
رقم اجملموعه للمعاملرقم اجملموعه للمحاضراتاسم الطالب
1P1امحد السيد فريد السيد جعفر

1P1امحد حامت امحد حممد

1P1امحد حسن يوسف حممد

1P1امحد سامى امحد احلسيىن

1P1امحد صالح حسني خليفة

1P1امحد طارق حممد عبد املقصود

1P1امحد عاطف عبده مرزوق سامل

1P1امحد عبدالسميع جالل عبدالسميع

1P1امحد حممد امحد الزمر

1P1امحد حممد حامد عبد احملسن

1P1امحد حممد عبد السالم مصطفى

1P1امحد حممد عبد النعيم خليفة

1P1امحد حممود عبد التواب حممود الغايب

1P1امحد هاىن حممد عبداملقصود

1P1امحد وائل سليم حممد

1P1اريج اشرف حسانني عبد القادر

1P1اسراء عبد املعز على صادق

1P1اسراء عبدالنعيم حممد ابراهيم

1P1اسراء مصطفى سيد مصطفى

1P1اسراء مصطفى حممود يس

1P2اسالم امحد السيد حممد

1P2اسالم حسام الدين متوىل حممد السيد سلطان

1P2امساء حممد علي حممد

1P2االء فرج صاحل عبده

1P2املعتز ابهلل حممد عيد سيد رواش

1P2اماىن حممد فهمى امحد على

1P2امنيه عرىب فهمى رزق

1P2امرية عاطف حممد املتوىل العرتىب

1P2امرية انئل عبد الوهاب عبد هللا

1P2امريه انصر عبد هللا انصر

1P2ان اندر جنيب نسيم

1P2اجنى هباء عياد زكى
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1P2اجنى عادل ايهاب مساحه

1P2اندرو جرجس يوانن ابراهيم

1P2اندرو روماىن عطيه درايس

1P2اهلة هشام السيد خليفة

1P2ايالريه مراد بباوى قلدس

1P2ايه حممود شرف الدين حممد

1P2ايه هشام عبد العزيز حممد

1P2ايهاب حممد حامت حممود امحد ابو النجا

1P3بثينه مسري حممود حممد

1P3تقى حسني حممود فرغلي

1P3تقى مسري حممد عبد الرحيم

1P3تقى سيد رجب زكى امحد

1P3تقي حيىي امحد رشاد السيد

1P3توىن وجيه سعد صاحل

1P3جورج ميشيل مسري حنا

1P3جوى صفوت سامى اقالديوس

1P3حازم اتمر عبد احلميد سامي

1P3حازم خالد كمال قاسم حممد

1P3حبيبة حممد امحد حسن سليمان عبد الاله

1P3حبيبه اتمر عبد اهلادى حممد

1P3حبيبه نصرالدين امحد مصطفى عيسوي

1P3حسام الدين حممد عيد رجب

1P3حسني امحد السيد حسني سيد طعيمه

1P3حنني امحد طه مخيس

1P3خالد مسري ابراهيم ابراهيم

1P3داليا انصر حسن عبد هللا

1P3دميانه شحاته مرقص جاد السيد

1P3دميانه مودى فريد جندى

1P4دميانه ايسر شكرى عزيز

1P4دنيا مصطفى حنفى حممد

1P4دينا حامد منصور عبد القادر

1P4دينا حسن حممد حسن
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1P4راىف منسي يوسف مىت

1P4راان حممد سيد عبد الوهاب

1P4رانيا اشرف سيد هاشم محزه

1P4رمحة اشرف مجال الدين ابراهيم

1P4رمحه خالد يوسف عباس االحبر

1P4رمحه سعيد حلمى عبدالرشيد

1P4رضوى ابراهيم الصغري عبد القادر

1P4ران ابراهيم صابر حممد

2P1ران عالء عمر عبد العزيز

1P4ران حممد امحد مسيح

1P4ران حممد حممد حممد امحد

1P4روان فاضل فاضل عبد الرازق

1P4روان ممدوح عبد القادر حسن

1P4رمي عالء صالح كمال الدين اخلطيب

1P4رميون جمدى فايز زكى

2P1رميون انصر لويز روفائيل

2P1ريهام كامل سعد عبد الوهاب الطنطاوى

2P1زايد اجمد السيد طه السيد

2P1زايد حممد فتح الباب حسان

2P1زينب مصطفى حسن امحد

2P1زينه امحد حنفى حممود

2P1سارة حسام سعد الدين حممد

2P1سارة عبد الرمحن امساعيل حممد

2P1ساره امحد حممد انسى ابراهيم عطيه

2P1ساره مراد وهبه ميخائيل

2P1سارى اشرف امحد ابراهيم حممد اثبت

2P1ساندرا نبيل سعد ملك

2P1ساندي اسحق بولس اسحق

2P1سعاد اتج الدين السيد امحد

2P1سلسبيل انور ابراهيم حممد

2P1سلمى ابراهيم مرسى حممد

2P1سلمى امحد حممد يوسف يوسف
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2P1سلمى امين حممد عبد املقصود

2P1سلمى خالد عفيفي علي البهلول

2P2سلمى عمر حممد ابراهيم

2P2مسر عبد الرازق ابراهيم عبد الرازق

2P2سهى ماجد امحد حممود

2P2سهيلة رجب شعبان سعيد

2P2سهيلة عبد العزيز حممد الشبيىن

2P2سهيلة وحيد حممد امحد

2P2سهيله امحد انور حممود

2P2سهيله سعد خمتار عبدة

2P2سهيله طارق مسعد حممد القاضي

2P2شدو ايسر وجدى حممد ابو مسرة

2P2شروق اسامه عبد العزيز سامل

2P2شروق امساعيل سيد حممد حسن

2P2شروق ايسر حممد حممد على كشك

2P2شريف حممد حسني قرين

2P2طاهر حممود يونس عبد احلميد

2P2عاليا حممد كمال امحد

2P2عبد الرمحن حممد شوقى عبد السالم

2P2عبد الرمحن مصطفى حنفى حممد

2P2عبد هللا طارق حممود عبد هللا وهدان

2P2عبد هللا هشام موسى حممد

2P3عبد املنعم مصطفى حممود عبد املنعم

2P3عبدالرمحن محدى مصطفى حممد

2P3عبدالشاىف حممد السيد االفندى

2P3عبري رمضان زكى عبد الواحد

2P3عدانن طارق السيد املرشدى

2P3عزمى كامل عزمى كامل

2P3عزه حممد شوقى عبد اجلواد

2P3عال سيد عبد الرحيم السيد

2P3على اسامه عبد العال ربيعى

2P3على حسني عبد الرمحن العفيفى
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2P3على حممد مصطفى حممد حسني

2P3على وليد عبده حممد

2P3علي خالد علي حممد

2P3عمار على حممد رمضان

2P3عمر امحد مصطفى بسطاوى

2P3عمر خالد بدر رجب

2P3عمر حمسن امحد رمضان لطفى

2P3عمر حممد عبدالكرمي امحد

2P3عيناء امحد فتحى حممد السيد

2P3فادي عاطف غايل سعيد

2P3فارس حممد امحد حممد

2P4فاطمه اشرف عبدالتواب عبدربه

2P4فاطمه الزهراء على سالمه السيد

2P4فاطمه حمسن حممود امساعيل

2P4فرح خالد طلعت حممود الشاهد

2P4فرح سامح مجال الدين عبدالرمحن

2P4فرح حممد سعد حممد

2P4فرح حممد عزيز علي ابو طالب

2P4فريينا هاىنء نسيم خليل

2P4كارين اتمر نبيل اتمر

2P4كارين جرجس يسرى سليمان

2P4كرستني القمص آمون يعقوب كراس

2P4كرمه ماهر لطيف حزقيال

2P4كرمي اجمد امحد عبد اجلواد

2P4ملياء طارق سيد حممد ابراهيم

2P4مليس وليد عبد اخلالق اخلوىل

2P4ليلى حممد امحد رضوان امحد

2P4مادوان نشأت فاروق سعيد

2P4مارلني جورج بشرى جرجس

2P4مارو اثناسيوس اميل مليك

3P1ماري امين جورج عبده

3P1مازن ماجد امحد منيسى عيد
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3P1ماى يوسف موسى رزق

3P1حمروس ابوالسعود مجيل ونيس

3P1حممد حسام حممد عباس

3P1حممد خالد عباس حممود

3P1حممد رشوان عجمى رزق

3P1حممد سامح امحد سلمان

3P1حممد شريف عبد املوجود حممد

3P1حممد صابر عبد الواحد حممود فرج

3P1حممد عالء فتحي حممد

3P1حممد على على حممد دحروج

3P1حممد فاحل عياد نور الدين

3P1حممد حممود ربيع عباس

3P1حممد حممود حممد حممد عبدهللا

3P1حممد هاىن حممد حسني

3P1حممد هشام حممد مرسى حممد فرغلى

3P1حممد ايسر سعيد حممد سالمه

3P1حممود عبد العزيز حممود امحد عمر

3P1حممود مصطفى حممد غندور

3P2مروه امين حممد عبد العظيم

3P2مرايم نبيل غربايل كامل

3P2مرمي سامح امحد عبد احلليم

3P2مرمي عاطف عديل بسطوروس

3P2مرمي فتحى على حممد

3P2مرمي حممد حسن حمرم اجلارحى

3P2مرمي منري سعيد ميخائيل

3P2مرمي وليد صالح حممد

3P2مصطفى عاطف امساعيل حسني

3P2معتز طارق سيد حممد

3P2معتز حممود حممد حسني

3P2ملك امحد بدوى حممود

3P2ملك عالء الدين حممد عبد احلافظ

3P2منة هللا خالد رضوان حممد عمار



رقم اجملموعه للمعاملرقم اجملموعه للمحاضراتاسم الطالب

FMIالمجموعات النهائية لطالب المستوى االول 

ات والسكاشن لمعرفة المواعيد ة وكذلك للمعامل والسكاشن ومراجعه جدول المحاضر عىل كل طالب معرفه رقم المجموعه للمحاضر

3P2منة هللا انجح سامل شحات

3P2مىن حممود على السعدىن

3P2مها امحد انيف حامد حلمى قورة

3P2مها حممود فتحى حممد

3P2مهاب بسام حسني زكى

3P2مهند فتحى عفيفى امحد مسعود

3P3مهيتاب معتز حممد ابو الفتوح على عطيه

3P3مى خالد منصور عبد اجمليد رجب

3P3مى عالء عبد الكرمي على

3P3مياده حمسن امحد حممد الشيخ

3P3اندر مسري عبد املنعم على سعودى

3P3اننسى اسامه امني مينا

3P3ندى امين صالح حممود الشاذىل

3P3ندى هاىن على حسان

3P3ندى وليد فتحى شفيق ابراهيم

3P3هنال زكى حممد زكى الشبيىن

3P3نور امحد سعيد عبد الرازق ابوجبل

3P3نور الدين حممد عبد املنعم امحد

3P3نور حازم فتحى حممود

3P3نور فتحى فتحى مصطفى

3P3نورا على مصطفى حسن

3P3نورا لطفى فهمى على محزاوى

3P3نورالدين هاىن محدى نورالدين حسني

3P3نوران امحد عمر عثمان

3P3نوران اسامه حممد حممد مندور

3P3نوران اشرف عبد املعطي مفيد

3P4نوران مصطفى شكرى تركى

3P4نوران هشام صابر عواد على

3P4نوران والء حنفى ابراهيم

3P4نورهان السيد قرىن حممد

3P4نورهان صالح خليفة خليفة

3P4نورهان طارق موسى السيد
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3P4نورهان حممد حممد علم عبد اهلادي

3P4نورين اسامه زغلول يوسف

3P4نرية سيد عثمان حسن

3P4هاجر عبد الفتاح حممد امحد عامر

3P4هاجر عمرو فاروق حممد عبد اللطيف

3P4هاجر اندر ابراهيم الدسوقى

3P4هاجر وليد حممد على

3P4هاان عبدهللا رزق هللا سعد هللا

3P4هاىن عاطف يعقوب عزيز

3P4هايدى منري ابوزيد حممد ابوزيد

3P4هايدي سامي جرجس مرزوق

3P4هبة هللا سالمه سعيد حممد

3P4هبة هللا شريف حممد عبد الناصر

4P1هبه هللا امحد حممد عبد الرسول عثمان

4P1هدير خالد سعيد عبد الباقى حممد

4P1هديل سويب امحد حممد

4P1هشام حممد ابراهيم عبدالعال

4P1مهس زايد على حلمى عثمان السويفى

4P1هيثم امحد ايسني عبدهللا

4P1هيدى حممد عبد الفتاح حممد

4P1ايرا امين حممد محزة العشرى

4P1ايرا حسام الدين حممد عبد الرمحن عثمان

4P1ايرا مسري السيد عبداملعطى

4P1ايرا ايسر حممد سرحان

4P1ايمسني امحد انور زكى

4P1حيىي مدحت امحد ابراهيم

4P1يسرا هباء صفى الدين عباس على غالب

4P1يوسف ابراهيم حممد حممد

4P1يوسف امحد صربى حسني عثمان

4P1يوسف اشرف حممد كمال سرحان

4P1يوسف الناصر كمال املغرىب

4P1يوسف امين على مصطفى
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4P1يوسف شعبان حممد حممد شعبان

4P2يوسف طارق زينهم طنطاوى خبيت

4P2يوسف عماد السيد طه

4P2يوسف عيد حممد عبداملعطى

4P2يوسف حممد انور مصطفى

4P2يوسف حممد طه االمام الشامى

4P2يوسف حممد عبد احلكيم حممود عيسى اجلنيدى

4P2امحد اجمد عبد احلميد السيد

4P2امحد حسني على غنيم

4P2امحد سامى حممد حممد

4P2امحد عصام صربي امحد حممد الطلياوى

4P2امحد حممد سامى حممد القليىن

4P2امحد حممد عبداملنعم اجلزار

4P2اسامه حممد شرقاوى شاكر

4P2اسراء حممد عبدالنعيم عبداحلميد

4P2اسراء نعمان حممد نعمان

4P2امساء اسامه عدىل عبدالفتاح

4P2اصاله صالح قرىن حممد

4P2االء امحد ابو اخلري حممد

4P2االء حسن امني الداىل

4P2امل عبداملنعم حامد على

4P3امنيه امحد حممد الغنام حممود

4P3امري امين شكيب على

4P3امرية حممد حسن حممد حسن الشامى

4P3اجنى ايهاب عطية على

4P3اايت حممد حممود حممد شحاتة

4P3اميان امحد على حممود

4P3ايناس اسامه متوىل حممد

4P3ايه رضا عراين عبد اجمليد

4P3ايه حممود امني املوجى

4P3ابتريك هشام زكراي فؤاد

4P3ابسم ايهاب سيد حممد امحد
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4P3ابسم عماد كرم ميخائيل

4P3بسنت عبد اجلواد حممود غامن

4P3بوال مدحت نصحى توماس

4P3بوال وصفى اتمر عبيد

4P3بيشوى منري حسىن عياد

4P3تسنيم وفيق امحد توفيق

4P3جامسني على حيىي حممد املقدم

4P3جىن خالد عز الدين مرسى

4P3جوىل ايهاب شوقى ابو سيف

4P4حازم امحد شريف عزازى امحد

4P4حبيبه امحد رفعت حممد

4P4حبيبه امين عبد الفتاح حممد خمتار

4P4حبيبه حرىب سيد عبد الرسول

4P4حبيبه عمرو امحد متويل املنشاوي

4P4حبيبه حممد ابراهيم حممد ابراهيم

4P4حسام الدين حسن عباس حممود صابر

4P4حسام الدين حممود عبد املنعم يوسف

4P4حسن حممد حسن حلمى السيد

4P4حال حسن حممد السعيد حسن عماره

4P4دايان بطرس برتى زهران

4P4رزان عادل عبدالغىن حسن علي

4P4رضوى خالد شعبان حممد عفيفى

4P4ران سعد عبد الرمحن حممود عالم

4P4ران فرج عبدالفتاح فرج

4P4ران هاىن امحد حممود

4P4رنيم حممد على النقيب

4P4روان خالد السيد عبد العليم

4P4رويدا عبداحلافظ عبدالرمحن عبدالاله

4P4رمي عبد املنعم حممد عبد الرحيم

5P1زايد عالء امحد عبد احلميد منصور

5P1زينب سليمان امحد سليمان

5P1زينب عبد الناصر ابراهيم عارف
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5P1ساره امين شحاته حسن

5P1ساره سامى رشدى شنوده

5P1ساره سعيد حممد حسني

5P1سلمى خالد عبد العزيز عبد اهلادى

5P1سلمى عبد السالم حممد عالم

5P1سلمى حممد امحد دمراىن

5P1سلمى حممد صفوت زكرى حافظ

5P1سلمى نبيل كمال حممد

5P1سلمي حممد امام فرغلي

5P1سلوى عرفه على النمر

5P1مسريه كمال كامل عطا هللا

5P1سندس امحد امساعيل متويل عامر

5P1سندس امحد مصطفى عبد الباسط

5P1سها خالد عمر صديق

5P1سهام ايسر رمضان عبد الغىن

5P1سهيله هشام رشاد حممد مصطفى

5P1سيف الدين ايسر حممد مدحت عبد الرشيد

5P2شادى فتحى على مسعد

5P2شروق سعيد سيد راشد

5P2شزا حممد انصر عبد املنعم

5P2شريويت عادل عبد احلفيظ عبد الغين

5P2ضحى حممد عبداملنعم خليل

5P2عبد الرمحن مجال عبد الناصر مصطفى

5P2عبد الرمحن حسني حممد عبد الرحيم ابراهيم العشريى

5P2عبد الرمحن ربيع شعبان ايوب

5P2عبد الرمحن حممد امحد حممد

5P2عبد هللا حسن عبد الفتاح حسن

5P2عبد هللا حممد انور الشافعى

5P2على ماجد مصطفى كامل حممود خطاب

5P2على حممد حممد على

5P2عمر اسامه السيد على
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5P2عمر رضا فتحى مهران

5P2عمر معتز امحد على امحد سليمان

5P2عمر معني حممد على عبد الرمحن

5P2عمرو جمدى حممد لبيب

5P2فادى اشرف ادوار فريد وصفى

5P2فاطمه عادل شحاته حممد

5P3فاطمه كمال يوسف عبد الفتاح

5P3فرح حامت ابراهيم امحد عراىب

5P3فرح حازم طاهر عبد الرمحن نبهان

5P3فرح صالح حسين حممود فرج

5P3فرحه عباس بركات مبارك

5P3كرستني عادل ذكراي اقالديوس

5P3كرميان فتحى ابو احلمد حسن

5P3كالرا نبيل الفى حبيب

5P3كريلس جمدي حبيب مسعد

5P3مؤمن امحد فؤاد رمضان

5P3مؤمن حممود حممد حممود مجعه

5P3مارتينا صبحى بشرى جندى

5P3مارك هاىن مكرم عزيز

5P3ماراي اكرم مفيد جربه

5P3ماراي لويس سعد سيدهم

5P3ماراين ميشيل منري اتمر

5P3ماريز مدحت كامل بشاره

5P3مارينا اسامه كمال فايق

5P3مارينا صفوت كامل ابراهيم

5P3مارينا اندر نبية خليل

5P4مارينا وجيه عياد وجيه

5P4ماهر جمدى على امحد

5P4حممد امحد راغب عبد اجمليد

5P4حممد امحد رمضان عبدة

5P4حممد اسامه عبد السميع فرج ابو العنيني

5P4حممد اشرف توفيق على
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5P4حممد ايهاب حممد حممود

5P4حممد مجال على حممد

5P4حممد مجال حممد مهام

5P4حممد خالد حممد الشافعى

5P4حممد سيد زكى حممد عناين

5P4حممد عبد الغىن امحد عبد الغىن

5P4حممد عمرو عبدالرمحن بيومى حلبص

5P4حممد انصر عبد الواحد عبد الوهاب

5P4حممد هاشم يس طه

5P4حممد هشام حممد صاحل

5P4حممود ابراهيم الدسوقى حممود فهمى قناوى

5P4حممود امحد حممد صدقى مصطفى عسل

5P4حممود اشرف عبداحلميد جاويش

5P4حممود سراج الدين حممود عبدالعزيز

6P1حممود مسى السيد سعداوى

6P1حممود صابر عبد التواب عرفة

6P1حممود حممد امساعيل سيد

6P1مرام جمدى حممد يسرى عبد الكرمي

6P1مرمي امين شحاته مسعود

6P1مرمي امين حممد امحد

6P1مرمي خالد على حممد بدوى

6P1مرمي طارق حممود الطوخى

6P1مرمي هاىن معوض فهمى

6P1مرمي ايسر فاروق جلىب

6P1مصطفى حممود امام السيد

6P1مصطفي امحد عبد احلميد عبد الباقي انصف

6P1مصطفي حسام مصطفي عوض

6P1ممدوح حممد ممدوح امحد

6P1مىن حممد حممد طه حسن

6P1مهاب خالد هالل عبده

6P1مهاب عمرو مصطفى امحد عمر

6P1مى هباء الدين حسني ابو الفتوح
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6P1ميار سعيد حممد عزيزحممود

6P1ميار حممد عبداحلميد امحد

6P2ميار مصطفى سعد بكر ابراهيم

6P2مريان امحد على متوىل

6P2مريان حممد حسن حممد

6P2انردين ايهاب غربايل سيداروس

6P2ندى شريف حممد الشرفا

6P2ندى حممد عبداحلميد ابو العز سالم

6P2نرمني خالد منصور عبد العزيز

6P2نفالء فتحى خالد حممد

6P2نوران حممد عطاء امحد

6P2نوران هاين حممد صربي

6P2نوران هشام حممد السيد السيد

6P2نورهان ايسر مصطفى حممد املكاوى

6P2هاجر قرىن زكى ابراهيم

6P2هايدى هشام السيد عزمى

6P2هبه مجال حممد على

6P2هدير امحد عبد اخلالق مرسى

6P2هنا حممد سيف النصر البنداري

6P2هنا مصطفى على عبد الواحد

6P2هنا وليد فتحى عبد العزيز

6P2هينار خالد خمتار حممود

6P3وفاء عبد العظيم حممود حممد

6P3ايرا طارق ابراهيم جرب

6P3ايرا طارق حممود عبد هللا

6P3ايرا هشام امحد عبد اخلالق جنم الدين

6P3ايمسني ايهاب حسىن حممد

6P3ايمسني على امني امحد على بركات

6P3ايسني طارق ابراهيم السيد عبد العاطى

6P3يوأان فيكتور الفخرى حمروس

6P3يوستينا نبيل عجبان عطيه

6P3يوسف ابو بكر عبد الوارث حممد فايق الكومى
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6P3يوسف امحد عبد القادر عبد القادر

6P3يوسف مجال عبد الناصر حممد عبد اجمليد صبحى

6P3يوسف سامح عزمى حممد امحد

6P3يوسف سامى عثمان حممد

6P3يوسف طارق مصطفى ابراهيم

6P3يوسف حممد عبد اللطيف عبد الكرمي سلطان

6P3يوسف ممدوح حممد شعيب

6P3عمر وليد عبده حممد

6P3نوران حمسن نصر عبدهللا

6P3امحد حممد امحد عبد الفتاح

6P4اسالم مصطفى جاد الكرمي بدرى

6P4عبد الرمحن عادل حامد امحد

6P4مريان حممود حممد عثمان

6P4انردين وائل كامل رزق هللا

6P4كارول اشرف حلمى ميخائيل

6P4امنيه امحد حممد على

6P4ندى عاطف شعبان السمرى

6P4سارة امحد وفيق حممد

6P4ايمسني عزت عادل حممود

6P4كرمي اشرف فتحى ابراهيم

6P4مصطفى امحد سيد على

6P4سيف الدين امحد جاد الرب

6P4عبد هللا طارق امني شاهني

6P4زايد عالء حسن قناوى

6P4بيشوى وائل مراد مرقس

6P4عمر حممد مصرى راسم

6P4كرمي انصر مسعود بالل

6P4عبد هللا حممد هاشم حسن

6P4مى حممد مصطفى حممد

6P4ندى مصطفى صديق امحد

7P1عمرو مهىن امحد مهىن

7P1مريان يوسف يوانن عبد هللا
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7P1حممد امحد سعيد سامل

7P1شادى اشرف ابراهيم حممد

7P1مرمي ماجد عبد الرمحن حممد

7P1ساندرا وليد نبيل شفيق

7P1ابراهيم سيد ابراهيم ابو العزم

7P1سيف ايسر عبد الودود حممد

7P1يسرا اسامه مصطفى حممود

7P1اميان امحد سعد الدين امحد

7P1رمحه محدى هاشم عبد احلكيم

7P1امري رضا زكى ابنوب

7P1هنا عبد القادر حسن االنور

7P1ندى سعيد سيد ابراهيم

7P1ماريز رفعت دانيال جندى

7P1مرايم اشرف شكري سند يعقوب

7P1مساح امحدعلى رفاعى

7P1حممد مصطفى حممود حممد عبد العال

7P1ندى اسامة امساعيل امني

7P1حييي صابر السيد إبراهيم

7P1مارتينا عماد جندي فهمي

7P1حممد مجال منازع إمساعيل

7P1حمد سيد حممد إبراهيم

7P1روجينا رضا جنيب

7P1مارينا عادل فكري

7P2كنزي عادل امحد

7P2دينا اسامه حممد جالل الدين

7P2زينب كارم حممد سيد

7P2مصطفي سيد كامل عبد اجمليد

7P2سلمي عمرو بشري إبراهيم

7P2امحد علي حممد امحد

7P2سارة مصطفي شكري

7P2سلمي عالء مصطفي أبو الوفا

7P2حممود عبد هللا حسن
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7P2عبد هللا سامر عبد هللا أبو الفتوح

7P2حممد هباء حسن

7P2مفدي ميخائيل بشري

7P2سهيلة ايسر هاشم عبد اللطيف

7P2حممد امحد إمساعيل مرعي

7P2عمرو نبيل حسن حممود

7P2مصطفي حسام منري حممود العبد

7P2حازم نبيل حممد عبد الفتاح

7P2راان حممد حممود عبد النيب

7P2فرحة حسام عبد العال حممد

7P2االء عالء الدين حسن حممد مهدي

7P2اندين عبد العزيز خليفة

6P4نواره عبد هللا فرج

6P4منه أسامة امحد حممد

7P2ابسل عمرو شاهني

7P2فرحة إبراهيم عبد الوهاب مصطفي

7P2سارة امحد نصر

7P3حممد مدحت حممد معوض

7P3 مدحية عادل عبد احلكيم

7P3كيفني كروميل حنا

7P3حال رمضان رايض إبراهيم

7P3سهيلة حسني حممد امحد

7P3نورهشام عبد املنعم حممد

3P4فرح عصمت حممد رايض

2P4روان حمرم فؤاد علي

7P3اميان سليمان حسني

7P3حسني حممد امحد اخلطيب

7P3دينا حممد صالح

7P3يكن إيهاب يكن حسني

7P3نور الدين حامد عبد الواحد

7P3مروان احلسني حمرم امني

7P3هشام جمدي السيد أيوب
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7P3ران فتحي حممود عثمان

7P3امحد حممد رضا فؤاد

7P3مارايم جورج بشارة

7P3روان حممد عالء الدين

7P3جوماان مجال راغب

7P3عبد الرمحن مصطفي جالل عبد الرمحن

7P3عبد االله عبيده جودت شراب

7P3علي حممد علي حممد

7P3حممد حسام حممد نور الدين

7P3امحد امين السيد عبد اجمليد

7P3فاطمة حسني نور الدين إمساعيل

7P3ايمسني عالء الدين عثمان امام

7P4سيف الدين حممد عبد املنعم ابراهيم

7P4حممود امحد حممد مسري

7P4مرمي هاىن  رفيق سيد

7P4مسا خالد فتحى حسن

7P4مى حازم حممد بدير صاحل

7P4سلفيا االمري عبد امللك بضااب

7P4عبد املنعم عماد عبد املنعم انفع

7P4خلود طارق عبد السالم رشاد

7P4االء نبيل حممد حممد عبد احلافظ

7P4حال اسامه على حسن

7P4حممد خالد مصطفى الكاشف

7P4رهف عبد احلميد

7P4حيى حسن السيد عزت

7P4ابفلى بشاره رمسى كامل

7P4عمرو ربيع حممد عبد العزيز

7P4ريهام امساعيل امحد ابراهيم

7P4علياء صربى عبد الفتاح عطية

7P4امحد ايهاب انور مصطفى

7P4روان عادل عبد الصبور عبد اللطيف

7P4امنية حممد فؤاد على



رقم اجملموعه للمعاملرقم اجملموعه للمحاضراتاسم الطالب

FMIالمجموعات النهائية لطالب المستوى االول 

ات والسكاشن لمعرفة المواعيد ة وكذلك للمعامل والسكاشن ومراجعه جدول المحاضر عىل كل طالب معرفه رقم المجموعه للمحاضر

7P4حممد امحد حممد سعيد امساعيل

7P4روسيله حممد عبد الغىن على


