
 كلية الحقوق المستوى الرابع

الدور الثالث المبنى القبلي 301( قاعة  1لجنة رقم )   

 4001 ابراهيم اسامه فتحى صادق احمد 1

 4002 ابو بكر ايمن ابوبكر شواط 2

 4003 احمد رضا اسماعيل محمد 3

 4004 احمد عاشور على موسى 4

 4005 احمد عصام عرفه محمود 5

 4006 احمد عماد سامى على 6

 4007 احمد مجدى تهامى مهران 7

 4008 احمد محمد داخلى محمد 8

 4009 احمد محمد زيدان ابراهيم 9

 4010 احمد محمد صبرى سيد 10

 4011 احمد محمد عبد الحكيم رياض 11
 4012 احمد محمد عبد المنصف عبد القادر 12

 4013 احمد محمد محمد كويس 13

 4014 احمد محمود لطفى على 14

 4015 احمد مصطفى طه كمال 15

 4016 اسامه يحيى محمد رفاعى 16

 4017 اسراء احمد عبدالحكيم احمد 17

 4018 اسراء صديق عبدالفتاح صديق 18

 4019 اسالم احمد على عبدالكريم 19

 4020 اسالم جمال حسن عبدالحكيم 20

 4021 اسالم ربيع ابراهيم حسن 21

 4022 عبد الصادقاسالم محمد محمود  22

 4023 اسماء بهجت محمد عثمان 23
 4024 اسماء جمال حسن محمد 24

 4025 اسماء حنفى محمود احمد 25

 4026 اسماء محمد حزين محمد 26

 4027 اسماء محمد عباس محمد 27



 كلية الحقوق المستوى الرابع

الدور الثالث المبنى القبلي 302( قاعة  2لجنة رقم )   

 4028 عصام محمود اسماعيلاشرف  1

 4029 اقبال حنا بشرى حنا 2

 4030 االدهم طارق خيرى محمد 3

 4031 الحسين عبدالحميد محمد عبدالحميد 4

 4032 الزهراء على عبداللطيف مطريد 5

 4033 الشيماء احمد كامل عبدالسميع 6

 4034 امل جالل محمد عبد الحكيم 7

 4035 النعيماميره صالح اسماعيل عبد  8

 4036 اميره عامر محمد عباس 9

 4037 اومانه عبد الرشيد محمد محمد 10

 4038 ايمان عبد الرحمن محمد احمد 11

 4039 ايمن حسن ابوالسعود عبدالمتولى 12

 4040 ايه احمد قطب عبدالمالك 13

 4041 ايه سليمان فولى عبد الحميد 14

 4042 ايه عبد الحميد محمد ابو الجود 15

 4043 ايه عبد اهلل شبيب البرانى 16

 4044 ايه عزت انور فتح الباب 17

 4045 ايه كامل توفيق هاشم 18

 4046 ايه محمود احمد تونى 19

 4047 ايه نصر مرزوق محمودطايع 20

 4048 بسنت احمد عبد الحميد عبد السميع 21

 4049 جمعه محمد محمد جاد 22

 4050 حسام حمدى محمد احمد 23

 4051 حسن محمد مفتاح حسن 24

 4052 حماده اشرف على امين 25

 4053 خالد رجب عبد العاطى محمد 26

 4054 خالد طه عبد الحميد مصطفى 27



 كلية الحقوق المستوى الرابع

الدور الثالث المبنى القبلي 306( قاعة  3لجنة رقم )   

 4055 خالد عطاهلل عبد المنعم على 1

 4056 خلف عبد الدايمخلف محمد  2

 4057 داليا اشرف احمد على 3

 4058 دعاء رجب ابراهيم حامد 4

 4059 دعاء رجب حسن عيد 5

 4060 دعاء محمد عبد الحكيم ابراهيم 6

 4061 دعاء محمد عبد المجيد سنوسى 7

 4062 رائد خالد شعيب محمد 8

 4063 رانيا جمال احمد عبد الباقى 9

 4064 احمد عمررانيا صابر  10

 4065 رانيا محمد عبد الرحمن محمد 11

 4066 رحاب سمير محمد عبد البارى 12

 4067 رضا خلف ابراهيم محمد 13

 4068 رغداء محمد احمد محمد حسن سالم 14

 4069 رقيه عبد الفضيل خليفه سيد 15

 4070 رمضان محمد محمد ابراهيم 16

 4071 الشهيدرومانى صموئيل غبريال عبد  17

 4072 ريهام احمد سيف الدين محمد 18

 4073 ريهام رجب ابراهيم شحاته 19

 4074 ريهام عبده شحاته حسانين 20

 4075 زينب ابو المجد محمد ابو المجد مف 21

 4076 ساره جمال نصر ابو هشيمة 22

 4077 ساره منتصر محمد احمد 23

 4078 ساره منصور رشدى خليل 24

 4079 سيد عبد اللطيف على سعاد 25

 4080 سعيد سعودى سعيد محمد 26

 4081 سماء محسن عبد الحميد حسين 27



 كلية الحقوق المستوى الرابع

الدور الثالث المبنى القبلي 307( قاعة  4لجنة رقم )   

 4082 سندس اسماعيل محمود ابراهيم 1

 4083 سندس عمر عبد العزيز عمر 2

 4084 مصطفىسها احمد محمد  3

 4085 سوزان عبد الكافى عبد السالم على 4

 4086 شهاب على محمد توفيق 5

 4087 شيماء سيد محمد عثمان 6

 4088 شيماء محمد عبد الحميد توفيق 7

 4089 صادق سمير فتح اهلل عتريس 8

 4090 صالح عماد الدين صالح احمد 9

 4091 صموئيل جرجس عبد الشهيد شحاته 10

 4092 طارق حلمى محمد عكوش 11

 4093 طه رجب طه محمد 12

 4094 طه عبد النعيم عبد العزيز مهران 13

 4095 عبد الرحمن جمال احمد جوده 14

 4096 عبد الرحمن حسن حسين حسن 15

 4097 عبد الرحمن خالد ابراهيم محمد 16

 4098 عبد الرحمن ربيعى عبد اللطيف عبد ... 17

 4099 صالح ابو العال حسنعبد الرحمن  18

 4100 عبد الرحمن فرغل محمود عبد الكريم 19

 4101 عبد الرحمن محمود احمد محمود 20

 4102 عبد الكريم جابر عمر محمد 21

 4103 عبد المنعم كامل بدوى بدوى 22

 4104 عالء محمد عبد السالم عبد الحفيظ 23

 4105 على ابراهيم سيد صالح 24

 4106 صالح مليجىعلى خلف  25

 4107 على يحيى محمد مهدى محمود 26

 4108 على يحيى محمود عبد العزيز 27



 كلية الحقوق المستوى الرابع

الدور الثالث المبنى القبلي 308( قاعة  5لجنة رقم )   

 4109 علياء عيد رجب عبد الصالحين 1

 4110 عماد فتح اهلل شوقى يوسف 2

 4111 عمر خالد يوسف محمد 3

 4112 عمر خلف عمار خليفه 4

 4113 عمر دردير ابو بكر دردير 5

 4114 عمر رمضان كامل عبد اللطيف 6

 4115 عمر عادل عمر عبد الكافى على 7

 4116 عمرو جمال حسين على 8

 4117 عمرو يعقوب عبد الرسول محمد 9

 4118 عنبر حسن عبد الرازق حسن سيف 10

 4119 فاروق احمد نادى احمد 11

 4120 فاطمه محمد ابراهيم محمود 12

 4121 فاطمه محمد فاروق محمد 13

 4122 فرح عبد الوهاب عبد المنعم عبد ال... 14

 4123 كريم اشرف طلبه عبد الفضيل 15

 4124 كريم سعد زغلول محمد احمد 16

 4125 كريم هشام احمد عبد النبى 17

 4126 كمال خالد كمال مصليحى 18

 4127 لبنى سيد عبد المنعم عبد السالم 19

 4128 لبنى مصطفى حامد محمد 20

 4129 لمياء على حسن فرحات 21

 4130 ماجد مصطفى سلطان عبد الكريم 22

 4131 محمد احمد على عبد الرحيم 23

 4132 محمد جاد عطيفى عبد الحكيم 24

 4133 محمد جالل عبد الكريم على 25

 4134 على ابو المجدمحمد جمال الدين  26

 4135 محمد جمال خلف رمضان 27



 كلية الحقوق المستوى الرابع

الدور الثالث المبنى القبلي 309( قاعة  6لجنة رقم )   

 4136 محمد جمال فتحى محمد 1

 4137 محمد حسام صادق مهنى 2

 4138 محمد حسن فاروق محمد 3

 4139 محمد حسن محمد نور الدين 4

 4140 اسماعيل عبد الحفيظمحمد حمدى  5

 4141 محمد خالد فصيحى سطوحى 6

 4142 محمد رضا احمد محمد 7

 4143 محمد رمضان محمد صالح 8

 4144 محمد زكى احمد عبد الوهاب 9

 4145 محمد شحاته حسن محمد 10

 4146 محمد صالح على احمد 11

 4147 محمد طه محمد طه البوشى 12

 4148 حسين محمد عادل عبد العواض 13

 4149 محمد عاطف احمد فكرى 14

 4150 محمد عبد الحكيم عبد الرحيم كريم 15

 4151 محمد عبد اهلل عدلى على 16

 4152 محمد عبد الناصر اسماعيل شلقامى 17

 4153 محمد عشيرى عبد الجابر عثمان 18

 4154 محمد عالء احمد مهنى 19

 4155 محمد على محمد عبد الرحيم 20

 4156 محمد على محمود محمد 21

 4157 محمد كاظم عبد الصالحين احمد 22

 4158 محمد كريم محمد عبد السالم 23

 4159 محمد ماهر عبد الحميد محمود 24

 4160 محمد مجدى رجب حلمى 25

 4161 محمد مجدى سلطان محمد 26

 4162 محمد محمد على ابو العال 27



 كلية الحقوق المستوى الرابع

الدور الثالث المبنى القبلي 310( قاعة  7لجنة رقم )   

 4163 محمد محمود محمد حسن 1

 4164 محمد محمود محمد حلمى 2

 4165 محمد مدحت عبد العظيم مهران 3

 4166 محمد ناصر عيد توفيق 4

 4167 محمود احمد محمد فاروق 5

 4168 محمود رجب سيد على 6

 4169 محمود رضا سعيد احمد 7

 4170 محمود عبد السالم احمد عبد السالم... 8

 4171 محمود عبد النبى محمد ضاحى 9

 4172 محمود على حسن عبد الرحمن 10

 4173 محمود محمد محمد توفيق 11

 4174 محمود محمد محمود على 12

 4175 مدنى سليم صالح سليم 13

 4176 مروان سيد امين حافظ 14

 4177 مريم عصام سامى داود 15

 4178 مريم نادى عبد الحميد خلف 16

 4179 مصطفى ابو شناف يوسف عبد اهلل 17

 4180 مصطفى جابر عبد اهلل عبد الجابر 18

 4181 مصطفى جمال طه يوسف 19

 4182 مصطفى رضا يحيى حسين 20

 4183 مصطفى طه عبد الحميد احمد 21

 4184 مصطفى عبد اللطيف مصطفى عبد اللطي... 22

 4185 مصطفى عبد اهلل عسقالنى قاسم 23

 4186 مصطفى عثمان سيد عثمان 24

 4187 مصطفى محمد ابراهيم عبد الرحيم 25

 4188 مصطفى محمد فوزى اسماعيل 26

 4189 معتز حمدى سيد سليم 27



 كلية الحقوق المستوى الرابع

الدور الثالث المبنى القبلي 311( قاعة  8لجنة رقم )   

 4190 صديق مبروك معتز مصطفى 1

 4191 منه اهلل جمال نصار عبد الباقى 2

 4192 منى خالد عبد الرحيم احمد 3

 4193 مها عبد الحميد محمد جابر 4

 4194 مهنى سليمان مهنى ابو بكر 5

 4195 مينا جرجس يؤنس يوسف 6

 4196 مينا عماد رزق مهنى 7

 4197 ندا اشرف ابراهيم ناصر 8

 4198 احمد حجازىنسرين عاطف  9

 4199 نهال نبيل عبد العليم عبد الغني 10

 4200 نوران عبد اهلل عبيد واعر 11

 4201 نورهان رمضان حسن على 12

 4202 نورهان محمد طه جابر 13

 4203 هاجر سيد محمد حسن 14

 4204 هدير عالء تهامى مهران 15

 4205 هشام رمضان ثابت عبد السالم 16

 4206 عطارد طلعت ريحانهشام  17

 4207 هشام محمد سيد احمد 18

 4208 هند محمد عبد الرحمن محمد 19

 4209 يارا عزت جمال مقرب 20

 4210 ياسمين غانم محمد الفولى 21

 4211 يحيى محمد عبد العظيم محمد 22

 

 

 



 كلية الحقوق المستوى الثالث

1لجنة   

 مدرج ) ا ( المنصة

 3001 احمدابتسام نبيل سيد  1

 3002 احمد ابراهيم على احمد 2

 3003 احمد ابراهيم لملوم عبد الوهاب 3

 3004 احمد ابو الليل احمد ياسين 4

 3005 احمد ابوبكر خلف عبد الفضيل 5

 3006 احمد ايهاب طه انور 6

 3007 احمد جمال الصغير ذكى محمد هارون 7

 3008 احمد جمعه مفتاح عبد الحكيم 8

 3009 حسن محمد عبدالظاهر احمد 9

 3010 احمد خالف عمر على 10

 3011 احمد خيرت انور عبد العال 11

 3012 احمد رضا محيى محمد محمد 12

 3013 احمد زغلول عدلى عبد الحكيم 13

 3014 احمد شوربجى احمد عبد اهلل 14

 3015 احمد صالح محمد سعداهلل 15

 

 

 

 

 

 

 



 كلية الحقوق المستوى الثالث

2لجنة   

 مدرج ) ا ( مقاعد أمامية قبلية

 3016 احمد صالح محمد بدر 1

 3017 احمد ضياء الدين مختار راغب 2

 3018 احمد عادل محمد حميدة 3

 3019 احمد عارف عيد عارف 4

 3020 احمد عاشور كامل ابراهيم 5

 3021 احمد عاطف عبد الحميد احمد 6

 3022 احمد عبد الحليم ابراهيم مقبول 7

 3023 احمد عبد الرحيم جمعه على 8

 3024 احمد عرفه محمد ابوزيد 9

 3025 احمد عصام محروس عبد اللطيف 10

 3026 احمد عصام مصطفى محمد 11

 3027 احمد علم نصير فرحات 12

 3028 احمد على محمد علوان 13

 3029 احمد عماد الدين احمد محمد 14

 3030 العليماحمد عمران عطيه عبد  15

 3031 احمد عيد ترياق عبد الواحد 16

 3032 احمد عيد صديق حامد 17

 3033 احمد فتح الباب جمال محمد 18

 3034 احمد محمد حسين عبد اهلل 19

 3035 احمد محمد عبد الرشيد احمد 20

 3036 احمد محمد كامل حسن 21

 3037 احمد مصطفى عبد العزيز على 22

 3038 محمدوصفى عيداحمد مصطفى  23

 3039 احمد منتصر احمد جالل 24

 3040 احمد يحيى اسامه احمد عبد المالك 25



 كلية الحقوق المستوى الثالث

3لجنة   

 مدرج ) ا ( مقاعد خلفية قبلية

 3041 احمد يحيى زكرى احمد 1

 3042 احمد يونس عيد أحمد 2

 3043 اسامه عشور عبد التواب على 3

 3044 معوض حسيناسامه محمد  4

 3045 اسراء احمد عبد السميع احمد 5

 3046 اسراء بدر عمر على 6

 3047 اسراء حسن محمد كمال سيد 7

 3048 اسراء حسنى احمد ابراهيم 8

 3049 اسراء عبد اهلل محمد التهامى حسين 9

 3050 اسراء فاروق محمد ابراهيم 10

 3051 سالم بهاء احمد شحاته عبدالستار 11

 3052 اسالم عاطف حسين عبدالظاهر 12

 3053 اسالم على نجاتى احمد 13

 3054 اسالم محمد عبد العظيم عبد الجواد 14

 3055 اسماء جوده احمد عبد الجواد 15

 3056 اسماء عباس محمد موسى 16

 3057 اسماء عبد اهلل عبد المعز عبد الر... 17

 3058 اسماء عيد محمد حسين 18

 3059 اسماعيل صبحى ابوطالب فرج 19

 3060 اسماعيل محمد ابراهيم احمد 20

 3061 اشرف فرج يوسف شيتوى 21

 3062 االء كرم فؤاد محفوظ 22

 3063 الحسين محمد حسن طه 23

 3064 الزهراء دسوقى محمدحسنى احمد 24

 3065 الشيماء سرى سعد محمد 25



 كلية الحقوق المستوى الثالث

4لجنة   

 مدرج ) ا ( مقاعد أمامية بحرية

 3066 الشيماء عالء الدين على محمد 1

 3067 الشيماء محمدرضا محمد حسين الجمل 2

 3068 امانى رمضان احمد جبلى 3

 3069 امجد ابراهيم بشارة نخله 4

 3070 امل احمد حامد تهامى 5

 3071 امنه ضرار محمود حسن 6

 3072 امنيه على جمعه احمد 7

 3073 امنيه محمد يوسف عثمان 8

 3074 اميرة محمد عبد المنعم ابوعونة 9

 3075 اميره سيف الدين ابراهيم ابراهيم 10

 3076 رجب عبد  اميره عبد الحكيم محمد 11

 3077 اميره محارب عبد الحكيم محمد 12

 3078 ايمان ابوسمرة محمد يوسف 13

 3079 ايمان محمد سيد غريب 14

 3080 منتصر محمود مرزوقايمان  15

 3081 ايمن رضا عبد النظير عبد الصالحين 16

 3082 ايناس اشرف عثمان عبد الرحمن 17

 3083 ايناس فتحى عبد اهلل عبد الفتاح 18

 3084 ايه ابراهيم عبد الجواد ابراهيم 19

 3085 ايه اهلل عالء الدين بهاء مازن مح... 20

 3086 ايه حسين محمد عبد الحليم 21

 3087 ايه صالح عبد الصبور محمد 22

 3088 ايه عبد اهلل حسن محمد 23

 3089 ايه على عبد العظيم عمر 24

 3090 ايه مبارك عبد الستار مرعى 25



 كلية الحقوق المستوى الثالث

5لجنة   

بحرية خلفيةمدرج ) ا ( مقاعد   

 3091 ايه محمد على احمد 1

 3092 ايهاب احمد محمد عبد العظيم 2

 3093 ايهاب رجب قياتى حسين 3

 3094 ايهاب طه محمد الدمرداش 4

 3095 باسمه محمود عزالدين سعيد 5

 3096 بسام بهاء الدين عيد حجازى 6

 3097 بسمه راضى محمد مهنى 7

 3098 بسمه عسقالنى محمدعزيز عسقالنى 8

 3099 بهيه محمد عبد الحكم عبد اللطيف 9

 3100 بطرس بيشوى عماد بشرى 10

 3101 بيشوى منتصر جورجى حنا 11

 3102 بيومى حمدى بيومى حسن 12

 3103 تامر توحيد تامر على 13

 3104 تسنيم هالل اسماعيل عبد المحسن 14

 3105 تقى سعيد مصطفى صالح 15

 3106 جرجس انطونيوس عياد ذخارى 16

 3107 جهاد محمود عثمان عبد الغنى 17

 3108 سعدجون تقى رمزى  18

 3109 جيهان محمد فهمى سليمان 19

 3110 حازم عماد الدين سيد محمدشوقى 20

 3111 حبيبه كمال عبد اهلل ابو الليل 21

 3112 حبيبه محمد ربيع احمد عبد الرحيم 22

 3113 حسام رمضان خميس حسن 23

 3114 حسن صالح عبد العزيز اسماعيل 24

 3115 حسن محسن على البيومي 25



 كلية الحقوق المستوى الثالث

6لجنة   

 مدرج ) ب ( المنصة

 3116 حسين حسن حسين رمضان 1

 3117 حسين يوسف حسين عبد المتجلى 2

 3118 حماده محمد عبد اللطيف طلب 3

 3119 حمدى أمجد حمدى محمد 4

 3120 حموده عدلى منصور سيد 5

 3121 حنان مصطفى ابو الحسن محمد 6

 3122 عبد اللطيفخالد ذكى أحمد  7

 3123 خديجه عزمى عيد اروس احمد 8

 3124 داليا رضا محمد محجوب 9

 3125 داليا كمال فهمى مهنى 10

 3126 دعاء عويس عبد اهلل يسن 11

 3127 دعاء يوسف السيد أبوبكر 12

 3128 دهب سيد ابراهيم امين 13

 3129 رامى حسن احمد حسن 14

 3130 رامى نصر فنلى فيلبس 15

 

 

 

 

 

 

 



 كلية الحقوق المستوى الثالث

7لجنة   

 مدرج ) ب ( مقاعد أمامية قبلية

 3131 راندا عطا محمد مسعود 1

 3132 رانيا عامر عبد الوهاب احمد 2

 3133 رانيا عبد اهلل عبد الجيد شحاته 3

 3134 رانيا يحى سعد مصطفى 4

 3135 ربيعى عبد الحميد محمد عبد الحميد 5

 3136 عبد الحميد عبد السميع احمدرحاب  6

 3137 رحاب عطا احمد عطا 7

 3138 رحاب محمد عبد التواب على 8

 3139 رحمه محمد بيومى محمود 9

 3140 ردينا بدر محمد بدر 10

 3141 ردينه اشرف احمد عبد اهلل 11

 3142 رشا عادل احمد شلقامى 12

 3143 رضا جمال عبد العزيز عبد الغفار 13

 3144 رضوان مصطفى ابراهيم عبد الحميد 14

 3145 رغده رضا محمد احمد 15

 3146 رغده عصام عبد الرحمن محمد 16

 3147 رقيه رضا محمود مرسى 17

 3148 رنا اسامه محمد محمد 18

 3149 رنا سيد توفيق امين 19

 3150 رنا كمال عبد العليم مصيلحى 20

 3151 رواء زهير ممدوح عيسى 21

 3152 رياض بهاء الدين رياض خالف 22

 3153 ريم محمد خيرى فهمى 23

 3154 ريم محمد سعد محمد 24

 3155 ريهام محمد اشرف امين عباس 25



كلية الحقوق المستوى الثالث   

8لجنة   

 مدرج ) ب ( مقاعد خلفية قبلية

 3156 زهيره عبد القوى على محمد 1

 3157 زياد عالء محمد نجيب 2

 3158 خلف حميده أحمدزينب  3

 3159 زينب محمد محمود محمد 4

 3160 ساره احمد ضياء الدين عبد التواب ... 5

 3161 ساره اسامه محمد عبد الجيد 6

 3162 ساره جمال محمدصفوت عبد المغنى 7

 3163 ساره عبد الحميد نيازى عبد الحكيم 8

 3164 ساره عبد الرشيد محمد محمد 9

 3165 محمد علىساره على  10

 3166 ساره مدحت اسماعيل ابراهيم 11

 3167 سلمى محمد خليل احمد 12

 3168 سما عصام اسماعيل محمد 13

 3169 سميره سيد محمد مرسى 14

 3170 شادى ياسر محمد محمد 15

 3171 شاهندا اشرف سعد الدين محمود 16

 3172 شدوى بهاء الدين احمد على شادى 17

 3173 الدين محمد عبد الفتاحشذا بهاء  18

 3174 شروق أحمد محمد محمد 19

 3175 شروق محمد عمر عبد المنعم 20

 3176 شروق وليد محمد خليفه 21

 3177 شريف عالء احمدطلعت احمد القشيرى 22

 3178 شرين عاطف حسانين مهنى 23

 3179 شعبان جابر مساوى دياب 24

 3180 شيماء احمد زكى محمود 25



 كلية الحقوق المستوى الثالث

9لجنة   

 مدرج ) ب ( مقاعد أمامية بحرية

 3181 شيماء خيرى معوض موسى 1

 3182 شيماء ربيعى عبد الناصر احمد 2

 3183 شيماء شعبان عبد المعتمد صادق 3

 3184 شيماء ياسر عبد المنعم محمدين 4

 3185 صالح سعد على عبد القادر 5

 3186 السالمصفاء طه على عبد  6

 3187 ضياء الدين محمد على محمد 7

 3188 طارق احمد كامل محمد 8

 3189 طارق عادل احمد شحاته عبد الستار 9

 3190 طاهر عادل نابليون عبد اللطيف 10

 3191 عاصم سيف النصر فتحى حسن 11

 3192 عبد الحكيم عادل عبد الحكيم عبد ا... 12

 3193 الغنى عبد...عبد الرحمن ابراهيم عبد  13

 3194 عبد الرحمن ابراهيم محمد عبد الحك... 14

 3195 عبد الرحمن خلف عبد الرحمن مهنى 15

 3196 عبد الرحمن سعيد محمد جاب اهلل 16

 3197 عبد الرحمن سيد أنور محمد 17

 3198 عبد الرحمن صالح حسين عبد السيد 18

 3199 عبد الرحمن على فهمى طلب 19

 3200 الرحمن مجدى مكرم عبد اللطيف عبد 20

 3201 عبد الرحمن محمد أحمد عبد المحسن 21

 3202 عبد الرحمن محمد شلقامى احمد الخو... 22

 3203 اهلل محمد عبد الرحمن محمود جاد 23

 3204 عبد الرحمن محمود محمد محمد 24

 3205 عبد الرحمن مصطفى عبد الجابر نصار 25



المستوى الثالثكلية الحقوق   

10لجنة   

 مدرج ) ب ( مقاعد خلفية بحرية

 3206 عبد الرحمن ممدوح محمد محمد 1

 3207 عبد اهلل احمد ابوضيف محمد 2

 3208 عبد اهلل احمد ذكى احمد 3

 3209 عبد اهلل احمد شوقى محمد زهران 4

 3210 عبد اهلل سيد فتحى سيد 5

 3211 عبد اهلل محمد زكى محمدحسن 6

 3212 عبد المسيح بطرس بشرى جيد 7

 3213 عبد المنعم جمال صابر محمد 8

 3214 عثمان عبد المنعم احمد على 9

 3215 عصام عبد الحكيم حسين احمد 10

 3216 عفاف جالل الدين سيد جاد 11

 3217 عالء ابراهيم حسين ابراهيم 12

 3218 عالء صالح ابراهيم سلطان 13

 3219 عبد الوهاب عالء طه عبد الحليم 14

 3220 عالء مختار فتحى على 15

 3221 عالء مصباح فتح اهلل سليمان 16

 3222 عالء نور ابراهيم على 17

 3223 على احمد ابراهيم محمد 18

 3224 على حسن محمد عبد الحكيم 19

 3225 على حمدى تونى عبد الوهاب 20

 3226 على كمال على محمد 21

 3227 احمدعلى محمد حسن  22

 3228 على محمد ناجى محمد 23

 3229 علياء على رفعت هاشم 24

 3230 عماد ماضى احمد خليفه 25



 كلية الحقوق المستوى الثالث

11لجنة   

 مدرج ) ج ( المنصة

 3231 عمر امبيشى محمود حسين 1

 3232 عمر ايمن أبوبكر شواط 2

 3233 عمر رجب محمد عمر 3

 3234 عمر رضا يوسف محمد 4

 3235 عمر سيد عبد اهلل حمد اهلل 5

 3236 عمر طارق محمد امين 6

 3237 عمر عالء سيد عبد الرحمن 7

 3238 عمر فولى فرج اهلل عبد العاطي 8

 3239 عمرو احمد رجائى احمد 9

 3240 عمرو جمعة خميس عبد الجواد 10

 3241 عمرو سيد عثمان موسى 11

 3242 اسماعيلعمرو عالء الدين زغلول  12

 3243 عمرو محمد محسن احمد حسين 13

 3244 هارون عمرو محمد محمود محمد 14

 3245 فاتن مجدى عبد الحميد محمد 15

 

 

 

 

 

 

 



 كلية الحقوق المستوى الثالث

12لجنة   

 مدرج ) ج ( مقاعد أمامية قبلية

 3246 فاطمه احمد عبد الصمد محمد 1

 3247 فاطمه حسن محمد يوسف 2

 3248 فاطمه محمد عبد اللطيف الخولى 3

 3249 فاطمه محمد مصطفى عمر 4

 3250 فاطمه محمود حسين محمد 5

 3251 فتحى رضا فتحى ظريف 6

 3252 فرغلى حسن فرغلى حافظ 7

 3253 كريم كمال مصطفى عبد الغنى 8

 3254 لبنى طارق حسين عباس 9

 3255 لبنى مصطفى محمد ذكى 10

 3256 انور السيدلمياء كريم  11

 3257 لميس احمد انور محمد 12

 3258 لميس عالء عبد الرحمن عبد القادر 13

 3259 لوجين اسامه فتحى عبده 14

 3260 محمد احمد عبد الحميد احمد 15

 3261 محمد احمد محمد سلمان 16

 3262 محمد احمد محمد مهران 17

 3263 محمد اشرف سعد عبد الحميد 18

 3264 بدر عاشور راغبمحمد  19

 3265 محمد بهاء حسن احمد 20

 3266 محمد ثروت مصطفى محمود 21

 3267 محمد جمال رمضان عبد الحكيم 22

 3268 محمد جمال عبد الحميد جمعه 23

 3269 محمد حسن الملطاوى محمد سعيد محمد 24

 3270 محمد حسن حلمى محمد 25



 كلية الحقوق المستوى الثالث

13لجنة   

 مدرج ) ج ( مقاعد خلفية قبلية

 3271 محمد حسن رياض عبد الحليم 1

 3272 محمد حسنى ابوغنيمه مرسى 2

 3273 محمد حسنى عبد الغنى حسين 3

 3274 محمد خيرى ابو العيون عبد اهلل 4

 3275 محمد رضا رجب ابراهيم 5

 3276 محمد رضا فتحى محمد 6

 3277 محمد سليمان مريز سنوسى 7

 3278 محمد سيد التايب عبد الحليم 8

 3279 محمد سيد عثمان على 9

 3280 محمد شريف احمد محمد 10

 3281 محمد شلقامى سالم محمد 11

 3282 محمد صالح عبد الواحد خليفه 12

 3283 محمد صفوت على عبد النعيم 13

 3284 محمد صالح عماد عبد الحكيم 14

 3285 محمد طارق عاطف عمر 15

 3286 محمد عادل ابراهيم اسماعيل سليمان 16

 3287 محمد عادل سيد عبد القادر 17

 3288 محمد عبد الرازق محمد عبد الجواد 18

 3289 محمد عبد اهلل محمد عبد الكريم قن... 19

 3290 محمد عصام عبد العزيز طه 20

 3291 محمد عمار عبد الهادى لصيق 21

 3292 محمد عوض سعد عوض 22

 3293 محمد محمود صالح الدين احمد 23

 3294 محمد مدحت عثمان عبد الحسيب 24

 3295 محمد مظهر محمد عبد اهلل 25



 كلية الحقوق المستوى الثالث

14لجنة   

 مدرج ) ج ( مقاعد أمامية بحرية

 3296 محمد مهدى محمد السيد 1

 3297 محمد هانى صادق محمد 2

 3298 محمود اشرف محمد مخلوف 3

 3299 محمود جمال امين عسقالنى 4

 3300 محمود حسين خميس حميده 5

 3301 محمود حماد سمير احمد 6

 3302 محمود سيد عبد الفضيل مفتاح 7

 3303 محمود شعبان يوسف عيد 8

 3304 محمود صالح الدين انور عبد الوهاب 9

 3305 محمود صالح سمير فريز 10

 3306 محمود صالح محمد عبد الحكيم 11

 3307 محمود طه احمد حسين 12

 3308 محمود على محمد عطا 13

 3309 محمود على مرضى ابوحليقه حمد 14

 3310 محمود كمال رمضان عامر 15

 3311 محمود محمد محمد عبد الوهاب 16

 3312 محمود مصطفى ثابت محمد 17

 3313 محمود نور الدين أحمد محمد 18

 3314 محمود هانى احمد موسى 19

 3315 مرفت احمد محمد ابو اليزيد 20

 3316 مروان عمر عبد العزيز عبد الرحمن 21

 3317 مروج عبد الرحمن طه عبد الرحمن اس... 22

 3318 مروه بهاء الدين عبد العظيم السيد... 23

 3319 مروه جمال محمد يوسف 24

 3320 مروه خالد احمد الدرديى وهبه 25



المستوى الثالثكلية الحقوق   

15لجنة   

  مدرج ) ج ( مقاعد خلفية بحرية

 3321 مروه صبرى احمد عبد النبى 1

 3322 مروه عادل عبد العاطى كمال 2

 3323 مروه محمد محرز صالح عبد القادر 3

 3324 مروه هشام اسماعيل على 4

 3325 مريم بباوى لبيب ببباوى 5

 3326 مريم حسن عبد العزيز محمودطايع 6

 3327 مريم محمد سلطان عبد العظيم 7

 3328 مريم ممدوح عبد الصبور عبد الكريم 8

 3329 مصطفى احمد عبد الحميد عبد اهلل 9

 3330 مصطفى جمال عبد الظاهر صميدة 10

 3331 مصطفى حمدى قطب عبد الحليم 11

 3332 مصطفى صابر مزيون عبد الحفيظ 12

 3333 مصطفى عبد العظيم راضى احمد 13

 3334 مصطفى عبد العظيم عبد المطلب محمد 14

 3335 مصطفى عبد المغنى محمد شريف 15

 3336 مصطفى على احمد طه 16

 3337 مصطفى محسن عبد السيد عبد الزين 17

 3338 مصطفى محمد عبد المحسن محمدحسن ال... 18

 3339 مصطفى محمد كامل عبد المجيد 19

 3340 الحميدمصطفى محمد محمد عبد  20

 3341 مصطفى محمد يوسف محمد 21

 3342 مصطفى محمود عبد الفتاح محمد 22

 3343 مصطفى محمود محمد عبد الفتاح 23

 3344 مصطفى نصر السعدى عبد الجيد 24

 3345 معتصم عبد الغنى محمد نعمان 25



 كلية الحقوق المستوى الثالث

16لجنة   

  مدرج ) د ( المنصة

 3346 فاروق محمد جمال الدينمى جمال  1

 3347 مى حسين احمد مصرى 2

 3348 مى حسين محمود حسين 3

 3349 مى شمس الدين فايز عبده 4

 3350 ميار عاطف محمد حسن 5

 3351 ميار فواز طلعت فواز 6

 3352 ميرنا بولس بشرى وهبه 7

 3353 مينا خلف عياد ميخائيل 8

 3354 مينا ناصر نادى نصيف 9

 3355 نادى خالد محمد نادى 10

 3356 نانسى جرجس ميخائيل مينا القاضى 11

 3357 ناهد محمد جمال ابراهيم 12

 3358 ندى احمد محمدصالح الدين محمد 13

 3359 ندى رضا حلمى حسين 14

 3360 نرمين طارق مصطفى عبد الرحمن 15

 

 

 

 

 

 

 



 كلية الحقوق المستوى الثالث

17لجنة   

 مدرج ) د ( مقاعد أمامية قبلية 

 3361 نسمه احمد شعبان ابو العال 1

 3362 نسمه مفتاح سالم صالح 2

 3363 نضال حسام محمد حافظ 3

 3364 نعمه محمود سيد عبد العال 4

 3365 نهال يوسف فيصل عبد اهلل 5

 3366 نهله احمد جابر كمال أمين 6

 3367 نور حسن عبد المحسن عبد اهلل 7

 3368 نورا احمد محمد رسمى محمود 8

 3369 نوران طارق فتحى عطا 9

 3370 نورهان جابر عوض حسن 10

 3371 نورهان خميس حسب اهلل مهران 11

 3372 نورهان عاطف عبد اهلل انور 12

 3373 نورهان مجدى شكرى عياد 13

 3374 نورهان مخيمر على محمد 14

 3375 هاجر رضوان شحاته كامل 15

 3376 هاجر سعيد عبد الغفار عبد الواحد 16

 3377 هاجر طه احمد حسين 17

 3378 هاجر كامل على فتحى 18

 3379 هانى احمد محمد احمد 19

 3380 هانيا خالد عبد الرؤف عزت 20

 3381 هايدى احمد فؤاد مصطفى محمود 21

 3382 هبه محمد محمد عليش 22

 3383 هدير ايمن حسن شحاته 23

 3384 هدير رمضان محمد عيسى 24

 3385 هدير صفوت عبد المنعم عبد الرازق 25



 كلية الحقوق المستوى الثالث

18لجنة   

 مدرج ) د ( مقاعد خلفية قبلية 

 3386 هشام محمد امين على 1

 3387 هند ايمن احمد عبد المجيد 2

 3388 هيثم رمضان عبد الباقى حسونه 3

 3389 السالموالء جمال رفاعى عبد  4

 3390 والء حسام فاروق محمد 5

 3391 يارا محمود محمد عبد الحليم 6

 3392 يارا مصطفى محمود سلطان 7

 3393 ياره محمد عبد المجيد سيد الهم 8

 3394 ياسر مخيمر حامد محمد 9

 3395 ياسمين احمد عبد الحفيظ صالح 10

 3396 .رياسمين احمد عبد العزيز عبد الغفا 11

 3397 ياسمين محمد دياب حسن 12

 3398 ياسين بهاء الدين احمد محمد 13

 3399 ياسين محمد ياسين صادق 14

 3400 يحيى عبد الرؤوف يحيى خليفه 15

 3401 يسرا سيد غالب رحيل 16

 3402 يسرا على عبد الفتاح على 17

 3403 يوسف مصطفى محمد سالم 18

 3404 يوسف منتصر عبد الخالق محمد 19

 

 

 

 



األولكلية الحقوق المستوى   

1لجنة   

 مدرج ) ا ( المنصة

 1001 ابانوب فوزى قديس سليمان 1

 1002 ابتسام كرم حسن محمد 2

 1003 ابرام جورج وديع شحاته 3

 1004 ابرام مالك متى فانوس 4

 1005 ابرام وجيه عزيز حنا 5

 1006 ابراهيم احمد على ماضى 6

 1007 صدقي عبداهللابراهيم السيد  7

 1008 ابراهيم عاطف زين علي 8

 1009 ابراهيم محمد ابراهيم عبدالفتاح 9

 1010 ابراهيم نادي ابراهيم احمد 10

 1011 ابو الحسن فتحى سيد حسين 11

 1012 ابو بكر عماد محمد كامل 12

 1013 ابوبكر خالد شكري توفيق 13

 1014 احسان على محمد محمود 14

 1015 ابراهيم عثمان عمار احمد 15

 

 

 

 

 

 



األولكلية الحقوق المستوى   

2لجنة   

 مدرج ) ا ( مقاعد أمامية قبلية

 1016 احمد اشرف حمدي فرحات 1

 1017 احمد اشرف سيد تهامي 2

 1018 احمد الحسيني احمد محمد 3

 1019 احمد السيد كامل محمد 4

 1020 احمد تيسير فاروق عبدالحكيم 5

 1021 جمال محمد ابوالليلاحمد  6

 1022 احمد جمال محمد عبدالغني 7

 1023 احمد جمال محمد محمد 8

 1024 احمد حسانين عبداهلل عبدالغني 9

 1025 احمد حسن محمود احمد 10

 1026 احمد حمدى عبد الرازق عبد الرحمن 11

 1027 احمد حنفي عبد السالم علي 12

 1028 احمد خضر سيد عبدالغني 13

 1029 احمد خليل منصور رسالن 14

 1030 احمد ربيع عبدالسميع احمد 15

 1031 احمد رجب عرفات عبدالرازق 16

 1032 احمد رضا عبداهلل بدوي 17

 1033 احمد رضي عبدالتواب كمال 18

 1034 احمد سري ابراهيم غندور 19

 1035 احمد صابر عبدالناصر محمد 20

 1036 عبد الصالحي...احمد صالح عبد المنعم  21

 1037 احمد طلعت محمود عبدالوارث 22

 1038 احمد عادل ابراهيم منصور 23

 1039 احمد عادل حنفى كامل 24

 1040 احمد عادل فؤاد سيد 25



األولكلية الحقوق المستوى   

3لجنة   

قبلية خلفيةمدرج ) ا ( مقاعد   

 1041 احمد عبد الحكيم محمود عبد الحكيم 1

 1042 عبداهلل احمد سليماناحمد  2

 1043 احمد عصام محمد احمد 3

 1044 احمد عصام محمد احمد نصر 4

 1045 احمد عالء احمد عبدالغني 5

 1046 احمد عالء عبداهلل عبدالمالك 6

 1047 احمد على احمد حميد الصفار 7

 1048 احمد علي صالح احمد 8

 1049 احمد علي محمود علي 9

 1050 محمد ربيع علياحمد عماد  10

 1051 احمد فاروق محمد احمد 11

 1052 احمد فرغلي احمد ابراهيم 12

 1053 احمد مازن عامر نظيف 13

 1054 احمد ماهر ابراهيم حسن 14

 1055 احمد ماهر احمد عدلى احمد 15

 1056 احمد محمد احمد امين محمد 16

 1057 احمد محمد ذكي علي 17

 1058 السالم محمد مهدي احمد محمد عبد 18

 1059 الفتاح شعبان احمد محمد عبد 19

 1060 الوهاب عثمان احمد محمد عبد 20

 1061 اللطيف احمد محمد فاروق عبد 21

 1062 احمد محمد قنديل حسن 22

 1063 احمد محمود احمد محمود بربر 23

 1064 احمد محمود توفيق احمد 24

 1065 احمد محمود محمد ذكى 25



األولكلية الحقوق المستوى   

4لجنة   

أمامية بحريةمدرج ) ا ( مقاعد   

 1066 احمد محيي الدين محمد نعمان 1

 1067 احمد مدحت ابو المكارم محمد 2

 1068 احمد مدحت خيرى توفيق 3

 1069 احمد مصطفى حسن محمد 4

 1070 احمد مصطفي محمد بهجت 5

 1071 احمد منصور عبداهلل عبدربه 6

 1072 احمد ناصر خليفه محمد 7

 1073 احمد ناصر محمد حامد 8

 1074 احمد نصر احمد عبدالرحيم 9

 1075 احمد هاني صادق محمد 10

 1076 احمد هشام محمد فرحات مفتاح 11

 1077 احمد يحي رجب كامل 12

 1078 ادم معتز جمعه حسن 13

 1079 ادهم حسن عامر محمد 14

 1080 عبدالحميد عبداللط...ادهم نصر الدين  15

 1081 اروى بدر ابراهيم جاد الرب 16

 1082 اروى مصطفى عبد اللطيف 17

 1083 اروي خالد رضوان عبدالحكيم 18

 1084 ازهار رمضان جمعه فتح الباب 19

 1085 اسار خلف عبدالوهاب عبد الغنى 20

 1086 اسامه صالح صالح عمار 21

 1087 اسامه عطيه زكي عطيه 22

 1088 اسراء اشرف حنفى محمود 23

 1089 اسراء اشرف عبدالسالم توني 24

 1090 اسراء جميل عبدالرحمن عبدالقادر 25



األولكلية الحقوق المستوى   

5لجنة   

خلفية بحريةمدرج ) ا ( مقاعد   

 1091 اسراء عاصم محمد محمد 1

 1092 اسراء عاطف عباس ابراهيم 2

 1093 عبدالحكيم سليماسراء عبدالعزيز  3

 1094 اسراء عرفات عبدالوهاب محمد 4

 1095 اسراء فتح اهلل عبدالشافي عبدالحك... 5

 1096 اسراء قاسم خليل محمد 6

 1097 اسراء محسن احمد حافظ 7

 1098 اسراء محمد سالمه محسب 8

 1099 اسراء نبوي شعبان محمد 9

 1100 اسالم ابراهيم سعيد عبدالمجيد 10

 1101 اسالم احمد فهمي عثمان 11

 1102 اسالم جمال فؤاد محمد 12

 1103 اسالم خالد سعد عطيه 13

 1104 اسالم سالمه راشد عبدالوهاب 14

 1105 اسالم سيد محمود سيد 15

 1106 اسالم عبدالغني حنفي عبدالغني 16

 1107 اسالم فرج سالم محمود 17

 1108 اسالم كمال محمود عبداللطيف 18

 1109 اسماء حماده محمد الصغير 19

 1110 اسماء خالد محمد محمد 20

 1111 اسماء خليفه نبيه مهدى 21

 1112 اسماء ربيع رجب عبدالعزيز 22

 1113 اسماء سالمه ناجي عبدالكريم 23

 1114 اسماء صالح الدين السيد محمد 24

 1115 اسماء محمد عبدالحكيم ابراهيم 25



األولكلية الحقوق المستوى   

6لجنة   

المنصة(  بمدرج )   

 1116 اسماء محمد نجيب بحر سيد 1

 1117 اسماء محمود محمد محمود 2

 1118 اسماء ممدوح محمود محمد 3

 1119 اسماء ناصر عيد علي 4

 1120 اشرف درباله حسن يسن 5

 1121 اشرف عصام عنتر خلف 6

 1122 اشرف عيد عبد الرحيم محمود 7

 1123 االء ابراهيم حسن مهدى 8

 1124 االء طلبه مهني محمد 9

 1125 االء محمود علي محمود 10

 1126 االء مخلوف سيد احمد 11

 1127 االء هانيء محمد عطفت عبدالمنعم 12

 1128 الحسين احمد سيد علي 13

 1129 الحسين طارق انس ورداني 14

 1130 الحسيني احمد فيض اهلل محمد 15

 

 

 

 

 

 



األولكلية الحقوق المستوى   

7لجنة   

أمامية قبلية( مقاعد  بمدرج )   

 1131 الزهراء عمر سعيد احمد 1

 1132 الزهراء محمد عبدالبديع احمد 2

 1133 الهام علي محمد محمد 3

 1134 الهام فوزي حسن حسانين 4

 1135 اماني رافت عبدالمغني حافظ 5

 1136 امجد مرزق برسوم كامل 6

 1137 امل على سعداوى عابدين 7

 1138 امن احمد عبدالحكم محمد 8

 1139 امنه بهاء محمد شلقامى 9

 1140 امنه طلبه مهني محمد 10

 1141 امنه محمد علي محمد 11

 1142 امنيه جمال فاروق عثمان 12

 1143 امير عبد السميع زكى صادق 13

 1144 امير عيد زغلول السيد 14

 1145 اميره احمد حسين علي 15

 1146 اميره احمد محمود محمد 16

 1147 اميره بليغ فهمي مهني 17

 1148 اميره جمال حسين عبدالوهاب 18

 1149 اميره رجب محمد محمد مرسى 19

 1150 اميره عبدالغني حسين عبدالغني 20

 1151 اميره عالء نسيم صالحين 21

 1152 عبدالغفاراميره ناصر عبدالعزيز  22

 1153 امينه ابو بكر محمود محمد 23

 1154 انتصار مصطفي علي محمد 24

 1155 انور امين انور عبدالوهاب 25



األولكلية الحقوق المستوى   

8لجنة   

خلفية قبلية( مقاعد  بمدرج )   

 1156 ايات عبدالرحمن محمدالبدر عبدالمح... 1

 1157 ايليا رياض غطاس تاوضروس 2

 1158 ايمان جمال فوزي ادم 3

 1159 ايمان رجاء جمعه محمد 4

 1160 ايمان علي عبدالحميد علي 5

 1161 ايمان عمار عبدالغني جرم 6

 1162 ايمان ماهر عبدالظاهر عباس 7

 1163 ايمان محمد علي حسن 8

 1164 ايمن رمضان عبدالمجيد جمعه 9

 1165 ايه ابراهيم صابر ابوبكر 10

 1166 انور بكير عبدالعزيزايه  11

 1167 ايه رجب عبدالسميع جمعه 12

 1168 ايه سيد احمد فرج 13

 1169 ايه فضل محمد عبد القادر 14

 1170 ايه محسن محمود ابراهيم الحكيم 15

 1171 ايه مندى ابراهيم عبد الجواد 16

 1172 ايهاب محمد ابوفاخره السيد 17

 1173 عبدالغفاربسمه اسامه عبدالعزيز  18

 1174 بسمه صالح ابراهيم سالمه 19

 1175 بسنت احمد احمد عبدالقادر 20

 1176 بهاء الدين منصور مسعود منصور 21

 1177 تركى ناصر سلطان ناصر مثيب المطير... 22

 1178 تسنيم احمد محمد احمد 23

 1179 تسنيم وائل توني محمود 24

 1180 تقي اشرف فاروق محمد 25



األولكلية الحقوق المستوى   

9لجنة   

أمامية بحرية( مقاعد  بمدرج )   

 1181 تهانى مرعى عبد الرحيم شريف 1

 1182 جرجس عزب حلمي عزب 2

 1183 جمال احمد فخري محمد 3

 1184 جميل ابو العباس ذكير بكرى 4

 1185 جهاد ابوالعيون طه تاج الدين 5

 1186 جهاد سعيد محمد كامل 6

 1187 عالء عبد اهلل محمد جهاد 7

 1188 الرحمن محمد جواهر رمضان عبد 8

 1189 جورج سيف سعيد شحاته 9

 1190 جون جورج نزهي وهبه 10

 1191 حازم خالد طلب محمود 11

 1192 حازم قذافى عباهلل محمد 12

 1193 حازم مجدي اسماعيل شلقامي 13

 1194 حازم محمد سيد اسماعيل 14

 1195 سيد بركات حازم محمد 15

 1196 حازم محمد مكارم عبداللطيف 16

 1197 حازم مخلوف سيد احمد 17

 1198 حازم يحي خيري محمود 18

 1199 حبيبه ناصر صالح الدين محمود 19

 1200 حسام ابوزيد سعداوي محمد 20

 1201 حسام الدين اشرف محمد عبدالعليم 21

 1202 حسام سليم رسمي سليم 22

 1203 عمر فهمى مرسى حسام 23

 1204 حسام مصطفي محمد العربي عبدالعظيم 24

 1205 حسان محمد حسان على 25



األولكلية الحقوق المستوى   

10لجنة   

خلفية بحرية( مقاعد  بمدرج )   

 1206 حسن خالد حسن عبدالرحيم 1

 1207 حسن سعد احمد شحاته 2

 1208 حسن طه حسن محمد 3

 1209 حسن عيد فتحي محمد 4

 1210 حسناء طارق رجب محمد 5

 1211 حسناء محسن رفعت فايز 6

 1212 حسناء محمد حسن محمد 7

 1213 حسين علي قاسم علي 8

 1214 حسين محمد محمد دسوقي 9

 1215 حسين مسفر عبيد مناحى عايض العجمى 10

 1216 حال عبدالناصر عبدالسالم حسين 11

 1217 الرسول حماده محمود احمد عبد 12

 1218 حماده محمود محمد محمد 13

 1219 حمد خالد هجاج الشمرى 14

 1220 حمد محمد حمد صدعان عواد الصوابر 15

 1221 حمدي خالد سيد طلبه 16

 1222 حنان خطاب اسماعيل عبداهلل 17

 1223 حنان سيد ابراهيم محمد 18

 1224 حور عاطف حسن على 19

 1225 خالد احمد محمد عبدالغني 20

 1226 خالد السيد احمد شعيب 21

 1227 خالد حامد خالد توفيق 22

 1228 خالد سعيد كامل زيادي 23

 1229 خالد محمد الشافعي طه علي 24

 1230 خالد محمد عذال العنزى 25



األولكلية الحقوق المستوى   

11لجنة   

المنصة(  جمدرج )   

 1231 خفه رضا نجاح حماد 1

 1232 عبدالحفيظ محمود داليا عبدالعزيز 2

 1233 داليا مصطفى عبد الحميد محمد 3

 1234 دعاء سيد فؤاد احمد 4

 1235 دعاء علي فهمي خالد 5

 1236 دعاء محسن صالح عبدالرحمن 6

 1237 دعاء محمد شيمى عبدالغنى 7

 1238 دينا عالء سعد عبدالسالم 8

 1239 دينا محمد سالم عبد اهلل 9

 1240 رجب عبداللطيفرؤي رضاء  10

 1241 رؤيه شعبان محمد محمد 11

 1242 رائد احمد محمد مجاهد 12

 1243 رائد اشرف عبدالمحسن عمار 13

 1244 رائد شحاته نصرالدين فرج 14

 1245 رامى محمد جالل سيد على 15

 

 

 

 

 

 



األولكلية الحقوق المستوى   

12لجنة   

أمامية قبلية( مقاعد  جمدرج )   

 1246 اشرف حسن سليم رانيا 1

 1247 رانيا حماده محمد احمد 2

 1248 رانيا محمود ابراهيم حسانين 3

 1249 رباب ابراهيم سعد علي 4

 1250 ربيع علي ربيع علي 5

 1251 رحاب جمال عثمان سيد 6

 1252 رحاب عبدالعظيم احمد محمد 7

 1253 رحاب لملوم اسماعيل مصطفي 8

 1254 احمدرحمه عاطف ياسين  9

 1255 رضا سعد زين الدين يوسف 10

 1256 رضا عبدالسالم عبدالسالم عبدالهاد... 11

 1257 رضوي احمد فاروق احمد 12

 1258 رغده ابراهيم ابوالحسين ابراهيم 13

 1259 رغده ناصر مرسي علي 14

 1260 رقيه اسماعيل ماضي محمود 15

 1261 رقيه وحيد محمد حسن 16

 1262 احمد سنوسى محمدرماح  17

 1263 رنا طارق محمد صالح الدين 18

 1264 رندا عبد الحفيظ محمود رفعت عبد ا... 19

 1265 رندا محمود وهبه محمد 20

 1266 روضه نجاح عبدالحميد سعد 21

 1267 ريان صافي توفيق علي 22

 1268 ريمون يحي شفيق فلبس 23

 1269 ريهام محمد النادي حسن 24

 1270 زياد طارق صالح محمد 25



األولكلية الحقوق المستوى   

13لجنة   

خلفية قبلية( مقاعد  جمدرج )   

 1271 زياد محسن عبدالشافي مصطفي 1

 1272 زيدان محمد زيدان كامل 2

 1273 زينب اشرف حلمي محمد 3

 1274 زينب رمضان فؤاد محمد 4

 1275 ساره حاتم حسن نشأت عيسى 5

 1276 زين عليساره عاطف  6

 1277 ساره محمد فتحى عبد الغنى 7

 1278 سالمين نجاح ابراهيم السيد 8

 1279 سامح هاني يعقوب وسيلي 9

 1280 سعد ناجم نايف الهاجرى 10

 1281 سعود سالم سعود سليمان العويس 11

 1282 سعيد احمد عبد اللطيف احمد 12

 1283 سلطان محمد دخيل فهد العنزى 13

 1284 سليمان انور سليمان محمد 14

 1285 سليمان عبدالحكيم سليمان بسيوني 15

 1286 سماح حسن محمود عبدالحفيظ 16

 1287 سمر احمد عبدالمحسن محمد 17

 1288 سمر ايمن محمد عبدالجواد 18

 1289 سميره محمد ربيع يسين عبدالرحمن 19

 1290 سناء عيد محمد عثمان 20

 1291 عبدالعزيز احمدسهام عنتر  21

 1292 سهر اشرف سيد محمد شوقي 22

 1293 سيد حماده سيد خلف 23

 1294 شروق سيد فهمي علي 24

 1295 شروق مدحت جالل الدين محمد 25



األولكلية الحقوق المستوى   

14لجنة   

أمامية بحرية( مقاعد  جمدرج )   

 1296 شريف احمد جالل حسن 1

 1297 العالشريف خالد فراج عبد  2

 1298 شرين السيد بهجت عبدالعظيم 3

 1299 شعبان طه محمد محمد 4

 1300 شعبان فتحي عبد السالم توفيق 5

 1301 شعبان فضل محمد محمد 6

 1302 شعراوي حسن شعراوي عبدالحكيم 7

 1303 شهاب عبدالغني محمد عبدالغني 8

 1304 الموجود حسن شهاب عالء عبد 9

 1305 عدلي فتحيشهاب كمال  10

 1306 شيرين محمد فتحي احمد 11

 1307 شيماء عصام عيسي جوده 12

 1308 شيماء محمد يوسف محمد 13

 1309 صالح شريف عبدالسالم صالح 14

 1310 صموئيل عادل زغلول اديب 15

 1311 صموئيل مجدي حلمي جندي 16

 1312 صموئيل مسعد نبيه مجلي 17

 1313 محمد محمدضياء محمود حلمى  18

 1314 طارق عبدالرحمن فرغلي عبدالودود 19

 1315 طالب راشد حمد عايض حمد المرى 20

 1316 طاهر احمد محمد محمد 21

 1317 طاهر سعد خفاجي عبدالودود 22

 1318 طاهر محمد ناصر ابوالعال 23

 1319 طالل بدر الفى ضيدان المطيرى 24

 1320 طه محمد على محمد 25



األولكلية الحقوق المستوى   

15لجنة   

خلفية بحرية( مقاعد  جمدرج )   

 1321 عادل احمد السيد نجيب 1

 1322 عامر عبد المنعم ابراهيم عبد اللط... 2

 1323 عامر محروس عطيه نجيب 3

 1324 عبد الحميد حسن محمد حسن 4

 1325 عبد الرحمن ضاحي محمد عبد الحميد 5

 1326 ابو بكر علىعبد الرحمن على  6

 1327 عبد الرحمن عمار محمد محمد 7

 1328 عبد الرحمن فارس نايف الشمرى 8

 1329 عبد الرحمن فاروق فرج عبد الحليم 9

 1330 عبد الرحمن محمد اسماعيل احمد 10

 1331 عبد الرحمن ممدوح محمد عبدالنعيم 11

 1332 عبد الرحيم محمد عبد الرحيم فهمى 12

 1333 اهلل احمد محمد عبد اهللعبد  13

 1334 عبد اهلل تركى مبارك الرويعى 14

 1335 عبد اهلل جابر فهيد بجاش سالم الم... 15

 1336 عبد المغنى على احمد مرسى 16

 1337 عبد الوهاب ابراهيم عبد الوهاب عب... 17

 1338 عبدالجابر علي عبدالجابر عبداهلل 18

 1339 عبداهلل يوسفعبدالحميد جمال  19

 1340 عبدالرحمن تغيان ريان توفيق 20

 1341 عبدالرحمن حسام محمد عبدالمنعم مح... 21

 1342 عبدالرحمن عصام لطفي احمد 22

 1343 عبدالرحمن محمد ابوعونه احمد 23

 1344 عبدالرحمن محمد سعد عبدالمالك 24

 1345 عبدالرحمن محمد صالح عبدالسالم 25



األولكلية الحقوق المستوى   

16لجنة   

المنصة(  دمدرج )   

 1346 عبدالرحمن محمد علي عبدالرحيم 1

 1347 عبدالرحمن محمد محمد ابوالعال 2

 1348 عبدالرحمن محمد مزيون هاشم 3

 1349 عبدالغفار احمد فهمي محمد 4

 1350 عبداهلل رجب ناجي توفيق 5

 1351 عبداهلل فاخر محمد صادق 6

 1352 عبداهلل محمد يوسف مراد 7

 1353 عبدالناصر ربيع احمد عبدالجواد 8

 1354 عبير طارق محمد جالل سيد 9

 1355 عثمان محمد عطا اهلل السليمانى 10

 1356 عزه عمار عمار صالح 11

 1357 عصام ربيع جابر خالد 12

 1358 عصام فتحى احمد دكرورى 13

 1359 عالء جمال سيد محمد 14

 1360 عالء حسين محمد حسن 15

 

 

 

 

 

 



األولكلية الحقوق المستوى   

17لجنة   

أمامية قبلية( مقاعد  دمدرج )   

 1361 عالء فتحي كامل محمد 1

 1362 على جمال دردير مرسى 2

 1363 علي رمضان صادق محمد 3

 1364 علي نادي شحاته عبدالنظير 4

 1365 عمار ياسر صفوت عزالدين 5

 1366 صالح حسين غيتة عمر احمد 6

 1367 عمر اسامه سيد محمد 7

 1368 عمر جمال قطب كامل 8

 1369 عمر خالد عبدالسميع علي 9

 1370 عمر صبحي عبدالنعيم محمد 10

 1371 عمر علي محمد محمد حسن 11

 1372 عمر محمد عبدالحفيظ خلف 12

 1373 عمر مصطفي عبدالعظيم ابراهيم 13

 1374 الرحيم سيد الصاوىعمرو عبد  14

 1375 عمرو عماد الدين حسين عبد الحليم 15

 1376 عمرو فتحى احمد دكرورى 16

 1377 عمرو محمد شلقامي عبدالعظيم 17

 1378 عنان محمد سليم سالم 18

 1379 عياد صبر محمد صبر الشمرى 19

 1380 غاده رضا هارون توني 20

 1381 الحكيمفاتن محمد عبد التواب عبد  21

 1382 فادى ابراهيم حنا عبد المالك 22

 1383 فادى مالك ناشد تاوضروس 23

 1384 فارس ضيف اهلل فيحان ضيف اهلل 24

 1385 فاطمه احمد عبدالوهاب ميمون 25



األولكلية الحقوق المستوى   

18لجنة   

خلفية قبلية( مقاعد  دمدرج )   

 1386 فاطمه شعبان محمد سيد احمد 1

 1387 فاطمه محمد عبدالعليم عبدالرحيم 2

 1388 فرحه احمد حسن محمد 3

 1389 فرحه سعيد صالح علي 4

 1390 فرحه شعبان محمد محمود 5

 1391 فهد سعد طالل حمزه جبر الفضلى 6

 1392 فهد مبارك ضاحى مبارك غضبان العجا... 7

 1393 فهيد جابر فهيد بجاش المري 8

 1394 مبارك سالم الفضلىفواز فيصل عطا  9

 1395 فولى على فولى على 10

 1396 كاترين نادى نجيب حنا 11

 1397 كامل حسين عبد الرازق حسين رحومه 12

 1398 كرستينا جمال سعيد رياض 13

 1399 كريم حاتم فتحي نعمان عجالن 14

 1400 كريم عادل عبداهلل عبدالغني 15

 1401 كريم محمود محمد احمد 16

 1402 كريم منتصر ابراهيم علي 17

 1403 كريمه محمد عبدالمحسن عبدالسالم 18

 1404 كيرلس عيد دقش صليب 19

 1405 لبني احمد حسن محمد 20

 1406 لمياء رفعت انور عبداهلل 21

 1407 لوثر مجدى عيسى سعيد 22

 1408 ليلي ياسر سيد محمد 23

 1409 مؤنس محمد عبدالرازق علي 24

 1410 مادونا نبيل نصيف شحاته 25



األولكلية الحقوق المستوى   

19لجنة   

أمامية بحرية( مقاعد  دمدرج )   

 1411 ماهر حسن محمود ابو زيد 1

 1412 مجدي مصطفي عبدالعظيم طلبه 2

 1413 محسن مؤمن حسين علي 3

 1414 محمد ابراهيم محمد ابراهيم 4

 1415 محمد احمد اسماعيل احمد 5

 1416 احمد السيد محمد محمد 6

 1417 محمد احمد حلمى حسن عبد الفتاح 7

 1418 محمد احمد عبد السالم على 8

 1419 محمد احمد عبداهلل مطر 9

 1420 محمد احمد محمد عبد اهلل 10

 1421 محمد اسماعيل محمد ابراهيم 11

 1422 محمد الجندى رشدى عبد العظيم 12

 1423 ابراهيممحمد السرجاني علي  13

 1424 محمد السيد عبداهلل احمد محمود 14

 1425 محمد السيد ناجي صالح 15

 1426 محمد الهيشى عبد الجواد عبد الرحم... 16

 1427 محمد ايمن محمد احمد 17

 1428 محمد حجاج ابراهيم حسين 18

 1429 محمد حسين علي فرحان 19

 1430 محمد حمدي محمد عبداهلل 20

 1431 محمد حموده أحمد شحاته 21

 1432 محمد خالد رمضان احمد 22

 1433 محمد خالد محمود محمد 23

 1434 محمد ربيع شعبان عبداهلل 24

 1435 محمد رشدان سنوسي عبداللطيف 25



األولكلية الحقوق المستوى   

20لجنة   

خلفية بحرية( مقاعد  دمدرج )   

 1436 محمد رضا شحاته خليفه 1

 1437 رمضان رياض راضيمحمد  2

 1438 محمد سراج الدين صالح محمد 3

 1439 محمد سعيد عبد المجيد محمود 4

 1440 محمد سمير محمد عبد اللطيف 5

 1441 محمد سيد كامل حسين 6

 1442 محمد شعبان على محمد 7

 1443 محمد شوقي سيد فرغلي حسن 8

 1444 محمد صالح راضي عثمان 9

 1445 علي عبدالحكيممحمد صالح  10

 1446 محمد صالحين فرج جمعه 11

 1447 محمد صالح عبدالغني علي 12

 1448 محمد صالح محفوظ عبدالحكيم 13

 1449 محمد صالح محمود عبدالنعيم 14

 1450 محمد صالح محمود محمد 15

 1451 محمد ضياء الدين محمد عبدالنعيم 16

 1452 محمد طارق طلعت عبدالجابر 17

 1453 محمد طلعت حسن محمد 18

 1454 محمد عبد الجابر رجب عبد الجابر 19

 1455 محمد عبدالصمد محمد ابراهيم 20

 1456 محمد عبدالمجيد محمود عبدالمجيد 21

 1457 محمد عصام احمد حمدي عبدالحميد 22

 1458 محمد عماد صدقى محمد 23

 1459 محمد عمر احمد عثمان 24

 1460 محمد محمدمحمد عمران  25



األولكلية الحقوق المستوى   

المبنى القبلي الخامسالدور  501( قاعة  21لجنة رقم )   

 1461 محمد عمرو محمد عبدالحميد 1

 1462 محمد عيد عبدالباقي عبدالغفار 2

 1463 محمد عيد على محمد 3

 1464 محمد فهد محمد مطر الفضلى 4

 1465 محمد محمود عبدالعظيم محمد 5

 1466 محمد محى الدين محمد حسن 6

 1467 محمد مخلوف ابراهيم يوسف 7

 1468 محمد مدين مصطفي عبدالحكيم 8

 1469 محمد مصطفى قطب عثمان 9

 1470 محمد مالزم مفتاح سيف 10

 1471 محمد ممدوح محمدالشوربجى 11

 1472 محمد منتصر مصطفي احمد حسين شمس  12

 1473 عبداللطيفمحمد نبيل عبدالستار  13

 1474 محمد هشام فاروق فنجري 14

 1475 محمد هشام كمال فهمي 15

 1476 محمد هالل علي عثمان 16

 1477 محمود ابوزيد سعداوي محمد 17

 1478 محمود احمد ابراهيم الدسوقي سيد 18

 1479 محمود احمد عبدالحكيم محمد 19

 1480 محمود احمد محمد ربيع احمد 20

 1481 محمود احمد محمد علي 21

 

 

 

 



األولكلية الحقوق المستوى   

المبنى القبلي الخامسالدور  502( قاعة  22لجنة رقم )   

 1482 محمود اسامه احمد عبدالمالك 1

 1483 محمود اسامه محمود عبد اهلل 2

 1484 محمود الحسين احمد محمد 3

 1485 محمود حسن سالم الطيب 4

 1486 حسنمحمود حسن محمد  5

 1487 محمود حسين عبدالرحمن خليفه 6

 1488 محمود رشدي محمود ابوالحسن 7

 1489 محمود رفعت محمود عماره 8

 1490 محمود رمضان عزمى عبد العال 9

 1491 محمود سالمه مخيمر عبدالمجيد 10

 1492 محمود طاهر محمد احمد 11

 1493 محمود عصام احمد محمد رجب 12

 1494 عمر محمود خليفهمحمود  13

 1495 محمود عمران تونى خلف 14

 1496 محمود عنتر احمد ابو العال 15

 1497 محمود قياتي هاشم علي 16

 1498 محمود محمد احمد محمد 17

 1499 محمود محمد خليفة محمد 18

 1500 محمود محمد ذكى محمد 19

 1501 محمود محمد قدرى محمود 20

 1502 محمد عبدالعزيزمحمود معتمد  21

 

 

 

 



األولكلية الحقوق المستوى   

المبنى القبلي الخامسالدور  503( قاعة  23لجنة رقم )   

 1503 محمود يحي تيمور داخلي 1

 1504 مختار غالب يوسف فؤاد 2

 1505 مروان صالح محمود محمد 3

 1506 مروان علي فهمي عبد 4

 1507 مروه صالح امين محمد 5

 1508 عماد امين عليمروه  6

 1509 مريم احمد ابراهيم محمد 7

 1510 مريم حبشي احمد بدوي 8

 1511 الجودأبو الستار  مريم عبداهلل عبد 9

 1512 مشعل سرحان نزال سرحان 10

 1513 مشيره محمود رمضان جوده 11

 1514 مصطفى احمد على صالح 12

 1515 مصطفى عاشور شاذلى مخلوف 13

 1516 عاطف رفعت محمدمصطفى  14

 1517 مصطفى عماد علي حسن 15

 1518 مصطفى محمد عالم محمد 16

 1519 مصطفى محمد عمر مصطفى 17

 1520 مصطفى محمد كامل عبد الرحمن 18

 1521 مصطفى محمد مصطفى محجوب 19

 1522 مصطفى محمود حسين محمود 20

 1523 مصطفى نصر مصطفى عبد العزيز 21

 

 

 

 



األولكلية الحقوق المستوى   

المبنى القبلي الخامسالدور  504( قاعة  24لجنة رقم )   

 1524 مصطفي حسن حسين حسن 1

 1525 مصطفي سيد محمد خميس 2

 1526 مصطفي عبدالرحمن زيدان محمد 3

 1527 مصطفي عبدالصمد محمد سعيد 4

 1528 مصطفي عصام احمد حجازي 5

 1529 مصطفي عطا ربيع محمد 6

 1530 مصطفي عماد علي طلبه 7

 1531 مصطفي عمر سعد محمد 8

 1532 مصطفي فتحي حجازي عبدالوهاب 9

 1533 مصطفي كامل عبداهلل عبدالجواد 10

 1534 مصطفي محمد عمر توفيق 11

 1535 مصطفي محمود خليفه محمد 12

 1536 معتز خالد نصر عبدالسالم 13

 1537 معتز ياسر محمد محمد 14

 1538 معتصم حامد مصطفى حسين 15

 1539 مكه على محمد حسن 16

 1540 منار خليفه عنتر احمد 17

 1541 منار ناجح عبدالحميد محمد 18

 1542 منار ناصر نصر طلبه 19

 1543 منتصر محمد لوجلى عبد الرحمن 20

 1544 منه اهلل علي حسن عبدالعال 21

 

 

 

 



األولكلية الحقوق المستوى   

المبنى القبلي الخامسالدور  506( قاعة  25لجنة رقم )   

 1545 منه اهلل محمد حسين ابوزيد 1

 1546 منى حسن سيد عيد 2

 1547 مها عمر علي محمد 3

 1548 مهند اشرف سيد حسن 4

 1549 مهند خالد خلف عبد الرازق 5

 1550 موسي معتز محمد امام 6

 1551 مى ايمن انور ابراهيم 7

 1552 اشرف شحاته محمدمي  8

 1553 مي قاسم محمد احمد 9

 1554 ميار سعيد عبدالنعيم صالح 10

 1555 ميار عادل محمد احمد 11

 1556 مينا عماد فؤاد زكي 12

 1557 ناريمان حمدي محمود مرسي 13

 1558 نايف فايز نايف الشمرى 14

 1559 نجوي توحيد عيد علي 15

 1560 السيدندا جمعه ابو بكر محمد  16

 1561 نعمه عبدالستار طه محمد 17

 1562 نهال يحي وحيد احمد 18

 1563 نور عياد ناروز حزين 19

 1564 نوران حسين حسن عبدالودود 20

 1565 نورهان جمال محمد مهني 21

 

 

 

 



األولكلية الحقوق المستوى   

المبنى القبلي الخامسالدور  507( قاعة  26لجنة رقم )   

 1566 رمضان عبدالمغني محمد نورهان 1

 1567 الحفيظ حسانين عبدالحفي... نورهان عبد 2

 1568 نورهان عماد فوزي محمد 3

 1569 نورهان محمد دياب شلبي 4

 1570 نورهان ياسر فتحي محمد 5

 1571 نيره اشرف عمر عبدالهادي 6

 1572 نيفين عبدالمنعم عبدالمقصود محمد 7

 1573 هاجر خلف عامر احمد 8

 1574 هاجر محمد فراج ثابت 9

 1575 هاجر محمد نصر الدين صالح 10

 1576 هادي خلف السيد صالح 11

 1577 هايدي محمد عبدالحكم محمد 12

 1578 هبه يوسف سيد حسن 13

 1579 هديل عادل محمد محمود 14

 1580 هشام ربيع مهران جاد الرب 15

 1581 هشام طه محمود عبدالباقي 16

 1582 هشام عبدالناصر ابراهيم عبدالناصر 17

 1583 هشام ناصر كامل سيد 18

 1584 همسه ربيع كمال محفوظ 19

 1585 هند جمال حسين عبد اهلل 20

 1586 هيثم محمد مجدى عبد العليم 21

 

 

 

 



األولكلية الحقوق المستوى   

المبنى القبلي الخامسالدور  508( قاعة  27لجنة رقم )   

 1587 وائل رجب محي الدين احمد 587 1

 1588 وائل شرقاوي ابوغنيمه علي 588 2

 1589 وافي بدوي وافي عبدالسميع 589 3

 1590 وحيد غالب احمد عبدالنبي 590 4

 1591 والء سيد رضوان عبد الرحمن 591 5

 1592 وليد صالح عبدالهادي عبدالصمد 592 6

 1593 يارا محسن زين العابدين محمد 593 7

 1594 ياسمين عالء احمد عبداهلل 594 8

 1595 ياسمين عالء سعد عبدالوهاب 595 9

 1596 ياسمين علي شحاته علي 596 10

 1597 ياسمين عمر محمد عبداللطيف 597 11

 1598 ياسمين عمرو محمود عبدالعظيم 598 12

 1599 ياسمين ياسين علي عطيه 599 13

 1600 احمد محمديوسف شعبان السيد  600 14

 1601 يوسف محمد ممدوح عبد الباقى 601 15

 1602 يوسف محمد يوسف عمر 602 16

 1603 يوسف محمد يوسف مرسى 603 17

 


