
م اسم الطالب

1 ابانوب نصير كامل فام

2 ابتهال شحات عبدالحليم ابراهيم باوه

3 ابتهال محمد عبدالعزيز السيد نصار

4 ابراهيم  محمد  عبد المطلب  زعير

5 ابراهيم ابوالعنين محمود ابوالعنين

6 ابراهيم اشرف ابراهيم ابراهيم

7 ابراهيم جميل محمد عبدهللا فرج

8 ابراهيم طارق ابراهيم شعبان حبيب

9 ابراهيم مجدى حامد على سالم

10 ابراهيم محمد ابراهيم عسكر

11 ابراهيم محمد السيد محمد بكر

12 ابراهيم محمد عبدالهادى سالم

13 ابراهيم ياسر عبدالحميد عبدالحليم

14 ابوبكر محمد عبدالغنى مليجى ابراهيم

15 اثار محمد احمد ابوالعال

16 اثناسيوس ابراهيم تدرى تالوت

17 احمد ابراهيم السيد ابواحمد

18 احمد احمد صدقى ابراهيم

19 احمد اسامه عبدالغنى عبدالمؤمن

20 احمد اسامه عطيه على هاشم

21 احمد اشرف مصطفى محمد

22 احمد اشرف يحى عبد الغنى

23 احمد السيد رمضان أبو عدس

24 احمد هللا رمضان يوسف ابوشهبه

25 احمد ايمن يحى زغلول علي البرعي

26 احمد بسيونى عبدالعزيز محرم

27 احمد جمال عبد الاله احمد

28 احمد جمال عبدالحميد ابراهيم عبدهللا

29 احمد جمال محمد على

(1)قــســــم 



30 احمد حامد محمود محمد ابو موسى

40 احمد حسنى على شعيب

32 احمد حسين كامل فتوح

33 احمد حشاد محمد احمد حشاد

34 احمد حمدى امام عبد العزيز خليفة

35 احمد خالد سيد الليثى

36 احمد خليل يعقوب جاه الرسول

37 احمد رأفت عزت محمد ناجى

38 احمد سامى رمضان عنتر

39 احمد ساهر عبد العزيز محمد

40 احمد سعيد عبدالرؤف سالم

م اسم الطالب

1 احمد سالمه محمد ابراهيم الخولى

2 احمد سمير عبد السالم شحاته محمد

3 احمد شعبان حسين على حسين

4 احمد شعبان عبدالفتاح ابراهيم الشين

5 احمد شعبان على محمد سالم

6 احمد شوقى عبدالسميع الديب

7 احمد صبرى عبدالخالق الشافعى

8 احمد صبرى عبدالشكور رضوان

9 احمد صبرى عبدالقوى الخولى

10 احمد صبرى عبدهللا عبدالوهاب

11 احمد صالح صبحى تاج

12 احمد طارق حافظ محمد

13 احمد طنطاوي بيومي حشيش

14 احمد طه عبدالصادق غنيم

15 احمد عادل سليمان ميمونى القط

16 احمد عادل عبدالباسط محمد

17 احمد عباس عبدالراضى سعد

18 احمد عبدالباسط مشحوت بدر

(2)قــســــم 



19 احمد عبدالفتاح حلمى عبدالفتاح

20 احمد عبدهللا محمد بجع

21 احمد عبدالمؤمن السيد مسلم

22 احمد عز العرب احمد حسن سليمان

23 احمد عزت عبدالقوى عبدالغفار

24 احمد عصام محمد ربيع سويلم

25 احمد عطيه زكى زاهر

26 احمد على صبرى ابورواش

27 احمد عماد كمال احمد محمد

28 احمد عمران عبد الحى حسن

29 احمد عوض صبحى جابر

30 احمد فتحى عبده عافيه

31 احمد لبيب عبده العزب خاطر

32 احمد لطفى عبد الجيد العربى

33 احمد مجدى احمد محمد احمد

34 احمد مجدى السيد حبيب

35 احمد مجدى صابر كامل سالم

36 احمد محروس عبدالغنى ابوعمر

37 احمد محسن محمد محمود

38 احمد محمد السيد محمد سليمان

39 احمد محمد بيومى بيومى العايدى

40 احمد محمد جابر عبدالخالق النجار

م اسم الطالب

1 احمد محمد حمزه ابو امنا

2 احمد محمد سعيد خليل

3 احمد محمد صديق احمد

4 احمد محمد عبدالحميد امام احمد

5 احمد محمد عبدالمنعم محمد فرج

6 احمد محمد محمد سيد محمد

7 احمد محمد محمد صالح الهباشه

(3)قــســــم 



8 احمد محمود أحمد عبدالمجيد القربه

9 احمد محمود عبد العال حسن

10 احمد محمود عبدالفتاح احمد السيد

11 احمد مدثر هاشم عبد المحسن عطية

12 احمد مصطفى عبدالحكيم االودن

13 احمد مصطفى مبروك سالم

14 احمد مهدى رجب يوسف غنيم

15 احمد مهدي عبدالفتاح عمار

16 احمد ناجى ابراهيم شاهين

17 احمد ناجى عبدالهادى مشاحيت

18 احمد ناصف عبدالفتاح عبدالجليل

19 احمد نشأت فتحى خليفه السيد

20 احمد وائل السطوحى على السطوحى

21 احمد ياسر عبدالمحسن حمدان

22 احمد يوسف محمد عبدالحميد ابو حسين

23 ادهم سامح عبد المجيد سعيد الفيومى

24 ادهم سامى مصطفى طرخان

25 ادهم محمد عزت عبد الفتاح

26 اروه خالد منصور على منصور

27 اروى احمد عبدالمجيد ابوالسعود

28 اروى احمد محمود عبدالعزيز ادم

29 اروى محمد محمود محمد

30 اسامة عبد المنصف دسوقي راشد

31 اسامه احمد ابراهيم دياب ابراهيم

32 اسامه جمال الشحات حسن مشعل

33 اسامه حسن محمد شهاب الدين

34 اسامه عبدالناصر عبداللطيف سرور

35 اسامه على مبروك داود

36 اسامه محمد عبدهللا عبدالرازق

37 اسامه نصر نجيب بحر



38 اسراء احمد لطفى ابراهيم الزيات

39 اسراء اسامه عبدالمحسن محمد

40 اسراء اشرف هنداوى عبدالعزيز هنداوى

م اسم الطالب

1 اسراء انس غانم أحمد عبود

2 اسراء ايمن ابوالنجا أحمد بقوش

3 اسراء ايمن ناجح معوض

4 اسراء جمال فاروق مصيلحى

5 اسراء حمدى عبدالرؤف ناصف

6 اسراء داود سليمان دهب

7 اسراء زغلول صالح مرزبه

8 اسراء سامى سعيد محمد عبد الجليل

9 اسراء سمير محمد عبده عطيه

10 اسراء شعبان محمود نعمه هللا

11 اسراء طاهر محمود محمد سليم

12 اسراء عامر احمدى مفتاح

13 اسراء عبدالناصر عبدالمقصود عبدالمعطى النظامى

14 اسراء عزت ابراهيم الخولى

15 اسراء عطيه رمضان سليم

16 اسراء مجدى فتحى عبد الحميد

17 اسراء محسن احمد ابراهيم ابو النور

18 اسراء محمد عطيه محمد

19 اسراء محمد فتحى على زيدان

20 اسراء محمد فكرى رحيم عبد الغنى

21 اسراء محمد محمد نصير

22 اسراء محمد محمود محمد

23 اسراء نصر محمد المغربي

24 اسراء واليد حلمى محمد

25 اسراء ياسر محمد عمر

26 اسالم اسامه عيسى احمد عوض

(4)قــســــم 



27 اسالم ايمن جالل القطان

28 اسالم خالد عبدالحفيظ محمد

29 اسالم سامى فؤاد اسماعيل عرفه

30 اسالم عزت عبده احمد على

31 اسالم محمد حسن محمد

32 اسالم محمد عبدالحميد دغيدى

33 اسالم محمود عبدهللا الصعيدى

34 اسالم يوسف عبدالهادى فايد

35 اسماء احمد محمد الصيفى

36 اسماء اسامه ابراهيم منصور

37 اسماء جمال لطفى راشد

38 اسماء خليفه قرنى موسى

39 اسماء رمضان محمد سالم

40 اسماء سعيد عبدالتواب حجازى ابراهيم

م اسم الطالب

1 اسماء سعيد مصطفى محمد احمد

2 اسماء عبدالمنعم ابراهيم محمود دومه

3 اسماء عصام حسين عبد العاطى احمد

4 اسماء فوزى السيد السيد سالم

5 اسماء محمد حسانين احمد

6 اسماء محمد عبدالهادى ابو عيشه

7 اسماء ياسر عبدالسالم سمك

8 اسماء ياسر عبدربه سعد

9 اسماء ياسر محمود احمد

10 اسماعيل ابراهيم السيد ابراهيم

11 اسماعيل السيد اسماعيل السيد سعيد

12 اسيا محمد سعيد عبده محمد السيد

13 اشرف حمدى عبدالعزيز الدهشان

14 اشرف عيد سعد ابو غاليه

15 االء احمد عبدالستار حجوا

(5)قــســــم 



16 االء ايمن مصطفى السيد

17 االء حماده فتحى الشامى

18 االء سيد محمد احمد

19 االء عبدهللا احمد محمد عبد المطلب عبيد

20 االء محمد احمد الشرقاوى

21 االء مصطفى عبدهللا اسماعيل

22 االء وائل جمال الدين مصطفى

23 الزهراء مفتاح جمعة حسن

24 السيد على السيد على مدين

25 الشيماء ابراهيم عبدالمقصود الدهشورى

26 الشيماء سمير على مصطفى داود

27 المعتصم باهلل محمد عيد عبد الجواد

28 الهام ماهر عبدالجليل فرج هللا

29 الهام مدحت حسنى السيد

30 امال ايمن محمود القطان

31 امال عبدالمجيد طايع عبدالمجيد

32 امانى عصام عبدالحميد سليم

33 امانى محمد على وهدان

34 امانى ناصر محمد احمد

35 امانى ناصف فتحى أمين داود

36 امانى ياسر صبحى السيد شحاته

37 امجد طاهر عاشور احمد عالم

38 امل السيد عطيه عبدالدايم عبدالفتاح

39 امل سعيد عبدالمولى عبدالفتاح

40 امل سلطان على سلومه

م اسم الطالب

1 امل صابر عبد الحميد سالم

2 امنه   يحيي عبد القادر ابو السعود

3 امنية على عبد المعبود عبد الحميد

4 امنيه اسماعيل ابراهيم عبد الغنى

(6)قــســــم 



5 امنيه عبدالباسط محمد ابو دغش

6 امنيه عبدالحميد محمد عبدالحميد

7 امنيه عبدهللا عبدالعزيز محمد عبد هللا

8 امنيه غالب فؤاد احمد حافظ

9 امنيه محمد فتح هللا محمد دياب

10 امنيه ناجى السيد احمد

11 امير عبدالفتاح رمضان عميره

12 امير محمد عبدالمجيد عبدربه

13 اميرة سمير خليل ابراهيم

14 اميره حمدى اسحاق عافيه

15 اميره خلف فؤاد عبدالاله

16 اميره عادل عبدالفتاح يوسف عبد العزيز

17 اميره عبدالرحمن عبدالحميد عبدالرحمن النعمانى

18 اميره قطب محمد الجمل

19 اميره محمد صادق عفيفى

20 اميره محمد عبد اللطيف على الجناينى

21 اميره محمد عبدالعليم ابراهيم

22 اميره محمد كمال جاد

23 اميمه عزت عبدربه خليفه

24 امينه سعيد محمد محمود

25 امينه كارم عبدالحميد حسن

26 امينه مصطفى محمد السيد صالح

27 انجى محمد مسعد احمد

28 انجى منير اياتى ترياق

29 انس محمد الرفاعى الدبور

30 انس مصطفى ابراهيم بسيونى

31 انطونيو رضا فؤاد حبيب

32 انور رجب انور زيد

33 ايات امل السيد نجم

34 ايات محمد شعبان على



35 اية عيد فهمى متولى

36 ايالريه ميشيل منير اسعد

37 ايمان ابراهيم على يونس

38 ايمان احمد حامد الشاذلى

39 ايمان اسامه ابراهيم اسماعيل احمد

40 ايمان انور عبدالجليل رضوان

م اسم الطالب

1 ايمان خالد محمد السيد وافي

2 ايمان سالمه دبركى بدر

3 ايمان سيد رمضان بيومى

4 ايمان عبدالحميد جابر قنديل

5 ايمان عطية صالح عطية أحمد

6 ايمان فريد مصطفى حواش

7 ايمان ماهر عبدالهادى حجاج

8 ايمان مبروك السيد الهاللى

9 ايمان محمد ابراهيم رضوان

10 ايمان محمد الرفاعى محمود

11 ايمان محمد جابر سعيد عمر

12 ايمان محمد محمود عيسى

13 ايمان محى الدين شحات غنيم

14 ايمان وحيد شعبان كشك

15 ايمن عبدالمؤمن صالح احمد

16 ايمن ممدوح جابر ابراهيم الصعيدى

17 ايناس عبدالرحيم محمد عبدالرحمن بكر

18 ايه اشرف حامد غنيم

19 ايه هللا جاد اسماعيل جاد مصطفى

20 ايه ايمن عبدالرحمن عرفه حماد

21 ايه ايهاب كمال عافيه

22 ايه جمال محمد السيد منصور

23 ايه حنفى احمد شبل

(7)قــســــم 



24 ايه خميس جابر العفيفى

25 ايه سامى سعيد الميت

26 ايه سعيد على محمد الحسينى

27 ايه سمير زينهم محروس

28 ايه شعبان مصطفى عبدالجليل

29 ايه صبحى على ابو عيشه

30 ايه عبدهللا احمد فرج مرعى

31 ايه عراقى حسن عراقى

32 ايه على حسان بحيرى

33 ايه عماد ابراهيم عبد المقصود بيومى

34 ايه عماد محمد عبدالحفيظ

35 ايه عمر عبدالعال احمد حسين

36 ايه عيد سعيد محمد

37 ايه كرم عبدالفتاح فريد غنيم

38 ايه محمد احمد بيومى

39 ايه محمد دردير حسين

40 ايه محمد رضا احمد محمد

م اسم الطالب

1 ايه محمد رفعت سيد احمد منصور

2 ايه محمد عبدالفتاح الصاوى

3 ايه هانى محمد االشوح

4 ايه هشام شفيق ابو اليزيد

5 ايه ياسر منسى يحيى

6 أآلء وجدي محمد العدوي العجمي سالمة

7 آالء ماهر أحمد عبدالسالم محجوب

8 بارثينيا اسامه موسى تقاوى

9 باسل  كارم محمود سيداحمد

10 باسم محمد عبدالعزيز متولى خلف

11 باسم محمد فرج محمد ابو مشرفه

12 باسم محمود فرج حسين

(8)قــســــم 



13 بدر  كمال فوزي محمد محمد سالم

14 بدر عمر السيد مهدى

15 بسام احمد عبد الدايم عبد الرحيم

16 بسمه خالد عبدالسميع سعيد المعداوى

17 بسمه رجب ابراهيم حسن فرحات

18 بسمه عادل عبدالخالق جاد هللا

19 بسمه عبدالعزيز عيسوى عبدالعزيز

20 بسمه ماهر عبدالمنصف سليم

21 بسمه محمد السيد برغـــــــــوث

22 بسنت اشرف ابراهيم محمد

23 بسنت جابر عبده حسام الدين

24 بسنت حسن احمد ابو يزيد عبد الستار

25 بسنت طارق ابراهيم عبد الحميد

26 بسنت عادل مختار محمود

27 بسنت عصام عبد الغفار عبد الشكور

28 بسنت عصام عبدهللا قيقة

29 بسنت مجدى ابراهيم ابراهيم

30 بسنت محمد عبدالفتاح عبدالستار خضر

31 بسنت محمد محمد نظيم قطب

32 بالل ايهاب قنصوه احمد

33 بهاءالدين جالل على معوض الشهالى

34 بوال سامح ادوار حكيم

35 بيشوى سعيد عجيب سويحة

36 بيشوى عزمى عياد سليمان

37 بيشوى عطا محروس ابراهيم

38 تامر عبدالحميد محمد االنجباوى

39 تسنيم حسن نادى عبدالعزيز

40 تسنيم هشام محمد حسن

م اسم الطالب

1 تقى حامد على شاهين

(9)قــســــم 



2 تقى رضا حسين حالوه

3 تقى عبد الحكيم فتوح محمد

4 تقى عمرو محمد الدقونى

5 تقى محمد احمد احمد

6 تيسير عصام الدين مختار عياد

7 جابر خالد جابر عبدالباقى مدين

8 جالل ايهاب جالل عبد الصادق

9 جمال الساعدي دمين عبدالقادر

10 جمال محمد السيد زايد

11 جون توما حبشى رسله بقطر

12 حازم محمد خليل النشار

13 حازم ياسر حلمى عبد الحكيم فتح الباب

14 حامد شعبان حامد البسيونى

15 حبيبه ابراهيم حافظ سليمه

16 حبيبه احمد محمد عبد العزيز

17 حبيبه حربى حسنين حسنين

18 حبيبه حسين السيد خضر

19 حبيبه عصام سليمان احمد نوح

20 حبيبه على عبداللطيف عثمان

21 حبيبه محمد عبد النبى حسين

22 حسام خالد رجب مصيلحى

23 حسام عبدالعليم حمدى حماد

24 حسام على مصطفى قمبر

25 حسن امير حسن عامر عامر

26 حسن خضر حسن ذكي

27 حسن فتحى محمد الهيتى

28 حسن مجدالدين حسن عبد الكريم

29 حسن مجدى على ابو عجله

30 حسناء توفيق فاروق على ابوعيد

31 حسناء طارق سعيد عبد الغنى محمد



32 حسني عويس طه عويس

33 حسين احمد محمود حسين الجزيرى

34 حسين رمضان على خضر

35 حفصه  عادل  رجب محمد

36 حنان احمد مسعد فضل

37 حنان رجب عبد الحفيظ  عابد

38 حنين طارق عبد هللا السيد عفيفى

39 خالد اشرف عطيه عبدالمقصود داود

40 خالد عبدالمنعم يوسف النحاس

م اسم الطالب

1 خالد محمد السيد عبدهللا

2 خديجه مصطفى رزق احمد عبد الغنى

3 خلود بدر عبدالفتاح على

4 خلود خالد ابوالغيط ابراهيم

5 خلود عاطف عبدالحميد جاد

6 داليا احمد احمد محمد مصطفى

7 داليا سويفى حسن احمد

8 دعاء انور حنفى محمود

9 دعاء على عبد المجيد على عبيد

10 دالل محمد عبدالفتاح ابراهيم

11 دميانه توفيق عويضه جاد

12 دنيا السيد رجب محمد السباعى

13 دنيا خالد ابراهيم موسى

14 دنيا سمير محمد احمد

15 دنيا محمد فتحى عبدالعظيم على

16 دنيا نادر محمود عبد الحميد الشيخ

17 دنيا وائل محمد محمد

18 دينا احمد احمد الجندى

19 دينا حنا شركس بسيط

20 دينا خالد عبده عبد الكريم عفيفى

(10)قــســــم 



21 دينا طارق فتحى يوسف

22 دينا عبد السالم سعيد عبد السالم

23 دينا عبدهللا ابراهيم بيومى خلف

24 دينا على حسن محمود

25 دينا محمد الغباشى عطيه الدوه

26 دينا محمد حسين علي

27 دينا محمد محمود الشامى

28 دينا محمد مخيمر محمود

29 دينا ممدوح ابراهيم ابواليزيد الحصري

30 دينا منتصر زغلول جمعة عبد الكريم

31 دينا نصر سعيد سامي

32 ذكرا سيد احمد عالم

33 رانا عادل عبد الحميد احمد

34 رانده عبدالنبى شعبان احمد

35 رانيا عبد هللا محمد شعبان محمد

36 رانيا فرج محمد طلعت ابراهيم

37 رانيا فريد شوقى السيد

38 ربا نبيل مصطفى محمد

39 رحاب محمد عبد الحميد بدر

40 رحاب محمد على ناجى

م اسم الطالب

1 رحمة محمود حسن حفنى

2 رحمه ابراهيم محمد شحاته

3 رحمه احمد عبدالفتاح محروس

4 رحمه رمضان ابواليزيد الدقي

5 رحمه سمير رمضان هاشم

6 رحمه عاصم حلمى محمد

7 رحمه عبد الحميد ابو المجد عبد الحميد

8 رحمه عصام عبدالعاطى حسن

9 رحمه محمد اسماعيل حسين

(11)قــســــم 



10 رحمه مصطفى السيد مصطفى

11 رضا طارق رضا سليمان نصار

12 رضا محمد انور فهيم

13 رضوى حسام احمد شحاته عبد الستار

14 رضوى فراج محمد محمود خليل

15 رضوى محمود محمد عبد الصادق

16 رغده مفتاح محمود الطحطاوى

17 رقيه ابراهيم عبد السالم مصطفى تركى

18 رقيه جمال نشأت السيد الخولى

19 رقيه سامى رمضان عبدالجواد

20 رقيه عبدالناصر عبدالفتاح محمد عامر

21 رمضان على رمضان العصى

22 رنا ابراهيم عبد المعطى ابراهيم

23 رنا اشرف عطيه نبوى ابوعياد

24 رنا خالد عبدالمنعم حسن ابو المندور

25 رنا ربيع محمود المنوفى

26 رنا طارق لطفى على

27 رنيا عبدالناصر ابراهيم الزردق

28 رنيم احمد يونس البغدادى

29 رهف عمرو محمد حنفى

30 روان جمال سعد ابو هنديه

31 روان رماح حسنى احمد

32 روان مدحت محمد كامل الفتات

33 روان هيثم احمد عبد المنعم شاهين

34 روان يحيى محمد عفيفى

35 روضه رزق سعيد محمد مغيث

36 روضه شعبان محمود حسين

37 رومانى جرجس صليب الديب

38 رويدا رضا محمود تهامى السعدنى

39 رؤى يحيى حسن محمد



40 رؤيه مجدى احمد بهجت

م اسم الطالب

1 ريحانه طارق رمضان عليمى

2 ريفان جمال زكى بخيت

3 ريم محمود حسن على

4 ريم مصطفى يسرى فتح الباب

5 ريناد ابراهيم على محمد

6 ريهام ابراهيم سعيد االسدودي

7 ريهام حسنى محمد ابوميز

8 ريهام رجب عجاج محمد

9 ريهام فتحى مشحوت بيومى ادريس

10 زهراء شعبان علي شعبان

11 زياد احمد محمد القرموط

12 زياد احمد محمد شحاته

13 زياد اشرف جابر الديب

14 زياد عبدالرحيم محمد مختار محمود

15 زياد عصام الدين وهبه محمود

16 زياد عالء سعد دومه

17 زياد على عبدالوهاب بركه

18 زياد محمد عبد النبي عتريس

19 زينب احمد توفيق احمد

20 زينب زكريا محمد ابوشنب

21 زينب عبد العاطى على عواد

22 زينب مبروك رشاد زيد

23 زينب محمد محمود عيد

24 سارة صفوت نظير تاج الدين

25 ساره ابراهيم محمد منير الشيشينى

26 ساره احمد عبدالحميد قنديل

27 ساره حسن محمد سعيد

28 ساره خالد رشاد محمد محمد جيهان

(12)قــســــم 



29 ساره عثمان احمد عثمان ابوالعال

30 ساره عصام عبدهللا احمد الشهاوى

31 ساره عيد شوقى عطيه

32 ساره محسن محروس عباس

33 ساره محمد عبدالمنعم محمد عبد المقصود

34 ساره وجيه محمد رشاد

35 ساره وليد محمد سعيد محمد

36 سالم السيد سالم منصور

37 سالمين عبد السميع رمضان عطية

38 سجا خالد محمد عبدالوهاب

39 سجده عبدالحميد السيد محمد عبدالحميد

40 سجده عيد محمود عيد شلفه

م اسم الطالب

1 سعاد علي ربيع تونى علي

2 سعاد عوض مختار عوض

3 سعد احمد سعد غزيه

4 سعيد على سعيد القنب

5 سلسبيل حسن عبدالعال حسن على

6 سلسبيل على  عبدهللا فرغلى جمعه

7 سلمى اشرف عبداللطيف محمد عبدالمنعم

8 سلمى اشرف محمد سالم

9 سلمى حجاج سيد معتمد

10 سلمى حسانى أحمد عبد المجيد

11 سلمى رمضان خليفه محمد محمد

12 سلمى سامح بدوى شعبان

13 سلمى شريف عزت امام

14 سلمى شكرى محمد سماحه

15 سلمى صالح مصطفى المرعزى

16 سلمى طارق سعدالدين شويل

17 سلمى عادل محمود ابراهيم

(13)قــســــم 



18 سلمى عبدالمجيد حلمى عبدالمجيد

19 سلمى محمد عبدالحميد سليمان

20 سلمى محمد مندوه الجنحة

21 سلمى محمود الشحات محمود

22 سلمى محمود حامد محمد فريد

23 سلمى محمود مختار سالمان

24 سلمى مصطفى عبدالستار محمود

25 سلمى نصرالدين محمود احمد حسن

26 سلوى عادل عبدالمحسن محمد وهبه

27 سمر سمير محمد عبد المطلب عبد الحافظ

28 سمر وفيق عبدالمطلب الجمل

29 سميره شعبان محمد عواد سويلم

30 سميه صالح النبوى ابراهيم

31 سندس تامر احمد سيد احمد

32 سندس محمد شحات محمود

33 سندس هاني احمد محمد

34 سهير عصام محمد هاشم حويت

35 سهيله احمد مصطفى ابراهيم

36 سهيله صالح السيد سعد

37 سهيله طه سيد محمد اسماعيل

38 سيد زينهم سيد العربى

39 سيف مصطفى احمد عيسى

40 سيف هيثم عبد العزيز شاكر

م اسم الطالب

1 شام عصام فاروق عبدالرحيم

2 شاهنده محمود السيد احمد شريف

3 شروق احمد ابراهيم محمد عبدالهادى

4 شروق العجمى محمد السيد على

5 شروق محمد عبدالحليم محمد

6 شروق محمد على محمود

(14)قــســــم 



7 شريف اشرف ابوالعنين حرحش

8 شريف عبد الرحيم رجاء محمد

9 شمس امير يوسف دياب عثمان

10 شمس عادل فهمى عدالن الزناتى

11 شمس محمد سليمان المهدى

12 شمس وليد إبراهيم علوانى أبو على

13 شهد سيد شوقى السيد

14 شهد عصام محمد محمود

15 شهد فتحى رجب تغيان

16 شهيناز عبد العواض ناجح عبدالرحيم

17 شيرين فارس على بيومى

18 شيم جمال عبد الفتاح محمد

19 شيماء حسن احمد على

20 شيماء رضا احمد محمد الفقي

21 شيماء سمير صابر غزالة

22 شيماء شريف معوض جازية

23 شيماء صالح محمد عطيه سيد احمد

24 شيماء عبدالعليم عبدالمنعم عبدالبارى

25 شيماء محمد صالح هندى

26 شيماء محمد عبدالستار عبدربه

27 صابره صبرى اسماعيل عبد الجواد

28 صالح حسيب محمد بكر

29 صالح حمدى صالح عبد النبى بدر

30 صفا اسامه سعد عبدالخالق

31 صفا مسلم يوسف حسين

32 صفاء مرشد لطفى مرشد

33 صفوه وحيد عبدالجيد حموده

34 طارق زيد حامد زيد

35 طارق سليمان ابراهيم سليمان زيد

36 طارق يحى الجبالى محمد الجبالى



37 طاهر محمد السيد الخولى

38 طه ابراهيم ابوطالب بيصار

39 طه صديق محمد الغراب

40 طه عبدالناصر محمد ابو قمر

م اسم الطالب

1 عاطف فتحى اسماعيل عيسى الخولى

2 عايده صالح محمد عزالدين عثمان

3 عائشه شريف العزب هنداوي غنيم

4 عبد الرحمن سعودى احمد محمد

5 عبد الرحمن شعبان محمد بواب عبد الرحمن

6 عبد الرحمن عيد عبد الدايم عبدالفتاح عمار

7 عبد الرحمن محمد سعد الدين عبد الموجود

8 عبد العال حسن عبد العال حسن

9 عبد هللا احمد عبد العظيم حسين

10 عبد هللا زكريا عبد هللا دسوقي البندارى

11 عبد هللا سعيد رجب سعيد حسن

12 عبد هللا سيد احمد البدوى

13 عبد هللا على عبد المنصف عبد الفتاح سالمه

14 عبد هللا محمد عبد النبى يونس حوليه

15 عبد هللا يسري عوض هللا عبد السالم

16 عبدالرازق عادل عبدالرازق عبدالهادى

17 عبدالرحمن احمد عبدالجواد احمد حبلص

18 عبدالرحمن احمد عبدالحميد مصطفى عيسوى

19 عبدالرحمن احمد عبدالرحيم رمضان

20 عبدالرحمن الشحات عبدالحميد حموده

21 عبدالرحمن ايمن محمود عبد العزيز غنيم

22 عبدالرحمن ايهاب سعيد عباس

23 عبدالرحمن حسام الدين محمود بدير

24 عبدالرحمن حسن محمد زهران

25 عبدالرحمن حمدى محمد مراد

(15)قــســــم 



26 عبدالرحمن فتحى صبحى عمر عبدالعال

27 عبدالرحمن مجدى احمد عبدالعاطى حرفوش

28 عبدالرحمن محمد رشاد زهران

29 عبدالرحمن محمد شعبان الخولى

30 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد حسين

31 عبدالرحمن محمد عبدالفتاح الخياط

32 عبدالرحمن محمد محمود الشوبرى

33 عبدالرحمن محمود عبدالاله اسماعيل

34 عبدالرحمن وائل فاروق السرسى

35 عبدالرحمن ياسر ابراهيم عانوس

36 عبدالرحمن ياسر امين عبدالعزيز

37 عبدالرحمن يوسف السيد محمد العايق

38 عبدالرؤف طه عبدالرؤف عزالدين

39 عبدالستار محمد عبدالستار عباس جاد

40 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الصعيدى

م اسم الطالب

1 عبدالعظيم صبحى عبدالعظيم المرلى

2 عبدالعظيم ناصر مبارك الصعيدي

3 عبدالفتاح احمد عبدالفتاح حواش

4 عبدالفتاح طارق عبدالفتاح عبد الحكيم طه

5 عبدالفتاح ناصر عبدالفتاح فرحات

6 عبدهللا احمد عبدهللا السيد حموده

7 عبدهللا اشرف صبحى عبده عبداللطيف

8 عبدهللا رجب حسن محفوظ

9 عبدهللا رياض عبدهللا محمد محمد

10 عبدهللا شريف رمضان عبدالفتاح

11 عبدهللا عادل عبدهللا أنور برين

12 عبدهللا عبدالمقصود عبدالحكم عبدالمقصود صمول

13 عبدهللا عبدالمنعم عبدهللا محمد نصر

14 عبدهللا عبدالناصر الصاوى حموده

(16)قــســــم 



15 عبدهللا على محمد على عبدالجواد

16 عبدهللا عماد محمد يوسف

17 عبدهللا مجدى عبدالغنى عبدالعزيز

18 عبدهللا محمد سعيد شريف ابو العنين

19 عبدهللا محمد عبدهللا شهاب الدين

20 عبدهللا محمد عبدالوارث عبدربه

21 عبدهللا مسعد طه الصقعان

22 عبدالمحسن احمد عبدالمحسن بدر محمد

23 عبدالمنعم السيد سعيد عبدالمنعم قرله

24 عبدالمنعم السيد محمد ابوسعده

25 عبدالمنعم ياسر عبدالمنعم سالمه

26 عبدالمنعم يوسف عبدالمنعم يوسف االسود

27 عبير سعد اسماعيل الصعيدى

28 عز الدين عمر محمد عبد الكريم

29 عزيزه رضا احمد ابو االسعاد

30 عزيزه رمضان محمود على

31 عال درويش احمد درويش

32 عال عفت بهى الدين عبد الاله

33 عالء ابراهيم عربى ابو صقر

34 عالء بسيونى عبدالمجيد بسيونى صقر

35 عالء عثمان محمد عثمان

36 عالء محمد سعد شعبان

37 علياء طارق زكريا عبده عويس

38 علياء كرم السيد عواد العيسوى

39 علياء محمد سليمان الغلبان

40 علياء ياسر شحاته ابراهيم

م اسم الطالب

1 عمار نوح توفيق شرف

2 عمار ياسر محمد احمد عيسى

3 عمر السيد عبده عمر نصار

(17)قــســــم 



4 عمر حسن مصطفى محمد

5 عمر سيد عثمان ابو بكر

6 عمر عبدالستار احمد حفظ هللا

7 عمر محمد سعيد عبدالحليم

8 عمر مختار عبدالحميد حافظ بكر

9 عمرو اشرف عبدالعظيم نبوى

10 عمرو تامر محمد محمدعلى نصار

11 عمرو خالد محمد حامد ابو هديه

12 عمرو سعيد احمد طويله

13 عمرو سمير مبروك سليمان

14 عمرو صبحى فاروق حسب النبى

15 عمرو عصام عبدالصبور نجم

16 عمرو مصطفى نوح فارس

17 عواطف وجيه حامد قنديل

18 عيسى مختار عيسى عوض هللا

19 غاده انور الحسينى زيدان

20 فادى فرج رسمى فرج هللا

21 فاطمة فكرى احمد محمود

22 فاطمه ابراهيم فتح هللا حوا

23 فاطمه اشرف لطفى عبدالجليل

24 فاطمه ايمن محمد عبد الحليم داود

25 فاطمه سالمه هيكل دياب عز العرب

26 فاطمه شعبان محمد بدوى

27 فاطمه شوقى احمد على

28 فاطمه صالح محمد زوبع

29 فاطمه عبد الرحمن عبد الرحمن مصطفى قبال

30 فاطمه عبدالرؤف محمود محمد حسين

31 فاطمه عبدهللا محمد موسى

32 فاطمه عصام سيد حسن

33 فاطمه على سالمه سيد مكاوى



34 فاطمه محمد صبرى على صقر

35 فاطمه محمد عبدالعزيز اللواتى

36 فاطمه محمد عطيه احمد

37 فاطمه محمود حسين مصلحى على

38 فاطمه هاني شاكر هاشم

39 فتحى رمضان محمد عبدالعزيز

40 فرج حافظ فرج عليوه

م اسم الطالب

1 فرح جمال عبد الناصر عبد هللا عبد الدايم

2 فرحات ايمن فرحات الخولي

3 فرحه فتيان زكريا فتيان

4 فرحه محمود ابراهيم محمد

5 فوزيه رفعت احمد بدوى محمد

6 فيروز ابراهيم محمد عبدربه

7 فيرينا عادل عبد هللا عبد المالك

8 كريم ابراهيم طنطاوى محمد سعفان

9 كريم العزب شعبان المرسى محمد

10 كريم ايمن محمود محمد عبد اللطيف

11 كريم خالد محمد احمد حزمان

12 كريم عبدالمحسن عبدالرازق حسن

13 كريم محمد عبدالرازق عبدالعال علي

14 كريم ممدوح عيد سيد خليل

15 كريم ممدوح فضل متولي

16 كريم ياسر كامل ابوسريع مرسى

17 كريمه زاهر سعيد باشا

18 كريمه عادل انور الفار

19 كيرلس سليمان عزيز اسعد

20 كيرلس عيد سيد حنين

21 كيرلس ميخائيل اسحاق ميخائيل

22 لمياء رأفت فرحات عبدالخالق

(18)قــســــم 



23 لمياء صالح عبدالرسول ابو حمده

24 لمياء مصطفي يوسف عبد العزيز العجوز

25 لميس صالح خليل ابراهيم

26 ليلى محسن محمود احمد رقعه

27 ليلي شريف مصطفى ابراهيم

28 لينا وجدي محمد العدوي العجمي سالمة

29 مادونا ميمى رضا جرجس

30 مارى جرجس صليب غبلاير

31 ماريهان يحيى محمود محمد رضوان

32 مازن عزت ابو عياد عبد الحميد سالم

33 مازن مجاهد محمد عامر

34 مازن محمد سمير لطفى

35 مبارك محمد فرج عبدالقادر

36 مجدى ابراهيم محمد عبد الرحمن العيسوى

37 محمد  السيد نصر حسن

38 محمد ابراهيم محروس داود

39 محمد ابراهيم محمد زيان

40 محمد ابراهيم يوسف احمد

م اسم الطالب

1 محمد ابراهيم يوسف الصديق

2 محمد احمد ابوالنصر محمد

3 محمد احمد ربيع عبد العزيز

4 محمد احمد عبدهللا ابراهيم

5 محمد احمد عبدهللا عابد

6 محمد احمد عبدالمعطى على الفقى

7 محمد احمد عبدالموجود احمد

8 محمد احمد محمد ابراهيم زنطر

9 محمد احمد محمد شعبان

10 محمد اسامه فوزى عبد هللا عبد الجليل

11 محمد اشرف حبيب محمد سالم

(19)قــســــم 



12 محمد اشرف حسنى يوسف

13 محمد اشرف محمد ابراهيم

14 محمد الدبيخى عبدالعزيز مصطفى

15 محمد السيد عبدالجواد عبدالمجيد

16 محمد السيد معوض السيد

17 محمد اليف محمد الجمل

18 محمد انور السيد عابدين

19 محمد ايمن سيد احمد نصر سالم

20 محمد ايمن محمد بدر

21 محمد إسماعيل إبراهيم أبو شقة

22 محمد جالل محمد السيد حموده

23 محمد جمال عبد القادر عبد الغفار

24 محمد جمال على حمزة

25 محمد جمال محمد عجلو

26 محمد جميل شعبان عوف

27 محمد حامد ياسين عبد الغنى

28 محمد حسن عاشور حسن

29 محمد حسن محمد الكتاتني

30 محمد حسنى محمد دسوقي البنا

31 محمد حسين صابر حسن جاد هللا

32 محمد حسين محمد قضا

33 محمد حلمى عبدالعليم حلمى النحاس

34 محمد حمدى عبدالرسول محمد قنديل

35 محمد خالد فرج محمد صبح

36 محمد خالد محمد حامد

37 محمد خالد محمد عبدالفتاح محمد

38 محمد خالد محمد مرسي قاسم

39 محمد خميس احمد عباس

40 محمد ربيع محمد ابو ديب

م اسم الطالب (20)قــســــم 



1 محمد رجائى محمد رشاد

2 محمد رضا محمد السعيد

3 محمد رفعت سعيد عبدالمنعم قرله

4 محمد رمضان السعدنى السعدنى

5 محمد رمضان السيد علي

6 محمد رؤوف محمد عبدالمنعم ياور

7 محمد زغلول احمد الفقى

8 محمد زغلول عبد الجليل عبد العزيز

9 محمد سامح حمدى متولى

10 محمد سامح عثمان فاضل

11 محمد سامى مرسى مغازى

12 محمد سعد مسعد احمد نصر

13 محمد سعيد احمد االقرع

14 محمد سعيد حسنين الخضراوى

15 محمد سعيد مصطفى بسيونى سليمه

16 محمد سليمان عبدربه السيد

17 محمد سمير محمد الفيشاوى

18 محمد سيد احمد محمد سيد أحمدغنيم

19 محمد شبل محمد خاطر

20 محمد شحاته مبروك خطاب

21 محمد شعبان السيد صقر

22 محمد شعبان رجب الغول

23 محمد شعبان مهدي قطب

24 محمد صبحى ابراهيم رضوان

25 محمد صبحى حنفى بيومى

26 محمد صبحى محمد صادق شنوقه

27 محمد صبرى فاروق عبدالشافى

28 محمد طارق رمضان دكرورى

29 محمد طاهر البهنسى محمد سليمان ابوالتنا

30 محمد عاشور محمد البوهى



31 محمد عاصم بيومى مصطفى زيدان

32 محمد عبد االحد شوقى عبدالحليم

33 محمد عبدالرحمن محمد ابو سمرة

34 محمد عبدالرسول مصطفى اسماعيل

35 محمد عبدالعزيز سالم شلبى

36 محمد عبدالوهاب منصور عبد الحميد يونس

37 محمد عزت طه عبد الخالق

38 محمد عالء سيد عبدالباقى

39 محمد عماد حمدى نافع

40 محمد عيد بدرى عبد الدايم

م اسم الطالب

1 محمد فتحى سعد فودة

2 محمد فتحى عبدالعظيم عبدالفتاح أبو المجد

3 محمد كمال ابوالمجد اسماعيل

4 محمد كمال مصلحى عبدالمقصود محمد

5 محمد مجدى السيد احمد عرفه

6 محمد محروس عبدهللا سعد

7 محمد محمد ابراهيم ابو سكينه

8 محمد محمد حسن عبدالسالم الديب

9 محمد محمد عاشور ادريس

10 محمد محمد عبداللطيف ابو السعود عربى

11 محمد محمود عبدالستار عبدهللا

12 محمد محمود محمد عبد الواحد عثمان

13 محمد محمود محمد محمود

14 محمد محيى على عبدالحافظ

15 محمد مسعد محمد صقر

16 محمد مسعد يوسف على هالل

17 محمد نبيل فهيم صالح السبكى

18 محمد هاشم عبدالعال على سليمان

19 محمد وائل محمد عبد العزيز الشال

(21)قــســــم 



20 محمد وجدى حواش القطان

21 محمد ياسر محمد عبدالرحمن

22 محمود ابراهيم خطاب طاحون

23 محمود احمد عطيه أحمد فرج موسى

24 محمود احمد محمد المغربى

25 محمود جمال محمد عابدين

26 محمود حامد على محفوظ

27 محمود حسين عباس حسين

28 محمود حمدى عبدالعاطى شاهين

29 محمود رضا عبدالفتاح رمضان عبدالباقى

30 محمود رمزى امين متولى الدبلى

31 محمود رمضان محمد رشاد العباسى

32 محمود سعيد صابر الجبالى

33 محمود شحات فتحى السيد داود

34 محمود شمس الدين محمد تهامى

35 محمود طارق محمد لطفى رجب

36 محمود عادل محمود حسن ابو الغيط

37 محمود عبدالغنى عبدالحفيظ الغندور

38 محمود عبدهللا حمدى نجم

39 محمود عبدالمجيد عبدالمجيد موسى

40 محمود على محمود على

م اسم الطالب

1 محمود عماد احمد عطيه

2 محمود غريب محمود البشيهى

3 محمود ماهر رشاد ابوسته

4 محمود ماهر عبدالوهاب الدمرداش

5 محمود مجدى راشد بكر

6 محمود محمد الزناتى الوسيمى

7 محمود محمد عبد الحميد محمد

8 محمود محمد عبدالعظيم منصور

(22)قــســــم 



9 محمود محمد محمود محمد عمر

10 محمود مسعود السيد الدناصورى

11 محمود مصطفى شعبان على

12 محمود يحى محمد سيد

13 محمود يسرى عبدالعزيز محمد العدلى

14 مرام رمضان عبده على

15 مروة جمال احمد عمر

16 مروه احمد محمد حسن جحا

17 مروه سعيد عبدهللا مصطفى

18 مروه صابر زكى محمد ماضى

19 مروه عبد المنعم حسين عبد الحميد السيد

20 مروه محمد السيد الميهى

21 مروه محمد عبدالحميد محمد

22 مريم ابو زيد احمد الجنزورى

23 مريم بباوى مالك عزيز

24 مريم سيد محمد سعيد

25 مريم عبدالجواد جمال عبدالجواد

26 مريم عصام احمد زين الدين

27 مريم عالء سيد اسماعيل

28 مريم عمرو عبد هللا محمد

29 مريم مترى جادالرب بشاره

30 مريم مجدى عامر اسماعيل

31 مريم محمد السيد عبدالرحمن

32 مريم محمد سليم عبد الجواد

33 مريم محمد عبدالعظيم ابراهيم الجندى

34 مريم محمد عبدالفتاح عبدالوهاب حسن

35 مريم محمد هاشم عبدالحميد

36 مريم محمود محمد صابر النعا

37 مريم مصطفى حسن بكرى

38 مريم نعيم حنا متياس



39 مريم هانى شحاته سيلاير

40 مريم هشام محمد حلمى

م اسم الطالب

1 مسكه محمد عوض محمد

2 مصطفى اشرف سعيد محمد طلبه

3 مصطفى ايمن كامل محمد

4 مصطفى جمال احمد الشماوى

5 مصطفى حسام عبدالمعبود الهيتى

6 مصطفى خالد مصطفى عبدهللا

7 مصطفى سعيد محمد عبدالوهاب عبدالسميع

8 مصطفى سيد عبدالرازق سيد

9 مصطفى صبرى عزالدين بالبل

10 مصطفى عبد الرحمن محمد عبد الرحمن

11 مصطفى عصام مصطفى عبدالمؤمن

12 مصطفى على على مبروك شتات

13 مصطفى فايد محمد طه

14 مصطفى كامل سعيد السرسى

15 مصطفى محمد ابراهيم قنصوه عبد الجواد القلش

16 مصطفى محمد عبدالحميد صالح

17 مصطفى محمد كامل حنفى

18 مصطفى ناصر احمد عماره

19 مصطفى يسرى احمد نعام

20 مصطفي ياسر عبد الباسط احمد

21 معاذ باسم حلمى قطب الشبكه

22 معاذ عادل فتح هللا غانم

23 معاذ محمد احمد ابراهيم

24 معتز اشرف السيد السيسى

25 ملك  سيد  ثابت  سيد

26 ملك ربيع محمد تركى

27 ملك عصام سعيد مبروك

(23)قــســــم 



28 ملك محمد جابر بدوى

29 منار اشرف اسماعيل بهيج

30 منار رضا فريد محمد حسين

31 منار سعد راضى مرقس

32 منار صابر الدسوقى سمرى

33 منار عماد السيد عمار

34 منار محمود عبد الغنى محمد

35 منار محمود مهدى محمد

36 منار مصطفى محمد قناوى

37 منال سامى دياب بركات

38 منصور احمد منصور احمد ابراهيم

39 منه احمد كامل احمد

40 منه هللا ابراهيم محمود علي وهيب

م اسم الطالب

1 منه هللا انور محمد عماره

2 منه هللا تامر عبد المنعم امين

3 منه هللا طارق لبيب توفيق

4 منه هللا فادى البكرى محمد

5 منه هللا محمد جمعه ابو زيد

6 منه هللا محمد علوى محمد سليم

7 منه هللا محمد عميره عبد المحسن

8 منه هللا محمد نجيب سباق محمد

9 منه هللا هشام فتحى القط

10 منى اشرف سعد الكفراوي

11 منى رمضان محمد محمد بعروره

12 منى شحاته سعد حسن عطيه

13 منى صبرى محمد ابراهيم اسماعيل

14 مها ابو عوف السيد نجم

15 مهرائيل مدحت جمال حنا هللا

16 مهند احمد جمعه دسوقى

(24)قــســــم 



17 مهند عمادالدين ابراهيم العزاوى

18 مهند محمود السيد فرج

19 مهند محمود عبدالعظيم محمد قنديل

20 موسى ايمن موسى عطيه موسى

21 مؤمن محمد فاروق محمد

22 مى اشرف عبدالنبى ذكى

23 مى اشرف فرج ابو العطا

24 مى السيد حامد السيد سليمان عبد المنعم

25 مى شريف احمد جويده الشامى

26 مى صبرى محمد السيد

27 مى عبدالرحمن الفرماوي العشماوي

28 مى فريد طه جبر

29 مى محمد محمد عبدالرحمن

30 مى مصطفى محمد حسن سراج

31 مى وائل كامل بسيونى

32 مي  ماهر  عبد الهادي السيد

33 مي جمال علي حسن

34 مياده انسان فتحى عبدالمنعم

35 مياده طه فتحى الغباشى

36 مياده ممدوح عباس حجاج

37 مياده وليد جمال عبد العزيز

38 ميار سعيد مأمون عفيفى نصار

39 ميار عاصم محمد عبد الحميد العمرى

40 ميان ابراهيم امام ابراهيم عوف

م اسم الطالب

1 ميرنا عزت داؤد توفيق

2 ميرنا مجدى يوسف حبيب

3 ميرنا محمود محمد احمد ابوحسين

4 ميرهان عبدالعال محمود عبد العال الفيومى

5 ميريام سليمان حنين سليمان

(25)قــســــم 



6 ناديه مصطفى جالل محمد محمود الجارحى

7 ناريمان ابوالعنين محمود خليل

8 نانسى احمد ابراهيم محمد ابراهيم رزق

9 نانسى محمد سيد على

10 نانسى محمد محمد حرحش

11 نانسى نبيل حسين محمد شاهين

12 ناهد فيصل احمد ابراهيم

13 نبيل ياسر نبيل على ابوالنور

14 نجوى ابراهيم صبحى على مسلم

15 ندا راضي ابو اليزيد راضى ابو طالب

16 ندا فرج سعيد سنوسي

17 ندا كارم محمود البريدى

18 ندا كرم رجب محمد

19 ندا نايف عبد العزيز محمود

20 ندا هشام فاروق محمد حسين

21 ندى ابراهيم مصطفى باشا

22 ندى احمد حميده بكرى حميده

23 ندى اسامه ابراهيم القاضى

24 ندى اشرف محمد حسن نصر

25 ندى السعيد محمد السعيد محمد

26 ندى السيد عبدالحميد السيد محمد

27 ندى امين احمد عويس

28 ندى انور ابراهيم عبده صالح

29 ندى ايمن كامل عبدالرازق خليل

30 ندى حاتم ربيع شاكر

31 ندى حمدى محمد حسن جاد

32 ندى سليمان حسن عبد الجواد ابو عبيه

33 ندى ضياء الدين عبدالفتاح ابراهيم

34 ندى عزت صادق ياسين

35 ندى عصام على حسانين



36 ندى عماد رمضان محمد

37 ندى فارس عبدالعزيز شنن

38 ندى كساب محمد كساب موسى

39 ندى مجدى عبدالكريم علي موسى

40 ندى محمد احمد كامل الوكيل

م اسم الطالب

1 ندى ناصر عبدالمنعم شعبان

2 ندى نبيل عبدالرازق محمد فايد

3 نرمين احمد الصغير محمد

4 نرمين باسم عباس غالى

5 نرمين جمال حسين محمود

6 نرمين محمود محمد الطوخي

7 نسمه هشام محمد عبده

8 نعمات صباح عبدالنبى عبدالغنى

9 نعمه ابراهيم ذكى ابراهيم

10 نها عبدالحى مصطفى الغزالى

11 نهى ايمن فتحى عبدالحميد عبدهللا

12 نور حسن احمد السيد

13 نور زكريا عبد هللا عبد الجواد

14 نورا احمد بالل خالد أبو عطيه

15 نورا سامى احمد عبد العزيز الطويل

16 نورا كامل عبدالعزيز الدسوقى

17 نورالهدى اشرف عبدالعظيم يوسف عمران

18 نوره عبدهللا مصطفى يوسف

19 نورهان احمد ابراهيم الدسوقى محمد

20 نورهان احمد سعيد عبدالخالق الجزار

21 نورهان احمد منصور امام

22 نورهان اسامه جابر احمد صالح

23 نورهان السيد محمد عبد الحميد الصعيدى

24 نورهان انور محمد جندى

(26)قــســــم 



25 نورهان ايمن حمدى كامل

26 نورهان جميل السيد سعيد العجوزه

27 نورهان حسن حبشي امين الصاوى

28 نورهان حسن لطفى حافظ هالل

29 نورهان شعبان محمد عالم

30 نورهان صبرى محمد ابو نوح محمد

31 نورهان عاصم احمد عبد الحميد اسماعيل

32 نورهان عاطف كامل عبد الحى كامل

33 نورهان عبدالرؤف فتح هللا المشد

34 نورهان مجدى طه شحاته

35 نورهان محمود ابراهيم محمود

36 نورهان نبيل ابوالفتوح السحيمى

37 نورهان نبيل محمد بسيونى

38 نورهان يحيى عبدالعزيز الكورانى

39 هاجر السيد عبدالعظيم صابر

40 هاجر شاكر شحات ابوعميش

م اسم الطالب

1 هاجر طارق انور الحاج سيد

2 هاجر عبدالهادى عبدالعزيز خليل يوسف

3 هاجر عماد عبد هللا يونس

4 هاجر محمد ابراهيم عبدربه

5 هاجر محمد عبدالفتاح الخبيرى

6 هاجر محمد عبداللطيف على

7 هاجر محمد محمد محمد

8 هاجر محمود احمد على احمد

9 هاجر مصطفى وهبه الطوخى

10 هاجر هالل عبدالرسول عمار

11 هادى محمد ابراهيم عمر

12 هاله ربيع ابراهيم الندار

13 هاله محمد نبوى محمد حسب هللا
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14 هاله نصر حمدى محمود

15 هايدى هانى عايد حنا عبيد

16 هايدى يوسف طه محمد بركات

17 هبه ابراهيم عبدالعال على المنشاوى

18 هبه جميل عشماوى رجب

19 هبه حسام محمد سليمان

20 هبه شعبان عبد النبى ابراهيم

21 هدى اشرف عبده ذكى

22 هدى ايمن محمد محمد عليوه

23 هدى رمضان عبد الفتاح سليمان

24 هدى عبدالعزيز احمد المزين

25 هدى عبدالهادى عبداللطيف مرسى صقر

26 هدى فريد شوقي الحصري

27 هدي عبد الغني احمد فؤاد

28 هدير أحمد محمد عبد المعطي صالح

29 هدير محمد عبد الاله السيد

30 هدير محمد عبدالجليل عبدالحميد

31 هدير ياسر احمد شعبان

32 همام  محمد محمود محمد المتولي الصفدي

33 هند حسين على امين ابو الحسن

34 هند سعيد عبد الستار محمد سويد

35 هند سيد رجب محمد

36 هند عمر محمود ابراهيم

37 هيثم اشرف احمد حموده

38 هيثم عيد محمد خليفه

39 وسام ناجى شحات سليمان شحات

40 وعد نصر غريب ابراهيم عماره

م اسم الطالب

1 وفاء عالء السيد خليفه

2 والء ابراهيم صديق شحاته
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3 والء ابراهيم عبدالهادى علي مدين

4 والء حلمى عبد العزيز تركى

5 وليد ابراهيم عويس سيد

6 وليد حسين جابر على البابلى

7 وليد محمد عبيد محمد عبيد

8 وليد مسعد فتح هللا مصريه

9 يارا السيد سليمان بالل

10 يارا رافت عبد المعطى محمد احمد عوض

11 يارا رضا زكريا طه

12 يارا رفعت شحاتة عبد الخلق

13 يارا ناصر على عمر

14 يارا يحيى جابر ابومسلم

15 ياسر محمد الغزالى عبدالتواب

16 ياسمين ابراهيم امام حسن

17 ياسمين اسماعيل احمد النشار

18 ياسمين اشرف عبدالنبى الرفاعى

19 ياسمين ايمن عبد هللا مشحوت الدكرورى

20 ياسمين جمال محمود عبدالعزيز

21 ياسمين حامد عبدالرحيم السيسى

22 ياسمين سمير محمد عبدالسميع

23 ياسمين شريف فوزى البنا

24 ياسمين شعبان حافظ ربيع

25 ياسمين شعبان عبدالصبور عبدالقوى

26 ياسمين عبدالشافى فهيم عبد الشافى محمد

27 ياسمين مجدى سيد محمود

28 ياسمين محمد ادم محمد

29 ياسمين يحيى عوض محمد محمد

30 ياسين سمير جالل عبد الفضيل

31 يسرى عمر صالح احمد

32 يمنى احمد ايهاب عبدالمقصود عامر



33 يمنى عبد اللطيف االمير الشنبلى

34 يمنى محروس ابوالفتح بلطى

35 يوستينا اشرف فوزى انيس

36 يوستينا ايمن سامى عبدالمالك

37 يوسف احمد السيد زكى مصطفى

38 يوسف احمد امين السيد سالم

39 يوسف احمد عبدالحميد كاشف

40 يوسف احمد على امام

م اسم الطالب

1 يوسف ايهاب ابراهيم يوسف

2 يوسف حلمى عبد المنعم احمد

3 يوسف رضا السيد بشادى

4 يوسف عمادالدين لبيب حجاج

5 يوسف فرج احمد عبد هللا فرج

6 يوسف ماهر جمال الدين ابراهيم

7 يوسف محمد محمد يوسف الحماقى

8 يوسف محمد يوسف يوسف طه

9 يوسف مصطفى عبدالستار صبرى عبد هللا

10 يوسف هالل احمد عبد الرازق الشرقاوى
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