
اسم التخصصاسم الطالبرقم جلوس الطالب
كلیة ھندسةمصطفى مصطفى امام صالح1004056
كلیة ھندسةاسراء مجدى عبد هللا حافظ1004082
كلیة ھندسةدینا عادل ابراھیم محمد المنیاوى1004091
كلیة ھندسةندى عادل عبد العظیم عالم1004105
كلیة ھندسةعبد الرحمن محمد فارس محمد رشاد محمد عیاد1004190
كلیة ھندسةمحمد عبد الرؤف كمال ابوالعال عاشور1004198
كلیة ھندسةایمان احمد عبد هللا سعد الشریف السید الشریف1004229
كلیة ھندسةایمان مصطفى سید عثمان1004230
كلیة ھندسةنورا عادل عبد العظیم عالم1004109
كلیة ھندسةدالیا حسن طاھر درة1004163
كلیة ھندسةمروة على محمد السید على1004167
كلیة ھندسةاحمد محمود عبد العال محمد عبد العال1004183
كلیة ھندسةعبد الرحمن محمد محى الدین محمد زكى1002773
كلیة ھندسةعبد العزیز حسنى السید محمد السید1002774
كلیة ھندسةیوسف احمد عبد الفتاح حسن1002783
كلیة ھندسةنادر نبیل اسحق امیر تادرس1002793
كلیة ھندسةیاسمین مجدى محمد على1002811
كلیة ھندسةابانوب انیس امین ابراھیم1002879
كلیة ھندسةاحمد حمدى جمال محمد1002885
كلیة ھندسةاحمد عبد هللا عبد الرحمن عبد العزیز1002894
كلیة ھندسةاحمد عالء محمد محمد عبد الواحد1002896
كلیة ھندسةاحمد محمد خیرى عبد النبى عبد الحمید1002901
كلیة ھندسةاحمد محمد عبد المنعم عبد الحافظ1002902
كلیة ھندسةاسالم محمد عبد الحمید الغایاتى1002913
كلیة ھندسةرامز على سید سیدخلیل1002921
كلیة ھندسةسامر مجدى محمود محمد1002923
كلیة ھندسةطاھر نبیل جمیل ابراھیم دھشان1002928
كلیة ھندسةطھ شوقى كامل عبد الرحیم1002929
كلیة ھندسةعمرو اشرف عبد العزیز محمد1002945
كلیة ھندسةفرانسوا فیكتور فرنسیس مرقس1002949
كلیة ھندسةمحمد اشرف على سید1002958
كلیة ھندسةمحمد ایمن احمد شریف1002959
كلیة ھندسةمحمد صبحى عبد الغفار احمد1002970
كلیة ھندسةمحمد محمود كمال الدین محمد عبد الواحد1002982
كلیة ھندسةمحمد مدحت محمد محمود1002985
كلیة ھندسةدعاء حسام الدین عبد القوى عبد الوھاب1003198
كلیة ھندسةمنة هللا محمد عبد اللطیف رمضان1003226
كلیة ھندسةھاجر ممدوح حسین محمد على1003282
كلیة ھندسةھبة مجدي حسن علي منصور1003357
كلیة ھندسةاحمد مسعد على محمد1003442
كلیة ھندسةاحمد عصام الدین فاضل على1002020
كلیة ھندسةاحمد محمد احمد محمود شقویر1002021
كلیة ھندسةاحمد نبیل محمد محمد محمد المقدم1002023
كلیة ھندسةمحمد مصطفى عبد الرحمن محمد الدمرداش1002988
كلیة ھندسةمحمود خیرى فخرالدین عبد الرحمن1002991
كلیة ھندسةمحمود سعید السید محمود ضیف1002992
كلیة ھندسةمحمود سید احمد محمد1002993



كلیة ھندسةھشام محمد نصر احمد1003016
كلیة ھندسةھاشم ممدوح ھاشم عبد الواحد1003053
كلیة ھندسةعمر صالح عربى محمود1003061
كلیة ھندسةاسراء حمدي محمود محمد علي1003079
كلیة ھندسةفاطمة سامى نور الدین السید1003085
كلیة ھندسةیاسمین مصطفى صالح امام1003091
كلیة ھندسةشروق اشرف عزالدین صبرى1003094
كلیة ھندسةایرینى سمیر سامى عبد هللا1003190
كلیة ھندسةعبد الرحمن سمیر علي جابر1002040
كلیة ھندسةاحمد ابراھیم احمد ابراھیم1002124
كلیة ھندسةاسالم یسرى اسماعیل سلیم عمران1002147
كلیة ھندسةدیفید اشرف میخائیل القمص سید اروس1002160
كلیة ھندسةرمزي محمد رشدي عبد الفتاح1002162
كلیة ھندسةمحمد اشرف سید اسماعیل عیاد1002182
كلیة ھندسةمحمد جمال الدین محمد الخولي1002183
كلیة ھندسةمحمد عبد العاطي سلیمان سلیمان عوض هللا1002194
كلیة ھندسةمحمود عبد العال موافي عبد العال1002204
كلیة ھندسةمحمود مجدي محمود علي1002206
كلیة ھندسةمحمود ممدوح عبد العظیم ابوخطوة1002208
كلیة ھندسةمروان یسرى محمد على عبد الحافظ1002210
كلیة ھندسةمصطفي احمد محمد عاشور1002211
كلیة ھندسةمصطفي سید عثمان احمد1002213
كلیة ھندسةمینا جمال عبده عطا هللا میخائیل1002217
كلیة ھندسةانطونیوس عادل حلیم توما1002230
كلیة ھندسةمحمد طارق محمود السید احمد عالم1002251
كلیة ھندسةمحمود محمد جالل السید الحلفاوى1002257
كلیة ھندسةمحمود ھیثم عبد السالم عطیھ الجرف1002258
كلیة ھندسةمصطفي حسن محمد حمدي حسن السید1002260
كلیة ھندسةمعتز شریف محسن محمود1002262
كلیة ھندسةمعتز علي سید طھ محمد1002276
كلیة ھندسةرانیا السید امین السید1002351
كلیة ھندسةماریز مدحت موریس حنا1002374
كلیة ھندسةشیرین انور احمد محمد1002406
كلیة ھندسةسلسبیل محمد صبحي عبد المحسن مرزوق غنام1002421
كلیة ھندسةاحمد ابراھیم ابوالمجد على1002465
كلیة ھندسةاحمد خالد محمد منیر عبد الوھاب1002470
كلیة ھندسةعلى محمد عبد الحافظ محمد حسین1004030
كلیة ھندسةعلى محمود محمد محمد الشال1004031
كلیة ھندسةعمر محمود صابر درویش على1004032
كلیة ھندسةفادى الیاس مقار الیاس1004035
كلیة ھندسةمازن اسامھ محمد عباس حلمى1004041
كلیة ھندسةرحاب هللا السید عبد الفتاح شبانھ1004238
كلیة ھندسةسارة عالء عبد الحلیم سعید1004241
كلیة ھندسةسارة عمر الفاروق عبد العزیز الجزار1004242
كلیة ھندسةنوران محسن عرفة محمود1004260
كلیة ھندسةنورھان نادر اسماعیل حسن1004262
كلیة ھندسةمصطفى محمد مصطفى كامل اسماعیل بركات1004287
كلیة ھندسةخلود فرج محمود ابراھیم1004299



كلیة ھندسةاحمد محمد احمد البحیرى1002477
كلیة ھندسةحازم عصام عبد الرازق على1002487
كلیة ھندسةحسام حمدى احمد محمد1002488
كلیة ھندسةعمرو مجدى احمد البدوى غانم1002503
كلیة ھندسةمحمد على حسن عبد الرحیم1002522
كلیة ھندسةمحمود شریف محمود عبد الحمید محمد1002527
كلیة ھندسةاحمد ماھر حمدى عبد الحمید1002537
كلیة ھندسةشریف طارق مصطفى البكرى1002542
كلیة ھندسةعمرو محمد احمد البدوى على1002544
كلیة ھندسةایمان محمد اسماعیل صالح1002611
كلیة ھندسةخلود ماھر محمد شعبان1002618
كلیة ھندسةندا ابراھیم عبد المجید احمد یوسف1002654
كلیة ھندسةمریم حسن یسن عبد الرحمن شبیطھ1002667
كلیة ھندسةزیاد محمد سعید مدكور1002692
كلیة ھندسةعمرو عادل علي نصر احمد1002701
كلیة ھندسةاحمد على احمد على1002768
كلیة ھندسةعبد الرحمن مجدى محمد كیالنى1002772
كلیة ھندسةعبد الرحمن حسین محمد عبد الكریم1003445
كلیة ھندسةكریم على عزام ھاشم1003450
كلیة ھندسةمصطفى محمود سامى بدوي محمود1003453
كلیة ھندسةھشام اشرف فتحى محمد مصطفى1003454
كلیة ھندسةدینا ممدوح عبد القادر عبد الھادى1003477
كلیة ھندسةسارة عادل عبد المنعم عبد العزیز1003479
كلیة ھندسةسارة محمد شعبان محمد1003480
كلیة ھندسةھایدي عادل محمد شعراوي1005236
كلیة ھندسةدینا محمد عبد الوھاب محمد حمد هللا1004706
كلیة ھندسةنوران عالء الدین احمد محمد على1004711
كلیة ھندسةیمنى ھانى فوزى الشوبكى1004713
كلیة ھندسةاسالم ھشام عطاهللا محمود حرحش1004724
كلیة ھندسةكریم ماجد محمدفایز حجاب1004732
كلیة ھندسةمحمد احمد الھادى سعد النجار1004736
كلیة ھندسةمحمد على محمود محمد فھمى1004742
كلیة ھندسةیحیى محمد یحیى عبد المقصود دغیدى1004750
كلیة ھندسةسارة محمد بیومي محمد1004887
كلیة ھندسةابرام ھشام فرید لمعي1004908
كلیة ھندسةاحمد عمرو محمد الظواھري1004914
كلیة ھندسةمصطفى سامح عبد هللا الطنطاوى1005327
كلیة ھندسةمیناحمدى صموئیل اسحق1005329
كلیة ھندسةھشام عادل محمد عز الدین حسین فھمى1005332
كلیة ھندسةعبیر ایمن احمد على البحیرى1005352
كلیة ھندسةاسراء صابر عبد العزیز حسن1005377
كلیة ھندسةمینا رؤوف عزیز حنا1005386
كلیة ھندسةاحمد اسماعیل حامد االمبابي1005387
كلیة ھندسةكریم عصام محمد احمد سالم1005390
كلیة ھندسةاحمد كمال محمد ابو النصر كمال زاید1004915
كلیة ھندسةایمن سعید عطیھ محمد صقر1004923
كلیة ھندسةدیفید رفیق بشرى جاد السید1004928
كلیة ھندسةسیف محمد كمال حسن1004929



كلیة ھندسةطھ خالد حسین فرغلي محمد سلطان1004932
كلیة ھندسةادھم عصمت عبد العزیز موسى1003540
كلیة ھندسةمحمد محمود عبد الشھید عبد الرحمن1003550
كلیة ھندسةامانى عاطف حسن عبد الاله1003572
كلیة ھندسةنجالء حسان محمد احمد1003587
كلیة ھندسةادھم محمود زكي محمد1003620
كلیة ھندسةكریم طارق عبد الظاھر محمد1003627
كلیة ھندسةعلي حسین احمد عیسي1003636
كلیة ھندسةدینا احمد السعید محمد1003653
كلیة ھندسةاحمد عالء على شعبان1003678
كلیة ھندسةاحمد محمد محمد سالم1003679
كلیة ھندسةعمرو حمزه على فھمى1003694
كلیة ھندسةمصطفى محمد زكریا احمد1003706
كلیة ھندسةایة عادل مصطفى محمد1003764
كلیة ھندسةاحمد محمد شاكر عبد التواب1003811
كلیة ھندسةشادى فھیم حسن فھیم1003818
كلیة ھندسةاحمد خالد فاروق حسین رضوان1004012
كلیة ھندسةاحمد ماجد حسن السحار1004015
كلیة ھندسةبیتر رأفت شفیق ناعوم1004022
كلیة ھندسةطارق خالد سعد عبد العلیم عمر1004025
كلیة ھندسةاحمد محمد جمال الدین عبد السالم حسن1004320
كلیة ھندسةحازم محمد الحسینى غنیم1004389
كلیة ھندسةحامد جمال حامد على احمد1004391
كلیة ھندسةعبد الرحمن مصطفى محمد ابراھیم فتحى زاید1004397
كلیة ھندسةعلى ناصر محمود عبد القادر1004399
كلیة ھندسةھدي خالد عبد المنعم یحیي حسان1005237
كلیة ھندسةمحمد طارق عبد الرحیم ابراھیم1005250
كلیة ھندسةمصطفى مجدى احمد القاضى1005251
كلیة ھندسةادھم مصطفى سمیر موسى1005252
كلیة ھندسةاسر ھشام صبحى عبد الفتاح1005253
كلیة ھندسةبیجاد مجدى السید عبد السالم زكى1005254
كلیة ھندسةعبد الحفیظ سعید عبد الحفیظ محمد1005255
كلیة ھندسةعلى اسامھ اسماعیل الفولى1005257
كلیة ھندسةریم مصطفى عبد العزیز مصطفى1005267
كلیة ھندسةایة طھ على عبد الجواد1005274
كلیة ھندسةاحمد محمد رجائى قطب محمد بدر1005299
كلیة ھندسةاحمد ناصر عبد العزیز كامل1005300
كلیة ھندسةاحمد یاسر ابوالمكارم محمد1005301
كلیة ھندسةالمعتز با رفعت فؤاد امام عمر1005302
كلیة ھندسةاندرو نبیل حكیم بھنان سالمھ1005303
كلیة ھندسةایاد محمود محمد السعید1005304
كلیة ھندسةشریف محمد فایز عطیھ المرسى خیر هللا1005307
كلیة ھندسةعبد هللا محمد محمد احمد حسنین1005309
كلیة ھندسةعمر خالد ممدوح محمود1005311
كلیة ھندسةعاصم عبد الناصر جبرتي عبد الواحد1003518
كلیة ھندسةعبد هللا محمود فرحات مصطفى1003520
كلیة ھندسةعمرو صالح عبد المنعم على السید1003521
كلیة ھندسةمجدى محسن احمد عبد المجید1003524



كلیة ھندسةاحمد محمد عبد رب النبى ابراھیم1003539
كلیة ھندسةمحمد رفیق فتحى محمد1004332
كلیة ھندسةمحمد صالح محمد احمد محمد1004334
كلیة ھندسةمصطفى بالل ابراھیم مصطفى مرجان1004337
كلیة ھندسةبسنت مدحت فؤاد عبد الشافى1004355
كلیة ھندسةمرام ادھم مصطفى محمد1004360
كلیة ھندسةمریم احمد ولید عبد الفتاح المراغى1004361
كلیة ھندسةاحمد اسامھ عبد الرشید عبد الرحیم1004381
كلیة ھندسةاحمد حسین على احمد عمران1004382
كلیة ھندسةاحمد عادل عباس العطار1004383
كلیة ھندسةاحمد عبد اللطیف حسین فھمى بسیونى1004384
كلیة ھندسةاحمد محمد عالءالدین محمد كامل قائد1004386
كلیة ھندسةاسامھ صالح محمد عبد الرحمن1004387
كلیة ھندسةعمرو طارق محمد یونس1004400
كلیة ھندسةعمرو على ابراھیم محمد1004401
كلیة ھندسةفادى عاطف صدیق یوسف1004402
كلیة ھندسةكریم محمود عبد العزیز السید احمد1004405
كلیة ھندسةمحمد احمد حلمى ابوالسعود1004407
كلیة ھندسةمحمد عبد هللا محمد سالم1004410
كلیة ھندسةمحمد ممدوح محمد عبد العال بدوى1004413
كلیة ھندسةمینا سامح فایق دمیان1004421
كلیة ھندسةولید محمد احمد محمد خلیل1004423
كلیة ھندسةیوسف ھشام حسن احمد ونس1004424
كلیة ھندسةیاسمین محمود سعد عبد الحمید1004476
كلیة ھندسةعبد الرحمن حسام یحیى عبد الرؤوف1004553
كلیة ھندسةعبد الرحمن محسن عبده محمود البدري1004554
كلیة ھندسةكریم صالح الدین احمد فؤاد كامل1004560
كلیة ھندسةمحمد شعبان طھ ابراھیم طھ1004564
كلیة ھندسةریھام ھشام عبد المحسن قندیل1004595
كلیة ھندسةمادونا جمال ریاض سعد1004601
كلیة ھندسةمنار على بیومى على الكومى1004609
كلیة ھندسةنوران محمود مصطفي العنتبلي1004618
كلیة ھندسةھبة ابراھیم عبد المجید ابراھیم منصور1004623
كلیة ھندسةلؤى عالء الدین على عبد اللطیف1004648
كلیة ھندسةاسالم ضیاء الدین سلیمان الطیار1004657
كلیة ھندسةحسام محمود مبروك مبارك حسن1004659
كلیة ھندسةنادر نسیم كمال ویصا1004666
كلیة ھندسةھادى محمود محمد على الخلوصى1004667
كلیة ھندسةاسماء حسن عبد الحمید احمد الملطاوى1004687
كلیة ھندسةریھام كرم عبد هللا عبد الرحیم مسعود1004695
كلیة ھندسةمنة هللا مسعد محمود عبد الحمید مشھ1004696
كلیة ھندسةمحمد عادل محمد احمد1004948
كلیة ھندسةمصطفى جمال نصر عبد هللا1004957
كلیة ھندسةیوسف علي عبد االول صالح1004960
كلیة ھندسةساره اسامھ عبد الغفور احمد احمد ھدھد1004966
كلیة ھندسةاحمد محمد احمد الجمیل1004978
كلیة ھندسةتوفیق عواد توفیق احمد1004980
كلیة ھندسةمحمد صالح الدین حسین على1004983



كلیة ھندسةمصطفى مجدى شاكر السید1004984
كلیة ھندسةاحمد محمد عبد السالم ابراھیم حتحوت1004995
كلیة ھندسةاحمد محمد فاروق محمد1004996
كلیة ھندسةاسراء ھشام انور مصطفى على المغربى1005012
كلیة ھندسةنورھان یحیى محمد حسن العجاتى1005022
كلیة ھندسةطھ منتصر مصطفى طھ1005044
كلیة ھندسةعبد الرحمن ناصر الدین اسماعیل ناصر اسماعیل1005047
كلیة ھندسةعمر اسامھ عبد المعطي مرسي1005052
كلیة ھندسةفھمى ھادى محمد فھمى الدیب1005057
كلیة ھندسةمحمد طارق حافظ السید سكر1005064
كلیة ھندسةمحمد محسن احمد محمد بدران1005066
كلیة ھندسةمحمد منیر مصلح الحریري1005067
كلیة ھندسةیحیى رأفت عبد التواب احمد1005070
كلیة ھندسةعلیاء محمد ابراھیم محمد1005108
كلیة ھندسةخالد عبد الناصر یس مصطفى احمد1005115
كلیة ھندسةابراھیم محمد ابراھیم الزغبي1005120
كلیة ھندسةمنة هللا محمد احمد حسن سرور1005137
كلیة ھندسةانجي محمد طھ نصر1005186
كلیة ھندسةسارة وجیھ عبد الرؤف الغباشي1005206
كلیة ھندسةكارولین مجدي فضل باسلیوس1005213
كلیة ھندسةكریم محمد ابراھیم محمد الفرا1005313
كلیة ھندسةمحمد اشرف احمد فتحى القاضى1005316
كلیة ھندسةمحمد سلیمان على محمد على عاصى1005318
كلیة ھندسةمحمد طارق رضا بحر1005319
كلیة ھندسةمحمد عصام متولى عبد الغنى1005320
كلیة ھندسةمحمد مجدى محمد طاھر ابراھیم1005321
كلیة ھندسةمحمد مرغنى محمد مرغنى احمد1005323
كلیة ھندسةمحمود احمد حسنین نور الدین احمد1005324
كلیة ھندسةمحمد مھدي نور الدین ابراھیم نورالدین1005391
كلیة ھندسةمعتز محمد مدحت حلمي1005392
كلیة ھندسةیاسمین احمد محمد كامل عبد الحلیم1005405
كلیة ھندسةرنا طارق لبیب احمد1005407
كلیة ھندسةاحمد شریف اسماعیل محمد1005421
كلیة ھندسةاحمد عصام الدین ابراھیم مدبولى1005422
كلیة ھندسةباتیر حسام سمیر فام1005427
كلیة ھندسةطارق عاطف كمال احمد1005428
كلیة ھندسةعبد الرحمن احمد مرزوق عبد النبى1005429
كلیة ھندسةمعتز سعید محمد ماضى1005442
كلیة ھندسةعمر ھشام محمد ممدوح طھ1005452
كلیة ھندسةرنا خالد محمد حامد1005471
كلیة ھندسةیاسمین احمد یسرى محمد1005486
كلیة ھندسةاحمد محمد رؤوف احمد عزت زاید1005500
كلیة ھندسةباھر محسن عطیھ محمد الشیمى1005501
كلیة ھندسةفادى فیلیب فرج رزق خلیل1005507
كلیة ھندسةمحمد صالح الدین محمد جمال الدین الشاذلى1005509
كلیة ھندسةزیاد محمد احمد محمد العزیزي1005532
كلیة ھندسةعلي عبد الفتاح علي طھ نوفل1005535
كلیة ھندسةمحمد فكري عدلي محمد عزت1005538



كلیة ھندسةمصطفي علي عبد السالم دویدار1005539
كلیة ھندسةمحمد اشرف احمد عطوه1005542
كلیة ھندسةسوزان مؤمن عبد العزیز عبد الصمد1005552
كلیة ھندسةحازم محمد حسن عبد القادر1005573
كلیة ھندسةحسام محمد حسن سعاده1005622
كلیة ھندسةابراھیم عبد المنعم محمد محمود1005626
كلیة ھندسةعفاف حمادة فوزى حسن محمود1005636
كلیة ھندسةھدیر ایمن صالح الدین احمد1005642
كلیة ھندسةاحمد یاسر حامد رمزى1005647
كلیة ھندسةكریم احمد عبد هللا محمد1005650
كلیة ھندسةشیماء محمود محمد خلیفھ1005810
كلیة ھندسةسارة خالد حسن عبد الحمید1005813
كلیة ھندسةمیار عادل محمود عبد الشافي1005823
كلیة ھندسةنورھان عبد هللا عبد اللطیف غطاس1005856
كلیة ھندسةشھیره ھانيء حسین محمد امین1005872
كلیة ھندسةمروان مجدى سید سلیمان1005892
كلیة ھندسةاحمد جمال حسن عبد الشافى1005894
كلیة ھندسةمنار ماجد منیر محمد1005930
كلیة ھندسةنوران سعید محمد مصطفي1005931
كلیة ھندسةمحمد عالءالدین عبد الحمید حفني1005938
كلیة ھندسةنوران محمد فاروق نور الدین محمد1005948
كلیة ھندسةكریم محمد احمد عیسى1005962
كلیة ھندسةكریم طارق احمد ریاض1006100
كلیة ھندسةعاصم عبد الباسط عبد التواب محمد احمد1006120
كلیة ھندسةمحمد ثروت عثمان محمد امین1006123
كلیة ھندسةاحمد مصطفى عرفھ محمد1007012
كلیة ھندسةاسالم محمود مصطفي سید احمد1007037
كلیة ھندسةجون تاوضروس عطیھ تاوضروس1007080
كلیة ھندسةحازم وصفى صادق تاوضروس1007084
كلیة ھندسةعبد الرحمن مصطفى سید عبد الرحیم1007157
كلیة ھندسةمحمد مجدى احمد معوض1007329
كلیة ھندسةمحمد مجدى السید طنطاوى1007330
كلیة ھندسةمحمد ناجي محمود احمد1007345
كلیة ھندسةاحمد ماھر تھامى محمد1007457
كلیة ھندسةاسالم عاطف جمعھ حسین1007472
كلیة ھندسةعبد الرحمن احمد محمد علي مطر1007484
كلیة ھندسةعمر ابوالعال عبد الحمید صالح1007493
كلیة ھندسةمحمد عبد هللا محمود محمد1007532
كلیة ھندسةمصطفى حسین على نصار1007549
كلیة ھندسةایة مصطفى عبد القادر معوض1008532
كلیة ھندسةمنال محمد عبد الرحمن مصطفى1008727
كلیة ھندسةامل سامى احمد محمود1009319
كلیة ھندسةدینا مجدي محمد محمد1009383
كلیة ھندسةاحمد اشرف احمد سامى محمد1010173
كلیة ھندسةاحمد جمیل على محمود1010178
كلیة ھندسةاحمد محمد عبد الكریم احمد1010206
كلیة ھندسةاحمد مدحت ابراھیم محمد1010215
كلیة ھندسةاسالم خالد خلیل ابراھیم1010229



كلیة ھندسةاسالم محمد عبده صیام1010236
كلیة ھندسةعبد الرحمن عالء الدین امبابى امام1010311
كلیة ھندسةعبد الرحمن محمد كامل اسماعیل1010318
كلیة ھندسةمحمد احمد ابراھیم حبشى1010368
كلیة ھندسةمحمد حسام عادل السید1010380
كلیة ھندسةمحمد طارق عبد المنعم یوسف1010401
كلیة ھندسةمحمد عادل عبد اللطیف عبد الخالق1010403
كلیة ھندسةمحمد یاسر سید محمد حمزه1010434
كلیة ھندسةمحمد یسري محمد محمود عامر1010436
كلیة ھندسةمحمود صالح محمود عبد الغفار1010448
كلیة ھندسةنادر مجدي احمد احمد1010480
كلیة ھندسةابانوب میمى سامى عزیز1010495
كلیة ھندسةاحمد اسامھ محمد محمد محرم1010503
كلیة ھندسةاحمد اشرف عبد الغنى محمد الحلوجى1010507
كلیة ھندسةاحمد جمعھ عبد الفتاح على1010516
كلیة ھندسةاحمد عبد الحلیم محمد عبد الحلیم1010558
كلیة ھندسةاحمد محمد فرج هللا حسنین1010600
كلیة ھندسةاحمد مصطفى یوسف ابراھیم1010615
كلیة ھندسةاسالم محمد سعید مصطفى احمد1010649
كلیة ھندسةاسالم محمد صبري محمد عامر1010650
كلیة ھندسةبیشوى سامى بشرى فھمى1010680
كلیة ھندسةرامي باسم محمد رشاد دخیل1010725
كلیة ھندسةزیاد ابراھیم عبد العاطي محمد1010731
كلیة ھندسةسامح اشرف محمد فرج1010732
كلیة ھندسةسعد مدحت سعد حسن1010734
كلیة ھندسةعبد الوھاب حمدى عبد الوھاب عبد الحلیم1010785
كلیة ھندسةعمر محمد خلیفة حسان1010813
كلیة ھندسةكریم حسن سعدي علي حامد1010841
كلیة ھندسةمحمد احمد حسن امام1010868
كلیة ھندسةمحمد احمد رمضان نقي1010871
كلیة ھندسةمحمد احمد فؤاد محمد1010877
كلیة ھندسةمحمد جمال محمد عطیھ1010904
كلیة ھندسةمحمد خالد انور محمد خلیفة1010917
كلیة ھندسةمحمد سید عبد المنعم ابو زید1010944
كلیة ھندسةمحمد عالءالدین ابراھیم زكي1010972
كلیة ھندسةمحمد یحیى فتحي غریب1011019
كلیة ھندسةمحمود شریف قرني شعبان1011035
كلیة ھندسةمحمود عبد الرازق امین حسونة1011039
كلیة ھندسةمختار احمد مختار محمد1011056
كلیة ھندسةمصطفى سعد الدین حسن محمد عثمان1011078
كلیة ھندسةمصطفى عاطف عباس ندا1011083
كلیة ھندسةمصطفى محمود عطا عبادة1011096
كلیة ھندسةممدوح محمد عبد العال محمد عبد العال1011103
كلیة ھندسةھشام عبد العزیز عبد السالم المغربي1011123
كلیة ھندسةعبد الرحمن احمد عبد الستار احمد1011165
كلیة ھندسةمحمد احمد بدر احمد الغنام1011172
كلیة ھندسةمحمود عربى ابراھیم ابراھیم1011180
كلیة ھندسةمروان سامي لطفي عبد العظیم1011181



كلیة ھندسةایة عابد مصطفى عبد الرازق القط1011640
كلیة ھندسةدینا حسین السید عبد الخالق1011769
كلیة ھندسةزینب عبد الحمید احمد محمد1011779
كلیة ھندسةفاطمة على حسین اسماعیل عبده1011859
كلیة ھندسةسارة صالح الدین محمد فھمى محمد1012222
كلیة ھندسةسارة عادل عبد العظیم محمد1012223
كلیة ھندسةایمان اسماعیل عبد اللطیف محمد1012354
كلیة ھندسةنور الھدى محمود محمد محمود1012439
كلیة ھندسةھبة عبد الفتاح عبد الاله حسن1012454
كلیة ھندسةشریف جمال حسن محمد فراج1012499
كلیة ھندسةعالء الدین ممدوح عبد الحمید فھمى محمد زكى1012507
كلیة ھندسةمحمود مصطفى كامل احمد دسوقى محمد1012563
كلیة ھندسةاحمد ممدوح تمام حمد هللا تمام1012596
كلیة ھندسةمحمد احمد حسن تھامى1012969
كلیة ھندسةسلیم مجدى محمد محمد سلیم1013075
كلیة ھندسةمحمد صالح محمد حسین1013110
كلیة ھندسةمصطفى ایمن محمد محمود1013127
كلیة ھندسةعمر مجدى شوقى عبد الرحمن1013529
كلیة ھندسةمحمد خالد فؤاد خلیل1013567
كلیة ھندسةمصطفى عبد العلیم محمد خمیس1013623
كلیة ھندسةایة عزت احمد محمد1014184
كلیة ھندسةسارة قطب محمد محمد1014236
كلیة ھندسةسمیة حسین رشاد محمد1014250
كلیة ھندسةلمیاء عید عبد الوھاب سلومة1014271
كلیة ھندسةامیرة اسامھ محمد احمد غانم1014337
كلیة ھندسةفاطمة حسن عبده امام1014402
كلیة ھندسةمحاسن محسن یحیى متولي1014409
كلیة ھندسةاسراء یحیى ابوالمجد على1014936
كلیة ھندسةاسماء اسماعیل سید مصطفى1014938
كلیة ھندسةامل جمال سعد محمود المغربى1014947
كلیة ھندسةخلود على عبد الغنى على ابوالحسن1014978
كلیة ھندسةرنا عادل محمد عبد المجید زین1014988
كلیة ھندسةروان رمزى سید لبیب1014989
كلیة ھندسةمنة هللا خالد حلمى متولى1015036
كلیة ھندسةندى بالل صابر محمد صادق1015053
كلیة ھندسةاسراء وحید محمد عبد القادر1015099
كلیة ھندسةبسمة جمال محمود عبد الرحیم1015138
كلیة ھندسةسارة جمال عبد العزیز على1015184
كلیة ھندسةسارة رجب محمود على سلیمان1015185
كلیة ھندسةسارة محمد بخیت سرور1015194
كلیة ھندسةسماح ابراھیم على فرج السداوى1015198
كلیة ھندسةسمر شریف امام سیف1015202
كلیة ھندسةمارینا ناجى جید صالح1015220
كلیة ھندسةاحمد سید مسلم شحاتة سالمھ1016216
كلیة ھندسةاحمد مؤمن محمود عبد الفتاح1016229
كلیة ھندسةاحمد یحى على الشافعى1016248
كلیة ھندسةاسالم رضا عبد المعبود عالم1016252
كلیة ھندسةاسالم محمد عبد العلیم عبد الجلیل1016256



كلیة ھندسةاسالم مصطفى السید الھوارى1016258
كلیة ھندسةمني احمد محمد احمد1029612
كلیة ھندسةاحمد جمال فتحى ابراھیم1029627
كلیة ھندسةاحمد رضا عبد السالم محمود1029630
كلیة ھندسةایة محمود ابراھیم السید1021571
كلیة ھندسةاشرف سعید احمد على مرعى1017222
كلیة ھندسةمحمود عبد هللا زكریا على1017257
كلیة ھندسةمحمود عماد الدین عبد هللا محمد1017258
كلیة ھندسةاروى محمد نجیب احمد على1020455
كلیة ھندسةایة احمد صالح عبد المقصود1022719
كلیة ھندسةایة سید محمد عبد الرحیم1022725
كلیة ھندسةسارة نبیل محمد على حسن1022761
كلیة ھندسةابراھیم سید عبد الرحمن عبد السمیع1019201
كلیة ھندسةاحمد عادل محمود محمد حجاج1019214
كلیة ھندسةباسم احمد بدوى محمد1019255
كلیة ھندسةاحمد الصاوى محمد عمر1019390
كلیة ھندسةاحمد محمد عبد الخالق راغب1019434
كلیة ھندسةاسالم عادل محمود محمد1019467
كلیة ھندسةبوال ادوار عطیھ مخائیل1019497
كلیة ھندسةعلى رضا على قاسم1019592
كلیة ھندسةعلى رمضان عبد الحمید حسین1019593
كلیة ھندسةعمر مجدى عباس عبد الحلیم1019608
كلیة ھندسةعمر محمد حسن عثمان1019609
كلیة ھندسةمحمد نبیل مصطفى طلعت1019733
كلیة ھندسةمصطفى مجدى محمد ابراھیم1019777
كلیة ھندسةسھى محمد عبد الجید محمد بركة1020534
كلیة ھندسةمنة هللا شكرى حسین امام1020559
كلیة ھندسةروان احمد محمد احمد1021385
كلیة ھندسةمصطفى جمال محمد حسین الجیار1026949
كلیة ھندسةدیفید صابر سامى حكیم1026956
كلیة ھندسةعاصم مختار محمد احمد حسین1026958
كلیة ھندسةنھال اسامھ عبد المقصود على السید1026996
كلیة ھندسةكریم محمد محمد محمد1027069
كلیة ھندسةعبد الرحمن احمد عبد الحفیظ محمد1027499
كلیة ھندسةمحمد عالء الدین سالم محمد1027574
كلیة ھندسةاسماء عالء الدین منصور عثمان1027999
كلیة ھندسةنھلة نور عبد الرازق على1028178
كلیة ھندسةحسام رضا حسن محمود1016272
كلیة ھندسةشادى ظریف جاب هللا ھابیل1016281
كلیة ھندسةعاصم محمد محمد السید1016293
كلیة ھندسةیس محمد احمد السطوحي1017263
كلیة ھندسةمنى ناصر جابر صالح1018145
كلیة ھندسةنورھان احمد محمد على احمد1018148
كلیة ھندسةتقى عفیفى حافظ عفیفى1018250
كلیة ھندسةخلود مصطفى محمد فؤاد1018260
كلیة ھندسةدینا جالل معوض عیسى1018266
كلیة ھندسةشیماء حسین ابراھیم محمد1018320
كلیة ھندسةسحر عادل حامد محمود1018456



كلیة ھندسةخلود صالح عباس مصطفى1021964
كلیة ھندسةدالیا ابراھیم حسن ابواالرشاد1021965
كلیة ھندسةمنار محمد سعد الدین على احمد1022009
كلیة ھندسةھبة هللا علي حسن علي ھنیدي1022044
كلیة ھندسةرانا طلعت عبد الباقى مرسي1022610
كلیة ھندسةمعاذ عطیھ عبد الحلیم محمود1019784
كلیة ھندسةھیثم محمد احمد یمانى1019819
كلیة ھندسةمادونا ریمون ریاض خلیل1020428
كلیة ھندسةعبد الرحمن على عبد الرحمن على1016305
كلیة ھندسةعمرو خالد عبد المجید صبرى شفیق1016320
كلیة ھندسةمحمد احمد امین احمد1016330
كلیة ھندسةمحمد راضى محمد احمد1016346
كلیة ھندسةمحمد صالح محمود الصادق1016350
كلیة ھندسةمحمد عادل عطیھ الھادى الجمال1016351
كلیة ھندسةمحمد عبد الباسط عبد الھادى ابراھیم1016353
كلیة ھندسةمحمد فاروق احمد سالمھ عبد الوھاب1016371
كلیة ھندسةمصطفى احمد السید محمد الصاوى1016411
كلیة ھندسةمعوض یاسر معوض على محمود1016420
كلیة ھندسةیاسر عبد اللطیف محمد اسماعیل1016435
كلیة ھندسةابراھیم حسن سید الھاللى1016449
كلیة ھندسةابراھیم محمود عبد العزیز احمد علیوة1016458
كلیة ھندسةاحمد جمال احمد یاسین محمد1016479
كلیة ھندسةاحمد شوقى عید خلیفة نوفل1016511
كلیة ھندسةاحمد عبد الرحمن محمد السباعي1016529
كلیة ھندسةاسالم عادل عطیھ ابراھیم محمد1016621
كلیة ھندسةاسالم ممدوح عز الدین عبد الھادى1016632
كلیة ھندسةاسماعیل محمد اسماعیل محمد1016635
كلیة ھندسةحازم زین العابدین احمد محمد مصطفى1016683
كلیة ھندسةحسام طارق حسن متولى احمد1016698
كلیة ھندسةحسن محمد عبد الباسط عبد الرازق1016707
كلیة ھندسةحسین محمد محمود سویدان1016714
كلیة ھندسةسلمان یوسف عبد الغنى عبد العزیز1016739
كلیة ھندسةعادل طارق محمد كامل توفیق1016771
كلیة ھندسةعبد الرحمن احمد مغربى احمد1016781
كلیة ھندسةعبد الرحمن وحید محمود سلیمان عبد الدایم1016804
كلیة ھندسةعبد الماجد احمد على خلیفة1016819
كلیة ھندسةعمرو عادل عبد التواب عبد الخالق1016855
كلیة ھندسةكارلوس عبد النور فھمى عبد النور1016879
كلیة ھندسةمحمد ابراھیم محمد حبلص1016910
كلیة ھندسةمحمد احمد ابوالعال بھنساوى ابو العال1016914
كلیة ھندسةمحمد احمد رضوان محمد احمد1016917
كلیة ھندسةمحمد احمد عبد الحلیم محمد احمد1016918
كلیة ھندسةمحمد احمد عبد العظیم احمد مرسى1016919
كلیة ھندسةمحمد اشرف بخیت عبد العال1016927
كلیة ھندسةمحمد السید محمد اسماعیل1016932
كلیة ھندسةمحمد حسن محمد على حسن1016949
كلیة ھندسةمحمد حسین بیومى خلیل1016951
كلیة ھندسةمحمد رضا عبد المجید حسن1016968



كلیة ھندسةمحمد سید عبد العزیز جمعھ1016981
كلیة ھندسةمحمد صالح سید عبد الرحمن1016990
كلیة ھندسةمحمد عبد الحى اسماعیل احمد حسن1017003
كلیة ھندسةمحمد فوزى محمد بدوى الخولى1017030
كلیة ھندسةمحمد محمد عزت احمد1017046
كلیة ھندسةمحمود صبرى محمود محمد حسن1017103
كلیة ھندسةمحمود علي محمود علي كریم1017111
كلیة ھندسةمصطفى عالء الدین عبد الوھاب محمد1017152
كلیة ھندسةمصطفى فؤاد محمد عثمان1017155
كلیة ھندسةمصطفى مجدى عبد الفتاح محمد عوض1017161
كلیة ھندسةمصطفى نبیل سید عواد الجیزاوى1017173
كلیة ھندسةمعاذ خالد محمود محمد حسن1017176
كلیة ھندسةمعاز یاسر ابراھیم عبد الفتاح1017178
كلیة ھندسةاحمد حماد احمد عبد الدایم1017213
كلیة ھندسةاسالم احمد محمد نادى محمد1017218
كلیة ھندسةاسالم سعد عبد التواب سلیم1017220
كلیة ھندسةاسالم صبرى جادهللا عطیھ حشیش1017221
كلیة ھندسةھاجر عالء الدین فاروق عبد الحمید1028193
كلیة ھندسةمحمد احمد سعید عبد العظیم1028555
كلیة ھندسةمحمد عبد الرازق صبحي عبد الرازق1028577
كلیة ھندسةمعز محمود محمد المصري1028615
كلیة ھندسةاحمد صابر عبد هللا عبد الفتاح1028631
كلیة ھندسةكمال السعید ابراھیم زكي الدین1028677
كلیة ھندسةمحمود احمد حسن انور1028707
كلیة ھندسةامل محمد ابراھیم عبد المعبودحماد1028859
كلیة ھندسةرندا رضا عاطف الزكى1028880
كلیة ھندسةروان حلمى احمد عبد الحفیظ1028881
كلیة ھندسةسلمى عبد المنعم عبد المطلب محمد ابو موسى1028968
كلیة ھندسةامیمھ جمعھ عبد العظیم محمد1029176
كلیة ھندسةسمر ھشام السید محمد1029225
كلیة ھندسةنانسى سید احمد احمد سلیمان1029262
كلیة ھندسةعصام عبد التواب عبد العظیم على1029405
كلیة ھندسةنھاد صالح عبد النبى بغدادى1029566
كلیة ھندسةایمان محمد مصطفى عبد الجواد1026106
كلیة ھندسةفاطمة خلیل جمال خلیل1026133
كلیة ھندسةمریم طارق احمد عبد العزیز مرسى1026762
كلیة ھندسةدینا احمد طھ علیوه1026808
كلیة ھندسةمحمد احمد محمد خلیفھ1023640
كلیة ھندسةمحمود محمد حسنون عبده1023646
كلیة ھندسةاحمد محمود ابراھیم عبد الباقى1023651
كلیة ھندسةمصطفى سمیر ابو ضیف عبد الرازق1023679
كلیة ھندسةھاجر محسن عبد اللطیف عبد الغنى1023749
كلیة ھندسةھدى ممدوح حلمى النمرسى1023750
كلیة ھندسةسارة محمد جابر رمضان1023760
كلیة ھندسةاسر عالء الدین محمد عز الدین المال1023833
كلیة ھندسةعبد الرحمن احمد جابر احمد1023844
كلیة ھندسةعبد الرحمن سامح عاطف محمود1023846
كلیة ھندسةعمر شریف عبد اللطیف محمد سالمھ1023852



كلیة ھندسةمحمد لطفى محمود حماد1023860
كلیة ھندسةمحمود حسام الدین عبد الھادى حسن1023865
كلیة ھندسةمصطفى حسن فتحى عبد الحفیظ1023866
كلیة ھندسةمصطفى عمرو یوسف كامل السید1023867
كلیة ھندسةیاسر ھشام عزت عبد الباقى الشریف1023870
كلیة ھندسةسارة طارق عبد الوھاب عبد العظیم1026816
كلیة ھندسةسعاد احمد محمد ابوالفتوح الملطاوى1026819
كلیة ھندسةعبیر فتحى سید امین1026823
كلیة ھندسةندى رضا حسن ابراھیم الكردى1026836
كلیة ھندسةنھى ممدوح عبد الحمید على عمر1026840
كلیة ھندسةھبة هللا محمد السید معوض1026847
كلیة ھندسةیسرا محمود محمد على عبد ربھ1026857
كلیة ھندسةسعید رشاد السعید محمد1026884
كلیة ھندسةشادى عادل عبد الخالق السید عزیزة1026933
كلیة ھندسةطارق سلیمان منصور سلیمان1026934
كلیة ھندسةعلى شكرى محمد حسن محمد1026937
كلیة ھندسةاحمد سند عبد العاطى محمد1029633
كلیة ھندسةدینا صالح مصطفى محمد1021617
كلیة ھندسةریھام ھشام محمد عصمت1021639
كلیة ھندسةسالي سعید فضل عبد العزیز1021669
كلیة ھندسةسلمى محمد عبد الفتاح محمود الشریف1021674
كلیة ھندسةسمر خالد مصطفى ابراھیم1021684
كلیة ھندسةمنار ابراھیم یوسف امام عبد الھادى1021772
كلیة ھندسةمنار صالح الدین محمد محمد احمد1021773
كلیة ھندسةمنال محمد عبد السمیع عبد الظاھر1021778
كلیة ھندسةنسمة نبیل على امین عز العرب1021834
كلیة ھندسةانجي عبد الرحیم محمد ابو زید1021940
كلیة ھندسةایمان نبیل سعید عبد المولى1021954
كلیة ھندسةھبة هللا اسامھ محمد یونس1022810
كلیة ھندسةزینب السید ابراھیم ابراھیم1022829
كلیة ھندسةدینا عید حلمى عبد العظیم1023268
كلیة ھندسةسمیة فتحى حسن على الطیب1023289
كلیة ھندسةعلى عبد هللا على على صالح1023628
كلیة ھندسةیحیى عبد الرحیم على احمد محمد1023871
كلیة ھندسةاحمد حسام الدین حسین المتولي1023874
كلیة ھندسةاحمد سند احمد رجائى عبد العزیز1023877
كلیة ھندسةاحمد سید محمد سید1023878
كلیة ھندسةاحمد عادل عبد العظیم حسن1023881
كلیة ھندسةاحمد ماجد محمد محمود حماد1023883
كلیة ھندسةاسالم یسري محمد عبده ھیكل1023890
كلیة ھندسةیوسف عادل احمد حسن حسین1023915
كلیة ھندسةاسراء جابر عبد الحفیظ عبد الھادى1023945
كلیة ھندسةشیماء محمد رشدى عبده على سلیمان1023963
كلیة ھندسةھدیر محمد راشد نزھھ1023994
كلیة ھندسةرفیف ابو بكر محمد عبد المنعم1024137
كلیة ھندسةاسالم احمد صادق علي1024157
كلیة ھندسةاحمد جاد عبد الكریم احمد1024345
كلیة ھندسةاحمد عیسى السید على ابو ریة1024676



كلیة ھندسةطھ عبد الحكیم عامر عثمان1024687
كلیة ھندسةعمرو شریف محمد حسین1024689
كلیة ھندسةعمرو محمود عبد العظیم مصطفى احمد الفشنى1024690
كلیة ھندسةھدى حسن محمد عبد المنعم حسن1024742
كلیة ھندسةكریم احمد حامد احمد1059168
كلیة ھندسةمختار خالد مختارالدیب محمد1109671
كلیة ھندسةمصطفي محمود سلیمان محمود سلیمان1109688
كلیة ھندسةولید نادر حسنین احمد1109702
كلیة ھندسةأحمد فؤاد فؤاد محمد أبو الفتوح1109779
كلیة ھندسةانجیل الفونس فؤاد عبد الشھید1110044
كلیة ھندسةاولیفیا ناجى ولیم زكى1110045
كلیة ھندسةدینا عصام الدین ابراھیم محمود1110104
كلیة ھندسةھدیل محمد االمین عبد اللطیف عفیفى1110340
كلیة ھندسةشادى سعید اسماعیل منیر1109354
كلیة ھندسةمحمود مجدي محمود حسین1109415
كلیة ھندسةمصطفي مجدي محمد خلیفة1109425
كلیة ھندسةھیثم عزت محمد عبد الفتاح شومان1109434
كلیة ھندسةمحمد خالد السید ابراھیم1059175
كلیة ھندسةمروه عبد الحافظ خیرى عبد الحافظ1059474
كلیة ھندسةعماد عادل نجیب جرجس1101667
كلیة ھندسةمارى ھانى انطون فوتى1101759
كلیة ھندسةفرحھ حسین عبد العزیز فھمى محمد عز الدین1101848
كلیة ھندسةفریده امام محمد السعید حسن1101849
كلیة ھندسةفریده ھشام عبد الحى الرفاعى1101850
كلیة ھندسةمریم نزیھ صادق مرجان1101856
كلیة ھندسةمونیكا امیل فھمى حنین1101858
كلیة ھندسةھند جمال مصطفى سعید1101924
كلیة ھندسةیوسف احمد كامل فضالي1101956
كلیة ھندسةتقي محي الدین صادق عدلي1101985
كلیة ھندسةابانوب اسعد شفیق نقوال1102026
كلیة ھندسةخالد جمال سعد ابو السعود1102059
كلیة ھندسةمحمود مصطفى عبد الفتاح مصطفى1102118
كلیة ھندسةاحمد حماده حماد محمد1102238
كلیة ھندسةعبد المحسن ناصر عبد المحسن سید1102255
كلیة ھندسةمحمد جالل محمد جودت1102263
كلیة ھندسةمحمد صالح الدین عبد هللا السید1102268
كلیة ھندسةأحمد جمال عبد الرحیم عبد الرحمن1102280
كلیة ھندسةاحمد سعید سعد محمد1102281
كلیة ھندسةأحمد على محمد على1102283
كلیة ھندسةاسالم صابر رمضان ابراھیم1102288
كلیة ھندسةاماني محمد محمد علي یوسف1024782
كلیة ھندسةاحمد ایمن طھ المرسى ابراھیم1025085
كلیة ھندسةاحمد ماھر محمود مصطفى1025097
كلیة ھندسةاحمد مجدي سید محمد1025098
كلیة ھندسةفؤاد عادل فؤاد حسین1025151
كلیة ھندسةمحمود صفوت محمود توفیق1025328
كلیة ھندسةھشام ابراھیم حافظ ابراھیم1025347
كلیة ھندسةیزید محمد فھمي محمد1025353



كلیة ھندسةولید شوقي محمد مأمون1025655
كلیة ھندسةحسام حسني احمد غانم1025692
كلیة ھندسةمحمد علي احمد حسن الزمر1025748
كلیة ھندسةمحمود زیدان محمد خیر هللا1025760
كلیة ھندسةمحمود محمد محمود ثابت محمود1025765
كلیة ھندسةشریف عصام عبد المنعم سویلم1029640
كلیة ھندسةمحمد محمود عبد الرحمن محمود1029666
كلیة ھندسةمیسرة محمد محمد حمادة1029669
كلیة ھندسةامنیة سمیر ثابت عبد الحافظ1029697
كلیة ھندسةاحمد محمد عبد الرحمن محمد السید1030186
كلیة ھندسةاحمد ناجى حسن محمد1030193
كلیة ھندسةحسام الدین صالح راغب عبد المجید1030207
عطیھ1030216 كلیة ھندسةصالح الدین غمرى عبد اللطیف غمر
كلیة ھندسةمحمد مجدى محمد ابوالسعود1030232
كلیة ھندسةمحمود رضا رجب قطب طعیمھ1030244
كلیة ھندسةمحمود مطاوع السید حماد1030551
كلیة ھندسةرحاب فرج طھ حسن1030704
كلیة ھندسةخالد سعد علي حسن مرجح1030867
كلیة ھندسةعمر خطاب حسین خطاب السجیني1030891
كلیة ھندسةعمرو السید ابوزید الشاھد1030894
كلیة ھندسةمحمد حسن علي حسن علي1030905
كلیة ھندسةاحمد عباس مراد عباس الطویل1030948
كلیة ھندسةعمرو عباس مراد عباس الطویل1030952
كلیة ھندسةجیھان محمود السید محمود الغرباوي1031133
كلیة ھندسةعلیاء سمیر علي احمد الشاھد1031165
كلیة ھندسةمنار حسن عبد الحكم احمد محمد1031177
كلیة ھندسةمیادة حسن عبد الجواد حسن1031186
كلیة ھندسةحسین محمد كمال حفناوي1031862
كلیة ھندسةجھاد عاشور امام عبد الاله1032037
كلیة ھندسةمحمود حمزه عبد السید حمزه1032315
كلیة ھندسةمحمود محمد اسماعیل اسماعیل1032318
كلیة ھندسةمحمود محمد خمیس علیمى1032320
كلیة ھندسةھشام عاطف عباس صادق1032329
كلیة ھندسةمنار عماد محمد السید ابراھیم1032533
كلیة ھندسةاحمد محمود رشدي حسن1033330
كلیة ھندسةمحمد سالمھ حامد سعد1033349
كلیة ھندسةمحمد یوسف محمد عبد الحمید1033354
كلیة ھندسةاحمد عبد المجید حسن عقبى1033845
كلیة ھندسةمحمود عید محمود رمضان1033903
كلیة ھندسةاحمد سعید مصطفى السید1034687
كلیة ھندسةعبد هللا حمدى طھ عبد السالم1034708
كلیة ھندسةكریم ضیاء الدین القصبى احمد1034716
كلیة ھندسةمحمد احمد ذكى عبد الحكیم1034719
كلیة ھندسةاحمد محمد ربیع علي1034864
كلیة ھندسةاسالم ابراھیم اسماعیل ابراھیم1034872
كلیة ھندسةعبد الرحمن محمود عبد السالم امام1034896
كلیة ھندسةمحمد علي علي عبد الرحیم1034929
كلیة ھندسةمحمد یحي سعد رفاعي1034935



كلیة ھندسةمحمود سید صالح مھران1034945
كلیة ھندسةمحمود عبد الرحمن عبده بشیر المقدم1034949
كلیة ھندسةمصطفى احمد جمعھ محمد سلیمان1034956
كلیة ھندسةمصطفى احمد محمد احمد1034958
كلیة ھندسةایة اسماعیل محمد اسماعیل1035194
كلیة ھندسةشیماء عادل عبد الحمید فرغل1035260
كلیة ھندسةاحمد على عبد النبى على1035436
كلیة ھندسةمحمد ربیع حنفى خلیل1035463
كلیة ھندسةایمن على عباس عبد الحى شلش1035760
كلیة ھندسةكمال طارق احمد عبد المجید1109583
كلیة ھندسةمحمد خالد طھ قطب1109613
كلیة ھندسةمحمد طارق احمد عبد الغفار1109624
كلیة ھندسةمحمد فوزى عبد الرءوف محمد1109642
كلیة ھندسةسھر سمیر سید حسین1111927
كلیة ھندسةشیماء ماھر سید احمد البغدادى1111936
كلیة ھندسةاسماء ابو سریع حسن سید عامر1112076
كلیة ھندسةاالء محمد شعبان عبد المالك1112080
كلیة ھندسةساره ناصر الدین محمد احمد یوسف1112117
كلیة ھندسةغادة رضا مصطفى عبدهللا1112128
كلیة ھندسةعمر حلمي حسین مدبولي1112501
كلیة ھندسةبوال رمزى انیس بشاى1112849
كلیة ھندسةمحمد احمد محمد عبداللطیف1112862
كلیة ھندسةبیتر مجدى كمال بقطر1113085
كلیة ھندسةایھ على محمد محمد مصطفى1113582
كلیة ھندسةمحمد رأفت عبدالحمید الطوخي1114084
كلیة ھندسةمحمود ھریدى محمود ھریدى1114210
كلیة ھندسةعمرو مجدى على عبد الھادى1114593
كلیة ھندسةمحمد عبد الرازق محمود عبد الرازق1114627
كلیة ھندسةصالح اشرف صالح احمد1114775
كلیة ھندسةعبد الرحمن اسامھ ابراھیم عبد الواحد1035783
كلیة ھندسةمحمد عواد عبد الستار بركات1035840
كلیة ھندسةمصعب حسن كامل عثمان1035882
كلیة ھندسةیوسف صالح الدین عبد العزیز عبد العزیز1035893
كلیة ھندسةھدیر صالح محمد السید1102696
كلیة ھندسةمنى محمد محمود احمد1102719
كلیة ھندسةھشام سید حسن سید احمد1102750
كلیة ھندسةأحمد سامح امین االعصر1102755
كلیة ھندسةمحمد مجدى عبد هللا على1102779
كلیة ھندسةأحمد رمزى ابراھیم على1102857
كلیة ھندسةبیتر فایق فھیم لوندى1102872
كلیة ھندسةرامى صبحى الحظى سولایر1102876
كلیة ھندسةایة عبد السالم احمد عبد السالم1036168
كلیة ھندسةمروة اشرف محمود اسماعیل1036262
كلیة ھندسةاحمد محمد احمد توفیق1036547
كلیة ھندسةاحمد ابوالحماید عبد الجید الملیجي1036817
كلیة ھندسةاحمد عبد القادر ریاض سلمان1036827
كلیة ھندسةحسین على محمد حسن الحدیدى1036840
كلیة ھندسةمحمد حسن جمعھ عكاشة1036854



كلیة ھندسةمحمد حسن محمد السید1036855
كلیة ھندسةمحمد عالم عبد الغني عبد الرازق ھیكل1036859
كلیة ھندسةمحمد مجدي محمد محب الدین1036861
كلیة ھندسةمحمد عبد الحمید مرسى ابراھیم الشریف1037101
كلیة ھندسةمحمد مجدى رجب عبد الغفارعبد الرحمن1037108
كلیة ھندسةمحمود حسین محمد عبد الرازق1037113
كلیة ھندسةسید محمد سید محمد1037456
كلیة ھندسةمصطفى محمود محمد عبد المنعم1037493
كلیة ھندسةاحمد محمد سالم احمد1037739
كلیة ھندسةبر عبد الحافظ عبد المغنى خلیل1038294
كلیة ھندسةخالد عبد الغفار مصطفى عبد الغفار1038297
كلیة ھندسةصالح عبد العظیم فضل مرسى1038303
كلیة ھندسةمحمد حامد عبد الباقي بركات1038475
كلیة ھندسةاحمد محمد خلیفة احمد1038572
كلیة ھندسةمرام عالء محمد احمد1056236
كلیة ھندسةكریم ایمن محمد نجیب1058432
كلیة ھندسةاحمد محمود عبد العزیز احمد قابیل1058464
كلیة ھندسةمارینا وجدى ودیع حلیم1058573
كلیة ھندسةمحمد فوزي محمد ابراھیم یوسف1058710
كلیة ھندسةبسمة صالح احمد محمود عامر1058953
كلیة ھندسةاسالم سید امام محمد1059148
كلیة ھندسةبیشوى عادل وھیب زكى1102295
كلیة ھندسةشادى نصرى بدیع لبیب1102301
كلیة ھندسةعبد الرحمن محمد فھیم متولى1102303
كلیة ھندسةیاسین محمد جمال حامد1102346
كلیة ھندسةمیرام عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن1102569
كلیة ھندسةاحمد عصام الشبراوى الدسوقى1102629
كلیة ھندسةحسام طارق اسماعیل محمد1102639
كلیة ھندسةشروق محمود عبدالفتاح عفیفي1102690
كلیة ھندسةطارق محمد كامل عطا1102879
كلیة ھندسةعلى حسین على اسماعیل1102883
كلیة ھندسةعمر مجدى مصطفى سلیم1102884
كلیة ھندسةعمر محمد عبد المنعم محمد1102885
كلیة ھندسةعمرو محمد مجدى محمود1102887
كلیة ھندسةمحمد نبیل محمد عبد الوھاب1102897
كلیة ھندسةمایكل نادى فیكتور جاد هللا1102976
كلیة ھندسةأحمد طارق إبراھیم عمر1102988
كلیة ھندسةأندرو جرجس دانیال جرجس1102997
كلیة ھندسةكارلوس نشأت بنیامین بشاى1103012
كلیة ھندسةماركو كمال صبحى سمور1103016
كلیة ھندسةماریو ثروت یونان تادرس1103018
كلیة ھندسةنادر جمال عبد الكریم حسین1105779
كلیة ھندسةاحمد عالء احمد حسین حسن1105782
كلیة ھندسةاسالم محمد عز الدین محمد الصنافیرى1105790
كلیة ھندسةكریم رمزى محمد عریف عبد السالم1105806
كلیة ھندسةأحمد مجدى احمد ابراھیم1105906
كلیة ھندسةخالد مجدى محمد عزت محمد1105916
كلیة ھندسةشھاب اشرف احمد حسین1105920



كلیة ھندسةمحمد یوسف حسن محمود1105932
كلیة ھندسةبسنت عصام عبد الحمید حسن1106056
كلیة ھندسةضیاءالدین ھشام عبدالمنعم أبوالمعاطى1106095
كلیة ھندسةمحمد حسام الدین الشحات عبدالفتاح1106258
كلیة ھندسةمحمود حمدى ابراھیم ابوھدیمھ1106281
كلیة ھندسةمینا وصفى غالى واصف1106284
كلیة ھندسةاحمد یوسف امام على1106403
كلیة ھندسةاحمد محمد احمد األوسیة1106443
كلیة ھندسةشادى شریف محمد فرید بخاتى1106468
كلیة ھندسةاسماء صالح ابراھیم حسین عیسى1110356
كلیة ھندسةساره عبد اللطیف محمد عبد الغنى1110374
كلیة ھندسةنھلة طارق مصطفى احمد1110405
كلیة ھندسةاسماعیل ابراھیم عبد الخالق ابراھیم1110704
كلیة ھندسةمصطفى یسري رجب الصدیق1110730
كلیة ھندسةرامى رمضان عبدالكریم ابراھیم1110939
كلیة ھندسةھالة احمد محمد احمد عالم1111449
كلیة ھندسةاسراء سامى السید عبد الوھاب1111452
كلیة ھندسةفاطمة حمدى فرید عبد الغفار1111473
كلیة ھندسةآیھ مجدى السید عبد البارى1111497
كلیة ھندسةرضوى طارق یونس رضوان1111504
كلیة ھندسةنھاد لطفى محمود ابو زید1111533
كلیة ھندسةمحمد عبد الستار عبد الحمید حسن1108003
كلیة ھندسةھدیل عبد الحمید إبراھیم مرزوق1108238
كلیة ھندسةكریم عبد الحكیم عبد السالم ابراھیم1108542
كلیة ھندسةابانوب صموئیل زكي زخاري1108951
كلیة ھندسةاحمد مجدى عفیفى عزب1108988
كلیة ھندسةاحمد محمد السید عبد السالم1108990
كلیة ھندسةعمرو جمال حسین فرغلي1109125
كلیة ھندسةمحمد كامل محمد كامل علي1109207
كلیة ھندسةمحمد مصطفي فوزي خلیل الالوندى1109218
كلیة ھندسةمصطفى محمد منیر عبد الرحیم1109252
كلیة ھندسةاحمد فوزى عبد الحى سرحان1109318
كلیة ھندسةاسالم طارق حفظي عبد الحكیم1109326
كلیة ھندسةاشرف صفوت احمد عبد الرءوف1109505
كلیة ھندسةعبد هللا سعید محمد یوسف1109559
كلیة ھندسةعصام ذكي سید عاشور1109562
كلیة ھندسةعماد عالء الدین سید محمد جاد عبد الرحمن1109565
كلیة ھندسةاحمد حمدى قرنى عبد الحمید1103127
كلیة ھندسةرشاد عصام رشاد امام1103144
كلیة ھندسةمحمد السید جوده دسوقى1103164
كلیة ھندسةمحمد مروان محمد محمد یوسف الشیخ1103174
كلیة ھندسةمھا محمد محمد اسماعیل1103240
كلیة ھندسةحسین عزت یوسف عبد الحمید1103335
كلیة ھندسةمحمد عصام خیري محمد حامد1103657
كلیة ھندسةمنة هللا أشرف محمد عبد الحمید البسطي1103706
كلیة ھندسةبیشوى زكى عجایبى زكى1103777
كلیة ھندسةرامى ھانى میشیل حنا1103790
كلیة ھندسةسیف احمد عبد الرسول محمد1103794



كلیة ھندسةدینا مجدى میشیل ذكى1103901
كلیة ھندسةریم محمود عبدهللا ابوخلیل1103905
كلیة ھندسةیسرا ناصر درویش حسن1103982
كلیة ھندسةابراھیم محمد  سراج الدین محمد سلیمان1104084
كلیة ھندسةمصطفى اشرف ماھر احمد فطین1104107
كلیة ھندسةعمر مصطفى محمد الشرقاوى1104162
كلیة ھندسةعمرو احمد جمعة مصطفى التركى1104163
كلیة ھندسةاسالم اسماعیل محمد المغازى1104265
كلیة ھندسةبھاء حمدى محمد حافظ1104268
كلیة ھندسةرامى عبد المؤمن السید محمد ربیع1104276
كلیة ھندسةمحمد منصور محمد احمد1104302
كلیة ھندسةمحمد یاسر فؤاد عبد الھادى1104303
كلیة ھندسةمروان صالح سعد طاھر1104306
كلیة ھندسةمایكل عبد المسیح رءوف سدراك1104532
كلیة ھندسةحازم ممدوح فكرى حسن1104713
كلیة ھندسةمریم صالح عبد الرحیم محمد ابراھیم1105200
كلیة ھندسةعمر محمد وائل فتحى بدر1105226
كلیة ھندسةعبد الرحمن محمد محمود عوف1105260
كلیة ھندسةكریم محمد عبد الكریم عامر1105264
كلیة ھندسةمحمود مجدى احمد مصطفى1105267
كلیة ھندسةمحمد عباس عبدالحمید محمد1105289
كلیة ھندسةمحمود محمد عبده سلیمان1105293
كلیة ھندسةاحمد عاصم محمود عبد الحمید حمدى1105369
كلیة ھندسةایھاب احمد عفیفى حسن1105375
كلیة ھندسةعمرو سمیر محمد حسن الكومى1105381
كلیة ھندسةآیھ كمال كامل محمد1105418
كلیة ھندسةمحمد فكرى عبد المعبود المغازى1105484
كلیة ھندسةمروان محمد عباس دسوقى1105487
كلیة ھندسةھیا ھانى فاروق كامل1105513
كلیة ھندسةابراھیم حسن ابراھیم عبداللطیف1105545
كلیة ھندسةجمال محمد شریف جمال الجوھرى1105566
كلیة ھندسةفادى دفید فرنسس1105578
كلیة ھندسةمحمد عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا1105588
كلیة ھندسةمصطفى محمد احمد نعیم عبد المعطى1105592
كلیة ھندسةمصطفى محمد نجیب احمد حكم1105593
كلیة ھندسةیوسف ناجى لمعى لبیب1105596
كلیة ھندسةریم حسام جھاد موفق خلیل1105712
كلیة ھندسةسارة میالد عیاد سعید1105716
كلیة ھندسةشیرى انور عبد الباقى باسیلى1105720
كلیة ھندسةمارینا جورج مسعد رؤوف1105725
كلیة ھندسةماریھام رمزي عبد المالك رمزي1105729
كلیة ھندسةیاسمین محمد عبد الحافظ نصر1105744
كلیة ھندسةباسم محمد عبد التواب محمد1105766
كلیة ھندسةعمرو صابر عوض سالم1105771
كلیة ھندسةعمرو عادل عبدالعزیز محمد1105772
كلیة ھندسةیاسر عماد احمد عبد العزیز یونس1106505
كلیة ھندسةاحمد رأفت احمد غانم1106609
كلیة ھندسةكریم وحید ابو العز محمد1106630



كلیة ھندسةمھاب عاطف محمود ابو السعود1106638
كلیة ھندسةأحمد عماد حمدي أحمد1106722
كلیة ھندسةأمیر عبد المولى عبد الوھاب محمد1106731
كلیة ھندسةسلمى سید غریب حسین حسن1106791
كلیة ھندسةمحمد مصطفي مصطفي محمد1107134
كلیة ھندسةعبد الرحمن احمد سید على سلطان1107284
كلیة ھندسةكمال محسن محمد كمال بطیشة1107317
كلیة ھندسةكریم طارق محمد محمد مصطفى1107637
كلیة ھندسةفاطمة محمد السید المولد1107675
كلیة ھندسةیارا مجدى عبد الجواد سید1107682
كلیة ھندسةعبد الرحمن علي احمد عبد المنعم1107812
كلیة ھندسةخالد مجدى احمد حمدى ریاض1107978
كلیة ھندسةاحمد محمد احمد حسنین1107992
كلیة ھندسةسلمى حسن سید ابو المجد1115368
كلیة ھندسةندا نبیھ عبد الحلیم عبد العظیم1116321
كلیة ھندسةاحمد خالد سید محمد1116380
كلیة ھندسةوسام عادل عبدالرحمن السید1116400
كلیة ھندسةمینا نشات عزمى الیاس1118870
كلیة ھندسةعالء الدین سعید محمد احمد سلیمان1120469
كلیة ھندسةمحمد عبد هللا محمد سالم1120502
كلیة ھندسةمحمد ماجد سید محمد1120505
كلیة ھندسةمحمود حسانین عبد القادر عبده1120512
كلیة ھندسةعبد الرحمن احمد محمد الحسینى1120587
كلیة ھندسةمحمد كامل محمد حسین1120637
كلیة ھندسةعبد الرحمن محمد احمد محمد1120705
كلیة ھندسةعمرو محمد حسین سعد1120718
كلیة ھندسةمحمد فرج عیسى ابراھیم1120746
كلیة ھندسةمصطفى محمد محمد محمد حسن1120763
كلیة ھندسةمعاذ طارق محمد على1120765
كلیة ھندسةھشام مغازى عبد المنعم عبد العلیم1120768
كلیة ھندسةبسمة مجدى حسین على1121811
كلیة ھندسةنجالء عبد المحسن محمود محمود1121829
كلیة ھندسةابراھیم احمد حسینى عبد العزیز1122164
كلیة ھندسةمحمد مدحت محمد عمر1122190
كلیة ھندسةاسالم رضا حسن احمد1122208
كلیة ھندسةاسالم فوزى محمود علي الوكیل1122209
كلیة ھندسةحسام محروس عبد المنعم عویس1122222
كلیة ھندسةخالد مسعد سعد سلیمان1122227
كلیة ھندسةمحمد سمیر خطاب عمر1122252
كلیة ھندسةابراھیم مصطفى ابراھیم محمد1122278
كلیة ھندسةاحمد حسنى احمد عبده الصیفى1122284
كلیة ھندسةاحمد رافت عبد القادر احمد1122286
كلیة ھندسةاحمد طارق احمد عبده1122289
كلیة ھندسةاحمد عادل حمدى عبد العزیز1122293
كلیة ھندسةاحمد محسن احمد عبد الصادق1122304
كلیة ھندسةاحمد محمد احمد عبد هللا1122305
كلیة ھندسةایمن حسن مرسى محمد1122326
كلیة ھندسةطارق جمال السید احمد1122349



كلیة ھندسةطارق سعید محمد محمد1122350
كلیة ھندسةعبد هللا محمد سید على1122361
كلیة ھندسةكریم مجدى محمد عامر1122378
كلیة ھندسةكمال قرني محمد خلیل1122382
كلیة ھندسةمؤمن اسامة محمد وزیري1122384
كلیة ھندسةایمان عبد السالم مھدي محمد1124841
كلیة ھندسةسمر سید مصطفي عثمان1124861
كلیة ھندسةمریم محمد عبد الرحمن مصطفى1125026
كلیة ھندسةاحمد كمال عبدالرءوف سالم1125437
كلیة ھندسةایمن محمد محمد یوسف رزین1125461
كلیة ھندسةمینا عبد المالك فوزى میخائیل1125577
كلیة ھندسةمحمد طلعت عبد العاطي عبد القادر1126103
كلیة ھندسةمریم محمد عبد الرازق محمد1127589
كلیة ھندسةمحمد احمد عبد العزیز محمدالخولي1206952
كلیة ھندسةمحمد سامح سعد زغلول عبد هللا1206957
كلیة ھندسةمحمد ھشام جمال حرب1206967
كلیة ھندسةالشیماء عادل سعید عبد القادر1206995
كلیة ھندسةامیر مراد وھبھ تادرس1203053
كلیة ھندسةانطوان ھانى انطون فوتى1203056
كلیة ھندسةتیمیر دانیال الفرید اجواسیل1203063
كلیة ھندسةجمال محمود ابراھیم عثمان1203065
كلیة ھندسةعبدالرحمن محمد رفعت فاید1203088
كلیة ھندسةماجد ممدوح شوقى الزق1203100
كلیة ھندسةاحمد ھانئ عبد هللا الجمال1203171
كلیة ھندسةجورج سمیر عبد الباقى عطیھ1203178
كلیة ھندسةزیاد صدیق محمد موسى صدیق1203183
كلیة ھندسةسامى رفیق عدلى باخوم1203184
كلیة ھندسةعلى مجدى احمد صالح الدین محمد1203188
كلیة ھندسةعمرو نبیل فتحى محمد1203193
كلیة ھندسةمحمد اشرف حمدى سید صالح1203195
كلیة ھندسةمحمد محسن عبد العظیم صقر1203197
كلیة ھندسةمحمد ولید محمد مخلص1203198
كلیة ھندسةیوسف محمد سید عبدالقادر شعبان1203201
كلیة ھندسةمحمود المعز لدین هللا فتحى محمد1128201
كلیة ھندسةھشام عادل سالمة ابو سریع1128242
كلیة ھندسةنرمین احمد عبدالمعطى غریب1129278
كلیة ھندسةھدیل محمود عبدالعزیز السید1129300
كلیة ھندسةاسالم محمد محمد حسن عبیس1130063
كلیة ھندسةعبدالعزیز مجدى عبدالعزیز السید1130090
كلیة ھندسةاحمد عاطف محمد النوبى1130884
كلیة ھندسةعلى سعید صالح على1131006
كلیة ھندسةمحمد محمد عزت محمد1122414
كلیة ھندسةمحمود احمد محمود خلیل1122422
كلیة ھندسةمحمود مدحت عبد الرحمن نوفل1122425
كلیة ھندسةمصطفى محمد عبد اللطیف الملیجي1122431
كلیة ھندسةاحمد حسام حسن عبد الھادى االمام1122447
كلیة ھندسةاحمد عادل عبد المنعم محمد1122456
كلیة ھندسةاحمد عصام محمود احمد1122459



كلیة ھندسةامیر لطفى حسن القاضى1122481
كلیة ھندسةبیشوى یعقوب شوقى فلتس1122485
كلیة ھندسةجان عریان فتحى عازر1122486
كلیة ھندسةمحمد صبحى خلیفة حسن1122533
كلیة ھندسةمحمود عصام ابراھیم محمد1122550
كلیة ھندسةمصطفى ایمن محمد احمد1122556
كلیة ھندسةمصطفى شربیني حامد شربیني1122557
كلیة ھندسةیاسر فاروق صابر محمد1122567
كلیة ھندسةاسالم احمد موسى عبد الجواد محمد1122637
كلیة ھندسةحازم محمد صفوت مصیلحى1122727
كلیة ھندسةزینب صابر محمود حنفى1123039
كلیة ھندسةیاسمین خالد رمضان زكي1123086
كلیة ھندسةسلمى طارق اسماعیل مرسى1123185
كلیة ھندسةاحمد بدرالدین حسن حسین1123653
كلیة ھندسةمحمد جمال الدین شوقى عبدالفتاح1123684
كلیة ھندسةزینھم محمد زینھم قطب1123752
كلیة ھندسةعاصم احمد محمود انور احمد القلیوبى1123758
كلیة ھندسةماجد ابراھیم عمر محمد1123790
كلیة ھندسةمحمد احمد خلیفة سید1123792
كلیة ھندسةمحمد عصام عبد المنعم محمد1124176
كلیة ھندسةنورھان عادل عاشور ذكي1124482
كلیة ھندسةعمر عبد الغنى احمد محمود ابراھیم1131015
كلیة ھندسةمحمد السید محمد محمد السید شریف1131057
كلیة ھندسةمحمد عبد الناصر حلمى عامر1131087
كلیة ھندسةمحمد یسرى امام محمد1131120
كلیة ھندسةابیل صباح عبد الحلیم خاطر جالل1131192
كلیة ھندسةاحمد غریب عبد الباھى السید1131213
كلیة ھندسةایھاب ایمن عبد اللطیف المتولى موسى1131236
كلیة ھندسةدینا خالد ابراھیم عبد هللا1131801
كلیة ھندسةسامر ھانى محمد عبد هللا1132240
كلیة ھندسةھاجر جمال ابراھیم فرماوى1133059
كلیة ھندسةمحمد مجدى محمد محمد مصطفى1133379
كلیة ھندسةاحمد عرفھ احمد نور الدین عرفھ1133700
كلیة ھندسةمحمد عزیز یوسف محمد موسي1133834
كلیة ھندسةمصطفى ناجى حسین طھ1133898
كلیة ھندسةیحى خالد بن الولید احمد عبد الغنى1133910
كلیة ھندسةمحمد محمود عبد الغني موسي1142026
كلیة ھندسةاحمد اسامھ احمد رافت محمد فھمى1142776
كلیة ھندسةشریف عبد الناصر عبد العظیم صقر1159129
كلیة ھندسةاسالم سامي یوسف سعید1159169
كلیة ھندسةمحمد رفاعى محمد محمد1159173
كلیة ھندسةخالد متولى اسماعیل متولى درویش1159193
كلیة ھندسةمصطفى محمد محمد فرج شعبان1159197
كلیة ھندسةعبیر خالد حسن محمود1159212
كلیة ھندسةمحمد صبرى عبدالقادر خلیفة1159372
كلیة ھندسةشیرین عبدالرحمن محمد مصطفي ھیكل1203216
كلیة ھندسةسلمى سامى سعد احمد1203283
كلیة ھندسةمرنا اسامھ احمد مصطفي حسین1203292



كلیة ھندسةمى خالد احمد عوض االحول1203465
كلیة ھندسةمحمود عصام الدین احمد على زیدان1203537
كلیة ھندسةباسم اكرم فاروق عبد الغفار1203678
كلیة ھندسةمازن ممدوح عبد العاطى السید1203696
كلیة ھندسةمحمد نشات عبد الرؤف صالح1203715
كلیة ھندسةاحمد احمد محمود احمد بسیونى1203724
كلیة ھندسةاحمد صبحى احمد ابراھیم1203856
كلیة ھندسةسید طھ سید طھ1203886
كلیة ھندسةاحمد یحى عبد الفتاح أحمد1203983
كلیة ھندسةعمرو محمد محمود محمد مسلم1204007
كلیة ھندسةاحمد حمدى توفیق زین1204125
كلیة ھندسةمروان محمد مھدى صادق1204137
كلیة ھندسةمعتز سمیر ابو الوفا احمد1204245
كلیة ھندسةجیھان عادل محمد صبري المراكبي1204285
كلیة ھندسةعبد الرحمن علي محمد عبد المنعم1204957
كلیة ھندسةمحمد عادل رزق محمد1204959
كلیة ھندسةمحمد سمیر محمد الدمرداش1205135
كلیة ھندسةایة اشرف عبد العظیم محمد1205894
كلیة ھندسةسمر حسین محمد حسان1205937
كلیة ھندسةعزالدین درویش سلیم عبد المقصود1206045
كلیة ھندسةیوسف ابراھیم یوسف الحفناوى1206089
كلیة ھندسةھدیر طارق احمد شعبان1209484
كلیة ھندسةحازم صالح حسن على1209645
كلیة ھندسةمصطفى محمد ناجى محمد توفیق محمد عبدالمطلب1209683
كلیة ھندسةیحیى محمد كمال الدین عبدالحفیظ محمد1209685
كلیة ھندسةمحمد ھشام محمد توفیق االزھرى1209699
كلیة ھندسةنھال صالح نظیر احمد علوي1209758
كلیة ھندسةبیتر ھشام عبد العزیز عوض هللا اسكندر1209921
كلیة ھندسةمحمد ماجد یسن محمد الحمادى1209966
كلیة ھندسةبیتر جورج وھیب مجلع1206101
كلیة ھندسةمصطفى ابراھیم محمود محمد1206238
كلیة ھندسةعبد الرحمن خیري محمد حسن یوسف1206288
كلیة ھندسةمصطفى نبیل احمد محمد1206306
كلیة ھندسةسارة خالد حسین سید1206405
كلیة ھندسةھاجر یحیى مصطفى محمد یوسف1206519
كلیة ھندسةاسامة كمال محمد احمد1206880
كلیة ھندسةایمن مجدى عبدالمجید عبدالرحمن1206881
كلیة ھندسةعبدالكریم جمال صالح عبدالسالم اللیثى1206884
كلیة ھندسةمؤمن حسن البدراوى محمد1206889
كلیة ھندسةمحمد سعود عبدالجید احمد یوسف1206893
كلیة ھندسةمینا ھانىء عیاد جرجس1206895
كلیة ھندسةمصطفى نبیل خلیل ابراھیم غنیم1207208
كلیة ھندسةاحمد صبحي حامد احمد حجاج1207216
كلیة ھندسةاسالم سید سعد السید1207221
كلیة ھندسةفادى عزت صبحي غالي1207226
كلیة ھندسةمجدي محمد سلیمان محمد احمد العناني1207227
كلیة ھندسةبسمة حامد محمد حامد1207254
كلیة ھندسةشاھندا طارق عبد الحمید محمد1207259



كلیة ھندسةسارة سمیر فتوح فرید العزب1207297
كلیة ھندسةمنار فتحى عزیز محمد ابراھیم1207303
كلیة ھندسةمنة هللا احمد حامد محمود یعقوب1207304
كلیة ھندسةھبة هللا ممدوح محمود محمد حسنین1207308
كلیة ھندسةسھیلة طارق محمود عبد الحلیم1207363
كلیة ھندسةاحمد محمد ابراھیم محمد الشین1206899
كلیة ھندسةمحمد محسن شحاتھ عبدالمعبود1206906
كلیة ھندسةعبد الرازق عبد الباسط حسین حسن1206940
كلیة ھندسةعلى محمد صبري السید محمد1206944
كلیة ھندسةاسالم ابراھیم فرج الدسوقي1205356
كلیة ھندسةمصطفى منیر حامد محمد الفیشاوي1205372
كلیة ھندسةشرین فؤاد عبده سلیمان1205394
كلیة ھندسةمنة مدحت محمد ابراھیم غزال1205400
كلیة ھندسةمنى محمد محمود نصر قطب1205401
كلیة ھندسةاحمد إبراھیم عبد العال إبراھیم1205423
كلیة ھندسةطارق شریف فوزي سلیمان1205434
كلیة ھندسةمحمد حسین فتحي رمضان1205443
كلیة ھندسةایات محمد رضا مصطفي1205487
كلیة ھندسةخلود محمد احمد محمود1205491
كلیة ھندسةریم أحمد عبد الحمید دسوقي1205493
كلیة ھندسةنسمة نبیھ احمد نبیھ1205502
كلیة ھندسةھبة هللا إبراھیم عبد الرحیم أحمد1205506
كلیة ھندسةاحمد حسن احمد حسین عبد الغنى1205543
كلیة ھندسةالسید محمد السید اللیثى1205549
كلیة ھندسةعبد الرحمن عماد نور الدین محمد بكرى1205553
كلیة ھندسةمصطفى یاسر حامد غریب1205578
كلیة ھندسةعبد الرحمن كمال محمود صالح محمد1205586
كلیة ھندسةمروان محمد عز الدین عصام حسن عبد الحمید1205595
كلیة ھندسةضیاء اسامة عبدالعظیم محمد1205619
كلیة ھندسةعمر محمد علي بدران1220638
كلیة ھندسةابراھیم محمد ابو السعود ابراھیم1220678
كلیة ھندسةاحمد محمد عبد المنعم حسب هللا1220698
كلیة ھندسةاسالم محمد نجیب احمد1220716
كلیة ھندسةمحمد عادل عبد هللا حسن1220780
كلیة ھندسةمصطفى محمدربیع ابراھیم العزب1220812
كلیة ھندسةاحمد اسالم احمد محمود1220825
كلیة ھندسةاحمد سامى بشیر احمد1220833
كلیة ھندسةاسامة احمد عبده عبده1220843
كلیة ھندسةحازم حسام الدین عبد المنعم محمد1220850
كلیة ھندسةعبد الكریم نصر السید یحیى1220862
كلیة ھندسةعمر اشرف عبد الحمید عبد الفتاح1220867
كلیة ھندسةاسالم خالد محمد عزت1207848
كلیة ھندسةسمر ساجى السید محمد الزلبانى1208272
كلیة ھندسةنورھان ناصر ابراھیم سعید1208410
كلیة ھندسةعبد الرحمن حسین احمد سعید1208649
كلیة ھندسةبیتر محروس عطیة جرجس1208820
كلیة ھندسةحازم محمد عباس ابراھیم1208825
كلیة ھندسةصموئیل القس یوحنا ودیع فرح1208831



كلیة ھندسةعمر احمد عبد الخالق على حمدى1208835
كلیة ھندسةعمر محمد احمد عزوز مبروك1210040
كلیة ھندسةمایكل عصام یحیى عبید1210046
كلیة ھندسةاحمد محمد سعید سید1210071
كلیة ھندسةدینا عبد الغنى عباس عبد الغنى1210091
كلیة ھندسةیسرا محى الدین محمد صدقى محمد حسن1210095
كلیة ھندسةعالیھ یحیى مندى محمد مراد1210103
كلیة ھندسةفرح محمد عبد الفتاح عبد اللطیف1210104
كلیة ھندسةریم احمد محمد فوزى الشاذلى1210139
كلیة ھندسةكریم عصام محمد رأفت عبد الغنى1205624
كلیة ھندسةمؤمن مجدى بكرى محمد1205625
كلیة ھندسةایة سمیر سید حسن1205676
كلیة ھندسةھبة عبد هللا خیرى محمد مبروك1205704
كلیة ھندسةمیادة طارق حسن عبد العزیز1205719
كلیة ھندسةایرینى مجدى رمزى شھات1205730
كلیة ھندسةاحمد مصطفى فوزي مصطفى1205768
كلیة ھندسةبسام یاسر بكر عبده1205770
كلیة ھندسةشوقى السید ابراھیم محمد1205777
كلیة ھندسةلؤى احمد فرج ابراھیم1205782
كلیة ھندسةمحمد احمد السید سالم1205784
كلیة ھندسةمصطفى مدحت احمد على1205810
كلیة ھندسةاحمد ابراھیم ھالل عبد الجواد1205819
كلیة ھندسةاحمد سامى احمد اسماعیل1205820
كلیة ھندسةمحمد رفقى خلیل احمد1205835
كلیة ھندسةمحمد عمر عمر عطیة1205836
كلیة ھندسةمحمود محمد زكى الدین امام محمد1205840
كلیة ھندسةمصطفى احمد مصطفى عبد الخالق1205842
كلیة ھندسةكریم محمد السنوسي محمد1205852
كلیة ھندسةمروان حسن شاكر حمد سید1205866
كلیة ھندسةامیمة حسین محمد رضا احمد عباس1206996
كلیة ھندسةجھاد محى الدین عبد الحفیظ حسنین1206998
كلیة ھندسةمیادة عادل محمد طھ ابو اسماعیل1207003
كلیة ھندسةفیفیان سامى جورج اسعد1207070
كلیة ھندسةاحمد حاتم محمد احمد1207093
كلیة ھندسةاحمد عزت كامل عبد هللا1207097
كلیة ھندسةایھاب مدحت ابراھیم عبد الرحمن1207102
كلیة ھندسةعبد الرحمن محمد حسین محمد1207107
كلیة ھندسةمحمد محمود بیومى عبدالمحسن1207120
كلیة ھندسةبالل أیمن محمود مسعد الجالد1207137
كلیة ھندسةعبد الناصر طارق عبد الفتاح محمود فودة1207145
كلیة ھندسةمحمد یحیى لبیب عبد الجواد مرعي1207154
كلیة ھندسةمحمد یاسر محمد أبو العال1207179
كلیة ھندسةاسامة عمر صالح احمد1207188
كلیة ھندسةاحمد فایز محمد شوقى ابراھیم1207197
كلیة ھندسةاحمد محسن جمال حسن محمد1207198
كلیة ھندسةرنده اسامھ السید محمد الشافعي1207373
كلیة ھندسةروان عبد المحسن عبد المنعم منصور1207374
كلیة ھندسةاحمد أشرف محمد أبو الفتوح1207399



كلیة ھندسةاحمد البدوى محمد السید البدوى على جاد هللا1207400
كلیة ھندسةاحمد محمد عبد العلیم سید مروان1207407
كلیة ھندسةحسن عبد السالم عبد الحفیظ عبد السالم1207416
كلیة ھندسةمحمد السید محمد أحمد محمد1207430
كلیة ھندسةمحمد مصطفى محمد عبد السالم1207437
كلیة ھندسةمصطفى نادى تونى محمد1207442
كلیة ھندسةتسنیم حسنى عبد المنعم محمد إبراھیم1207471
كلیة ھندسةسارة غنیم عبد هللا غنیم1207476
كلیة ھندسةحسن اسامھ حسن عابدین1207671
كلیة ھندسةاحمد طارق السید العربى محمود1207725
كلیة ھندسةعمر على محمد الغریب عبد الوھاب1207759
كلیة ھندسةمحمد مدحت جمال الدین امین1207784
كلیة ھندسةمینا صفوت مفید صدیق ابسخرون1207790
كلیة ھندسةھدى سید لیثى محمد1222173
كلیة ھندسةانسام یسرى صالح احمد1222187
كلیة ھندسةایة كامل حسین متولى1222191
كلیة ھندسةشروق یحیى السید یحیى1222211
كلیة ھندسةكیرلس شكرى سمیر شكرى1208839
كلیة ھندسةمینا وجدى یسرى مساك1208858
كلیة ھندسةجورج كمال فرج بخیت1208874
كلیة ھندسةجوناثان عزیز شوقي اندراوس1208876
كلیة ھندسةجوزفین نبیل بشارة حنا1208905
كلیة ھندسةجورج جاد هللا یاقوت جاد هللا1208931
كلیة ھندسةعمر عبد الحمید محمد السید أحمد1208935
كلیة ھندسةاسالم انور جمیل محمود1208952
كلیة ھندسةاسالم صبحى سعید فتح هللا العجمى1208953
كلیة ھندسةھشام محمد جودة محمود1208972
كلیة ھندسةاحمد عصام علي مصطفي1208983
كلیة ھندسةاحمد محمود شمس الدین بغدادى1208985
كلیة ھندسةعلى طارق عبد الصالحین محمد1208992
كلیة ھندسةعمر عاطف علي سعد1208993
كلیة ھندسةعمرو محمد حافظ عجور1208996
كلیة ھندسةمحمد احمد محمد قرني1209002
كلیة ھندسةمؤید مصطفى محمد یوسف السركي1209012
كلیة ھندسةترنیم أحمد حسین أحمد خلیل1209044
كلیة ھندسةمریم خالد علي محمد المتولى1209074
كلیة ھندسةایة عصام على خلیل1209088
كلیة ھندسةسلمى عمرو أحمد محمود عبدالفتاح1209110
كلیة ھندسةرضوى محمد محمد عبدالحمید محمد البلیھى1209115
كلیة ھندسةسلمى شریف عبدالفتاح اللبان1209116
كلیة ھندسةاحمد عادل كامل محمد الجندى1209180
كلیة ھندسةاحمد كرم حسنى أحمد الحاوى1209183
كلیة ھندسةاحمد ھشام أحمد محمد أحمد سالم1209188
كلیة ھندسةمحمد أحمد طھ سلیمان1209219
كلیة ھندسةمحمد بسیونى محمد بسیونى أبوقرش1209224
كلیة ھندسةعبد الرحمن سیف النصر محمد محروس1209254
كلیة ھندسةاندرو عادل فاروق عیاد1209257
كلیة ھندسةمروان فھمي محمد خفاجي1209263



كلیة ھندسةاالء حسین نصرالدین عثمان البسومى1209286
كلیة ھندسةایة محمد أحمد عزالعرب1209288
كلیة ھندسةایناس عطیھ حمدان محمود عشماوى1209289
كلیة ھندسةرضوى حامد محمد حامد1209292
كلیة ھندسةسارة أشرف سید محمد رضوان1209294
كلیة ھندسةریھام شوكت مصطفى طھ خالف1210406
كلیة ھندسةشیرین محمود حامد محمد الشرقاوى1210412
كلیة ھندسةمارینا ممدوح ناجى غالى جرجس1210424
كلیة ھندسةنوران محمد السید سید أحمد1210442
كلیة ھندسةنورھان جمال سید أحمد1210443
كلیة ھندسةباسم احمد عبد المقصود محمد1210466
كلیة ھندسةاشرف ممدوح عبد السمیع جبریل1210483
كلیة ھندسةمینا جوزیف عیسى یسي1210486
كلیة ھندسةكریم حسام أحمد مختار عبد النبى حماد1210815
كلیة ھندسةمحمود محمد االمام الدیاسطى1210957
كلیة ھندسةعمر محسن عمر شمعة1211226
كلیة ھندسةمحمد مجدي سید أحمد خلیل االنصارى1211239
كلیة ھندسةمحمد محمود یحى رضوان محمود1230750
كلیة ھندسةابانوب صالح كامل امین1231035
كلیة ھندسةاحمد محمد احمد محمد طاحون1231055
كلیة ھندسةاحمد نبیل عبد العظیم محروس1231059
كلیة ھندسةالھامى خلف عبد الاله رضوان1231074
كلیة ھندسةصالح الدین ماجد حسن محمد1231095
كلیة ھندسةعبد الرحمن احمد سعید احمد ابو السعود1231098
كلیة ھندسةعبد الرحمن عبد هللا محمود أحمد عبد هللا1231101
كلیة ھندسةفرح ھانئ عبد هللا السید محمد عطیھ1260437
كلیة ھندسةحسین محمد حسین عبد هللا1260500
كلیة ھندسةمریم جمال عبد العاطي معوض1260502
كلیة ھندسةنورھان مصطفى محمد شرقاوى1260510
كلیة ھندسةسلمى إبراھیم محمد شرف الدین1209296
كلیة ھندسةلمى طارق محمد إمام عبدالرحمن1209306
كلیة ھندسةمونیكا جمیل أمین لوقا1209311
كلیة ھندسةمى عادل محمد البردى محمد1209312
كلیة ھندسةنوران أیمن أسعد الشلقانى1209314
كلیة ھندسةبسمة عالء الدین محمد صدقي ابراھیم1209349
كلیة ھندسةدیفید سلیمان ابراھیم بشاى1209441
كلیة ھندسةصالح نبیل محمد احمد1209444
كلیة ھندسةمروان محمد حفنى محمود1209972
كلیة ھندسةھشام سعد الدین حسن محمود1209978
كلیة ھندسةباسم حسام الدین محمد حسن الكیالنى1209979
كلیة ھندسةعمر ھاني عبد الحلیم محمد1209994
كلیة ھندسةبوال ھانى نایل لبیب1210031
كلیة ھندسةحسام ایمن كمال شرف1210032
كلیة ھندسةحسین احمد فؤاد عبد الفتاح احمد وشاحى1210034
كلیة ھندسةشادى جمال مراد سمعان1210036
كلیة ھندسةسمر حسن محمد حسن1210142
كلیة ھندسةمھا جالل محمد عطیھ1210149
كلیة ھندسةنسمة شوقى حسین صالح محمد منیر1210151



كلیة ھندسةنورھان جمال محمد عبد الرحمن1210152
كلیة ھندسةھدیل محمود عزت محمد محمد موسى1210155
كلیة ھندسةسارة محمود عبد الفتاح احمد حامد1210159
كلیة ھندسةسالى عبد الغنى حسن الحینى1210160
كلیة ھندسةنورھان ھشام نصر سید سلیمان1210175
كلیة ھندسةشیرین حسام الدین أحمد الجارحي1210176
كلیة ھندسةایة حازم جمال شومان1210221
كلیة ھندسةایناس جودة السید محمد مصطفى1210222
كلیة ھندسةرنا ایمن محمد السید عامر1210227
كلیة ھندسةاحمد حنفى صالح الدین حنفى1220601
كلیة ھندسةاحمد محمد التھامي محمد1220611
كلیة ھندسةبیتر صفوت لبیب جورج1220619
كلیة ھندسةجالل عزت محمد سید1220621
كلیة ھندسةرضوى احمد عبد الحمید عبد الحفیظ1222130
كلیة ھندسةفاطمة فكرى فرید ابراھیم1222153
كلیة ھندسةمنة هللا ایمن مصطفى احمد1222159
كلیة ھندسةھاجر محمد ابراھیم عبد الحلیم1222169
كلیة ھندسةلمیس سامي السید رضوان نصار1229834
كلیة ھندسةھند احمد علي محمد1229839
كلیة ھندسةاحمد ابو بكر محمود محمد1230177
كلیة ھندسةاحمد السید مصطفى ابراھیم1230179
كلیة ھندسةروان نبیل محمد عبد المجید جمعھ عمار1210229
كلیة ھندسةسلمى محمد عطیة حسن صالح1210233
كلیة ھندسةنوران رافت رشاد عبد هللا الحفنى1210253
كلیة ھندسةھبة هللا حسین احمد محمد1210259
كلیة ھندسةھند عصمت صبحى عبد الرحمن1210260
كلیة ھندسةیاسمین محمد نجیب احمد حلمى بحیرى1210261
كلیة ھندسةزینب عمرو عبدالھادي إبراھیم الملیجى1210275
كلیة ھندسةفادى ھانى امیل جرجس1210329
كلیة ھندسةماركو امیر تادرس عبد هللا1210332
كلیة ھندسةمصطفى محمد محمود محمد موسى1210339
كلیة ھندسةاحمد اسماعیل معوض زھران1210346
كلیة ھندسةاحمد جمال احمد الغمراوي1210347
كلیة ھندسةبیشوى كمال جرجس خلة1210349
كلیة ھندسةطارق محمود یوسف عبدالجواد1210351
كلیة ھندسةعمرو احمد جمال الدین عبدالحمید1210353
كلیة ھندسةمحمد عصام الدین محمد الدسوقي1210356
كلیة ھندسةمروان محمد فتوح محمد1210358
كلیة ھندسةھیثم محمد دیب حسن1210360
كلیة ھندسةانجى عادل شكرى سالمة1210394
كلیة ھندسةایة عز الدین عبد العزیز شحاتة1210397
كلیة ھندسةمحمد ھشام سمیر محمد1220895
كلیة ھندسةمحمود شوقى ابو شوشھ عبد الوھاب1220898
كلیة ھندسةمحمود محمد حسن السید1220900
كلیة ھندسةمحمود محمد عبد الونیس السید ابو العال1220901
كلیة ھندسةایة عادل أبو الغیط عبد هللا یوسف1221628
كلیة ھندسةسارة حمزه إبراھیم عبد الوھاب1221645
كلیة ھندسةفاتن محمود عبد الجلیل على1221667



كلیة ھندسةالشیماء حسین شافعي على1221713
كلیة ھندسةامل طارق أحمد خیري1221720
كلیة ھندسةسارة محمد عبد الجلیل برھامي1221785
كلیة ھندسةعلیاء محمود حماده على1221800
كلیة ھندسةندى توفیق فتحى على1222104
كلیة ھندسةبسمة مصطفى محمد عبدهللا1211529
كلیة ھندسةمى محمد ابراھیم معاطى1211921
كلیة ھندسةكریم محمد یحى أحمد1212215
كلیة ھندسةرائف ایمن محمود عبدالھادي1212519
كلیة ھندسةعلى عبد المنعم ابو الفتوح محمد ایوب1212579
كلیة ھندسةایھاب امیل ادولف ملطي1213063
كلیة ھندسةبیشوى عزت نجیب عوض1213064
كلیة ھندسةمحمد حسن سعید حافظ1213324
كلیة ھندسةاحمد بدوى رفعت مصطفى1213823
كلیة ھندسةاحمد رمضان عبد الفتاح حسن1213828
كلیة ھندسةابراھیم عبد اللطیف عبد المحسن مصطفى1214763
كلیة ھندسةاحمد ربیع عبد العظیم احمد1214766
كلیة ھندسةاحمد زینھم على حسان1214767
كلیة ھندسةاحمد سالمھ حافظ عبد الظاھر جاد هللا1214769
كلیة ھندسةاحمد محمود احمد محمود بكر1214783
كلیة ھندسةطاھر سید احمد عبد الفتاح1214801
كلیة ھندسةعبد الرحمن حسن محمد عثمان بخیت1214802
كلیة ھندسةعزت محمد زین العابدین ابو زید العبد1214805
كلیة ھندسةمحمود محمد عبد الحلیم یوسف1214841
كلیة ھندسةمصطفى محمد محمد عبد العلیم1214843
كلیة ھندسةمحمود ابراھیم عبد السمیع محمد1216725
كلیة ھندسةھدى عزام عبد العزیز رضوان ابو النصر1216903
كلیة ھندسةدینا محمد البیومي عبد الحلیم1216979
كلیة ھندسةایة محمد عیسوى ابو الخیر1217516
كلیة ھندسةمروة عماد الدین فؤاد محمد1217554
كلیة ھندسةمنة هللا ایمن احمد على مرزوق1217557
كلیة ھندسةرنا محسن احمد سعید1217926
كلیة ھندسةخلود مجدى محمد محمد1217951
كلیة ھندسةاحمد محمد عبد الفضیل ھالل1218241
كلیة ھندسةامجد احمد احمد الشناوى1218243
كلیة ھندسةمحمد مصطفي صبحي المرسي1218329
كلیة ھندسةمحمود حسام محمود عبد هللا1218333
كلیة ھندسةمصطفى یاسر سعید زیدان1218340
كلیة ھندسةھشام احمد محمد المرسي1218342
كلیة ھندسةروضة فتحي محمد عبد السالم1218555
كلیة ھندسةاحمد عصام احمد قندیل1218862
كلیة ھندسةمحمد احمد كامل حافظ1218898
كلیة ھندسةمحمد یحیى محمد محمود1218914
كلیة ھندسةاحمد حسین محمد یوسف1218928
كلیة ھندسةاحمد محمد عبد العظیم محمد نصار1218939
كلیة ھندسةحسن راضى حسن عبد الفتاح1218951
كلیة ھندسةشریف اشرف محمد سمیر ابو سریع1218960
كلیة ھندسةعبد الرحمن احمد عبد الفتاح ابراھیم1218962



كلیة ھندسةعبد الكریم محمد ابراھیم سید أبو طالب1218963
كلیة ھندسةمحمد احمد عایش عبد الحافظ1218977
كلیة ھندسةمحمد جمال طھ محمد محمود1218979
كلیة ھندسةعبدهللا مجدى محمد حلمى عبد الفتاح1219077
كلیة ھندسةاحمد صالح عبدالمبدى احمد1219241
كلیة ھندسةاحمد یحیى محمد محمود یاسین1219256
كلیة ھندسةمحسن فؤاد حسن حسن1219281
كلیة ھندسةایمن خالد محمود عبد السالم1219309
كلیة ھندسةخالد حسین عبد العظیم بیومي بدر1219315
كلیة ھندسةمحمد مرسى حسین ھاشم1219346
كلیة ھندسةنھال عبد الوھاب عبد هللا عبد الوھاب1219570
كلیة ھندسةایة جمال محمد السید بیومي1219785
كلیة ھندسةرحاب عبد الوھاب احمد عبد الحمید1219953
كلیة ھندسةیارا ابراھیم طھ الخلیفى1222230
كلیة ھندسةنھال رمضان رجب محمد1222390
كلیة ھندسةوسام على محمد حمیده1222396
كلیة ھندسةمحمد اشرف محمد السید1222413
كلیة ھندسةمحمود عبد المنعم السید جمال الدین ھیكل1222419
كلیة ھندسةمحمود محمد عبد الجواد محمود1222420
كلیة ھندسةھبة هللا إبراھیم حسن أحمد الجزار1222464
كلیة ھندسةمحمود طھ محمود محمد على خلف1222471
كلیة ھندسةاحمد محمد شریف محمد حسن1222847
كلیة ھندسةعدنان احمد محمود ندا1222915
كلیة ھندسةاحمد رأفت فرج مصطفى فرج1223027
كلیة ھندسةعبد الرحمن اسامة فؤاد محمد ابراھیم1223086
كلیة ھندسةمحمد رأفت زكى مھدى1223131
كلیة ھندسةمحمود عبد الحلیم عبد البر محمد یوسف1223164
كلیة ھندسةجورج مجدي غطاس ناشد1223266
كلیة ھندسةعوض عاید عوض عرابي1223313
كلیة ھندسةاسامة فرج محمود على1223615
كلیة ھندسةطارق جمال محمد حسنى محمود1223627
كلیة ھندسةاحمد خلف عبد الحمید محمد1223694
كلیة ھندسةاحمد مصلحى ملیجى شبایك1223721
كلیة ھندسةاحمد ایمن اسماعیل محمد طلبھ1230180
كلیة ھندسةاحمد شعبان اسماعیل احمد عطوة1230196
كلیة ھندسةاحمد محمد عبد الحمید رزق1230216
كلیة ھندسةاحمد مصطفى احمد مرزوق1230221
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		1002921		رامز على سيد سيدخليل		كلية هندسة

		1002923		سامر مجدى محمود محمد		كلية هندسة

		1002928		طاهر نبيل جميل ابراهيم دهشان		كلية هندسة

		1002929		طه شوقى كامل عبد الرحيم		كلية هندسة

		1002945		عمرو اشرف عبد العزيز محمد		كلية هندسة

		1002949		فرانسوا فيكتور فرنسيس مرقس		كلية هندسة

		1002958		محمد اشرف على سيد		كلية هندسة

		1002959		محمد ايمن احمد شريف		كلية هندسة

		1002970		محمد صبحى عبد الغفار احمد		كلية هندسة

		1002982		محمد محمود كمال الدين محمد عبد الواحد		كلية هندسة

		1002985		محمد مدحت محمد محمود		كلية هندسة

		1003198		دعاء حسام الدين عبد القوى عبد الوهاب		كلية هندسة

		1003226		منة الله محمد عبد اللطيف رمضان		كلية هندسة

		1003282		هاجر ممدوح حسين محمد على		كلية هندسة

		1003357		هبة مجدي حسن علي منصور		كلية هندسة

		1003442		احمد مسعد على محمد		كلية هندسة

		1002020		احمد عصام الدين فاضل على		كلية هندسة

		1002021		احمد محمد احمد محمود شقوير		كلية هندسة

		1002023		احمد نبيل محمد محمد محمد المقدم		كلية هندسة

		1002988		محمد مصطفى عبد الرحمن محمد الدمرداش		كلية هندسة

		1002991		محمود خيرى فخرالدين عبد الرحمن		كلية هندسة

		1002992		محمود سعيد السيد محمود ضيف		كلية هندسة

		1002993		محمود سيد احمد محمد		كلية هندسة

		1003016		هشام محمد نصر احمد		كلية هندسة

		1003053		هاشم ممدوح هاشم عبد الواحد		كلية هندسة

		1003061		عمر صلاح عربى محمود		كلية هندسة

		1003079		اسراء حمدي محمود محمد علي		كلية هندسة

		1003085		فاطمة سامى نور الدين السيد		كلية هندسة

		1003091		ياسمين مصطفى صالح امام		كلية هندسة

		1003094		شروق اشرف عزالدين صبرى		كلية هندسة

		1003190		ايرينى سمير سامى عبد الله		كلية هندسة

		1002040		عبد الرحمن سمير علي جابر		كلية هندسة

		1002124		احمد ابراهيم احمد ابراهيم		كلية هندسة

		1002147		اسلام يسرى اسماعيل سليم عمران		كلية هندسة

		1002160		ديفيد اشرف ميخائيل القمص سيد اروس		كلية هندسة

		1002162		رمزي محمد رشدي عبد الفتاح		كلية هندسة

		1002182		محمد اشرف سيد اسماعيل عياد		كلية هندسة

		1002183		محمد جمال الدين محمد الخولي		كلية هندسة

		1002194		محمد عبد العاطي سليمان سليمان عوض الله		كلية هندسة

		1002204		محمود عبد العال موافي عبد العال		كلية هندسة

		1002206		محمود مجدي محمود علي		كلية هندسة

		1002208		محمود ممدوح عبد العظيم ابوخطوة		كلية هندسة

		1002210		مروان يسرى محمد على عبد الحافظ		كلية هندسة

		1002211		مصطفي احمد محمد عاشور		كلية هندسة

		1002213		مصطفي سيد عثمان احمد		كلية هندسة

		1002217		مينا جمال عبده عطا الله ميخائيل		كلية هندسة

		1002230		انطونيوس عادل حليم توما		كلية هندسة

		1002251		محمد طارق محمود السيد احمد علام		كلية هندسة

		1002257		محمود محمد جلال السيد الحلفاوى		كلية هندسة

		1002258		محمود هيثم عبد السلام عطيه الجرف		كلية هندسة

		1002260		مصطفي حسن محمد حمدي حسن السيد		كلية هندسة

		1002262		معتز شريف محسن محمود		كلية هندسة

		1002276		معتز علي سيد طه محمد		كلية هندسة

		1002351		رانيا السيد امين السيد		كلية هندسة

		1002374		ماريز مدحت موريس حنا		كلية هندسة

		1002406		شيرين انور احمد محمد		كلية هندسة

		1002421		سلسبيل محمد صبحي عبد المحسن مرزوق غنام		كلية هندسة

		1002465		احمد ابراهيم ابوالمجد على		كلية هندسة

		1002470		احمد خالد محمد منير عبد الوهاب		كلية هندسة

		1004030		على محمد عبد الحافظ محمد حسين		كلية هندسة

		1004031		على محمود محمد محمد الشال		كلية هندسة

		1004032		عمر محمود صابر درويش على		كلية هندسة

		1004035		فادى الياس مقار الياس		كلية هندسة

		1004041		مازن اسامه محمد عباس حلمى		كلية هندسة

		1004238		رحاب الله السيد عبد الفتاح شبانه		كلية هندسة

		1004241		سارة علاء عبد الحليم سعيد		كلية هندسة

		1004242		سارة عمر الفاروق عبد العزيز الجزار		كلية هندسة

		1004260		نوران محسن عرفة محمود		كلية هندسة

		1004262		نورهان نادر اسماعيل حسن		كلية هندسة

		1004287		مصطفى محمد مصطفى كامل اسماعيل بركات		كلية هندسة

		1004299		خلود فرج محمود ابراهيم		كلية هندسة

		1002477		احمد محمد احمد البحيرى		كلية هندسة

		1002487		حازم عصام عبد الرازق على		كلية هندسة

		1002488		حسام حمدى احمد محمد		كلية هندسة

		1002503		عمرو مجدى احمد البدوى غانم		كلية هندسة

		1002522		محمد على حسن عبد الرحيم		كلية هندسة

		1002527		محمود شريف محمود عبد الحميد محمد		كلية هندسة

		1002537		احمد ماهر حمدى عبد الحميد		كلية هندسة

		1002542		شريف طارق مصطفى البكرى		كلية هندسة

		1002544		عمرو محمد احمد البدوى على		كلية هندسة

		1002611		ايمان محمد اسماعيل صالح		كلية هندسة

		1002618		خلود ماهر محمد شعبان		كلية هندسة

		1002654		ندا ابراهيم عبد المجيد احمد يوسف		كلية هندسة

		1002667		مريم حسن يسن عبد الرحمن شبيطه		كلية هندسة

		1002692		زياد محمد سعيد مدكور		كلية هندسة

		1002701		عمرو عادل علي نصر احمد		كلية هندسة

		1002768		احمد على احمد على		كلية هندسة

		1002772		عبد الرحمن مجدى محمد كيلانى		كلية هندسة

		1003445		عبد الرحمن حسين محمد عبد الكريم		كلية هندسة

		1003450		كريم على عزام هاشم		كلية هندسة

		1003453		مصطفى محمود سامى بدوي محمود		كلية هندسة

		1003454		هشام اشرف فتحى محمد مصطفى		كلية هندسة

		1003477		دينا ممدوح عبد القادر عبد الهادى		كلية هندسة

		1003479		سارة عادل عبد المنعم عبد العزيز		كلية هندسة

		1003480		سارة محمد شعبان محمد		كلية هندسة

		1005236		هايدي عادل محمد شعراوي		كلية هندسة

		1004706		دينا محمد عبد الوهاب محمد حمد الله		كلية هندسة

		1004711		نوران علاء الدين احمد محمد على		كلية هندسة

		1004713		يمنى هانى فوزى الشوبكى		كلية هندسة

		1004724		اسلام هشام عطاالله محمود حرحش		كلية هندسة

		1004732		كريم ماجد محمدفايز حجاب		كلية هندسة

		1004736		محمد احمد الهادى سعد النجار		كلية هندسة

		1004742		محمد على محمود محمد فهمى		كلية هندسة

		1004750		يحيى محمد يحيى عبد المقصود دغيدى		كلية هندسة

		1004887		سارة محمد بيومي محمد		كلية هندسة

		1004908		ابرام هشام فريد لمعي		كلية هندسة

		1004914		احمد عمرو محمد الظواهري		كلية هندسة

		1005327		مصطفى سامح عبد الله الطنطاوى		كلية هندسة

		1005329		ميناحمدى صموئيل اسحق		كلية هندسة

		1005332		هشام عادل محمد عز الدين حسين فهمى		كلية هندسة

		1005352		عبير ايمن احمد على البحيرى		كلية هندسة

		1005377		اسراء صابر عبد العزيز حسن		كلية هندسة

		1005386		مينا رؤوف عزيز حنا		كلية هندسة

		1005387		احمد اسماعيل حامد الامبابي		كلية هندسة

		1005390		كريم عصام محمد احمد سالم		كلية هندسة

		1004915		احمد كمال محمد ابو النصر كمال زايد		كلية هندسة

		1004923		ايمن سعيد عطيه محمد صقر		كلية هندسة

		1004928		ديفيد رفيق بشرى جاد السيد		كلية هندسة

		1004929		سيف محمد كمال حسن		كلية هندسة

		1004932		طه خالد حسين فرغلي محمد سلطان		كلية هندسة

		1003540		ادهم عصمت عبد العزيز موسى		كلية هندسة

		1003550		محمد محمود عبد الشهيد عبد الرحمن		كلية هندسة

		1003572		امانى عاطف حسن عبد اللاه		كلية هندسة

		1003587		نجلاء حسان محمد احمد		كلية هندسة

		1003620		ادهم محمود زكي محمد		كلية هندسة

		1003627		كريم طارق عبد الظاهر محمد		كلية هندسة

		1003636		علي حسين احمد عيسي		كلية هندسة

		1003653		دينا احمد السعيد محمد		كلية هندسة

		1003678		احمد علاء على شعبان		كلية هندسة

		1003679		احمد محمد محمد سالم		كلية هندسة

		1003694		عمرو حمزه على فهمى		كلية هندسة

		1003706		مصطفى محمد زكريا احمد		كلية هندسة

		1003764		اية عادل مصطفى محمد		كلية هندسة

		1003811		احمد محمد شاكر عبد التواب		كلية هندسة

		1003818		شادى فهيم حسن فهيم		كلية هندسة

		1004012		احمد خالد فاروق حسين رضوان		كلية هندسة

		1004015		احمد ماجد حسن السحار		كلية هندسة

		1004022		بيتر رأفت شفيق ناعوم		كلية هندسة

		1004025		طارق خالد سعد عبد العليم عمر		كلية هندسة

		1004320		احمد محمد جمال الدين عبد السلام حسن		كلية هندسة

		1004389		حازم محمد الحسينى غنيم		كلية هندسة

		1004391		حامد جمال حامد على احمد		كلية هندسة

		1004397		عبد الرحمن مصطفى محمد ابراهيم فتحى زايد		كلية هندسة

		1004399		على ناصر محمود عبد القادر		كلية هندسة

		1005237		هدي خالد عبد المنعم يحيي حسان		كلية هندسة

		1005250		محمد طارق عبد الرحيم ابراهيم		كلية هندسة

		1005251		مصطفى مجدى احمد القاضى		كلية هندسة

		1005252		ادهم مصطفى سمير موسى		كلية هندسة

		1005253		اسر هشام صبحى عبد الفتاح		كلية هندسة

		1005254		بيجاد مجدى السيد عبد السلام زكى		كلية هندسة

		1005255		عبد الحفيظ سعيد عبد الحفيظ محمد		كلية هندسة

		1005257		على اسامه اسماعيل الفولى		كلية هندسة

		1005267		ريم مصطفى عبد العزيز مصطفى		كلية هندسة

		1005274		اية طه على عبد الجواد		كلية هندسة

		1005299		احمد محمد رجائى قطب محمد بدر		كلية هندسة

		1005300		احمد ناصر عبد العزيز كامل		كلية هندسة

		1005301		احمد ياسر ابوالمكارم محمد		كلية هندسة

		1005302		المعتز بالله رفعت فؤاد امام عمر		كلية هندسة

		1005303		اندرو نبيل حكيم بهنان سلامه		كلية هندسة

		1005304		اياد محمود محمد السعيد		كلية هندسة

		1005307		شريف محمد فايز عطيه المرسى خير الله		كلية هندسة

		1005309		عبد الله محمد محمد احمد حسنين		كلية هندسة

		1005311		عمر خالد ممدوح محمود		كلية هندسة

		1003518		عاصم عبد الناصر جبرتي عبد الواحد		كلية هندسة

		1003520		عبد الله محمود فرحات مصطفى		كلية هندسة

		1003521		عمرو صلاح عبد المنعم على السيد		كلية هندسة

		1003524		مجدى محسن احمد عبد المجيد		كلية هندسة

		1003539		احمد محمد عبد رب النبى ابراهيم		كلية هندسة

		1004332		محمد رفيق فتحى محمد		كلية هندسة

		1004334		محمد صلاح محمد احمد محمد		كلية هندسة

		1004337		مصطفى بلال ابراهيم مصطفى مرجان		كلية هندسة

		1004355		بسنت مدحت فؤاد عبد الشافى		كلية هندسة

		1004360		مرام ادهم مصطفى محمد		كلية هندسة

		1004361		مريم احمد وليد عبد الفتاح المراغى		كلية هندسة

		1004381		احمد اسامه عبد الرشيد عبد الرحيم		كلية هندسة

		1004382		احمد حسين على احمد عمران		كلية هندسة

		1004383		احمد عادل عباس العطار		كلية هندسة

		1004384		احمد عبد اللطيف حسين فهمى بسيونى		كلية هندسة

		1004386		احمد محمد علاءالدين محمد كامل قائد		كلية هندسة

		1004387		اسامه صلاح محمد عبد الرحمن		كلية هندسة

		1004400		عمرو طارق محمد يونس		كلية هندسة

		1004401		عمرو على ابراهيم محمد		كلية هندسة

		1004402		فادى عاطف صديق يوسف		كلية هندسة

		1004405		كريم محمود عبد العزيز السيد احمد		كلية هندسة

		1004407		محمد احمد حلمى ابوالسعود		كلية هندسة

		1004410		محمد عبد الله محمد سلام		كلية هندسة

		1004413		محمد ممدوح محمد عبد العال بدوى		كلية هندسة

		1004421		مينا سامح فايق دميان		كلية هندسة

		1004423		وليد محمد احمد محمد خليل		كلية هندسة

		1004424		يوسف هشام حسن احمد ونس		كلية هندسة

		1004476		ياسمين محمود سعد عبد الحميد		كلية هندسة

		1004553		عبد الرحمن حسام يحيى عبد الرؤوف		كلية هندسة

		1004554		عبد الرحمن محسن عبده محمود البدري		كلية هندسة

		1004560		كريم صلاح الدين احمد فؤاد كامل		كلية هندسة

		1004564		محمد شعبان طه ابراهيم طه		كلية هندسة

		1004595		ريهام هشام عبد المحسن قنديل		كلية هندسة

		1004601		مادونا جمال رياض سعد		كلية هندسة

		1004609		منار على بيومى على الكومى		كلية هندسة

		1004618		نوران محمود مصطفي العنتبلي		كلية هندسة

		1004623		هبة ابراهيم عبد المجيد ابراهيم منصور		كلية هندسة

		1004648		لؤى علاء الدين على عبد اللطيف		كلية هندسة

		1004657		اسلام ضياء الدين سليمان الطيار		كلية هندسة

		1004659		حسام محمود مبروك مبارك حسن		كلية هندسة

		1004666		نادر نسيم كمال ويصا		كلية هندسة

		1004667		هادى محمود محمد على الخلوصى		كلية هندسة

		1004687		اسماء حسن عبد الحميد احمد الملطاوى		كلية هندسة

		1004695		ريهام كرم عبد الله عبد الرحيم مسعود		كلية هندسة

		1004696		منة الله مسعد محمود عبد الحميد مشه		كلية هندسة

		1004948		محمد عادل محمد احمد		كلية هندسة

		1004957		مصطفى جمال نصر عبد الله		كلية هندسة

		1004960		يوسف علي عبد الاول صالح		كلية هندسة

		1004966		ساره اسامه عبد الغفور احمد احمد هدهد		كلية هندسة

		1004978		احمد محمد احمد الجميل		كلية هندسة

		1004980		توفيق عواد توفيق احمد		كلية هندسة

		1004983		محمد صلاح الدين حسين على		كلية هندسة

		1004984		مصطفى مجدى شاكر السيد		كلية هندسة

		1004995		احمد محمد عبد السلام ابراهيم حتحوت		كلية هندسة

		1004996		احمد محمد فاروق محمد		كلية هندسة

		1005012		اسراء هشام انور مصطفى على المغربى		كلية هندسة

		1005022		نورهان يحيى محمد حسن العجاتى		كلية هندسة

		1005044		طه منتصر مصطفى طه		كلية هندسة

		1005047		عبد الرحمن ناصر الدين اسماعيل ناصر اسماعيل		كلية هندسة

		1005052		عمر اسامه عبد المعطي مرسي		كلية هندسة

		1005057		فهمى هادى محمد فهمى الديب		كلية هندسة

		1005064		محمد طارق حافظ السيد سكر		كلية هندسة

		1005066		محمد محسن احمد محمد بدران		كلية هندسة

		1005067		محمد منير مصلح الحريري		كلية هندسة

		1005070		يحيى رأفت عبد التواب احمد		كلية هندسة

		1005108		علياء محمد ابراهيم محمد		كلية هندسة

		1005115		خالد عبد الناصر يس مصطفى احمد		كلية هندسة

		1005120		ابراهيم محمد ابراهيم الزغبي		كلية هندسة

		1005137		منة الله محمد احمد حسن سرور		كلية هندسة

		1005186		انجي محمد طه نصر		كلية هندسة

		1005206		سارة وجيه عبد الرؤف الغباشي		كلية هندسة

		1005213		كارولين مجدي فضل باسليوس		كلية هندسة

		1005313		كريم محمد ابراهيم محمد الفرا		كلية هندسة

		1005316		محمد اشرف احمد فتحى القاضى		كلية هندسة

		1005318		محمد سليمان على محمد على عاصى		كلية هندسة

		1005319		محمد طارق رضا بحر		كلية هندسة

		1005320		محمد عصام متولى عبد الغنى		كلية هندسة

		1005321		محمد مجدى محمد طاهر ابراهيم		كلية هندسة

		1005323		محمد مرغنى محمد مرغنى احمد		كلية هندسة

		1005324		محمود احمد حسنين نور الدين احمد		كلية هندسة

		1005391		محمد مهدي نور الدين ابراهيم نورالدين		كلية هندسة

		1005392		معتز محمد مدحت حلمي		كلية هندسة

		1005405		ياسمين احمد محمد كامل عبد الحليم		كلية هندسة

		1005407		رنا طارق لبيب احمد		كلية هندسة

		1005421		احمد شريف اسماعيل محمد		كلية هندسة

		1005422		احمد عصام الدين ابراهيم مدبولى		كلية هندسة

		1005427		باتير حسام سمير فام		كلية هندسة

		1005428		طارق عاطف كمال احمد		كلية هندسة

		1005429		عبد الرحمن احمد مرزوق عبد النبى		كلية هندسة

		1005442		معتز سعيد محمد ماضى		كلية هندسة

		1005452		عمر هشام محمد ممدوح طه		كلية هندسة

		1005471		رنا خالد محمد حامد		كلية هندسة

		1005486		ياسمين احمد يسرى محمد		كلية هندسة

		1005500		احمد محمد رؤوف احمد عزت زايد		كلية هندسة

		1005501		باهر محسن عطيه محمد الشيمى		كلية هندسة

		1005507		فادى فيليب فرج رزق خليل		كلية هندسة

		1005509		محمد صلاح الدين محمد جمال الدين الشاذلى		كلية هندسة

		1005532		زياد محمد احمد محمد العزيزي		كلية هندسة

		1005535		علي عبد الفتاح علي طه نوفل		كلية هندسة

		1005538		محمد فكري عدلي محمد عزت		كلية هندسة

		1005539		مصطفي علي عبد السلام دويدار		كلية هندسة

		1005542		محمد اشرف احمد عطوه		كلية هندسة

		1005552		سوزان مؤمن عبد العزيز عبد الصمد		كلية هندسة

		1005573		حازم محمد حسن عبد القادر		كلية هندسة

		1005622		حسام محمد حسن سعاده		كلية هندسة

		1005626		ابراهيم عبد المنعم محمد محمود		كلية هندسة

		1005636		عفاف حمادة فوزى حسن محمود		كلية هندسة

		1005642		هدير ايمن صلاح الدين احمد		كلية هندسة

		1005647		احمد ياسر حامد رمزى		كلية هندسة

		1005650		كريم احمد عبد الله محمد		كلية هندسة

		1005810		شيماء محمود محمد خليفه		كلية هندسة

		1005813		سارة خالد حسن عبد الحميد		كلية هندسة

		1005823		ميار عادل محمود عبد الشافي		كلية هندسة

		1005856		نورهان عبد الله عبد اللطيف غطاس		كلية هندسة

		1005872		شهيره هانيء حسين محمد امين		كلية هندسة

		1005892		مروان مجدى سيد سليمان		كلية هندسة

		1005894		احمد جمال حسن عبد الشافى		كلية هندسة

		1005930		منار ماجد منير محمد		كلية هندسة

		1005931		نوران سعيد محمد مصطفي		كلية هندسة

		1005938		محمد علاءالدين عبد الحميد حفني		كلية هندسة

		1005948		نوران محمد فاروق نور الدين محمد		كلية هندسة

		1005962		كريم محمد احمد عيسى		كلية هندسة

		1006100		كريم طارق احمد رياض		كلية هندسة

		1006120		عاصم عبد الباسط عبد التواب محمد احمد		كلية هندسة

		1006123		محمد ثروت عثمان محمد امين		كلية هندسة

		1007012		احمد مصطفى عرفه محمد		كلية هندسة

		1007037		اسلام محمود مصطفي سيد احمد		كلية هندسة

		1007080		جون تاوضروس عطيه تاوضروس		كلية هندسة

		1007084		حازم وصفى صادق تاوضروس		كلية هندسة

		1007157		عبد الرحمن مصطفى سيد عبد الرحيم		كلية هندسة

		1007329		محمد مجدى احمد معوض		كلية هندسة

		1007330		محمد مجدى السيد طنطاوى		كلية هندسة

		1007345		محمد ناجي محمود احمد		كلية هندسة

		1007457		احمد ماهر تهامى محمد		كلية هندسة

		1007472		اسلام عاطف جمعه حسين		كلية هندسة

		1007484		عبد الرحمن احمد محمد علي مطر		كلية هندسة

		1007493		عمر ابوالعلا عبد الحميد صالح		كلية هندسة

		1007532		محمد عبد الله محمود محمد		كلية هندسة

		1007549		مصطفى حسين على نصار		كلية هندسة

		1008532		اية مصطفى عبد القادر معوض		كلية هندسة

		1008727		منال محمد عبد الرحمن مصطفى		كلية هندسة

		1009319		امل سامى احمد محمود		كلية هندسة

		1009383		دينا مجدي محمد محمد		كلية هندسة

		1010173		احمد اشرف احمد سامى محمد		كلية هندسة

		1010178		احمد جميل على محمود		كلية هندسة

		1010206		احمد محمد عبد الكريم احمد		كلية هندسة

		1010215		احمد مدحت ابراهيم محمد		كلية هندسة

		1010229		اسلام خالد خليل ابراهيم		كلية هندسة

		1010236		اسلام محمد عبده صيام		كلية هندسة

		1010311		عبد الرحمن علاء الدين امبابى امام		كلية هندسة

		1010318		عبد الرحمن محمد كامل اسماعيل		كلية هندسة

		1010368		محمد احمد ابراهيم حبشى		كلية هندسة

		1010380		محمد حسام عادل السيد		كلية هندسة

		1010401		محمد طارق عبد المنعم يوسف		كلية هندسة

		1010403		محمد عادل عبد اللطيف عبد الخالق		كلية هندسة

		1010434		محمد ياسر سيد محمد حمزه		كلية هندسة

		1010436		محمد يسري محمد محمود عامر		كلية هندسة

		1010448		محمود صلاح محمود عبد الغفار		كلية هندسة

		1010480		نادر مجدي احمد احمد		كلية هندسة

		1010495		ابانوب ميمى سامى عزيز		كلية هندسة

		1010503		احمد اسامه محمد محمد محرم		كلية هندسة

		1010507		احمد اشرف عبد الغنى محمد الحلوجى		كلية هندسة

		1010516		احمد جمعه عبد الفتاح على		كلية هندسة

		1010558		احمد عبد الحليم محمد عبد الحليم		كلية هندسة

		1010600		احمد محمد فرج الله حسنين		كلية هندسة

		1010615		احمد مصطفى يوسف ابراهيم		كلية هندسة

		1010649		اسلام محمد سعيد مصطفى احمد		كلية هندسة

		1010650		اسلام محمد صبري محمد عامر		كلية هندسة

		1010680		بيشوى سامى بشرى فهمى		كلية هندسة

		1010725		رامي باسم محمد رشاد دخيل		كلية هندسة

		1010731		زياد ابراهيم عبد العاطي محمد		كلية هندسة

		1010732		سامح اشرف محمد فرج		كلية هندسة

		1010734		سعد مدحت سعد حسن		كلية هندسة

		1010785		عبد الوهاب حمدى عبد الوهاب عبد الحليم		كلية هندسة

		1010813		عمر محمد خليفة حسان		كلية هندسة

		1010841		كريم حسن سعدي علي حامد		كلية هندسة

		1010868		محمد احمد حسن امام		كلية هندسة

		1010871		محمد احمد رمضان نقي		كلية هندسة

		1010877		محمد احمد فؤاد محمد		كلية هندسة

		1010904		محمد جمال محمد عطيه		كلية هندسة

		1010917		محمد خالد انور محمد خليفة		كلية هندسة

		1010944		محمد سيد عبد المنعم ابو زيد		كلية هندسة

		1010972		محمد علاءالدين ابراهيم زكي		كلية هندسة

		1011019		محمد يحيى فتحي غريب		كلية هندسة

		1011035		محمود شريف قرني شعبان		كلية هندسة

		1011039		محمود عبد الرازق امين حسونة		كلية هندسة

		1011056		مختار احمد مختار محمد		كلية هندسة

		1011078		مصطفى سعد الدين حسن محمد عثمان		كلية هندسة

		1011083		مصطفى عاطف عباس ندا		كلية هندسة

		1011096		مصطفى محمود عطا عبادة		كلية هندسة

		1011103		ممدوح محمد عبد العال محمد عبد العال		كلية هندسة

		1011123		هشام عبد العزيز عبد السلام المغربي		كلية هندسة

		1011165		عبد الرحمن احمد عبد الستار احمد		كلية هندسة

		1011172		محمد احمد بدر احمد الغنام		كلية هندسة

		1011180		محمود عربى ابراهيم ابراهيم		كلية هندسة

		1011181		مروان سامي لطفي عبد العظيم		كلية هندسة

		1011640		اية عابد مصطفى عبد الرازق القط		كلية هندسة

		1011769		دينا حسين السيد عبد الخالق		كلية هندسة

		1011779		زينب عبد الحميد احمد محمد		كلية هندسة

		1011859		فاطمة على حسين اسماعيل عبده		كلية هندسة

		1012222		سارة صلاح الدين محمد فهمى محمد		كلية هندسة

		1012223		سارة عادل عبد العظيم محمد		كلية هندسة

		1012354		ايمان اسماعيل عبد اللطيف محمد		كلية هندسة

		1012439		نور الهدى محمود محمد محمود		كلية هندسة

		1012454		هبة عبد الفتاح عبد اللاه حسن		كلية هندسة

		1012499		شريف جمال حسن محمد فراج		كلية هندسة

		1012507		علاء الدين ممدوح عبد الحميد فهمى محمد زكى		كلية هندسة

		1012563		محمود مصطفى كامل احمد دسوقى محمد		كلية هندسة

		1012596		احمد ممدوح تمام حمد الله تمام		كلية هندسة

		1012969		محمد احمد حسن تهامى		كلية هندسة

		1013075		سليم مجدى محمد محمد سليم		كلية هندسة

		1013110		محمد صلاح محمد حسين		كلية هندسة

		1013127		مصطفى ايمن محمد محمود		كلية هندسة

		1013529		عمر مجدى شوقى عبد الرحمن		كلية هندسة

		1013567		محمد خالد فؤاد خليل		كلية هندسة

		1013623		مصطفى عبد العليم محمد خميس		كلية هندسة

		1014184		اية عزت احمد محمد		كلية هندسة

		1014236		سارة قطب محمد محمد		كلية هندسة

		1014250		سمية حسين رشاد محمد		كلية هندسة

		1014271		لمياء عيد عبد الوهاب سلومة		كلية هندسة

		1014337		اميرة اسامه محمد احمد غانم		كلية هندسة

		1014402		فاطمة حسن عبده امام		كلية هندسة

		1014409		محاسن محسن يحيى متولي		كلية هندسة

		1014936		اسراء يحيى ابوالمجد على		كلية هندسة

		1014938		اسماء اسماعيل سيد مصطفى		كلية هندسة

		1014947		امل جمال سعد محمود المغربى		كلية هندسة

		1014978		خلود على عبد الغنى على ابوالحسن		كلية هندسة

		1014988		رنا عادل محمد عبد المجيد زين		كلية هندسة

		1014989		روان رمزى سيد لبيب		كلية هندسة

		1015036		منة الله خالد حلمى متولى		كلية هندسة

		1015053		ندى بلال صابر محمد صادق		كلية هندسة

		1015099		اسراء وحيد محمد عبد القادر		كلية هندسة

		1015138		بسمة جمال محمود عبد الرحيم		كلية هندسة

		1015184		سارة جمال عبد العزيز على		كلية هندسة

		1015185		سارة رجب محمود على سليمان		كلية هندسة

		1015194		سارة محمد بخيت سرور		كلية هندسة

		1015198		سماح ابراهيم على فرج السداوى		كلية هندسة

		1015202		سمر شريف امام سيف		كلية هندسة

		1015220		مارينا ناجى جيد صالح		كلية هندسة

		1016216		احمد سيد مسلم شحاتة سلامه		كلية هندسة

		1016229		احمد مؤمن محمود عبد الفتاح		كلية هندسة

		1016248		احمد يحى على الشافعى		كلية هندسة

		1016252		اسلام رضا عبد المعبود علام		كلية هندسة

		1016256		اسلام محمد عبد العليم عبد الجليل		كلية هندسة

		1016258		اسلام مصطفى السيد الهوارى		كلية هندسة

		1029612		مني احمد محمد احمد		كلية هندسة

		1029627		احمد جمال فتحى ابراهيم		كلية هندسة

		1029630		احمد رضا عبد السلام محمود		كلية هندسة

		1021571		اية محمود ابراهيم السيد		كلية هندسة

		1017222		اشرف سعيد احمد على مرعى		كلية هندسة

		1017257		محمود عبد الله زكريا على		كلية هندسة

		1017258		محمود عماد الدين عبد الله محمد		كلية هندسة

		1020455		اروى محمد نجيب احمد على		كلية هندسة

		1022719		اية احمد صلاح عبد المقصود		كلية هندسة

		1022725		اية سيد محمد عبد الرحيم		كلية هندسة

		1022761		سارة نبيل محمد على حسن		كلية هندسة

		1019201		ابراهيم سيد عبد الرحمن عبد السميع		كلية هندسة

		1019214		احمد عادل محمود محمد حجاج		كلية هندسة

		1019255		باسم احمد بدوى محمد		كلية هندسة

		1019390		احمد الصاوى محمد عمر		كلية هندسة

		1019434		احمد محمد عبد الخالق راغب		كلية هندسة

		1019467		اسلام عادل محمود محمد		كلية هندسة

		1019497		بولا ادوار عطيه مخائيل		كلية هندسة

		1019592		على رضا على قاسم		كلية هندسة

		1019593		على رمضان عبد الحميد حسين		كلية هندسة

		1019608		عمر مجدى عباس عبد الحليم		كلية هندسة

		1019609		عمر محمد حسن عثمان		كلية هندسة

		1019733		محمد نبيل مصطفى طلعت		كلية هندسة

		1019777		مصطفى مجدى محمد ابراهيم		كلية هندسة

		1020534		سهى محمد عبد الجيد محمد بركة		كلية هندسة

		1020559		منة الله شكرى حسين امام		كلية هندسة

		1021385		روان احمد محمد احمد		كلية هندسة

		1026949		مصطفى جمال محمد حسين الجيار		كلية هندسة

		1026956		ديفيد صابر سامى حكيم		كلية هندسة

		1026958		عاصم مختار محمد احمد حسين		كلية هندسة

		1026996		نهال اسامه عبد المقصود على السيد		كلية هندسة

		1027069		كريم محمد محمد محمد		كلية هندسة

		1027499		عبد الرحمن احمد عبد الحفيظ محمد		كلية هندسة

		1027574		محمد علاء الدين سالم محمد		كلية هندسة

		1027999		اسماء علاء الدين منصور عثمان		كلية هندسة

		1028178		نهلة نور عبد الرازق على		كلية هندسة

		1016272		حسام رضا حسن محمود		كلية هندسة

		1016281		شادى ظريف جاب الله هابيل		كلية هندسة

		1016293		عاصم محمد محمد السيد		كلية هندسة

		1017263		يس محمد احمد السطوحي		كلية هندسة

		1018145		منى ناصر جابر صالح		كلية هندسة

		1018148		نورهان احمد محمد على احمد		كلية هندسة

		1018250		تقى عفيفى حافظ عفيفى		كلية هندسة

		1018260		خلود مصطفى محمد فؤاد		كلية هندسة

		1018266		دينا جلال معوض عيسى		كلية هندسة

		1018320		شيماء حسين ابراهيم محمد		كلية هندسة

		1018456		سحر عادل حامد محمود		كلية هندسة

		1021964		خلود صلاح عباس مصطفى		كلية هندسة

		1021965		داليا ابراهيم حسن ابوالارشاد		كلية هندسة

		1022009		منار محمد سعد الدين على احمد		كلية هندسة

		1022044		هبة الله علي حسن علي هنيدي		كلية هندسة

		1022610		رانا طلعت عبد الباقى مرسي		كلية هندسة

		1019784		معاذ عطيه عبد الحليم محمود		كلية هندسة

		1019819		هيثم محمد احمد يمانى		كلية هندسة

		1020428		مادونا ريمون رياض خليل		كلية هندسة

		1016305		عبد الرحمن على عبد الرحمن على		كلية هندسة

		1016320		عمرو خالد عبد المجيد صبرى شفيق		كلية هندسة

		1016330		محمد احمد امين احمد		كلية هندسة

		1016346		محمد راضى محمد احمد		كلية هندسة

		1016350		محمد صلاح محمود الصادق		كلية هندسة

		1016351		محمد عادل عطيه الهادى الجمال		كلية هندسة

		1016353		محمد عبد الباسط عبد الهادى ابراهيم		كلية هندسة

		1016371		محمد فاروق احمد سلامه عبد الوهاب		كلية هندسة

		1016411		مصطفى احمد السيد محمد الصاوى		كلية هندسة

		1016420		معوض ياسر معوض على محمود		كلية هندسة

		1016435		ياسر عبد اللطيف محمد اسماعيل		كلية هندسة

		1016449		ابراهيم حسن سيد الهلالى		كلية هندسة

		1016458		ابراهيم محمود عبد العزيز احمد عليوة		كلية هندسة

		1016479		احمد جمال احمد ياسين محمد		كلية هندسة

		1016511		احمد شوقى عيد خليفة نوفل		كلية هندسة

		1016529		احمد عبد الرحمن محمد السباعي		كلية هندسة

		1016621		اسلام عادل عطيه ابراهيم محمد		كلية هندسة

		1016632		اسلام ممدوح عز الدين عبد الهادى		كلية هندسة

		1016635		اسماعيل محمد اسماعيل محمد		كلية هندسة

		1016683		حازم زين العابدين احمد محمد مصطفى		كلية هندسة

		1016698		حسام طارق حسن متولى احمد		كلية هندسة

		1016707		حسن محمد عبد الباسط عبد الرازق		كلية هندسة

		1016714		حسين محمد محمود سويدان		كلية هندسة

		1016739		سلمان يوسف عبد الغنى عبد العزيز		كلية هندسة

		1016771		عادل طارق محمد كامل توفيق		كلية هندسة

		1016781		عبد الرحمن احمد مغربى احمد		كلية هندسة

		1016804		عبد الرحمن وحيد محمود سليمان عبد الدايم		كلية هندسة

		1016819		عبد الماجد احمد على خليفة		كلية هندسة

		1016855		عمرو عادل عبد التواب عبد الخالق		كلية هندسة

		1016879		كارلوس عبد النور فهمى عبد النور		كلية هندسة

		1016910		محمد ابراهيم محمد حبلص		كلية هندسة

		1016914		محمد احمد ابوالعلا بهنساوى ابو العلا		كلية هندسة

		1016917		محمد احمد رضوان محمد احمد		كلية هندسة

		1016918		محمد احمد عبد الحليم محمد احمد		كلية هندسة

		1016919		محمد احمد عبد العظيم احمد مرسى		كلية هندسة

		1016927		محمد اشرف بخيت عبد العال		كلية هندسة

		1016932		محمد السيد محمد اسماعيل		كلية هندسة

		1016949		محمد حسن محمد على حسن		كلية هندسة

		1016951		محمد حسين بيومى خليل		كلية هندسة

		1016968		محمد رضا عبد المجيد حسن		كلية هندسة

		1016981		محمد سيد عبد العزيز جمعه		كلية هندسة

		1016990		محمد صلاح سيد عبد الرحمن		كلية هندسة

		1017003		محمد عبد الحى اسماعيل احمد حسن		كلية هندسة

		1017030		محمد فوزى محمد بدوى الخولى		كلية هندسة

		1017046		محمد محمد عزت احمد		كلية هندسة

		1017103		محمود صبرى محمود محمد حسن		كلية هندسة

		1017111		محمود علي محمود علي كريم		كلية هندسة

		1017152		مصطفى علاء الدين عبد الوهاب محمد		كلية هندسة

		1017155		مصطفى فؤاد محمد عثمان		كلية هندسة

		1017161		مصطفى مجدى عبد الفتاح محمد عوض		كلية هندسة

		1017173		مصطفى نبيل سيد عواد الجيزاوى		كلية هندسة

		1017176		معاذ خالد محمود محمد حسن		كلية هندسة

		1017178		معاز ياسر ابراهيم عبد الفتاح		كلية هندسة

		1017213		احمد حماد احمد عبد الدايم		كلية هندسة

		1017218		اسلام احمد محمد نادى محمد		كلية هندسة

		1017220		اسلام سعد عبد التواب سليم		كلية هندسة

		1017221		اسلام صبرى جادالله عطيه حشيش		كلية هندسة

		1028193		هاجر علاء الدين فاروق عبد الحميد		كلية هندسة

		1028555		محمد احمد سعيد عبد العظيم		كلية هندسة

		1028577		محمد عبد الرازق صبحي عبد الرازق		كلية هندسة

		1028615		معز محمود محمد المصري		كلية هندسة

		1028631		احمد صابر عبد الله عبد الفتاح		كلية هندسة

		1028677		كمال السعيد ابراهيم زكي الدين		كلية هندسة

		1028707		محمود احمد حسن انور		كلية هندسة

		1028859		امل محمد ابراهيم عبد المعبودحماد		كلية هندسة

		1028880		رندا رضا عاطف الزكى		كلية هندسة

		1028881		روان حلمى احمد عبد الحفيظ		كلية هندسة

		1028968		سلمى عبد المنعم عبد المطلب محمد ابو موسى		كلية هندسة

		1029176		اميمه جمعه عبد العظيم محمد		كلية هندسة

		1029225		سمر هشام السيد محمد		كلية هندسة

		1029262		نانسى سيد احمد احمد سليمان		كلية هندسة

		1029405		عصام عبد التواب عبد العظيم على		كلية هندسة

		1029566		نهاد صلاح عبد النبى بغدادى		كلية هندسة

		1026106		ايمان محمد مصطفى عبد الجواد		كلية هندسة

		1026133		فاطمة خليل جمال خليل		كلية هندسة

		1026762		مريم طارق احمد عبد العزيز مرسى		كلية هندسة

		1026808		دينا احمد طه عليوه		كلية هندسة

		1023640		محمد احمد محمد خليفه		كلية هندسة

		1023646		محمود محمد حسنون عبده		كلية هندسة

		1023651		احمد محمود ابراهيم عبد الباقى		كلية هندسة

		1023679		مصطفى سمير ابو ضيف عبد الرازق		كلية هندسة

		1023749		هاجر محسن عبد اللطيف عبد الغنى		كلية هندسة

		1023750		هدى ممدوح حلمى النمرسى		كلية هندسة

		1023760		سارة محمد جابر رمضان		كلية هندسة

		1023833		اسر علاء الدين محمد عز الدين الملا		كلية هندسة

		1023844		عبد الرحمن احمد جابر احمد		كلية هندسة

		1023846		عبد الرحمن سامح عاطف محمود		كلية هندسة

		1023852		عمر شريف عبد اللطيف محمد سلامه		كلية هندسة

		1023860		محمد لطفى محمود حماد		كلية هندسة

		1023865		محمود حسام الدين عبد الهادى حسن		كلية هندسة

		1023866		مصطفى حسن فتحى عبد الحفيظ		كلية هندسة

		1023867		مصطفى عمرو يوسف كامل السيد		كلية هندسة

		1023870		ياسر هشام عزت عبد الباقى الشريف		كلية هندسة

		1026816		سارة طارق عبد الوهاب عبد العظيم		كلية هندسة

		1026819		سعاد احمد محمد ابوالفتوح الملطاوى		كلية هندسة

		1026823		عبير فتحى سيد امين		كلية هندسة

		1026836		ندى رضا حسن ابراهيم الكردى		كلية هندسة

		1026840		نهى ممدوح عبد الحميد على عمر		كلية هندسة

		1026847		هبة الله محمد السيد معوض		كلية هندسة

		1026857		يسرا محمود محمد على عبد ربه		كلية هندسة

		1026884		سعيد رشاد السعيد محمد		كلية هندسة

		1026933		شادى عادل عبد الخالق السيد عزيزة		كلية هندسة

		1026934		طارق سليمان منصور سليمان		كلية هندسة

		1026937		على شكرى محمد حسن محمد		كلية هندسة

		1029633		احمد سند عبد العاطى محمد		كلية هندسة

		1021617		دينا صلاح مصطفى محمد		كلية هندسة

		1021639		ريهام هشام محمد عصمت		كلية هندسة

		1021669		سالي سعيد فضل عبد العزيز		كلية هندسة

		1021674		سلمى محمد عبد الفتاح محمود الشريف		كلية هندسة

		1021684		سمر خالد مصطفى ابراهيم		كلية هندسة

		1021772		منار ابراهيم يوسف امام عبد الهادى		كلية هندسة

		1021773		منار صلاح الدين محمد محمد احمد		كلية هندسة

		1021778		منال محمد عبد السميع عبد الظاهر		كلية هندسة

		1021834		نسمة نبيل على امين عز العرب		كلية هندسة

		1021940		انجي عبد الرحيم محمد ابو زيد		كلية هندسة

		1021954		ايمان نبيل سعيد عبد المولى		كلية هندسة

		1022810		هبة الله اسامه محمد يونس		كلية هندسة

		1022829		زينب السيد ابراهيم ابراهيم		كلية هندسة

		1023268		دينا عيد حلمى عبد العظيم		كلية هندسة

		1023289		سمية فتحى حسن على الطيب		كلية هندسة

		1023628		على عبد الله على على صالح		كلية هندسة

		1023871		يحيى عبد الرحيم على احمد محمد		كلية هندسة

		1023874		احمد حسام الدين حسين المتولي		كلية هندسة

		1023877		احمد سند احمد رجائى عبد العزيز		كلية هندسة

		1023878		احمد سيد محمد سيد		كلية هندسة

		1023881		احمد عادل عبد العظيم حسن		كلية هندسة

		1023883		احمد ماجد محمد محمود حماد		كلية هندسة

		1023890		اسلام يسري محمد عبده هيكل		كلية هندسة

		1023915		يوسف عادل احمد حسن حسين		كلية هندسة

		1023945		اسراء جابر عبد الحفيظ عبد الهادى		كلية هندسة

		1023963		شيماء محمد رشدى عبده على سليمان		كلية هندسة

		1023994		هدير محمد راشد نزهه		كلية هندسة

		1024137		رفيف ابو بكر محمد عبد المنعم		كلية هندسة

		1024157		اسلام احمد صادق علي		كلية هندسة

		1024345		احمد جاد عبد الكريم احمد		كلية هندسة

		1024676		احمد عيسى السيد على ابو رية		كلية هندسة

		1024687		طه عبد الحكيم عامر عثمان		كلية هندسة

		1024689		عمرو شريف محمد حسين		كلية هندسة

		1024690		عمرو محمود عبد العظيم مصطفى احمد الفشنى		كلية هندسة

		1024742		هدى حسن محمد عبد المنعم حسن		كلية هندسة

		1059168		كريم احمد حامد احمد		كلية هندسة

		1109671		مختار خالد مختارالديب محمد		كلية هندسة

		1109688		مصطفي محمود سليمان محمود سليمان		كلية هندسة

		1109702		وليد نادر حسنين احمد		كلية هندسة

		1109779		أحمد فؤاد فؤاد محمد أبو الفتوح		كلية هندسة

		1110044		انجيل الفونس فؤاد عبد الشهيد		كلية هندسة

		1110045		اوليفيا ناجى وليم زكى		كلية هندسة

		1110104		دينا عصام الدين ابراهيم محمود		كلية هندسة

		1110340		هديل محمد الامين عبد اللطيف عفيفى		كلية هندسة

		1109354		شادى سعيد اسماعيل منير		كلية هندسة

		1109415		محمود مجدي محمود حسين		كلية هندسة

		1109425		مصطفي مجدي محمد خليفة		كلية هندسة

		1109434		هيثم عزت محمد عبد الفتاح شومان		كلية هندسة

		1059175		محمد خالد السيد ابراهيم		كلية هندسة

		1059474		مروه عبد الحافظ خيرى عبد الحافظ		كلية هندسة

		1101667		عماد عادل نجيب جرجس		كلية هندسة

		1101759		مارى هانى انطون فوتى		كلية هندسة

		1101848		فرحه حسين عبد العزيز فهمى محمد عز الدين		كلية هندسة

		1101849		فريده امام محمد السعيد حسن		كلية هندسة

		1101850		فريده هشام عبد الحى الرفاعى		كلية هندسة

		1101856		مريم نزيه صادق مرجان		كلية هندسة

		1101858		مونيكا اميل فهمى حنين		كلية هندسة

		1101924		هند جمال مصطفى سعيد		كلية هندسة

		1101956		يوسف احمد كامل فضالي		كلية هندسة

		1101985		تقي محي الدين صادق عدلي		كلية هندسة

		1102026		ابانوب اسعد شفيق نقولا		كلية هندسة

		1102059		خالد جمال سعد ابو السعود		كلية هندسة

		1102118		محمود مصطفى عبد الفتاح مصطفى		كلية هندسة

		1102238		احمد حماده حماد محمد		كلية هندسة

		1102255		عبد المحسن ناصر عبد المحسن سيد		كلية هندسة

		1102263		محمد جلال محمد جودت		كلية هندسة

		1102268		محمد صلاح الدين عبد الله السيد		كلية هندسة

		1102280		أحمد جمال عبد الرحيم عبد الرحمن		كلية هندسة

		1102281		احمد سعيد سعد محمد		كلية هندسة

		1102283		أحمد على محمد على		كلية هندسة

		1102288		اسلام صابر رمضان ابراهيم		كلية هندسة

		1024782		اماني محمد محمد علي يوسف		كلية هندسة

		1025085		احمد ايمن طه المرسى ابراهيم		كلية هندسة

		1025097		احمد ماهر محمود مصطفى		كلية هندسة

		1025098		احمد مجدي سيد محمد		كلية هندسة

		1025151		فؤاد عادل فؤاد حسين		كلية هندسة

		1025328		محمود صفوت محمود توفيق		كلية هندسة

		1025347		هشام ابراهيم حافظ ابراهيم		كلية هندسة

		1025353		يزيد محمد فهمي محمد		كلية هندسة

		1025655		وليد شوقي محمد مأمون		كلية هندسة

		1025692		حسام حسني احمد غانم		كلية هندسة

		1025748		محمد علي احمد حسن الزمر		كلية هندسة

		1025760		محمود زيدان محمد خير الله		كلية هندسة

		1025765		محمود محمد محمود ثابت محمود		كلية هندسة

		1029640		شريف عصام عبد المنعم سويلم		كلية هندسة

		1029666		محمد محمود عبد الرحمن محمود		كلية هندسة

		1029669		ميسرة محمد محمد حمادة		كلية هندسة

		1029697		امنية سمير ثابت عبد الحافظ		كلية هندسة

		1030186		احمد محمد عبد الرحمن محمد السيد		كلية هندسة

		1030193		احمد ناجى حسن محمد		كلية هندسة

		1030207		حسام الدين صلاح راغب عبد المجيد		كلية هندسة

		1030216		صلاح الدين غمرى عبد اللطيف غمرىعطيه		كلية هندسة

		1030232		محمد مجدى محمد ابوالسعود		كلية هندسة

		1030244		محمود رضا رجب قطب طعيمه		كلية هندسة

		1030551		محمود مطاوع السيد حماد		كلية هندسة

		1030704		رحاب فرج طه حسن		كلية هندسة

		1030867		خالد سعد علي حسن مرجح		كلية هندسة

		1030891		عمر خطاب حسين خطاب السجيني		كلية هندسة

		1030894		عمرو السيد ابوزيد الشاهد		كلية هندسة

		1030905		محمد حسن علي حسن علي		كلية هندسة

		1030948		احمد عباس مراد عباس الطويل		كلية هندسة

		1030952		عمرو عباس مراد عباس الطويل		كلية هندسة

		1031133		جيهان محمود السيد محمود الغرباوي		كلية هندسة

		1031165		علياء سمير علي احمد الشاهد		كلية هندسة

		1031177		منار حسن عبد الحكم احمد محمد		كلية هندسة

		1031186		ميادة حسن عبد الجواد حسن		كلية هندسة

		1031862		حسين محمد كمال حفناوي		كلية هندسة

		1032037		جهاد عاشور امام عبد اللاه		كلية هندسة

		1032315		محمود حمزه عبد السيد حمزه		كلية هندسة

		1032318		محمود محمد اسماعيل اسماعيل		كلية هندسة

		1032320		محمود محمد خميس عليمى		كلية هندسة

		1032329		هشام عاطف عباس صادق		كلية هندسة

		1032533		منار عماد محمد السيد ابراهيم		كلية هندسة

		1033330		احمد محمود رشدي حسن		كلية هندسة

		1033349		محمد سلامه حامد سعد		كلية هندسة

		1033354		محمد يوسف محمد عبد الحميد		كلية هندسة

		1033845		احمد عبد المجيد حسن عقبى		كلية هندسة

		1033903		محمود عيد محمود رمضان		كلية هندسة

		1034687		احمد سعيد مصطفى السيد		كلية هندسة

		1034708		عبد الله حمدى طه عبد السلام		كلية هندسة

		1034716		كريم ضياء الدين القصبى احمد		كلية هندسة

		1034719		محمد احمد ذكى عبد الحكيم		كلية هندسة

		1034864		احمد محمد ربيع علي		كلية هندسة

		1034872		اسلام ابراهيم اسماعيل ابراهيم		كلية هندسة

		1034896		عبد الرحمن محمود عبد السلام امام		كلية هندسة

		1034929		محمد علي علي عبد الرحيم		كلية هندسة

		1034935		محمد يحي سعد رفاعي		كلية هندسة

		1034945		محمود سيد صلاح مهران		كلية هندسة

		1034949		محمود عبد الرحمن عبده بشير المقدم		كلية هندسة

		1034956		مصطفى احمد جمعه محمد سليمان		كلية هندسة

		1034958		مصطفى احمد محمد احمد		كلية هندسة

		1035194		اية اسماعيل محمد اسماعيل		كلية هندسة

		1035260		شيماء عادل عبد الحميد فرغل		كلية هندسة

		1035436		احمد على عبد النبى على		كلية هندسة

		1035463		محمد ربيع حنفى خليل		كلية هندسة

		1035760		ايمن على عباس عبد الحى شلش		كلية هندسة

		1109583		كمال طارق احمد عبد المجيد		كلية هندسة

		1109613		محمد خالد طه قطب		كلية هندسة

		1109624		محمد طارق احمد عبد الغفار		كلية هندسة

		1109642		محمد فوزى عبد الرءوف محمد		كلية هندسة

		1111927		سهر سمير سيد حسين		كلية هندسة

		1111936		شيماء ماهر سيد احمد البغدادى		كلية هندسة

		1112076		اسماء ابو سريع حسن سيد عامر		كلية هندسة

		1112080		الاء محمد شعبان عبد المالك		كلية هندسة

		1112117		ساره ناصر الدين محمد احمد يوسف		كلية هندسة

		1112128		غادة رضا مصطفى عبدالله		كلية هندسة

		1112501		عمر حلمي حسين مدبولي		كلية هندسة

		1112849		بولا رمزى انيس بشاى		كلية هندسة

		1112862		محمد احمد محمد عبداللطيف		كلية هندسة

		1113085		بيتر مجدى كمال بقطر		كلية هندسة

		1113582		ايه على محمد محمد مصطفى		كلية هندسة

		1114084		محمد رأفت عبدالحميد الطوخي		كلية هندسة

		1114210		محمود هريدى محمود هريدى		كلية هندسة

		1114593		عمرو مجدى على عبد الهادى		كلية هندسة

		1114627		محمد عبد الرازق محمود عبد الرازق		كلية هندسة

		1114775		صلاح اشرف صلاح احمد		كلية هندسة

		1035783		عبد الرحمن اسامه ابراهيم عبد الواحد		كلية هندسة

		1035840		محمد عواد عبد الستار بركات		كلية هندسة

		1035882		مصعب حسن كامل عثمان		كلية هندسة

		1035893		يوسف صلاح الدين عبد العزيز عبد العزيز		كلية هندسة

		1102696		هدير صلاح محمد السيد		كلية هندسة

		1102719		منى محمد محمود احمد		كلية هندسة

		1102750		هشام سيد حسن سيد احمد		كلية هندسة

		1102755		أحمد سامح امين الاعصر		كلية هندسة

		1102779		محمد مجدى عبد الله على		كلية هندسة

		1102857		أحمد رمزى ابراهيم على		كلية هندسة

		1102872		بيتر فايق فهيم لوندى		كلية هندسة

		1102876		رامى صبحى لاحظى سوريال		كلية هندسة

		1036168		اية عبد السلام احمد عبد السلام		كلية هندسة

		1036262		مروة اشرف محمود اسماعيل		كلية هندسة

		1036547		احمد محمد احمد توفيق		كلية هندسة

		1036817		احمد ابوالحمايد عبد الجيد المليجي		كلية هندسة

		1036827		احمد عبد القادر رياض سلمان		كلية هندسة

		1036840		حسين على محمد حسن الحديدى		كلية هندسة

		1036854		محمد حسن جمعه عكاشة		كلية هندسة

		1036855		محمد حسن محمد السيد		كلية هندسة

		1036859		محمد علام عبد الغني عبد الرازق هيكل		كلية هندسة

		1036861		محمد مجدي محمد محب الدين		كلية هندسة

		1037101		محمد عبد الحميد مرسى ابراهيم الشريف		كلية هندسة

		1037108		محمد مجدى رجب عبد الغفارعبد الرحمن		كلية هندسة

		1037113		محمود حسين محمد عبد الرازق		كلية هندسة

		1037456		سيد محمد سيد محمد		كلية هندسة

		1037493		مصطفى محمود محمد عبد المنعم		كلية هندسة

		1037739		احمد محمد سالم احمد		كلية هندسة

		1038294		بر عبد الحافظ عبد المغنى خليل		كلية هندسة

		1038297		خالد عبد الغفار مصطفى عبد الغفار		كلية هندسة

		1038303		صلاح عبد العظيم فضل مرسى		كلية هندسة

		1038475		محمد حامد عبد الباقي بركات		كلية هندسة

		1038572		احمد محمد خليفة احمد		كلية هندسة

		1056236		مرام علاء محمد احمد		كلية هندسة

		1058432		كريم ايمن محمد نجيب		كلية هندسة

		1058464		احمد محمود عبد العزيز احمد قابيل		كلية هندسة

		1058573		مارينا وجدى وديع حليم		كلية هندسة

		1058710		محمد فوزي محمد ابراهيم يوسف		كلية هندسة

		1058953		بسمة صلاح احمد محمود عامر		كلية هندسة

		1059148		اسلام سيد امام محمد		كلية هندسة

		1102295		بيشوى عادل وهيب زكى		كلية هندسة

		1102301		شادى نصرى بديع لبيب		كلية هندسة

		1102303		عبد الرحمن محمد فهيم متولى		كلية هندسة

		1102346		ياسين محمد جمال حامد		كلية هندسة

		1102569		ميرام عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن		كلية هندسة

		1102629		احمد عصام الشبراوى الدسوقى		كلية هندسة

		1102639		حسام طارق اسماعيل محمد		كلية هندسة

		1102690		شروق محمود عبدالفتاح عفيفي		كلية هندسة

		1102879		طارق محمد كامل عطا		كلية هندسة

		1102883		على حسين على اسماعيل		كلية هندسة

		1102884		عمر مجدى مصطفى سليم		كلية هندسة

		1102885		عمر محمد عبد المنعم محمد		كلية هندسة

		1102887		عمرو محمد مجدى محمود		كلية هندسة

		1102897		محمد نبيل محمد عبد الوهاب		كلية هندسة

		1102976		مايكل نادى فيكتور جاد الله		كلية هندسة

		1102988		أحمد طارق إبراهيم عمر		كلية هندسة

		1102997		أندرو جرجس دانيال جرجس		كلية هندسة

		1103012		كارلوس نشأت بنيامين بشاى		كلية هندسة

		1103016		ماركو كمال صبحى سمور		كلية هندسة

		1103018		ماريو ثروت يونان تادرس		كلية هندسة

		1105779		نادر جمال عبد الكريم حسين		كلية هندسة

		1105782		احمد علاء احمد حسين حسن		كلية هندسة

		1105790		اسلام محمد عز الدين محمد الصنافيرى		كلية هندسة

		1105806		كريم رمزى محمد عريف عبد السلام		كلية هندسة

		1105906		أحمد مجدى احمد ابراهيم		كلية هندسة

		1105916		خالد مجدى محمد عزت محمد		كلية هندسة

		1105920		شهاب اشرف احمد حسين		كلية هندسة

		1105932		محمد يوسف حسن محمود		كلية هندسة

		1106056		بسنت عصام عبد الحميد حسن		كلية هندسة

		1106095		ضياءالدين هشام عبدالمنعم أبوالمعاطى		كلية هندسة

		1106258		محمد حسام الدين الشحات عبدالفتاح		كلية هندسة

		1106281		محمود حمدى ابراهيم ابوهديمه		كلية هندسة

		1106284		مينا وصفى غالى واصف		كلية هندسة

		1106403		احمد يوسف امام على		كلية هندسة

		1106443		احمد محمد احمد الأوسية		كلية هندسة

		1106468		شادى شريف محمد فريد بخاتى		كلية هندسة

		1110356		اسماء صلاح ابراهيم حسين عيسى		كلية هندسة

		1110374		ساره عبد اللطيف محمد عبد الغنى		كلية هندسة

		1110405		نهلة طارق مصطفى احمد		كلية هندسة

		1110704		اسماعيل ابراهيم عبد الخالق ابراهيم		كلية هندسة

		1110730		مصطفى يسري رجب الصديق		كلية هندسة

		1110939		رامى رمضان عبدالكريم ابراهيم		كلية هندسة

		1111449		هالة احمد محمد احمد علام		كلية هندسة

		1111452		اسراء سامى السيد عبد الوهاب		كلية هندسة

		1111473		فاطمة حمدى فريد عبد الغفار		كلية هندسة

		1111497		آيه مجدى السيد عبد البارى		كلية هندسة

		1111504		رضوى طارق يونس رضوان		كلية هندسة

		1111533		نهاد لطفى محمود ابو زيد		كلية هندسة

		1108003		محمد عبد الستار عبد الحميد حسن		كلية هندسة

		1108238		هديل عبد الحميد إبراهيم مرزوق		كلية هندسة

		1108542		كريم عبد الحكيم عبد السلام ابراهيم		كلية هندسة

		1108951		ابانوب صموئيل زكي زخاري		كلية هندسة

		1108988		احمد مجدى عفيفى عزب		كلية هندسة

		1108990		احمد محمد السيد عبد السلام		كلية هندسة

		1109125		عمرو جمال حسين فرغلي		كلية هندسة

		1109207		محمد كامل محمد كامل علي		كلية هندسة

		1109218		محمد مصطفي فوزي خليل اللاوندى		كلية هندسة

		1109252		مصطفى محمد منير عبد الرحيم		كلية هندسة

		1109318		احمد فوزى عبد الحى سرحان		كلية هندسة

		1109326		اسلام طارق حفظي عبد الحكيم		كلية هندسة

		1109505		اشرف صفوت احمد عبد الرءوف		كلية هندسة

		1109559		عبد الله سعيد محمد يوسف		كلية هندسة

		1109562		عصام ذكي سيد عاشور		كلية هندسة

		1109565		عماد علاء الدين سيد محمد جاد عبد الرحمن		كلية هندسة

		1103127		احمد حمدى قرنى عبد الحميد		كلية هندسة

		1103144		رشاد عصام رشاد امام		كلية هندسة

		1103164		محمد السيد جوده دسوقى		كلية هندسة

		1103174		محمد مروان محمد محمد يوسف الشيخ		كلية هندسة

		1103240		مها محمد محمد اسماعيل		كلية هندسة

		1103335		حسين عزت يوسف عبد الحميد		كلية هندسة

		1103657		محمد عصام خيري محمد حامد		كلية هندسة

		1103706		منة الله أشرف محمد عبد الحميد البسطي		كلية هندسة

		1103777		بيشوى زكى عجايبى زكى		كلية هندسة

		1103790		رامى هانى ميشيل حنا		كلية هندسة

		1103794		سيف احمد عبد الرسول محمد		كلية هندسة

		1103901		دينا مجدى ميشيل ذكى		كلية هندسة

		1103905		ريم محمود عبدالله ابوخليل		كلية هندسة

		1103982		يسرا ناصر درويش حسن		كلية هندسة

		1104084		ابراهيم محمد  سراج الدين محمد سليمان		كلية هندسة

		1104107		مصطفى اشرف ماهر احمد فطين		كلية هندسة

		1104162		عمر مصطفى محمد الشرقاوى		كلية هندسة

		1104163		عمرو احمد جمعة مصطفى التركى		كلية هندسة

		1104265		اسلام اسماعيل محمد المغازى		كلية هندسة

		1104268		بهاء حمدى محمد حافظ		كلية هندسة

		1104276		رامى عبد المؤمن السيد محمد ربيع		كلية هندسة

		1104302		محمد منصور محمد احمد		كلية هندسة

		1104303		محمد ياسر فؤاد عبد الهادى		كلية هندسة

		1104306		مروان صلاح سعد طاهر		كلية هندسة

		1104532		مايكل عبد المسيح رءوف سدراك		كلية هندسة

		1104713		حازم ممدوح فكرى حسن		كلية هندسة

		1105200		مريم صالح عبد الرحيم محمد ابراهيم		كلية هندسة

		1105226		عمر محمد وائل فتحى بدر		كلية هندسة

		1105260		عبد الرحمن محمد محمود عوف		كلية هندسة

		1105264		كريم محمد عبد الكريم عامر		كلية هندسة

		1105267		محمود مجدى احمد مصطفى		كلية هندسة

		1105289		محمد عباس عبدالحميد محمد		كلية هندسة

		1105293		محمود محمد عبده سليمان		كلية هندسة

		1105369		احمد عاصم محمود عبد الحميد حمدى		كلية هندسة

		1105375		ايهاب احمد عفيفى حسن		كلية هندسة

		1105381		عمرو سمير محمد حسن الكومى		كلية هندسة

		1105418		آيه كمال كامل محمد		كلية هندسة

		1105484		محمد فكرى عبد المعبود المغازى		كلية هندسة

		1105487		مروان محمد عباس دسوقى		كلية هندسة

		1105513		هيا هانى فاروق كامل		كلية هندسة

		1105545		ابراهيم حسن ابراهيم عبداللطيف		كلية هندسة

		1105566		جمال محمد شريف جمال الجوهرى		كلية هندسة

		1105578		فادى دفيد فرنسس		كلية هندسة

		1105588		محمد عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا		كلية هندسة

		1105592		مصطفى محمد احمد نعيم عبد المعطى		كلية هندسة

		1105593		مصطفى محمد نجيب احمد حكم		كلية هندسة

		1105596		يوسف ناجى لمعى لبيب		كلية هندسة

		1105712		ريم حسام جهاد موفق خليل		كلية هندسة

		1105716		سارة ميلاد عياد سعيد		كلية هندسة

		1105720		شيرى انور عبد الباقى باسيلى		كلية هندسة

		1105725		مارينا جورج مسعد رؤوف		كلية هندسة

		1105729		ماريهام رمزي عبد الملاك رمزي		كلية هندسة

		1105744		ياسمين محمد عبد الحافظ نصر		كلية هندسة

		1105766		باسم محمد عبد التواب محمد		كلية هندسة

		1105771		عمرو صابر عوض سالم		كلية هندسة

		1105772		عمرو عادل عبدالعزيز محمد		كلية هندسة

		1106505		ياسر عماد احمد عبد العزيز يونس		كلية هندسة

		1106609		احمد رأفت احمد غانم		كلية هندسة

		1106630		كريم وحيد ابو العز محمد		كلية هندسة

		1106638		مهاب عاطف محمود ابو السعود		كلية هندسة

		1106722		أحمد عماد حمدي أحمد		كلية هندسة

		1106731		أمير عبد المولى عبد الوهاب محمد		كلية هندسة

		1106791		سلمى سيد غريب حسين حسن		كلية هندسة

		1107134		محمد مصطفي مصطفي محمد		كلية هندسة

		1107284		عبد الرحمن احمد سيد على سلطان		كلية هندسة

		1107317		كمال محسن محمد كمال بطيشة		كلية هندسة

		1107637		كريم طارق محمد محمد مصطفى		كلية هندسة

		1107675		فاطمة محمد السيد المولد		كلية هندسة

		1107682		يارا مجدى عبد الجواد سيد		كلية هندسة

		1107812		عبد الرحمن علي احمد عبد المنعم		كلية هندسة

		1107978		خالد مجدى احمد حمدى رياض		كلية هندسة

		1107992		احمد محمد احمد حسنين		كلية هندسة

		1115368		سلمى حسن سيد ابو المجد		كلية هندسة

		1116321		ندا نبيه عبد الحليم عبد العظيم		كلية هندسة

		1116380		احمد خالد سيد محمد		كلية هندسة

		1116400		وسام عادل عبدالرحمن السيد		كلية هندسة

		1118870		مينا نشات عزمى الياس		كلية هندسة

		1120469		علاء الدين سعيد محمد احمد سليمان		كلية هندسة

		1120502		محمد عبد الله محمد سالم		كلية هندسة

		1120505		محمد ماجد سيد محمد		كلية هندسة

		1120512		محمود حسانين عبد القادر عبده		كلية هندسة

		1120587		عبد الرحمن احمد محمد الحسينى		كلية هندسة

		1120637		محمد كامل محمد حسين		كلية هندسة

		1120705		عبد الرحمن محمد احمد محمد		كلية هندسة

		1120718		عمرو محمد حسين سعد		كلية هندسة

		1120746		محمد فرج عيسى ابراهيم		كلية هندسة

		1120763		مصطفى محمد محمد محمد حسن		كلية هندسة

		1120765		معاذ طارق محمد على		كلية هندسة

		1120768		هشام مغازى عبد المنعم عبد العليم		كلية هندسة

		1121811		بسمة مجدى حسين على		كلية هندسة

		1121829		نجلاء عبد المحسن محمود محمود		كلية هندسة

		1122164		ابراهيم احمد حسينى عبد العزيز		كلية هندسة

		1122190		محمد مدحت محمد عمر		كلية هندسة

		1122208		اسلام رضا حسن احمد		كلية هندسة

		1122209		اسلام فوزى محمود علي الوكيل		كلية هندسة

		1122222		حسام محروس عبد المنعم عويس		كلية هندسة

		1122227		خالد مسعد سعد سليمان		كلية هندسة

		1122252		محمد سمير خطاب عمر		كلية هندسة

		1122278		ابراهيم مصطفى ابراهيم محمد		كلية هندسة

		1122284		احمد حسنى احمد عبده الصيفى		كلية هندسة

		1122286		احمد رافت عبد القادر احمد		كلية هندسة

		1122289		احمد طارق احمد عبده		كلية هندسة

		1122293		احمد عادل حمدى عبد العزيز		كلية هندسة

		1122304		احمد محسن احمد عبد الصادق		كلية هندسة

		1122305		احمد محمد احمد عبد الله		كلية هندسة

		1122326		ايمن حسن مرسى محمد		كلية هندسة

		1122349		طارق جمال السيد احمد		كلية هندسة

		1122350		طارق سعيد محمد محمد		كلية هندسة

		1122361		عبد الله محمد سيد على		كلية هندسة

		1122378		كريم مجدى محمد عامر		كلية هندسة

		1122382		كمال قرني محمد خليل		كلية هندسة

		1122384		مؤمن اسامة محمد وزيري		كلية هندسة

		1124841		ايمان عبد السلام مهدي محمد		كلية هندسة

		1124861		سمر سيد مصطفي عثمان		كلية هندسة

		1125026		مريم محمد عبد الرحمن مصطفى		كلية هندسة

		1125437		احمد كمال عبدالرءوف سالم		كلية هندسة

		1125461		ايمن محمد محمد يوسف رزين		كلية هندسة

		1125577		مينا عبد الملاك فوزى ميخائيل		كلية هندسة

		1126103		محمد طلعت عبد العاطي عبد القادر		كلية هندسة

		1127589		مريم محمد عبد الرازق محمد		كلية هندسة

		1206952		محمد احمد عبد العزيز محمدالخولي		كلية هندسة

		1206957		محمد سامح سعد زغلول عبد الله		كلية هندسة

		1206967		محمد هشام جمال حرب		كلية هندسة

		1206995		الشيماء عادل سعيد عبد القادر		كلية هندسة

		1203053		امير مراد وهبه تادرس		كلية هندسة

		1203056		انطوان هانى انطون فوتى		كلية هندسة

		1203063		تيمير دانيال الفريد اجواسيل		كلية هندسة

		1203065		جمال محمود ابراهيم عثمان		كلية هندسة

		1203088		عبدالرحمن محمد رفعت فايد		كلية هندسة

		1203100		ماجد ممدوح شوقى الزق		كلية هندسة

		1203171		احمد هانئ عبد الله الجمال		كلية هندسة

		1203178		جورج سمير عبد الباقى عطيه		كلية هندسة

		1203183		زياد صديق محمد موسى صديق		كلية هندسة

		1203184		سامى رفيق عدلى باخوم		كلية هندسة

		1203188		على مجدى احمد صلاح الدين محمد		كلية هندسة

		1203193		عمرو نبيل فتحى محمد		كلية هندسة

		1203195		محمد اشرف حمدى سيد صالح		كلية هندسة

		1203197		محمد محسن عبد العظيم صقر		كلية هندسة

		1203198		محمد وليد محمد مخلص		كلية هندسة

		1203201		يوسف محمد سيد عبدالقادر شعبان		كلية هندسة

		1128201		محمود المعز لدين الله فتحى محمد		كلية هندسة

		1128242		هشام عادل سلامة ابو سريع		كلية هندسة

		1129278		نرمين احمد عبدالمعطى غريب		كلية هندسة

		1129300		هديل محمود عبدالعزيز السيد		كلية هندسة

		1130063		اسلام محمد محمد حسن عبيس		كلية هندسة

		1130090		عبدالعزيز مجدى عبدالعزيز السيد		كلية هندسة

		1130884		احمد عاطف محمد النوبى		كلية هندسة

		1131006		على سعيد صالح على		كلية هندسة

		1122414		محمد محمد عزت محمد		كلية هندسة

		1122422		محمود احمد محمود خليل		كلية هندسة

		1122425		محمود مدحت عبد الرحمن نوفل		كلية هندسة

		1122431		مصطفى محمد عبد اللطيف المليجي		كلية هندسة

		1122447		احمد حسام حسن عبد الهادى الامام		كلية هندسة

		1122456		احمد عادل عبد المنعم محمد		كلية هندسة

		1122459		احمد عصام محمود احمد		كلية هندسة

		1122481		امير لطفى حسن القاضى		كلية هندسة

		1122485		بيشوى يعقوب شوقى فلتس		كلية هندسة

		1122486		جان عريان فتحى عازر		كلية هندسة

		1122533		محمد صبحى خليفة حسن		كلية هندسة

		1122550		محمود عصام ابراهيم محمد		كلية هندسة

		1122556		مصطفى ايمن محمد احمد		كلية هندسة

		1122557		مصطفى شربيني حامد شربيني		كلية هندسة

		1122567		ياسر فاروق صابر محمد		كلية هندسة

		1122637		اسلام احمد موسى عبد الجواد محمد		كلية هندسة

		1122727		حازم محمد صفوت مصيلحى		كلية هندسة

		1123039		زينب صابر محمود حنفى		كلية هندسة

		1123086		ياسمين خالد رمضان زكي		كلية هندسة

		1123185		سلمى طارق اسماعيل مرسى		كلية هندسة

		1123653		احمد بدرالدين حسن حسين		كلية هندسة

		1123684		محمد جمال الدين شوقى عبدالفتاح		كلية هندسة

		1123752		زينهم محمد زينهم قطب		كلية هندسة

		1123758		عاصم احمد محمود انور احمد القليوبى		كلية هندسة

		1123790		ماجد ابراهيم عمر محمد		كلية هندسة

		1123792		محمد احمد خليفة سيد		كلية هندسة

		1124176		محمد عصام عبد المنعم محمد		كلية هندسة

		1124482		نورهان عادل عاشور ذكي		كلية هندسة

		1131015		عمر عبد الغنى احمد محمود ابراهيم		كلية هندسة

		1131057		محمد السيد محمد محمد السيد شريف		كلية هندسة

		1131087		محمد عبد الناصر حلمى عامر		كلية هندسة

		1131120		محمد يسرى امام محمد		كلية هندسة

		1131192		ابيل صباح عبد الحليم خاطر جلال		كلية هندسة

		1131213		احمد غريب عبد الباهى السيد		كلية هندسة

		1131236		ايهاب ايمن عبد اللطيف المتولى موسى		كلية هندسة

		1131801		دينا خالد ابراهيم عبد الله		كلية هندسة

		1132240		سامر هانى محمد عبد الله		كلية هندسة

		1133059		هاجر جمال ابراهيم فرماوى		كلية هندسة

		1133379		محمد مجدى محمد محمد مصطفى		كلية هندسة

		1133700		احمد عرفه احمد نور الدين عرفه		كلية هندسة

		1133834		محمد عزيز يوسف محمد موسي		كلية هندسة

		1133898		مصطفى ناجى حسين طه		كلية هندسة

		1133910		يحى خالد بن الوليد احمد عبد الغنى		كلية هندسة

		1142026		محمد محمود عبد الغني موسي		كلية هندسة

		1142776		احمد اسامه احمد رافت محمد فهمى		كلية هندسة

		1159129		شريف عبد الناصر عبد العظيم صقر		كلية هندسة

		1159169		اسلام سامي يوسف سعيد		كلية هندسة

		1159173		محمد رفاعى محمد محمد		كلية هندسة

		1159193		خالد متولى اسماعيل متولى درويش		كلية هندسة

		1159197		مصطفى محمد محمد فرج شعبان		كلية هندسة

		1159212		عبير خالد حسن محمود		كلية هندسة

		1159372		محمد صبرى عبدالقادر خليفة		كلية هندسة

		1203216		شيرين عبدالرحمن محمد مصطفي هيكل		كلية هندسة

		1203283		سلمى سامى سعد احمد		كلية هندسة

		1203292		مرنا اسامه احمد مصطفي حسين		كلية هندسة

		1203465		مى خالد احمد عوض الاحول		كلية هندسة

		1203537		محمود عصام الدين احمد على زيدان		كلية هندسة

		1203678		باسم اكرم فاروق عبد الغفار		كلية هندسة

		1203696		مازن ممدوح عبد العاطى السيد		كلية هندسة

		1203715		محمد نشات عبد الرؤف صالح		كلية هندسة

		1203724		احمد احمد محمود احمد بسيونى		كلية هندسة

		1203856		احمد صبحى احمد ابراهيم		كلية هندسة

		1203886		سيد طه سيد طه		كلية هندسة

		1203983		احمد يحى عبد الفتاح أحمد		كلية هندسة

		1204007		عمرو محمد محمود محمد مسلم		كلية هندسة

		1204125		احمد حمدى توفيق زين		كلية هندسة

		1204137		مروان محمد مهدى صادق		كلية هندسة

		1204245		معتز سمير ابو الوفا احمد		كلية هندسة

		1204285		جيهان عادل محمد صبري المراكبي		كلية هندسة

		1204957		عبد الرحمن علي محمد عبد المنعم		كلية هندسة

		1204959		محمد عادل رزق محمد		كلية هندسة

		1205135		محمد سمير محمد الدمرداش		كلية هندسة

		1205894		اية اشرف عبد العظيم محمد		كلية هندسة

		1205937		سمر حسين محمد حسان		كلية هندسة

		1206045		عزالدين درويش سليم عبد المقصود		كلية هندسة

		1206089		يوسف ابراهيم يوسف الحفناوى		كلية هندسة

		1209484		هدير طارق احمد شعبان		كلية هندسة

		1209645		حازم صلاح حسن على		كلية هندسة

		1209683		مصطفى محمد ناجى محمد توفيق محمد عبدالمطلب		كلية هندسة

		1209685		يحيى محمد كمال الدين عبدالحفيظ محمد		كلية هندسة

		1209699		محمد هشام محمد توفيق الازهرى		كلية هندسة

		1209758		نهال صلاح نظير احمد علوي		كلية هندسة

		1209921		بيتر هشام عبد العزيز عوض الله اسكندر		كلية هندسة

		1209966		محمد ماجد يسن محمد الحمادى		كلية هندسة

		1206101		بيتر جورج وهيب مجلع		كلية هندسة

		1206238		مصطفى ابراهيم محمود محمد		كلية هندسة

		1206288		عبد الرحمن خيري محمد حسن يوسف		كلية هندسة

		1206306		مصطفى نبيل احمد محمد		كلية هندسة

		1206405		سارة خالد حسين سيد		كلية هندسة

		1206519		هاجر يحيى مصطفى محمد يوسف		كلية هندسة

		1206880		اسامة كمال محمد احمد		كلية هندسة

		1206881		ايمن مجدى عبدالمجيد عبدالرحمن		كلية هندسة

		1206884		عبدالكريم جمال صلاح عبدالسلام الليثى		كلية هندسة

		1206889		مؤمن حسن البدراوى محمد		كلية هندسة

		1206893		محمد سعود عبدالجيد احمد يوسف		كلية هندسة

		1206895		مينا هانىء عياد جرجس		كلية هندسة

		1207208		مصطفى نبيل خليل ابراهيم غنيم		كلية هندسة

		1207216		احمد صبحي حامد احمد حجاج		كلية هندسة

		1207221		اسلام سيد سعد السيد		كلية هندسة

		1207226		فادى عزت صبحي غالي		كلية هندسة

		1207227		مجدي محمد سليمان محمد احمد العناني		كلية هندسة

		1207254		بسمة حامد محمد حامد		كلية هندسة

		1207259		شاهندا طارق عبد الحميد محمد		كلية هندسة

		1207297		سارة سمير فتوح فريد العزب		كلية هندسة

		1207303		منار فتحى عزيز محمد ابراهيم		كلية هندسة

		1207304		منة الله احمد حامد محمود يعقوب		كلية هندسة

		1207308		هبة الله ممدوح محمود محمد حسنين		كلية هندسة

		1207363		سهيلة طارق محمود عبد الحليم		كلية هندسة

		1206899		احمد محمد ابراهيم محمد لاشين		كلية هندسة

		1206906		محمد محسن شحاته عبدالمعبود		كلية هندسة

		1206940		عبد الرازق عبد الباسط حسين حسن		كلية هندسة

		1206944		على محمد صبري السيد محمد		كلية هندسة

		1205356		اسلام ابراهيم فرج الدسوقي		كلية هندسة

		1205372		مصطفى منير حامد محمد الفيشاوي		كلية هندسة

		1205394		شرين فؤاد عبده سليمان		كلية هندسة

		1205400		منة مدحت محمد ابراهيم غزال		كلية هندسة

		1205401		منى محمد محمود نصر قطب		كلية هندسة

		1205423		احمد إبراهيم عبد العال إبراهيم		كلية هندسة

		1205434		طارق شريف فوزي سليمان		كلية هندسة

		1205443		محمد حسين فتحي رمضان		كلية هندسة

		1205487		ايات محمد رضا مصطفي		كلية هندسة

		1205491		خلود محمد احمد محمود		كلية هندسة

		1205493		ريم أحمد عبد الحميد دسوقي		كلية هندسة

		1205502		نسمة نبيه احمد نبيه		كلية هندسة

		1205506		هبة الله إبراهيم عبد الرحيم أحمد		كلية هندسة

		1205543		احمد حسن احمد حسين عبد الغنى		كلية هندسة

		1205549		السيد محمد السيد الليثى		كلية هندسة

		1205553		عبد الرحمن عماد نور الدين محمد بكرى		كلية هندسة

		1205578		مصطفى ياسر حامد غريب		كلية هندسة

		1205586		عبد الرحمن كمال محمود صالح محمد		كلية هندسة

		1205595		مروان محمد عز الدين عصام حسن عبد الحميد		كلية هندسة

		1205619		ضياء اسامة عبدالعظيم محمد		كلية هندسة

		1220638		عمر محمد علي بدران		كلية هندسة

		1220678		ابراهيم محمد ابو السعود ابراهيم		كلية هندسة

		1220698		احمد محمد عبد المنعم حسب الله		كلية هندسة

		1220716		اسلام محمد نجيب احمد		كلية هندسة

		1220780		محمد عادل عبد الله حسن		كلية هندسة

		1220812		مصطفى محمدربيع ابراهيم العزب		كلية هندسة

		1220825		احمد اسلام احمد محمود		كلية هندسة

		1220833		احمد سامى بشير احمد		كلية هندسة

		1220843		اسامة احمد عبده عبده		كلية هندسة

		1220850		حازم حسام الدين عبد المنعم محمد		كلية هندسة

		1220862		عبد الكريم نصر السيد يحيى		كلية هندسة

		1220867		عمر اشرف عبد الحميد عبد الفتاح		كلية هندسة

		1207848		اسلام خالد محمد عزت		كلية هندسة

		1208272		سمر ساجى السيد محمد الزلبانى		كلية هندسة

		1208410		نورهان ناصر ابراهيم سعيد		كلية هندسة

		1208649		عبد الرحمن حسين احمد سعيد		كلية هندسة

		1208820		بيتر محروس عطية جرجس		كلية هندسة

		1208825		حازم محمد عباس ابراهيم		كلية هندسة

		1208831		صموئيل القس يوحنا وديع فرح		كلية هندسة

		1208835		عمر احمد عبد الخالق على حمدى		كلية هندسة

		1210040		عمر محمد احمد عزوز مبروك		كلية هندسة

		1210046		مايكل عصام يحيى عبيد		كلية هندسة

		1210071		احمد محمد سعيد سيد		كلية هندسة

		1210091		دينا عبد الغنى عباس عبد الغنى		كلية هندسة

		1210095		يسرا محى الدين محمد صدقى محمد حسن		كلية هندسة

		1210103		عاليه يحيى مندى محمد مراد		كلية هندسة

		1210104		فرح محمد عبد الفتاح عبد اللطيف		كلية هندسة

		1210139		ريم احمد محمد فوزى الشاذلى		كلية هندسة

		1205624		كريم عصام محمد رأفت عبد الغنى		كلية هندسة

		1205625		مؤمن مجدى بكرى محمد		كلية هندسة

		1205676		اية سمير سيد حسن		كلية هندسة

		1205704		هبة عبد الله خيرى محمد مبروك		كلية هندسة

		1205719		ميادة طارق حسن عبد العزيز		كلية هندسة

		1205730		ايرينى مجدى رمزى شهات		كلية هندسة

		1205768		احمد مصطفى فوزي مصطفى		كلية هندسة

		1205770		بسام ياسر بكر عبده		كلية هندسة

		1205777		شوقى السيد ابراهيم محمد		كلية هندسة

		1205782		لؤى احمد فرج ابراهيم		كلية هندسة

		1205784		محمد احمد السيد سالم		كلية هندسة

		1205810		مصطفى مدحت احمد على		كلية هندسة

		1205819		احمد ابراهيم هلال عبد الجواد		كلية هندسة

		1205820		احمد سامى احمد اسماعيل		كلية هندسة

		1205835		محمد رفقى خليل احمد		كلية هندسة

		1205836		محمد عمر عمر عطية		كلية هندسة

		1205840		محمود محمد زكى الدين امام محمد		كلية هندسة

		1205842		مصطفى احمد مصطفى عبد الخالق		كلية هندسة

		1205852		كريم محمد السنوسي محمد		كلية هندسة

		1205866		مروان حسن شاكر حمد سيد		كلية هندسة

		1206996		اميمة حسين محمد رضا احمد عباس		كلية هندسة

		1206998		جهاد محى الدين عبد الحفيظ حسنين		كلية هندسة

		1207003		ميادة عادل محمد طه ابو اسماعيل		كلية هندسة

		1207070		فيفيان سامى جورج اسعد		كلية هندسة

		1207093		احمد حاتم محمد احمد		كلية هندسة

		1207097		احمد عزت كامل عبد الله		كلية هندسة

		1207102		ايهاب مدحت ابراهيم عبد الرحمن		كلية هندسة

		1207107		عبد الرحمن محمد حسين محمد		كلية هندسة

		1207120		محمد محمود بيومى عبدالمحسن		كلية هندسة

		1207137		بلال أيمن محمود مسعد الجلاد		كلية هندسة

		1207145		عبد الناصر طارق عبد الفتاح محمود فودة		كلية هندسة

		1207154		محمد يحيى لبيب عبد الجواد مرعي		كلية هندسة

		1207179		محمد ياسر محمد أبو العلا		كلية هندسة

		1207188		اسامة عمر صلاح احمد		كلية هندسة

		1207197		احمد فايز محمد شوقى ابراهيم		كلية هندسة

		1207198		احمد محسن جمال حسن محمد		كلية هندسة

		1207373		رنده اسامه السيد محمد الشافعي		كلية هندسة

		1207374		روان عبد المحسن عبد المنعم منصور		كلية هندسة

		1207399		احمد أشرف محمد أبو الفتوح		كلية هندسة

		1207400		احمد البدوى محمد السيد البدوى على جاد الله		كلية هندسة

		1207407		احمد محمد عبد العليم سيد مروان		كلية هندسة

		1207416		حسن عبد السلام عبد الحفيظ عبد السلام		كلية هندسة

		1207430		محمد السيد محمد أحمد محمد		كلية هندسة

		1207437		محمد مصطفى محمد عبد السلام		كلية هندسة

		1207442		مصطفى نادى تونى محمد		كلية هندسة

		1207471		تسنيم حسنى عبد المنعم محمد إبراهيم		كلية هندسة

		1207476		سارة غنيم عبد الله غنيم		كلية هندسة

		1207671		حسن اسامه حسن عابدين		كلية هندسة

		1207725		احمد طارق السيد العربى محمود		كلية هندسة

		1207759		عمر على محمد الغريب عبد الوهاب		كلية هندسة

		1207784		محمد مدحت جمال الدين امين		كلية هندسة

		1207790		مينا صفوت مفيد صديق ابسخرون		كلية هندسة

		1222173		هدى سيد ليثى محمد		كلية هندسة

		1222187		انسام يسرى صالح احمد		كلية هندسة

		1222191		اية كامل حسين متولى		كلية هندسة

		1222211		شروق يحيى السيد يحيى		كلية هندسة

		1208839		كيرلس شكرى سمير شكرى		كلية هندسة

		1208858		مينا وجدى يسرى مساك		كلية هندسة

		1208874		جورج كمال فرج بخيت		كلية هندسة

		1208876		جوناثان عزيز شوقي اندراوس		كلية هندسة

		1208905		جوزفين نبيل بشارة حنا		كلية هندسة

		1208931		جورج جاد الله ياقوت جاد الله		كلية هندسة

		1208935		عمر عبد الحميد محمد السيد أحمد		كلية هندسة

		1208952		اسلام انور جميل محمود		كلية هندسة

		1208953		اسلام صبحى سعيد فتح الله العجمى		كلية هندسة

		1208972		هشام محمد جودة محمود		كلية هندسة

		1208983		احمد عصام علي مصطفي		كلية هندسة

		1208985		احمد محمود شمس الدين بغدادى		كلية هندسة

		1208992		على طارق عبد الصالحين محمد		كلية هندسة

		1208993		عمر عاطف علي سعد		كلية هندسة

		1208996		عمرو محمد حافظ عجور		كلية هندسة

		1209002		محمد احمد محمد قرني		كلية هندسة

		1209012		مؤيد مصطفى محمد يوسف السركي		كلية هندسة

		1209044		ترنيم أحمد حسين أحمد خليل		كلية هندسة

		1209074		مريم خالد علي محمد المتولى		كلية هندسة

		1209088		اية عصام على خليل		كلية هندسة

		1209110		سلمى عمرو أحمد محمود عبدالفتاح		كلية هندسة

		1209115		رضوى محمد محمد عبدالحميد محمد البليهى		كلية هندسة

		1209116		سلمى شريف عبدالفتاح اللبان		كلية هندسة

		1209180		احمد عادل كامل محمد الجندى		كلية هندسة

		1209183		احمد كرم حسنى أحمد الحاوى		كلية هندسة

		1209188		احمد هشام أحمد محمد أحمد سالم		كلية هندسة

		1209219		محمد أحمد طه سليمان		كلية هندسة

		1209224		محمد بسيونى محمد بسيونى أبوقرش		كلية هندسة

		1209254		عبد الرحمن سيف النصر محمد محروس		كلية هندسة

		1209257		اندرو عادل فاروق عياد		كلية هندسة

		1209263		مروان فهمي محمد خفاجي		كلية هندسة

		1209286		الاء حسين نصرالدين عثمان البسومى		كلية هندسة

		1209288		اية محمد أحمد عزالعرب		كلية هندسة

		1209289		ايناس عطيه حمدان محمود عشماوى		كلية هندسة

		1209292		رضوى حامد محمد حامد		كلية هندسة

		1209294		سارة أشرف سيد محمد رضوان		كلية هندسة

		1210406		ريهام شوكت مصطفى طه خلاف		كلية هندسة

		1210412		شيرين محمود حامد محمد الشرقاوى		كلية هندسة

		1210424		مارينا ممدوح ناجى غالى جرجس		كلية هندسة

		1210442		نوران محمد السيد سيد أحمد		كلية هندسة

		1210443		نورهان جمال سيد أحمد		كلية هندسة

		1210466		باسم احمد عبد المقصود محمد		كلية هندسة

		1210483		اشرف ممدوح عبد السميع جبريل		كلية هندسة

		1210486		مينا جوزيف عيسى يسي		كلية هندسة

		1210815		كريم حسام أحمد مختار عبد النبى حماد		كلية هندسة

		1210957		محمود محمد الامام الدياسطى		كلية هندسة

		1211226		عمر محسن عمر شمعة		كلية هندسة

		1211239		محمد مجدي سيد أحمد خليل الانصارى		كلية هندسة

		1230750		محمد محمود يحى رضوان محمود		كلية هندسة

		1231035		ابانوب صلاح كامل امين		كلية هندسة

		1231055		احمد محمد احمد محمد طاحون		كلية هندسة

		1231059		احمد نبيل عبد العظيم محروس		كلية هندسة

		1231074		الهامى خلف عبد اللاه رضوان		كلية هندسة

		1231095		صلاح الدين ماجد حسن محمد		كلية هندسة

		1231098		عبد الرحمن احمد سعيد احمد ابو السعود		كلية هندسة

		1231101		عبد الرحمن عبد الله محمود أحمد عبد الله		كلية هندسة

		1260437		فرح هانئ عبد الله السيد محمد عطيه		كلية هندسة

		1260500		حسين محمد حسين عبد الله		كلية هندسة

		1260502		مريم جمال عبد العاطي معوض		كلية هندسة

		1260510		نورهان مصطفى محمد شرقاوى		كلية هندسة

		1209296		سلمى إبراهيم محمد شرف الدين		كلية هندسة

		1209306		لمى طارق محمد إمام عبدالرحمن		كلية هندسة

		1209311		مونيكا جميل أمين لوقا		كلية هندسة

		1209312		مى عادل محمد البردى محمد		كلية هندسة

		1209314		نوران أيمن أسعد الشلقانى		كلية هندسة

		1209349		بسمة علاء الدين محمد صدقي ابراهيم		كلية هندسة

		1209441		ديفيد سليمان ابراهيم بشاى		كلية هندسة

		1209444		صالح نبيل محمد احمد		كلية هندسة

		1209972		مروان محمد حفنى محمود		كلية هندسة

		1209978		هشام سعد الدين حسن محمود		كلية هندسة

		1209979		باسم حسام الدين محمد حسن الكيلانى		كلية هندسة

		1209994		عمر هاني عبد الحليم محمد		كلية هندسة

		1210031		بولا هانى نايل لبيب		كلية هندسة

		1210032		حسام ايمن كمال شرف		كلية هندسة

		1210034		حسين احمد فؤاد عبد الفتاح احمد وشاحى		كلية هندسة

		1210036		شادى جمال مراد سمعان		كلية هندسة

		1210142		سمر حسن محمد حسن		كلية هندسة

		1210149		مها جلال محمد عطيه		كلية هندسة

		1210151		نسمة شوقى حسين صلاح محمد منير		كلية هندسة

		1210152		نورهان جمال محمد عبد الرحمن		كلية هندسة

		1210155		هديل محمود عزت محمد محمد موسى		كلية هندسة

		1210159		سارة محمود عبد الفتاح احمد حامد		كلية هندسة

		1210160		سالى عبد الغنى حسن الحينى		كلية هندسة

		1210175		نورهان هشام نصر سيد سليمان		كلية هندسة

		1210176		شيرين حسام الدين أحمد الجارحي		كلية هندسة

		1210221		اية حازم جمال شومان		كلية هندسة

		1210222		ايناس جودة السيد محمد مصطفى		كلية هندسة

		1210227		رنا ايمن محمد السيد عامر		كلية هندسة

		1220601		احمد حنفى صلاح الدين حنفى		كلية هندسة

		1220611		احمد محمد التهامي محمد		كلية هندسة

		1220619		بيتر صفوت لبيب جورج		كلية هندسة

		1220621		جلال عزت محمد سيد		كلية هندسة

		1222130		رضوى احمد عبد الحميد عبد الحفيظ		كلية هندسة

		1222153		فاطمة فكرى فريد ابراهيم		كلية هندسة

		1222159		منة الله ايمن مصطفى احمد		كلية هندسة

		1222169		هاجر محمد ابراهيم عبد الحليم		كلية هندسة

		1229834		لميس سامي السيد رضوان نصار		كلية هندسة

		1229839		هند احمد علي محمد		كلية هندسة

		1230177		احمد ابو بكر محمود محمد		كلية هندسة

		1230179		احمد السيد مصطفى ابراهيم		كلية هندسة

		1210229		روان نبيل محمد عبد المجيد جمعه عمار		كلية هندسة

		1210233		سلمى محمد عطية حسن صالح		كلية هندسة

		1210253		نوران رافت رشاد عبد الله الحفنى		كلية هندسة

		1210259		هبة الله حسين احمد محمد		كلية هندسة

		1210260		هند عصمت صبحى عبد الرحمن		كلية هندسة

		1210261		ياسمين محمد نجيب احمد حلمى بحيرى		كلية هندسة

		1210275		زينب عمرو عبدالهادي إبراهيم المليجى		كلية هندسة

		1210329		فادى هانى اميل جرجس		كلية هندسة

		1210332		ماركو امير تادرس عبد الله		كلية هندسة

		1210339		مصطفى محمد محمود محمد موسى		كلية هندسة

		1210346		احمد اسماعيل معوض زهران		كلية هندسة

		1210347		احمد جمال احمد الغمراوي		كلية هندسة

		1210349		بيشوى كمال جرجس خلة		كلية هندسة

		1210351		طارق محمود يوسف عبدالجواد		كلية هندسة

		1210353		عمرو احمد جمال الدين عبدالحميد		كلية هندسة

		1210356		محمد عصام الدين محمد الدسوقي		كلية هندسة

		1210358		مروان محمد فتوح محمد		كلية هندسة

		1210360		هيثم محمد ديب حسن		كلية هندسة

		1210394		انجى عادل شكرى سلامة		كلية هندسة

		1210397		اية عز الدين عبد العزيز شحاتة		كلية هندسة

		1220895		محمد هشام سمير محمد		كلية هندسة

		1220898		محمود شوقى ابو شوشه عبد الوهاب		كلية هندسة

		1220900		محمود محمد حسن السيد		كلية هندسة

		1220901		محمود محمد عبد الونيس السيد ابو العلا		كلية هندسة

		1221628		اية عادل أبو الغيط عبد الله يوسف		كلية هندسة

		1221645		سارة حمزه إبراهيم عبد الوهاب		كلية هندسة

		1221667		فاتن محمود عبد الجليل على		كلية هندسة

		1221713		الشيماء حسين شافعي على		كلية هندسة

		1221720		امل طارق أحمد خيري		كلية هندسة

		1221785		سارة محمد عبد الجليل برهامي		كلية هندسة

		1221800		علياء محمود حماده على		كلية هندسة

		1222104		ندى توفيق فتحى على		كلية هندسة

		1211529		بسمة مصطفى محمد عبدالله		كلية هندسة

		1211921		مى محمد ابراهيم معاطى		كلية هندسة

		1212215		كريم محمد يحى أحمد		كلية هندسة

		1212519		رائف ايمن محمود عبدالهادي		كلية هندسة

		1212579		على عبد المنعم ابو الفتوح محمد ايوب		كلية هندسة

		1213063		ايهاب اميل ادولف ملطي		كلية هندسة

		1213064		بيشوى عزت نجيب عوض		كلية هندسة

		1213324		محمد حسن سعيد حافظ		كلية هندسة

		1213823		احمد بدوى رفعت مصطفى		كلية هندسة

		1213828		احمد رمضان عبد الفتاح حسن		كلية هندسة

		1214763		ابراهيم عبد اللطيف عبد المحسن مصطفى		كلية هندسة

		1214766		احمد ربيع عبد العظيم احمد		كلية هندسة

		1214767		احمد زينهم على حسان		كلية هندسة

		1214769		احمد سلامه حافظ عبد الظاهر جاد الله		كلية هندسة

		1214783		احمد محمود احمد محمود بكر		كلية هندسة

		1214801		طاهر سيد احمد عبد الفتاح		كلية هندسة

		1214802		عبد الرحمن حسن محمد عثمان بخيت		كلية هندسة

		1214805		عزت محمد زين العابدين ابو زيد العبد		كلية هندسة

		1214841		محمود محمد عبد الحليم يوسف		كلية هندسة

		1214843		مصطفى محمد محمد عبد العليم		كلية هندسة

		1216725		محمود ابراهيم عبد السميع محمد		كلية هندسة

		1216903		هدى عزام عبد العزيز رضوان ابو النصر		كلية هندسة

		1216979		دينا محمد البيومي عبد الحليم		كلية هندسة

		1217516		اية محمد عيسوى ابو الخير		كلية هندسة

		1217554		مروة عماد الدين فؤاد محمد		كلية هندسة

		1217557		منة الله ايمن احمد على مرزوق		كلية هندسة

		1217926		رنا محسن احمد سعيد		كلية هندسة

		1217951		خلود مجدى محمد محمد		كلية هندسة

		1218241		احمد محمد عبد الفضيل هلال		كلية هندسة

		1218243		امجد احمد احمد الشناوى		كلية هندسة

		1218329		محمد مصطفي صبحي المرسي		كلية هندسة

		1218333		محمود حسام محمود عبد الله		كلية هندسة

		1218340		مصطفى ياسر سعيد زيدان		كلية هندسة

		1218342		هشام احمد محمد المرسي		كلية هندسة

		1218555		روضة فتحي محمد عبد السلام		كلية هندسة

		1218862		احمد عصام احمد قنديل		كلية هندسة

		1218898		محمد احمد كامل حافظ		كلية هندسة

		1218914		محمد يحيى محمد محمود		كلية هندسة

		1218928		احمد حسين محمد يوسف		كلية هندسة

		1218939		احمد محمد عبد العظيم محمد نصار		كلية هندسة

		1218951		حسن راضى حسن عبد الفتاح		كلية هندسة

		1218960		شريف اشرف محمد سمير ابو سريع		كلية هندسة

		1218962		عبد الرحمن احمد عبد الفتاح ابراهيم		كلية هندسة

		1218963		عبد الكريم محمد ابراهيم سيد أبو طالب		كلية هندسة

		1218977		محمد احمد عايش عبد الحافظ		كلية هندسة

		1218979		محمد جمال طه محمد محمود		كلية هندسة

		1219077		عبدالله مجدى محمد حلمى عبد الفتاح		كلية هندسة

		1219241		احمد صلاح عبدالمبدى احمد		كلية هندسة

		1219256		احمد يحيى محمد محمود ياسين		كلية هندسة

		1219281		محسن فؤاد حسن حسن		كلية هندسة

		1219309		ايمن خالد محمود عبد السلام		كلية هندسة

		1219315		خالد حسين عبد العظيم بيومي بدر		كلية هندسة

		1219346		محمد مرسى حسين هاشم		كلية هندسة

		1219570		نهال عبد الوهاب عبد الله عبد الوهاب		كلية هندسة

		1219785		اية جمال محمد السيد بيومي		كلية هندسة

		1219953		رحاب عبد الوهاب احمد عبد الحميد		كلية هندسة

		1222230		يارا ابراهيم طه الخليفى		كلية هندسة

		1222390		نهال رمضان رجب محمد		كلية هندسة

		1222396		وسام على محمد حميده		كلية هندسة

		1222413		محمد اشرف محمد السيد		كلية هندسة

		1222419		محمود عبد المنعم السيد جمال الدين هيكل		كلية هندسة

		1222420		محمود محمد عبد الجواد محمود		كلية هندسة

		1222464		هبة الله إبراهيم حسن أحمد الجزار		كلية هندسة

		1222471		محمود طه محمود محمد على خلف		كلية هندسة

		1222847		احمد محمد شريف محمد حسن		كلية هندسة

		1222915		عدنان احمد محمود ندا		كلية هندسة

		1223027		احمد رأفت فرج مصطفى فرج		كلية هندسة

		1223086		عبد الرحمن اسامة فؤاد محمد ابراهيم		كلية هندسة

		1223131		محمد رأفت زكى مهدى		كلية هندسة

		1223164		محمود عبد الحليم عبد البر محمد يوسف		كلية هندسة

		1223266		جورج مجدي غطاس ناشد		كلية هندسة

		1223313		عوض عايد عوض عرابي		كلية هندسة

		1223615		اسامة فرج محمود على		كلية هندسة

		1223627		طارق جمال محمد حسنى محمود		كلية هندسة

		1223694		احمد خلف عبد الحميد محمد		كلية هندسة

		1223721		احمد مصلحى مليجى شبايك		كلية هندسة

		1230180		احمد ايمن اسماعيل محمد طلبه		كلية هندسة

		1230196		احمد شعبان اسماعيل احمد عطوة		كلية هندسة

		1230216		احمد محمد عبد الحميد رزق		كلية هندسة

		1230221		احمد مصطفى احمد مرزوق		كلية هندسة

		1229218		اسراء محمد حامد عبد الله		كلية هندسة

		1229225		اية جمال محمد قطب		كلية هندسة

		1229240		سلمى عبد الكريم محمد حسن		كلية هندسة

		1229268		اسراء عبد الفتاح عبد النبى ابراهيم		كلية هندسة

		1229473		منة الله محمد اسماعيل مصطفى		كلية هندسة

		1229479		يمنى زكريا محمد عبد العزيز		كلية هندسة

		1229492		احمد يحى فرج عبد الفتاح		كلية هندسة

		1229499		ماجد محمد صلاح محمد السيد		كلية هندسة

		1230228		اسامة محمد حنفى حامد		كلية هندسة

		1230279		عاصم محمد حسن على بخيت		كلية هندسة

		1230281		عبد الرحمن السيد عبد الحميد احمد البكرى		كلية هندسة

		1230297		عمر محمد احمد غريب		كلية هندسة

		1230307		محمد احمد جلال عبد الفتاح محمد		كلية هندسة

		1230334		محمد رمضان محمود سالم		كلية هندسة

		1230405		ياسر خالد محمد السيد شريف		كلية هندسة

		1230420		اسامة عبد الرحمن عبد العزيز محمد		كلية هندسة

		1230626		عبدالرحمن سلامه عاشور شافعى		كلية هندسة

		1230631		عبداللطيف صبحى ابراهيم محروس		كلية هندسة

		1230633		عبدالمنعم محمود عبدالمنعم ابوزيد		كلية هندسة

		1230636		على حسين على حسن		كلية هندسة

		1230651		محمد سمير يوسف احمد سيد		كلية هندسة

		1230664		مكى ايهاب احمد جمال ابراهيم		كلية هندسة

		1230682		احمد عبدالله بدوى ابوالمجد		كلية هندسة

		1230688		احمد محمد عكوش عبدالمحسن		كلية هندسة

		1230693		اسلام احمد محمد محمد صياح		كلية هندسة

		1236604		محمد صلاح عبد التواب ليثى حسن رحومه		كلية هندسة

		1236614		مصطفى أحمد محمد زايد		كلية هندسة

		1236822		شعبان مبروك مبروك خليفة		كلية هندسة

		1236824		صفوت حمدى عبد الله عبد اللطيف		كلية هندسة

		1236840		محمد سلامة سيد سلامة		كلية هندسة

		1236916		امل حسن قرنى سالم		كلية هندسة

		1257652		طارق عبد الناصر عبد السلام احمد		كلية هندسة

		1257675		محمود عبد الغنى محمود إسماعيل		كلية هندسة

		1257805		منار صلاح محمود محمد عثمان		كلية هندسة

		1258192		علاء عادل زكي السيد		كلية هندسة

		1258200		مؤمن احمد سيد عبد الغني		كلية هندسة

		1258248		مصطفى عرفة عبد الصبور مبارك		كلية هندسة

		1223766		كريم عبد السلام محمود محمد منصور		كلية هندسة

		1223793		محمد عربى عبد الفتاح العانوسى		كلية هندسة

		1223805		محمود خالد فؤاد السيد محمد		كلية هندسة

		1223808		محمود صابر حسن محمد الفيومى		كلية هندسة

		1224558		اسماء بليغ احمد محمد ادريس		كلية هندسة

		1224607		سارة عبده عبد الله محمد		كلية هندسة

		1224713		شيماء غريب السيد احمد فرج		كلية هندسة

		1225736		داليا ثروت زكي قليني		كلية هندسة

		1226043		تسنيم توفيق عبد العزيز حسين العطارى		كلية هندسة

		1226579		احمد انور اسماعيل سيد على		كلية هندسة

		1226593		كريم محمد موسى عثمان		كلية هندسة

		1226594		محمد احمد غازى السيسى		كلية هندسة

		1226610		جمال احمد جمال عبد الصبور		كلية هندسة

		1226906		عبد الرحمن هانى فايق حسن		كلية هندسة

		1226907		علاء محمد سيد بخيت		كلية هندسة

		1226937		محمد احمد محمد حسين		كلية هندسة

		1227212		امنية محمود عبد الحميد محمد		كلية هندسة

		1227377		سمر محمد عبدالسميع حجازى		كلية هندسة

		1227458		سمر زكى درويش زكى		كلية هندسة

		1227492		ليلى منصور عبد الرحيم احمد		كلية هندسة

		1227551		اميرة محمد ابراهيم النجدى		كلية هندسة

		1227941		عبدالله فوزي عبدالفتاح حسن		كلية هندسة

		1227969		محمد رأفت محمد إبراهيم		كلية هندسة

		1228028		احمد شوقي محمود محمد عكاشة		كلية هندسة

		1228033		احمد عبدالعزيز فؤاد عبد العزيز		كلية هندسة

		1228052		احمد ياسر محمد محمد علي		كلية هندسة

		1228053		احمد يحي محمود احمد		كلية هندسة

		1228056		اسامة محمد محمد الشوربجي		كلية هندسة

		1228063		اسلام عصام عبد الفتاح محمد رضوان		كلية هندسة

		1228083		جورج نبيل أمين حكيم		كلية هندسة

		1228091		حسين صلاح محمود عبد الله هريدي		كلية هندسة

		1228112		طارق مصطفى أمين عبد العليم		كلية هندسة

		1228168		محمد أسعد سعيد كامل		كلية هندسة

		1228214		محمد هشام عبد الحليم محمد		كلية هندسة

		1228346		مايكل ثابت حنا غبريال		كلية هندسة

		1228353		محمد صلاح ادريس صالح		كلية هندسة

		1228370		احمد بيرم عبدالعظيم محمد		كلية هندسة

		1228391		حمزة انس محمد محمد الهوارى		كلية هندسة

		1228426		محمود فرج البنداري محمد على		كلية هندسة

		1228877		الشيماء طاهر ابراهيم محمد عامر		كلية هندسة

		1228903		اية عبد الحليم عبد الرحمن عبد الحميد		كلية هندسة

		1228906		اية محمود محمد عبد الرحمن قناوى		كلية هندسة

		1228942		سارة ناجى الظهرى محمد		كلية هندسة

		1229012		ندى طارق حمدى طلخان		كلية هندسة

		1229026		نورهان خالد عبد المنعم محمود لطفى		كلية هندسة

		1229062		الاء موافى محمد امام محمد		كلية هندسة

		1229151		عفاف امين محمود صديق		كلية هندسة

		1229199		نورهان صلاح الدين يعقوب صالح		كلية هندسة

		1229501		محمد عصام عبد المنعم احمد		كلية هندسة

		1229508		عمر عماد خميس محمد		كلية هندسة

		1229509		محمد حامد ابو سريع محمد الشحات		كلية هندسة

		1229510		محمد شعبان حسن شعبان		كلية هندسة

		1229531		احمد عبد الله حسين عبد الجواد		كلية هندسة

		1229540		عبدالرحمن اسماعيل محمد احمد		كلية هندسة

		1229558		عبدالرحمن كمال احمد سعداوى		كلية هندسة

		1229563		محمد طارق محمد ربيع ابو النور		كلية هندسة

		1229566		محمد محمود احمد محمد عزمى		كلية هندسة

		1229570		هشام عادل نصر عبدالعال		كلية هندسة

		1229590		مصطفى محمد عبد المنعم حسن		كلية هندسة

		1229673		احمد ناصر سالم محمد		كلية هندسة

		1229680		علاء عبد المنعم أحمد على		كلية هندسة

		1229681		محمد أحمد عبد الفتاح أحمد		كلية هندسة

		1229748		داليا مجدي محمد السروي		كلية هندسة

		1229766		نهى مصطفى سعد عبدالعزيز خليل		كلية هندسة

		1231115		عمرو خالد السيد عبد السميع الليثى		كلية هندسة

		1231141		محمد عبد الله أحمد ابراهيم نوح		كلية هندسة

		1231170		مروان محمود رمضان محمود		كلية هندسة

		1231181		هشام محمد عبد الرازق عبد الله		كلية هندسة

		1231182		هشام محمد عوض محمد عوده		كلية هندسة

		1231187		احمد حسن عبده حسن فراج		كلية هندسة

		1231204		احمد عادل محمود على بغداد		كلية هندسة

		1231209		احمد فريد احمد محمود مصطفى		كلية هندسة

		1231211		احمد محمد احمد محمد السيد		كلية هندسة

		1231231		اشرف مجدى عبد الفتاح امام		كلية هندسة

		1231246		خالد عادل احمد السيد على يوسف		كلية هندسة

		1231256		صلاح جابر احمد على		كلية هندسة

		1231282		عمر محمد احمد حلمى ابراهيم نصار		كلية هندسة

		1231288		عمرو محمد سيد حسين عمران		كلية هندسة

		1231333		محمد كارم محمد أحمد		كلية هندسة

		1231359		مصطفى خالد كمال احمد البهنسى		كلية هندسة

		1234757		احمد عبد الرؤف احمد بيلى		كلية هندسة

		1234821		محمد انور فولى حسن		كلية هندسة

		1234827		محمد سعيد حسن محمد		كلية هندسة

		1234856		محمود محمد سعيد حسين		كلية هندسة

		1234980		امنة عبد الجواد عطا حسين		كلية هندسة

		1235027		سالي حسين مسعد مسعد		كلية هندسة

		1235048		مريم حسن محمد سعد		كلية هندسة

		1235085		هدير ممدوح حسن مصطفى		كلية هندسة

		1235168		احمد رفعت عبدالهادي علي		كلية هندسة

		1235173		احمد شعبان عبدالسميع مرغني		كلية هندسة

		1235192		احمد محمد محمدالبكري ندا		كلية هندسة

		1235195		احمد محمدالمهدي احمد كمال		كلية هندسة

		1235253		عمر حماده عيد سيف		كلية هندسة

		1235258		فادى فؤاد عياد غبريال		كلية هندسة

		1235259		كريم رمضان محمود راشد		كلية هندسة

		1235295		محمود سعيد احمد عوض الله		كلية هندسة

		1235484		نصر عبدالسلام عكاشة عبدالسلام		كلية هندسة

		1235593		سرور ماجد عبد الحى محمد النادى		كلية هندسة

		1236344		علاء محمد علي احمد		كلية هندسة

		1236404		احمد عبدالحميد محمد احمدفوده		كلية هندسة

		1258444		دينا عبد الفتاح احمد سالمان		كلية هندسة

		1258519		مروج احمد مصطفى سعيد		كلية هندسة

		1258606		احمد شعبان عبد الرحيم حسين		كلية هندسة

		1258607		احمد عبد الحميد مصطفى احمد		كلية هندسة

		1258618		اسلام عبدالرحيم على غزالى		كلية هندسة

		1258678		مصطفى محمود مصطفى الصغير		كلية هندسة

		1258901		عمرو عصام ابو بكر محمد ابو زيد		كلية هندسة

		1260380		ايه احمد سامى احمد على		كلية هندسة

		1231364		مصطفى فكرى حسن حسن العوضى		كلية هندسة

		1231478		عز الدين عبد السلام ابو الليل محمد		كلية هندسة

		1231483		عماد عادل عبد الواحد محمد		كلية هندسة

		1231500		محمد خالد محمد السعيد صديق		كلية هندسة

		1231505		محمد صلاح الدين ذكى محمد الدالى		كلية هندسة

		1231860		اسراء كمال هارون السيد		كلية هندسة

		1232041		مريم عبده محمد عبد الرحمن		كلية هندسة

		1232095		يمنى مجدى ابراهيم عبيد		كلية هندسة

		1232321		اسماء يسن محمد يسن		كلية هندسة

		1232331		اميرة رمضان السعيد عيسي		كلية هندسة

		1232367		ميادة اسامة محمد محمود		كلية هندسة

		1232378		هاجر محمود عبده أبو العلا		كلية هندسة

		1232387		اسراء سمير فتحي حفظ الله		كلية هندسة

		1232421		سارة حسان محمد حسان		كلية هندسة

		1232681		ندى سيد سليمان احمد		كلية هندسة

		1232941		اية علاء محمد نور الدين خليل		كلية هندسة

		1232995		نورهان فتحي السيد محمد		كلية هندسة

		1233015		امنية هشام ابراهيم محرم		كلية هندسة

		1233066		غاده عبد الناصر يحي هاشم		كلية هندسة

		1233085		مى اشرف ابو سريع محمد		كلية هندسة

		1233179		اية اشرف نور الدين عبد النبي		كلية هندسة

		1233198		سلمى محمد ابراهيم عبد الهادي الصباغ		كلية هندسة

		1233226		اسماء حسن احمد عرفات		كلية هندسة

		1233239		ايمان حسن محمد كمال حسن البنان		كلية هندسة

		1233259		عليا باسم عادل عبد المنعم		كلية هندسة

		1233285		ياسمين السيد احمد عبد الوهاب مجاهد		كلية هندسة

		1233287		يوليانه جرجس حبيب ابراهيم		كلية هندسة

		1233438		سارة صفوت شكري عبد المسيح		كلية هندسة

		1233477		اشرف احمد علاء عبد العزيز السيد محمد		كلية هندسة

		1233492		محمد ايمن محمد محمود الحويحى		كلية هندسة

		1233495		محمد سمير محمد عاشور على		كلية هندسة

		1233499		محمد نبيل محمد محمد		كلية هندسة

		1233500		محمود ايوب درويش درويش عطوه		كلية هندسة

		1233902		اشرف محمد فتحي عبده		كلية هندسة

		1233912		خالد يسن عبد القادر على		كلية هندسة

		1233917		ضياء عبد الرحمن محمد عفبفي		كلية هندسة

		1233938		عمرو جمال الدين محمد مراد		كلية هندسة

		1234156		محمد عبد المحسن مصطفى محمد مشالى		كلية هندسة

		1234170		احمد صبرى شافعى احمد		كلية هندسة

		1234426		مروة عبد المنعم محمد ابو سمره حسن		كلية هندسة

		1260671		محمد امين ابو زيد مصطفي		كلية هندسة

		1261115		مريم محمد فوزي أبو علفه		كلية هندسة

		1334655		احمد عبدالمنعم عبدالله عمر سالم		كلية هندسة

		1471288		مصطفى عبدالمنعم محمد طه		كلية هندسة

		1475469		اسامه يوسف محمد عبد الرحمن		كلية هندسة

		1544243		محمد حسن طارق عبد الله ابراهيم شعبان		كلية هندسة

		1611890		مصطفي محمد عبد الله موسي عثمان		كلية هندسة

		1611895		مصطفي يحيي محمد عبدالله طبل		كلية هندسة

		1611950		احمد معوض احمد ورد		كلية هندسة
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