
نظم المعلومات الجغرافية
2023

الفصل الدراسي االول 
العام الجامعي 2022/2023

ف3 المستوى:
العام الدراسي:

الفصل الدراسي:

EP117

أعمال سنة
60

54ابراهيم احمد حسنين بيومي1221001

44ابراهيم سليمان ابراهيم سليمان هرهش2221002

36ابراهيم شكرى اسماعيل صالح3221003

41احمد ابو النصر صبرى محمد4221005

53احمد اسامه احمد مصطفى حسين5221006

53احمد اشرف ابراهيم حسين عيسى6221007

31احمد اشرف السيد سعد بلتاجى7221008

36احمد السيد جاد الفرماوى جاد8221009

47احمد ايهاب الشحات عبد المنعم زغبى9221010

40احمد جهاد حمدى على10221011

40احمد حسام شعبان محمود11221012

53احمد حسن عبد الحى الشيخ ابراهيم12221013

53احمد خالد محمدى محمد السيد13221014

50احمد دسوقى محمد دسوقى14221015

45احمد رمزى عبدالرسول عبدالعال هيكل15221016

41احمد طارق احمد السيد ابراهيم16221019

53احمد عبدالعزيز مصطفى احمد17221020

37احمد عزيز السيد محمد يوسف الشريف18221021

49احمد عطيه هللا سعد عطيه هللا الويشى19221022

43احمد عالء احمدالشهير ابوالقاسم حسن20221023

48احمد على سنوسى عبد السالم21221024

47احمد فهمى عبد الوهاب عبد البديع شاهين22221025

20احمد محمد جبريل مهنى سليمان23221027

22احمد محمد حلمى بصل24221028

59احمد محمد شحات عبد الغنى 25221029

52احمد محمد عبدالعليم عبدالحكيم26221031

50احمد محمد محمد حنفى شرو27221032

51احمد مدحت صابر المتولى الحديدى28221033

16احمد مصطفى محمد عبدالرحمن المرسى29221034

إجمالي / بالحروف حالة الطالب  أسم الطالب  كود الطالب 

2022/2023
يناير 2023

م

هندسة جيوتقنيةاعمال السنة

والعمرانيكلية التخطيط االقليمى
شئون التعليم والطالب 
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نظم المعلومات الجغرافية
2023

الفصل الدراسي االول 
العام الجامعي 2022/2023

أعمال سنة
60

إجمالي / بالحروف حالة الطالب  أسم الطالب  كود الطالب  م

48احمد هانى احمد ابواليزيد احمد30221035

44ادهم احمد جوده السعيد جودة31221036

30اروى عالء الدين فتحى عالءالدين محمد على 32221037

49اسراء احمد مرسى فتوح33221038

51اسالم عبدالحكيم عبدالستار عبدالعال االلفى34221039

52اسماء ايمن يحيى احمد  الديب35221040

53اسماء عماد احمد عبدالكريم36221041

42اسماعيل علي رجب ابوبكر37221042

58افرايم ماجد عزمى سلطان38221043

25البيومى جوده محمد جوده عبد الفتاح39221044

5الهام خالد عطا هللا حسن سعيد40221214

49امنية حسين يادم المين41221045

53انس رجب نبيه احمد سليمان42221046

45انس عصام عبدالجليل السيد43221047

5انس محمد احمد عبد القادر سليم44221048

54ايمان ايمن حسن على محمد45221049

45ايه اسامه عبد الرحمن قابيل46221030

47ايهاب ناصر كمال واصف47221050

40بسمله محمود محمد عبد الهادى48221221

42توماس اشرف فؤاد يونان49221051

16جالل احمد جالل محمد رضوان50221052

52جنى على محمد سمير على محمد الهوارى51221053

53جوزيف جرجس عزت عزيز52221055

5جون شوكت شااكر جرجس 53221056

55حازم احمد فاروق ابراهيم54221057

45حازم هشام يوسف محمد ابراهيم55221058

46حازم وليد حسانين عبد الوهاب حسانين56221059

32حسام حسن فايز عبد الحكيم57221222

29حسام محمد السيد عبدالجواد58221060

28حسن صابر المغاورى حسن59221061

43حنين احمد محمد قطب60221065

42حنين رجب طلعت محمد61221064

32خالد ابراهيم عيسي محمود62221062

5رامز عصام الدين عبدالحليم عمرو63220211

34رائد مجدى عبد الرازق عوض شمه64221066
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نظم المعلومات الجغرافية
2023

الفصل الدراسي االول 
العام الجامعي 2022/2023

أعمال سنة
60

إجمالي / بالحروف حالة الطالب  أسم الطالب  كود الطالب  م

5رائف ابراهيم عبدالعزيز القط65221067

44رزان عادل احمد صبرى محمد احمد حمزه66221069

46رقيه محمد محمد ابراهيم67221070

43رمضان احمد محمد جمعه احمد68221071

42رؤى طارق فكرى نصرون69221072

22زياد احمد محمد احمد محمد بدوى70221073

46زياد صالح احمد البرعى محمد71221074

54زياد عبدالحميد محمد عبدالحميد72221075

5زياد عالء المغاورى السعيد73221076

39زياد ياسر فوزى عوض العراقى74221077

51سارة السيد محمد على الحوفى75221078

53ساره حمدناهللا محمود احمد76221079

44سالمه السيد سالمه محمود الطناني77221080

55سلمى محمد عبدالغفار أحمد الزول78221081

41سلمي عطيه سيد عطيه79221082

43سلمي محمد خفاجي محمد80221083

46سما سيد حسين احمد81221084

55سندس وليد عبدالصبور عبدهللا82221085

39  سهيله مصطفى صابر النادرى83221225

45سيف الدين احمد عبد الحفيظ يوسف محمد الشناوى84221086

52سيف محمد طاهر احمد محمد الخامي85221087

46شرف الدين سيد ابراهيم السيد86221219

43صالح رضا محمد زغلول87221090

39عبد الرحمن اكرم السيد زيدان88221099

39عبد الرحمن ايمن محمد علي89221092

44عبد الرحمن رشوان عبدالاله على عبدالرحمن90221213

5عبد الرحمن شعبان امبابى صالح91221100

55عبد الرحمن علي عزت محمد92221094

33عبد الرحمن محمد سعد حسين93221223

35عبد السالم ايمن الغزالى عبد السالم94221096

51عبد العزيز رضا محمد مصطفى95221097

49عبد العزيز محمود عبد العزيز صادق السيد96221098

21عبد الفتاح طارق عبدالفتاح شبانه97221101

40عبدهللا احمد محمد رفعت مصطفى عبدالدايم98221103

52عبدهللا ياسر عبدهللا حسن محمد عبدالصمد99221102
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نظم المعلومات الجغرافية
2023

الفصل الدراسي االول 
العام الجامعي 2022/2023

أعمال سنة
60

إجمالي / بالحروف حالة الطالب  أسم الطالب  كود الطالب  م

5عالء ضاحى على سليمان الطايل100221105

32زكية فيصل محمد جمعة طه101221068

5لجين عمر الطيب بشير102221093

26علي اكرم علي حسين احمد103221104

43على فتحى عباس على104221107

39على محمد احمد محمد105221108

44على محمد السيد سعد106221109

35على محمد رشاد مصطفى العيوطى107221110

44على محمد مسعد طه محمد مسعد108221111

46عمار محمد حسين عبد اللطيف حسين109221112

44عمار ياسر عطيه النحاس110221113

31عمر حمدى عبدالعزيز مصطفى عيد111221114

47عمر عبدالعزيز محمود عبد العزيز محمد112221115

5عمر على ابراهيم البسيونى113221116

48عمر على فايق قاسم فتوح114221117

22عمر محمد عبد الرحيم السيد عوض115221118

7عمر يحيي محمد عبدالحليم116221119

40عمرو رفعت فاروق المرسى األشقر117221120

52عمرو سعيد محمد على118221121

51عمرو سمير امين الطراوى119221122

45عمرو مصطفى هدايه سعودى علي120221123

50فارس ادهم محمد بدرى121221124

34فارس محمد عبد السالم السيد السيد فوده122221125

5فاطمة ابراهيم صالح ابراهيم جعفر123221126

40فاطمه عمرو عبدالفتاح عبدالمقصود124221127

46فدوة احمد حسن محمد125221129

5كارين باسم بشرى ثابت 126221130

5كريم محمد بسام بدر االحمر127221215

51كريم مختار محمد على128221132

44كيرلس عونى وهيب جندى129221133

55كيرلس كريم فوزى جندى130221134

41لبنى ايهاب وفاء حمودة131221135

47محمد ابراهيم بيومى ابراهيم132221137

18محمد ابراهيم عبد الرازق محمد فرج133221138

54محمد احمد رشدى عليمى شبايك134221139
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نظم المعلومات الجغرافية
2023

الفصل الدراسي االول 
العام الجامعي 2022/2023

أعمال سنة
60

إجمالي / بالحروف حالة الطالب  أسم الطالب  كود الطالب  م

35محمد اسعد يوسف عابدين عبد هللا135221140

37محمد اشرف حسنى محمد136221141

39محمد السيد محمد محمد العيوطى137221142

49محمد السيد محمد محمد خضر138221143

48محمد امام محمد صبرى الديدامونى139221144

38محمد جمعه سليمان محمود140221145

31محمد جميل محمد احمد141221146

31محمد حاتم النوبى عبد الرحمن142221147

43محمد حازم على عبد الفضيل صالح143221148

38محمد حسن عبد اللطيف محمد السيد144221149

47محمد رائد صابر السيد غلوش145221151

45محمد رمضان طه محمود146221152

47محمد رمضان هجان أحمد محمد147221153

54محمد سعيد احمد احمد148221154

45محمد عبد الفتاح محمد صالح149221155

47محمد عبد النبى محمد عبد العزيز اسماعيل150221156

39محمد عصام فتحى محمد151221157

41محمد على الشحات على سالمه152221158

35محمد عماد محمود محمد153221159

30محمد فتحى عبد هللا عبد الحميد154221160

45محمد فرج محمود احمد155221161

42محمد محمود لطفى عبد الفتاح156221164

53محمد مصطفى هاشم محمد157221166

37محمد نبيل عزت عبد الحميد الشافعى158221167

39محمد وائل محمد عبدالفتاح عواد االصفر159221168

47محمود احمد عبد الفتاح حسن االصور160221169

31محمود احمد عبدهللا محمود يوسف161221165

55محمود عماد السيد محمد بركات162221170

32محمود محمد إبراهيم عبد النبى المنوفى163221171

42محمود محمد شفيق محمود الشناوى164221172

55محمود محمود عبد المنعم ابراهيم السجاعي165221173

7محى الدين خالد محى ابوزيد يونس166221174

43مختار على مختار احمد167221175

45مرام حسام الدين حسن احمد168221176

31مروان عماد ابراهيم عبدالفتاح سيد169221177
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نظم المعلومات الجغرافية
2023

الفصل الدراسي االول 
العام الجامعي 2022/2023

أعمال سنة
60

إجمالي / بالحروف حالة الطالب  أسم الطالب  كود الطالب  م

36مريم محمد سعيد الصاوى170221178

42مريم محمد فرحات احمد171221220

54مريم هادى السيد علي172221179

45مريم هيثم محمود حسين راضى173221180

45مصطفى احمد ابراهيم احمد ابو زيد174221181

39مصطفى احمد احمد محمد حلمي175221182

34مصطفى الحسانين السيد محمد عبد ربه176221183

50مصطفى انس محمد احمد عماره177221184

38مصطفى جمعه عبد الستار سليمان178221185

32مصطفى رجب ابو خليل الشناوى الدسوقي179221187

37مصطفى عمرو مصطفى ابراهيم180221188

42مصطفى محمد على مرسى181221189

34مصطفي سبيه خيري حسين182221190

51مقار وليد عماد سلطان183221191

53مهند عمرو عبدالستار حداد محمد184221193

50مهند ماهر محمد صابر مصطفى185221194

50مهند محسن محمد على شلبى186221195

42ميناس سعد حلمى وردخان187221224

34لم يسجلنادر عالء عيد السيد188221196

40ناديه اشرف عبد اللطيف عبد الحاكم189221197

52ناديه عصام مصطفى محمد190221198

39ناصر محسن محروس عبد الباسط بدراوى191221199

56ندى تامر محمد عبدالظاهر192221200

37نوران محمود سعد محمود محمد ابوسكين193221201

57هاجر مرسى محمد السيد194221202

54هايا طارق محمد عبدالشافى االكشر195221203

37هايدى عيد عبد السميع توفيق196221204

29ياسر المعصراوى رزق عبد الرحمن الحجله197221205

28ياسر خالد محمد سعيد عبدالرحمن198221206

55ياسمين سالمه شحات عبدالعاطى199221207

55ياسمين وئام محمود اسماعيل200221216

40يوسف ابراهيم بدوى ابراهيم سنجاب201221208

38يوسف حسني عبد الحميد الجندي202221210

39يوسف عادل منير دانيال203221211

54يوسف محمد خيري محمد اسماعيل204221218
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نظم المعلومات الجغرافية
2023

الفصل الدراسي االول 
العام الجامعي 2022/2023

أعمال سنة
60

إجمالي / بالحروف حالة الطالب  أسم الطالب  كود الطالب  م

52يوسف محمود احمد محمود حسن205221212

49يوسف ياسر عبد السيد محمود206221226

39عثمان عبدالكريم محمد عمر207221089

231صالح احمد محمد اشرف208218077

238على طارق على عوض209219092

232عمر محمد ابراهيم احمد الشبلى210220093

27ارينو دينق ياك211220093

5عبد الرحمن مصطفى محمود محمد فرغلي221095

أستاذ المادة 5نور محمد مدحت احمد221163

.............................................................
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نظم المعلومات الجغرافية
٢٠٢٣

الفصل الدراسي االول 
العام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

ف٣ المستوى:
العام الدراسي:

الفصل الدراسي:

EP116

أعمال سنة
40

33ابراهيم احمد حسنين بيومي1221001

27ابراهيم سليمان ابراهيم سليمان هرهش2221002

30ابراهيم شكرى اسماعيل صالح3221003

23احمد ابو النصر صبرى محمد4221005

33احمد اسامه احمد مصطفى حسين5221006

32احمد اشرف ابراهيم حسين عيسى6221007

21احمد اشرف السيد سعد بلتاجى7221008

30احمد السيد جاد الفرماوى جاد8221009

32احمد ايهاب الشحات عبد المنعم زغبى9221010

35احمد جهاد حمدى على10221011

28احمد حسام شعبان محمود11221012

31احمد حسن عبد الحى الشيخ ابراهيم12221013

36احمد خالد محمدى محمد السيد13221014

26احمد دسوقى محمد دسوقى14221015

32احمد رمزى عبدالرسول عبدالعال هيكل15221016

27احمد طارق احمد السيد ابراهيم16221019

28احمد عبدالعزيز مصطفى احمد17221020

29احمد عزيز السيد محمد يوسف الشريف18221021

20احمد عطيه هللا سعد عطيه هللا الويشى19221022

32احمد عالء احمدالشهير ابوالقاسم حسن20221023

32احمد على سنوسى عبد السالم21221024

33احمد فهمى عبد الوهاب عبد البديع شاهين22221025

18احمد محمد جبريل مهنى سليمان23221027

22احمد محمد حلمى بصل24221028

35احمد محمد شحات عبد الغنى 25221029

30احمد محمد عبدالعليم عبدالحكيم26221031

إجمالي / بالحروف حالة الطالب  أسم الطالب  كود الطالب 

2022/2023
يناير ٢٠٢٣

م

نظم معلومات جغرافيةاعمال السنة

والعمرانيكلية التخطيط االقليمى
شئون التعليم والطالب 
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نظم المعلومات الجغرافية
٢٠٢٣

الفصل الدراسي االول 
العام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

أعمال سنة
40

إجمالي / بالحروف حالة الطالب  أسم الطالب  كود الطالب  م

34احمد محمد محمد حنفى شرو27221032

29احمد مدحت صابر المتولى الحديدى28221033

0احمد مصطفى محمد عبدالرحمن المرسى29221034

34احمد هانى احمد ابواليزيد احمد30221035

28ادهم احمد جوده السعيد جودة31221036

21اروى عالء الدين فتحى عالءالدين محمد على 32221037

31اسراء احمد مرسى فتوح33221038

31اسالم عبدالحكيم عبدالستار عبدالعال االلفى34221039

29اسماء ايمن يحيى احمد  الديب35221040

29اسماء عماد احمد عبدالكريم36221041

26اسماعيل علي رجب ابوبكر37221042

37افرايم ماجد عزمى سلطان38221043

16البيومى جوده محمد جوده عبد الفتاح39221044

0الهام خالد عطا هللا حسن سعيد40221214

35امنية حسين يادم المين41221045

30انس رجب نبيه احمد سليمان42221046

25انس عصام عبدالجليل السيد43221047

0انس محمد احمد عبد القادر سليم44221048

31ايمان ايمن حسن على محمد45221049

27ايه اسامه عبد الرحمن قابيل46221030

30ايهاب ناصر كمال واصف47221050

26بسمله محمود محمد عبد الهادى48221221

26توماس اشرف فؤاد يونان49221051

19جالل احمد جالل محمد رضوان50221052

29جنى على محمد سمير على محمد الهوارى51221053

34جوزيف جرجس عزت عزيز52221055

0جون شوكت شااكر جرجس 53221056

36حازم احمد فاروق ابراهيم54221057

31حازم هشام يوسف محمد ابراهيم55221058

17حازم وليد حسانين عبد الوهاب حسانين56221059

10حسام حسن فايز عبد الحكيم57221222

8/2



نظم المعلومات الجغرافية
٢٠٢٣

الفصل الدراسي االول 
العام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

أعمال سنة
40

إجمالي / بالحروف حالة الطالب  أسم الطالب  كود الطالب  م

26حسام محمد السيد عبدالجواد58221060

24حسن صابر المغاورى حسن59221061

27حنين احمد محمد قطب60221065

34حنين رجب طلعت محمد61221064

17خالد ابراهيم عيسي محمود62221062

0رامز عصام الدين عبدالحليم عمرو63220211

23رائد مجدى عبد الرازق عوض شمه64221066

0رائف ابراهيم عبدالعزيز القط65221067

31رزان عادل احمد صبرى محمد احمد حمزه66221069

29رقيه محمد محمد ابراهيم67221070

31رمضان احمد محمد جمعه احمد68221071

31رؤى طارق فكرى نصرون69221072

14زياد احمد محمد احمد محمد بدوى70221073

28زياد صالح احمد البرعى محمد71221074

33زياد عبدالحميد محمد عبدالحميد72221075

0زياد عالء المغاورى السعيد73221076

29زياد ياسر فوزى عوض العراقى74221077

36سارة السيد محمد على الحوفى75221078

32ساره حمدناهللا محمود احمد76221079

30سالمه السيد سالمه محمود الطناني77221080

28سلمى محمد عبدالغفار أحمد الزول78221081

29سلمي عطيه سيد عطيه79221082

28سلمي محمد خفاجي محمد80221083

27سما سيد حسين احمد81221084

33سندس وليد عبدالصبور عبدهللا82221085

23  سهيله مصطفى صابر النادرى83221225

31سيف الدين احمد عبد الحفيظ يوسف محمد الشناوى84221086

33سيف محمد طاهر احمد محمد الخامي85221087

32شرف الدين سيد ابراهيم السيد86221219

23صالح رضا محمد زغلول87221090

31عبد الرحمن اكرم السيد زيدان88221099
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28عبد الرحمن ايمن محمد علي89221092

23عبد الرحمن رشوان عبدالاله على عبدالرحمن90221213

0عبد الرحمن شعبان امبابى صالح91221100

36عبد الرحمن علي عزت محمد92221094

9عبد الرحمن محمد سعد حسين93221223

24عبد السالم ايمن الغزالى عبد السالم94221096

26عبد العزيز رضا محمد مصطفى95221097

38عبد العزيز محمود عبد العزيز صادق السيد96221098

19عبد الفتاح طارق عبدالفتاح شبانه97221101

27عبدهللا احمد محمد رفعت مصطفى عبدالدايم98221103

31عبدهللا ياسر عبدهللا حسن محمد عبدالصمد99221102

0عالء ضاحى على سليمان الطايل100221105

21زكية فيصل محمد جمعة طه101221068

0لجين عمر الطيب بشير102221093

15علي اكرم علي حسين احمد103221104

24على فتحى عباس على104221107

28على محمد احمد محمد105221108

30على محمد السيد سعد106221109

22على محمد رشاد مصطفى العيوطى107221110

29على محمد مسعد طه محمد مسعد108221111

33عمار محمد حسين عبد اللطيف حسين109221112

23عمار ياسر عطيه النحاس110221113

25عمر حمدى عبدالعزيز مصطفى عيد111221114

31عمر عبدالعزيز محمود عبد العزيز محمد112221115

0عمر على ابراهيم البسيونى113221116

35عمر على فايق قاسم فتوح114221117

16عمر محمد عبد الرحيم السيد عوض115221118

12عمر يحيي محمد عبدالحليم116221119

31عمرو رفعت فاروق المرسى األشقر117221120

38عمرو سعيد محمد على118221121

35عمرو سمير امين الطراوى119221122
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33عمرو مصطفى هدايه سعودى علي120221123

28فارس ادهم محمد بدرى121221124

26فارس محمد عبد السالم السيد السيد فوده122221125

0فاطمة ابراهيم صالح ابراهيم جعفر123221126

25فاطمه عمرو عبدالفتاح عبدالمقصود124221127

31فدوة احمد حسن محمد125221129

0كارين باسم بشرى ثابت 126221130

0كريم محمد بسام بدر االحمر127221215

32كريم مختار محمد على128221132

27كيرلس عونى وهيب جندى129221133

34كيرلس كريم فوزى جندى130221134

28لبنى ايهاب وفاء حمودة131221135

25محمد ابراهيم بيومى ابراهيم132221137

19محمد ابراهيم عبد الرازق محمد فرج133221138

31محمد احمد رشدى عليمى شبايك134221139

25محمد اسعد يوسف عابدين عبد هللا135221140

31محمد اشرف حسنى محمد136221141

23محمد السيد محمد محمد العيوطى137221142

25محمد السيد محمد محمد خضر138221143

24محمد امام محمد صبرى الديدامونى139221144

26محمد جمعه سليمان محمود140221145

26محمد جميل محمد احمد141221146

23محمد حاتم النوبى عبد الرحمن142221147

28محمد حازم على عبد الفضيل صالح143221148

25محمد حسن عبد اللطيف محمد السيد144221149

31محمد رائد صابر السيد غلوش145221151

34محمد رمضان طه محمود146221152

36محمد رمضان هجان أحمد محمد147221153

35محمد سعيد احمد احمد148221154

20محمد عبد الفتاح محمد صالح149221155

29محمد عبد النبى محمد عبد العزيز اسماعيل150221156
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30محمد عصام فتحى محمد151221157

29محمد على الشحات على سالمه152221158

30محمد عماد محمود محمد153221159

24محمد فتحى عبد هللا عبد الحميد154221160

33محمد فرج محمود احمد155221161

29محمد محمود لطفى عبد الفتاح156221164

35محمد مصطفى هاشم محمد157221166

28محمد نبيل عزت عبد الحميد الشافعى158221167

26محمد وائل محمد عبدالفتاح عواد االصفر159221168

29محمود احمد عبد الفتاح حسن االصور160221169

23محمود احمد عبدهللا محمود يوسف161221165

34محمود عماد السيد محمد بركات162221170

23محمود محمد إبراهيم عبد النبى المنوفى163221171

24محمود محمد شفيق محمود الشناوى164221172

32محمود محمود عبد المنعم ابراهيم السجاعي165221173

7محى الدين خالد محى ابوزيد يونس166221174

28مختار على مختار احمد167221175

33مرام حسام الدين حسن احمد168221176

0مروان عماد ابراهيم عبدالفتاح سيد169221177

28مريم محمد سعيد الصاوى170221178

29مريم محمد فرحات احمد171221220

29مريم هادى السيد علي172221179

28مريم هيثم محمود حسين راضى173221180

32مصطفى احمد ابراهيم احمد ابو زيد174221181

28مصطفى احمد احمد محمد حلمي175221182

25مصطفى الحسانين السيد محمد عبد ربه176221183

34مصطفى انس محمد احمد عماره177221184

24مصطفى جمعه عبد الستار سليمان178221185

22مصطفى رجب ابو خليل الشناوى الدسوقي179221187

20مصطفى عمرو مصطفى ابراهيم180221188

28مصطفى محمد على مرسى181221189
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31مصطفي سبيه خيري حسين182221190

34مقار وليد عماد سلطان183221191

30مهند عمرو عبدالستار حداد محمد184221193

28مهند ماهر محمد صابر مصطفى185221194

30مهند محسن محمد على شلبى186221195

28ميناس سعد حلمى وردخان187221224

0نادر عالء عيد السيد188221196

26ناديه اشرف عبد اللطيف عبد الحاكم189221197

29ناديه عصام مصطفى محمد190221198

28ناصر محسن محروس عبد الباسط بدراوى191221199

33ندى تامر محمد عبدالظاهر192221200

28نوران محمود سعد محمود محمد ابوسكين193221201

31هاجر مرسى محمد السيد194221202

30هايا طارق محمد عبدالشافى االكشر195221203

24هايدى عيد عبد السميع توفيق196221204

18ياسر المعصراوى رزق عبد الرحمن الحجله197221205

0ياسر خالد محمد سعيد عبدالرحمن198221206

28ياسمين سالمه شحات عبدالعاطى199221207

29ياسمين وئام محمود اسماعيل200221216

34يوسف ابراهيم بدوى ابراهيم سنجاب201221208

26يوسف حسني عبد الحميد الجندي202221210

32يوسف عادل منير دانيال203221211

34يوسف محمد خيري محمد اسماعيل204221218

32يوسف محمود احمد محمود حسن205221212

31يوسف ياسر عبد السيد محمود206221226

24عثمان عبدالكريم محمد عمر207221089

223وفاء سالمه مريد208218180

225صفا محمد معوض ابراهيم209218076

222مازن مصطفى طه مطر210218117

20محمد ناجى السيد خليل211218140

20كريم محمد عبده على212217100
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20محمد ياسين على213217181

227مينا سعد وهبة عبدالسيد214218168

216ارينو ياك دينق ياك215218210

أستاذ المادة 

.............................................................
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