
االسمالطالب كودمسلسل

حسن الواحد عبد حسين احمد120170016

الصمد عبد مسعد محمود احمد220170032

بدر محفوظ رضا محمد الشيماء320170060

الفيومى الخالق عبد عبود محمد حسام420170090

احمد الحسينى احمد حسن520170091

عوض الرحمن عبد شعبان خالد620170097

محمود محمد على الرحمن عبد720170147

الجابرى السيد الجابري احمد عمر820170173

المالك عبد مسيحه صبحى ناجى مارينا920170208

هللا عبد محمد هللا عبد احمد محمد1020170214

محمد سيد محمد عمرو محمد1120170250

حسن محمد السيد عادل يوسف1220170345

الجد محمد الدسوقى فؤاد احمد1320170354

شرف احمد محمد حازم عمرو1420170356

ابراهيم الحميد عبد الدين جمال احمد1520170358

مهران هيبه محمود محمد1620170366

(اثيوبى وافد) اسماعيل دينى شامى1720170383

(بنجالدش وافد) األسالم امين محمد عرفات محمد1820170393

(يمنى وافد) العصم على على حسين1920170397

(سودانى وافد) الحسن هللا عبد عثمان هللا عبد2020170408

(البحرين وافده) معيوف حسين على احمد اسحاق تقى2120170417

(يمنى وافد) عقالن احمد امين جبران2220170433

يوسف محمد حسين محمد ضحى2320160120

(السودان جنوب وافد) هللا عبد ناتانيه عثمان ارميا2420170444

( السودان وافد ) زيد ابو احمد محمد عوض محمد2520170445

عثمان الزين محمد ابراهيم نهال2620160346

ابراهيم موسى سيد ناجى اسراء2720150049

محمد حسن محمد رحاب2820150112

G 20البرى محمود حسين ياسمين2920150296

(سوريه وافده) خوالنى حميد ريم3020160377

G 21بسيونى رفاعى محمد أسماء3120150347

G 21(السودان جنوب وافده) دوت اوول دينق اضيو3220150381

G 21(سوريه وافده) الحلبى سامر هبه3320150396

G 22احمد رويشد ممدوح ابتسام3420130001

G 22محمود يوسف سعد مياده3520130257

G 22احمد محمد فؤاد هدى3620130285

G 22الماس محمد العزيز عبد نبيل ايمان3720130332

G 22(اريتريه وافده) احمدين األمين ياسمين3820140353

G 23النحاس الرحمن عبد خالد نرمين3920080346

G 23سالم الغنى عبد بيومى نشوى4020080354

G 23محمد محمد سامى هاجر4120080366
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G 23عبدالجواد عباس سيد ياسمين4220080385

G 23عمر محمد الدين صالح زينب4320090137

G 23محمد الحفيظ عبد يحيى الشيماء4420110026

G 23الشافى عبد محمد سامح ابتهال4520120002

G 23ابراهيم دسوقى يسرى اسراء4620120083

G 23محمد الحليم عبد كامل ايمان4720120117

G 23محمد محمد نبيل ايمان4820120120

G 23هاشم العزيز عبد سامى ساره4920120189

G 23الصمد عبد العظيم عبد رضا صابرين5020120212

G 23(سوريه وافده) كالوت مهدى محمد عماد يسرى5120130345


