
No. Name in English األسم بالعربية
السنة 

الدراسية
التقدير الحضور

1 Ahmed Mohamed Elsayed Mohamed Omran عمران محمد السيد محمد أحمد الثانية جيد

2 Ahmed Khaled Arafa محمد عرفه خالد احمد الثالثة جيد

3 Mohamed Abdelbaset  Elshorbagy الثالثة الشوربجى الباسط عبد محمد جداً جيد

4 Mostafa Ata Bedir بدير السيد عطا مصطفى الثالثة جيد

5 Mervat Karam El-Sayed Hasan حسن السيد كرم ميرفت الثانية جيد

6 Zienab Abdelnaser Mohamed محمد عبدالناصر زينب الثانية جيد

7 Ola Elsayed Ali Alkelani الكيالنى ابراهيم على السيد عال الثانية جيد

8 Ahmed Hamdy Attia Kandil قنديل عطيه حمدى أحمد الثالثة جداً جيد

9 Fawzeya Rashed راشد فوزية الثانية جداً جيد

10 Ahmed Yousry Abdel-Satar zalook زعلوك الستار عبد يسرى أحمد الثانية امتياز

11 Ahmed Mohamed Mohamed Elhady الهادى محمد محمد احمد الثالثة جداً جيد

12 Ahmed Shehata Ali الثالثة اسماعيل على شحاته أحمد جيد

13 Islam Seliman سليمان اسالم الثانية جيد

14 Ahmed Mohamed Abdelmeguid السيد المجيد عبد محمد أحمد الثالثة جيد

15 El-Sayed Ali Husseny Salem Omar الثانية عمر سالم حسينى على السيد جيد

16 Ali Gamal Aziz الثانية سليم حسين عزيز جمال على جداً جيد

17 Mostafa Mohammed Ali Khallaf خالف علي محمد مصطفى الثالثة جداً جيد

18 Hossam Mahmoud Abbas Mohamed محمد عباس محمود حسام الثالثة جداً جيد

19 Sayed Ali Hussen حسينى على السيد الثانية جيد

20 Walid Salah Hassan Abd Al-Mabod المعبود عبد حسن صالح وليد الثالثة امتياز

21 Ahmed Eid Ali Nasif ناصف على عيد أحمد الثانية جداً جيد

22 Norhan Samy Mahmoud محمود سامى نورهان الثالثة جداً جيد

23 Ahmed Khaled Mahmoud محمود خالد احمد الثانية جداً جيد

24 Sara Mohamed Abou Ela hassanien األحسنين أبو محمد سارة الثالثة جيد

25 Samar Mohamed Mostafa مصطفى محمد سمر الثالثة جداً جيد

26 Eman Ahmed Kamal Abd Allah هللا عبد كمال احمد ايمان الثالثة جيد

27 Mona mohamed ali mohamed محمد علي محمد مني الثانية جيد

28 Mai Abdelgaid Mohamed Salman سالمان محمد عبدالجيد مي الثانية جيد

29 Amr Baiomy Abd Elmaqsoud المقصود عبد بيومى عمرو الثالثة جيد



30 Ahmed Mohy Abdelmohaymn عبدالمهيمن محي أحمد الثانية جداً جيد

31 Gouda Mohamed Gouda Mohamed مندور محمد جودة محمد جودة الثانية جيد

32 Khloud Mahmoud Saad الثانية سعد محمود خلود جداً جيد

33 Ahmed Abd-Elghany Mostafa Dabour دبور مصطفى الغنى عبد أحمد الثانية جيد

34 Samar Samy Mohamed Eldesoky الدسوقي محمد سامي سمر الثالثة جيد

35 Esraa Ahmed Abdu Emam امام عبده  احمد اسراء الثانية جداً جيد

36 Mohammed Essam El Din Hegab الثالثة حجاب الدين عصام محمد جداً جيد

37 Ibrahim Hamdy ELBoghdady البغدادي حمدي إبراهيم الثالثة جيد

38 Khaled Mohammed Abdulhameed عبدالحميد محمد خالد الثانية جيد

39 Ahmed Mohamed Ahmed Arafa Kaboud قبوض عرفه احمد محمد احمد الثانية جداً جيد

40 Fatma Tayseer Mohamed Selim سليم محمد تسير فاطمة الثانية جيد

41 Radwa Alaa Mahmoud Leila ليله محمود عالء رضوه الثالثة امتياز

42 Mahmoud elmenshawy المنشاوى محمود الثانية جيد

43 Abd Al Hamed Ali Abd Al Hamed Ali الحميد عبد على عبدالحميد الثالثة جيد

44 Mohamed Ibrahim Mohamed Ibrahim عليان ابراهيم محمد ابراهيم محمد الثالثة امتياز

45 Ahmed abd elfattah eldamaty الدماطي عبدالفتاح احمد الثالثة جيد

46 Mohamed elsayed hamed الثالثة حامد محمد جداً جيد

47 Kareem Elsaifi السيفى سعد كريم جيد الثالثة

48 Hossam Tarik Mostafa الثانية مصطفى طارق حسام جيد

49 Taha Elsayed Mohammed Ahmed أحمد محمد السيد طه الثانية جيد

50 Ahmed Raafat Abd EL-Zaher Solieman سليمان الظاهر عبد رافت أحمد الثانية جيد

51 Maha Mahmoud Mohamed Hassan حسن محمد محمود مها الثانية جداً جيد

52 Mohamed Ali Elsakka السقا الفتاح عبد على محمد الثالثة جيد

53 Taha Elsayed Mohammed Ahmed أحمد محمد السيد طه الثانية جيد

54 Amr Mohamed Sayed Ahmed Shokry شكرى احمد سيد محمد عمرو الثالثة جداً جيد

55 Mohga Mohamed Mousa موسى محمد مهجه الثالثة جيد

56 Samira Disoky ABo El fetoh Hamed حامد ابوالفتوح دسوقى سميرة الثالثة جيد

57 Samar Amin Abo Fatma فاطمه ابو امين سمر الثانية جيد

58 Salma Sabry Ahmed Elshimy الشيمى أحمد صبري سلمى الثانية

59 Hasnaa said ahmed wahdan وهدان احمد سعيد حسناء الثالثة جيد

60 Randa gamal hafez حافظ جمال رندا الثالثة جيد

61 Mostafa  algendy الثانية الجندي مصطفى جداً جيد



62 Magdy salah mohammed محمد صالح مجدى الثانية جيد

63 Sara zain el_abdeen ibrahim fouda فوده ابراهيم العابدين زين ساره الثانية جيد

64 Marwa magdy الثالثة مجدى مروة امتياز

65 Gamal sebaee عبدالغفار سباعي جمال الثانية جيد

66 Faten farid muhamed abbo el yazed الثالثة اليزيد ابو محمد فريد فاتن جيد

67 Basma mohamed السديمى ابراهيم محمد بسمه الثالثة جيد

68 Fathy wagdy fathy ismail  الثالثة اسماعيل فتحى وجدى فتحى جيد

69 Hossam hassan ali الثانية على حسن حسام جيد


