
التقديرالحالهالطالب أسمالطالب رقمم

راسبراسبسالم سليمان السيد دمحم112015333

راسبراسبحسن دمحم محمود يحيى نورالدين212015483

جيدجداناجحعبدالرحمن دمحم دمحم عزت اسامه312016070

راسبراسبالسيد دمحم عبدالكريم عمرو412016315

راسبراسبسيد احمد سالم شادى512016588

جيدجداناجحرزق احمد دمحم دمحم محمود612017357

أمتيازناجحالعطار السالم عبد محمود دمحم محمود712017360

راسبراسبعبدهللا انيس عيسى مينا812017408

راسبراسبالعطار ابراهيم السيد ابراهيم ماهر احمد912018038

أمتيازناجحعلى متولى بندارى دمحم احمد1012018041

راسبراسبجمعه سعد احمد سعد اشرف1112018068

راسبراسبعبدالمتعال دمحم محمود باسم1212018102

جيدجداناجحسالم على احمد احمد الرحمن عبد1312018213

راسبراسبحسن دمحم عطوه رشدى الرحمن عبد1412018215

راسبراسبالحلبى عبدالخالك محمود شعبان الرحمن عبد1512018218

جيدجداناجحالصياد عبدالحليم حسنى دمحم الرحمن عبد1612018220

أمتيازناجحدمحم السالم عبد عزت السالم عبد1712018224

جيدجداناجحمتى انيس نبيل مارن1812018297

جيدجداناجحشاهين عبدالهادى دمحم ماهر1912018302

جيدناجحعبدالسالم على ثروت دمحم2012018333

جيدناجحدمحم محمود حسن دمحم2112018337

جيدجداناجحدمحم احمد السيد سعد دمحم2212018348

راسبراسبعبداللطيف دمحم عبداللطيف دمحم2312018364

جيدجداناجححسن دمحم طاهر مختار دمحم2412018378

جيدجداناجحعاشور عبدالحكيم نبوى دمحم2512018380

جيدجداناجحمصطفى العابدين زين عالم مصطفى2612018434

جيدناجحالجندى دمحم دمحم دمحم هشام2712018510

جيدناجحدسولى احمد الحميد عبد السيد يوسف2812018534

جيدناجحاحمدحجازى هللا عبد رضا يوسف2912018538

أمتيازناجحيوسف دمحم ابراهيم دمحم يوسف3012018541

راسبراسبعطا مرسى دمحم يوسف3112018544

أمتيازناجحابراهيم معوض ونيس كحيل مايكل3212018554

جيدجداناجحعبدالسالم صبرى حسين أحمد خالد3312018566

أمتيازناجحابراهيم سمير ابراهيم استيفن3412019081

راسبراسبعوض عنانى عبدالحميد صالح كريم3512019359

أمتيازناجحعبدالرازق عزيز ايهاب دمحم3612019406

راسبراسبعبدهللا عبدالظاهر مصطفى عبدالباسط3720071104

راسبراسبالجزار عبدالتواب انور عبدالتواب3820110512

راسبراسبمبرون عبدالعزيز عالء دمحم3920130591

جيدجداناجحالبديوى عبداللطيف وليد كريم4020140649

جيدجداناجحدمحم سيد جامع عالء دمحم4120140869

جيدجداناجحدمحم سليمان دمحم عادل احمد4220150111
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راسبراسبالنجار احمد دمحم حمدى احمد4320160069

جيدجداناجحشكرى على مدحت احمد4420160189

أمتيازناجحالشرلاوى ابراهيم على عبدالحميد عمر4520160602

راسبراسبالرحمن عبد احمد محمود عمرو4620160649

راسبراسبلريصه فخرى عادل كيرلس4720160691

راسبراسبدمحم على محسن اشرف دمحم4820160751

جيدناجحخطاب احمد فتحى حسام دمحم4920160782

جيدناجحعبدالجابر حسن ممدوح دمحم5020160910

أمتيازناجحابوالسعود احمد دمحم دمحم وليد5120161145

جيدجداناجحجوده عبدالفتاح عاطف احمد5220170106

راسبراسبعبداللطيف دمحم فرغل احمد5320170138

جيدجداناجحالمغربى دمحم خليل دمحم احمد5420170153

أمتيازناجحعلى دمحم عصام اسالم5520170210

جيدجداناجحابراهيم حلمى ياسر حلمى5620170303

جيدجداناجحصالح وهبه عادل فادى5720170538

جيدجداناجحسالمان طلب عفيفى على مؤمن5820170569

راسبراسبيوسف عبدهللا مجدى مايكل 5920170579

جيدناجححنفى دمحم عايش محسن6020170583

راسبراسبعطيه الغريب احمد تامر محمود6120170805

جيدجداناجحاللبان احمد لطفى فتحى محمود6220170835

جيدجداناجححسين الدين محى حسن ناصر6320170920

جيدجداناجحثابت ابراهيم عبدالناصر وليد6420170950

راسبراسبمصطفى عمرو ايهاب يوسف6520170962

جيدجداناجحاحمد ابراهيم احمد احمد6620180028

جيدجداناجحعطيه عبدالمعبود اسماعيل احمد6720180031

جيدجداناجحمفتاح دمحم حسن طارق احمد6820180087

جيدجداناجحابراهيم عبدالمعطى عبدالمعطى احمد6920180103

راسبراسبالطنطاوى صبرى عمرو احمد7020180115

جيدناجحخليفه نبوى ماهر احمد7120180122

جيدجداناجحسليمان السيد احمد دمحم احمد7220180127

راسبراسباسماعيل احمد نبوى احمد7320180159

جيدجداناجحسالم عبدالرحمن سيد اسالم7420180184

أمتيازناجحفارس جوده منير بيتر7520180255

جيدناجحعبدالمسيح عياد جوزيف جاكوب7620180262

راسبراسبتادرس زكرى اسامه جان7720180263

راسبراسبدمحم حسين عبدالعزيز حازم7820180272

جيدجداناجحمباشر عطوه شولى عطوه حسين7920180295

جيدجداناجحمليكه شكر بديع نادر رامز8020180319

أمتيازناجحالجمل احمد طه سامى طه8120180396

جيدجداناجحدراز سليمان عبدالحميد عبدالحميد عبدالرحمن8220180421

جيدناجحابراهيم طلبه كمال دمحم عبدالرحمن8320180431

جيدناجحدمحم عبدالسالم محمود عبدالسالم8420180439

راسبراسبحسين عبدالهادى دمحم سعد عبدهللا8520180491

جيدجداناجحندا دمحم حسنى حسن دمحم عبدهللا8620180497

جيدناجحاحمد انور احمد على8720180505

جيدجداناجحرزق دمحم جمال عمر8820180528

جيدناجحعبدالبالى دمحم سيد عمر8920180533



راسبراسببيومى دمحم سيد وائل عمر9020180551

جيدجداناجححسنين دمحم حنفى ماجد عمرو9120180563

جيدجداناجحدمحم دمحم نادر عمرو9220180565

جيدجداناجحاحمد عوض فهيم اسامه فهيم9320180583

أمتيازناجحدراز دمحم عبدالمنعم صالح كريم9420180592

راسبراسببخيت حلمى اسامه كيرلس9520180604

جيدجداناجحجرجس منير نادر كيرلس9620180607

راسبراسبحبشى حنا مرلص جمال مارن9720180614

جيدناجحنصرهللا شنوده سعيد كمال ماركو9820180616

جيدناجحجبر عبدالسميع بدر دمحم9920180676

راسبراسبرجب عبدالرؤف رجب دمحم10020180702

جيدناجحالدواس عبدالحكيم جوده عبدالحكيم دمحم10120180750

راسبراسبسيد عبدالحميد عصام دمحم10220180757

راسبراسبدمحم محمود عطيه دمحم10320180759

جيدناجحدمحم ن مضا ر فتحى دمحم10420180774

جيدجداناجحسالمه دمحم على فكرى دمحم10520180776

جيدجداناجحالسيد عبدالعال محسن دمحم10620180783

جيدجداناجحالوصيف متولى محمود دمحم10720180787

جيدجداناجحعبدهللا السيد حسن دمحم محمود10820180847

راسبراسبعزب حسن فتحى دمحم محمود10920180850

جيدجداناجحعيسى احمد احمد مصطفى11020180872

جيدجداناجحعانوس فؤاد نورالدين دمحم مجدى مصطفى11120180889

جيدجداناجححسين رفعت دمحم حسين هادى11220180952

جيدجداناجحاسعد نصيف ناجى يوسف11320181002

راسبراسبعبدالفتاح سعيد عبدالرحمن11420181048

راسبراسبسعيد محمود دمحم شريف خالد محمود11520181071

جيدجداناجحاالهل سيد دمحم ابراهيم ابراهيم عبدالرحمن11620181083

جيدجداناجحمحمود شولى عادل عمر11720190874

جيدجداناجحدمحم رجب دمحم احمد11820190878

جيدجداناجحعبدالمجيد عبدالفتاح احمد دمحم11920190885

جيدجداناجحبهنسى عبدالمجيد عادل دمحم12020190900

أمتيازناجححسن عبدالخالك كمال اشرف كمال12120190958

راسبراسبعبدالمالن مسعد كامل ماجد ابانوب12242017002

جيدناجحناروز هللا عبد ناروز كيرلس12342017081

جيدجداناجحالعال عبد السميع عبد صالح دمحم12442017106

راسبراسبعبدالهادى عبدالرازق سادات خالد محمود12542017117

جيدجداناجحعطيه حسن محمود حسام مصطفى12642017126

أمتيازناجحالسيد الهادى عبد دمحم احمد12742018029

راسبراسبعزب سليمان الحسينى دمحم مصطفى احمد12842018036

جيدجداناجحالسيد حسن احمد اسامه12942018043

جيدجداناجحابراهيم اديب اسامة اندرو13042018056

أمتيازناجحالعجرودى عبدالحليم منير عالء باسل13142018066

راسبراسبيوسف ابراهيم حلمى دمحم حسام13242018079

جيدجداناجحيوسف حسين اشرف حسين13342018083

جيدجداناجحبدير طه حسن دمحم الرحمن عبد13442018115

جيدجداناجحسعده  عبدالمهيمن  عبدالحكيم عبداالحد علي13542018129

جيدجداناجححسن العزيز عبد احمد عمر13642018130



أمتيازناجحهاللى اسماعيل جاد عمرو13742018135

جيدناجحاحمد عيسى ابراهيم عيسى13842018138

أمتيازناجحذكى دمحم الدين ضياء كريم13942018145

جيدجداناجحيوسف على الرحمن عبد على مسعد كريم14042018148

أمتيازناجحسليم احمد على احمد دمحم14142018157

جيدجداناجحسالم المادر عبد دمحم رضا دمحم14242018169

راسبراسبعبدالمجيد صالح عبدالمجيد دمحم14342018180

جيدجداناجحدمحم فؤاد نورالدين دمحم14442018190

جيدجداناجحعبدهللا دمحم حامد يوسف دمحم14542018193

أمتيازناجحالعزازى صالح دمحم محمود14642018200

جيدناجحالنجار هللا ضيف دمحمى حسين مصطفى14742018209

راسبراسبدمحم فراج خالد مصطفى14842018210

جيدناجحالعازب احمد منصور احمد منصور14942018218

أمتيازناجحمتولى رمضان السيد رمضان يوسف15042018242

جيدجداناجحدريج دمحم احمد شعبان حسام15142019070

أمتيازناجحاالهل سيد عطيه عبدالمنعم صالح دمحم15242019153


