
Group:  Ms.Dina Mahmoud 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Name 

نصار عبده يوسف اسامة مني 5518002  

بريقع رياض الفتاح عبد تامر دنيا 5518003  

نصار اللطيف عبد علي السالم عبد علي 5518005  

يوسف محمد سعيد ريهام 5518006  

الخطيب محمود محمود عصام دنيا 5518010  

الرحمن عبد عواد الرحمن عبد وجدى سهيلة 5518015  

الحسيني الحميد عبد االحمدى وليد والء 5518017  

السواحلي صبحي حماده سهيله 5518235  

بعيصي رمضان حسين طارق روان 5518026  

العوضي الفتاح عبد احمد هشام احمد 5518028  

الفقي المجيد عبد محمد امنية 5518029  

قطب احمد محمد ايمن نيره 5518034  

راضي علي مصطفي احمد محمد احمد 5518037  

راضى علي مصطفي احمد محمد اسراء 5518038  

خليفة حسين السيد طارق هللا منه 5518046  

ابوحسين رشاد علي اميره 5518048  

شعبان مرسي شريف روال 5518049  

نعيم احمد رفعت السيد ساره 5518050  

اليمين ابو عدلي عشم سلفا 5518056  

نوفل هللا عبد الرحمن عبد حسام 5518059  

البراوى حلمي محمد احمد سهيله 5518061  

الصياد محمد محمود مروان حبيبه 5518065  

السيد محمد هللا عبد احمد روان 5518066  

غبلاير عازر اليمين ابو طلعت فيرينا 5518071  

رمضان حسن السعيد محمد ياسر مرام 5518072  



Group: Ms. Dina Taymour 

ID Name 

احمد محمود العال عبد حمدى مريم 5518073  

ابراهيم غالي نسيم غالي ابانوب 5518253  

احمد فراج عادل نورهان 5518079  

عجمى حسين محمد اميرة 5518080  

ابراهيم البدوي السيد ماجد روان 5518086  

علي عمار علي الصاوى رضوى 5518089  

غيطاني محمد باتع هشام اسراء 5518091  

غانم المجيد عبد رمضان وليد مريم 5518094  

الهاسكي احمد رجب بدران ندى 5518096  

البيلي السعيد ياسر اميره 5518098  

حسن سليمان رياض محمد سهيلة 5518099  

محمد احمد الغفار عبد خميس هدى 5518105  

احمد السالم عبد الفتاح عبد حبيبة 5518107  

احمد يعل طلعت اروي 5518110  

حجازى علي سعد مصطفي حبيبة 5518112  

مهدى زكى سعيد محمد ياسر غادة 5518120  

اوشية حسن محمد مجدي اسماء 5518122  

الشريف علي سالم اشرف ندى 5518124  

خليفه خالف محمود عثمان ساره 5518125  

الرحمن عبد احمد محمد احمد هللا منه 5518127  

محمد بدرى امين محمد اسالم 5518283  

منشاوى هيبه الكريم عبد احمد محمد 5518136  

الشريف عبده محمد محمد ناصر هاجر 5518139  

القاضي حسين فهمي مصطفي شروق 5518141  

علي محمد المنعم عبد ياسر  الرحمن عبد 5518142  
 

 

 

 

 

 

 

 



Group: Ms. Walaa Sallam 

ID Name 

خاطر احمد سيد السيد عبد عادل مصطفى 5518143  

ميخائيل سامي سمير كارولين 5518145  

النجا ابو الجواد عبد سعد سامح فرح 5518146  

علي الجليل عبد حسن مصطفي حبيبة 5518148  

الشافعي محمد رزق صبري ياسر شروق 5518158  

السنبختي السيد الزهيرى السيد هللا عبد نهى 5518164  

تركى اسماعيل فتحى هالل هللا عبد 5518170  

ابراهيم الدين عالء محمد وليد انجى 5518171  

سلطان سليمان فتحي محمد شيرين 5518179  

البهلوان حسين سعيد احمد اسراء 5518186  

الحميد عبد السيد الحميد عبد احمد 5518187  

مرسي توفيق كمال ابراهيم تسنيم 5518190  

خاطر المعطى عبد لطفي نبيل روان 5518196  

شعبان محمد محمد فكري عماد عال 5518205  

توفيق سعيد احمد حمدي نورهان 5518208  

خليل احمد عامر احمد عمر 5518209  

ابراهيم محمد احمد علي حبيبه 5518211  

الجندي حامد مصطفي الرحمن عبد 5518213  

شعالن السيد حسن عطا دنيا 5518215  

ابوغالي محمد احمد سيد نصر محمد اريج 5518217  

مضاوى ابو الحميد عبد هليل مصطفي روان 5518219  

محمد القادر عبد محمود منصور روان 5518225  

حسين احمد ممدوح خالد الدين سيف 5518226  

رمضان السيد سعد سعيد الدين نور 5518231  

قاسم غيث مصطفي قاسم ايمان 5518233  
 

 


