
 

 

2021-9-12الطالب الجدد التى تم سداد مصروفاتهم الى تاريخ   

الحاسبات و تكنولوجيا المعلوماتبرنامج   

 م االسم المركز الدراسى

 مدينة السادات  
  .1 عبدالعزيز أبو طالب الشيماء رضا  فرع السادات 

  .2 عطيه عمرو عطيه محمد فرحان  فرع السادات 

 احمد محمود عىل االمي   فرع السادات 
ى
  .3 احمد شوق

  .4 حسام عماد عبده السيد  فرع السادات 

  .5 كريم مصطفى معروف مصطفى خطاب فرع السادات 

يف عوض محمود حميده  فرع السادات    .6 رفيده شر

  .7 احمد عبدالغنى عبدالمغنى عبدالغنى  فرع السادات 

ى مصطفى  فرع السادات   حسي 
  .8 رحمه مصطفى

  .9 الوهاب زهرانهيثم كمال عبد  فرع السادات 

  .10 راىم احمد محمد سعيد عبد القادر فرع السادات 

  .11 كريم عاطف عبدالحكيم عبدالنعيم فرع السادات 

يدى  فرع السادات    .12 جهاد احمد محمد الير

  .13 عبدالرحمن محمد عبدالعليم محمد الشافع  فرع السادات 

  .14 طه احمد طه ابراهيم عشوش  فرع السادات 

  .15 عمر محمد شحاتة درويش قطب  فرع السادات 

  .16 رحمه محمد عبد السالم زنون  فرع السادات 

  .17 عبدالعليم احمد دردير عبدالرحمن اسامه  فرع السادات 

  .18 محمد ساىم محروس مشعل  فرع السادات 

  .19 يوسف محمد السيد الجمال  فرع السادات 

  .20 هدير جمال فياض احمد عىل  فرع السادات 

  .21 احمد عزت عبدالعظيم عياد  فرع السادات 

ء سعيد العيسوى  فرع السادات  ي
  .22 عمر هانى

  .23 احمد محروس عطا هللا احمد عبد الننر  فرع السادات 

  .24 عبد الرحمن محمود محمد مصطفى طلبة  فرع السادات 

  .25 خالد احمد عبد الحكيم احمد  فرع السادات 

  .26 عمر خالد محمد صبيح  فرع السادات 

 فرع سوهاج 
  .1 آالء محمد احمد يوسف  سوهاج 

  .2 مصطفى رفعت نارص احمد  سوهاج 

  .3 عمار ياش محمد سيد  سوهاج 

ه يونس  سوهاج  ي صير   .4 يوسف عبد الننر

  .5 احمد ايهاب البدري عبد الرحمن  سوهاج 

  .6 عمرو عادل هالل التفى  سوهاج 



 

 

  .7 مصطفى جمال حسن جودة  سوهاج 

  .8 محمد رضوان عبد الرحمن هالل   سوهاج 

  .9 مارتينا وليم تقاوي جوهر  سوهاج 

  .10 محمد وحيد محمد كمال الدين  سوهاج 
  .11 مريم باسم فوزى يعقوب  سوهاج 
  .12 مينا عزت مىح الدين نخنوخ  سوهاج 
  .13 تسنيم احمد مصباح احمد ابراهيم  سوهاج 
  .14 عبد الحميد احمد عبد الحميد محمد سوهاج 
  .15 نورهان السيد عبد الكريم عارف  سوهاج 
ف عبد العزيز عبد  سوهاج    .16 الرحمن يوسف اشر
  .17 احمد مرتضى خلف احمد  سوهاج 
  .18 عبد هللا السمان محمد محمد  سوهاج 
  .19 توماس نبيل ذىك سدره  سوهاج 
  .20 رانيا صالح عبدالحميد عىل  سوهاج 
  .21 ريناد عبد الرحمن ابراهيم محمد  سوهاج 
  .22 مارينا عماد مريد حبيب  سوهاج 
  .23 احمد ناجح محمد سالمة  سوهاج 
  .24 سارة رأفت رسمي حصابلله  سوهاج 
  .25 صموئيل شنوده مينا شنوده القس  سوهاج 
ي مرصى  سوهاج  ي ناجر

  .26 باتريك رجان 
ف عبد الهادى محمد  سوهاج    .27 احمد اشر
  .28 ريناد احمد محمد سعيد محمدفتح هللا سوهاج 
يف محمد محمود  سوهاج    .29 عبد هللا شر
  .30 ماريا اميل ميشيل رزق  سوهاج 
  .31 اوسم امي  فكري لطف هللا  سوهاج 
  .32 احمد محمود محمد سليم  سوهاج 
ف ابو الفضل محمد  سوهاج    .33 محمد اشر
ه فادى  سوهاج    .34 ايمن انيس جير
  .35 احمد عالء عثمان هاشم  سوهاج 
ي إميل فوزي عوض  سوهاج    .36 ماجر
  .37 نعيم كرم عبده صادق  سوهاج 
  .38 كريم طارق عىل محمود  سوهاج 
  .39 بسمله عبدالكريم حنفى عىل  سوهاج 
  .40 محمود طه محمد عبد العال سوهاج 
  .41 ساىل فام نوس فام سوهاج 
  .42 سهيله عالء الدين محمد عبد الموجود  سوهاج 



 

 

  .43 جورج ايمن سدراك سعيد  سوهاج 
ى الحوي    ج  سوهاج   عادل محمد كمال الدين حسي 

  .44 مصطفى
  .45 محمد فتىحي ثابت حمد هللا  سوهاج 
  .46 محمد عمر ثروت عىل  سوهاج 
  .47 وسيم نشات سمي  نجيب  سوهاج 
  .48 يوسف عماد ميخائيل بولس  سوهاج 
  .49 عبدالرحمن منترص حسن محمد  سوهاج 
  .50 معاذ اسامه احمد عبد الوارث  سوهاج 
  .51 أحمد صالح الدين محمود السيد سوهاج 
  .52 مصطفى حسن محمد مبارك  سوهاج 
لس عادل جرجس بخيت  سوهاج    .53 كي 
  .54 مرام محمد احمد محمود  سوهاج 
  .55 عمرو منصور عبد الرحيم محمد سوهاج 
  .56 محمد شوقى كتانه احمد  سوهاج 
  .57 شهد عالء مصطفى محمد  سوهاج 
  .58 احمد محمد عبدالحافظ محمد  سوهاج 
  .59 مارينا رومانى اسكندر شكرى  سوهاج 
  .60 عبدالرحمن محمد محمود مرس  سوهاج 
  .61 امامنورهان محمد فوزى محمد  سوهاج 
  .62 عبد الرحمن عادل عز الدين عبد النعيم  سوهاج 
  .63 احمد محمد احمد توفيق  سوهاج 
  .64 الحسينى محمد احمد محمد سوهاج 
  .65 وليد عادل عبدالمنعم عىل  سوهاج 
  .66 احمد ايمن كمال عباس  سوهاج 
  .67 ايناس عصام محمد عبدالوهاب  سوهاج 
ي شفيق  سوهاج 

  .68 فرونيا مدحت صدقى
  .69 عبد الرحمن مؤمن محمد السيد سوهاج 
  .70 محمود كريم احمد عىل  سوهاج 
  .71 ندى ياش كمال احمد سوهاج 
  .72 فادى خالد الفى راغب  سوهاج 
ف احمد يوسف الكبش سوهاج    .73 عبدالرحمن اشر
  .74 بهاء محمود حلم محمود  سوهاج 
  .75 كريم ياش خلف عبد الرحمن  سوهاج 
  .76 احمد عصام الدين عكاشه احمد  سوهاج 
يف لطيف عزيز  سوهاج    .77 شادى شر
  .78 علياء جمال محمد السيد  سوهاج 



 

 

  .79 منة هللا جالل السيد محمد سوهاج 
ي احمد  سوهاج 

ى لطفى   .80 محمد معيى
ا رفعت جاب هللا خليل  سوهاج    .81 مي 
  .82 احمد رمضان عيد احمد سوهاج 
  .83 فادى امجد ناعوم اندراوس سوهاج 
  .84 احمد حسام عبدالوهاب مرس  سوهاج 
  .85 محمد حمدى محمود عبد الكريم  سوهاج 
  .86 عمر طارق محمود محمد سوهاج 
  .87 أروى عصام محمد حسن  سوهاج 
  .88 مريم سامح فوزي نصيف  سوهاج 
  .89 مراد سدين وليد محمد  سوهاج 
  .90 مصطفى بهاء يوسف محمد سوهاج 
  .91 رنا عبدالعال عىل سليم  سوهاج 
  .92 آيه جمال احمد محمود  سوهاج 
  .93 عىل حسن عىل سليمان  سوهاج 
  .94 محمد طارق ابو الحمد عبد الحميد  سوهاج 
  .95 عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن محمد سوهاج 
  .96 محمود السعودى احمد سعد  سوهاج 
  .97 محمد محسن احمد عبد المجيد  سوهاج 
  .98 احمد االء يونس السيد  سوهاج 
ف محمد محمود  سوهاج    .99 مروان اشر
  .100 مرقس نبيه بشي  بطرس  سوهاج 

  .101 مريم حسام الدين مصطفى احمد  سوهاج 

  .102 ري  هام احمد ثابت عيس  سوهاج 

ى  سوهاج    .103 محمد عبدالعظيم عبدالرحيم حسي 

األسكندرية  جامعة  
يد  االسكندرية  ى   .1 عمرو خالد محمد ابو الي 
  .2 احمد سعيد عىل السيد ابو عمارة  االسكندرية 
  .3 زياد خميس مننر محمد كريم  االسكندرية 
يف محمد عبد المنعم الخشاب االسكندرية    .4 ادهم شر
  .5 ابراهيم عطا احمد عادل  االسكندرية 
ت عبدالغنى حمد االسكندرية    .6 عمر وليد محمد خي 
  .7 رامز رضا السيد محمد جاب هللا  االسكندرية 
يف عبدالحميد حسن سيف الدين  االسكندرية    .8 االء شر
  .9 مازن محمد السيد المرسي الصفطي  االسكندرية 



 

 

ي  االسكندرية 
  .10 مصطفى احمد عبد الهادي عبد الغنى

ف سعد ذىكي قلدس  االسكندرية 
  .11 سعد أشر

ي سعد محمد مليحة  االسكندرية 
  .12 نوران مصطفى

  .13 حسن خلف عبد الرحمن يوسف  االسكندرية 
  .14 يوسف عرفه عبد المقصود أبو المكارم االسكندرية 
ف  االسكندرية    .15 كريم محمد عبد الفتاح عىل شر
  .16 يوسف نبيل محمد احمد شوق  االسكندرية 
ي النيال االسكندرية    .17 محمد اسامه عاصم عبد العزيز صير
 امبانر رشوان  االسكندرية 

  .18 خالد عبد الغنى
  .19 سما ياش جميعي محمود السيد االسكندرية 
  .20 مصطفى صقرحمزه احمد عبد الغنى  االسكندرية 
  .21 محمد سمي  محمد شوكت مصطفى  االسكندرية 
  .22 روان احمد عبدالمنعم محمد يىحي  االسكندرية 
  .23 باسل مصطفى حسن عىل درويش  االسكندرية 
  .24 عبدالرحمن الغندور محمد ذاكر  االسكندرية 
  .25 زياد ياش عبدالسالم محمد احمد دويدار االسكندرية 
  .26 نورالدين محمد حسن عىل مطراش االسكندرية 
  .27 عمر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز ابوحطب  االسكندرية 
  .28 فادى وصفى راغب ونيس جريس  االسكندرية 
  .29 منه محمود فتح هللا الديروطي  االسكندرية 
ت عبد الفتاح الفار االسكندرية    .30 تسنيم وليد محمد خي 
  .31 أحمد مسعد محمد ابراهيم الشالوى  االسكندرية 
  .32 مايكل وهيب عياد عبد النور االسكندرية 
  .33 عمر فرج محمد قرقارة عىل  االسكندرية 
  .34 عبد الرحمن ماجد عبد الدايم عبد الفتاح  االسكندرية 
ف حسن  االسكندرية    .35 محمد مسعودمحمود اشر
  .36 باسنت عادل عباس همام زاهر  االسكندرية 
  .37 احمد طارق كمال حسن نرص الحرصي  االسكندرية 
  .38 محمود عطيه عبدالستار ابراهيم  االسكندرية 
  .39 ادهم غريب محمد احمد رزق  االسكندرية 
  .40 مينا القس بسادة قلته مسعود  االسكندرية 
  .41 ىم مصطفى حسن عبد العال البسيونى  االسكندرية 
  .42 مينا نادر نسيم سالمة  االسكندرية 
  .43 سلطان محمد عىل محمد ياش محمد  االسكندرية 



 

 

  .44 احمد وليد احمد محمد برغش  االسكندرية 
  .45 محمد ماهر السيد سالمه محمد  االسكندرية 
  .46 عبد الرحمن فرج محمد قرقارة عىل  االسكندرية 
  .47 يوسف محمد سعد بريك المرصى  االسكندرية 
  .48 يوسف محمد حامد محمدين ابراهيم  االسكندرية 
يال االسكندرية   اسامة فخرى غير

  .49 بييى
وك االسكندرية    .50 يوسف ابراهيم جمعه محمود مير
  .51 حمدى محمد شحاته أدهم أحمد  االسكندرية 
  االسكندرية 

ى
  .52 محمد احمد محمد الشوادق

  .53 عمرو امجد عصام الدين برهاىم خرصى  االسكندرية 
  .54 احمد هشام احمد حسن مرس  االسكندرية 
  .55 احمد محمد عبد المحسن مصطفى  االسكندرية 
  .56 جنى مجدى عبد التواب محمد عبد الحليم  االسكندرية 
  .57 محمد غنيم حسن غنيم  االسكندرية 
ف محمود محمد كحيلو  االسكندرية    .58 نوران اشر
  .59 محمد صالح المرس احمد صالح  االسكندرية 
ي عىلي محمد  االسكندرية 

  .60 منة هللا حسنى
  .61 احمد اسماعيل احمد لطفى محمد خليفة  االسكندرية 
ى خليل  االسكندرية  ى عبدالسالم حسي    .62 احمد حسي 
  .63 يوسف محمد فتح هللا فتح هللا غانم االسكندرية 
ي  االسكندرية 

  .64 مريم احمد محمود طلعت محمد لطفى
  .65 جنه محمد ابراهيم محمد العبس  االسكندرية 
ي  االسكندرية  يف فوزى عزيز جورجر   .66 بافىل شر
  .67 عمر تامر محمد سمي  محمد عىل الرفة االسكندرية 
  .68 جرجس كرم فؤاد ملك االسكندرية 
  .69 عمر وائل عبد اللطيف احمد عىل  االسكندرية 
  .70 زياد احمد عبد السالم منس  االسكندرية 
  .71 رغدة السيد مصطفى السيد محمد االسكندرية 
  .72 عادل محمد عادل محمد عبد العزيز مرسي  االسكندرية 
  .73 عبد الرحمن احمد محمد محمود منصور  االسكندرية 
  .74 الدين احمد السيد زياد احمد جمال  االسكندرية 
  .75 محمد مرصى ابراهيم حسن المنصورى  االسكندرية 
  .76 احمد خميس احمد حسن طه  االسكندرية 

 فرع اسيوط 



 

 

  .1 هاجر هالل نفادى محمد  اسيوط 
  .2 شهد عبد العزيز فرغىلي رميح اسيوط 
  .3 أحمد عثمان مرسي عبدالفضيل  اسيوط 
ف محمد عبد المحسن  اسيوط    .4 وفاء أشر
  .5 محمد عبد هللا فوزى خليف   اسيوط 
 مهنى  اسيوط 

ى
لس مختار صدق   .6 كي 

  .7 اروى عىل محمد احمد  اسيوط 
  .8 فادى وجيه يوسف عبده  اسيوط 
  .9 نغم رفعت محمد احمد  اسيوط 
ى عبدالحافظ عىل  اسيوط    .10 اشاء حسي 
  .11 سلوان عزت محمد حامد  اسيوط 
  .12 احمد عادل احمد محمد اسيوط 
ى  اسيوط    .13 اسماء عاطف حسن حسي 
  .14 كارلوس ميشو وليم فهم  اسيوط 
ى   اسيوط   كامل حسي 

  .15 عبدالحافظ مصطفى
  .16 محمد طلعت حلم محمود  اسيوط 
  .17 امل محروس حبيب شحات  اسيوط 
  .18 زياد محمد عبد الحميد محمود  اسيوط 
  .19 عمرو محمد عبدالمنعم عثمان  اسيوط 
  .20 رؤي خالد مصطفى محمد  اسيوط 
  .21 طارق عبدهللا عىل احمد منصور اسيوط 
  .22 انتونى ايهاب شحاته عازر اسيوط 
  .23 جرجس يرسى أديب عبد المالك  اسيوط 
  .24 بباوى منصورماريا كمال  اسيوط 
  .25 بدر محمد ابو المجد محمد  اسيوط 
  .26 ساره االمي  محمود يوسف  اسيوط 
نا ميشيل صادق مقار اسيوط    .27 مي 
 عىلي  اسيوط 

ى   .28 مهند ضياءالدين امي 
  .29 محمد خالد محمد يس  اسيوط 
ي عبد المالك  اسيوط  ي صفوت ناجر   .30 انىحر
  .31 فادى نشات ناجر عبد المالك اسيوط 
ى عليوة أحمد طاهر  اسيوط    .32 ياسمي 
  .33 احمد محمود احمد محمود  اسيوط 
  .34 جون ايمن كامل سمسوم اسيوط 



 

 

  .35 شهاب احمد سليمان مجدى  اسيوط 
 محمد صالح جير  اسيوط 

  .36 مصطفى
  .37 محمد عالء عبده محمد  اسيوط 
  .38 احمد حماده احمد عبدربه  اسيوط 
  .39 احمد صابر حافظ عبد الحفيظ  اسيوط 
  .40 سهيله سالم عىلي عبدالقادر  اسيوط 
  .41 دميانه عادل رمزى اسكندر اسيوط 
  .42 محمد عىلي السيد احمد  اسيوط 
  .43 هللا صالح عبد الحميد عبد الحافظ منة  اسيوط 
  .44 شهد نادى سيد عبد الرحيم  اسيوط 
  .45 مارينا نارص عيس عجبان  اسيوط 
لس ايمن جمال سعيد اسيوط    .46 كي 
  .47 اسماء محمد عبد الوكيل احمد اسيوط 
  .48 ساندي أيمن عدىلي سعيد  اسيوط 
ى ملك  اسيوط    .49 ندا عماد صير
  .50 سمر اميل بخيت لبيب  اسيوط 
  .51 روجينا يرسي عادل كامل  اسيوط 
  .52 حسن محمد حسن محمد  اسيوط 
  .53 االء ايمن محمد توفيق  اسيوط 
  .54 كريم حاتم احمد عبد الرحيم  اسيوط 
  .55 مروان يوسف محمد السيد  اسيوط 
  .56 سيد عىلي سيد عبدالحميد  اسيوط 
  .57 اشاء جمال عىل محمد  اسيوط 
  .58 نوران صفاء الدين انور محمد  اسيوط 
لس حنا عزيز حنا  اسيوط    .59 كي 
  .60 محمد ايمن محمد فرج  اسيوط 
ي   اسيوط    .61 عبدالموجود خلود عبدالموجود صير
ف فوزى يس  اسيوط    .62 رصابامون اشر
  .63 عصام الدين محمد محمد اسماعيل اسيوط 
  .64 ندا احمد حموده عىل  اسيوط 
  .65 هانى محمد عبد المنعم اسماعيل  اسيوط 
  .66 محمود عاصم محمود فاضل  اسيوط 
  .67 مينا كرفت خلف رزق  اسيوط 
  .68 محمد عماد محمد اسماعيل  اسيوط 



 

 

  .69 مينا عيد زكريا دبشه  اسيوط 
ه محمد كمال عباس  اسيوط    .70 امي 
يال قلينى  اسيوط    .71 رفيق نعيم غير
  .72 يوستينا باسم فتىحي عطا هللا  اسيوط 
  .73 أحمد مؤنس نفادى هريدى  اسيوط 
  .74 محمد اسامه محمد عثمان اسيوط 
  .75 محمد احمد ماجد محمد احمد فهم  اسيوط 
ى سليمان مصطفى  اسيوط  وق خي    .76 شر
  .77 يوسف لويس خليل حكيم  اسيوط 
  .78 عاطف احمد محمد جالل  اسيوط 
  .79 الغفار محمود رافت عبد الهادى عبد  اسيوط 
  .80 عبد هللا عىل عبد الحميد فرج  اسيوط 
  .81 ساره عزت شاكر فلتس  اسيوط 
  .82 كرستينا عماد شاكر شنوده  اسيوط 
  .83 اسماء خالد محمد احمد ناجر  اسيوط 
  .84 دينا صادق بدر صادق  اسيوط 
  .85 أسماء صالح مهران محروس اسيوط 
  .86 احمد نجاح محمد احمد  اسيوط 
  .87 خالد احمد زغلول عبد الرحمن  اسيوط 
  .88 مارتينا رفعت صابر سعيد اسيوط 
لس بدرى بقطر خليل  اسيوط    .89 كي 
  .90 جهاد احمد خليفة عباس  اسيوط 
  .91 مصعب محمد عاطف محمد  اسيوط 
  .92 مينا صفوت ادولف زىك  اسيوط 
  .93 عز الدين مصطفى عبد المالك عبد العليم  اسيوط 
  .94 مريم عزت محروس عطيه  اسيوط 
  .95 أحمد رضا محمد محمد  اسيوط 
  .96 ساره جمال عوض عزيز  اسيوط 
  .97 يوسف ايمن شنودة نصيف  اسيوط 
  .98 محمود احمد ايمان حسن   اسيوط 
  .99 عبد الرحمن سعد حموده حسن  اسيوط 
  .100 جيسيكا طلعت عبد العال جاد هللا اسيوط 
  .101 تسبيح حسن خلف حسان  اسيوط 
لس رومانى عادل توفيق  اسيوط    .102 كي 



 

 

نا وجيه ثابت لوقا  اسيوط    .103 مي 
  .104 يوسف حسن محمد حسن  اسيوط 
  .105 شهد نارص محمد محمد  اسيوط 
  .106 حمزه عمرو محمود فرغىل  اسيوط 
  .107 محمد محفوظ محمد محفوظ   اسيوط 
  .108 كريم حمدي مني  طه  اسيوط 
  .109 نوران عبدالباسط عىل احمد  اسيوط 
ى عبد البارى  اسيوط    .110 احمد عماد حسي 
  .111 بيشوى باسم لمع سمعان  اسيوط 
  .112 بيشوى مجدى جميل توفيق  اسيوط 
  .113 ندى أمي  عبد الحميد عبد الغفار  اسيوط 
  .114 نورهان صالح احمد كمال الدين  اسيوط 
  .115 ميار عصام محمود حسن  اسيوط 
  .116 النارص سيد احمدعىل عبد  اسيوط 
  .117 محمد هانى خلف قنديل  اسيوط 
  .118 محمود عبدالكريم شعبان محمد اسيوط 
  .119 منه محمود محمد محمد صالح  اسيوط 
  .120 مريم هانى عبده عبدالمالك  اسيوط 
ف عىل مجىل  اسيوط    .121 احمد اشر
  .122 عمر يوسف عبد هللا احمد تغيان اسيوط 
  .123 راندا محمد مختار محمد  اسيوط 
  .124 يوستينا راضى اسحق هندى  اسيوط 
لس وايز عبدالتواب كرلص  اسيوط    .125 كي 
  .126 منار ابراهيم أحمد سيد اسيوط 
  .127 كريم ابوالسعود شوقى موس  اسيوط 
  .128 محمد عبد الباسط محمد حسن  اسيوط 
  .129 ستيفن ايمن رمزي عبد الشهيد  اسيوط 
ي  اسيوط 

  .130 احمد عصمت ابراهيم مصطفى
  .131 عصام مختار ناجر حسن  اسيوط 
ف فيكتور نجيب  اسيوط    .132 جوليانا اشر
  .133 محمد محمد مصطفى فؤاد  اسيوط 
  .134 ريمون صبىح صادق فهيم  اسيوط 
  .135 فرح ممدوح رياض حسن  اسيوط 
ى عونى عبد المسيح سعيد  اسيوط    .136 نرمي 



 

 

ى محمد  اسيوط    .137 طارق عالم حسي 
  .138 مارى جمال انور شحاتة  اسيوط 
  .139 دنا احمد محمد خي  شبيب  اسيوط 
  .140 مايكل داوود بخيت ميخائيل  اسيوط 
  .141 ماريا محسن فتىح فهيم  اسيوط 
  .142 بيشوى اسامة زكريا نجيب  اسيوط 
 احمد  اسيوط 

ى
  .143 عمرو محمد شوق

  .144 إياد ذكريا عبد الفتاح عىل  اسيوط 
  .145 آثال طارق محمدكامل احمد  اسيوط 
  .146 كامل وليد كامل احمد عباس  اسيوط 
  .147 ناديه همام محمد مزيون  اسيوط 
  .148 أحمد عبد الحكيم عبد الرحمن بدوي  اسيوط 
  .149 عمرو عبد الرازق عبد الرحمن محمد اسيوط 
  .150 احمد سيد فرحان محمد اسيوط 
ى مريم   اسيوط  ى توفيق بنيامي    .151 بنيامي 
  .152 محمد عبدالكريم عبدالرحيم امام اسيوط 
  .153 مريم فتح هللا ناجح جرجس  اسيوط 
  .154 محمود نبيل مصطفى محمد اسيوط 
  .155 كارول موس اقالديوس جرجس  اسيوط 
  .156 اسماء حمدي عبدالعليم محمد  اسيوط 
  .157 منه هللا جمال عىل ابراهيم  اسيوط 
  .158 سندس عبد المحسن عبد النافع عبد هللا  اسيوط 
  .159 سامر ايوب فايز سيدهم  اسيوط 
  .160 ري  هام عوض عبد السالم عبد الهادى  اسيوط 
  .161 نور اكمل عوض توفيق  اسيوط 
  .162 هشام اسامه عبد المنعم عبد الحميد اسيوط 
  .163 محمد عثمان يونس عبدهللا  اسيوط 
ى هندى اسكندر  اسيوط    .164 شادى امي 
  .165 شهد ابو الحمد حموده عامر  اسيوط 
  .166 سيف طاهر محمد فرغىل  اسيوط 
ي   اسيوط 

  .167 جاد هللامقار ماجد برنى
  .168 زياد مصطفى ثابت سيد  اسيوط 
يف  اسيوط  نا محمود احمد عبد هللا الرسر   .169 مي 
  .170 منصور حامد محمد احمد  اسيوط 



 

 

  .171 عىل محمود عىل سيد  اسيوط 
ي شاكر  اسيوط 

  .172 محمود ممدوح رونى
ف زغلول جمعه  اسيوط    .173 نورهان اشر
  .174 طه محمد خلف طه  اسيوط 
  .175 بيشوى وسيم مني  سليم  اسيوط 
  .176 مينا امي  حبيب نخله  اسيوط 
  .177 شهد محمود رمزى ابو زيد  اسيوط 
  .178 عمر سيد محمد شحاته  اسيوط 
ى  اسيوط  ي حسي 

  .179 احمد محمد مصطفى
  .180 ماريو ميالد صغي  عبدالمالك اسيوط 
  .181 مريم ماجد عزت هالل  اسيوط 
نا سمي  وهبه مرجان  اسيوط    .182 مي 
  .183 محمد عبدالمنعم محمد محمد  اسيوط 
  .184 يوسف ممدوح مكرم ثابت  اسيوط 
  .185 ايه ايمن عصمت عبدهللا  اسيوط 
  .186 ممدوح عبدالبارى محمد محمد   اسيوط 
ى  اسيوط   ابراهيم حسي 

  .187 سما مصطفى
  .188 مينا محروص لحطى جندى  اسيوط 
  .189 شيماء ممدوح عىلي صالح  اسيوط 
ى عبد الرحمن  اسيوط    .190 شهد حسام الدين حسي 
  .191 زينب حسن همام حسن  اسيوط 
  .192 يوستينا وجيه توفيق سوريال  اسيوط 
وس  اسيوط    .193 يس جمال زىكي تاورصى
  .194 عبد هللا عىل محمد سند اسيوط 
  .195 صابر سيد احمد سيد  اسيوط 
  .196 مرنا مسعد ميخائيل راغب  اسيوط 
  .197 ريناد محمد عبد الحكيم عبد الحافظ  اسيوط 
ي عشم  اسيوط 

ي نبيل صدقى   .198 شي 
  .199 هاجر ايمن نبيه شاذىل  اسيوط 
  .200 رنا صالح الدين جاحر عدىل  اسيوط 
  .201 سارة ابراهيم بخيت فهمي  اسيوط 
  .202 سلم عبدالحميد محمد صادق  اسيوط 
  .203 اروى ثابت محمد سيد  اسيوط 
  .204 جيالن رومانى جورج يس  اسيوط 



 

 

  .205 محمد جمال محمد أحمد  اسيوط 
ي وهبه ويصا  اسيوط  لس ناجر   .206 كي 
  .207 هيثم عبد الفتاح عبد الجابر عبد الحميد  اسيوط 
  .208 هنا عمر الخطاب محجوب  اسيوط 
  .209 محمد عبد الحكيم عبد هللا فاهم  اسيوط 
  .210 مايا محمد خالد جمال الدين سالم  اسيوط 
  .211 يس اندريه أنور توفيق  اسيوط 
  .212 عماد فوزى زخارى بيشوى   اسيوط 
  .213 مصطفى عطية احمد مصبح  اسيوط 
  .214 ميار عمادالدين صالح سيد  اسيوط 
ف فرويز محمود  اسيوط    .215 عمرو اشر
  .216 مصطفى محمود حسنى احمد اسيوط 
  .217 شيماء محمد ابوزيد محمد  اسيوط 
  .218 مينا زاهر شفيق ميخائيل  اسيوط 
  .219 مينا ريمون عادل توفيق  اسيوط 
  .220 مصطفى محمد سعد احمد  اسيوط 
ي   اسيوط 

  .221 متوىلي احمد نور مصطفى
  .222 رحمه عصام عادل احمد  اسيوط 
ى احمد احمد اسيوط    .223 محمد حسي 
  .224 محمد صالح رشدى محمد  اسيوط 
ف محمود ابو زيد  اسيوط    .225 محمود اشر
  .226 شهد عىلي محمد محمود  اسيوط 
ف جمال رفيق عىل  اسيوط    .227 اشر

 جامعة جنوب الوادى فرع الغردقة
ه فرج االمي  السمان  الغردقة    .1 ني 
  .2 مريم وليد احمد محمد احمد  الغردقة 
  .3 احمد صبىح مصطفى محمد فتح  الغردقة 
  .4 رياض محمد فتىح البدوى يوسف  الغردقة 
ى  الغردقة  ي سيفي    .5 ايمىلي ايمن صير
  .6 دينا حنا كامل عطا ال ل ه  الغردقة 
  .7 عاطف موريس عبيد جوفانى   الغردقة 
  .8 انىحر امجد فوزى عبده  الغردقة 
  .9 اسالم مختار محمد احمد الفاضل  الغردقة 
  .10 احمد عبدالستار احمد فاوي  الغردقة 



 

 

ف محمد حسن  الغردقة    .11 ندى اشر
  .12 محمد هانى عبدالسالم غزاىل  الغردقة 
  .13 رائد ناثان سعد هللا جورجر  الغردقة 
  .14 عبدالرحمن احمد محمد مختار نجم الغردقة 

 جامعة قناة السويس  باالسماعلية 
  .1 روان محمد عبدالعزيز احمد  االسماعلية 
  .2 بييى عادل عزيز جاد الرب  االسماعلية 
يس محمد  االسماعلية    .3 محمد صالح عيى
  .4 نور نبيل محمد جمال عبد الرحمن محمد النبتينى  االسماعلية 
  .5 فاطمه تامر عبدالموجود عىل  االسماعلية 
  .6 يىح محمد يىح احمد عاشور  االسماعلية 
  .7 سلم فتىح احمد أحمد جمعه محمد االسماعلية 
  .8 إيمان حمدى محمد إبراهيم السيد  االسماعلية 
  .9 محمد عادل السيد احمد  االسماعلية 
ى عبدالسالم االسماعلية    .10 عبدالرحمن احمد حسي 
  .11 محمد ابراهيم محمد مصطفى  االسماعلية 
  .12 محمد طارق عبد السميع منصور  االسماعلية 
ى حسام محمد السيد محمد  االسماعلية  ى   .13 كيى
  .14 محمدا السيد عبده عىل فرج  االسماعلية 
  .15 ابراهيم عصام ابراهيم عبدالفتاح  االسماعلية 
ف السيد دنورعبد العال  االسماعلية    .16 محمد اشر
  .17 والء هانى صالح ذىك  االسماعلية 
  .18 مينا صابر بطرس منى  االسماعلية 
  .19 ريم محمد عبد الرحمن عىلي  االسماعلية 
  .20 جوده مصيلىحي محمدسيف هللا محمد   االسماعلية 
  .21 ايه حسينى محمد احمد محمد عبدهللا االسماعلية 
  .22 اسامه جمال عبد العال جاب هللا  االسماعلية 
نا محمد احمد عبد المجيد عوض االسماعلية    .23 مي 
  .24 محمد جمال محمد صالح خليفه  االسماعلية 
  .25 مع اذ اسم اعي ل عب د المول ى ال دسوق ى االسماعلية 
  .26 نارص سيف النرص شيبه محمد عىلي  االسماعلية 
  .27 معاطي مريم محمد حنيدق  االسماعلية 
  .28 عمر اسماعيل عبد البارى حامد احمد االسماعلية 
  .29 عبد الرحمن هشام فهمي عبد الرحمن  االسماعلية 



 

 

  .30 عمر محمد عبدالبديع صالح عبدالبديع االسماعلية 
  .31 ندى محمد احمد احمد عىل الجداىمي  االسماعلية 

الفيوم جامعة  
  .1 مريم مصطفى محمود عبد العظيم  الفيوم 
  .2 همس خطيب موس خطيب  الفيوم 
  .3 محمد احمد عثمان محمود  الفيوم 
  .4 يارا محمود مختار محمود  الفيوم 
  .5 شهد احمد محمد عبد العزيز  الفيوم 
خالد عبد التواب رضوان عىل محمد   الفيوم   6.  
  .7 بوال عصام فتىحي فرحات  الفيوم 
  .8 فاطمه وليد محمود يوسف  الفيوم 
  .9 ريم رمضان اسماعيل شعبان  الفيوم 
يف محمد فريد محمد  الفيوم    .10 يوسف شر
  .11 ماريا فضل نجيب برسوم الفيوم 
  .12 ريم محسن احمد ابراهيم  الفيوم 
  .13 محمد وليد بريك رياض  الفيوم 
  .14 افنان نارص جابر طه  الفيوم 
ى اسامه سيد عبد  الفيوم  هللا المغرنر معيى  15.  
  .16 اشاء خليل محمود جاد  الفيوم 
  .17 مريم اسامة ابراهيم فانوس ابراهيم  الفيوم 
ف محمد سعد  الفيوم    .18 ريم اشر
  .19 ايمان محمد مصطفى عبد الحميد  الفيوم 
ى محمد محمود  الفيوم    .20 امل صير
  .21 محمد السيد احمد عبد الصادق  الفيوم 
  .22 مريم محمد رجب فريد  الفيوم 
ى تيتو فكرى محمود  الفيوم    .23 حني 
موس خطيب نضال ابراهيم   الفيوم   24.  
  .25 عبد الرحمن محمد عيد عىل  الفيوم 
وق احمد رشاد عبد العال  الفيوم    .26 شر
  .27 فرح محمد احمد سلومه  الفيوم 
  .28 رنا عبد الرحمن عبد الفتاح عبد الرحمن  الفيوم 
  .29 احمد مصطفى محمد نبيل أنور حسن المرصى  الفيوم 
  .30 مريم هانى السيد محمد  الفيوم 
ي ميالد فام الفيوم 

  .31 جورج هانى



 

 

ى محمد  الفيوم    .32 عىل عثمان عىل ياسي 
  .33 سما عويس هاشم السيد  الفيوم 
  .34 نورهان نادي رجب عبد الرحمن السيد الفيوم 
ي محمد محفوظ عبد الفضيل  الفيوم 

  .35 امانى
  .36 زكريا عيس زكريا محمد الفيوم 
  .37 منة هللا سليمان محمد شاكر  الفيوم 
  .38 محمد احمد هاشم عىل خورشيد  الفيوم 
  .39 محمد كمال السيد جوده  الفيوم 
  .40 احمد سيد عبد العاط شتيوى  الفيوم 
عبد السميع عبد هللا محمد حافظ   الفيوم   41.  
ى سعد سيد خطاب  الفيوم    .42 ياسي 
  .43 محمد احمد سلطان عبد الحميد  الفيوم 
ى عبد المعتصم عبد العليم  الفيوم    .44 احمد حسي 
  .45 محمود احمد عبد الصبور جمعة  الفيوم 
  .46 ماريو مينا جاب هللا فرج مينا  الفيوم 
  .47 محمد عصام ابراهيم محمد  الفيوم 
  .48 عىل رجب عىل احمد  الفيوم 
ف محمود  الفيوم    .49 رهف احمد اشر
صوقى عبد الغنى محمود سيد  الفيوم   50.  
ى عبد هللا  الفيوم    .51 خلود محسن حسي 
  .52 عبد هللا اش عبد التواب السيد  الفيوم 
ي  الفيوم 

  .53 محمد كمال محمد عبد الباقى
  .54 عمر محمد حنفى محمد  الفيوم 
  .55 مينا اسحق رمزي صادق  الفيوم 
  .56 هدرا لطفى زىك حنا  الفيوم 

 جامعة جنوب الوادى فرع قنا
  .1 عبدالرحمن كمال الدين النجار محمد قنا 
  .2 محمد مصطفى عبدالغفار حافظ  قنا 
ى محمد محمد  قنا    .3 عمر معيى
  .4 باتريك مالك فايز زكرى  قنا 
  .5 محمد منصور عبد الوهاب راشد قنا 
ى  قنا    .6 هاجر محمد عبد الوهاب حسي 
ي   قنا 

عبدالفتاح ابراهيم عمر راضى  7.  
  .8 االء حاتم محمد عبدهللا  قنا 



 

 

  .9 رؤى اسامة ابراهيم محمد اللين   قنا 
  .10 ايمان محمد عبد الحميد محمود  قنا 
  .11 احمد عبدالرحيم عىل السيد  قنا 
  .12 احمد عاطف احمد عابدين  قنا 
لس  قنا    .13 مينا امي  صبىح كي 
  .14 احمد سعد حسن عىل  قنا 
ف شحات ميصائيل  قنا    .15 مايكل اشر
  .16 فيلوباتي  فيليب فؤاد ميخائيل  قنا 
  .17 محمد عىلي مبارك عىلي  قنا 
ى  قنا    .18 محمد اسامه محمد احمد حسي 
  .19 عاصم نرص القط سيد  قنا 
  .20 مصطفى عبد السالم الطاهر عبد الجليل  قنا 
  .21 عبد الرحمن خالد مجدي محمد  قنا 
  .22 زينب محمد ايمن حماده محمد قنا 
  .23 محمد ياش عبد السالم عبد الرحيم قنا 
محمد احمد عبد العزيز امنيه  قنا   24.  
  .25 محمد رمضان فؤاد محمد  قنا 
  .26 اسالم ياش فرج عبدالباسط  قنا 
ي محمد حامد محمد  قنا 

  .27 مصطفى
  .28 عىل عمر عبدهللا محمد قنا 
  .29 ستيفن ايمن صالح لبيب  قنا 
ي  قنا 

  .30 امانى يوسف احمد حفنى
  .31 عمر عبدالرحيم يوسف احمد  قنا 
  .32 مريم ميخائيل ميالد فاخورى  قنا 
احمد محمد عمر شيبت الحمد  قنا   33.  
لس  قنا    .34 ساندى اسامه نصيف كي 
  .35 احمد مصطفى زكريا امام  قنا 
  .36 زياد االمي  عبدالرازق محمود  قنا 
ى عىل  قنا    .37 عبد هللا عبادة حساني 
  .38 سلم عبدالعزيز شيبه عبدالرحمن  قنا 
  .39 احمد محمد احمد برصى  قنا 
  .40 عالء عىل فراج ابراهيم  قنا 

المنوفية  جامعة  
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  .3 محمد مصطفى سيد احمد جمعه  المنوفية 
  .4 رميساء رياض عبدالعليم محفوظ  المنوفية 
  .5 ريم عىلي عبد الفتاح محمد البنا  المنوفية 
  .6 مازن وليد سعيد شلنر  المنوفية 
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  .8 محمد طارق سيد احمد عىل  المنوفية 
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  .18 ناديه صالح محمد البسيونى  المنوفية 
  .19 مريم محمد الصاوى عبدالعزيز  المنوفية 
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  .21 نجوى حماده عطيه خرصى  المنوفية 
  .22 عمر نارص عبدالمؤمن احمد محمد  المنوفية 
  .23 عمر عبدالرحمن عبدالعزيز اسماعيل المنوفية 
  .24 محمد ابراهيم محمد محمد الخليفة المنوفية 
  .25 رنا اسامه محمد فضل  المنوفية 
  .26 يوسف كرم محمد نبوى عيس  المنوفية 
  .27 يوسف ايمن رجب محمد المنوفية 
القلىل عبدالرحمن طارق ابراهيم  المنوفية   28.  
  .29 محمود غمرى عبدالوهاب عبد الرحمن فت  المنوفية 
ى عامر  المنوفية    .30 اشاء عاطف امي 
  .31 شادى احمد سمي  احمد مزروع  المنوفية 
  .32 سندس محمود عبدالخالق صقر  المنوفية 
  .33 محمد نبيل محمد زهانه  المنوفية 
  .34 عال عبداللطيف سعيد عالم المنوفية 
  .35 محمد سامح محمد الشايب  المنوفية 



 

 

  .36 محمد عبدالعال محمد حجازى  المنوفية 
اسامه احمد حافظ اسماعيل مريم  المنوفية   37.  
ه  المنوفية  ى   .38 احمد حمدى عىل ابراهيم عجي 
ى  المنوفية  ف السيد المقيى   .39 احمد اشر
ى محمد علم الدين  المنوفية    .40 احمد حسي 
  .41 ايمان محمد سعيد محمد سليمان  المنوفية 
  .42 محمد ياش محمد رضا ربيع  المنوفية 
  .43 مروان احمد مشحوت زهران المنوفية 
يف صالح حسن شور  المنوفية    .44 سماء شر
رمضان محمد مجدى ابراهيم  المنوفية   45.  
ى شاشة  المنوفية    .46 محمد احمد امي 
ى  المنوفية    .47 كريم ايمن سيد احمد العمي 
  .48 محمد عبدالرحمن محمد عبد الرحمن عىلي  المنوفية 
يف مسعد عبدالعزيز  المنوفية    .49 محمد شر
  .50 مريم احمد فتىح شندى ابراهيم  المنوفية 
  .51 احمد محمد السيد عطيه السنباوى  المنوفية 
  .52 محمد حمدى محمد السيدعىل  المنوفية 
ابوزيد بدريمنى محمد ابوزيد محمود  المنوفية   53.  
  .54 مصطفى اسماعيل مصطفى اسماعيل خرصى  المنوفية 
  .55 زياد ايمن صبىح دسوقى  المنوفية 
  .56 حسن مصطفى حسن سليمان  المنوفية 
  .57 احمد رضا عبدالسالم عبدالغنى  المنوفية 
  .58 امي  احمد حلم محمود شعبان  المنوفية 
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ى محمد عىل الخنانى الدسوقى   .59 معيى
  .60 ملك احمد محمد يوسف عفيفى حنفى  المنوفية 
  .61 محمد خالد محمود خليل  المنوفية 
  .62 احمد مجدى سعد الطبل  المنوفية 
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يف محمد عىل ابو العال  المنوفية    .68 محمد شر
  .69 محمد رضا شعبان عبدالسالم عبدالوهاب  المنوفية 



 

 

ى حامد حسن زىك وهبه  المنوفية    .70 حسي 
  .71 كريم جمال السيد محمد الصاوي  المنوفية 
  .72 احمد خالد جميل محمد المنوفية 
  .73 محمد صفوت محمد محمد عبد الرحيم  المنوفية 
ى عبدالغنى درشه  المنوفية    .74 محمد عادل امي 
  .75 يوسف عمادالدين محمد مصطفى خطاب  المنوفية 
  .76 ردينا مدحت ابراهيم زايد  المنوفية 
  .77 احمد وليد عبدالرحمن عبد هللا امام المنوفية 
  .78 محمود محمد السيد بدر المنوفية 
  .79 عبدالرحمن ياش عزت عبدالبارى عبدالفتاح  المنوفية 
برى  المنوفية   مفرح الير

  .80 احمد هانى
ى  المنوفية    .81 حبيبه عزت احمد البحي 
  .82 محمود سعيد حمدى سليمان  المنوفية 
  .83 عادل فوزى احمد العزاوى  المنوفية 
ى اسماعيل  المنوفية    .84 االء عبدالهادى عبدالرحمن امي 
  .85 عبدالسيد عصام عبدالسيد الصاوى  المنوفية 
  .86 ري  هام جمال صابر الغلفه  المنوفية 

اسوان جامعة   
  .1 زينب عالء الدين احمد عوض هللا  اسوان 
  .2 عمر محمد زىك محمد اسوان 
  .3 ماهيتاب ياش حسن محمد  اسوان 
  .4 عىل محمد احمد عىل  اسوان 
  .5 اش محمد ركانر عىل  اسوان 
  .6 محمد مختار عبدالسالم احمد  اسوان 

بنى سويف جامعة   
  .1 عبد هللا محمد كامل بدوى  بنى سويف 
  .2 محمد مجدى عبد الرحمن عمار بنى سويف 
عياد اسحق بطرسدميانه   بنى سويف   3.  
ي  بنى سويف 

  .4 حمزة محمد حمزة قرنى
  .5 ساندى نزيه نصىح جرجس  بنى سويف 
  .6 صموئيل كمال فؤاد وهبة  بنى سويف 
  .7 انطون ايليا فؤاد سعيد  بنى سويف 
نا سعيد حبيب يعقوب  بنى سويف    .8 مي 
  .9 احمد سمي  درويش عبد السميع  بنى سويف 



 

 

ى شحاته  بنى سويف  وق محمد ياسي    .10 شر
  .11 مريم محمود محمد مصطفى  بنى سويف 
  .12 عمرو عاطف احمد محمد  بنى سويف 
  .13 نوران وليد عبد الرحمن قطب  بنى سويف 
ينا طارق سمي  كامل  بنى سويف    .14 في 
  .15 محمد عمر عمر راشد  بنى سويف 
  .16 ىم محمد اكرام عىل  بنى سويف 
  .17 اسالم ايمن شحاتة عبد التواب  بنى سويف 
  .18 بيشوى جمال وهيب دانيال  بنى سويف 
  .19 نور الدين حاتم سعد الدين محمود  بنى سويف 
ى معوض عبد التواب  بنى سويف  ي حسي 

  .20 صاقى
  .21 الزهراء سمي  عبد الرحمن يرسى  بنى سويف 
  .22 ماريو ابراهيم نصيف فهيم  بنى سويف 
  .23 حبيبة سعيد حسن احمد  بنى سويف 
  .24 احمد حسام مختار عزات  بنى سويف 
  .25 عبد الرحمن حسنى محمد احمد  بنى سويف 
  .26 اشاء محمد عبد العزيز مخيمر  بنى سويف 
  .27 محمد راضى كمال عبد الحفيظ  بنى سويف 
  .28 كريم صالح محمد المكاوي  بنى سويف 
  .29 رانا صادق محمد صادق  بنى سويف 
هللا احمد جمال السيد محمود عبد  بنى سويف   30.  
  .31 يارا عصام خلف احمد  بنى سويف 
  .32 محمود جمال عىل صوقى  بنى سويف 
  .33 زياد محمد حسن توفيق  بنى سويف 
  .34 محمد يىح عبد الحميد ابراهيم  بنى سويف 
  .35 احمد عبد السالم عىل عبد السالم  بنى سويف 
ى احمد  بنى سويف  ف حسي    .36 ايمان اشر
  .37 ماثيو عزىم وليم عزىم  بنى سويف 
  .38 شهد كمال محمود احمد بنى سويف 
  .39 محمد اسامه حمدى عبد التواب  بنى سويف 
  .40 رؤى عبد الوهاب محمد عبد الوهاب  بنى سويف 
ف محمد جنيدى  بنى سويف    .41 جهاد اشر
  .42 احمد رافت محمد بكر  بنى سويف 
ي محمد ناجر كامل  بنى سويف    .43 ناجر



 

 

  .44 مينا عاطف سمي  مالك  بنى سويف 
  .45 نورهان خالد شيبة احمد  بنى سويف 
  .46 ايه عبد التواب عبد الوهاب عبد الرسول هوارى  بنى سويف 
  .47 االء نارص محمد محمد  بنى سويف 
  .48 رنا رجب حسن شعبان تونى  بنى سويف 
  .49 ذياد عبد الوهاب عبد الجيد سيد  بنى سويف 
  .50 محمود محمد محمود مهدى محمد بنى سويف 
  .51 محمد احمد عبد العليم محمد  بنى سويف 
  .52 احمد محمد احمد محمود  بنى سويف 
  .53 احمد جمعه صالح عطيه  بنى سويف 
  .54 فداء احمد محمد شحات  بنى سويف 
  .55 عبد الرحمن رزق محمد رزق  بنى سويف 
  .56 ابانوب يرسى حلم يس بنى سويف 
  .57 احمد عصام محمد محمد بنى سويف 
الرحمن محمد رشاد شعبان السيدعبد  بنى سويف   58.  
  .59 دينا محمد ابراهيم ابراهيم حالله  بنى سويف 
  .60 كريم محسن محمود حامد  بنى سويف 
لس سيحه نبيه سيحه  بنى سويف    .61 كي 
ف ابراهيم عىل  بنى سويف    .62 احمد اشر
  .63 زياد االمي  محمد محمود  بنى سويف 
  .64 فرح محمد محمود عبد التواب  بنى سويف 
  .65 ندا محمود فريد عىل  بنى سويف 
  .66 زياد محمد صالح الدين محمد  بنى سويف 
  .67 مارينا عصام كامل جوهر  بنى سويف 
  .68 زياد طلعت صالح عبد العزيز  بنى سويف 
ف محمد محمد  بنى سويف    .69 عبد الرحمن اشر
  .70 نوران محمد احمد عبد الحافظ  بنى سويف 
  .71 عائشة محمد سعد محمود  بنى سويف 
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  .74 مصطفى عبد القوى فرج عبد القوى  بنى سويف 
ة اسامه عبد  بنى سويف  المنعم ابورواش امي   75.  
  .76 شهد عادل جمعه عرفه  بنى سويف 

ى شمس جامعة  عي   



 

 

 

 

  .1 احالم ايمن شحاته محمود قاسم  عين شمس 
  .2 طارق محمد احمد محمد  عين شمس 
ى  عين شمس    .3 لبنى أحمد عبد العزيز السيد ابراهيم الشي 
ف عثمان عبد الرحيم  عين شمس    .4 محمد اشر
  .5 ابانوب راضى فخرى مسعود  عين شمس 
ى صديق شكر  عين شمس   امي 

  .6 مصطفى
ابراهيم احمد سمي  ابراهيم ضىح  عين شمس   7.  
  .8 محمد حلم حسن فريد  عين شمس 
 لبيب  عين شمس 

ى
  .9 يوسف مدحت شوق

  .10 احمد عبدالمحسن ابراهيم شمس الدين  عين شمس 
  .11 يوسف محمد عجم محمد  عين شمس 
  .12 جمال السيد عبد المقصود محمود عبد المقصود الشاذىل  عين شمس 
  .13 مريم ناجر محمد المغازى  عين شمس 
  .14 رانيا ربيع سيد اسماعيل  عين شمس 
نادى محروص سدراكمايكل  عين شمس   15.  
  .16 جنه هللا محمد احمد عبدالرحمن محمد النادى  عين شمس 
  .17 احمد عىلي صالح أحمد  عين شمس 
ى  عين شمس    .18 احمد بهاء محمود امي 
  .19 سلم سامح محمود احمد محمود موس عين شمس 
  .20 مريم هانى يوسف خليل  عين شمس 
ى  عين شمس  ى احمد حسي    .21 والء محمد حسي 
  .22 فادى الفريد امي  عجيب  عين شمس 
ي احمد حاتم محمد فهيم  عين شمس 

مصطفى  23.  
  .24 محمود عادل محمود طاحون  عين شمس 
  .25 سيف الدين صالح السيد عبد الفتاح محمد  عين شمس 


