66320200663

احمد حامد عبدالحميد محمد عىل الفواخرى66420200664

ى66520200665  محمد محمد حسني 
ى
احمد هان

محمد محمود سيد عبدالحميد66620200666

احمد حماده عبدالحميد احمد66720200667

تفى احمد محمد محمد66820200668

عمار احمد عبدالظاهر محمود66920200669

احمد عبدالجيد احمد محمد سالم67020200670

ى سيد عامر67120200671 عمر امي 

مصطفى سليم مصطفى محمد ابراهيم67220200672

حمدى صبىح عطيه العزب سالم67320200673

عمر محمد عبد الرافع البنا67420200674

رنا احمد محمد احمد رمضان67520203000

ى67620203001 عمرو سيد اسماعيل احمد حسي 

محمد عاشور عبدالمجيد عويس67720203002

ى67820203003 ف فتىح امي  احمد ارسر



محمد حمد عىل حمد67920203004

ى68020203005 محمد نشات محمد محمد شاهي 

احمد عهدى السعيد فرحات68120203006

هادى احمد رجب احمد68220203008

محمد سليمان كامل ابراهيم68320203009

محمد احمد شعبان احمد68420203010

محمد طارق محمد محمد متوىل68520203011

ابراهيم رفعت ابراهيم عبدالمحسن68620203012

ى محمد عىل غنيم68720203013 هشام حسي 

ى احمد نجله68820203014 عىل احمد صيى

محمود محمد احمد محمد68920203016

احمد محمد صالح ابراهيم69020203017

خالد احمد عباس محمد69120203019

محمد ابراهيم محمد محمد69220203020

محمود عىل عىل مصلىح العزازى69320203021

عىل عمرى السيد ابراهيم السحار69420203022

اسامه حامد حامد محمد البصيىل69520203023

عبدالرحمن محمد عبدهللا ابراهيم69620203024

محمد خالد عىل نرص69720203025

اسماء دهشان محمد عبدالعزيز69820203026

مهند عادل محمد فؤاد69920203027

احمد ساىم محمد عبدالمعبود متوىل70020203028

احمد مجدى احمد حماد70120203029

اسامه عبدالفتاح عىل محمد صالح70220203030

زياد احمد فاروق سليم جاب هللا70320203032

عبدالرحمن احمد ابراهيم عبدالقادر70420203033

 فارس فهىم70520203034
ى
ناثان رومان

احمد عبدالمنعم عىل السيد الغرباوى70620203036

احمد محمد عبدالعزيز محمد ابراهيم جادو70720203037

فادى وصفى محروس حكيم70820203039

لس مينا صليب جرجس70920203040 كي 

احمد سعيد عبدالعليم عبدالسالم71020203041

محمد احمد ابراهيم عبداللطيف71120203042

عمر محمد عبدالجواد محمد71220203044

صالح ابراهيم مصطفى محمد عوض71320203045

كريم محمود عبدالمحسن محمد ماجد71420203046

احمد مدحت عبدالعزيز يوسف غازى71520203047

جوليان عالء عطا عوض71620203048

محمد خالد محمد احمد مصطفى71720203049

احمد عبدالعزيز عاشور عبدالرحمن محمد71820203052



احمد فوزى فوزى حجازى71920203053

مريم سعيد محمد عىل72020203054

عادل سامح عادل ابراهيم مكاوى72120203055

احمد محمد شفيق سيد احمد راجح72220203060

اسالم مبارك عبدالمريد محمد72320203061

معاذ عصام بكر رشاد72420203062

محمد محسن محمد رأفت امبانى72520203063

مصطفى محمد عبدالحميد سالمه منصور72620203065

محمد يوسف عبدهللا عبدهللا هالل72720203066

صالح محمد السيد االمام72820203070

معاذ محمد محمد محمد المعارصى72920203071

محمد رجب ابو السعود امام73020203074

محمد سيد محمد العرنى73120203077

احمد عبدالفتاح حسن عبدالفتاح73220203078

محمد عماد ابراهيم ابوالسعود عىل73320203079

عبدالرحمن مدحت محمد احمد الشاىم73420203081

محمد اكرم عبداللطيف محمد73520203082

يوسف ابراهيم محمد ابو المكارم73620203087

ى محمد73720203088 هاشم محمد وائل حسي 

عىل سمي  محمد مصطفى رسور73820203091

محمود محمد محمود كمال73920203094

كريم محمد محمد احمد الفوىل74020203095

ابراهيم ظريف محمد محرم74120203098

ثروت سعيد ثروت خليل مصطفى74220203104

مصطفى سيد عيد سالمه محمد74320203106

احمد سمي  عبدالحميد احمد بوجه74420203109

يوسف نرص كرم الدين المقدم74520203110

احمد محمد احمد عبدالمجيد74620203111

سعيد احمد محمد السعيد عبدالفتاح74720203112

محمد عادل عبدالهادى نرص المليىحى74820203113

عبدالرحمن محمد محمود محمد74920203115

احمد يارس عبدالمنعم محمد75020203117

ى75120203121 مصطفى عبداللطيف محمد احمد حسي 

عمرو هشام كامل عبدالرحمن عوده75220203122

شهاب الدين مكاوى صابر مكاوى75320203123

عبدالرحمن محمود عىل سيد75420203124

محمد سالمه السيد عبدالخالق موىس75520203125

عىل عبدالمطلب عىل عبدالمطلب75620203126

ابراهيم السيد محمد زنون75720203127

احمد رمضان احمد كليب75820203129



انطونيو رياض ينى رياض75920203130

محمود مصطفى محمود احمد ابو عيش76020203131

محمود احمد صالح الدين عثمان76120203132

بينى76220203133 احمد رفعت يوسف الشر

عبدالرحمن محمد حامد محمد ناصف76320203135

محمد يوسف محمد رشاد يوسف76420203136

ى صالح ابو الليل76520203137 محمود حسي 

محمد عبدالمنعم محمد كمال محمود76620203138

محمد سعد فتىح احمد76720203139

اسالم محمد محمد ابراهيم عيطه76820203140

ى76920203143 عبدهللا رمضان محرز احمد ابوالعيني 

احمد رافت محمد احمد خطانى77020203145

محمد ايهاب محمود الحمالوى77120203146

خالد محمود محمد عايد همام77220203147

محمد شهاب السيد عبدالسالم77320203148

حماده خلف محمد احمد77420203149

محمود عادل فرج سالم ابراهيم77520203150

مصطفى احمد سليمان احمد عبدالمحسن77620203151

بهاء محمد عبدالرحمن مرجان77720203152

عبدالرحمن ابراهيم عماره عبدالرحمن77820203153

ابانوب ماهر جرجس سمعان77920203154

ندا السيد محمد عطوه يوسف78020203155

محمد احمد احمد محمد الجابرى78120203156

ىم محمد احمد السيد مصطفى78220203157

احمد عىل ابراهيم عىل78320203158

طارق احمد عبدالوهاب عىل الشافىع78420203159

محمد صبىح شحاته الرفاىع78520203160

عبدالحكيم رمزى عبدالحكيم حموده78620203161

يوسف رضا محمد كمال78720203162

بسنت اسامه عبدالننى ابراهيم78820203163

محمود الصباخ محمد الصباخ بكر78920203164

هاجر طارق احمد سيد79020203165

نورهان وليد مصطفى كمال عبدالرحمن79120203166

مصطفى السيد سليمان عبدالفتاح79220203167

احمد محمد صالح صالح ابوالخي  البساىط79320203168

عبدالرحمن طارق طلعت محمد79420203169

عادل عبدالعظيم عادل عبدالمحسن79520203170

حسام الدين عمرو حسنى محمد79620203171

محمد يشى عبدالحكيم عيد79720203172

اسالم احمد عبداللطيف الراوى79820203173



االء محمد مرىس عبدالفتاح79920203174

 الجمل80020203175
ى
محمد خالد احمد عبدالشاق

ى لبيب مىك80120203176 محمد احمد محمد الخرصى

اسالم حسن محمد نعيم عبدالحميد80220203178

ارساء ابراهيم عبدالحميد عيسوى الطوخى80320203179

منار ايمن ابراهيم عىل عبدالجواد80420203180

محمود انس عبدالسالم يوسف عبدالرحمن80520203181

عبدالرحمن احمد زىك سعاده عبدالوهاب80620203182

محمود محمد احمد طه80720203183

احمد سعيد صالح عفيفى80820203184

كريم ابراهيم ابراهيم ابوالسعود محمود الخرينى80920203185

محمد اسماعيل السيد موىس موىس فرج81020203186

احمد محمد عاطف ابراهيم نايل81120203187

81220203188
ى
عبدالعزيز السيد عبدالعزيز محمد السودان

صالح عبدالمقصود حامد درويش81320203189

احمد عالء الدين احمد سعد عبدالقادر81420203190

احمد محمد ابراهيم حسن81520203191

صالح احمد محمد رضوان81620203192

بينى81720203193 احمد شعبان محمد الشر

81820203194
ى
احمد راىم ابراهيم الدسوق

محمد هشام محمد زاهر81920203195

يحن  عبدالخالق يحن  فرغل82020203196

احمد صابر السيد عبدالرحيم82120203197

زياد عبدالسالم يوسف محمد82220203198

منصور محمد احمد السيد82320203199

محمد سيد سالم موىس82420203200

خليل السيد خليل عبدالحليم ابوالعال82520203201

وفاء احمد محمود السعيد حسب82620203202

 كاشف عبدالرحمن82720203203
ى
مصطفى عبدالباق

ى82820203204 عاصم عمرو سيد حسي 

عىل محسن عىل ماهر زىك سليمان82920203205

احمد صبىح احمد عىل زغلول83020203206

محمد احمد محمود نرصهللا83120203207

مريم عبدالوهاب عبدهللا فرج83220203208

محمد محمود محمد محمد عبدالهادى83320203209

رنا خليل صالح الدين خليل جوهر83420203210

مصطفى محمد عبدالصمد السيد عىل83520203211

محمد عصام عىل محمد83620203212

زياد األمي  احمد محمد83720203213

يف اسماعيل83820203214 مصطفى محمود عبدالغنى رسر



83920203215
ى
عمر ابراهيم صالح احمد شوق

اسالم عبدالننى السيد محمد عماره84020203216

مريم محمد عبده ابراهيم محمد84120203217

زياد محمد عبدالحميد محمد السيد84220203218

ايمن عادل احمد عبدهللا84320203219

ف محمد عبدالننى عىل دراهم84420203220
محمود ارسر

محمود عصام محمد محمد منىس84520203221

سحر سيد احمد رمضان عبدالرحمن84620203222

احمد حسن رجب بيوىم84720203223

ف عبدالحميد االبزارى84820203224 فاطمه ارسر

عمر عيد عبدالحميد حجاج محمد84920203225

عبدالعزيز عمرو عبدالعزيز ابراهيم احمد85020203226

فادى فضل دانيال يوسف رومان85120203227

محمد عبدالعزيز عبدالخالق السيد عىل85220203228

مهند تامر فؤاد ابورسي    ع85320203229

محمد حمدى حسينى سليمان ابراهيم85420203230

احمد قطب سيد شحاته85520203231

عمر طارق فوزى محمد85620203234

ثروت رأفت عىل ابراهيم85720203236

ابرار محمود عبدالحميد مصطفى اسماعيل85820203237

ساىم جرجس ساىم فرج85920203238

سيف عبدالعاىط محمد عبدالعاىط86020203239

احمد سعد غزال عىل الفرس86120203240

احمد محمد احمد جمال الدين عبدالفتاح86220203241

عبدالعليم ساىم عبدالعليم احمد86320203242

يارا حفنى السيد حفنى86420203243

احمد اسماعيل عىل السيد86520203244

محمود احمد محمود السيد86620203245

احمد محمود محمود عليوه فرج86720203246

عمر نادر عمر عباس86820203248

زياد ادهم عبدالحفيظ محمد محمد86920203249

يوسف خالد احمد حسن صيام87020203250


