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 1018194525 28201ابانوب نادي منصور خلٌل

ـ

30007022502432

 1018190023 28202ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم عبدالرحمن

ـ

29907070104738

 1018194887 28203ابراهٌم جمال ابراهٌم ٌوسف

ـ

30007220101176

 1018190031 28204ابراهٌم حسن حسن حافظ

ـ

30101208800219

 1018190051 28205ابراهٌم مجدي ابراهٌم حسنٌن حسن

ـ

30008150106996

 1018190061 28206اثار حامد عبد ربه حامد

ـ

29810192102007

 1018190065 28207احمد ابراهٌم عبد الداٌم عبد هللا

ـ

30006062105138

 1018190067 28208احمد ابراهٌم عبد المعطى احمد

ـ

30003211401358

 1018190071 28209احمد ابو بكر عبد المنعم حجازى

ـ

30001062100592

 1018194573 28210احمد اسماعٌل احمد عبدة

ـ

30007162101519

 1018190091 28211احمد اٌمن جمال السٌد شلبى

ـ

30008060100352

 1018190096 28212احمد اٌهاب ناهد محمد محمد صالح

ـ

29910262101911

 1018190102 28213احمد تامر احمد محمد عبد اللطٌف

ـ

30003082100915

 1018190105 28214احمد جمال ابراهٌم احمد

ـ

30103130102539

 1018190107 28215احمد جمال حسن احمد

ـ

30002240105036

 1018190112 28216احمد حاتم حمدى توفٌق

ـ

30009090102631

 1018190119 28217احمد حسام الدٌن طلعت حسٌن

ـ

30006280102094

 1018190130 28218احمد حسن محمد كمال حسن

ـ

29908190105858

 1018190144 28219احمد خالد رشاد سٌد

ـ

29910012104532

ـ

29910280104634

 1018190145 28221احمد خالد عادل عبد العزٌز

ـ

30009300117017

 1018190153 28222احمد رامً فاروق احمد سعد موافى

ـ

29907080100099

 1018190161 28223احمد رضا عبد المنعم حسٌن

ـ

30002250100873
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 1018190165 28224احمد رمضان محمد لواش

ـ

29908260100093

 1018190170 28225احمد سعٌد احمد زٌدان

ـ

29907130101253

 1018190177 28226احمد سمٌر احمد محمد

ـ

29812120106337

 1018190179 28227احمد سمٌر محمد السٌد

ـ

30009080104717

 1018194897 28228احمد شرٌف عادل محمد

ـ

30004200100239

 1018190205 28229احمد طارق اسماعٌل االمبابى

ـ

29810050100678

 1018190207 28230احمد طارق حسن صالح

ـ

29907080104655

 1018194233 28231احمد طارق كمال سٌد

ـ

30001110103558

 1018190212 28232احمد طارق محمد توفٌق ابو عمٌره

ـ

30005280200774

 1018190213 28233احمد طارق محمد محمود

ـ

29903230102391

 1018190217 28234احمد عادل احمد محمود فرٌد

ـ

30005030103617

 1018190235 28235احمد عبد العال محمد عبد العال أحمد

ـ

30004181201312

 1018190240 28236احمد عبد المجٌد فتح هللا مكاوى

ـ

29905102105852

 1018190253 28237احمد عزب محمد عبدالستارعزب

ـ

30007160102593

 1018190257 28238احمد عشرى معوض محمد

ـ

30103090100635

 1018190267 28239احمد عالء الدٌن رافت حسن فهمى

ـ

29903242100971

 1018194704 28240احمد عالء الدٌن محمد البدرى حافظ سٌد

ـ

29908100108659

 1018190285 28241احمد عمرو احمد احمد

ـ

29910140100639

 1018194744 28242احمد عمرو احمد حسن

ـ

29908102105711

 1018190287 28243احمد عمرو عبد المنعم سٌد محمد

ـ

29907160102378

 1018190288 28244احمد عمرو محمد عبد العزٌز

ـ

30001201234558

 1018190298 28245احمد فٌصل عبد العزٌز فٌصل

ـ

29901252104212

 1018190306 28246احمد مجدى ابراهٌم وهبه

ـ

29904270104334
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 1018190321 28247احمد محمد احمد سٌد مرسى

ـ

30006052102033

 1018194715 28248احمد محمد احمد طلعت محمد

ـ

30002180103772

 1018190329 28249احمد محمد امٌن ابراهٌم

ـ

30002130100357

 1018190336 28250احمد محمد رضا ٌحٌى صقر

ـ

29912022100279

 1018190340 28251احمد محمد سمٌر مصطفى

ـ

30007240103256

 1018190345 28252احمد محمد طلبه محمود

ـ

30004012111894

 1018190354 28253احمد محمد عبدالنبى جودة

ـ

29910010124234

 1018190360 28254احمد محمد علً عبد السمٌع

ـ

30009090104871

 1018194803 28255احمد محمد كمال السٌد

ـ

30101150101838

 1018194358 28256احمد محمد محمد عبد الرحمن عبد الرحمن ـ

30005051201791

 1018190368 28257احمد محمد محمود العادلً

ـ

30010010122678

 1018190385 28258احمد مصطفى اسماعٌل الصٌاد

ـ

30101160105254

 1018190396 28259احمد ناصر شاكر احمد خلٌل

ـ

30010200101995

 1018190398 28260احمد ناصر مبارك حسن

ـ

30101090101914

 1018194733 28261احمد وائل فارس عبد العلٌم

ـ

29908210100491

 1018190412 28262احمد ٌاسر احمد ابراهٌم

ـ

30001140100553

 1018194567 28263ادهم احمد جالل محمود

ـ

30002180102016

 1018190429 28264ادهم جمال محمد ربٌع

ـ

29906270100935

 1018190447 28265ادهم هشام محمد عبد الرحٌم

ـ

30010260104713

 1018190451 28266اروى عالءالدٌن محمد محمد على

ـ

29811260100707

 1018190471 28267اسراء احمد ابراهٌم عبدالحق

ـ

29909300118469

 1018190472 28268اسراء احمد احمد مهدى

ـ

30008010103083

 1018194690 28269اسراء احمد فاٌز احمد

ـ

29911062101689
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 1018190477 28270اسراء احمد محمد محمد

ـ

30011300100763

 1018190482 28271اسراء باسم عبدالهادى على

ـ

30010240101262

 1018190496 28272اسراء سعد محمود سٌد الجلب

ـ

30010201400686

 1018190503 28273اسراء طارق محمد عبدالباقى

ـ

30103252100421

 1018194244 28274اسراء عاطف عبد الودود محمد

ـ

30004100101149

 1018190508 28275اسراء عبد العظٌم ابراهٌم محمود

ـ

30005150104102

 1018190516 28276اسراء عماد جامع محمد رشوان

ـ

30003270103905

 1118193701 28277اسراء محمد عبد هللا حسن الدٌب

ـ

30103110105329

 1018190526 28278اسراء محمد ٌسرى محمد طلبة

ـ

29909132102829

 1018194834 28279اسراء محمود عبد القادر محمد

ـ

29802242300767

 1018190531 28280اسراء وحٌد محمد محمد عبد الحمٌد

ـ

29903050105287

 1018190532 28281اسراء ولٌد محمد عزٌز

ـ

30004020101768

 1018190547 28282اسالم عادل مصطفى السٌد ابوحسٌن

ـ

30004160100079

 1018190554 28283اسالم عالء الدٌن عبد السالم عبد هللا

ـ

30008270103311

 1018190556 28284اسالم علً عز الدٌن عبد الحى

ـ

30008242100331

 1018194720 28285اسالم مجدى جبر عبده

ـ

29903120105697

 1018190564 28286اسالم محمد كمال احمد

ـ

30001012154233

 1018190579 28287اسماء بسٌونى مرشد سلطان

ـ

29912140105447

 1018194737 28288اسماء رأفت عبد المقصود موسً

ـ

29910190103426

 1018190596 28289اسماء ناصر عبده محمد الشٌمً

ـ

30008102102105

 1018190600 28290اسماعٌل صالح فتحى سٌد

ـ

30010242103432

 1018190602 28291اسماعٌل عماد الدٌن اسماعٌل اللٌثى

ـ

30004010103738

 1018190608 28292اشرف عبد السالم عبد السالم عبد الباقى

ـ

30009022201893
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 1018190627 28293االء جمال حسن عبد العال

ـ

30005272101422

 1018190628 28294االء حسن محمد عبدالعزٌز

ـ

29901060100884

 1018190630 28295االء حسٌن سٌد عبدالعزٌز

ـ

30002022101223

 1018190633 28296االء صابر محمد محمد العرٌنً

ـ

30004250104723

 1018190643 28297االء محمد مصطفى ابراهٌم

ـ

29905060102327

 1018190645 28298االء مصطفى ٌوسف محمد

ـ

30001302102482

 1018194751 28299الشٌماء مصطفى عبدالعظٌم ٌونس صبره

ـ

30006162101962

 1018190656 28300المصطفى رمضان محمد حسٌن

ـ

29810162101936

 1018190693 28301امنٌه محمد رضوان محمد

ـ

30011091401122

الحفناوى
 1018190695 28302امنٌه محمد صالح الدٌن عبد الحافظ محمد ـ

30103088800069

 1018194406 28303امنٌه محمد على امٌن

ـ

30005060101481

 1018190697 28304امنٌه محمود ابراهٌم مصطفً

ـ

30004072300343

 1018190713 28305امٌره احمد محمد السٌد

ـ

30007190102202

ـ

2.9809E+13

 1018190726 28307امٌره هشام رزق محمد

ـ

30008200104485

 1018190728 28308امٌن احمد امٌن عبد السالم

ـ

30012122102931

 1018190729 28309امٌن اسامه محمود السٌد عبدالموجود

ـ

30007240104198

 1018190745 28310انجى نادى ذكى بطرس

ـ

30008051403407

 1018190750 28311اندرو سمٌر عادل عزمى

ـ

30001240103193

 1018190751 28312اندرو شكرى نعٌم عازر حنا

ـ

29910270103575

 1018190755 28313انس عبد الرفٌع احمد الشافعى

ـ

30006088800497

 1018190758 28314انس لطفى عبد الحمٌد سالم الدهشان

ـ

30009250103672

 1018190764 28315انطونٌوس منتصر عطا خله

ـ

29912170100237
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 1018190768 28316انور محمود انور عٌسى

ـ

29910260103356

 1018190770 28317اٌاد خالد محمد محمد

ـ

29812030102812

 1018190772 28318اٌاد هشام حسٌن طه احمد

ـ

30005108800816

 1018190774 28319اٌة هللا اشرف محمد حنفى

ـ

29908180106082

 1018194806 28320اٌرٌنى رومانى جاب هللا حلمى ٌوسف

ـ

29910030101389

 1018190784 28321اٌرٌنى فرج وهٌب عزٌز

ـ

29902212101403

 1018190810 28322اٌمن وهبه محروس وهبه

ـ

29910042200714

 1018190814 28323اٌه ابو الفتوح عبد المعبود علً محمد موسى ـ

29910201404067

 1018190816 28324اٌه احمد قبارى عبد الحمٌد

ـ

30003060103066

 1018190820 28325اٌه اٌمن محمود ذكى

ـ

30008172103966

 1018194710 28326اٌه سالم محمد سالم على

ـ

29912250101501

 1018190833 28327اٌه سٌد احمد السٌد

ـ

30007110101502

 1018190838 28328اٌه عبد العظٌم ابراهٌم محمود

ـ

30005150104064

 1018190840 28329اٌه عبدالرؤوف عبدالرسول محمد شامخ

ـ

30012172102568

 1018194290 28330اٌه عالء امام عواد

ـ

29907060104365

 1018190841 28331اٌه عالء علً سٌف

ـ

30001020102269

 1018190844 28332اٌه على شاهٌن على

ـ

29904018800468

 1018190847 28333اٌه كمال رمضان عبٌد

ـ

30007043100148

 1018190848 28334اٌه مجدى سعد حسن الخٌاط

ـ

30003120100061

 1018190851 28335اٌه محمد احمد محمد على

ـ

29904200103802

 1018190867 28336اٌهاب اشرف عثمان عبد الفتاح

ـ

30006111401511

 1018194869 28337أنس زكرٌا محمد السٌد

ـ

29910298800654

 1018190875 28338باسل محمد زٌنهم علً

ـ

30008062102115
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 1018190876 28339باسل هانً احمد محمد سالم

ـ

29907280102274

 1018190885 28340بافلى رأفت حنا زكى

ـ

29909260101959

 1018194793 28341باهر باسم احمد سلٌم

ـ

30007230100135

 1018190887 28342بثٌنه رأفت محمد سعٌد

ـ

30101020103863

 1018190890 28343بسام اشرف فاٌق منقرٌوس

ـ

30006160100373

 1018190896 28344بسمله عبد الخالق محمد محمد

ـ

30012130104749

 1018190897 28345بسمله هانى فكرى الجوهرى

ـ

30005140104422

 1018190901 28346بسمه محمد حسنى مصطفى جمعه

ـ

30001090102142

 1018190902 28347بسنت اسامه عبد المنعم محمد

ـ

30004090101668

 1018190914 28348بسنت مبروك اسماعٌل محمد

ـ

29908260101146

 1018190915 28349بسنت مجدى محمد عبد الرحمن

ـ

30008252103207

 1018190917 28350بسنت محمد خٌري ابو سرٌع

ـ

30007040105424

 1018194764 28351بهاء الدٌن احمد بهاء الدٌن مهدي احمد

ـ

29906068800135

 1018194735 28352بوال القس ٌونان رزق مرزوق

ـ

30003141400936

 1018190942 28353بوال جرجس ثابت جٌد

ـ

29906013100738

 1018190944 28354بوال مدحت فاروق جرجس

ـ

29912220104433

28355

0

اســــم الطالـب

بٌتر رفعت شفٌق اسكندر

ـ

 1018190956 28356بٌشوى سامح فاٌز جورجى

ـ

30008102302996

 1018190957 28357بٌشوى سامح فصٌح شلبى تاوضروس

ـ

30007290103419

 1018190970 28358تسنٌم صالح ابوالنور صالح

ـ

30011150105702

 1018190971 28359تسنٌم عالء الدٌن عبد الحفٌظ على

ـ

29903172100243

ـ

3.00062E+13

ـ

30010010115396

28360

0

تمٌم فاروق عبد الحكٌم محمد
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 1018191011 28362جنة اٌمن نبٌل محمد

ـ

29911102103329

 1018191015 28363جهاد محمد فؤاد مرسى

ـ

30006300103467

 1018191024 28364جوزٌف ٌعقوب لوٌس مٌالد

ـ

29907310101219

 1018191026 28365جولٌا جرجس اٌلٌا عبد المالك

ـ

30009201402303

 1018191027 28366جولٌا منٌر وهبه برسوم

ـ

30102042104088

 1018191032 28367جون نبٌل شكرى عٌاد

ـ

30005210102775

 1018191033 28368جٌرمٌن اشرف اسكندر جونى

ـ

29901072101649

 1018191036 28369جٌهان حمدى طه عبد الخالق ابراهٌم

ـ

30011060104928

 1018191040 28370حازم احمد حسٌن احمد محمد سرى

ـ

30005232100717

 1018194654 28371حازم خلٌل ابراهٌم خلٌل

ـ

30009252106695

 1018191046 28372حازم رؤوف فتح الدٌن عبد الرحمن

ـ

30005310103892

 1018191052 28373حازم عصام عباس محمد

ـ

30012072101831

 1018191054 28374حازم محمد امام احمد

ـ

30007082101674

 1018194877 28375حبٌبة عمرو صالح الدٌن احمد

ـ

30007048800466

 1018191069 28376حبٌبة مصطفً سعٌد محمد

ـ

30005240104306

حبٌبه احمد فاروق علً شحات

ـ

 1018191083 28378حبٌبه عالء الدٌن حامد عوض

ـ

30004060102929

 1018191086 28379حبٌبه محمد مصباح محمد العجمى

ـ

29910272101189

 1018191087 28380حبٌبه هانً اسماعٌل محمد

ـ

30004160103647

 1018191089 28381حبٌبه هٌثم كمال امٌن

ـ

30007160105665

 1018191103 28382حسام حسن حسن حافظ

ـ

30101208800197

 1018191104 28383حسام حسن عبد العال سلٌمان

ـ

29903102103652

 1018191106 28384حسام حسن محمود فرغلً

ـ

29911190105379

28377
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 1018191109 28385حسام عرفات صابر احمد محمد

ـ

29907012105414

 1018191117 28386حسن ابراهٌم احمد فاضل

ـ

30004220102319

 1018191128 28387حسن خلف حسن جالل عبدالجلٌل

ـ

29904222100858

 1018191148 28388حسٌن احمد محمد احمد

ـ

29910290102338

 1018191152 28389حسٌن جابر حسن عبد القادر

ـ

29909260103137

 1018191159 28390حسٌن عمرو كمال ٌعقوب

ـ

30001130101594

 1018191161 28391حسٌن محمد حسٌن دٌب

ـ

30004082104534

 1018194731 28392حسٌن مصطفً عبد الفتاح محمود

ـ

30001260105672

 1018191168 28393حلوه محمد امٌن عبد الهادى

ـ

29904012100782

 1018194555 28394حٌاه نبٌل ابوالفتوح سند حجازي

ـ

29911261400989

 1018194882 28395خالد محً الدٌن منٌر محمود

ـ

30008070102477

 1018191223 28396خلود محمد احمد فتح هللا

ـ

29903032101185

 1018191227 28397خلٌل طارق خلٌل حسن

ـ

30012160104174

 1018191230 28398دالٌا حازم محمد الشناوى

ـ

29907151601701

 1018194700 28399دالٌا محمد عبد السالم محمد الملٌجى

ـ

29904200100986

 1018191255 28400دنٌا اشرف صالح الدٌن عبد المجٌد

ـ

30007042103704

 1018191257 28401دنٌا خالد عبد الرحمن محمود عمران

ـ

29906080101722

 1018191273 28402دونٌس سامى عوض كامل

ـ

29812160101745

 1018191296 28403دٌنا محمد ابراهٌم محمد

ـ

30009201208124

 1018191299 28404دٌنا محمد نورالدٌن محمد انور االشول

ـ

30101120201064

 1018191300 28405دٌنا محمود فوزى سلطان

ـ

30011200105687

 1018191301 28406دٌنا مصطفى سعد ابراهٌم

ـ

30103222101547

 1018191307 28407رامز اٌهاب اسحق زكى

ـ

30009260100337
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ـ

30003210103825

 1018191352 28409رحمه هللا اٌمن عبد الحى عبد العزٌز ابراهٌم ـ

30008240102582

 1018191355 28410رحمه رضوان جابر احمد

ـ

29907140105303

 1018191356 28411رحمه سمٌر ابراهٌم عطا هللا

ـ

30005090102326

 1018191364 28412رحمه ٌوسف ابراهٌم بشاره

ـ

29810010109761

 1018191365 28413رحٌم محمد سٌد ابراهٌم

ـ

29908010106738

 1018191379 28414رضوى مصطفى عبد الرؤف محمد

ـ

30001012104724

 1018191391 28415رنا احمد كمال نصار

ـ

30007062100043

 1118193708 28416رنا اشرف محمد رٌاض الخولى

ـ

30009101701702

 1018194885 28417رنا رضا صالح محمد

ـ

30101011417685

 1018191398 28418رنا مجدى الباسل عبد الحافظ

ـ

30006020102929

 1018191400 28419رنا محمد ابراهٌم رجب المصرى

ـ

30005280104643

 1018191401 28420رنا محمد احمد جمٌع

ـ

29912042101107

 1018191411 28421روان احمد محمود احمد

ـ

30009240100225

 1018191417 28422روان عاطف محمد امٌن

ـ

30010198800627

 1018191422 28423روان محمد عصمت انور محمد

ـ

30007252100325

 1018191425 28424روان وائل فوزي حسٌن

ـ

30006180102402

 1018191431 28425رودٌنا جالل هانى محمد

ـ

30008212104049

 1018191446 28426رٌم عمرو عبدالمحسن قنصوه

ـ

29912150100362

 1018191448 28427رٌم محمد سمٌر ابراهٌم

ـ

30003130100523

 1018191453 28428رٌمون صفوت بلٌغ ٌنً

ـ

30008210104351

 1018191472 28429رٌهام محمود محمد محمود

ـ

30012112101007

 1018191483 28430زٌاد اٌمن رمضان احمد

ـ

30008100105174

 1018194699 28408رانٌا هانى احمد طه
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 1118193709 28431زٌاد عاطف عبد العلٌم ابراهٌم

ـ

30004080101856

 1018191501 28432زٌاد على عبد الكرٌم ابراهٌم

ـ

30009122800417

 1018191503 28433زٌاد عمادالدٌن ٌوسف عبدالرحٌم

ـ

30002230103299

 1018191504 28434زٌاد عمرو عالء الدٌن حسن

ـ

30009182100171

 1018191509 28435زٌاد محمود ابراهٌم محمد

ـ

30007012117557

 1118193710 28436زٌاد محمود عاصم محمود

ـ

29910012123677

 1018191510 28437زٌاد مدحت محمود السٌد الشامً

ـ

29811270104395

 1018191515 28438زٌنا عبد الفتاح حمدى تمام

ـ

30004162103482

 1018191516 28439زٌنب احمد محمد حلٌم سعد البنا

ـ

29910138800828

 1018191518 28440زٌنب جمال سٌد محمد

ـ

30001010143404

 1018194814 28441زٌنب عصام على ابو حمر

ـ

30002208800466

 1018191536 28442زٌنه محمد السٌد سٌد أحمد

ـ

29903290103788

 1018191537 28443سارة انصارى موسى مصطفى

ـ

30004220102149

 1018191539 28444سارة حسن عبد الهادي محمد عبد السالم

ـ

30010150104521

 1018191541 28445سارة خالد احمد عبد المطلب

ـ

30007080105907

 1018191546 28446سارة عاطف حربً محمد ادم

ـ

29812242101867

 1018191549 28447سارة عصام محمد رمضان

ـ

29902270102061

 1018194816 28448سارة فوزى فاٌق استانٌس

ـ

30002142104048

 1018194360 28449سارة محمد عبد العزٌز عبد اللطٌف

ـ

30010072100905

 1018191554 28450سارة محمد عبدالنعٌم نور الدٌن

ـ

30008230101227

 1018191556 28451سارة ممدوح على عبدالمجٌد

ـ

30101012814548

 1018191557 28452سارة موسى احمد موسى

ـ

30003170103029

 1018191559 28453ساره احمد عبد الرحٌم احمد نفادي

ـ

30002050104807
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 1018191560 28454ساره احمد عبد القادر احمد

ـ

30001010101981

 1018194729 28455ساره احمد عبد المجٌد محسن

ـ

30001242100825

 1018191577 28456ساره مجدى سٌد ابراهٌم

ـ

29912160100646

 1018191580 28457ساره محمد عبدالمنعم محمد دردٌر

ـ

30101010215442

 1018191581 28458ساره مصطفى محمد المسلمى

ـ

29910240104844

 1018191583 28459ساره هشام شوقى عبدالفتاح

ـ

29911250104725

28460

0

سامح جالل مصطفى مصطفى ٌوسف

ـ

28461

0

سامح محمد مصطفى محمد الشٌخ

ـ

 1118193713 28462سامى ٌاسر محمود حسٌن خلف

ـ

30004092103331

 1018191595 28463ساندرا ثروت صبحى شفوق

ـ

30006010101304

 1018191596 28464ساندرا عصمت جمال فخرى

ـ

30002010108966

 1018191598 28465ساندرا ماهر فهمً عبد الشهٌد

ـ

29910120101388

 1018191599 28466ساندى فكتور فاٌز بطرس

ـ

29812202702086

 1018194878 28467ساندي محمد ابو المكارم سلٌم علً

ـ

30009228800564

 1018191621 28468سلمى احمد صالح سٌد

ـ

29908180100963

 1018191626 28469سلمى اشرف احمد فرحان محمد

ـ

29903150102242

الغى
 1018191628 28471سلمى اٌمن فرج هللا عبدالمحسن

ـ

30006112102488

 1018191633 28472سلمى سامى محمد علً حسن

ـ

29908040102702

 1018191637 28473سلمى سٌد سعٌد دٌاب

ـ

29810150103321

 1018191643 28474سلمى عصام محمد المهدى ابراهٌم

ـ

29905060104087

 1018191644 28475سلمى كمال لطفى ثابت ابوزٌد

ـ

30006060102069

 1018191651 28476سلمى محمد سٌد محمود

ـ

30005080102301
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 1018191655 28477سلمى محمد مصطفى رٌاض عبدالرحمن

ـ

29909010109903

 1018191656 28478سلمى محمود محمد حسنى عبد المنعم

ـ

30009260103069

 1018191663 28479سلمى ٌاسر ابراهٌم حافظ

ـ

29810260101367

 1018194853 28480سلمً حسن محمد بشٌر

ـ

29906288801108

 1018191667 28481سلمً سٌد عباس محمود

ـ

29903110103645

 1018191670 28482سلمً عماد الدٌن عزت علً

ـ

29909300116466

 1018194520 28483سماء جمال احمد سرور

ـ

29901150100182

 1018191692 28484سنتٌا اشرف سامى شلبى

ـ

30002220102405

 1018191693 28485سندس احمد رفعت حسٌن البرماوى

ـ

30006230103723

 1018191695 28486سندس عادل عبد الحمٌد طه

ـ

30008291401363

 1018191696 28487سندس كمال ابراهٌم زكرٌا

ـ

30010148800561

 1018191699 28488سهٌر احمد مصطفى موسى

ـ

29906132100509

 1018194630 28489سهٌلة محمد عبد الستار علً

ـ

30009172601083

 1018191701 28490سهٌلة محمود محمد المغاورى محمود

ـ

30011092102285

 1018191703 28491سهٌله تامر ابوالعال طلبة الجندي

ـ

30102090101228

 1018191705 28492سهٌله جمال الدٌن محمود احمد حجاج

ـ

30008300102803

 1018191706 28493سهٌله خالد حماد عبد هللا

ـ

30012220104608

 1018191709 28494سهٌله عصمت احمد حسٌن

ـ

30003282102122

 1018191726 28495سٌف احمد ابراهٌم محمود

ـ

30102110201178

 1018191728 28496سٌف الدٌن حازم فوزى الشٌخ

ـ

30009292104652

28497

0

سٌف الدٌن طارق محمد اسماعٌل االلفى

ـ

28498

0

سٌف الدٌن مدحت بخٌت بخٌت عطٌه

ـ

 1018191738 28499سٌف حسام محمد احمد
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 1018191739 28500سٌف خالد خالد عبده السرجانً

ـ

30101012137597

 1018194713 28501شادى سٌد عبدالنعٌم عبدالسمٌع

ـ

30002062100432

 1018191750 28502شادى محمد عباس محمود

ـ

30009162300336

 1018191752 28503شادى مصطفى حسٌن محمد زكى

ـ

29908120106016

 1018191756 28504شاكر محمد شاكر السٌد

ـ

30004080104693

 1018191758 28505شاهنده مجاهد نصر الدٌن دمرانى

ـ

29911050101284

 1018194544 28506شروق خالد عبدالعزٌز زكى

ـ

30008180106044

 1118193716 28507شروق عالء الدٌن احمد مصطفً

ـ

30005120100749

 1118193717 28508شروق محمد احمد محمد

ـ

30002220105048

 1018194730 28509شروق ناصر عبدهللا محمود العمرى

ـ

29901310102543

ـ

2.99092E+13

 1018191784 28511شرٌف عصام فتح هللا شوٌل

ـ

30004160102136

 1018191793 28512شرٌن طارق محمد ابوالنصر محمد

ـ

29904050102667

 1018191795 28513شرٌهان عصام الدٌن محمد شكرى عبد الحمٌدـ

30005240102826

 1018194493 28514شمس رأفت شعبان عوٌس

ـ

29909092101891

 1018191799 28515شمس طارق عارف عبدالسالم

ـ

30009080103605

 1018191807 28516شهاب شرٌف عبد الكرٌم مصطفى

ـ

29912240100159

 1018191817 28517شهاب هشام محمد رشاد

ـ

30003121402533

 1018191821 28518شهد محمد الحسٌنى على عبد الحمٌد

ـ

30103108800281

 1018194421 28519شٌرٌن عماد محمد محمد حسن

ـ

30102070101604

 1018191824 28520شٌرٌن محسن مدحت حسن رضوان

ـ

30001202100121

 1018191834 28521شٌماء طارق محمد فاروق ٌونس

ـ

30007032102769

 1018191844 28522شٌماء محمود على عطٌه على

ـ

30002220102847

28510
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 1018191851 28523صابرٌن صالح حسن فرج هللا

ـ

30008182800401

 1018191855 28524صباح محمد محمد مصطفً خلٌل

ـ

29908270105123

 1018191863 28525صالح اٌمن صالح حمدان

ـ

30101012134512

ضحى مجدى حسن عبد هللا

ـ

 1018191873 28527طارق ابراهٌم محمد ابراهٌم

ـ

30009030101571

 1018194705 28528طارق مصطفى محمد محمد جبر

ـ

29910250105539

 1018194772 28529طه احمد محمد عصمت احمد محمود

ـ

30011190100797

 1018191912 28530عبد الرحمن اسامه صالح عبد الرحٌم

ـ

30008230103793

 1018194747 28531عبد الرحمن اشرف على محمد قناوى

ـ

29908250106433

 1018191921 28532عبد الرحمن جمال احمد علً

ـ

30001182100111

 1018191922 28533عبد الرحمن جمٌل عطٌه ابراهٌم

ـ

30004272100578

 1018191945 28534عبد الرحمن عادل قرنى محمود هندى

ـ

30002232102478

28526

0

اســــم الطالـب

الرحمٌد
 1018191948 28535عبد الرحمن عبد الحمٌد عبد الرحمن عبد ـ

29904160103197

 1018191949 28536عبد الرحمن عصام الدٌن حمادة ٌوسف

ـ

29902130101499

 1018191963 28537عبد الرحمن محمد بهاء احمد عبد الحلٌم

ـ

30004210101276

 1018194707 28538عبد الرحمن محمد جالل الدٌن جابر

ـ

29811200101496

 1018191965 28539عبد الرحمن محمد حسن علً

ـ

29902258800195

 1018194697 28540عبد الرحمن محمد عبد الناصر احمد

ـ

29904130100258

 1018191976 28541عبد الرحمن محمد محمد عاطف عبد الحلٌم ـ

30003240100057

 1018191981 28542عبد الرحمن مدحت السٌد محمد

ـ

30008270104652

 1018191991 28543عبد الرحمن ٌاسر محمد محمود عثمان

ـ

29908170105193

28544

0

عبد الغنى محمد عبد الغنى توفٌق ابراهٌم

 1018194518 28545عبد الكرٌم محمود عباس مرسى
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 1018192009 28546عبد هللا حامد محمد محمد

ـ

30006182102612

 1018192014 28547عبد هللا رجب حسٌن خلٌفه

ـ

30005022800155

 1018192018 28548عبد هللا شرٌف محمد سمٌر ابراهٌم

ـ

29903110104013

 1018192024 28549عبد هللا عادل محمد عبده

ـ

30006052101436

 1118193719 28550عبد هللا على حسٌن على

ـ

29909290105371

 1018192034 28551عبد هللا ناصر عبد النبى محمد

ـ

30010060101051

حموده
ـ
 1018192036 28552عبد المنعم طارق محمد عبد المنعم حامد
 1018192039 28553عبدالتواب حافظ عبدالتواب حافظ احمد

30005020200371

ـ

30009050105913

الكرارتى
ـ
 1018192059 28554عبدالرحمن حاتم محسن عبد الوهاب

30008080300234

 1018192063 28555عبدالرحمن خالد انور محمد احمد

ـ

30004100103354

 1018192068 28556عبدالرحمن سامى محمد انور محمد كامل

ـ

30004252103074

 1018192070 28557عبدالرحمن سعٌد عبدالقادر حسٌن

ـ

29811200105238

 1018192071 28558عبدالرحمن سٌد عبدالحمٌد عبدالاله

ـ

30008020100414

 1018192072 28559عبدالرحمن سٌد على حسن

ـ

29911250106973

 1018192073 28560عبدالرحمن شرٌف حسٌن عرفه

ـ

30001048800115

 1018192087 28561عبدالرحمن محمد عبدالرؤوف على مصطفى ـ

30102022100353

 1018192096 28562عبدالعزٌز خالد سٌد سٌد سلٌمان

ـ

30006170103052

 1018192097 28563عبدالعزٌز صالح محمد صالح عبد السالم

ـ

29810190101011

 1018194868 28564عبدهللا احمد سراج الدٌن جابر

ـ

 1018194896 28565عبدهللا محمد عبدالرزاق محمد

ـ

30006012110238

 1018192129 28566عبدالوهاب محمد سٌد محمد اسماعٌل

ـ

29903290100738

 1018192151 28567عالء عصام سعٌد محمود

ـ

30005072102173

 1018192156 28568على احمد صالح احمد

ـ

29909262104777
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