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 اسم الطالب م
 نسبيتمجموع 

 (+ اجملموع اللكياملادة املؤهةل )

 ;1:9 ٌوسف أحمد شرٌف سعد  1

 ;1:1 عمر جمال عبد الحفٌظ حسانٌن 2

 ;1:9 مروان رضا عبدالوهاب علً 3

 ;1:9 مصطفً محمد سعد زكً  4

 ;1:9 معتز إبرهٌم سٌد محمد 5

 ;1:9 عطا عبدالفضٌل أحمد عبدالفضٌل 6

 ;1:9 كرٌم احمد عبد التواب  7

 ;1:9 أحمد ضاحً سعد عبد الخالق  8

 ;1:9 محمود حداد عبدالخبٌر عثمان 9

 ;1:9 هاجر صالح محمود محمد 11

 ;1:9 علً عاشور هاشم محمد  11

 ;:19 رٌم طارق االحنف عمر 12

 ;:19 أحمد مختار عبد الفتاح محمود 13

 ;199 علً ضاحً جادالكرٌم نصر 14

 ;199 هاجر عٌد حسنً محمد 15

 ;199 كامل عاشور كامل مصططفى 16

 ;199 نسرٌن حسن محمد محمد 17

 ;199 عبدهللا نصر دكروري نصر 18

 ;199 اٌمان مصطفى محمود عبدالجلٌل 19

 ;199 عبد الغنً محمد عبد الغنً محمد 21

 ;199 أحمد عبد النبً ٌحٌى محمد 21

 ;199 مروة أحمد علً محمود 22

 ;199 نجاة محمد رجب أحمد 23

 ;199 محمد جمعه احمد حسن  24
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 اسم الطالب م
 نسبيتمجموع 

 (+ اجملموع اللكياملادة املؤهةل )

 ;198 أحمد أشرف عبد الكرٌم قطب 25

 ;198 دالٌا حماده عبدالجواد عبدالنبً 26

 ;198 محمد مسلم جمعه فرج 27

 ;198 محمد جمال توفٌق إبراهٌم 28

 ;198 كرٌم نصر كمال عبد العلٌم  29

 ;198 مراد علً مراد السٌد 31

 ;198 احمد عماد احمد محمد 31

 ;198 حازم حمدي الهادي محمد 32

 ;198 سهٌلة فوزي مبروك عبدالنبً 33

 ;198 زهران فرحات زهران كامل  34

 ;198 عبدهللا عماد نبٌل أحمد 35

 ;198 بٌشوي شرٌف جمٌل سام 36

 ;196 عبد الرحمن محمد خلٌل محمد  37

 ;196 طارق علً أنس حسن 38

 ;196 طارق أحمد عبد الصبور مطاوع  39

 ;196 محمد سعودي انور فرٌد 41

 ;196 امانً سٌد سعٌد علً  41

 ;196 سعد فخري سعد  42

 ;196 آالء خضر محمد الفولً علً 43

 ;196 مرٌم مورٌس عزٌز زاخر 44

 ;196 ندى محمد خٌري عبدالنعٌم 45

 ;196 هدٌر كمال محمد أحمد 46

 ;196 محمد عٌد محمد عبدالرحمن 47

 ;196 جٌهان نادي جمعة محمد 48
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 اسم الطالب م
 نسبيتمجموع 

 (+ اجملموع اللكياملادة املؤهةل )

 ;196 أمٌمة سلٌمان صالح علً 49

 ;196 ٌوسف عمران سالمة تونى 51

 ;196 محمد كمال الدٌن سٌد عبد الفتاح 51

 ;196 رضوى محمد عبد العاطى 52

 ;196 بوال ماجد فتاح ناشد 53

 ;196 دعاء ممدوح عبدالمحسن توفٌق 54

 ;196 عبدالرحٌم أحمد عبدالرحٌم أحمد 55

 ;196 عصام نادي صابر ماضً 56

 ;196 طارق محمد فرحات حنفً 57

 ;196 دٌنا فؤاد سمٌر شاكر 58

 ;195 أحمد عصام محمد عبده 59

 ;195 أمانً طارق رشاد أحمد 61

 ;195 عبد الحً حسن عبد الحًحسن  61

 ;195 اٌه عبدالكرٌم عبدالمقصود عبدالكرٌم 62

 ;195 عبدالوهاب خالد عبدالوهاب رمضان 63

 ;195 حسام حمدي إبراهٌم محمود 64

 ;195 عبد الرحمن اشرف سٌد محمد 65

 ;195 محمد بهاء الدٌن سٌد قطب 66

 ;195 اسراء ابراهٌم حجازي عبد المحسن 67

 ;195 محمد هانً نبٌل موسى 68

 ;195 وردة محمد طه محمد 69

 ;195 مٌنا مالك وصفى مٌخائٌل 71

 ;195 دعاء ٌحً النزهً سٌد 71

 ;195 عبد هللا رجب محمد صدٌق 72
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 اسم الطالب م
 نسبيتمجموع 

 (+ اجملموع اللكياملادة املؤهةل )

 ;195 صدٌق ابراهٌم عبد الكرٌم ابراهٌم 73

 ;195 أحمد محمد ربٌع محمد 74

 ;195 خالد عمر رجب إسماعٌل 75

 ;195 السٌد فلمٌن السٌدأمٌر  76

 ;195 إسالم محمد فهمً محمد 77

 ;195 اسالم علً حسن عطٌه 78

 ;195 حسام حماده ربٌع أنور 79

 ;195 خالد عبد الحكٌم علً عبد المقصود 81

 ;195 صالح فضل منازع سٌد 81

 ;194 محمد أحمد سٌد خفاجة 82

 ;194 محمود نادي فتحً سٌد 83

 ;194 ربٌع أنورمحمد حمادة  84

 ;194 معتصم محسن سٌد محمد 85

 ;194 محمد عمر نجاتً عمر 86

 ;194 رضوه ربٌع احمد محمد 87

 ;194 كٌرلس مجدي حلمً حكٌم 88

 ;194 عبد الرحمن عالء فهمى ابراهٌم 89

 ;194 مصطفى صقر عبدالحمٌد عبدالعاطً 91

 ;194 محمد اشرف عبدالمنعم عبدالصالحٌن 91

 ;194 محمد رضا سالم عبدالجواد 92

 ;194 مروه جمعه محمود علً 93

 ;194 دٌنا نادى محمود عبد القادر  94

 ;194 اٌهاب عبد اللطٌف عبد المنعم محمد 95

 ;194 شرٌف شعبان عبد الجواد السٌد 96
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 اسم الطالب م
 نسبيتمجموع 

 (+ اجملموع اللكياملادة املؤهةل )

 ;194 محمد عبدهللا سٌد عبدالرازق 97

 ;194 محمد عادل عٌد شعبان 98

 ;193 فؤاد فتحً عبد هللا أحمد 99

 ;193 أمل سعد إبراهٌم عثمان 111

 ;193 آٌة ٌوسف محمود فتحً 111

 ;193 سلمى رضا علً عبدالحفٌظ 112

 ;193 هداٌا مصطفى ٌحٌى احمد  113

 ;193 فتحً اسماعٌل فتحً اسماعٌل  114

 ;193 اسماء حسن احمد حسن 115

 ;193 هٌثم ناصر سٌد عبد العزٌز  116

 ;193 محمد عامر كامل حسن  117

 ;193 أحمد سعٌد كامل محمد  118

 ;193 محمود محمد توفٌق محمد  119

 ;193 أبانوب جمٌل صبحً رٌاض 111

 ;193 حسام محمد زكً عثمان 111

 ;193 اٌهاب احمد محمود محمد 112

 ;193 نورا علً عبدالمطلب حامد 113

 ;193 ٌاسمٌن أمٌن محمود محمد 114

 ;193 حسن علً رفعت حسن 115

 ;193 أحمد أشرف فاروق عبد الجواد 116

 ;193 عبد الناصر عالء ابراهٌم سنوسً 117

 ;193 محمد عالء محمد عسقالنً 118

 ;199 عمر محمود محمد فرج 119

 ;199 أمانً محمود عبد العلٌم محمد 121
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 اسم الطالب م
 نسبيتمجموع 

 (+ اجملموع اللكياملادة املؤهةل )

 ;199 نارٌمان ناٌر فهمً حنٌن 121

 ;199 عبدالرحٌمجابر ابراهٌم جابر  122

 ;199 امنٌة رجب عبد النبى محمود 123

 ;199 حازم عبد الرحٌم احمد صالح 124

 ;199 انجً نادي نبٌل زكا 125

 ;199 أسماء وجٌه محمد محمود 126

 ;199 عائشة أبو بكر عبد الحكٌم محمد 127

 ;199 بهجت سمٌر فاٌز رومانً  128

 ;199 حمٌده منصور حماد محمد 129

 ;199 ٌاسمٌن أحمد عٌسى مخٌمر 131

 ;199 أحمد علً محمود مخلوف 131

 ;199 ٌوسف علٌوه خلٌفه علً 132

 ;199 نهى حسام الدٌن محمد أبواللٌل 133

 ;199 رحٌل رجاء ودٌع فهمً 134

 ;199 رباب ناصر عبده محمد 135

 ;199 اسماء عبد الهادي محمد علً  136

 ;199 حمزه علً هاشم حسن 137

 ;199 أحمد عبدهللا علً محمد 138

 ;199 عبد الرحمن عوٌس علً حسن 139

 ;199 خلود سعد محمد عبدالحمٌد 141

 ;199 منى عامر عبد المالك أحمد 141

 ;199 فاطمة جابر عبدالحكم محمد 142

 ;199 رانٌا  محمد عبد المالك عبد الستار  143

 ;199 مسلم سوٌلم مسلم علً 144
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 اسم الطالب م
 نسبيتمجموع 

 (+ اجملموع اللكياملادة املؤهةل )

 ;199 هدٌر سعد محمد علً  145

 ;199 عبٌر إبراهٌم سٌد محمد 146

 ;199 أمٌر شعبان علً إبراهٌم 147

 ;199 بٌتر صبحً مالك زاخر 148

 ;199 محمود فتحً محمود محمد 149

 ;199 انطونٌوس رضا شاروبٌم ثابت 151

 ;199 فاطمه عالء جمعه قطب  151

 ;199 اٌه رضا عبد الجواد علً 152

 ;191 دعاء مختار عبدالنبً إسماعٌل 153

 ;191 علً محمد علً محمد 154

 ;191 عبد الرحمن محمد عبد الصالحٌن توفٌق 155

 ;191 محمد علً صالح مراد 156

 ;191 أسماء أحمد عبدالمحسن خلف 157

 ;191 محمد حسٌن عبدالحمٌد دكروري 158

 ;191 اسراء صالح محمد قدري 159

 ;191 عبد الستار فرجأسامة مصطفى  161

 ;191 نادٌه محمد محمود شحاته 161

 ;191 اسامه احمد ناصف جمال 162

 ;191 نورا حامد حسن علً 163

 ;191 نورهان عبد المنعم عبد المجٌد محمد 164

 ;191 احمد علً احمد علً 165

 ;191 مصطفى رضا أحمد محمد  166

 ;191 هاجر شعبان دردٌر عبد الرؤوف 167

 ;191 احمد ٌاسر ابراهٌم صابر 168
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 اسم الطالب م
 نسبيتمجموع 

 (+ اجملموع اللكياملادة املؤهةل )

 ;191 أمنٌه أسامه راضً محمد  169

 ;191 رحاب محمد خلف عبدالكرٌم 171

 ;191 منى صالح رجب أحمد 171

 ;191 محمد سمٌر لملوم محمد  172

 ;191 عمر محمد أحمد حلبً  173

 ;191 محمود مصطفً عبد المنعم 174

 ;191 أمنٌة مصطفى محمد علً 175

 ;191 عبدهللا عاٌد جابر صدٌق 176

 ;191 أحمد خالد أحمد سلٌم 177

 ;191 دعاء هنً محمود علً 178

 ;191 زٌنب بدر الدٌن إبراهٌم محمد 179

 ;191 رٌموندا خلف عبدالشهٌد قلٌنً 181

 ;191 أسماء محمد عبدالمغنً محمد 181

 ;191 أمنٌه  مصطفى محمد عبد العلٌم  182

 ;191 حسن عبدالعظٌم إبراهٌمإبراهٌم  183

 ;191 ٌاسر حسن عبد الحكٌم حسن 184

 ;191 عبد هللا رضا هالل محمود  185

 ;191 أحمد علً أحمد حسٌن 186

 ;191 طه محمود ناصر السٌد 187

 ;191 مروه نقراشً سٌد أحمد 188

 ;191 عبد الوهاب حمدي محمد محمد 189

 ;191 محمود منصور عبد السالم محمد 191

 ;191 محمد سامى محمد عبد الجلٌل 191

 ;199 الشٌماء عالء محمد عمر 192
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 اسم الطالب م
 نسبيتمجموع 

 (+ اجملموع اللكياملادة املؤهةل )

 ;199 ارٌن عادل انور ملك 193

 ;199 اسراء مصطفً عبد الستار مصطفً 194

 ;199 االء احمد علً مهنً 195

 ;199 علً ربٌع علً عبد الناصر 196

 ;199 حامد عبد الرازق عبد الرزق محمد  197

 ;199 جمال أحمد إبراهٌم أسماء 198

 ;199 دعاء ٌحً عبدالعظٌم موسً 199

 ;199 عبد الرحمن أحمد على سلٌمان  211

 ;199 سٌف النصر أشرف حسن عواد 211

 ;199 اسالم فاروق محمد عٌسً 212

 ;199 حازم مندي محمود عبدالجابر 213

 ;199 دالٌا مٌالد موسى ارمانٌوس 214

 ;199 رشواننعمه ابراهٌم سعد  215

 ;199 سماح حامد رجب عبد النبً 216

 ;199 محمد علً سعٌد علً 217

 ;199 دنٌا خلف سٌد أحمد 218

 ;199 إسراء عالم محمود حسن 219

 ;199 نورهان أحمد علً محمد  211

 ;199 ابراهٌم محمود حسٌن ابراهٌم 211

 ;199 احمد محمد جبر سٌد 212

 ;199 العزٌز محمدعبد العزٌز عالء عبد  213

 ;199 كرستٌن البرت اسكندر عبدهللا  214

 ;199 آٌه سعد عبدالودود محمد 215

 ;199 محمد إسماعٌل فهمً إسماعٌل 216
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 اسم الطالب م
 نسبيتمجموع 

 (+ اجملموع اللكياملادة املؤهةل )

 ;199 إسالم أحمد صبحً عبدالرحمن 217

 ;199 هدى محمد محمد علً 218

 ;199 شٌرٌن رضا السٌد كامل 219

 ;199 أمانً محمود صالح سٌد 221

 ;199 الهام جاهٌن عبد هللا جاهٌن 221

 ;199 إسراء مفتاح سٌد شحات  222

 ;199 أحمد محمود محمد مسعود 223

 ;199 عال عبدالمجٌد عبدالعزٌز حماد 224

 ;199 رحاب سمٌر ماضً محمد 225

 ;199 اٌه خالد محمد احمد 226

 ;199 منارمحمد أحمد علً 227

 ;199 عبدالحمٌد احمد عبدالحمٌد طه 228

 ;:18 أحالم إبراهٌم فهمً محمد 229

 ;:18 آمنة عاطف محمد سلٌمان 231

 ;:18 محمد سٌد شوقً محمد 231

 ;:18 عبدالكرٌم عامر عبدالنبً علً 232

 ;:18 نادٌة فاٌق رمزي مسعود 233

 ;:18 صافٌة أنور رجب عبد القوي 234

 ;:18 هشام فرج احمد بٌومً 235

 ;:18 عبدالعزٌز حسٌنمحمد صالح  236

 ;:18 محمد ابراهٌم عوده مسلم 237

 ;:18 أسماء علً سٌد عبدالمطلب 238

 ;:18 محمد رضا سعد قناوي  239

 ;:18 محمود فاروق عبد الحكٌم سٌد  241
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 اسم الطالب م
 نسبيتمجموع 

 (+ اجملموع اللكياملادة املؤهةل )

 ;:18 احمد صابر عامر فرج 241

 ;:18 احمد حفظً راشد عبد الرحٌم 242

 ;:18 امٌر جمال حسن محمد 243

 ;:18 إسماعٌل عبدالصمد محمد إبراهٌم 244

 ;:18 سهٌله أشرف حسٌن قضب 245

 ;:18 بسمة صالح عبد العزٌز رطٌب 246

 ;:18 محمد أٌمن خلف صادق 247

 ;:18 روٌدا نصر عبدالحمٌد حسٌن 248

 ;:18 أسماء أحمد حسٌن محمد 249

 ;:18 ٌوسف محمد جمال الدٌن أحمد  251

 ;:18 الشهٌد شحاتةمٌرى عزت عبد  251

 ;:18 والء محمد فؤاد محرم 252

 ;:18 شرٌف بسراوي إبراهٌم عبدالعال 253

 ;:18 فهمً ربٌع فهمً محمد 254

 ;:18 محمد عبد الرحمن محمد عبد السالم 255

256   

 


