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االسم كود الطالب م

محمود ابراهيم الدسوقى عبد الرازق محمد العو 5109256 1

ياسمين احمد عبد العال احمد خليفه 5110042 2

محمود محمد صبحى مسعود ابو طاهرة 5112333 3

ميرنا  مجدي مسعد     باسيلي عياد 5112373 4

مازن احمد فتحى راشد محمد 5113245 5

أحمد عبدالمجيد عبد الحق عبد المجيد خليل 5113397 6

هدير  اشرف محمد السيد الحصري 5113509 7

عمرو  محمد جمال محمد فوزى  كامل 5114250 8

مروه  عبد الحليم السيد العربى السيد احمد 5114322 9

ميرفت كمال امين محمد 5114350 10

ايمان ابراهيم محمد محمد فايد 5114459 11

ايمان  رفعت محمد  عون 5114504 12

دينا  الصافي يونس  ابوسيف 5115126 13

عبد هللا محمد رمضان حسين 5115230 14

مؤمن احمد مصطفى قطب المغالنى 5115270 15

مروه مصطفى كمال الدين علي رمضان 5115479 16

احمد محمد عبد اللطيف  نادى 5115503 17

أحمد حمدى عبدالحميد عبداللطيف علوان 5116016 18

احمد رضا عبد الكريم حربى 5116018 19

احمد سمير صالح عبده 5116021 20

ايه احمد فتوح الحصاوى 5116086 21

عبدهللا   احمد حسن محمد مبارك 5116242 22

محمد ابوبكر طه مهنا 5116295 23

محمد منصور زكى عبد العليم روميه 5116316 24

محمود  محمد عبد العظيم حسين شهاوي 5116326 25

مروه حاتم محمود عمر يوسف 5116330 26

ميرنا هشام محمد فؤاد مصطفى حتحوت 5116360 27

نجاة طاهر محمد محمد زين 5116367 28

ندا رضا إبراهيم على إبراهيم 5116368 29

ندى ايمن عبد العزيز عوض 5116372 30

نورا المعتز رؤف ابراهيم صقر 5116390 31

نورهان حلمى جمعه محمد حسن 5116394 32

نورهان محمود جابر محمد حسين عوض 5116402 33

هدير يسري عزت السيد محمد 5116413 34

هويدا رمضان حميده يعقوب 5116420 35

ياسر رزق عبد الرازق العزب سيرس 5116427 36




