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ابراهٌم احمد ابراهٌم احمد السٌسى11601

ابراهٌم سعٌد محمد احمد عاص21602ً

ابراهٌم محمد حسٌن فٌروز حسٌن31603

احمد ابراهٌم ابراهٌم احمد الجندى41604

احمد السٌد محمد محمود سعٌد51605

احمد امام الدسوقى السٌدق61606

احمد حسٌن محمد احمد ماضى ق71607

احمد سعٌد عبدالعاطى ابراهٌم فرج ق كان مؤجل 81608

احمد سمٌر عبدالكرٌم عبدالفتاح91609

احمد شهاب محمد عبدالبارىق101610

احمد طارق عبدالمقصود ٌوسف111611

احمد عادل محمود مأمون121612

احمد عبدالعظٌم عبدالفتاح احمد هٌكل131613
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احمد عصام سعٌد بٌومى احمد غانم  ق11616

احمد مجدى الدسوقى عبداللطٌف زرد21617

احمد محمد شوقى محمود محمد حسنٌن31618

احمد محمد عماد محمد نوفل مؤجل ترم ثانى 41619

احمد محمد على محمد على حسن51620

احمد مونس محمد محمد على61621

احمد محمود على محمود حسن71622

احمد ناصر صالح السٌد احمد81623

احمد هٌكل رجب السٌد عبدالرحمن91624

احمد ٌحى السعٌد محمد101625

ادهم اشرف محمود عطٌه111626

اسامه احمد زكى عبدالعال على121627

اسامه سامح على احمد عبدهللا131628

اسالم عادل عوٌضه عقل141629

اسالم عصام محمد عبدالعزٌز شحاته151630
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اسالم هانى فكرى عبدالعلٌم دنٌا11631

اشرف محمد عبدالسالم على راضى21632

اشرف هشام محمود عبدالعظٌم الباجورى31633

االء سمٌر عبدالعزٌز عطٌه القطان41634

الحسٌنى ٌاسر الحسٌنً ابراهٌم51635

انور بهجت انور حامد محمد احمد61636

اٌمن محروس فتح هللا محمد71637

اٌه طارق احمد عثمان81638

اٌهاب احمد عبدالوهاب محمد مصطفى91639

بجاد عصام سعد السٌد سعد101640

بالل صبرى احمد عبدهللا111641

تقى محمد اسماعٌل محمد رضوان121642

جاسمٌن ثروت محمد عبدالعاطى131643

جون صموئٌل عبدالمالك اسعد غطاس141644

حافظ سعٌد انصارى حافظ السٌد151645
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حسام ٌاسر عبدالهادى ابراهٌم مصطفى11646

حسناء عاطف عبدالغنً مهناوي21647

خلود خالد محمد ٌاسٌن31648

دٌاب عاطف عبدالفتاح ابراهٌم دٌاب41649

دٌنا عمرو ابراهٌم عبدالحمٌد ابراهٌم51650

زٌاد السٌد عالم عالم االشقر61651

زٌاد عبدالباسط عبدالباسط عبدالواحد71652

زٌاد عبدالخالق عبدالفتاح احمد على الروبٌجى81653

زٌاد عٌسى محمد على91654

سعٌد سعٌد كامل عبدالعال بحٌرى101655

سلمى محمد سعد السٌد محمد النشار111656

سٌف الدٌن رافت عبدالموجود ابو الخٌر121657

سٌف هللا محمد محمد منجى احمد131658

شادى اسامه عبدالرازق الشافعى141659

شهاب محمد على الشاذل151660ً
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شهد خالد ابراهٌم حموده11661

شٌرٌن احمد عبدالحمٌد مأمون عبدهللا محمود21662

عبدالرحمن اسالم حسن عبدالعزٌز31663

عبدالرحمن سعد عبدالستار محمد41664

عبدالرحمن مجدى عبدالشكور محمد51665

عبدالرحمن هشام محمد احمد عبدالغنى61666

عبدالرحمن وائل مأمون محمد مصطفى71667

عبدالفتاح عادل عبدالفتاح حسنى81668

عبدالعلٌم محمد على عبدالعلٌم العبد كان مؤجل91669

عبدهللا اٌمن ابراهٌم ابو العال101670

عبدهللا سعد عبدهللا محمد البروٌشى111671

عبدهللا طارق رجب محمود121672

عبدهللا محمد طه حماد غانم131673

على مجدى صابر عواد141674

عماد احمد عبدالحكٌم عبدالرحمن151675
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عمر خالد محمد ابو الفتوح عبدالسالم عمر11676

عمرو حامد محمد حامد سلٌمان21677

عمرو خالد مهدى الدٌن مصطفى31678

عمر طلعت حسن موسى حسن41679

عمرو محمد شعبان المهدى محمود51680

عٌسى بهجت الشحات حسانٌن عٌسى61681

فادى عصام على حسٌن71682

فادى محمد عبد ربه احمد81683

فاطمه احمد ابراهٌم الدسوقى محمد منصور91684

فاطمه عادل محمود طعٌمه احمد101685

فاطمه محمد حامد عبدالحمٌد111686

فرح رٌاض فاروق رٌاض سلٌمان121687

فرح هانى عبدالعزٌز محمد سٌف131688

مازن اٌمن ابراهٌم محمدالشناوى141689

ماٌكل سمٌر عزٌز مٌخائٌل151690
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محمد ابراهٌم حمدى ابراهٌم11691

محمد ابراهٌم محمد ابراهٌم سالم21692

محمد احمد عبدالقادر احمد الغرٌب31693

محمد احمد محمد االربعٌن عباس مسعود41694

محمد اشرف جودة محمد نبوى51695

محمد اشرف محمد احمد الصعٌدى61696

محمد اٌمن محمد حسب النب71697ً

محمد جمال محمدى السٌد جمعه81698

محمد حازم ابراهٌم عبدالفتاح محمد91699

محمد رجب ابو السعود محمود101700

محمد رشاد عبدالفتاح على السٌد111701

محمد رمضان فؤاد السٌد121702

محمد سامى رزق ابوزٌد131703

محمد سامى فتحى رمضان141704

محمد سعٌد احمد معوض عالم151705
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محمد طارق محمد السٌد نجم11706

محمد طلعت محمد الجابرى حسن21707

محمد عادل محمود طعٌمه احمد31708

محمد عاطف عبدالواحد غنٌمى مرس41709ً

محمد عبدالمحسن احمد سلٌمان منصور51710

محمد عبدالملك عبدالمقصود محمد61711

محمد عبدالمنعم عبدالفتاح سلٌمان71712

محمد عماد ٌونس ابوبكر ٌونس81713

محمد عمر عبدهللا حسن ق91714

محمد فتحى محمد مبارك101715

محمد محروس عبدالوهاب الحنفى111716

محمد نصر ابراهٌم عبدالحافظ121717

محمد ٌاسر محمد الطوخى عبدالعظٌم شرٌف131718

محمود جمٌل احمد عبدالحمٌد محمد141719

محمود جوده حسنٌن اسماعٌل151720
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محمود سعٌد حسن فرج غانم11721

محمود عبدالمنعم محمود عبدالمنعم حسب هللا21722

محمود عبداللطٌف محمد البٌومى على ابوالخٌر31723

محمود مجدى هاشم نورالدٌن41724

محمود محمد حسن مصطفى سعد الدٌن51725

محمود مصطفى حسٌن عبدالحمٌد61726

محٌى الدٌن محمد محٌى على جبة71727

مصطفى محمد عبدالعزٌز سلٌم81728

مصطفى نبٌل عبدالاله رزق السواح91729

معاذ مصطفى محمود عبدالمنعم101730

ملك محمد عبدالوهاب حسن عبدالرازق111731

مهند طارق محمد محمد121732

هاشم جمال الدٌن هاشم احمد الدبٌكى131733

نورهان صالح شندي طلبه عامر141734

وائل اشرف قاسم غنٌم151735
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ٌوسف ابراهٌم ٌوسف الباجورى1736 

ٌوسف محمد سعد ابراهٌم رضوان21737

ٌوسف محمود احمد محمد زهره31738

محمد اسماعٌل السعٌد اسماعٌل خلٌفة 1خ41739

موسى عبدالرحمن سعٌد موسى فراج 1خ51740
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