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األكاديمي
النوع :الطالبة/اسم الطالب

8ب   ذكر مجد إبراهيم جرادات

14ب   ذكر دمحم سعيد عبدالقادر شاميه

24ب   ذكر أحمد صابر أحمد صوفب

25ب   ذكر صهيب حسام

26ب   ذكر عبدالرحمن دمحم سعد على

29ب   ذكر براء أحمد الشين

40ب   ذكر بالل أيمن فياض

39ب   ذكر عبدالرحمن دمحم فتحى الجندى

41ب   ذكر دمحم عاصم دمحم محمود

42ب   ذكر سيف الدين حازم 

43ب   ذكر عبدالرحمن خالد 

44ب   ذكر مالك أحمد عربى

45ب   ذكر معاذ فؤاد شوقي دمحم

53ب   ذكر عبدالرحمن أحمد محمود بيومي 

60ب   ذكر عاصم محمود امام دمحم

61ب   ذكر عمر دمحم فرج 

62ب   ذكر عبدهللا حسين علي

63ب   ذكر دمحم عيد

64ب   ذكر علي مدحت سليمان

65ب   ذكر سلمان أحمد علي رمضان

66ب   ذكر أحمد إسالم أحمد عبد القوي

67ب   ذكر عمر عبدالحميد

70ب   ذكر زيد 

75ب   ذكر بدر حسين فوزان

76ب   ذكر حمزة طاهر دمحم مبروك

77ب   ذكر  دمحمهالل إسماعيل 

78ب   ذكر سيف الدين سليمان

79ب   ذكر حمزة منجي الشرقاوي السيد

83ب   ذكر عبدالخالق عبدالقادر شاميه

100ب   ذكر دمحم أشرف أحمد صديق

101ب   ذكر المؤمن كنينة

102ب   ذكر عدى ضياء حسين

103ب   ذكر عمر دمحم هالل عبد الجليل

104ب   ذكر دمحمسامح سلمى راشد

105ب   ذكر يحيي

106ب   ذكر عبدهللا سمير بكر

107ب   ذكر عمر صالح الدين طبيب

108ب   ذكر يزيد عمرو فاروق

109ب   ذكر يوسف إسماعيل عبدالرحمن

110ب   ذكر إبراهيم أحمد إبراهيم سعيد هنيه

111ب   ذكر دمحم عطا شعبان تمراز

112ب   ذكر يحيى دمحم حافظ



113ب   ذكر عمر عصام ضاحي

115ب   ذكر عمر دمحم االسطل 

116ب   ذكر عمرو خالد يحيى

117ب   ذكر دمحم مصطفي علي مصطفي

118ب   ذكر دمحم ناصر حسن دياب

119ب   ذكر إبراهيم كرم

122ب   ذكر  عمر أيمن سألمة

123ب   ذكر إياد أحمد دمحم الجنزورى

124ب   ذكر أنس دمحم سميح

125ب   ذكر محمود دمحم عزت

129ب   ذكر دمحم الجيلي شريف  

130ب   ذكر حازم دمحم عادل

131ب   ذكر جعفر 

132ب   ذكر ياسين وائل جمال الدين عبد الحكيم السعدني 

133ب   ذكر معاذ أحمد دمحم عبدهللا

134ب   ذكر دمحم فتحى حامد

135ب   ذكر دمحم مصطفى فتحي مصطفى

151ب   ذكر معاذ دمحم عبد الحميد

152ب   ذكر أحمد هشام أحمد علي

153ب   ذكر حمزة دمحم زكريا 

156ب   ذكر إسالم دمحم صابر

157ب   ذكر حسن أشرف حسن

158ب   ذكر عبدالرحمن محمود رزق

159ب   ذكر يوسف الحسيني جمعه محمود

160ب   ذكر إبراهيم عبدالشكور االسطل 

161ب   ذكر أحمد عبدالحميد دمحم عبدالحميد فرج

162ب   ذكر أنس أحمد محمود صبري 

163ب   ذكر حسن محمود عبد المنجى

164ب   ذكر عز الدين عماد مرسى

165ب   ذكر  أحمد عالء دمحم دمحم 

166ب   ذكر أحمد كريم

167ب   ذكر معاذ خالد فتوح

168ب   ذكر أحمد محمود حلمي محمود

169ب   ذكر عبدالرحمن هشام دمحم أحمد

172ب   ذكر صفي الدين عالء الدين فاروق إبراهيم

173ب   ذكر عبدالرحمن رضا حسن

174ب   ذكر معاذ أحمد سيد

175ب   ذكر يوسف فراج عالم ابوزيد نصر

176ب   ذكر المدثر أسامة عبدالحميدعبدالجواد

177ب   ذكر عبدالرحمن أيمن دمحم

181ب   ذكر مالك هاني

182ب   ذكر أنس أحمد عفيفي بيومي

183ب   ذكر زياد ربيع أحمد 

184ب   ذكر براء دمحم أحمد الشاذلي



185ب   ذكر عبدالرحمن الشيمي 

186ب   ذكر معاذ دمحم العيني

192ب   ذكر عبدهللا دمحم حرب

193ب   ذكر علي أحمد حامد

194ب   ذكر عمار عمرو ابوزيد حسن

195ب   ذكر دمحم حمدى عبدالعزيز حسين 

196ب   ذكر إسماعيل وليد

197ب   ذكر دمحم علي دمحم كامل

198ب   ذكر يوسف اللحالح

199ب   ذكر دمحم إسماعيل دمحم

200ب   ذكر عبدالرحمن محمود عطية

201ب   ذكر دمحم على

202ب   ذكر إسماعيل عبدالشافي إسماعيل مهدي

203ب   ذكر أبى هشام سمير دمحم 

204ب   ذكر أنس دمحم حسن خليل 

205ب   ذكر عبدالرحمن أكرم العدوي

206ب   ذكر عبدالرحمن خالد عثمان مظفر

207ب   ذكر عمار دمحم ابوسريع

208ب   ذكر حمدي كرم أحمد 

228ب  أنثى تسنيم دمحم صالح إسماعيل 

229ب  أنثى فاطمة أحمد مرعي سالم 

230ب  أنثى ليال دمحم عبده سيد زين

239ب  أنثى روفيدة أحمد حربي

240ب  أنثى جويرية سيف النصر ناجح

241ب  أنثى شاهنده دمحم خالد 

242ب  أنثى مريم محمود أحمد السيد

243ب  أنثى سارة طارق

244ب  أنثى عائشة إسالم السيد

245ب  أنثى نوران ناصر محي

249ب  أنثى نور وائل

250ب  أنثى مريم أشرف جمال الدين

251ب  أنثى جميلة مصطفى احسان

252ب  أنثى جنة سيد دمحم اساعيل

253ب  أنثى رقية أحمد عشري 

254ب  أنثى سارة غنيم

255ب  أنثى فاطمة أيمن عفيفي

257ب  أنثى إيثار وليد مرعى

262ب  أنثى مروة فاطمة الزهراء 

264ب  أنثى  سهيلة سامح البرعي 

265ب  أنثى حنان خالد عثمان مظفر 

266ب  أنثى سلمى دمحم دمحم أحمد 

267ب  أنثى شهد هشام يحيى

268ب  أنثى ندى مرعى 

269ب  أنثى زينب أحمد دمحم



275ب  أنثى عائشة أحمد

280ب  أنثى جنى حسن عبد العزيز

281ب  أنثى رقية إبراهيم  دمحم عيد

282ب  أنثى مريم خالد عيد خليل

283ب  أنثى أفنان دمحم شاكر

284ب  أنثى جنى دمحم إبراهيم حسن

285ب  أنثى دعاء طارق صالح الدين دمحم

286ب  أنثى رقية عالء جمال عبد الغفور

287ب  أنثى روان أحمد مجدي مصطفى

288ب  أنثى زينة مصطفي دمحم بدر

289ب  أنثى رقية عمرو سعد الدين

299ب  أنثى مريم نبيل ناظم

309ب  أنثى جويرية محمود عبد الرازق

310ب  أنثى مريم مصطفي طه

316ب  أنثى مسك أحمد الشين

317ب  أنثى آية سيد محمود عبد الحافظ

318ب  أنثى رؤى محمود سعيد الزيات

319ب  أنثى زينب طاهر عبد الفتاح

320ب  أنثى خديجة دمحم حجاج

321ب  أنثى دجانة

322ب  أنثى مريم إيهاب على

323ب  أنثى فجر دمحم حمدي

324ب  أنثى سمية أحمد أحمد سعد  عزاز

325ب  أنثى عائشة محمود أحمد

330ب  أنثى أفنان محمود أحمد 

331ب  أنثى لجى أحمد دمحم على 

332ب  أنثى سلمى عبد الناصر 

333ب  أنثى عائشة عبدالحميد

334ب  أنثى هديل أحمد محمود إبراهيم الدعباس

335ب  أنثى روضة على رضا المنشاوى

336ب  أنثى آمنة مصطفى احسان

337ب  أنثى جويرية

340ب  أنثى رقية دمحم سيد القرشي

343ب  أنثى فردوس

345ب  أنثى رودينا عيد

346ب  أنثى ملك أيمن قطب دمحم الزيات

347ب  أنثى سلمى أحمد دمحم وفيق

348ب  أنثى نورسين

349ب  أنثى سلمى أحمد عطيه أحمد

350ب  أنثى مريم كريم القصاص

351ب  أنثى ندى أحمد

352ب  أنثى سما عماد عادل

353ب  أنثى جويرية عبد المنعم فرج

356ب  أنثى مريم



359ب  أنثى سمية موسى إبراهيم عبد الرحيم

360ب  أنثى تسنيم إبراهيم دمحم

361ب  أنثى مريم كريم جمال عودة 

362ب  أنثى هنا دمحم إبراهيم

363ب  أنثى يمنى دمحم فرج 

364ب  أنثى أريج حاتم محمود دمحم إبراهيم 

365ب  أنثى جنى حسين علي

366ب  أنثى شمس دمحم على

367ب  أنثى حبيبة وليد دمحم صفوت

368ب  أنثى منة مصطفي دمحم بدر

369ب  أنثى  سلمى محمود هالل 

370ب  أنثى حبيبة سيد دمحم

371ب  أنثى حبيبة عبد المحسن عبد العزيز السيد

393ب  أنثى آالء محمود أحمد علي

394ب  أنثى جومانه دمحم حمدى 

395ب  أنثى سلمى أحمدعبدالمجيدأحمد

396ب  أنثى زينه عمرو أحمد علي

398ب  أنثى رغد مصطفي حسن

400ب  أنثى لوجين عماد عاطف

402ب  أنثى كرمة دمحم جمال الدين

403ب  أنثى ندى أشرف عطيه

404ب  أنثى حبيبة أحمد فتحي

405ب  أنثى آالء مصطفي قطب السيد دمحم

406ب  أنثى فاطمة الزهراء عمرو

407ب  أنثى شهدالقاضي

408ب  أنثى أروى الصحراوي

409ب  أنثى ملك دمحم فتحى الجندى

410ب  أنثى حنين السيد السيد عبدالرحمن

411ب  أنثى نور سامي يحيى أحمد 

413ب  أنثى حنين منىر

414ب  أنثى مروان وائل عبدالمنعم

415ب  أنثى روان ناصر حسين منصور على

416ب  أنثى جومانه صالح

417ب  أنثى سندس علي

418ب  أنثى نورهان محمود فؤاد عبد الحفيظ

419ب  أنثى حبيبة عماد عادل 

420ب  أنثى رحمة محمود شعبان 

423ب  أنثى حبيبة وائل صالح

424ب  أنثى الين نبيل مقالده

425ب  أنثى نسيبه أحمد 

426ب  أنثى بسمله وليد مرعى

427ب  أنثى جويرية ياسر سعيد

428ب  أنثى عائشة دمحم عبد الكريم 

429ب  أنثى صفيه هشام رشاد



430ب  أنثى هنا دمحم فتحي دمحم

436ب  أنثى آية القبضي

437ب  أنثى مريم

438ب  أنثى إسراء السيد

439ب  أنثى جنى دمحم الحنفي

440ب  أنثى حفصة

441ب  أنثى خديجة أحمد شاكر

442ب  أنثى خديجة كريم جمال عودة

443ب  أنثى هاجر

444ب  أنثى مريم مصطفى مغاورى

445ب  أنثى ندى عباس

446ب  أنثى مريم أحمد نصار إبراهيم


