stud_seating_id
304
8
305
572
9
306
10
307
11
12
13
308
309
14
15
310
16
17
311
18
19
20
312
313
21
22

314
23
315
316
24
25
317
318
26
27
319
28
29
320
30

academic_status

restriction_status

name
احمد رجب عبد الفتاح يوسف
احمد زهير بهجات شندي
احمد سعيد السيد دمحم
احمد سيد احمد السيد عبده
احمد شحات علي عبد الباري
احمد صالح مغاوري علي خليل
احمد صبحي محمود الدماطي
احمد صبري لطيف علي
احمد طارق السيد دمحم حسن
احمد عادل سيد حسن نوار
احمد عامر عبده عامر
احمد عصام عبد القادر فريد
احمد علي خليل علي
احمد ماهر علي حسن
احمد دمحم احمد محمود احمد
احمد معوض مصطفي سالمه
احمد موسي محسن موسي
احمد هالل دمحم الطيبي
احمد يوسف احمد يوسف
اسامه سمير عبد الغني عالم
اسراء جمال عبد الرحمن الحجر
اسراء جمال منصور دمحم
اسراء رجب الحاكم محمود
اسراء رمضان عبد المنعم ابراهيم
اسراء سامي صبحي عبد الحميد
اسراء عادل دمحم حلمي
اسراء عبد العزيز دسوقي عبد العزيز
اسراء عبد النبي عرفه ابراهيم
اسراء علي احمد علي
اسالم احمد السيدج احمد
اسالم احمد عبد اللطيف دمحم
اسالم طلعت يحي متولي
اسالم مجدي عبد العزيز عبد الهادي
اسماء ابراهيم عبد الحميد احمد
اسماء احمد عبد الحميد احمد
اسماء احمد فؤاد احمد
اسماء جمال اسماعيل فضل هللا
اسماء جمال عبد الرحمن خالد
اسماء خالد محمود عبد هللا
اسماء خيري خالد احمد
اسماء رضا عبد الفتاح دمحم
اسماء سالم دمحم السيد
اسماء طه علي عبد العزيز
اسماء عاطف دمحم حسب النبي
اسماء عبد الستار عبد التواب جبر
اسماء عبد القادر دمحم ابو عامر

573
321
31
32
322
323
324
33
574
34
35
36
37
38
39
40
575
41
325
326
576
577
42
578
327
43
579
44
328
329
580
45
330
46
331
581
332
47
582
48
583
333
584
334
49
50
51

اسماء عبد الموجود عبد اللطيف
اسماء مجدي عبد الحميد دمحم
اسماء دمحم حامد السيد
اسماء دمحم عبد العظيم احمد
اسماء دمحم عبد العظيم دمحم
اسماء دمحم دمحم ابراهيم
االء دمحم يسري دمحم الصادق
السيد سعيد السيد ابراهيم
الشيماء طه محروس عبد هللا
الصادق رضا الصادق عبد الرحمن
الهام ابراهيم السيد امبابي
الهام سامي دمحم عبد الباري
الهام عبد الوهاب دمحم الدر
الهام نبيه عبد الرحمن عبد الباسط
امال عبد الرحيم دمحم الصادق
اماني السيد عبد الفتاح محمود
اماني جمال عامر دمحم
اماني حسيني علي سليمان
اماني خيري احمد مصطفي
اماني عباده عايد عيد
اماني عبد الجيد عبد المجيد احمد
اماني عبد القادر صديق هال
اماني عبد الناصر عبد السميع محمود
اماني علي حسن دمحم
اماني مجاهد غنيمي مجاهد
اماني دمحم عبد هللا العناني
اماني محمود عوده نصر هللا
امل احمد السيد سند
امل حلمي السيد احمد علي
امل سمير فهمي عبد المنعم
امل عبد الحليم دمحم ابراهيم
امل عبد الفتاح عبد القادر عبد الفتاح
امل دمحم ابراهيم دمحم صيام
امل دمحم يسري فاروق احمد
امل محمود عبد الهادي دمحم
امنيه رأفت حسن تهامي
امنيه عادل دمحم علي
امنيه محمود شعبان رفاعي
امنيه محمود دمحم عباس
اميره السيد عبد الحميد السيد
اميره شوقي ابراهيم عبد الرحيم
اميره عبد الخالق عبد الناصر الشيخ
اميره عبد الرازق دمحم عبد الرازق
اميره عبد هللا عزب معوض
اميره دمحم السيد ابراهيم
اميره دمحم حاتم فتحي
اميره ياسر السيد ابراهيم

335
52
53
336
337
54
338
339
55
340
341
342
56
343
344
585
345
586
346
347
587
588
57
348
349
58
589
59
350
351
352
353
354
60
355
590
591
356
357
592
61
593
62
358
359
63

اميره يسري عبد القادر
اميره يوسف انور ابراهيم
انعام حسن عبد المقصود حسن
اهداء يوسف عامر السيد
ايمان اسماعيل سيد احمد
ايمان السيد مطاوع السيد
ايمان جالل عرفه احمد
ايمان جمال احمد السرساوي
ايمان جمال صبحي رضوان
ايمان حامد دمحم شريف
ايمان حسين علي سليمان
ايمان حمدي عبد العظيم ابو العزم
ايمان خيري دمحم مصطفي
ايمان سعيد حسن دمحم
ايمان طه عبد الرحمن طه
ايمان عبد الحليم دمحم ابراهيم
ايمان عبد المرضي عفيفي سالمان
ايمان عبد المنعم حسن سراج
ايمان مجدي عبد الحافظ دمحم
ايمان محسن دمحم العجيل
ايمان دمحم ابراهيم المليجي
ايمان دمحم احمد طه
ايمان دمحم جاد المكاوي
ايمان دمحم سالم دمحم
ايمان دمحم صالح نصر
ايمان دمحم عبد الغفار ابو زيد
ايمان محمود ابراهيم عبد الوهاب
ايمان محمود احمد عالم
ايمن دمحم عيسي حسانين
ايمن هادي امام حسن
ايناس اسحاق موريس اسحاق
ايناس عبد هللا جوده عبد العال
ايه ابراهيم احمد مصطفي نصر
ايه ابو بكر موسي عبد الفتاح
ايه احمد دمحم دمحم
ايه اشرف بكر الصديق جوده
ايه الدسوقي دمحم سرحان
ايه السيد عبد الهادي عزب
ايه هللا ابراهيم عبد العزيز راشد
ايه بيومي نعيم بيومي
ايه جمال فتحي السيد
ايه رزق اسماعيل عبد الفهيم
ايه سمير دمحم محمود
ايه سيف الدين دمحم محمود
ايه شكري عبد اللطيف عبد الوهاب
ايه صبحي عبد الظاهر عبد الرحمن
ايه صالح عبد العزيز دمحم

594
595
64
65
66
67
68
596
360
69
70
361
362
363
71
364
72
365
366
367
368
73
597
369
74
598
75
370
371
599
76
77
600
601
78
372
79
80
81
373
82
602
374
83
375

ايه صالح محمود عالم
ايه عبد الباسط السيد مأمون
ايه عبد الباقي دمحم عبد الباقي
ايه عبد الحميد دمحم ابراهيم
ايه عبد الرحمن محمود دمحم
ايه عصام احمد دمحم الطويل
ايه فتحي السيد دمحم
ايه دمحم طاهر كمال
ايه دمحم فوزي توفيق
ايه دمحم دمحم سليمان
ايه محمود عبد الجواد علي
ايه محمود عبد اللطيف ابراهيم
ايه محمود دمحم دمحم عيسوي
ايه معتز متولي علي
ايه نبيه عطيه ابراهيم
ايهاب حامد دمحم دمحم
باسم علي دمحم محجوب
باسمه دمحم احمد سالم
بثينه حاتم فتح هللا بيومي
بسمه السيد عناني عفيفي
بسمه خالد السيد احمد
بسمه راغب ابو الفتوح السعيد
بسمه سعيد ممدوح علي
بسمه دمحم احمد دمحم
بسمه مصطفي محمود احمد
بسنت طارق عبد الخالق محفوظ
تقي عبد ربه اسماعيل متولي
جابر متولي جابر سالم
جاكلين ممدوح زكي اسكاروس
جهاد سامي عبد المنصف بدوي
جهاد عبد ربه رمضان دمحم
جهاد نبيل دمحم ابراهيم
حامد محمود دمحم عبد العظيم
حسناء الكوراني ابراهيم متولي
حكمت ابراهيم عبد الحميد دمحم
حكمت عبد السالم دمحم السيد
حنان احمد منصور مرعي
خالد اشرف عبد المجيد كساب
خالد عبد الواحد عبد القادر
خالد دمحم الشاذلي معتمد
خلود دمحم عبد العظيم حسين
خلود هاشم عبد الشافي مطر
داليا جمال احمد فؤاد
داليا عابد دمحم السيد
دعاء ابراهيم حلمي عبد اللطيف
دعاء تهامي السيد دمحم
دعاء جابر عزب معوض

84
85
603
376
86
377
87
552
604
605
378
379
88
380
606
381
89
90
91
382
383
384
92
93
607
385
94
608
386
95
553
387
609
610
96
97
611
98
388
612
613
614
615
616
99
100
101

دعاء جمال عبد المنعم عمرو
دعاء سعيد عبد الفتاح حسنين
دعاء عبد الفتاح عبد الهادي عبد الواحد
دنيا احمد دمحم احمد
دنيا جمال عباس حسين
دنيا رضا عبد الستار يوسف
دنيا عبد الخالق محمود دمحم
ديانا حاتم دمحم دمحم
دينا جهاد دمحم دمحم
دينا طلعت نصر حسن
دينا عبد الحليم لطفي محمود
دينا محمود فتحي يوسف
راندا عاطف فتح هللا دمحم
رانيا السيد عبد الخالق حسانين
رانيا جمال عبد العزيز عبد الجواد
رانيا صابر السيد السيد
رانيا علي التهامي علي
رانيا دمحم محمود ابراهيم
رانيا وجيه عطيه دمحم
رباب سعيد ابراهيم دمحم
رباب دمحم حلمي حسن
رحاب احمد دمحم يونس
رحاب امجد رشاد محمود
رحمه سامي دمحم دمحم
رضوي حسب النبي امام حسب النبي
رفيده حازم حسن عبد المعطي
رقيه احمد عبد الحميد عامر
روضه عبد الفتاح سعد السيد
ريم ابراهيم احمد سالم
ريهام اشرف عبد العزيز هنداوي
ريهام بيومي حلمي يوسف
ريهام جمال دمحم كامل
ريهام خالد دمحم شوقي
ريهام عبد العاطي عبد الحكيم
ريهام عبد الموجود علي علي
ريهام مجدي عبد الجيد عامر
زينب حامد فتوح عصر
زينب مجدي عبد الحميد مسامير
زينب يحي عبد الوهاب محمود
ساره ادهم ابراهيم المرسي
ساره جمال الغنيمي اسماعيل
ساره جمال عبد الناصر دمحم
ساره سامي عبد الفتاح عبد الحكيم
ساره سعيد يوسف دمحم
ساره عبد الرحمن السيد عبد الرحمن
ساره عصام علي دمحم
ساره علي دمحم زعير

102
389
103
390
104
391
105
106
107
108
392
109
110
393
111
394
395
112
396
397
113
398
617
114
618
399
400
619
620
401
115
116
117
118
402
119
120
121
621
122
123
403
124
622
404
125
126

ساره دمحم حسن العجمي
ساره دمحم عبد الغني طلبه
ساره نبيل ناصر سيف النصر
سالمه عبد الناصر عبد العزيز
ساميه محمود حسن محمود
سحر جمال احمد السيد
سحر رجب عبد الجواد ابو عوض
سحر صابر مصطفي حسن
سعاد فتحي سيد ابراهيم
سالمه اشرف عبد العزيز عيد
سلوي دمحم سعيد سعد الدين
سماح احمد دمحم عبد الغفار
سماح فاروق عبد الستار يوسف
سماح دمحم المنشاوي مفضل
سماح ياسر السيد دمحم دمحم
سمر ابراهيم سليم ابراهيم
سمر احمد عبد الحميد ابراهيم
سمر احمد دمحم الجزار
سمر ايمن دمحم اسماعيل
سمر حسني عبد الرازق عبد الحليم
سمر سعيد عيسي دمحم
سمر عاطف دمحم مصطفي
سمر عبد السميع عبد العاطي الخولي
سمر عماد احمد الصالحي
سمر دمحم احمد عبد الظاهر
سمر دمحم عبد الحميد احمد
سمر دمحم عبد الرحمن محمود
سمر دمحم عطا احمد
سميره عبد هللا عيسي الشيخ
سميره كمال سعيد احمد
سميه خالد فتحي عبد المقصود
سميه دمحم نجيب دمحم
سها منصف فؤاد ابراهيم
سهام رفعت محمود عبد هللا
سهام شكري شاكر امام
شاهنده سيد احمد عبد الحميد دمحم
شروق سعيد عبده زعزع
شروق دمحم محي الدين عيشه
شروق مصطفي محمود مصطفي
شرين رضا عبد الفتاح مأمون
شرين شوقي السيد حسن
شرين مصطفي دمحم السيد
شعبان دمحم شعبان عبد الحميد
شيماء احمد ابراهيم يوسف
شيماء الشحات عبد المعبود احمد
شيماء حازم عبد هللا عامر
شيماء خيري دمحم محمود

127
405
406
407
128
129
130
131
623
132
133
134
135
408
409
624
136
625
410
137
411
138
626
412
139
140
141
142
413
143
144
627
145
628
146
147
148
414
629
630
415
416
631
149
150
417
418

شيماء عبد الرحمن عبد الجواد ابو سعده
شيماء عبد الفتاح الشحات السيد
شيماء عزت فتوح الشعراوي
شيماء عماد الدين لبيب احمد
شيماء دمحم دمحم دمحم ابراهيم
شيماء محمود حسن محمود
شيماء مصطفي صادق علي
صالحه زكي بيومي عبد المطلب
صباح عبد الرازق عبد الحميد
صفاء ناجي دمحم السيد
ضحي فايق السيد السيد
ضحي دمحم حامد عبد الفتاح
عبد الحميد سمير عبد الحميد عباس
عبد الحميد عاطف عبد الحميد سعيد
عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن علي
عبد الرحمن نصر عبد المنصف
عبير السيد محمود عبد الرحمن
عزه عبد العزيز عبد الحي دمحم
عطيه دمحم عطيه دمحم
عال رمضان عبد المعطي دمحم
علي احمد علي منصور
علي دمحم زايد زيدان
علياء دمحم سامي عبد الجواد
عمر سامي عبد القادر عبد الباري
عمر دمحم اسامه صبحي
عمرو االمير احمد عبد السالم
غاده رجب علي احمد
غاده سعيد صادق محرم
غاده سعيد دمحم عفيفي
غاده عبد الهادي السيد علي
غدير ابراهيم فرج عبد الرحيم
فاتن بدر يوسف خضر
فاطمه احمد عبد المجيد بيومي
فاطمه احمد دمحم احمد
فاطمه الزهراء عبد الرحمن دمحم
فاطمه حماده دمحم عبد الباقي
فاطمه سالم سالم سيد
فاطمه سامي عبد الجواد سعيد
فاطمه سعيد دمحم عفيفي
فاطمه عبد هللا عبد العزيز
فاطمه عزت صالح عبد الجيد
فاطمه عصام عبد الخالق البحيري
فاطمه علي عبد الحكيم الخولي
فاطمه عماد الدين عبد السالم احمد
فاطمه محمود فاروق احمد
فاطمه محي الدين صبحي عطيه
فاطمه نور الدين المنهي نور الدين

151
152
419
420
153
421
422
154
423
632
424
425
155
426
156
157
158
427
159
160
161
162
163
164
165
428
166
633
167
429
634
168
169
430
170
171
172
431
173
174
175
432
176
177
635
636

فتحيه عبد الناصر انور قطب
فلاير يحي وهيبي دمحم
فريده سالمه السعيد احمد
فوزيه ابراهيم عبد الحميد ابراهيم
فيروز مختار صبحي السيد
كريستينا بشري عيد عبد المسيح
كريم عبد الباسط احمد دمحم
كريم دمحم عبد السالم عبد العال
كريمه عبد العاطي عطيه دمحم
كوثر ابراهيم عبد الحكيم حسن
لبني عبد العزيز حسين شديد
لبني عبد الناصر بيومي دمحم
لمياء وجدي خليفه مصطفي
لميس عبد الحكيم عبد الحفيظ
ليلي احمد علي حسن
ليلي عبد العليم علي اسماعيل
ليلي مختار سالم يونس
ماجي سليمان يعقوب سليمان
دمحم ابراهيم صليح دمحم
دمحم احمد عبد القادر ابراهيم
دمحم صابر دمحم موسي
دمحم صالح ابو الخير سعد
دمحم طلب صبيح طلب
دمحم طلعت السيد عبد الفتاح
دمحم عبد الرسول دمحم بيومي
دمحم عبد الغني كامل عماره
دمحم عبد الفتاح دمحم عزت
دمحم عثمان دمحم عبد العال
دمحم متولي محمود بيومي
دمحم مجدي عبد الفتاح محمود
دمحم مجدي دمحم امين
دمحم ممدوح حسام الدين طاهر
محمود شعبان دمحم احمد
محمود فرج دمحم عبد المقصود
مرام مصطفي عبد هللا سيف
مروه احمد ميمي دمحم الباهي
مروه رجب دمحم علي
مروه عبد الوهاب الهادي االجهوري
مروه علي الفرماوي السيد
مروه كمال ابراهيم سيد احمد
مروه معتز محمود عبد الرحمن
مريم دمحم درويش السيد
مريم دمحم كرم فرج
مشيره رمضان متولي السيد
مصطفي عبد الغفار عبد السالم ربيع
ملكه نبيل عبد الباسط فهيم
منار ابراهيم عز الرجال دمحم

554
433
178
179
180
637
638
639
434
640
181
435
436
182
183
184
437
185
186
438
439
187
440
441
188
641
189
190
191
442
192
193
642
194
443
643
444
195
196
445
446
197
198
447
199
448
449

منار رزق منصور غانم
منار عبد المقصود دمحم سيد احمد
منار مصطفي عبد الرازق عبد الغني
منار وحيد دمحم الشرقاوي
منال ناصر دمحم فتحي
منه هللا خالد حامد
منه هللا عوض عبد الحميد موسي
مني جوده عبد الرازق علي
مني سعيد متولي احمد
مني عبد الرشيد عبد الحميد البربري
مني عبد الغني عبد الفتاح عبد الغني
مني دمحم بهاء الدين عبد المطلب
مني دمحم يوسف باشه
مها اسماعيل مغاوري دسوقي
مها جمال دمحم شلبي
مها فتح هللا عبد المقصود علي
مها يحي مرزوق النجار
مها يسري متولي الشافعي
مي احمد كمال زكي
مي السعيد دمحم موسي
مي جوده عبد الحليم دمحم
مي سمير احمد ابرهيم
مي طه مصطفي دمحم
مي مجدي عبد الفتاح عبد ربه
مي مصطفي سعد غنيم
مياده اسامه عبد العزيز سليمان
مياده دمحم اسماعيل غراب
ميار مجدي دمحم الصادق
ميداء دمحم محمود عبد العزيز
ميرنا صيري فانوس عبده
نجالء سمير شحاته السيد
نجوي ابراهيم ابراهيم ابراهيم
نجوي ابراهيم السيد عبد العزيز
نجوي ابراهيم توفيق احمد
نجوي ابراهيم محمود ابراهيم
ندا حسني عبد الفتاح حسن
ندا عفيفي حسانين عفيفي
نداء محمود علي محمود
ندي صادق عبد الحميد احمد
ندي فتحي ابو العال دمحم
ندي دمحم عادل عبد السميع
نرمين عبد هللا حسن عبد هللا
نرمين نبيل سعد السيد
نسرين حاتم السيد الشحات
نشوي خالد السيد سعيد
نشوي دمحم سند الشيخ خليل
نغم احمد دمحم العوضي

450
200
451
201
452
453
454
202
203
204
644
205
455
456
645
457
206
646
458
459
207
647
208
460
648
649
650
461
462
209
463
210
464
211
465
651
466
467
468
469
212
213
214
470
471
652
215

نهاد عصام عبد الحميد سيد احمد
نهال ابراهيم ابراهيم محمود
نهال لبيب تهامي عفيفي
نهله عواد دمحمي علي
نهي ابراهيم عزيز ابراهيم
نهي جمال دمحم عبد المجيد
نهي عبد العال فوزي عبد العال
نوال متولي موسي مدكور
نورا امام عبد الجليل امام
نورا جمال علي السيد
نورا عبد الفتاح حسن علي
نورا عبد المنعم عبد المنعم
نورا فوزي شكري الطوخي
نورا ماهر علي دمحم
نورا دمحم السيد علي
نورا دمحم علي جاد هللا
نورهان العربي دمحم ابراهيم
نورهان سعيد صالح عبد الجواد
نورهان صالح الدين دمحم سند
نورهان علي السيد علي مطر
نورهان فتحي حسن عبد الخالق
هاجر اسماعيل حسن عبد العال
هاجر خيري جوده عبد الغني
هاله صالح السيد عبد الرحيم
هاله صالح عبد الرحيم عبد الخالق
هاله هالل السيد دمحم
هبه ابراهيم عبد العظيم صديق
هبه السيد سيد احمد دمحم
هبه هللا محي سعيد محي
هبه طلعت عبد الفتاح الباجوري
هبه عمر دمحم عبد الحميد
هبه دمحم عبد الحي عبد السميع
هبه مسعد عبد العزيز همام
هبه مسعد علي داود
هبه ممدوح دمحم السيد
هدير حسني محمود دمحم
هدير رضا محمود عبد الحميد
هدير زكريا فتوح السيد
هدير سامي دمحم الكميتي
هدير سعد عفيفي عبد الحميد
هدير شفيق احمد الشيخ
هدير صالح الدين دمحم عبد الهادي
هدير طارق عبد الشافي حجازي
هدير عبد الرحمن رجب دمحم
هدير عبد العاطي دمحم خليل
هدير عز الدين عبد الفتاح دمحم
هدير دمحم السيد دمحم

653
216
472
217
218
473
219
220
654
221
222
223
474
475
555
476
477
478
479
224
480
225
481
226
482
227
228
483
655
484

هدير مصطفي ابراهيم دمحم
هدير ياسر السيد دمحم دمحم
هديه دمحم السعيد طاهر
هناء اسماعيل حسن دمحم
هناء دمحم عزت دمحم
هند احمد جوده منتصر
هند دمحم دمحم الشيخ
هيام صالح فهمي مهدي
هيام عبد العزيز فرج عبد العزيز
هيثم حجاج اسماعيل حجاج
وسام يوسف الجيوشي شلبي
وفاء ابو المعاطي عبد السالم مراد
وفاء وفيق احمد سالم
والء جمال عبد المنعم مصطفي
والء سمير عبد الوهاب زرد
والء صالح محمود نوفل
والء عبد المنعم عبد العزيز سيد احمد
ياسمين ابراهيم الدسوقي دمحم
ياسمين ابراهيم علي علي
ياسمين السيد عبد السالم علي
ياسمين جمال عبد ربه محرم
ياسمين جمال عطيه سيد احمد
ياسمين جمال عطيه دمحم
ياسمين عباس شحاته خضر
ياسمين عبد الفتاح احمد متولي
ياسمين عيد دمحم حمد
ياسمينا خالد احمد شكري
يامور سيد عبد الرحيم عبد الرحمن
يسرا علي سليمان مرسي
يسرا كمال امام عامر

