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 صفحة  اعتماد  تاريخ نشر اإلعالن  إعالن رقم 

0 2 M D A 
 سنة  شهر  يوم

 2 1 1 1 0 8 1 مكتب إدارة الساعات المعتمدة 

 
 

 تشجيع الطالب المتفوقين في الدراسة في البرامج التخصصية 

 الساعات المعتمدة طالب برامج جميع 
 

 

حرصاً من إدارة برامج الساعات المعتمدة على تشجيع الطالب على الدراسة والتفوق،   ▪

المتفوقين  سيتم   الطالب  لتشجيع  تذكارية  هدية  مستويات  تقديم  من  مستوى  كل  في 

 الدراسة في البرامج التخصصية.

المرفق   ▪ الكشف  المذكور أسمائهم في  الطالب  إدارة شئون طالب  على  التوجه لمكتب 

أ. أيمن( الستالم الهدية الخاصة    -بمقر الكلية في الجيزة )أ. حسن    المعتمدةالساعات  

الموافق   األحد  يوم  من  الفترة  في  وذلك  منهم،  الخميس    14بكل  يوم  وحتى  نوفمبر 

 ظهراً. 2:30صباحاً وحتى  9:30نوفمبر من الساعة  18الموافق 

الهدية يجب أن    وتصويرها، استالمعليها  لالطالع  بطاقة الرقم القومي  برجاء إحضار   ▪

 .يكون من خالل الطالب فقط

إدارة برامج الساعات المعتمدة تتمنى لجميع الطالب كل التوفيق والنجاح في الدراسة   ▪

 والتخرج.

 

 البرنامج التخصصي  اسم الطالب  كود الطالب 

 AEM ابراهيم حمدى ابراهيم محمد الشافعى 1180098

 STE ابراهيم عمرو السيد الدردير  1180091

 STE ابراهيم محمد وفاء ابراهيم نصار 1170173

 STE احمد ابراهيم اسماعيل الديبكى 1170320

 MEE احمد ابراهيم البهى على حسن موسى 1190217

 AET احمد ابراهيم صالح دردير 1170168

 CCEC احمد ابراهيم عبد اللطيف احمد محمد  1170024

 SEE احمد اسامة يوسف عبدالفتاح ابوقوره 4190265

 SEE احمد اسامه احمد على  2210001

 HEM احمد اسامه محمد اسعد فرحات  1190415

 CCEC احمد اسامه محمد جالل السيد  1170504

 EEE احمد اشرف احمد محمد التونى 1190421

 HEM احمد الطاهر عبدالراضى الطاهر 1170521

 CCEC احمد ايهاب فرغل بهلول  1180026

 STE احمد تامر عبدالرحمن الناصر محمد يونس  1170104

 PPC احمد خالد محمد محمد موسى 1190109
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 البرنامج التخصصي  اسم الطالب  كود الطالب 

 CEM احمد زكريا محى الدين محمد  1170059

 HEM احمد سامح على احمد فرغلى  4180302

 STE احمد شريف السيد حامد عياد  1170021

 MDE شريف جالل الدين محمداحمد  1170151

 CIE احمد طارق مصطفى النواوى  2190619

 AEM احمد عاطف صابر محمد زهران 1165168

 CCEC احمد عماد محمد رضا يونس 1190180

 STE احمد مجدى السيد حسن  1180159

 CCE احمد محمد احمد عبدالعال  1200486

 AEM احمد محمد مصطفى محمد صوان 1170434

 HEM احمد محمود فوزى محمود صميده 1170523

 CCEC احمد مصطفي السيد شحاته  1180018

 MEE احمد هانى احمد ماهر حسين غيضان  1180014

 CCE احمد هانى عبد الوهاب عبد الجواد  1200017

 AEM احمد وائل على طلعت جوده وصفى 1170382

 CEM احمد وليد عبدالفتاح منصور 1180352

 MEE احمد ياسر ابوالمجد عبدالعزيز  1200393

 WEE احمد ياسر شريف محمد المناديلى 1190429

 EEE ادهم احمد حسن على الشويخ 1180068

 STE ادهم خالد زكريا احمد حسن  1170210

 STE اسراء رمضان محمد عمر  1190059

 CCE اسالم عمرو عبدالمنعم محمد الساعي  1200487

 AEM اسالم محمود حنفى محمود السيد عوض  1190112

 CEM اسالم مدحت ابراهيم محمد الفطاطرى 1200018

 MDE الحسن وائل نبيل فهمي احمد فهمي 1180395

 STE امجد حمدان عبد الحميد اسماعيل 1180241

 AET امنيه عالء عطيه عبدالمقصود محمد 1170077

 AEM محمد المهدى  امنيه محمود فتحى 1190551

 HEM اميرة احمد عادل طلعت نعمان 1170400

 EEE اميرة محمد عيسى السيد احمد 1190163

 STE انجى احمد ابراهيم اسماعيل نصر 1200967

 EEE انجى احمد فتحى سيد  1180024

 AET انجى عبدالسالم حلمى ابراهيم الشوربجى 1200386

 EEE انجى عالء الدين محمد فاروق الظواهرى 1170512

 CEM اندرو ادوار خليل ملك 1200125

 CEM اندرو عماد فايز جيد  1170182
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 البرنامج التخصصي  اسم الطالب  كود الطالب 

 HEM اندرو ماجد قصدى حنا 1200019

 SEE اندرو وائل انور قديس بباوى 1200020

 AET اية حمدى جبر جبر البنا  1190470

 AET ايمان مصطفى سيد السمانى 1170051

 CCEC ايه هللا اسامه خليفه سيد  1190179

 CCEC ايه مجدى عصام محمد السقعان  1170018

 CEM ايه محمد طلعت محمد محمد  1170163

 CCEC ايه محمود عبد الفتاح عليوه 1170049

 PPC ايه مصطفى احمد عابدين  1190405

 SEE ايه ناجى جويد سليم 1190045

 SEE إنعام ميلود محمد الفياللى 4200975

 CCEC أحمد محمد سعد حسين على  1190184

 AET آية محمد عبد الغفار محمد سليمان قطامش 1200842

 AET بسمه خالد اسماعيل سيد  1170028

 AET بسنت سعيد طه محمد النجار 1200402

 AET بسنت محمد قطب قطب  1170226

 EEE الناصر عوض بسنت وائل عبد  1180129

 MEE بهجة محمد عبدالحكيم صديق ابو العال 1190498

 HEM بهى الدين اسماعيل ابراهيم سالم محمدين 1200022

 PPC تقى اشرف فتوح السيد زيادة الجمال 1190469

 AET تقى محمد محمد عبدالوهاب  1190209

 AET سليمان طباله ثريا احمد البدوى السيد فهمى 1170519

 CCEC جون موريس شوقى ميخائيل مليكه 1190403

 AEM حازم سامى عبد الرؤوف زراره  1170050

 CCEC حازم منتصر عبدالعظيم محمد حبيب  2200003

 IEM حبيبة ابراهيم عبد العليم محمد عبد هللا 1180106

 AET حبيبة ياسر محمود محرم عبدالملك 1180060

 CCEC حبيبه عاصم محمد عثمان 1180450

 AET حبيبه محمد كمال الدين حسين  1180572

 AEM حسام محمد السيد محمد على حسين 4180288

 CCEE حسام معتز حسام الدين شوشه  1180534

 SEE حسن ياسر فوزي احمد  الشواف  1180360

 CEM حسين احمد صالح ابراهيم حسانين 1190480

 CCE حسين خالد السيد فؤاد الحديدى  1200466

 MDE حسين محمد حسين عونى 1200889

 CIE حسين مصطفى عبدالمحسن محمد  1170505
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 البرنامج التخصصي  اسم الطالب  كود الطالب 

 HEM حال سلطان فولى حسن السيد احمد 1190583

 CEM حال وائل على محمد الرشيدى  1190342

 CEM دانا ايمن محمد رمضان شاهين  1170109

 CCEC فؤاد اسكندر دانيال باسم  1170524

 MDE دانيال رفيق عزيز توما 1200848

 CCE دانيال عادل عزيز جبرائيل  1200024

 HEM دعاء شريف محمد كامل الفقى 1170122

 AET دنيا عالء محمود محمد عبدالرحمن 1190331

 SEE ديفيد عادل حلمى رمزى  1190297

 WEE دينا خالد عبدهللا عبدالكريم صبيحى 1180447

 PPCP رامى حسن محمد زكريا احمد مختار 1170473

 MEE رانيا احمد عبدالفتاح روبي 1180367

 AET رغد وليد عبدالحميد حسن  1180053

 AET رنا احمد دسوقى محمد غانم  1200150

 CEM روان حسن عبدالوهاب حسن على 1190171

 CCE روان وليد محمد نبيه فرج حسن  1200903

 AET رودينه عادل محمد محمد القريطي 1200027

 HEM رؤى ايهاب محمد امين عشماوى فوزى  1190366

 CEM رياض محمد رياض عبدالمولى عابدين 1190499

 EEE ريم حسين محمد عبدالشافى  1170158

 CCEE ريم سامح محمد سيف الدين احمد 1170009

 CCEC زياد احمد حامد عبد الحميد 4200002

 WEE زياد احمد فوزى المالكى 1180328

 MEE زياد على عبدالحميد على علي  1200408

 CEM زياد محمد احمد الحسينى 1190446

 MEE زياد محمد سليمان عبد الحميد شعراوى 1200028

 HEM زياد منصور قاسم أحمد  1190368

 AET زينه عالء الدين كامل ابراهيم الشاعر 1170515

 AEM سارة ايهاب اسحق عزمى 1190125

 WEE سارة على محمد سليمان  1180087

 AET سارة ممدوح السعيد احمد السعيد 1180049

 MEE سامح نزار محمد امين عبد الحافظ 1200904

 HEM ساندرا عادل عزيز جبرائيل  1180059

 AET هشام محمد عبد هللا شاهين سايناي 1180015

 AET سعاد محمد مصطفى عبدالحميد شاهين 1200411

 CCE سلمى أحمد محفوظ أحمد خورشيد 1190253
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 البرنامج التخصصي  اسم الطالب  كود الطالب 

 SEE سلمى بهاء الدين على امير 1180259

 MDE سلمى حسام عزالدين احمد  1180500

 MEE سلمى ضياء جمال الدين توفيق 1190057

 SEE سلمى فوزان سعد عبدالفتاح منصور 1190006

 EEE سلمى محمد فرج هللا اسماعيل 1180407

 AEM سما احمد السيد عبدالعال  1200412

 CEM سما عماد محمد كمال حسن محمد 1190195

 EEE سما محمد عبدالفتاح عواد محمد 1190371

 HEM سمر نبيل الحسينى الشيخ 1180078

 CCEC صادق وفيق زاهر  سميحه 1190338

 MEE سيف الدين احمد على حنفى محمد 1190474

 EEE شادي حاتم عبد الفتاح  عبد الواحد غالي  1180463

 AEM شروق جمال حسن على  1190188

 HEM شريف ايهاب سيد محمد عبد الرحمن 1200958

 CCE شريف حاتم محمد ابراهيم عبدهللا 1200959

 SEE شريف حافظ عبدالعال حافظ السلماوى 1190431

 STE شنوده ادوار صليب هندى  1180003

 EEE شهد ابراهيم على متولى فرج  1200176

 PPC شيرين خالد عبد الرحمن عبد المعز خليل 1190461

 MEE صفاء ابراهيم محمد الشافعى  1190374

 CCE صالح محمد صالح محمد علي ابوطالب 1200806

 PPCC طارق محمد فرج عبدالفتاح 1170227

 EEE طه اسماعيل عبدالدايم محمود  1180513

 MEE عبد الرحمن امجد حسن محمود  1190574

 CCEC عبد الرحمن صالح سالم يوسف  1170132

 CCEC عبد الرحمن محمود حسنى محمود عويس 1180057

 CEM عبد هللا محمد عبدالمنعم محمد 4180319

 CCE عبدالرحمن ايمن محمد فوزى البديوى 1200380

 AET عبدالرحمن حسام محمد نور الدين حسن   1180119

 EEE عبدالرحمن حمدي عبدالرازق عثمان 1200906

 EEE عبدالرحمن خالد محمد ابوحسين عبدالجيد  1170518

 MDE رجب على ابو الغيط  عبدالرحمن صبرى 4191315

 PPCC عبدالرحمن عادل طاهر محمد مصطفى 1170120

 CCEC عبدالرحمن محمد عزت مرزوق  1190158

 CCEC عبدالرحمن محمد محمود على  4180281

 CCEE عبدالرحمن محمد مهدي محمد 1180521
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 البرنامج التخصصي  اسم الطالب  كود الطالب 

 HEM عبدالرحمن محمود سليمان قاسم ابوشناف  1180140

 SEE عبدالكريم خالد عبدالمنعم يونس  1180598

 CCE عبدهللا احمد محمد عبد هللا متبولى 1200033

 STE عبدهللا عبدالحميد محمد عبدالحميد مهدى 1180330

 AEM عبدهللا محمد عبدهللا كامل 1190418

 MDE عبدهللا محمد مصطفى عبدالعظيم 1180473

 MEE عصام عاكف محمد شحاته القصير 1180267

 HEM عال ايمن عبدالفتاح المغربى 1180274

 CEM عالء وائل عماره هاشم  1170414

 MDE على احمد منير محمود شلبى 1200419

 CEM على الدين حازم ابراهيم صفى الدين نصرت 1190483

 EEE على سامى على عبدالحميد الشحات 1190066

 EEE على سعيد ابوالمحاسن محمد فراج 1200950

 CCEC على سعيد النجار توفيق 1180036

 STE على عمرو عبدالرحمن ابراهيم المالح 1180353

 PPCC على محمد ابراهيم حسن النجدى  1170099

 MEE على محمد محمود نبيل عزمى 4191561

 MEE على وائل على صادق البهى 1190168

 STE عمار محمد عابد سالمه  1180040

 MDE احمد امين نجم عمار ياسر  4180278

 EEE عمر اشرف عبد الملك محمود على 1170052

 MEE عمر ايهاب محمد على حسن الزينى  1200037

 CCEC عمر حامد محمد محمود سالم 1170023

 EEE عمر حسين سعيد بهجت ابراهيم  1162147

 PPC عمر حمدى محمود هشام 1190174

 MEE عمر سعيد على عاشور على عمر 1200038

 HEM عمر عصام الدين احمد االنصارى 1190332

 CCEC عمر محمد احمد امين سيد احمد  1190204

 MEE عمر محمد التابعى احمد البسيوني 1200040

 CEM عمر محمد خاطر الدويك 1180508

 PPCP عمر محمد رفيق احمد غانم  1170257

 EEE عمر محمد سعيد محمد حسن 1200859

 EEE محمد سيد على عمر  1200381

 EEE عمر محمد عبدالغنى محمد شحاته 1180042

 CEM عمر محمد عبدالمجيد وجيه 1180066

 AEM عمر ممدوح محمد على سيد 1165196
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 البرنامج التخصصي  اسم الطالب  كود الطالب 

 CEM عمر موفق محمد باهر عمر ناصر الدين  1190390

 CEM عمر هانى محمود السيد موسى البنا 1170488

 HEM عبدالفتاح محمد ضوه عمر هشام  1170065

 MEE عمرو اشرف محمود محمود حفناوى 1180184

 EEE عمرو محمد شمس الدين عبدالمقصود على  1190563

 MDE عمرو محمد محمود محمد 1170283

 WEE غادة صالح محمد محمود راشد  1170495

 PPCC فارس محمد حسن محمد حمزة 1170061

 STE فاروق محمد فاروق فتحى 1180084

 HEM فاطمة عصام محمد جاب هللا 1180606

 WEE فرح احمد محمد عبدالمجيد  1170506

 HEM فرح اسامه زين الدين محمد  1180456

 PPCC فرح اكرم كمال حسين عرابى  1170001

 CCEC فرح محمد عبدالفتاح عثمان 1190176

 AET فرحه محمد فاروق محمد مسعد 1180356

 AET فريده حاتم عاشور محمد ايوب 1190221

 CEM فريده رامى محمد رضا يوسف كامل 1180381

 AET فريده وليد على الباز احمد  1180502

 CCE فهد احمد فرج على محمد صديق  1200891

 MDE فيصل سعيد محمد كمال الدين عبد المجيد  1200046

 HEM كارولين مجدى بباوى مرقس 4191571

 MEE كريم احمد عبدالحفيظ سعد داود  1180516

 STE كريم احمد فاروق حسن  1170511

 MEE كريم ايهاب عبد القادر على غزال 1190458

 MEE كريم تامر فاروق محمد على خليفة 1180478

 MDE كريم سعد مصطفى عنان 1170032

 AEM كريم طارق احمد محمد المليجى 1170501

 SEE عصام عياد لبيب يونان كريم  1200937

 EEE كريم محمد فتحى عبد اللطيف  1190524

 CCEE لؤى سامى عبد السالم حافظ المصرى  1170031

 AEM لؤى ياسر كمال حسن عمر عبد الوهاب 1180181

 PPC ليلى خالد ابرهيم على المصرى  1190035

 AEM ليلى محمد خاطر الدويك  1170136

 HEM حشمت نجيب مينا مارك باسم  1200229

 STE مارك عصام مفيد بطرس 1170129

 AET ماريا القس بولس فهيم بولس  1200491
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 البرنامج التخصصي  اسم الطالب  كود الطالب 

 AET ماريا إسحاق حلمى أمين عوض  4200005

 EEE ماريو عصام غبلاير اسرائيل  1180151

 MEE مازن ايمن احمد مقبل عبدالحميد  1200050

 AEM مازن تامر عبد الحميد علي فهمي 1200051

 AET مايا خالد صالح عبدهللا احمد  1170413

 WEE مايا شريف على سليمان عزب  1200432

 EEE مايكل جورج ابراهيم عبدالثالوث 1170446

 CEM مايكل عصام مفيد بطرس بساده  1200052

 EEE محمد احمد حسن محمد على  1190170

 AEM محمد احمد عبد الحميد محمد سالمان 1180248

 CCE محمد احمد محمد عبدالمنعم 1200910

 EEE محمد احمد يحيى عبدالعزيز 1190328

 MEE محمد اشرف عيد يوسف 1180269

 AEM محمد الطاهر ابوبكر عبيد زيدان عبيد 1200828

 EEE محمد جمال حسين على  1200435

 CEM محمد حسام الدين عبدالبارى حموده موسى  1170271

 EEE محمد حسام محمد سعيد عبدالفتاح 1170527

 CEM محمد حسن تحسين عبدالوهاب محسن 1180385

 CEM محمد زكى حسن الكافورى  1190359

 CEM محمد طارق محمد محمود 1190323

 AEM محمد عاطف صالح الدين عبدالعزيز  1190343

 EEE محمد عماد محمد على يوسف 1180121

 CEM محمد عمر ابو الفتح على يوسف المدبولى 1170277

 HEM محمد كامل على محمد محمد 1180346

 CCEC محمد محمد سعد محمد داود 1170044

 STE محمد محمود طاهر محمد احمد  1170520

 HEM محمد ناصر محمد محمد على جعفر  1190438

 EEE محمد وائل عبدالفتاح محمد  1190279

 CEM ياسر رمضان على االشقرمحمد  1180070

 CEM محمد ياسر محمد دسوقى العيوطى 1180007

 CEM محمود السيد محمد مصطفى  1170355

 CCE محمود سامى رشاد عبدالواحد  1200493

 CCEE محمود سعيد اسماعيل  1180605

 STE محمود سيد محمد درويش مصطفى 1170026

 STE محمود محمد حسن مهدلى محمود هانى 1190456

 PPCC محمود ياسر محمود بركات احمد 1180132
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 البرنامج التخصصي  اسم الطالب  كود الطالب 

 AEM مختار سامح عبد االعظيم محمد على  1190473

 AEM مروان عبدالمعطى منصور على على  1200061

 EEE مروان عزت حلمى ابراهيم  1170380

 IEM مروان محمد ابوالعنين مصيلحى ابوالعنين 1180507

 MDE مروان محمد سامى محمد عبدالعزيز 1190044

 CCE مروان محمد عباس عيد عبدالعال 1200912

 WEE مروة احمد سعد ابوسريع  4180506

 EEE مريم حاتم كمال عبدالرحمن  1170073

 EEE مريم حسين عبدالبارى محمد 1190361

 AET مريم سيف عبدالنبى محمد حسين 1190367

 AET مريم محمد عتابى محمد عبدهللا  1180386

 MDE مصطفى احمد زكى ابراهيم 1190532

 MEE مصطفى احمد مصطفى سليم 4191269

 CCEC مصطفى اسامه عبدالظاهر محمود حسنين 1190173

 STE مصطفى حسام الدين محمد ابراهيم 1180127

 AET مصطفى حسام الدين مصطفى نور الدين   1180019

 CCEE مصطفى حسنين أحمد محمد موسى 1180581

 HEM مصطفى خالد محمد صالح الدين فتح هللا   1200272

 CIE مصطفى سعد محمد السحيلى 1170261

 MDE مصطفى عبدالرحمن رشاد احمد حسين 1180348

 HEM مصطفى عمر مصطفى السيد بيومى 1180342

 AEM مصطفى عمرو محمد نادر احمد غيث 1180203

 IEM مصطفى مجدى محمد عبدالوهاب 1180044

 AET مصطفى محمد محمد حسين ابوالمكارم 1180012

 CCEC مصطفى محمد محمود احمد النشار 1190212

 MEE مصطفى محمد محمود شفيق برهام 1190485

 SEE مصطفى محي الدين محمد محي توفيق  1200443

 HEM مصطفى نضال مصطفى عزت حافظ 1180045

 CCEC معاذ طارق على عثمان سلطان  1180013

 CEM معاذ وليد اسامة هيكل 1180467

 CEM معتز المعتز باهلل حسن حسنى محمد 1180016

 AEM معتصم محى محمد احمد على 1180108

 MEE رامي محمد رضا يوسف كاململك  1200067

 CCE ملك ياسر عبد الفتاح رضوان  1200068

 AET منه هللا ايهاب عبدالعزيز نظمى مهدى 1190373

 AET منه هللا تامر باهر الجزار 1170387
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 البرنامج التخصصي  اسم الطالب  كود الطالب 

 PPCP منه هللا على سليمان محمد كروش 1170537

 EEE منى فتحى سليمان سيد 1180571

 CEM مهاب ناصر احمد عبدالجواد رضوان  1180272

 HEM مهرائيل ايمن مرقص صليب 1190491

 MEE مؤمن ابراهيم محمد حسين  1200894

 MEE مؤمن احمد عبدالعزيز ابراهيم خضر 1180481

 MEE ميار محمد مصطفى محمود سند  1180408

 HEM ميرنا تامر حسنى محمد يوسف  1190265

 EEE ميرنا جورج الفونس عدلى 1200070

 CCEC ميالنيا سامح ميالد بباوى  1180063

 CCEC نادر يوحنا اديب عبدالمسيح 1180477

 AET ناصر عبدالجواد منصور الباز شحاته 1190425

 AET ندى جمعه محمود محمد عوده 1170234

 CCEC ندى خالد محمد فؤاد السيد الخامى 1170270

 CEM ندى سامح سعيد محمد ماهر شقره 1200915

 PPCC نسرين محمد محمود اسماعيل 1180197

 HEM نهى طارق على على البغدادي  1180453

 CCEC نور الدين اشرف السيد صالح فرج 1190219

 EEE نور طارق عادل محمد كمال حماد 1200072

 EEE نور محمد عبداللطيف احمد حافظ 1170451

 AET محمود نبيل بشت نور  1170005

 STE نور وائل صالح الدين عبدالعزيز 1180046

 SEE نورالهدى احمد محمد سيد البالل  1200073

 AET نورهان شريف السيد حامد عياد  1190201

 STE هادى وائل صالح الدين عبد العزيز 1200074

 SEE هاشم طارق فكرى احمد زكى الحكيم  1190096

 AET هاله عالء الدين على امين محمد الصعيدى  1190063

 CEM هايدى وائل شريف محمد بدوى 1190055

 CEM هديل صالح حمدى الصعيدى 1180030

 AEM هشام احمد محمد كمال محمد محمد سالمان 1170029

 HEM هشام خالد احمد الجندى  1170479

 AEM هشام صالح الدين على حسن  1165363

 CCEC هانى محمد حلمى احمدهال  1190344

 CEM هنا عبدالمجيد فوزى عبدالمجيد 1200918

 CCEC هنا عمرو محمود امين  1170510

 SEE هند اشرف السيد الشكعه 1190544
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 البرنامج التخصصي  اسم الطالب  كود الطالب 

 HEM هندوان الحسين محمد ابو زيد  1170463

 EEE هيثم سمير محمد فوزى احمد 11617274

 CCEE وعد رائد صبرى الفراج  1170370

 AET يارا أشرف محمد توفيق الشورى 1190327

 HEM يارا وائل محمد معروف الصاوى الشامى  1170431

 CEM ياسمين درويش مصطفى الجندى 1170189

 WEE ياسمين محمد محسن حسن المسرى 1190406

 EEE يحيى مدحت عبداللطيف مصطفى 1190280

 AET يحيى مصطفى سليم امين 1180436

 CCE يحيي طارق رجب عبدالنبى السيد 1200497

 CEM يس عبدالباقى عبدالنبى عبدالباقى عبدالنبى 1190183

 CCEC يمنى اسامه حسين ابوبكر  1190203

 IEM يمنى عصام محمد عبدالرحمن  1190256

 AET يمنى على هيكل محمد السيد محمد 1190360

 AET صالح الدين السيد أحمد يمنى مجدى 1190330

 STE يوسف باهر محمد محمد سالم 1170452

 PPCC يوسف رامى مسعد محمد احمد عثمان 1180037

 HEM يوسف شريف سيد احمد صالح  1170040

 STE يوسف عادل على شقران  1170285

 CEM يوسف عبد الباقى عبد النبى عبد الباقى  1170133

 EEE يوسف عماد ابراهيم عبدالصادق  1200313

 HEM يوسف عمرو احمد عادل سليمان يوسف 1170157

 AEM يوسف فوزى لويز ميخائيل  1180023

 CEM يوسف محمد عاطف مصطفى بصله  1190047

 MEE يوسف محمد فايد عبد المنعم 1170135

 CCE يوسف محمد محمود محمد شعبان 1190202

 MDE حسنى احمديوسف مصطفى  1170303

 CEM يوسف وليد فاروق عبدالمنعم سالم 1190049
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