
المشرف االكاديمياسم الطالبالحالةكود الطالبم

احمد ابراهيم محمد ابراهيم1274120170100533

احمد اشرف عبدهللا السيد سيد احمد2274120170100535

احمد طارق محمد لطفى3274120180100136

اصالة حسن عبدالحميد محمد حنفي4274120180100077

االء مجدى محمد عبدالعليم السيد عفيفي5274120180100353

امنيه عبدالمنصف حسن عبدالرحمن6274120180101186

ايناس ابراهيم حسن محمود7274120180100349

خلود حامد محى الدين عطيه8274120180100304

زينب عاطف عبدالعزيز قاسمى عبدهللا9274120180100211

سلمى ياسر طه عبدالشافى10274120180100060

شهوان محمد شهوان محمد رمضان11274120180100289

ضحى مصطفى السعيد الوزه12274120180101119

عبدهللا سعيد حسن بدوى ابراهيم13274120170100556

عزيز الدين محمد صبرى محمد عزيز الدين محمد غانم14274120180100271

فاطمه حسن احمد محمد15274120180100149

محمد احمد ابراهيم بدوى16274120180100338

محمد ممدوح احمد فاضل17274120170100276

مروه محمد السيد محمد احمد دبور18274120180100150

مريم سامح شوقى سليمان19274120180100295

مريم مدحت فؤاد ميخائيل20274120180100296

ميار عبدالحكيم حلمى توفيق21274120180100206

هاجر ابراهيم حموده الشاذلى22274120180101120

محمد محمد المغاورى محمد العدل1خ23274120160100031

رشا أحمد رياض أحمد إبراهيم

الفرقة األولى عمارة

أيمن عبد الحميد أمين أحمد

منى يحيى محمد عثمان شديد

المعتز باهلل جمال الدين عبد العظيم

أحمد محمد سعيد لبيب السعدنى

كمال محمود كمال محمد الجبالوى

نهى حسين السيد على حفناوى

سمير محمد محمد حماد



المشرف االكاديمياسم الطالبالحالةكود الطالبم

أبتهال سمير أبوالفتوح عفيفى1274120170100330

أحمد أنور أحمد التهامى حجاج2274120170100133

أحمد رشدى محمد وهدان السيد3274120170100382

أحمد محمود عبدالبصير محمد4274120160100125

اسراء عايدى الحسينى عبدالمقصود5274120170100095

اسراء عبدالناصر محمد بيومى6274120170100401

أميره ياسر كامل عبدالوهاب7274120170100022

أنجى عاطف عبدالغنى السيد8274120170100429

ايمان عبدالرحمن السيد عبدالرحمن9274120160100028

آيه عالء صابر محمد ابراهيم10274120170100044

تغريد سعيد محمد جمال الدين11274120170100333

سلمى أحمد شحته أحمد السيد12274120170100017

سلوى مجدى حسنين عبدالمجيد13274120170100345

شيماء طارق محمد على14274120170100346

عبدالرحمن أنسان عبدالرؤوف جازيه15274120170100267

فادى مسور نجيب جرجس16274120160100101

محمد حازم متولى عطيه17274120170100128

محمد رشدى سليمان محمد18274120170100239

مرام محمد شحته حفنى السعدنى19274120170100253

مروه أمير محمد عبدالعزيز20274120170100326

منار خيرى عزت السيد محمد21274120170100083

مى ايهاب محمد صالح بيومى الشاذلى حموده22274120170100036

ندى محمد محمود محمد23274120170100328

هند محمود طه محمد القالع24274120170100084

يارا أحمد عبدالخالق عبدالحليم25274120170100337

يارا حسام شوقى عبدالنبى بحيرى26274120170100061

أحمد محمد سعيد لبيب السعدنى

رشا أحمد رياض أحمد إبراهيم

كمال محمود كمال محمد الجبالوى

سمير محمد محمد حماد

الفرقة الثانية عمارة

أيمن عبد الحميد أمين أحمد

منى يحيى محمد عثمان شديد

نهى حسين السيد على حفناوى

المعتز باهلل جمال الدين عبد العظيم



المشرف االكاديمياسم الطالبالحالةكود الطالبم

أيمن عبد الحميد أمين أحمدأحمد عبد الرحمن إبراهيم على سيد  1

منى يحيى محمد عثمان شديدأحمد محمد عبده محمد زعزع2

امنية لطفي عبد الفتاح زايد 3

أنس عزب أحمد العزب عطيه4

دينا السيد شفيق السيد شريف5

رنا عادل سيد أبو سريع عبد الجواد6

رنا عماد مصطفى نصار7

روان هيثم جبريل محمد جبريل8

سمر طارق محمد جمال الدين السيد9

عبد هللا سعيد جودة عبد الحليم كريمه10

مروه محمد السيد عجمى سالم11

مصطفى محمد محمد خليل12

مصطفى نجاح عطيه على ابراهيم13

نور عادل حمد عفيفى عكاشه14
نهى حسين السيد على حفناوى

الفرقة الثالثة عمارة

المعتز باهلل جمال الدين عبد العظيم

أحمد محمد سعيد لبيب السعدنى

رشا أحمد رياض أحمد إبراهيم

كمال محمود كمال محمد الجبالوى

سمير محمد محمد حماد


