
التقديرالحالهالطالب أسمالطالب رقمم

جيدجداناجححامد سالم وجيه عمر112013226

جيدجداناجحاحمد متولى ابراهيم مهاب212014356

جيدناجحوهبه راشد عدلى هانى312015495

جيدناجحدمحم احمد مسعد سعيد دمحم412015635

جيدجداناجححنين حنا حنين بيشوى512016146

جيدجداناجحالسيد دمحم عبدالكريم عمرو612016315

راسبراسبعبدالرحمن دمحم السيد جمال يحى712016563

جيدناجححامد السيد صالح احمد812017025

جيدجداناجحموسى عبدالعظيم دمحم عبدهللا912017228

جيدجداناجحمحمود السيد دمحم سيد عمر1012017245

جيدجداناجحعطيه احمد احمد دمحم عمر1112017251

راسبراسبجبر حسين السيد الشحات رمضان دمحم1212017315

جيدناجحالحمزاوى ابراهيم دمحم ابراهيم1312018011

جيدجداناجحابراهيم دمحم صبحى احمد1412018029

جيدجداناجحعبدالعزيز صبرى عبدالعزيز احمد1512018034

جيدجداناجحنجم دمحم نبيه دمحم حسام1612018121

جيدجداناجحرفاعي دمحم عبدالرحمن حسن عبدالرحمن1712018236

جيدناجحسلو عوض سعيد الدين سعد اسامه دمحم1812018318

جيدناجحرزق التجانى احمد التجانى دمحم1912018325

جيدناجحعبدالعال احمد رمضان دمحم2012018346

جيدجداناجحالصالحى عبدالهادى حبيب خالد محمود2112018393

جيدجداناجحمحرم محمود مصطفى احمد مؤمن2212018456

جيدناجحاحمد دمحم حسين دمحم احمد2312019061

جيدجداناجحاسماعيل سليم مصطفى احمد2412019069

جيدناجحابراهيم توفيك ابراهيم نزيه بوال2512019156

جيدجداناجحابراهيم دمحم فوزى خالد2612019195

جيدجداناجحمحمود عزت طارق سامر2712019244

جيدجداناجحعطيه هللا عبد رضا دمحم2812019415

جيدناجحابراهيم ابراهيم حسان ناصر دمحم2912019454

جيدناجحدمحم احمد الدين محى نصر دمحم3012019456

جيدناجحالسيد لطفى وائل دمحم3112019459

جيدجداناجحعلى يوسف موسى يوسف دمحم3212019463

جيدجداناجحاحمد السيد مهدى احمد محمود3312019468

جيدجداناجحجوده ناجى جوده مؤمن3412019523

جيدجداناجحالباز ذكى السيد نور3512019558

جيدجداناجحزهران عثمان دمحم صالح دمحم3612019634

جيدجداناجححنفى دمحم محمود الدين صفاء مصطفى3720050890

جيدجداناجحناصر عبدهللا حسن عبدالمنعم اشرف3820051034

راسبراسبعبدهللا عبدالظاهر مصطفى عبدالباسط3920071104

جيدجداناجحاحمد دمحم يحيى احمد4020090215

جيدجداناجحالجزار عبدالتواب انور عبدالتواب4120110512
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جيدجداناجحجبران محمود الطاهر دمحم الدين حسام4220140348

امتيازناجحعبداللطيف حسن صالح أحمد4320141187

جيدجداناجحالمرش حفنى مصطفى احمد4420150202

جيدجداناجحفرغلى احمد زهدى سعد عبدالوهاب4520150562

جيدجداناجحالبسيونى عطيه شحاته عبده عبدهللا دمحم4620150857

جيدجداناجحعبدالعليم خميس عصام محمود4720150985

جيدجداناجحأبومسلم احمد السيد عبدالعزيز ضياء دمحم مصطفى4820151048

جيدجداناجحيونس عبدالرحمن عصام هشام4920151130

جيدجداناجحالنجار احمد دمحم حمدى احمد5020160069

جيدجداناجحالشعراوى دمحم عبدالمجيد دمحم احمد5120160175

جيدجداناجحعبدالمادر عبدالمنعم دمحم احمد5220160176

جيدناجحخطابى احمد دمحم هشام احمد5320160202

جيدجداناجحالشامى يوسف سعد دمحم عمرو5420160648

جيدناجحناجى عثمان دمحم مازن5520160710

جيدناجحاسماعيل دمحم الفولى دمحم5620160765

جيدجداناجحالمسلمى دمحم السيد صالح دمحم5720160829

جيدجداناجحندا عوض الظاهر عبد دمحم دمحم5820160898

جيدجداناجحهللا عبد الحسينى الغفار عبد محمود5920160974

جيدجداناجحبيومى اللطيف عبد ايمن يوسف6020161166

جيدناجحالشحات على حماده احمد6120170069

جيدجداناجحعمر عبدالحكيم ربيع احمد6220170076

جيدناجحدمحم عبدالحميد زكى احمد6320170084

جيدناجحدمحم حيدر عبداالاله احمد6420170108

جيدجداناجحعبدالسالم دمحم عبدالسالم احمد6520170115

جيدناجحخطابى عبدالمنعم عبدالفتاح احمد6620170118

جيدناجحعبداللطيف دمحم فرغل احمد6720170138

جيدناجحالشربينى مصطفى احمد الهادى دمحم احمد6820170143

جيدناجحالعزازى ابراهيم دمحم هانى احمد6920170174

جيدجداناجحدمحم السعيد دمحم السعيد7020170225

جيدناجحعتمان مرسى عبدالحميد دمحم دمحم عبدالرحمن7120170410

جيدجداناجحاسماعيل عبدالحميد اسماعيل عبدالحميد7220170424

امتيازناجحابراهيم عبود عبدالستار عبدالمجيد7320170458

جيدجداناجحعبدالرحيم عزالدين رجب عمرو7420170525

جيدناجحعمر على يسرى عمرو7520170533

جيدجداناجحالديب خليل حسن رجب فاروق7620170542

جيدناجحعطيه شولى اميل كيرلس7720170560

جيدجداناجحالعبد دمحم حسنى دمحم7820170651

جيدجداناجحشحاته عيسى شحاته خالد دمحم7920170662

جيدناجحمدكور سعد صابر دمحم8020170687

جيدناجحيوسف دمحم دمحم جامع طارق دمحم8120170691

جيدناجحالجاويش سليمان احمد عاطف دمحم8220170703

جيدناجحشعفه عبدالمجيد عبدالمجيد دمحم8320170724

جيدجداناجحمدين سلمان هوارى دمحم8420170781

جيدناجحمحمود فوزى دمحم محمود8520170843

جيدناجحدمحم فرج وهبه محمود8620170853

جيدجداناجحنصيف رفعت ايهاب مينا8720170912

جيدناجحجرجس سعدهللا غالى مينا8820170915



امتيازناجحابراهيم مصطفى مصطفى هشام8920170947

جيدناجحعمار السيد عيد عبدالرحمن9020171012

جيدجداناجحجاد حكيم كمال سامح ابانوب9120180001

جيدناجححميده عبدالفتاح جوده ابراهيم احمد9220180025

جيدجداناجحمتولى عبدالمجيد صبحى احمد9320180085

جيدجداناجحخليفه دمحم عادل احمد9420180090

جيدجداناجححسن ابراهيم حسن عبدالعزيز احمد9520180094

جيدجداناجحبكر عمر عصام احمد9620180106

جيدناجحعبدالسالم احمد دمحم عالءالدين احمد9720180108

جيدناجحفهيم احمد فهيم احمد9820180119

جيدجداناجحعويس امين دمحم كامل احمد9920180120

جيدجداناجحسيد محارب دمحم احمد10020180142

جيدناجحالسيد احمد دمحم محيى احمد10120180154

جيدجداناجحهاشم دمحم هاشم احمد10220180162

امتيازناجحابراهيم معوض دمحم احمد اياد10320180217

جيدجداناجحالبهادى احمد يوسف هانى اياد10420180219

جيدجداناجحيوسف شولى جوزيف ايرن10520180230

جيدجداناجحسالمان دمحم على سيد نبيل باسل10620180238

جيدجداناجحسليمان عبدالمادر السيد مدحت باهر10720180241

جيدناجحتادرس زكرى اسامه جان10820180263

جيدجداناجحجورجى عزمى رامى جوناثان10920180267

جيدجداناجحجوده يوسف غريب حاتم11020180269

جيدجداناجحدمحم حسين عبدالعزيز حازم11120180272

جيدجداناجحالصاوى حسان احمد عثمان محمود حازم11220180274

جيدناجححجازى عبدالفتاح احمد حجازى11320180276

جيدجداناجحالشدودى دمحم عبدالعظيم عبدالمنعم حمدى11420180297

جيدناجحدمحم محمود دمحماالمير خالد11520180312

جيدجداناجحعسكر شولى دمحم احمد شادى11620180373

جيدجداناجحرضوان على دمحم طه11720180397

جيدجداناجحالسعداوى امام دمحم احمد عاصم11820180401

جيدجداناجحخضر  على احمد دمحم اشرف عبدالرحمن11920180413

جيدجداناجحعيسى عيسى احمد سيد عبدالرحمن12020180418

جيدجداناجحرضوان حسن دمحم عبدالمنعم دمحم عبدالرحمن12120180429

جيدجداناجحدمحم عبدهللا محمود عبدهللا12220180451

جيدجداناجحشلبى على دمحم نصر عبدهللا12320180457

جيدجداناجحعبدالحى عبدالرازق عيد عبدالرازق12420180463

جيدجداناجحابراهيم مصطفى دمحم عبدالرحمن12520180479

جيدجداناجحعلى دمحم سعد سعد عبدالرؤوف12620180484

امتيازناجححسين عبدالهادى دمحم سعد عبدهللا12720180491

جيدناجحرفاعى دمحم عبدالظاهر مجدى على12820180510

جيدناجحمبارن عبدالمنعم حامد عبدالمنعم دمحم عمر12920180544

جيدجداناجحمحمود عبدالسالم محمود كريم13020180601

جيدجداناجحالدسولى لطفى طارق لطفى13120180608

جيدجداناجحعبدالعظيم ماهر عبدالعظيم ماهر13220180622

امتيازناجحعبداللطيف احمد عبداللطيف احمد دمحم13320180636

جيدناجحرمضان مصطفى عبداللطيف احمد دمحم13420180637

جيدجداناجحالمرادنى احمد دمحم احمد دمحم13520180642



جيدجداناجحاشرف هاشم احمد دمحم13620180649

جيدجداناجحغريب عبدالمنعم اشرف دمحم13720180656

راسبراسبخليل حسين دمحم الدين سراج دمحم13820180712

جيدجداناجحعيسى عبدالوهاب سالمه دمحم13920180718

جيدجداناجحعبدالرحمن مرسى دمحم شهير دمحم14020180724

جيدجداناجحصالح رضا صالح دمحم14120180727

جيدجداناجحعلى عبدالسالم عاطف دمحم14220180742

امتيازناجحرمضان حسين الدين عصام دمحم14320180756

جيدجداناجحسيد عبدالحميد عصام دمحم14420180757

جيدناجحالبيومى دمحم عالء دمحم14520180762

جيدجداناجحريشه احمد عبدالحكيم عماد دمحم14620180771

جيدجداناجحالدين جمال مصطفى حسام دمحم دمحم14720180785

جيدجداناجححجازى عبدالخالك عثمان محمود دمحم14820180786

امتيازناجحالغنيمى على دمحم نصر دمحم14920180798

جيدجداناجحشاهين عبدالحليم حسن رفاعى محمود15020180830

جيدجداناجحابراهيم محمود عالءالدين محمود15120180841

جيدناجحالبندارى عبدالحى البندارى دمحم محمود15220180846

جيدجداناجحدمحم السيد جابر ناصر محمود15320180856

جيدجداناجحابراهيم السيد مجدى مصطفى15420180887

جيدجداناجحعبدالرحمن دسولى نشات مصطفى15520180898

جيدناجحعبدالحميد مهدى عبدالحميد مهدى15620180916

جيدناجحاحمد على جبر على هشام15720180960

راسبراسبنمير عبدالحليم دمحم عبدهللا15820181006

جيدناجححمدان عبده احمد عاصم15920181008

جيدناجحسالمه دمحم سالمه ايهاب احمد16020181018

جيدناجحنوح دمحم ابراهيم دمحم ابراهيم16120181029

جيدناجحابوالفتوح رأفت دمحم رأفت16220181045

جيدناجحعدلى مصطفى عادل عبدالرحمن16320181049

جيدناجحخليل اسماعيل عبدالرؤف دمحم16420181066

جيدناجحسعيد محمود دمحم شريف خالد محمود16520181071

جيدجداناجحالمهدى مصطفى اكرم مصطفى16620181072

جيدجداناجحاحمد السيد احمد مصطفى16720190857

جيدجداناجحالسيد دمحم صالح سمير امير اسالم16820190858

جيدجداناجحعبدالسالم احمد احمد عبدهللا16920190882

جيدناجحالعريان حسن عبدالحميد ماهر احمد17020190890

جيدناجحعمار مصطفى ابراهيم مصطفى17142015168

جيدجداناجحسليمان ابراهيم دمحم دمحم أحمد17242017017

جيدجداناجحايوب الشهيد عبد ماجد مارن17342017086

جيدجداناجحالجاويش احمد عبدالباسط حسن دمحم17442017099

جيدناجحعبدالهادى عبدالرازق سادات خالد محمود17542017117

جيدجداناجحالمالح دمحم دمحم سمير احمد17642018018

جيدجداناجحالشغتى احمد احمد الغنى عبد احمد17742018023

جيدجداناجحعزب سليمان الحسينى دمحم مصطفى احمد17842018036

راسبراسبالمجد ابو سيد طه حسام17942018078

جيدجداناجحمنير فتحى ممدوح خالد18042018089

جيدجداناجحزياده امين دمحم دمحم سيف18142018104

جيدناجحمطر حسن دمحم محمود دمحم عمرو18242018137



جيدجداناجحهاشم فؤاد السيد وائل فؤاد18342018142

جيدناجحعامر الرحيم عبد دمحم كريم18442018147

جيدناجححاال اسماعيل ابراهيم اسماعيل دمحم18542018160

جيدناجحالسيد سالمه احمد ايمن دمحم18642018162

جيدجداناجحعلوان يوسف يوسف رضا دمحم18742018170

جيدناجحالسيد دمحم عزب عزب دمحم18842018181

جيدناجحالبارى عبد احمد عمر محمود18942018198

راسبراسبمهنا دمحم احمد محمود مصطفى19042018214

جيدجداناجحسالمه السيد دمحم المنعم عبد عادل الدين نور19142018227

جيدجداناجحعلى احمد جمعه ابراهيم ياسر19242018235

امتيازناجحالمسلمى االنور حسن دمحم يوسف19342018247

جيدجداناجحالباجورى سالم حسين نادر يوسف19442018248

جيدناجحرياض سمير تامر احمد19542019009

جيدناجححزين عزيز شنوده انطون19642019053

جيدجداناجحموسى دمحم يوسف دمحم19742019175


