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AEMابراهيم حمدى ابراهيم محمد الشافىع11180098

AEMاحمد عاطف صابر محمد زهران21165168

AEMاحمد محمد مصطفى محمد صوان31170434

ل عىل طلعت جوده وصفى41170382 AEMاحمد وائ

AEMأمجد سمبر عثمان محمد العبد51162223

AEMحازم ساىم عبد الرؤوف زراره61170050

AEMحسام محمد السيد محمد74180288

AEMعبد الرحمن احمد عىل طه عىل81168159

AEMعبدالرحمن احمد عبدالهادى صادق94180297

AEMعبدالرحمن عىلي صالح عبدالمقصود101162366

AEMعبدالرحمن مجدى ابراهيم الساىع114180284

AEMعبدالرحمن مجدى ابراهيم الساىع124180284

AEMعبدهللا محمد عبدهللا الشايب131170205

AEMعبدهللا وحيد السعيد عبدالهادى راشد141170476

AEMعمر عبدالعزيز محمد عباس151170219

AEMعمر ممدوح محمد عىل سيد161165196

AEMكريم خالد حسن ابراهيم الواىل 171170147

AEMكريم طارق احمد محمد المليجر181170501

AEMلؤى يارس كمال حسن عمر عبد الوهاب191180181

AEMليىل محمد خاطر الدويك201170136

AEMمحمد احمد عبد الحميد محمد سالمان211180248

AEMمحمد احمد محمد كيوان221180265

ف ابراهيم قمر الدوله231162321 AEMمصطفى ارسر

AEMمصطفى عمرو محمد نادر احمد غيث241180203

AEMمعتصم مج محمد احمد عىل251180108

ف نرص عبدالسالم حمودة261180520 AEMملك ارسر

ف محمد محمد271170367 AEMمنةهللا ارسر

ى281170068 AEMمينا باهر نظىم جرجس حنير

AEMندى عبدهللا محمود احمد294180280

AEMهشام احمد محمد كمال محمد محمد سالمان301170029

AEMهشام صالح الدين عىل حسن311165363

AETابراهيم احمد محمود فرج321170469

ى محمود طاحون331170093 AETاحمد محسن خبر

AETارساء عمرو طه السيد 341163157

ف المظفر طه احمد خليل 351170176 AETاالء ارسر

AETامنيه عالء عطيه عبدالمقصود محمد361170077

ه حسام الدين سيد محمد مصطفى371170269 AETامبر

AETايمان مصطفى سيد السمانى381170051

ى المراكبر391170372 AETايه اكرم احمد حسنير

AETآمن يارس ابوالنجا عبدالغفار401170525

AETبسمه خالد اسماعيل سيد411170028

AETتسنيم طارق كامل الشاعر421170082

ى فتج مصطفى عىل 431180160 AETتفى حسير

ى441180219 AETتفى عادل محمد مختار حسير

AETجنة عماد ثروت محمود المهيلىم451170420

ى عبد المطلب النجار461180096 AETحبيبة بهاء الدين حسير

AETحبيبة يارس محمود محرم عبدالملك471180060

ى481180572 AETحبيبه محمد كمال الدين حسير

AETخالد طارق محمد كمال جمعه491170125

ى ابراهيم501170036 AETخالد عمرو حسير
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AETداليا محمد يوسف حموده511164289

AETدنيا عالء الدين شفيق عبدالرحمن521170516

AETدنيا مدحت احمد ابراهيم مجاهد531180174

AETرحاب خالد عىل محمد بدر 541180326

ى عبدالمعىط غازى551164376 AETريم محمد خبر

AETزياد محمد محمد العزب 561164231

AETساره محمد حسن محمد571170130

AETسلىم احمد مصطفى فوزى محمد فوزى 581180080

ى احمد591170016 ف بليغ صبر AETسلىم ارسر

ف سيد عبدالرحيم601170394 AETسلىم ارسر

ل ممدوح مصطفى عىل611142149 AETسيف الدين وائ

AETسيف انى عبدهللا يوسف عبدهللا621155225

AETشاهندة جمال احمد حسن حجاجر631170439

AETعبدالرحمن ايمن صالح الدين الغمراوى641180476

AETعبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد بدوى651170486

ى661180402 AETعبدهللا محمد سيد ابراهيم محمد الشير

AETعمرو عصام محمد طه عبدالوهاب671162051

AETفادى ممدوح كمال حليم681164432

ف محمود محمد691180370 AETفرح ارسر

AETفريده حسام هالل محمد هالل701170553

AETفريده وليد عىل الباز احمد711180502

AETماهينار صفوت ابوالسعود محمد عىل721170195

AETمحمد ابو القاسم زين العابدين محمد731162343

ى741162086 ف عىل طه حسير AETمحمد ارسر

AETمحمد عبدالجواد السيد طيبه751148227

ى محمد احمد761170492 AETمريم حسير

AETمريم عماد سمبر صالح 771170116

AETمريم محمد نجاح الدين السعيد سالم 781170459

ى791180019 AETمصطفى حسام الدين مصطفى نور الدين حسير

AETمنة هللا ضياء الدين محمد البيك801164370

 امبر منبر وهيب811170244
ى

ف AETمبر

ن طارق محمد ابراهيم احمد 821164019 AETنادي

AETناريمان هانى يوسف البسيونى عامر831164230

AETندى ايهاب السيد جاد عبدالهادى841154388

AETندى عىل صبج عىل راشد851170561

AETندى محمود اسامة متوىل باز861170437

AETنهله محمد حفناوى حفناوى الففى871180117

ه ابراهيم عدىل عبدالنعيم881164305 AETنبر

AETهاجر محمد عبدهللا محمد عبدهللا 891170274

AETهبه محمود احمد عبداللطيف901164298

911170169 
ى

AETهنا محمد حسن عبدالسالم عرف

AETوليد عالء فتج انيس921170343

AETيازا صفوت صبج عىل931163076

AETيحبر عمرو عبدالحكيم يسن9411617092

AETيمبى مصطفى الحسيبى الرفاىع951180185

CCEاحمد محمد توحيد السيد 961180371

ى احمد ابراهيم ابراهيم971180594 CCEحسير

CCEخالد محمود محمد خليفة يونس981180105

CCEعبدالرحمن محمد محمود عىل994180281

CCEعمر طارق أحمد محمد عىل عامر1001180004

2/10 8/23/2020



أسماء الطالب الذين لم يقدموا عىل الموافقة األكاديمية عىل مكان التدريب الصناعي

2020 أغسطس 22حتى  (الخطوة الثانية لتسجيل التدريب الصناعي)

نامجاسم الطالبكود الطالب.م البر

CCEماجد مجدي عيد نرص العسيىلي1011180358

CCECاحمد ابراهيم احمد ابراهيم الجرف1021180262

CCECاحمد ابراهيم عبد اللطيف احمد محمد1031170024

CCECاحمد اسامة عبدالعاىط محمد1041152151

CCECاحمد اسامه محمد جالل السيد1051170504

CCECاحمد جابر خرصى احمد1061170091

CCECاحمد حاتم عبدالرحمن حاتم الطحاوى1071170139

ى عبد الغبى محمد عبد الرازق ابوزيد1081170570 CCECاحمد حسير

CCECاحمد سامح محمد احمد الصوالج1091162351

CCECاحمد شمس الدين محمد محمد عبد الرحمن1101124313

CCECاحمد طارق محمد عبدالقادر1111170472

CCECاحمد محمد عبد الفتاح العمراوى1121162172

CCECاحمد محمد عزت مرزوق1131162033

CCECاحمد محمد يج ابوالسعود1141170535

ل حمدى السعيد1151162265 CCECاحمد وائ

CCECادهم محمود طه يوسف حسن1161170115

CCECاروى ايهاب محمد فاروق حمودة1171180480

CCECاروى حسام الدين سيد احمد احمد سيف1181162015

CCECاسامه يج حمدى محمد السيد1191170141

ف عبد العزيز السيد ابراهيم1201170152 CCECاسالم ارسر

CCECاالء مدحت محمود حاتم يوسف كامل1211162336

CCECايمان جمال البدوى احمد1221170298

CCECايه ايمن محمد عاطف السمدونى1231162359

CCECايه عبد الوهاب محمد عبد الوهاب وهبه1241170127

CCECباسم كميل كمال رستيال1251170187

CCECبسنت احمد ماهر محمد الليبى ابراهيم1261170030

CCECبسنت لؤى عبدهللا محمد لبيب عامر 1271170507

CCECجيالن باسم محمدى مدبوىل1281162021

CCECحازم محمد فهىم محمود1291170300

CCECحسام الدين حافظ سعد شحاته1301143073

CCECحسام حازم عزت محمد موىس1311170289

CCECخالد عىل محمد كامل عىل شعالن1321170395

CCECدانيال باسم فؤاد اسكندر1331170524

CCECرانى حاتم عبد الستار ابو ناعم1341162226

ف محمد رضا عنانى 1351170288 CCECربا ارسر

ف محمد رضا عنانى 1361170288 CCECربا ارسر

CCECرحاب احمد محمد عبدالحافظ عمران1371162297

CCECرؤى مجدى محمد عىل1384180298

CCECزياد سامح صبج حسن صبح1391180474

CCECزياد كمال الدين شبل بدوى1401170397

CCECزياد محمود عبد الاله هالل1411162122

CCECزينه عبدالمعز محمود حسن1421164309

CCECسلىم فرغىل احمد فرغىل1431164263

CCECسماح محمد احمد عبدهللا1441170160

CCECسيف محمد امام محمد عبدهللا مرزبان1451180387

وق محمد رشدى عبده عىل1461170110 CCECرسر

CCECطارق نيازى طه الففى1474180307

CCECعبدالرحمن محمد امام احمد1481170386

CCECعبدالرحمن ممدوح محفوظ عبدالغبى1491170480

CCECعبدهللا حسام محمد عقرب1501161360
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CCECعبدهللا صالح عبدالقادر محمود1511170454

CCECعىل احمد رفعت حماد1521165430

CCECعىل احمد رساج الدين السيد الحلفاوى1531170056

CCECعىل يارس صفوت محمود15411617047

CCECعلياء خليفه عىل خليفه احمد 1551170315

CCECعماد عالء الدين عبدالحميد السيد1561162431

CCECعمار يارس السيد حسن سالم1571180064

CCECعمر خالد السيد محمد1581162052

CCECعمر طاهر يوسف محمد كامل1591165213

CCECعمر محمد احمد عبداللطيف 1601162003

CCECعمر محمد جمعه حسن عبدالعزيز1611170246

CCECعمر محمد مجدى فرج1621163408

CCECعمرو هشام محمد عفيفى 1631162377

CCECفاطمه عادل عباس محمد الغبارى1641162170

CCECفاطمه عثمان محمود عثمان وهدان1651162040

CCECفاطمه عثمان محمود عثمان وهدان1661162040

ى عبدالفتاح1671170530 CCECفاطمه فوزى محمد صبر

CCECفتج نبيل فتج1681170571

CCECفرح فؤاد عىل ابراهيم همام1691164197

ى رفعت عبدالج السكرى1701152302 CCECكريم حسام الدين حسير

CCECكريم عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد زغو1711162318

CCECكريم محمد عطية مسعد محمد1721170440

ل محمد زين الدين عىل1731170058 CCECكريم وائ

CCECلميس محمود مج الدين حسن عوض1741152023

CCECلؤى محمد حامد محمود1751170067

CCECليىل مصطفى فاروق محمود محمد هالل1761170020

CCECماريز حسبى فيكتور حسبى1771163132

CCECمازن ايمن فتج عىل مصطفى1781170200

CCECمازن عمرو احمد عبده محمود1791180005

CCECمايكل راىم عزت نصيف1801162012

ى عزيز1811162165 ى حسير CCECمحمد احمد حسير

ف محمد محمد عرفه1821162077 CCECمحمد ارسر

CCECمحمد السيد عبدالرحمن سليم1831170239

CCECمحمد خالد محمد ابراهيم شمس1841180552

CCECمحمد محمد سعد محمد داود1851170044

CCECمحمد محمود محمد احمد غالب1861170054

CCECمحمد وليد مدنى محمد مدنى1871170220

CCECمحمود احمد عالء طه احمد القوىص1881170597

CCECمحمود عزت محمود نجيب المغرنر1891170532

CCECمرام محمد حسبى غريب1901170533

CCECمروان كفاح فتج محمد البطل1911162419

CCECمريم محمد احمد الباز يونس 1921170546

CCECمريم محمد اسامه عىل حسبى الخشاب 1931170470

ى سعد محمد1941170258 CCECمريم محمد امير

CCECمصطفى حازم عبدالغفار عوض عمر1951162398

CCECمصطفى حازم مصطفى كامل احمد كامل1961170033

يف احمد مراد1971162153 CCECمصطفى رسر

CCECمصطفى عاصم انور قطب ابوعرب1981170223

ف ذىك السيد1991170353 CCECمعاذ ارسر

CCECمنه هللا سمبر محمد عبدالغفار عبدالحميد2001170509
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CCECمنه هللا هانى مصطفى عبدالواحد2011162319

CCECمهاب حسام الدين فكرى محمود2021180074

CCECمهاب حسن احمد محمد عبدالحميد 2031170281

CCECمونيكا ايهاب فهيم سيدين2041170038

CCECنادر يوحنا اديب عبدالمسيح2051180477

ن محمد مجدى مصطفى حسن 2061170453 CCECنادي

CCECنانىس حسن طايع حسن احمد2071162114

CCECندى خالد محمد فؤاد السيد الخاىم 2081170270

CCECنور ايمن جعفر زهرى2091170408

CCECنورا كامل عبدالعزيز محمد زىك2101162421

يف رشاد خطاب2111162016 CCECنوران رسر

CCECهبه عىل حسن عىل ناصف2121170134

يف عزت السيد ابو بكر2131164373 CCECهدى رسر

CCECيوسف احمد عىل يرسى فراج حلوه2141170424

CCECيوسف سيد مصطفى محمد عىل21511617065

ى2161165209 ى احمد محمد حسير CCEEاحمد حسير

CCEEاحمد طارق احمد السمان2171170445

ى عالم2182180001 CCEEاحمد عبده محمد حسير

CCEEاحمد عصام محمد زىك جمعه2191162109

ف سيد محمد عطوة2201170581 CCEEأسامة أرسر

CCEEتحيه عزت عوض فرج2211170242

ى الهالىل2221170347 CCEEحبيبه محمود عبد ربه حسير

CCEEحسام محمد حسن الراوى2231165268

CCEEخالد محمد حسبى احمد2241170102

CCEEخالد مصطفى مصطفى يوسف عبدالرازق2251170427

CCEEريم سامح محمد سيف الدين احمد2261170009

CCEEزياد هانى محمد سعيد ابراهيم السيىس2271162074

CCEEعمرو ممدوح فاروق محمد ابراهيم2281162039

CCEEفاطمه عزت عوض فرج2291170254

CCEEكريم محمد احمد شحاته الدماىط2304180299

CCEEكريمان محمود يوسف نبيل محمود عفيفى2311170159

CCEEلؤى ساىم عبد السالم حافظ المرصى2321170031

CCEEمحمود عارف محمود محمد حسن2331165022

CCEEمروان ايهاب كمال محمد عبد الرحمن2341170057

CCEEهدى احمد مصطفى محمد بدوى2351170342

CCEEيوسف عبدالحميد احمد عبدالعليم2361170415

CEMاحمد  نارص الدين توفيق زوام2371161385

CEMاحمد حمدى متوىل موىس2381170322

 منصور2391168205
ى

CEMاحمد عبد السالم عبد الشاف

CEMاحمد عصام محمد ابراهيم 2401170249

CEMاحمد عمرو محمد بدران 2411162190

CEMاحمد محمد عبد الحميد هنداوى2421141402

CEMاحمد محمود عبد الخالق محمود24311617156

CEMاحمد مج منصور السيد شعالن2441170359

ى2451161306 CEMاحمد مدحت عبدالوهاب محمود الخرصى

CEMاحمد هشام احمد احمد حجاب2461170202

CEMاحمد يرسى احمد عىل2471161177

CEMارساء محمد رجب محمد2481161374

CEMالشيماء ظافر عبد الصمدمصطفى2491170376

ى عبدالسالم2501170426 ف صبر CEMحسام ارسر
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ى احمد بدير احمد 2511162026 CEMحسير

CEMدعاء مختار محمد عبدالمطلب هالل 2521170197

CEMسلىم احمد حسن احمد العدوى2531162277

CEMعبدالحليم عىل محمد محمد عىل2541170327

CEMعبدالرحمن ايهاب سمبر مصيلج2551165284

 عبدالرحيم2561151290
ى

CEMعبدالرحمن محمد نجيب الدسوف

ل عماره هاشم2571170414 CEMعالء وائ

CEMعىل طارق سعد عبد الفضيل زهران 2581161220

CEMعىل محمد عبدالعزيز ابراهيم2591161307

ف عمر محمد2601170252 CEMعمر ارسر

CEMعمر حسام نبيل خاطر2611168167

CEMعمر طلعت سالم سليمان الشيخ2621142152

CEMعمر محمود شمس الدين بغدادى2631170146

CEMعمرو محمد السيد عزت2641170045

CEMعمرو منترص محمد عبدالرحيم2651165313

CEMفرح محمد امال محمد فهيم2661164310

ه 2671170456 CEMكريم يارس سيد محمود دوم

CEMمارينا امبر اسحق جرجس 2681170108

 عبدالحليم2691168045
ى

CEMمحمد اديب عبدالشاف

ى2701162058 CEMمحمد ايهاب يحبر عبدالرؤف العرسر

ى2711162058 CEMمحمد ايهاب يحبر عبدالرؤف العرسر

CEMمحمد جمال عبدالحكيم محمد سليمان2721168023

CEMمحمد ساىم حسن سليمان2731161005

CEMمحمد عبد المجيد مجد عبد الفتاح راىصى2741170027

CEMمحمد عمر ابو الفتح عىل يوسف المدبوىل 2751170277

CEMمحمد مصطفى بيلونة27621617006

CEMمحمد مصطفى بيلونة27721617006

CEMمحمود عمرو محمود ابو السعود 2781161124

CEMمرام عبدهللا ابراهيم عبدهللا2791170560

CEMمريم عثمان محمد عبد الرحيم 2801162131

CEMمصطفى جمال عبد الحكيم محمد سليمان 2811168180

CEMمصطفى عبدالبديع السيد محمود2821170604

CEMمنه هللا نائل سمبر احمد سليط2831163044

CEMندى محمود حسن احمد محمد2841170131

CEMنرفانا احمد طه سالم 2851170294

يل كامل معوض2861142177 ى روب CEMنرمير

CEMنغم احمد مصطفى حجازى2871164008

ة دياب حسن عىل  2881170230 CEMنبر

CEMيمبى مازن محمد لبيب2891154046

CIEالفاروق طلعت فاروق احمد2901170240

ه2911170284 CIEانس سعيد الصبج محمد عمبر

CIEكمال قاسم محمد كمال قاسم2921170015

ى عزام2931170235 CIEمحمد اسامه السيد عطيه محمد حسير

CIEنورهان البغدادى محمد سيد احمد2941170551

ش زغو2951161362 EEEاحمد حلىم ذىك دروي

ى محمد العيسوى2961165041 EEEاحمد خالد امير

EEEاحمد سعد عبد المنعم السيد2971161175

EEEاحمد سيد عبد العال يوسف الحمزاوى2981180001

EEEاحمد محمد عبدالفتاح محمد هجرس2994190284

EEEاحمد محمد عفيفى سليمان3001152129
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EEEاحمد مصطفى محمد المطبعجر3011165085

EEEاحمد وفانى شحات محمد3021170302

ل رضا عىل محمد3031162232 EEEاسالم وائ

EEEبيشوى عاطف فرج حنا3041163078

EEEجميل مجدى انطون بدره3051162355

ه3061165200 ى كبر ى حسن حسير EEEحسير

ى محمد عىل جنينه3071165317 EEEحسير

EEEخالد هانى عبد الستار ابراهيم الصباغ3081165158

EEEزياد عالء عبدالفتاح محمد شحاته3091170360

EEEشادي حاتم عبد الفتاح  عبد الواحد غاىلي3101180463

بيبى منصور3111162035 EEEشهد عفت عبدالحميد الرسر

ف فؤاد محمد احمد3121170060 EEEعبد الرحمن ارسر

ى سعودى3131170012 ى عبد الرحمن حسير EEEعبد الرحمن حسير

ى عبدالجيد3141170518 EEEعبدالرحمن خالد محمد ابوحسير

ى3151163030 EEEعبدالرحمن عمر طه حسير

EEEعبدالرحمن هشام السيد عصام الدين لبيب3161180372

EEEعىل عماد عىل حلىم احمد موىسي3171170399

EEEعىل محمد الصابر احمد عبدالرحيم3181168416

EEEعىل محمود عىل محمود احمد3191153105

ف عبد الملك محمود عىل3201170052 EEEعمر ارسر

EEEعمر ماجد محمد محمد 3211170301

EEEعمر محمد عبد المطلب محمد احمد سالم 32211617160

EEEعمر محمد عبدالغبى محمد شحاته3231180042

EEEعمر محمد محمد عىل السيد32411617327

EEEعمرو محمد اسماعيل طلب3251152130

EEEفاراى زيفاناى توجاريبر3261112761

يال ارسائيل3271180151 EEEماريو عصام غبر

ى جالل الدين عياد 3281180177 EEEمحمد اكثم امير

EEEمحمد حسام محمد سعيد عبدالفتاح3291170527

EEEمروان عزت حلىم ابراهيم3301170380

ف حسن غانم3311170174 EEEمريم ارسر

EEEمصطفى ماجد مصطفى خرصى 3321162134

EEEمصطفى محمد عبدالعزيز سالم3331162387

EEEمصطفى محمد هاشم عبد المجيد3341162119

EEEممدوح هانى محمد ممدوح عبدالوهاب3351170381

ى محمود الطويل3361170222 EEEمنه هللا عثمان حسير

EEEمنه هللا وليد شاكر حنفى 3371162137

EEEىم سمبر متوىل السيد الحداد 3381165120

EEEهايدى محمد مصطفى عىل3391170341

EEEهشام محمد فارس زىك3401170393

EEEهيثم طارق السيد محمد3411152213

EEEيحبر زكريا عليان سلمان34211317425

EEEيوسف احمد المهدى محمد عزيز الخطيب 3431162194

HEMاحمد الطاهر عبدالراىصى الطاهر3441170521

HEMاحمد حلىم احمد محمد3451170539

HEMاحمد رجب عبدالقادر عىل3464180597

HEMاحمد سامح عىل احمد فرغىل3474180302

ى3481170002 HEMاحمد محمد مصطفى حسير

ف ابراهيم متوىل خاطر3491170529 HEMادهم ارسر

HEMارساء حسام فوزى عبدالحميد زهبر3501170481
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HEMاالء اسامة احمد محمد عواض3511170185

HEMامبر اسامه محمد سليم رجب3521162322

ة محمود فريد صالح االبيانى3531170498 HEMامبر

HEMتسنيم عادل محمد فهىم زقزوق3541162182

يف محمد كامل الففى3551170122 HEMدعاء رسر

HEMسلىم حازم عبدهللا احمد عبدهللا3561170425

HEMسلىم عطيه احمد الحسيبى محمد3571170211

HEMسمر نبيل الحسيبى الشيخ3581180078

HEMعبد هللا محمد جالل السحيىم3591180255

HEMعبدالرحمن حسام فتج حموده3601170371

HEMعبدالرحمن محمود سليمان قاسم ابوشناف3611180140

HEMعال ايمن عبدالفتاح المغرنر3621180274

HEMعمر هشام عبدالفتاح محمد ضوه3631170065

HEMفاطمة عصام محمد جاب هللا3641180606

HEMمحمد احمد عبدالمنعم محمد3651170232

HEMمحمد كامل عىل محمد محمد 3661180346

HEMمصطفى عمر مصطفى السيد بيوىم 3671180342

HEMمنة هللا كامل عىل محمد نوار3681170354

HEMمنه هللا هشام حسن احمد ابو النرص 3691180155

HEMنارص فكري عبدالشهيد3701170579

ى محمد احمد محمد 3711180411 HEMنرمير

HEMهشام خالد احمد الجندى3721170479

ل محمد معروف الصاوى الشاىم3731170431 HEMيارا وائ

HEMيمبى صباح محمد المعرصاوى3741180186

HEMيوسف صالح محمد حسن السيد3751170191

HEMيوسف عمرو احمد عادل سليمان يوسف3761170157

IEMابراهيم عبد العزيز محمد جمال الدين 3771164184

IEMخالد عمرو صالح الدين متوىل 37811617243

IEMعمر احمد محمد نجيب السيد الطويل3791161036

IEMعمر يارس عبدالوهاب عبدالمعبود حجاج3801162286

IEMمدحت محمد ابراهيم محمود 3811162118

IEMمريم يوسف جرجس ابراهيم 3821162163

ى محمد فتج عبد الموىل عىل 3831165241 IEMياسير

يف جالل الدين محمد3841170151 MDEاحمد رسر

MDEاحمد محمد عزت محمد صادق احمد3851162127

MDEاحمد مصطفى مصلح محمد3861170183

MDEاحمد يحبر يوسف السيد3871165064

ل نبيل فهىمي احمد فهىمي3881180395 MDEالحسن وائ

ى3891165301 MDEزياد تامر فؤاد طه حسير

MDEزياد عمرو سعيد اسماعيل 3901165179

ى رجب عىل3914191315 MDEعبدالرحمن صبر

MDEمحمد احمد نرص محمد مشاىل3921168354

MDEمحمد عماد حمدى حسن القطان3931162264

MDEمحمود عىل عبد الحميد محمد حسن 3941165239

MDEنورالدين احمد محمد نورالدين احمد الوسيىم3951165088

MDEيوسف مصطفى حسبى احمد3961170303

ى غيضان3971180014 MEEاحمد هانى احمد ماهر حسير

ى الجنيدى3981180349 ف ايهاب عباس حسانير MEEارسر

MEEبسمة عصام يوسف عبد العاىطي3991180580

MEEروان خالد حسن يوسف4001180369
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MEEسحر مصطفى ابراهيم العاىص4011180553

ف ابراهيم بسيونى4021180548 MEEعمر ارسر

MEEفارس نبيل محمد محمد الصورى4031180496

MEEكريم تامر فاروق محمد عىل  4041180478

ف عيد يوسف4051180269 MEEمحمد ارسر

MEEمحمد جمال عبدالعليم احمد4061180524

MEEمحمد طارق محمود  الحبىسر4071180444

MEEمصطفى محمد سعيد فتوح 4081180179

MEEمها مرتضى عبد العظيم مصطفى4091180583

MEEميار محمد مصطفى محمود سند4101180408

MEEيوسف محمد فايد عبد المنعم4111170135

PPCمنه هللا عىل سليمان محمد كروش4121170537

PPCCاحمد اسامة عثمان محمد يعقوب4131163256

يف ساىم عبدالسيد يوسف4141143184 PPCCعمر رسر

PPCPاحمد عىل محمد عىل ميدان4151143132

PPCPعبد الستار محمد عبد الستار عبد الحميد محمد اسماعيل4161143209

ونر4171158175 ن  الرسر
ى

PPCPعىل محمود محمد دسوف

SEEاحمد اسامة يوسف عبدالفتاح ابوقوره4184190265

SEEساندرا عالء شكري محمد خطاب 4191180462

SEEعمرو احمد فاروق مبارسر4201180440

STEابراهيم احمد ابراهيم احمد4211158138

STEابراهيم عادل محمد عماره قاسم4221165084

STEابراهيم عادل محمد عماره قاسم4231165084

STEاحمد ابراهيم اسماعيل الديبىك4241170320

STEاحمد ابراهيم محمد محمود4251113848

STEاحمد خالد فوزى يوسف اليارسجر 4261162149

STEاحمد زاهر محمد محمد عىل جعفر4271164349

يف السيد حامد عياد4281170021 STEاحمد رسر

STEاحمد محمد احمد يونس4291151417

STEاحمد هشام احمد سعيد عبدالحميد4301162188

STEاسماعيل حسبى عبد المنعم السيد حمادة 4311162228

ى4321170578 ى احمد مصطفى حسير STEالحسير

STEبيبى أنور ميخائيل 4331170585

STEجورج ماهر بباوى معوض4341170574

STEرفعت احمد عبد الرحيم محمد مطر4351170047

STEسيف الدين عادل عبدالرحمن سيف النرص4361135197

STEعبد الرحمن خالد محمد فكيه السيد4371168111

STEعبد الرحمن محسن محمد عبد العال 4381168146

ى4391168308  حسير
ى

STEعبدهللا يارس الدسوف

STEعىل ابراهيم شحاته مرىس احمد4401168079

STEعمر احمد عىل عىل4411170213

STEعمر مجدى طه عبدالعظيم4421170150

STEكريم محمد ابراهيم محمد الغرباوى 4431162214

ى4441163434 STEلؤى وليد كمال الدين عبدالمهمير

STEمحمد احمد سيد عىل عيد4451153179

STEمحمد السيد محمد السيد مكاوى 4461163233

STEمحمد السيد محمد الغزوىل4471152144

STEمحمد ايمن مج الدين يوسف 4481164204

STEمحمد حاتم زكريا حمزه ابو اليرس 4491170272

ى4501165304 يف كامل محمود شاهير STEمحمد رسر
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STEمحمد صالح الدين حسن احمد وصفى4511168258

STEمحمد محمد محمد احمد شهاب4521170019

STEمحمد محمود طاهر محمد احمد4531170520

ش مصطفى4541170026 STEمحمود سيد محمد دروي

STEمصطفى ايمن جميل محمود4551170337

STEمصطفى محمد الجيوىسر محمد ربيع4561170418

ى محمد جميل محمد سيد4571165412 STEمعبى

STEهاجر محمد محمود عىل4581162098

STEهديل رافت عبد هللا محمد4591144416

STEيحبر محمد نبيل محمود احمد خشبه4601164368

STEيوسف حامد محمد الجوهرى4611170398

STEيوسف طارق بدر عىل4621161102

STEيوسف طارق بدر عىل4631161102

STEيوسف كليب سيد عىل ابو جبه4641170224

ى كمال الدين4651170308 WEEامامه احمد حسير

WEEعبد الرحمن محمد شبل عبد الواحد4661168238

WEEعالء خالد عبده احمد4671149286

WEEعلياء عماد الدين عبدهللا محمد الديب4681170549

WEEعمرواكرم انيس الليبى4691165139

WEEغادة صالح محمد محمود راشد4701170495

WEEفرح احمد محمد عبدالمجيد4711170506

وز حمدى فاضل نوار4721170309 WEEفبر

WEEمحمد مصطفى سيد السمانى4731170306

WEEمحمود عبدالحميد ابراهيم احمد4741170310

ى عبد الموجود4751169110 WEEمروان محمد عىل صبر

WEEمروة احمد سعد ابورسي    ع4764180506
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