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EEEابرام حسام سمير فام11142100

STEابراهيم عادل محمد عماره قاسم21165084

MDEابراهيم عبد العزيز محمد جمال الدين 31164184

MDEابراهيم محمد ابراهيم اسماعيل41153212

WEEابراهيم محمد ابراهيم رشدى51152411

CEMابراهيم مدحت ابراهيم محمد حسن الفطاطرى61168080

CCEEاحمد ابراهيم صالح الدين ابراهيم71155171

STEاحمد ابراهيم محمد حسنين ابراهيم81158348

CCECاحمد اسامة عبدالعاطى محمد91152151

PPCPاحمد اسامة عثمان محمد يعقوب101163256

CCECاحمد اشرف محمد محمود111152032

AETاحمد ايمن نصر حامد نصر121170035

AETاحمد بهاء الدين محمد صابر الغرباوى131122389

EEEاحمد جالل الدين حنفى محمود141162413

CEMاحمد جمال توفيق احمد151161013

EEEاحمد حسام الدين عبدهللا عبدربه161142071

STEاحمد حسن حسن احمد171152378

CCEEاحمد حسين احمد محمد حسين 181165209

EEEاحمد حلمى ذكى درويش زغو191161362

STEاحمد حمزه حسين محمد201152345

PPCPاحمد حيدر السيد عبد المنعم ناصف211132418

AEMاحمد خالد ابراهيم السيد عوض221170567

CEMاحمد خالد ابراهيم عبدالعزيز دياب 231122218

CEMاحمد خالد ابراهيم عبدالعزيز دياب 241122218

EEEاحمد خالد امين محمد العيسوى251165041

WEEاحمد خالد سيد عبدالمقصود261169261

CCECاحمد خالد عبدالرحيم محمد271152085

STEاحمد خالد عفيفى محمود مدين281151229

AETاحمد خليل غريب خليل291154425

CCECاحمد سامح محمد احمد الصوالحى301162351

CEMاحمد سامى عبد الوهاب ربيع311141413

CEMاحمد سامى عبد الوهاب ربيع321141413

EEEاحمد سعد عبد المنعم السيد331161175

CCEEاحمد سعيد عبدالستار محمد سليمان341153081

WEEاحمد سمير احمد سيد ابوهديمه351169244

CCECاحمد شمس الدين محمد محمد عبد الرحمن361124313

EEEاحمد صالح احمد شبل زلط3711517221

STEاحمد عاصم عزالعرب عبدالسالم381151331

AEMاحمد عاطف صابر محمد زهران391165168

CEMاحمد عبد السالم عبد الشافى منصور 401168205

CCEEاحمد عصام محمد زكى جمعه411162109

CEMاحمد عالء مصطفى كامل طه421155027

STEاحمد على مسعود سعيد431155214

AEMاحمد عمرو عبدالرحمن عزام عبدالعزيز441162283

MDEاحمد محمد ابراهيم محمد451153064

MDEاحمد محمد احمد ابو شارب461145137

CCEEاحمد محمد احمد عبدالباقى حسن471152111

MDEاحمد محمد احمد محمد شمس الدين481152320

CEMاحمد محمد امام سعيد491123412

CCECاحمد محمد خليفه محمد5011517313

أسماء الطالب الذين لم يحصلوا على الموافقة األكاديمية

2019 يوليو 10حتى يوم  (2019صيف )على مكان التدريب 
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أسماء الطالب الذين لم يحصلوا على الموافقة األكاديمية

2019 يوليو 10حتى يوم  (2019صيف )على مكان التدريب 

CEMاحمد محمد عبد الحميد هنداوى511141402

CCECاحمد محمد على جاد حشيش521162017

AEMاحمد محمد مصطفى محمد صوان531170434

CEMاحمد محمود عبد الخالق محمود5411617156

EEEاحمد مصطفى سليم امين عبدالظاهر551168350

EEEاحمد مصطفى محمد المطبعجى561165085

CCECاحمد نادر عادل عسل571162296

CEMاحمد نصر الدين توفيق زوام581161385

WEEاحمد هشام رحومه حسين591141409

CEMاحمد هشام محمود محمود شتا 601152199

CCECاحمد همام السيد نصر611152406

CCECاحمد وائل حمدى السعيد621162265

AEMاحمد وائل على طلعت جوده وصفى631170382

EEEاحمد وفائى شحات محمد641170302

CEMاحمد وليد محمود عبدالوهاب بدوى651143241

CEMاحمد ياسر صالح على661151012

CEMاحمد يسرى احمد على 671161177

STEارنست ناجى مرقص681170568

CCECاروى حسام الدين سيد احمد احمد سيف691162015

AETاسراء صبرى سيد محمد 701168225

AETاسراء عمرو طه السيد 711163157

CEMاسراء محمد رجب محمد721161374

EEEاسالم على الصديق ابواحمد731153230

CCECاسماعيل احمد البدوى محمود خليل741152342

CCECاسماعيل احمد حازم ابراهيم ابراهيم حلمى751152315

CCECاسماعيل محمد حسام الدين امين عبدالعزيز االبيض761152075

CEMاسماعيل مدحت ابراهيم محمد حسن الفطاطرى771168081

MDEاسيل ايمن المتولى السيد781154103

STEاالء اسامه عبدالسالم محمود شامه791164346

CCEEاالء عماد عبد اللطيف فتحى البنا801162148

WEEامامه احمد حسين كمال الدين811170308

STEامنيه اسامه حماد حجاج821154404

STEامير صالح عبده جمعه الجنيدى831164189

HEMاميرة احمد عادل طلعت نعمان841170400

AETاميره حسام الدين سيد محمد مصطفى851170269

WEEاميره محمد شريف محمد المناديلى861152306

STEانتوني جورج ميشيل عزيز871162389

CEMانجى احمد محمد على يوسف881152086

EEEانجى عالء الدين محمد فاروق الظواهرى891170512

PPCCاندرو ايهاب وليم عبيد جرجس بغدادى901143383

CCECايمان جمال البدوى احمد911170298

CCEEايمان محمد صالح مختار حجازى921170297

WEEايمن محمد اشرف جمال متولى931152106

CCECايه ايمن محمد عاطف السمدونى941162359

WEEايه ايهاب صبرى محمود حسن951159322

STEايه عمرو محمد عبده محمد961154359

AEMأمجد سمير عثمان محمد العبد971162223

EEEباسل احمد عبدالوهاب عطوه981155270

MDEباسل عالء الدين محمود حنفى محمد عبد هللا991163201

EEEبهاء الدين خالد صالح الدين عبدالرحمن10011517340
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2019 يوليو 10حتى يوم  (2019صيف )على مكان التدريب 

EEEبيشوى عاطف فرج حنا1011163078

CEMتسنيم محمد محمد محمد ابراهيم1021153243

EEEجميل مجدى انطون بدره1031162355

EEEجهاد فوزى حمد السيد عطوه1041152262

CCECجيالن باسم محمدى مدبولى1051162021

CIEحازم الصاوى الصاوى احمد عبدالرحيم 1061170430

CCECحازم ايمن عبدالعزيز ابوالحسن1071162144

AEMحازم سامى عبد الرؤوف زراره1081170050

CCECحازم محمد فهمى محمود1091170300

CCECحازم ناجى مرسى احمد مرسى1101165024

CEMحبيبه محمد محمد حامد 1111165164

AEMحسام محمد السيد محمد1124180288

EEEحسين حسن حسين كيره1131165200

EEEحسين محمد على جنينه1141165317

CIEحسين مصطفى عبدالمحسن محمد عبدالمولى1151170505

STEخالد احمد محمود جميل1161141085

CCEEخالد جمال عبدالرحمن شفيق1171152029

CCECخالد سامح محمد محمود حسب النبى1181153073

CCEخالد على محمد كامل على شعالن1191170395

MDEخالد عمرو صالح الدين متولى 12011617243

CEMخالد محمد ابراهيم عبدالوهاب1211152047

STEخالد محمد السيد الحسينى عبدالقادر1221151376

STEخالد وليد محمد عبدالصمد خليفه1231143423

AETدينا خالد محمد ابو العال1241154150

CEMدينا طارق رمضان ابراهيم1251162037

CCECدينا وليد شاكر حنفى1261152113

CCECرانى حاتم عبد الستار ابو ناعم 1271162226

CCECربا اشرف محمد رضا عنانى 1281170288

EEEربيع سعيد حمدى الحناوى1291155078

CCECرنا ابراهيم حسن ابواالرشاد1301152082

CEMرنا عبد الخالق محمد منصور1311152119

AETرنا محمود السيد محمد1321164071

CEMروان خالد عطيه سيد احمد1331151385

WEEروان محمد فؤاد حسن عبدهللا1341169262

CCECريم محمد االيمن فتحى سيد 1351162195

AETزياد محمد محمد العزب 1361164231

CCECزياد محمود عبد الالء هالل 1371162122

CCEEزياد هانى محمد سعيد ابراهيم السيسى1381162074

CEMزياد وائل شامل اسماعيل عطيه1391155005

CEMزياد وليد سيد ابوالخير1401153121

CCECزينه عبدالمعز محمود حسن1411164309

CEMسارة مصطفى ابراهيم احمد عبدالفتاح1421144154

CEMساره احمد عبدهللا محمد الجيزاوى1431170295

CCECسامى سعيد عبد هللا عبد الحفيظ 1441165136

WEEستيفن رجائى وليم عبدالشهيد1451158323

HEMسعدالدين مصطفى سعدالدين عبيد1461162100

CEMسلمى احمد سالمه احمد موسى1471154245

EEEسلمى خالد محمد حامد1481142303

CCECسلمى فرغلى احمد فرغلى1491164263

CEMسلمى محمد احمد كمال محمد ابوالفضل1501153011
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أسماء الطالب الذين لم يحصلوا على الموافقة األكاديمية

2019 يوليو 10حتى يوم  (2019صيف )على مكان التدريب 

CCECسلمى محمد سيد صابر محمد1511152311

WEEسلمى نبيل محمد بدر انور1521151395

CEMسلمى ياسر نبيه محمد الجمال1531161338

STEسما احمد عبدالمجيد جلبانه1542163001

CCECسندس المعتز محمد حسن1551164428

MDEسيف الدين احمد سليمان محمد فوزى1561165250

CCECسيف الدين احمد فتحى السحيلى1571162302

CEMسيف الدين محمد السيد هاشم1581154399

STEسيف الدين هشام نصر عبدالجواد1591152303

EEEسيف محمود عبدالمنعم شحاته1601155258

CEMشريف احمد محمد كمال عبد المنعم ادريس 1611163145

STEشهاب الدين احمد خليل ابراهيم حسن1621158248

EEEصهيب ايهاب عبدالكريم اسماعيل1631162383

STEضحى طارق شوكت حنفى1641144398

CEMعاليه سمير محمد وجدى1651153408

AEMعبد الرحمن احمد على طه على1661168159

EEEعبد الرحمن حسين عبد الرحمن حسين سعودى1671170012

STEعبد الرحمن خالد محمد فكيه السيد 1681168111

CEMعبد الرحمن خيرى محمد فايد1691092447

STEعبد الرحمن محسن محمد عبد العال 1701168146

WEEعبد الرحمن محمد شبل عبد الواحد1711168238

CCEعبد هللا ايمن محمد الشرنوبى1721170126

AEMعبدالرحمن احمد فرغلى توفيق ابراهيم1734180578

CCECعبدالرحمن احمد محمد احمد سيف الدين1741158102

MDEعبدالرحمن اشرف حمدى جمعه17511517394

WEEعبدالرحمن رمضان طه مراد1761158172

MDEعبدالرحمن شوقى على عبدالحفيظ1771153140

CCEEعبدالرحمن صالح عامر حسن1781152041

AEMعبدالرحمن علي صالح عبدالمقصود1791162366

EEEعبدالرحمن عمر طه حسين1801163030

STEعبدالرحمن عمرو سمير محمد مصطفى1811142206

AEMعبدالرحمن مجدى ابراهيم الساعى1824180284

MDEعبدالرحمن محمد احمد عبدالحميد الديب1831152247

EEEعبدالرحمن محمد عبدالرحمن يوسف1841153107

STEعبدالرحمن محمد عزالدين مفتاح1851152237

CCEEعبدالرحمن محمد عالء الدين محمد كامل قائد18611517063

CEMعبدالرحمن محمد نجيب الدسوقى عبدالرحيم1871151290

AEMعبدهللا محمد عبدهللا الشايب1881170205

AEMعبدهللا وحيد السعيد عبدالهادى راشد1891170476

STEعبدهللا ياسر الدسوقى حسين1901168308

CEMعصام الدين محمد احمد الشيال1911151202

CCECعلى احمد رفعت حماد1921165430

CCECعلى احمد مصطفى محمد على1931152397

CCEEعلى جمال محمود القرعيش1941153096

CEMعلى طارق سعد عبد الفضيل زهران 1951161220

EEEعلى عماد على حلمى موسي1961170399

CEMعلى مجدى نادى مرسى ابو زيد1971162371

EEEعلى محمد الصابر احمد عبدالرحيم1981168416

STEعلى محمد عبد الحميد محمد احمد1991131411

EEEعلى محمد على جمال الدين ابراهيم رضوان2001152380

Missing Phase 2_2019-07-10 4/9 7/10/2019



البرنامجاسم الطالبكود الطالب.م

أسماء الطالب الذين لم يحصلوا على الموافقة األكاديمية
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PPCPعلى محمود محمد دسوقى الشرنوبى2011158175

CCECعماد عالء الدين عبدالحميد السيد 2021162431

CEMعمار صالح الدين عبدالعزيز محمد2031151166

WEEعمر احمد الحسين احمد توفيق2041125190

CEMعمر احمد حسن العدوى2051153301

AETعمر احمد حمدى السيسى2061142165

EEEعمر احمد محمد محمود عبيد2072172438

MDEعمر احمد محمد نجيب السيد الطويل2081161036

MDEعمر حسام حسين عبدالعليم ابويوسف2091151304

CEMعمر حسام نبيل خاطر 2101168167

EEEعمر حسين محمود جاد شريف 2111155390

STEعمر خالد ابوزيد عبد النبى 2121161193

CEMعمر خالد مجدى السيد سرور2131152164

CEMعمر خالد محمد قاسم موسى2141168316

CCEEعمر سامى عبدالسالم حافظ المصرى2151152072

CCECعمر شريف ابراهيم عبدالمجيد الظ2161152178

EEEعمر صبحى محمود احمد ابوشرخ2171152433

CCEعمر طاهر يوسف محمد كامل 2181165213

CEMعمر طلعت سالم سليمان الشيخ2191142152

CCECعمر عبدالحميد احمد عبدالعليم22011517343

AEMعمر عبدالعزيز محمد عباس2211170219

CCECعمر عصام الدين حسن ابراهيم2221162285

CCECعمر عالء عبد الفتاح فراج2231155126

EEEعمر ماجد محمد محمد 2241170301

CCECعمر محمد احمد عبداللطيف2251162003

CEMعمر محمد خطاب حسن عبدالفتاح2261158261

EEEعمر محمد عبد المطلب محمد احمد سالم 22711617160

EEEعمر محمد محمد على السيد22811617327

CEMعمر مصطفى محمود مصطفى ربيع2291152200

CEMعمر مصطفى محمود مصطفى ربيع2301152200

CEMعمر مؤمن محمد الشوا2311128402

EEEعمر هشام امين محمد هارون2321155026

MDEعمر ياسر عبدالوهاب عبدالمعبود حجاج2331162286

CEMعمرو اشرف موسى موسى محمد2341152049

CCEعمرو خالد محمد عبد المجيد حسين 2351168129

AETعمرو عصام محمد طه عبدالوهاب2361162051

EEEعمرو محمد اسماعيل طلب2371152130

MDEعمرو محمد محمود محمد2381170283

CEMعمرو منتصر محمد عبدالرحيم2391165313

CCECعمرو هشام محمد عفيفى 2401162377

WEEعمرواكرم انيس الليثى2411165139

CEMفادى مجدى محمد وحيد الدين2421168399

AETفادى ممدوح كمال حليم2431164432

PPCفارس محمد حسن محمد حمزة 2441170061

STEفاروق ايمن عبد المنعم محمود2451153100

CCECفاطمه عثمان محمود عثمان وهدان2461162040

CCECفاطمه محسن يوسف البدرى2471152040

CCECفرح فؤاد على ابراهيم همام2481164197

CEMفرح محمد امال محمد فهيم2491164310

CCEEفرح محمد رافت وحيد االبرق 2501162161
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CCECفرح مصطفى محمد يسن حسنين2511158066

WEEفيروز حمدى فاضل نوار2521170309

WEEفيروز خالد حسن الليثى2531151227

CCECكريم ابراهيم امين وهبه2541162328

AEMكريم خالد حسن ابراهيم الوالى2551170147

MDEكريم سعد مصطفى عنان2561170032

AEMكريم طارق احمد محمد المليجى2571170501

AEMكريم محمد ضياء الدين بنيامين عبد الغنى عبيدو2581170345

CEMكريم وليد عادل محمد حسن2591151210

CCECلميس محمود محى الدين حسن عوض2601152023

WEEليلى احمد وجدى محمد عبدالدايم2611153347

AEMليلى محمد خاطر الدويك2621170136

EEEماجد عادل فريد مصطفى كسبه2631152045

CCECماريز حسنى فيكتور حسنى 2641163132

CCEEمارينا اشرف فكرى نجيب2651152028

MDEمايكل ماجد جرجس حنا سليمان2661155423

CCECمحمد احمد حسين حسين عزيز 2671162165

STEمحمد احمد سيد على عيد2681153179

CCECمحمد احمد شريف على محمد2691152050

STEمحمد احمد صالح رزق عبدهللا2701152087

CEMمحمد اديب عبدالشافى عبدالحليم2711168045

CCECمحمد اسامه محمد محمود عبدالنبى2721162367

AETمحمد اشرف على طه حسين2731162086

CCECمحمد اشرف محمد محمد عرفه2741162077

STEمحمد السيد احمد محمود2751161987

CCECمحمد انور يوسف محمد اسماعيل2761152384

STEمحمد ايمن محى الدين يوسف 2771164204

CEMمحمد ايهاب يحيى عبدالرؤف العشرى2781162058

CCECمحمد باسل محمد فوزى منير عبدالعزيز2791152253

CEMمحمد جمال عبدالحكيم محمد سليمان2801168023

AEMمحمد حازم السيد على2811170145

PPCCمحمد حازم فريد عمار2821163253

PPCCمحمد حازم فريد عمار2831163253

AETمحمد حسين عبدالغنى محمد عبدالرازق2841164441

CCECمحمد سامح شاهين محمد 2851152386

MDEمحمد سجيب ميا28611617985

EEEمحمد شريف على حسب هللا2871153098

STEمحمد شريف كامل محمود شاهين2881165304

STEمحمد صالح الدين حسن احمد وصفى2891168258

AEMمحمد طارق محمد على سمك 2901162411

WEEمحمد طلعت عبد الغفارعلى2911159176

MDEمحمد عارف محمد محمد2921155240

CEMمحمد عبده محمد السمان احمد2931151069

CEMمحمد عرفه خالف محمود2941151165

CCECمحمد عزت عبدالحميد شعبان2951162271

PPCPمحمد عنتر مرسى2962165008

MDEمحمد مجدى السيد يوسف2971155145

EEEمحمد مجدى حسانين عبدالغفار2981152254

EEEمحمد مجدى محمد زكى عارف2991152375

AEMمحمد محمد احمد محمد فوده3001165130
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CCECمحمد محمد حسن الزفتاوى3011145059

STEمحمد محمود محمد انور محمود3021158108

CEMمحمد محمود محمد كمال محمود منصور3031151267

STEمحمد محى الدين محمد السيد بكر 3041165410

AETمحمد مدحت محمد يوسف عبيد3051154232

CEMمحمد مصطفى بيلونة30621617006

WEEمحمد مصطفى سيد السمانى3071170306

AEMمحمد هشام السيد مرسي محمد3084180303

EEEمحمود احمد محمد دعبس 3091143095

WEEمحمود حاتم محمود محمد3101170307

STEمحمود رضا احمد سيد احمد3111153128

AETمحمود سمير عبدهللا محمد ابوزيد3121154264

EEEمحمود سيد صالح عبدالعزيز صالح3131152235

EEEمحمود طارق محمد عبدهللا فضل3141152239

CCEEمحمود عارف محمود محمد حسن3151165022

WEEمحمود عبدالحميد ابراهيم احمد3161170310

MDEمحمود على عبد الحميد محمد حسن 3171165239

CEMمحمود عمرو محمود ابو السعود 3181161124

EEEمحمود محمد محمد عبد المعطى محمد31911617113

STEمحمود ممدوح سعد محمد حماد3201162329

CEMمرام صادق السيد عبده3211155381

CEMمروان احمد طارق عبدالحميد ابوزيد طنطاوى3221152016

PPCPمروان احمد فؤاد ابراهيم رأفت3231153271

CCECمروان كفاح فتحى محمد البطل3241162419

WEEمروان محمد على صبرى عبد الموجود3251169110

CEMمروان محمد ياسر يحيى محمد عبود3261152365

CCECمروان مدحت جمال الدين امين3271152030

AETمريم حسين محمد احمد3281170492

EEEمريم رضا محمود محمد المكاوى3291142186

CEMمريم عثمان محمد عبد الرحيم 3301162131

CCECمريم عالءالدين محمود محمود محمد3311152123

AETمريم محسن محمد محمود نورالدين3321164054

CEMمريم محمد احمد مختار ابراهيم عبده3331152357

MDEمريم يوسف جرجس ابراهيم 3341162163

AEMمصطفى اشرف ابراهيم قمر الدوله3351162321

CCECمصطفى اشرف محرم3361134441

CEMمصطفى جمال عبد الحكيم محمد سليمان 3371168180

CCECمصطفى حازم عبدالغفار عوض عمر3381162398

WEEمصطفى حسن مسلم مرعى3391159044

CEMمصطفى خالد احمد فرغلى السيد3401155207

CIEمصطفى سعد محمد السحيلى3411170261

STEمصطفى سيد حسن صابر3421138385

CCECمصطفى شريف احمد مراد 3431162153

STEمصطفى عبد الرحمن احمد عبد الجيد 3441164135

CCECمصطفى عبدالجواد محمد عبدالجواد3451155112

CCEEمصطفى عبدهللا حسن عبدهللا3461154076

CCECمصطفى محمد صبرى محمد 3471162211

EEEمصطفى محمد عبدالعزيز سالم3481162387

CEMمصطفى محمد نبيل عيسوي احمد 3491132204

EEEمصطفى محمد هاشم عبد المجيد 3501162119
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CEMمصطفى مؤنس كامل محمد خليل3511152132

STEمصطفى وائل سعيد صالح3521158180

CCECمعاذ عالءالدين سليم الشوربجى3531152031

STEمعتز محمد جميل محمد سيد3541165412

CEMمنه هللا نائل سمير احمد سليط3551163044

CCECمنه هللا هانى مصطفى عبدالواحد3561162319

EEEمنه هللا وليد شاكر حنفى 3571162137

WEEموسى ابراهيم احمد محمد3581165216

AETمونيكا رشدى عبدالمالك سعد ميخائيل3591154097

EEEمى سمير متولى السيد الحداد 3601165120

CEMمياده اسامه احمد السيد حسانين3611154093

STEمينا سالمه الصغير ابراهيم عيسى3621164269

CCECناريمان رضا عبدهللا محمود شرف الدين3631152043

WEEندى اسامه عبدالغفور احمد هدهد3641153071

PPCندى اشرف بكرى عبده حسن عبد الرازق 3651164191

CEMندى خالد مصطفى نصر3662162002

STEندى سامى حسن عبدالمجيد36711517118

AEMندى عبدهللا محمود احمد3684180280

EEEندى محمد ابراهيم نصار 36911517139

EEEندى محمود عبدالفتاح عليوه3701152255

CEMنرفانا احمد طه سالم 3711170294

CCECنرمين صفوت موسى عبدالتواب احمد3721154228

CEMنغم احمد مصطفى حجازى3731164008

AETنهال ربيع مصطفى محمد العدوى3741164348

CCEEنهى محمد صفى الدين محمد اسماعيل3751170290

STEنور حسام الدين محمد كامل عبدالمنعم3761154246

AETنوران احمد بهاء الدين محمد البقلى3771154308

STEنوران ثروت ابراهيم السيد حسين قالدون3781152222

CEMنوران عصام الدين احمد سمير عبدالرحمن 3791153332

CEMنوران محمد محمد محمد ابراهيم3801153263

WEEنورهان بشير امين عطية3811152296

AETنورين احمد عبدالعزيز عبدالغنى3821164426

STEهاجر محمد محمود على3831162098

CEMهاله محمد سامى سعيد عبدالقادر3841164082

CEMهانيا نمير محمد عزت محمد عيسى3851161280

EEEهايدى محمد مصطفى على3861170341

WEEهبه هللا على السيد احمد محمد3871124422

CCECهدى شريف عزت السيد ابو بكر3881164373

PPCPهدى نبيل بكر توفيق ابوزيد3891152192

EEEهدى نبيل سيد محمد39011517426

STEهديل رافت عبد هللا محمد3911144416

MDEهشام احمد محمد احمد متولى3921159017

AEMهشام احمد محمد كمال محمد محمد سالمان3931170029

STEهشام محمد فاروق محمد سعد3941153387

AETهشام نصر محمد الدسوقى محمد حسنين3951135191

STEهنا اشرف الشملى عبدالفتاح بشادى3961168273

CCEEهنا حسين محمد احمد بيومى3971152020

CEMهنا يونس يوسف محمود مصطفى3981154427

CCECوائل اشرف محمد انور احمد فهمى 3991152195

STEوائل محمد سامي احمد احمد معوض 4001134110
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PPCCوجيدة عادل ابراهيم اسماعيل حجازى4011152194

CCECوالء ايهاب محمد لواء حسين4021152033

CEMوليد عثمان طه عثمان دنيا4031143030

CEMوليد عثمان طه عثمان دنيا4041143030

AETيارا احمد عبد المجيد احمد 4051164152

CEMيارا سامح صديق عبدالعزيز حجاج40611417182

CEMيارا صالح محمود احمد بلبول4071142336

CCECيارا محمد عبدالمحسن محمد 4081162358

CEMيارا وائل عصام الدين على بركات4091168046

HEMيارا وائل محمد معروف الصاوى الشامى4101170431

AETيازا صفوت صبحى على4111163076

CCECياسمين حاتم عبدالفتاح فضيل محمد البكرى4121152059

STEياسمين محمود صالح الدين محمد نور4131161020

MDEياسين عبدالفتاح محمد مصطفى4141152318

MDEياسين محمد فتحى عبد المولى على 4151165241

AETيحيى عمرو عبدالحكيم يسن41611617092

CCECيحيى محمد يحيى محمد4171155413

AETيمنى طارق محمود بركات4181164059

EEEيوسف احمد المهدى محمد عزيز الخطيب 4191162194

CEMيوسف احمد منير محمود فهمى4201170296

WEEيوسف اسامه عبدالمعطى مرسى4211151355

STEيوسف بهاء الدين يوسف محمد خليل4221152244

STEيوسف طارق بدر على4231161102

EEEيوسف عبدالمنعم عبدالحميد البكل4241162061

CCECيوسف محمد عبدالفتاح محمد نادر4251152117

STEيوسف محمد فائق محمد ابراهيم عبدهللا4261162300

MDEيوسف مصطفى حسنى احمد4271170303

STEيوسف نشأت بشرى سعيد4281154269

STEيوسف يحيي محمد احمد دسوقى42911517369
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