
Midterm (45)الطالب إسمالجلوس رقمم

34.5ابراهيم حسن ابراهيم محمد غزال14001

42ابراهيم كامل حسان محمود بهنسى24002

40.5احمد ابراهيم عبدالخير سرور34003

42احمد جمال زكي سالم44004

43.5احمد حسن عباس حسن محمود54005

43.5احمد رجب اسماعيل مبروك القالع64006

33احمد سامي منتصر صالح ابوريه74007

37.5احمد سعد احمد علي ابراهيم84008

30احمد ضياء ابراهيم مبروك عمر94009

37.5احمد عبدهللا محمد عبد هللا محمد104010

40.5احمد عبدالمنعم عبدالفتاح عبدالهادي114011

37.5احمد كمال مبروك علي درهاب124012

43.5احمد محمد السيد فرفور134013

43.5احمد محمد حسين حسن سالم144014

34.5احمد محمد عبد هللا قمبر154015

36احمد محمد عبدالوهاب عبدالرازق درويش164016

31.5احمد محمد عطيه عبد الحافظ محمد174017

40.5احمد محمد فتحي علي االسود184018

39احمد محمود محمد حنفى194019

39احمد مصطفى عبدالعاطى عبدهللا ذكرى204020

42احمد هشام محمد الباهي عبدالشكور214021

45اروي محمد العزيزي محمد جميعي224022

40.5اسراء احمد سيد احمد الجعفرى234023

39اسراء احمد عطيه عبد هللا عشري244024

39اسراء احمد علي الزهويني254025

40.5اسراء انور محمد عبد الهادي غالب264026

40.5اسراء خميس راتب سعد موسي274027

                                                                                   30اسراء خميس محمد السعيد هاشم284028

39اسراء سعدعبدالمطلب عبدالحميد غباشي294029

39اسراء شوقي عبدالستار عبدالرحمن زعير304030

42اسراء صبري شحاته محمد عطاهللا314031

33اسراء صالح عبد العزيز اسماعيل عيسي324032

43.5اسراء صالح عبد الغفار ابراهيم عمار334033

42اسراء فاروق محمد علي الشيشيني344034

34.5اسراء فتحي معوض علي القصاص354035

36اسراء محمد عبدالمجيد محمد عناني364036

39اسراء محمد علي شوقي محمود374037

40.5اسراء محمد عمر مكرم384038

36اسراء محمد نجاح علي394039

42اسراء محمود محمد محمود حسب هللا404040

39اسراء مهدي خميس عبد الستار علي414041

39اسراء ناصر محمد علي عقده424042

42اسراء نجاح احمد السيد الحوشي434043

40.5اسالم محمد عبد الوهاب علي444044

45اسماء احمد عبدالكريم عبدالحميد مصطفي454045

43.5اسماء السعيد محمد علي سليم464046

45اسماء حسام عرفه الحداد474047

40.5اسماء رجب ابراهيم علي عبد القادر484048

42اسماء رجب سعد ابراهيم494049

36اسماء عبدهللا علي جمعه الغنام504050

40.5اسماء كمال عبدالمنعم بدر514051

40.5اسماء محمد عبد العليم حامد نميس524052

39اسماء محمد عبد القادر محمد هنداوى534053

43.5اسماء محمد محمد حشيش544054

45اسماء مصطفي محمد عبدالمنعم الششتاوي554055

37.5اسماء مهني سعيد راغب لبده564056
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27اشرف محمود عبدالجليل محمد574057

40.5افرونيا اشرف صبحي عبد المالك584058

33افنان عصام السيد محمد ابوجاد594059

39االء احمد صبري مرسي خضر604060

39االء جمال إبراهيم إبراهيم614061

39االء رزق محمد مرشدي624062

43.5االء سيد إسماعيل محمد عنان634063

37.5االء صالح علي عبد الهادي عبد الحافظ644064

36االء عبد الرحمن مبروك عبد هللا موسي654065

42االء عبدالمنعم احمد عوده664066

36االء محمد حسن محمد674067

40.5االء محمد عبد الغني حميده684068

43.5االء محمد فتحي شرف694069

40.5االء محمد فراج محمد فراج704070

43.5السيد عبدالسالم السيد حميد714071

40.5الشيماء عبده محمود عاشور حسن724072

39اماني ايهاب جاد المولي راشد734073

31.5اماني علي حامد ابو قمر744074

42اماني محمد عباس اسماعيل علي الزقم754075

42اماني نبيل يسري محمد طه764076

40.5امل سالم عبدالرازق صقر ابو نعيم774077

45امل هادي فريد عبد النبي الخرادلي784078

37.5امنيه رمضان السيد احمد سليم794079

42امنيه صبري عبدالحميد محمد مرزوق804080

39امنيه محمود علي إبراهيم السويري814081

40.5اميره اشرف عبد المنعم السيد بدوي824082

42اميره حسام الدين السيد احمد محمد834083

33اميره رضا عبد الستار زكي844084

43.5اميره سعيد محمد زيدان854085

37.5اميره علي ابو الغيط محمد مبروك864086

37.5اميره علي حسن عبدالعال حسن874087

43.5اميره علي محمد عبد العاطي عبد الال884088

42اميره فراج مراد محمد منصور894089

28.5اميره محمد حسن السعيد جنيدى904090

37.5اميره محمد راشد يونس رزق914091

37.5اميره محمد عبد المنعم محمد عبد الحميد924092

43.5اميره محمد ياسر محمد برغش934093

36اميره محمود علي علي السقا944094

34.5اميره يوسف حجاج يوسف نعيم954095

36انطونيوس عوض فانوس اسعد964096

40.5ايريني جرجس سامي سليم ارمانيوس974097

42ايريني رؤف يوسف يونان جرجس984098

36ايمان ابراهيم اسماعيل خطاب994099

33ايمان بهي الدين عبدالحميد البالكوسي1004100

39ايمان جمال محمد محمد حسن ابو شنب1014101

43.5ايمان خالد فريد الطباخ1024102

40.5ايمان صبري السيد عبد العزيز المنشاوي1034103

39ايمان عادل نصر مراد عيسي1044104

42ايمان عبد السالم ابراهيم محمود موافي1054105

40.5ايمان عطيه عبد هللا عبد الرحمن1064106

42ايمان عمادالدين رمضان فرج الخبيري1074107

37.5ايمان فخري عبدالحكيم السوداني1084108

40.5ايمان محمد عبد المنعم علي1094109

42ايمان محمود عبدالرحيم عبده عبدالوهاب1104110

24ايمان ناجي عوض عبدالرحمن حمد1114111

42ايمن منصور فوزي منصور عكاشه1124112

40.5ايه ابراهيم عبد هللا عمر1134113

34.5ايه ابوسمره نصر طه1144114

42ايه احمد فتحي نصحي الشامي1154115

45ايه اسماعيل عبد الجواد اسماعيل1164116

40.5ايه السيد عبد الفتاح المسيري1174117

36ايه السيد عبد المعطي الرياني1184118

43.5ايه بديع فرج محمد طرفان1194119

42ايه جابر عبدالعاطي سالم سليمان1204120



34.5ايه حامد صقر الرميحي1214121

39ايه حسن عبدالمنعم عبدالحميد خليفه1224122

42ايه درويش نصرعبد النبي درويش1234123

39ايه رجب عبدالمعطي السكري1244124

42ايه رمضان حسانين عبدالاله خميس1254125

43.5ايه زكريا زكريا السيد رضوان1264126

42ايه سعد خميس سعد فضل هللا1274127

37.5ايه سعيد احمد مصطفي1284128

45ايه سعيد عبدالهادي عبد العاطي يحيي1294129

42ايه سمير جميل السيد دويدار1304130

37.5ايه عبد الحميد عبد المنعم يوسف بدر الدين1314131

36ايه عبد اللطيف محمد عبد الوهاب حسين نوار1324132

34.5ايه عبد الونيس عبد السالم شريف1334133

45ايه عثمان احمد زقزوق1344134

36ايه عطيه عبد الفتاح فوده1354135

37.5ايه عالء الدين عبدالسالم عماره محمد1364136

40.5ايه عوض عبد العزيز بسيوني محمد1374137

33ايه فرحات فرج عطيه1384138

34.5ايه مبروك عبدالغني سالم1394139

33ايه محمود عبدالبر عبدالغني صالح1404140

39ايه مصطفي كامل علي  حموده1414141

40.5ايه مؤمن محمد قاسم1424142

42ايهاب مكرم رشيد عجبان سعيد1434143

43.5بسمه زكريا ابراهيم حمزه1444144

34.5بسمه صبري عبد الكريم علي عبد الكريم1454145

30بسنت ابراهيم محمود حماده الطنيخى1464146

40.5بسنت اشرف احمد فؤاد البركاوي1474147

39بشره مصطفي منصور علي المغربي1484148

43.5بيشوي عبدالمسيح سليم ميالد1494149

40.5تسنيم اشرف كامل محمد ابوجبل1504150

45تقي رجب عبدالعزيز احمد دعبيس1514151

39جمال محمد جمال الخولى1524152

43.5جمال محمد عبدالنور ابوالمجد النجار1534153

45جهاد ابراهيم عبد الحكيم حربي1544154

40.5جهاد احمد مبروك عباس1554155

42جهاد عبد الونيس محمد عيد زوره1564156

45جهاد قدري احمد حافظ البرادعي1574157

43.5جهاد محمد عبد الصادق مقلد1584158

39جينا وجدي اديب يوسف عويضه1594159

43.5جيهان خالد صبحي ابو شعله1604160

42حازم ابراهيم علي الحوفي1614161

42حسن شعبان حسن سعد رسالن1624162

42حسن محمد محمود الترعاوي1634163

36حسين فوزي بسيوني محمد الفقي1644164

34.5حلمي لطفي حلمي ابراهيم منصور1654165

37.5حنين اسامه سعد محمد خميس1664166

36خالد عبدالستار موح محمد اسماعيل1674167

42داليا السيد محمد السيد ابويوسف1684168

39دعاء حسن ابراهيم العيسوي1694169

42دعاء عوض مصطفي العسكري1704170

40.5دعاء مجدي مبروك طرابيه1714171

43.5دعاء محمد علي البتانوني1724172

36دعاء موسي احمد ابراهيم1734173

40.5دنيا صالح عبدالحفيظ محمد نصير1744174

37.5دنيا محمد صبحي زكي1754175

30دولت السيد السيد ابراهيم شلبي1764176

39دينا ايمن السيد السيد الحبشي1774177

37.5ذكري حامد مبروك احمد الفقي1784178

43.5رانا عصام محمد المالح1794179

39رانيا ابراهيم عبد المنعم عبد العزيز نصير1804180

31.5رانيا نصر فاروق السواحلي1814181

40.5رحاب رمضان احمد محمد مصطفي1824182

42رحمه مسعد عبد المتعال القاصد1834183

37.5رضوي رضا محمد ياسين1844184



37.5رضوي سعد عبد المجيد امام مصطفي1854185

36رنا محمود محمد ابوشوشه1864186

42رنين محمود عيد الدقاق1874187

45ريحاب محمد عزمي عبدالحي1884188

39زينب سالمه عبدالفتاح ابوفاطمه1894189

42ساره حسني مغربي عبد الحسيب1904190

43.5ساره سعد محمد احمد فرج1914191

39ساره سعيد عبد المجيد عامر يوسف1924192

42ساره صبري السيد محمود مشعل1934193

37.5ساره طارق عبد المحسن الضويني1944194

40.5ساره محمد احمد سيداحمد علي1954195

39ساره محمد عبد هللا عماره1964196

40.5سالي خميس محمد فتح هللا النجار1974197

43.5ساندي نبيل عبد السالم قطب1984198

36سحر رجب عوض صالح الجالي1994199

39سحر عامر عبد الرسول الضوي2004200

24سعاد محمود عبد العزيز محمدالعطار2014201

45سعد عبد الحميد ابو الغيط محمد مبروك2024202

42سعيده محروس محمد عبد المجيد شاهين2034203

40.5سلمى عبدالحميد االمام الشورى2044204

39سلمي صبري محمد مصطفي التحفه2054205

36سلمي عبدالمنعم عبداللطيف فارس2064206

36سلوي حمدي محمد ابراهيم عبد الرحيم2074207

36سليمان اشرف سليمان عبده2084208

39سمر رزق محمد سعد هللا2094209

31.5سمر عبدالعظيم جميل السيد متولى2104210

31.5سندس وليد محمد كامل حجاج2114211

40.5سهام رضا محمد راشد الجمال2124212

43.5سهام محمود علي الشريف2134213

28.5سهي رمضان حسن عبد المنعم مرعي2144214

45سهير عبد الحليم قاسم جمعه2154215

27سوسن عصام رشوان عبد الحميد غانم2164216

40.5سيف الدين مصطفي درويش مصطفي اسماعيل2174217

42شادي اشرف فوزي محمد حسنين الحناوي2184218

39شادي مدحت اسماعيل محمد خلف2194219

39شحاته عبدهللا شحاته زيد2204220

33شروق خالد سعيد خليفه الشناوي2214221

43.5شروق محمد السيد نعيم2224222

31.5شروق محمد محمود كرم2234223

42شروق مصطفى محمد سالمه2244224

37.5شريف احمد فؤاد البدوى2254225

28.5شرين عاطف عيسي ابو عيسي2264226

42شيرين عبدالمنعم فتح هللا علي سيد احمد2274227

30شيماء ابو خنجر زاخر عبد ربه2284228

39شيماء جمال عبد النبي الدمرداش2294229

42شيماء سمير حامد عبد الوهاب هميسه2304230

40.5شيماء ماهر مبروك عوض2314231

40.5شيماء محمد رمضان جويد2324232

37.5شيماء محمد عبد السالم الشيخ2334233

40.5شيماء مصطفي ابراهيم فايد2344234

39شيماء مصطفي عبد العزيز عطيه ابو طالب2354235

33شيماء منصور عبد المجيد الديب2364236

45صباح السعيد محمد زيدان السواح2374237

34.5صبري عادل صبري محمد شبل2384238

39صفاء سعيد مصطفي بدر2394239

39صفاء محمود احمد ابراهيم الشبشيري2404240

39صفيه فهيم محمد رمضان2414241

42صالح محمد علي البطاح2424242

40.5ضحي عوض عبد الحليم دانش صميده2434243

34.5طارق محمود سعد  محمود القاضي2444244

37.5طه سمير عبد الرب احمد شرف2454245

36عادل رزق محمد مسعود ابراهيم2464246

39عايده عبد الحكيم انور جبريل2474247

43.5عائشه حسن محمد كامل عبد الحميد2484248



40.5عبد الرحمن سالم مرعي عبدالعليم2494249

42عبد الرحمن سعيد صالح يوسف الغنام2504250

40.5عبد الرحمن فايز محمد بسيوني عبداللطيف2514251

42عبد الرحمن فيصل حسين عوض2524252

34.5عبد الرحمن محمد حمدان جاد البيومي2534253

43.5عبد الرحمن محمد عبدالعزيز محمد شهاوي2544254

36عبد الرحمن محمد فرج السنوسي فرج2554255

40.5عبد الرحمن محمود محمد اللقاني2564256

40.5عبد اللطيف سالمه عبد اللطيف ابو بكر الخيتي2574257

40.5عبد المنعم ابراهيم عبد المنعم ابراهيم االشوح2584258

31.5عزه شعبان السيد محمد عيسي الصاوي2594259

33عزه عمر عوض درويش عبد الرحمن2604260

42عزه محمد عبد الوهاب صابر2614261

39علي خالد احمد عيسي2624262

40.5علي محمد علي الشيخ2634263

33علي ناصر علي محمد العالودي2644264

43.5علياء حمدى محمد بدوى الحجرى2654265

40.5علياء خميس علي اسماعيل رمضان2664266

40.5علياء عبدالسالم محمد عبدالسالم االحول2674267

37.5علياء عبدالمجيد ممدوح محمود الحشاش2684268

40.5عمار محمد بلتاجي احمد حنفي2694269

37.5عمر زكريا عبدالجواد غالب2704270

40.5عمر طارق راقي كريم2714271

39عمر محمود محمد ابوالفتوح  بركه2724272

39عهد مصطفي باتع محمد غطاني2734273

43.5عياد ثروت بباوي عبده2744274

39غاده سليمان احمد محمد خضر2754275

37.5فاطمه احمد عبدالحميد محمد حفني2764276

33فاطمه الزهراء فكري محمد الدقره2774277

37.5فاطمه خالد محمد السيد حسام الدين2784278

39فاطمه خميس محمود القط2794279

42فاطمه عبدالمطلب علي زوره2804280

43.5فاطمه محمد عبد السيد خليفه2814281

40.5فايزه خالد حسن علي مطاريد2824282

36فايزه كمال كامل برشاوي2834283

40.5كريم سامى عبد الهادى محمد ابو مندور2844284

42كريم عادل عوض عبد القادر عوض2854285

37.5كريم محروس عبد الكريم ابراهيم ابو النور2864286

30كريمه هاني عبد هللا عبد الحميد حسن2874287

40.5كيرلس منتصر مرقس كيرلس2884288

36الميس عادل عبد اللطيف برهام2894289

45لطيفه محمود محمد يحيي2904290

31.5لمياء معوض حسن عمران2914291

31.5ليلي نبيل فرج هللا خضر2924292

39ماجده حماده محمد عبدالمقصود2934293

42مارتينا اسكندر كامل عوض2944294

37.5ماري موريس غالي جرجس2954295

37.5مارينا رمسيس جورجي جرجس2964296

39مارينا سمير منير انيس عريان2974297

42مايكل فيليب زكى عوض هللا2984298

43.5مجدي عزت صبحي غالي حنا2994299

40.5محمد ابو السعود ناصف عبدهللا الجندي3004300

37.5محمد احمد ابراهيم سالم3014301

42محمد احمد ابراهيم محمد البرلس3024302

34.5محمد احمد اسماعيل الكراي3034303

40.5محمد احمد حميده درهاب3044304

34.5محمد احمد سعيد علواني النجار3054305

43.5محمد احمد محمد خاطر3064306

40.5محمد احمد محمد رحال3074307

42محمد احمد مصطفي كامل عصمت3084308

45محمد امين دسوقي ابراهيم عبد هللا3094309

42محمد حسن محمد عطيه راضي3104310

33محمد خيرى عطيه عزيز قاسم3114311

43.5محمد راضي علي راضي عفيفي3124312



25.5محمد رضا علي الجارحي3134313

28.5محمد رضا فتحي بيومي3144314

39محمد سامي علي داود3154315

39محمد شحته قنصوه الخطيب3164316

42محمد شعبان سعيد حسين عيد3174317

42محمد شعبان عباس مخلوف3184318

39محمد صبري رمضان الصافي عبد العال3194319

45محمد عبد الكريم محمد عبد الحميد3204320

43.5محمد عبد الهادى السيد محمد3214321

28.5محمد عطيه عبد الصادق احمد ابراهيم3224322

37.5محمد عالء جمعه السيد عامر3234323

43.5محمد علي حافظ علي فصاد3244324

40.5محمد علي عبدالعزيز عبدالمقصود عبدالعزيز ابوعلي3254325

37.5محمد علي محمد عتمان3264326

40.5محمد عوض عبدالعاطي موسي3274327

34.5محمد فكري عبدالقادر حزيمه3284328

42محمد مجدي محمد محمد غباشي3294329

40.5محمود بسيوني خليل السيد ابو عيسي3304330

36محمود ذكي شلبي عبد هللا3314331

45محمود علي عبد اللطيف سليم يوسف3324332

39محمود عيد عبد الاله عبد الباقي3334333

39محمود فوزي مسعود مسعود زلط3344334

36محمود محمد احمد اسماعيل سعد3354335

37.5مرح صالح الدين سعد الجديلي3364336

36مروه اشرف محمود التيتي3374337

31.5مروه حسن سعد حسن قرقاره3384338

42مروه عبدالحميد ذكي محمد بركات3394339

42مروه عبدالمنعم عطيه ابوسمره3404340

42مروه وائل مصطفي محمود3414341

30مريم ابراهيم محمد حسني صيام3424342

33مريم عازر السعيد ندا خليل3434343

37.5مريم عبدالستار صديق حسين3444344

40.5مريم ناصر عزيز اندراوس3454345

34.5مريهان محمد عبدالسالم عبدالمهدى مهدى3464346

37.5مصطفى محمد حسين عشبة3474347

42مصطفي محمد علي محمد البنا3484348

39مصطفي محمد محمود محمد عميش3494349

37.5معاذ جمال محمد عبدالعال صالح3504350

37.5معاذ محمد عبدهللا محمد3514351

36منار حسين علي فتح هللا عرفه3524352

40.5منار فتحي عبد القادر محمد عاشوره3534353

43.5منار محمد عبدالمطلب احمد الصياد3544354

42منه هللا احمد السيد الجندى3554355

42منه هللا محمد ابراهيم عمر3564356

34.5منه هللا محمد السيد مبروك شلبي3574357

43.5منه هللا محمد كمال عطيه اسماعيل3584358

39مني ابراهيم عبد هللا ابراهيم الكومي3594359

42مني حسام محمد امين الديب3604360

40.5مني حسين السعيد ابو حالوه3614361

43.5مني خميس منصورحسن منصور حجاب3624362

43.5مها اسامه محمد فتحي اللقاني3634363

33مها عبد المالك عبد الحليم علي3644364

37.5مهند ابراهيم حامد دسوقي3654365

39موده محمد احمد محمد مرزوق3664366

36مي ابو المجد قطب نجا3674367

31.5مي السيد نعيم غباشه3684368

37.5مي رضا عبد العاطي حسن الحلواني3694369

39مي صالح شعبان عثمان العسكري3704370

36مي محمد مرسي حسن عامر3714371

39مياده رمضان انور عطيه ابو نعمه3724372

42ميرنا محروس جرجس حنا3734373

43.5ميرهان صالح احمد علي سليم3744374

40.5مينا ايمن الشحات نقوال3754375

42نجاح عبدالعظيم مختارعبدالعظيم شعت3764376



39ندا خالد عبد المنعم محمد الرفاعي3774377

34.5ندى محمد ابراهيم فطيم3784378

39ندي احمد عبدالمتعال محمد الخراشي3794379

37.5ندي احمد محمد السعيد االشموني3804380

43.5ندي بهنسي عبدالحميد  بهنسي مخلوف3814381

40.5ندي عبد المحسن محمد ابراهيم عبد العال3824382

45نرمين السيد احمد محمد عناني3834383

39نرمين صالح محمد سرور3844384

37.5نرمين مسعد ابراهيم المقطف3854385

43.5نرمين مسعد علي الكيالني3864386

39نسرين عبدالسالم عبدالواحد عبدالسالم ابوسليمان3874387

31.5نسمه جمال علي نجم3884388

45نسمه محمد مبروك عبد القادر محمد3894389

37.5نعمه عادل احمد محمد شرف3904390

40.5نغم طارق محمد مرير3914391

40.5نفين محمد ابراهيم الداهش3924392

30نهله احمد يحيي حامد خنيسه3934393

37.5نهله سالم عبد المجيد محمودعبد المجيد3944394

37.5نهله علي محمد فريج3954395

37.5نهى محمد عبد الستار عبد القوى جاد3964396

40.5نور الهدي فخري عبد المولي ابو زيد المراسي3974397

39نور الهدي نعيم عبد الحميد نعيم بسيوني3984398

43.5نورا رشاد محمد ابراهيم السعداوي3994399

39نوران معوض ابراهيم عبد الفتاح العيسوي4004400

25.5نورهان شعبان محمد الجزار4014401

43.5نورهان طارق درويش دعبيس4024402

36نورهان عصام احمد زيدان4034403

42نورهان محمد حسين سعد4044404

45نورهان محمد محمد احمد البسومي4054405

39نيرمين الشربيني احمد الشربيني4064406

40.5هاجر علي زكريا درغام4074407

39هاجر محمد حامد حرحش4084408

42هاجر محمد حامد عبد الرحمن4094409

42هاجر محمد عبدالهادي اسماعيل خير هللا4104410

43.5هارون محمد السيد محمد هرون4114411

39هاله طارق عبد القادر عبد التواب العربي4124412

30هانم سعيد ابراهيم السيد قادوم4134413

40.5هانم محمد عزت محمد الطيار4144414

28.5هايدي صالح الدين عبد المنعم حرفوش4154415

37.5هبه جميل كامل عطيه حبيب4164416

43.5هبه سمير سعد دعبيس4174417

43.5هبه عبد الرحمن عبد المجيد العزبي4184418

40.5هدي محمد محمد ابراهيم المرلي4194419

25.5هدير طارق محمود مرسي العميري4204420

28.5هدير عبدالحميد عبدالحي سالم4214421

40.5هدير علي محمد الزلباني4224422

39هدير محمد عبد الرازق فايد4234423

40.5هدير نوح مغازي عوض النوام4244424

43.5هدير وجيه حامد درويش حجازي4254425

34.5هشام السعيد احمد ابو الفتوح4264426

39هشام السيد خميس السكران4274427

39هشام رشدي مختار احمد كشك4284428

33هشام كرم علي احمد عايد4294429

31.5هنا محمد عبدالحكيم عبدالفتاح4304430

30هناء حمدي محمود عابدين4314431

34.5هند الشحات عبدالحميد حوته4324432

37.5هند علي علي محمد  زهران4334433

39هند محمد غانم السقا4344434

30هند محمود محمد عوض زهير4354435

45هند مهدي محمود عبد اللطيف بسيوني4364436

40.5وسام محمد عبد الحميد عبد الرءوف شكر4374437

45وسام ممدوح محمد عبدالرؤف عبدالقوي4384438

42وفاء السيد حسن علي عثمان4394439

25.5وفاء صبح كليب صبح4404440



37.5وفاء مصطفي ابراهيم عبدالغفار محفوظ4414441

34.5والء عبدالسالم سعيد ابراهيم هديب4424442

34.5والء محمد عبد المقصود بسيوني قطب4434443

42يارا احمد محمد الحوشي4444444

33يارا اسامه رجب الصول4454445

34.5يارا السيد عباس عيسي ابوشلوع4464446

34.5ياسمين شلبي محمود محمود ابوابراهيم4474447

34.5يحيي عبد الفتاح محمد خوخه4484448

43.5يمني حاتم الطائي عبدالمقصود مهينه4494449

34.5يمني خالد السيد عبداللطيف الوكيل4504450

طالب باقون لالعاده

احمد نزيه كمال محمد شحاته14451

ايمان اشرف لبيب ابو الفضل24452

هشام محمد نجيب عوض عبد الحميد سالم34453


