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 2020وخريف    2020وصيف    2020حاالت التخرج في الفصول الدراسية ربيع  

 طالب برامج الساعات المعتمدة جميع 
 

الكشوف المرفقة تعرض أسماء طالب برامج الساعات المعتمدة المحتمل 
 تخرجهم في أحد الفصول الدراسية اآلتية:

 .2020ربيع ( 1
 .2020صيف ( 2
 .2020خريف ( 3

 
 بناًء على قرار المجلس األعلى للجامعات، سيتم:

 
في جميع المقررات   2020أوالً: إجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي ربيع  

بعد انتهاء مرحلة تعليق الدراسة الدراسية المسجلة في جداول الطالب 
 بالجامعات.

 
 النهائيةنتيجة الوإعالن  اتالمقررهذه سيتم رصد درجات الطالب في ثانياً:

في المعدل  وسيتم احتسابه( Letter Grades)كنقاط وتقدير باألحرف 

  .التراكمي للطالب
 

 

 خالص األمنيات بالتوفيق والنجاح 
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2020الطالب المحتمل تخرجهم في فصل ربيع   

نامج  # الكود االسم البر

AET 1 1154373 احمد عاطف شحات بدوى.  

AET 2 1159035 ارساء احمد الخضر جاد.  

AET ه ايمن محمد كمال البندارى   .3 1154335 امير

AET ه حسن عبدالرازق عبدالموىل ابورغيه   .4 1152209 امير

AET وك   .5 1154224 امينة محمد ابراهيم مير

AET  6 1154307 ايه سيف هللا امام حسن الشوربجر.  

AET 7 1154090 باسنت خالد فهىم فتج الخطيب.  

AET  8 1154310 احمدحازم احمد عربر.  

AET ر محمد عمران   .9 1154319 حبيبه حسير

AET 10 1154007 حبيبه عاصم عىل محمد عطيه.  

AET وك   .11 1154067 حسن محمد حسن محمد مير

AET 12 1154150 دينا خالد محمد ابو العال.  

AET 13 1154148 رضوى احمد مسعد عىل الباز.  

AET 14 1154122 روان سعيد طمان احمد حسن.  

AET  15 1152191 ابراهيم عىل شلتوتروال.  

AET 16 1154372 سلىم زاهر محمد محمد عىل جعفر.  

AET 17 1154083 سلىم عادل شكرى همام ابوغنيمه.  

AET 18 1154153 سلوى سمير شعبان محمد ابراهيم.  

AET 19 1094468 سها ناجر محمد حلىم محمود يونس.  

AET 20 1151154 سهيلة اسماعيل عىل عىل.  

AET  21 1154402 محمود محمد ابو السعودسيف سامح.  

AET وق احمد صباح سليمان عليان   .22 1154370 رسر

AET يفه خالد ابراهيم يسن الهجان   .23 1154034 رسر

AET 24 1154163 شيماء شبل سعد الصعيدى.  

AET  يف محمود سويفر   .25 1154341 عىل رسر

AET  ر   .26 44156 1 عمر هابر رأفت امير

AET  27 1152398 هللاغادة عصام عبدالواحد عوض.  

AET 28 1154009 فاطمة الزهراء عىل عمر السيد عىل.  

AET 29 11517283 كريم يارس عبدالوهاب عبدالمعبود حجاج.  

AET 30 1148108 لؤى حمد طوجر السيد محمود.  

AET 31 1124385 لينا ماهر محمد دردير عيىس.  

AET 32 1152094 محمد احمد محمد احمد شهوان.  

AET  33 1154232 يوسف عبيدمحمد مدحت محمد.  

AET 34 1154024 محمد وائل صالح الدين عبدالعزيز مرىس.  

AET 35 1142421 محمود خالد اسماعيل سيد احمد.  

AET 36 1154264 محمود سمير عبدهللا محمد ابوزيد.  

AET 37 1152196 مريم طارق اسماعيل مرىس.  

AET 38 1154316 مريم محمد ابراهيم محمد شحاته.  

AET  ر عليان مريم محمد   .39 1154010 احمد محمد حسير

AET ىع الشيىم   .40 2141001 منة هللا محمد الير
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AET 41 1154058 مهره مجدى سعد مدبوىل.  

AET 42 1154097 مونيكا رشدى عبدالمالك سعد ميخائيل.  

AET 43 1152231 ميار ماجد محمد فؤاد نوفل.  

AET 44 04 1154 ندى يحير زكريا ابراهيم عىل.  

AET  45 1154396 محمد حسير ابو سعدهنور الهدى.  

AET 46 1154314 نورا محمد صالح محمد عىل ابوطالب.  

AET  ف محمود حسن المرصفر ر ارسر   .47 1154015 نورالعير

AET 48 1154308 نوران احمد بهاء الدين محمد البقىل.  

AET 49 1152336 نوران طارق احمد عىل حمورى.  

AET  ر   .50 1154371 نوران ممدوح السيد محمد حسانير

AET 51 1152374 هديل محسن محمد صالح الدين محمد.  

AET 52 1154089 ياسمينا محمد رجب عبدالرازق.  

AET 53 1154377 يوسف محمد مصطفر صفوت العسىل.  

AET 54 1158346 يوسف محمد نبيل محمود احمد خشبه.  

CCEC 55 1155211 احمد اسماعيل مختار احمد.  

CCEC ف محمد محمود   .56 52032 1 احمد ارسر

CCEC ر فكرى عىل محمد   .57 1152259 احمد حسير

CCEC 58 1152085 احمد خالد عبدالرحيم محمد.  

CCEC 59 1155070 احمد سالم محمد الهادى محمد.  

CCEC 60 11517313 احمد محمد خليفه محمد.  

CCEC 61 1152114 احمد محمد صالح الدين عىل رسحان.  

CCEC 62 1152406 احمد همام السيد نض.  

CCEC 63 1152342 اسماعيل احمد البدوى محمود خليل.  

CCEC 64 1152315 اسماعيل احمد حازم ابراهيم ابراهيم حلىم.  

CCEC ر عبدالعزيز االبيض   .65 1152075 اسماعيل محمد حسام الدين امير

CCEC ر عبدالعزيز االبيض ر غسان امير   .66 1152053 امير

CCEC ائيل   .67 1152173 اندرو باهر جورجر جير

CCEC  68 1153073 سامح محمد محمود حسب النير خالد.  

CCEC  69 1152113 دينا وليد شاكر حنفر.  

CCEC 70 1152311 سلىم محمد سيد صابر محمد.  

CCEC 71 1152013 سيف الدين طارق جمال الدين محمد.  

CCEC 72 1153037 سيف الدين عادل رمضان شعالن.  

CCEC 73 1158102 عبدالرحمن احمد محمد احمد سيف الدين.  

CCEC 74 1152077 عبير محمد رشدى رفاىع ابراهيم رفاىع.  

CCEC 75 1152397 عىل احمد مصطفر محمد عىل.  

CCEC   
  .76 1132225 عمر اسامة صالح مصطفر

CCEC  يف ابراهيم عبدالمجيد الظ   .77 1152178 عمر رسر

CCEC 78 11517343 عمر عبدالحميد احمد عبدالعليم.  

CCEC 79 1155126 عمر عالء عبد الفتاح فراج.  

CCEC 80 1152065 عمر يرسى اسماعيل احمد اسماعيل.  

CCEC  81 1152003 عمرو خالد زىك سليمان.  

CCEC 82 1152040 فاطمه محسن يوسف البدرى.  
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CCEC  ر   .83 1158066 فرح مصطفر محمد يسن حسنير

CCEC  84 1152092 كريم يارس احمد عىل جير.  

CCEC يف عىل محمد   .85 1152050 محمد احمد رسر

CCEC  86 52384 1 يوسف محمد اسماعيلمحمد انور.  

CCEC 87 1152253 محمد باسل محمد فوزى منير عبدالعزيز.  

CCEC  88 1152329 محمد خالد احمد انور قطر حنفر.  

CCEC 89 1162271 محمد عزت عبدالحميد شعبان.  

CCEC 90 1152056 محمد هيثم احمد عبدالفتاح.  

CCEC 91 1159309 مرام محمد انور عبدالمقصود خطاب.  

CCEC  ر   .92 1152030 مروان مدحت جمال الدين امير

CCEC 93 1152123 مريم عالءالدين محمود محمود محمد.  

CCEC 94 1155112 مصطفر عبدالجواد محمد عبدالجواد.  

CCEC 95 1162249 مصطفر مفيد عبدالمجيد العاشور.  

CCEC  96 1152031 معاذ عالءالدين سليم الشوربجر.  

CCEC  نا حاتم عبدالرحمن   .97 1152330 عبدالعاىطمير

CCEC ف لويز ابراهيم   .98 1152055 مينا ارسر

CCEC ف الدين   .99 1152043 ناريمان رضا عبدهللا محمود رسر

CCEC 100 1152019 نانىس محسن محمد العرباوى.  

CCEC ر صفوت موىس عبدالتواب احمد   .101 1154228 نرمير

CCEC 102 1152324 هاجر هشام كامل اسماعيل نجم.  

CCEC  ف   .103 1152195 محمد انور احمد فهىموائل ارسر

CCEC  ر   .104 1152033 والء ايهاب محمد لواء حسير

CCEC ر حاتم عبدالفتاح فضيل محمد البكرى   .105 1152059 ياسمير

CCEC 106 1155413 يحير محمد يحير محمد.  

CCEC 107 1152117 يوسف محمد عبدالفتاح محمد نادر.  

CCEE 108 1155171 احمد ابراهيم صالح الدين ابراهيم.  

CCEE  109 1 11530 احمد سعيد عبدالستار محمد سليمان.  

CCEE 110 1152111 احمد محمد احمد عبدالباقى حسن.  

CCEE 111 1153182 ادهم عاطف عبدالمطلب محمد احمد حواس.  

CCEE 112 1152029 خالد جمال عبدالرحمن شفيق.  

CCEE 113 1152008 دينا ماجد محمود حامد.  

CCEE 114 1152041 عبدالرحمن صالح عامر حسن.  

CCEE 115 11517063 عبدالرحمن محمد عالء الدين محمد كامل قائد.  

CCEE 116 1153096 عىل جمال محمود القرعيش.  

CCEE 117 1152072 عمر ساىم عبدالسالم حافظ المضى.  

CCEE 118 1152068 عمر سمير عبدالعزيز درويش.  

CCEE ف فكرى نجيب   .119 1152028 مارينا ارسر

CCEE 120 1122127 محمد صالح محمد حسن.  

CCEE 121 1092134 محمود احمد محمد احمد يونس.  

CCEE 122 1154076 مصطفر عبدهللا حسن عبدهللا.  

CCEE ر محمد احمد بيوىم   .123 1152020 هنا حسير

CEM ف محمد توفيق الشورى   .124 1151325 احمد ارسر
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CEM  ر مصطفر   .125 1151021 احمد اكرم يحير امير

CEM 126 1152168 احمد ايمن احمد منير صالح.  

CEM 127 1141413 احمد ساىم عبد الوهاب ربيع.  

CEM 128 1155027 احمد عالء مصطفر كامل طه.  

CEM 129 1155124 احمد مجدى احمد عاطف عامر.  

CEM 130 1148397 احمد محمد ابراهيم الدسوقى محمد.  

CEM يف احمد رزق صقر   .131 1153403 احمد محمد رسر

CEM 132 1153198 احمد محمد فتج عبدالدايم.  

CEM  133 1151014 احمد هشام توفيق خضر.  

CEM 134 1155208 احمد هشام محمد خليل.  

CEM 135 1152199 احمد هشام محمود محمود شتا.  

CEM 136 1151012 احمد يارس صالح عىل.  

CEM 137 1151256 اسامة جمال محمد عبدالعزيز محمد.  

CEM 138 1152086 انجر احمد محمد عىل يوسف.  

CEM  يفايه محمد مرىس   .139 11517104 الرسر

CEM 140 1152156 بدر الدين خالد ابراهيم حسن عباس.  

CEM 141 1153243 تسنيم محمد محمد محمد ابراهيم.  

CEM 142 1152047 خالد محمد ابراهيم عبدالوهاب.  

CEM 143 1152161 خالد محمد احمد عيد عبدالعزيز.  

CEM 144 1152119 رنا عبد الخالق محمد منصور.  

CEM  145 1151385 سيد احمدروان خالد عطيه.  

CEM 146 1151036 زياد محمد عبدالجواد مرىس غيط.  

CEM 147 1155005 زياد وائل شامل اسماعيل عطيه.  

CEM  148 1153121 زياد وليد سيد ابوالخير.  

CEM  149 1144154 سارة مصطفر ابراهيم احمد عبدالفتاح.  

CEM 150 1152152 ساره يارس احمد علوان.  

CEM  151 1154245 موىسسلىم احمد سالمه احمد.  

CEM 152 1153011 سلىم محمد احمد كمال محمد ابوالفضل.  

CEM 153 9 11543 سيف الدين محمد السيد هاشم.  

CEM 154 1153408 عاليه سمير محمد وجدى.  

CEM 155 1158181 عبدالرحمن يرسى محمد عبدالعزيز.  

CEM 156 1151202 عصام الدين محمد احمد الشيال.  

CEM  157 1151166 عبدالعزيز محمدعمار صالح الدين.  

CEM 158 1153301 عمر احمد حسن العدوى.  

CEM 159 1152164 عمر خالد مجدى السيد رسور.  

CEM 160 1142152 عمر طلعت سالم سليمان الشيخ.  

CEM  161 1158261 عمر محمد خطاب حسن عبدالفتاح.  

CEM 162 1152200 عمر مصطفر محمود مصطفر ربيع.  

CEM ف موىس موىس محمد   .163 1152049 عمرو ارسر

CEM  ر مصطفر   .164 1152251 كريم اكرم يج امير

CEM 165 1155170 كريم محمد طارق يوسف اسماعيل سعودى.  

CEM 166 1151210 كريم وليد عادل محمد حسن.  
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CEM ف عباس عامر   .167 1152190 محمد ارسر

CEM ر عبدالرازق   .168 11517337 محمد عادل محمد امير

CEM 169 1151069 محمد عبده محمد السمان احمد.  

CEM 170 1151165 محمد عرفه خالف محمود.  

CEM 171 1151267 محمد محمود محمد كمال محمود منصور.  

CEM 172 1142280 محمد هشام محمد قربر محمد الديان.  

CEM 173 1155381 مرام صادق السيد عبده.  

CEM 174 1152016 مروان احمد طارق عبدالحميد ابوزيد طنطاوى.  

CEM  175 1155025 مصطفر المالمريم عبدالخالق السيد.  

CEM 176 1152132 مصطفر مؤنس كامل محمد خليل.  

CEM  ر   .177 1154093 مياده اسامه احمد السيد حسانير

CEM 178 1154295 مينا ايهاب وصفر روفائيل.  

CEM 179 1123006 مينا رءوف وليم يوسف.  

CEM 180 1151147 نبيله سامح محمد جادو.  

CEM 181 2162002 ندى خالد مصطفر نض.  

CEM 182 1153332 نوران عصام الدين احمد سمير عبدالرحمن.  

CEM 183 1153263 نوران محمد محمد محمد ابراهيم.  

CEM  184 1154427 هنا يونس يوسف محمود مصطفر.  

CEM يف محمود السيد امام   .185 1155018 يارا رسر

CEM 186 1152241 يارا هابر محمد بهاء الدين عىل.  

CEM ر يارس جالل الدين عوف   .187 1154095 ياسمير

CEM بيير احمد   .188 1154333 يمير ممدوح احمد الرسر

EEE 189 11517221 احمد صالح احمد شبل زلط.  

EEE 190 11517159 ارساء نبيل عىل السيد.  

EEE 191 1153230 اسالم عىل الصديق ابواحمد.  

EEE 192 1155270 باسل احمد عبدالوهاب عطوه.  

EEE 193 11517340 بهاء الدين خالد صالح الدين عبدالرحمن.  

EEE 194 1152262 جهاد فوزى حمد السيد عطوه.  

EEE 195 1155223 ساره احمد محمد عبدالوهاب العشماوى.  

EEE 196 1155258 سيف محمود عبدالمنعم شحاته.  

EEE 197 1152135 طارق احمد عبدالفتاح عبدالحليم احمد.  

EEE 198 1153107 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن يوسف.  

EEE  199 1155079 الدين سنوىس الجارجعمر احمد مج.  

EEE يف ر محمود جاد رسر   .200 1155390 عمر حسير

EEE ر محمد هارون   .201 1155026 عمر هشام امير

EEE 202 1152045 ماجد عادل فريد مصطفر كسبه.  

EEE 203 1153294 محمد حاتم زكريا عبدالحميد.  

EEE ر فراج السيد محمود   .204 1152187 محمد حسير

EEE  يف عىل حسب   .205 1153098 هللامحمد رسر

EEE 206 1142395 محمد عبد السميع عبد المجيد حداد عبد الهادى.  

EEE ر عبدالغفار   .207 1152254 محمد مجدى حسانير

EEE 208 1152375 محمد مجدى محمد زىك عارف.  
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EEE 209 1152235 محمود سيد صالح عبدالعزيز صالح.  

EEE 210 1152239 محمود طارق محمد عبدهللا فضل.  

EEE  211 1153001 وليم وهبهمينا عماد.  

EEE 212 11517139 ندى محمد ابراهيم نصار.  

EEE 213 1152255 ندى محمود عبدالفتاح عليوه.  

EEE ف   .214 11517426 هدى نبيل سيد محمد مرسر

EEE  215 1152142 يوسف احمد محمد عثمان.  

MDE 216 1153212 ابراهيم محمد ابراهيم اسماعيل.  

MDE 217 1154252 احمد اوسم عبدالفتاح الطاهر الخطيب.  

MDE  ر   .218 1155266 احمد ايمن عبدالوهاب امير

MDE  219 1153006 احمد عصام محمد عباس محمد الحلوابر.  

MDE 220 1155366 احمد عماد عبدالمنعم عبدالجواد.  

MDE 221 1155167 احمد محمد ابراهيم حسن النجدى.  

MDE 222 1152320 احمد محمد احمد محمد شمس الدين.  

MDE  223 1155260 عبدالرحمن فتوح الجندىاحمد محمد.  

MDE 224 1155074 احمد وائل عرفات المنىس.  

MDE 225 1154103 اسيل ايمن المتوىل السيد.  

MDE 226 1155367 ايمن حسام الدين صفاء محمد عبدالعزيز خطاب.  

MDE 227 11517038 حازم منصور عبدالعزيز عىل سيد.  

MDE 228 1158217 خالد عاطف زكريا عىل حسن.  

MDE  229 1155116 جالل محمد عطيهدينا.  

MDE قاوى ر شاكر عبدالعظيم الرسر   .230 1158048 ريم امير

MDE 231 1165250 سيف الدين احمد سليمان محمد فوزى.  

MDE ر عىل البنهاوى   .232 1155321 سيف الدين مدحت حسير

MDE ف حمدى جمعه   .233 11517394 عبدالرحمن ارسر

MDE 234 1153140 عبدالرحمن شوقى عىل عبدالحفيظ.  

MDE ر عبدالعليم ابويوسف   .235 1151304 عمر حسام حسير

MDE 236 1155423 مايكل ماجد جرجس حنا سليمان.  

MDE 237 1155169 محمد حازم جمال شومان.  

MDE 238 1155240 محمد عارف محمد محمد.  

MDE 239 1155145 محمد مجدى السيد يوسف.  

MDE 240 1159017 هشام احمد محمد احمد متوىل.  

MDE  ر عبدالفتاح محمد   .241 1152318 مصطفر ياسير

PPCC  رسر   .242 1151158 روان عبدالوهاب ابراهيم عبدالوهاب رسر

PPCC  243 1163253 محمد حازم فريد عمار.  

PPCC 244 1112720 محمد عبد المنعم عبد الحميد البكل.  

PPCC 245 1158088 نورهان حسام عبدالغفور احمد هدهد.  

PPCC 246 1152194 وجيدة عادل ابراهيم اسماعيل حجازى.  

PPCP 247 1163251 بسام عادل احمد مصيلج.  

PPCP 248 1153162 بييى عادل عيىس لطف هللا.  

PPCP 249 1153216 خالد سيد بدوي عبيد.  

PPCP 250 1153401 عبدالرحمن حاتم محمد محمود عبدالمطلب.  
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PPCP 251 1152192 هدى نبيل بكر توفيق ابوزيد.  

STE ر ابراهيم   .252 1158348 احمد ابراهيم محمد حسنير

STE  253 1152378 حسن حسن احمداحمد.  

STE 254 1151331 احمد عاصم عزالعرب عبدالسالم.  

STE 255 1132437 احمد عصام متوىل  محمد.  

STE 256 1155214 احمد عىل مسعود سعيد.  

STE  ر   .257 1158052 احمد محمد جمال محمد امير

STE 258 1155039 احمد محمد صالح توفيق.  

STE 259 1155226 اسالم خالد زكريا احمد.  

STE 260 1154404 امنيه اسامه حماد حجاج.  

STE 261 1154359 ايه عمرو محمد عبده محمد.  

STE يف   .262 1158409 جمال عالء جمال رسر

STE 263 1153392 حازم مدحت محسن هالىل.  

STE 264 1151376 خالد محمد السيد الحسيير عبدالقادر.  

STE 265 1143423 خالد وليد محمد عبدالصمد خليفه.  

STE  266 2163001 عبدالمجيد جلبانهسما احمد.  

STE ف محمود جمال الدين محمد عثمان   .267 1158193 سيف الدين ارسر

STE 268 1155419 سيف الدين حازم ابراهيم صفر الدين حسن نضت.  

STE 269 1152303 سيف الدين هشام نض عبدالجواد.  

STE  270 1144398 ضج طارق شوكت حنفر.  

STE  271 1153356 عبدالحميد عامرعبدالحميد احمد عامر.  

STE 272 1153002 عبدالرحمن احمد محمود عبدالحميد.  

STE 273 1151022 عبدالرحمن محمد جمال الدين عبدالعزيز.  

STE 274 1152237 عبدالرحمن محمد عزالدين مفتاح.  

STE 275 1158238 عبدالرحمن مصطفر كامل عبدالودود.  

STE 276 1158317 عبدهللا محسن محمود عبدالحميد.  

STE 277 1131411 عىل محمد عبد الحميد محمد احمد.  

STE 278 1151060 عمر احمد محمد بدر.  

STE 279 1158358 عمر طارق السعيد عبدالعزيز النجدى شعالن.  

STE 280 1154328 عمرو محمد عىل عارف.  

STE 281 1153100 فاروق ايمن عبد المنعم محمود.  

STE 282 1154051 مارينا جوزيف سعد بشاى.  

STE  283 11517379 محمد احمد الرشيدىمازن.  

STE 284 1152087 محمد احمد صالح رزق عبدهللا.  

STE 285 1158062 محمد رجب سيد احمد محمد.  

STE 286 1151305 محمد مجدى صبج محمد مجاهد.  

STE 287 1158108 محمد محمود محمد انور محمود.  

STE 288 1153128 محمود رضا احمد سيد احمد.  

STE  289 1152233 مصطفر الوتار ندى خالد فتج جابر.  

STE 290 11517118 ندى ساىم حسن عبدالمجيد.  

STE 291 1154246 نور حسام الدين محمد كامل عبدالمنعم.  

STE ر قالوون   .292 1152222 نوران ثروت ابراهيم السيد حسير
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STE 293 1153387 هشام محمد فاروق محمد مسعد.  

STE 294 1151360 يوحنا نارص حليم بخيت.  

STE  295 1152244 الدين يوسف محمد خليليوسف بهاء.  

STE  296 1152131 يوسف محمد عبدالمنعم السالموبر.  

STE ى سعيد   .297 1154269 يوسف نشأت برسر

STE  298 11517369 يوسف يحير  محمد احمد دسوقى.  

WEE 299 1152411 ابراهيم محمد ابراهيم رشدى.  

WEE 300 1169261 احمد خالد سيد عبدالمقصود.  

WEE  301 1169244 ابوهديمهاحمد سمير احمد سيد.  

WEE  ر   .302 1141409 احمد هشام رحومه حسير

WEE يف محمد المناديىل ه محمد رسر   .303 1152306 امير

WEE ف جمال متوىل   .304 1152106 ايمن محمد ارسر

WEE ى محمود حسن   .305 1159322 ايه ايهاب صير

WEE 306 1155099 دينا احمد عبدالرازق احمد.  

WEE 307 1169262 روان محمد فؤاد حسن عبدهللا.  

WEE 308 1158323 ستيفن رجابى وليم عبدالشهيد.  

WEE 309 1151395 سلىم نبيل محمد بدر انور.  

WEE 310 1158172 عبدالرحمن رمضان طه مراد.  

WEE   وز خالد حسن الليي   .311 1151227 فير

WEE 312 1153347 ليىل احمد وجدى محمد عبدالدايم.  

WEE 313 1159176 محمد طلعت عبد الغفارعىل.  

WEE 314 1159044 مصطفر حسن مسلم مرىع.  

WEE 315 1153071 ندى اسامه عبدالغفور احمد هدهد.  

WEE ر عطية   .316 1152296 نورهان بشير امير

WEE 317 1124422 هبه هللا عىل سيد احمد محمد.  

WEE 318 1151265 هديل احمد طارق محمد الشابوري.  
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CCEC 1 1152151 احمد اسامة عبدالعاىط محمد.  

CCEC 2 1124313 احمد شمس الدين محمد محمد عبد الرحمن.  

CEM 3 1141402 احمد محمد عبد الحميد هنداوى.  

EEE 4 1152129 احمد محمد عفيفر سليمان.  

AET 5 1142344 اسيل ماهر محمود احمد ابوفجور.  

STE 6 1141085 خالد احمد محمود جميل.  

CCEC 7 1152082 رنا ابراهيم حسن ابواالرشاد.  

AET 8 1154412 رؤيا عادل محمد محمد رمضان.  

STE 9 1135197 سيف الدين عادل عبدالرحمن سيف النض.  

CEM ى محمد فايد   .10 1092447 عبد الرحمن خير

STE 11 1152157 عمر خالد محمود محفوظ.  

AET 12 1152084 عمر محمد عىل محمد عبداللطيف شكرى.  

AET 13 1144326 محمد احمد عبدالج  محمد منصور.  

STE 14 1153091 محمد صالح عىل محمد درويش.  

CEM 15 1155207 مصطفر خالد احمد فرغىل السيد.  

AET  ر   .16 1135191 هشام نض محمد الدسوقى محمد حسنير

AET 17 1145065 هند مسلم حامد يوسف.  

EEE 18 1152213 هيثم طارق السيد محمد.  

STE 19 1158205 يارا احمد ابراهيم ابراهيم ابوشهاب.  
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STE 1 1158138 ابراهيم احمد ابراهيم احمد.  

PPCC 2 1163256 احمد اسامة عثمان محمد يعقوب.  

STE ر محمد   .3 1152345 احمد حمزه حسير

PPCP  4 1132418 المنعم ناصفاحمد حيدر السيد عبد.  

MDE 5 1153064 احمد محمد ابراهيم محمد.  

STE ر سيد نافع   .6 1152339 احمد هشام حسير

EEE 7 1153080 انطوبر رفيق رزق عزيز.  

CCEC 8 1143073 حسام الدين حافظ سعد شحاته.  

EEE 9 1153218 ري  هام عاطف كمال محمود رسور.  

AET 10 1151422 خفاجى محمد ممدوح احمد ساره.  

EEE 11 1142303 سلىم خالد محمد حامد.  

STE 12 1158248 شهاب الدين احمد خليل ابراهيم حسن.  

PPCC 13 1141050 عبد هللا محسن سعد محمد محمود العسكرى.  

CEM 14 1151290 عبدالرحمن محمد نجيب الدسوقى عبدالرحيم.  

WEE 15 1149286 عالء خالد عبده احمد.  

PPCC  يف ساىم   .16 1143184 عبدالسيد يوسفعمر رسر

EEE خ   .17 1152433 عمر صبج محمود احمد ابورسر

EEE  18 1112761 فاراى زيفاناى توجاريير.  

CCEC 19 1152023 لميس محمود مج الدين حسن عوض.  

STE 20 1153179 محمد احمد سيد عىل عيد.  

CCEC ر محمد   .21 1152386 محمد سامح شاهير

PPCC 22 11417102 محمد عالء الدين محمد مدبوىل.  

CEM 23 21617006 محمد مصطفر بيلونة.  

STE 24 1131230 محمود محسن حسن محمد جاويش.  

CEM 25 1152357 مريم محمد احمد مختار ابراهيم عبده.  

CEM 26 11517236 مهند فتج محمد عبدالحليم مصيلج.  

CEM 27 1154046 يمير مازن محمد لبيب.  

 


