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13099  12داليا طلعت عبد المنعم محمد علي

17عمر أحمد عبد المنعم أحمد عبد الخالق 23152

14عمر سيد عبد الملك رجب عبد الرحيم 33153

9أحمد السيد سليمان محجوب 43156

14نور عالء الدين عل عبد القادر احمد 53158

ى 63159 8سهيلة جمال حسن محمد المسير

5بافل أسام صبىح عبيد 73160

83165  ن 17سيف الدين سامر عبد الوهاب محمد حسنير

93170  8منة هللا أسامة مصطفن كمال محمد اليمانن

103186  18طارق محمد محمد مصطفن

16شادى خالد عبد الفتاح الشافىع 113187

123211  13خالد حسن محمد أحمد الصفوانن

133215  ى أنور السيد كيالنن 19مهاب خير

9لميس محمد مصطفن عبد الغنن الزبيدى 143221

15بانسية عالء محمد منير عل صومع 153223

163224  7مصطفن أدهم عبد العزيز األلفن

14يوسف السيد عبد المؤمن السيد فارس 173228

14يوسف محمود محمد لطفن محمود زغلول 183231

15أحمد نادر جابر إبراهيم بدوى 193232

18محمد مىح عفيفن محمد 203233

19تفى مجدى محمد حسن عل الكيك 213236

نا مصطفن عبد المعز معوض خليفة 223239 14مير

ى فرح 233242 18راىم ناجى هين

 بخيت مالزم فهيم 243248
ن

19راف

10مصطفن عل السيد منصور 253250

15محمود السيد ابراهيم سليمان 263259

عمرو عل عبد العظيم 273260 11أمير

13عل خالد عبد الاله احمد 283263

17رنا طارق طه محمد 293264

ف احمد محمود موىس 303265 5محمد اشر

14ندى طارق محمد جالل عبد العزيز 313266

12فاطمة الزهراء غريب نصار 323270

333272  14سماء محمد مجدى مصطفن محمد مصطفن

16هشام محمد عل شحتوت 343276

14دارين حمدى السيد محمد السيد جدوع 353279

15جيالن خالد محمد حسن 363280

373282  ن 13سلىم مصطفن محمد أمير

8مروة مصطفن عباس عبد هللا زبارة 383283

ن حسن مصطفن السيد 393284 13لوجير

14مريم عزت مصطفن محمود بدران 403286

12لينا جمال الدين حامد محمود هاشم 413287



15يارا مدحت مصطفن نوار 423293

12ملك خالد أحمد بدوى 433294

8محمد عالء فتىح أبوزيد سليمان 443297

18عبد هللا أحمد محمد عبد الوهاب 453299

11باسم محمود مختار محمد سالم 463300

11محمد عبد هللا محمد قضيب 473301

18لؤى هشام صابر محمد مرىس 483303

17آالء سامح السيد عز الدين خليل 493305

503308  ي
14نوران عادل علي راغب راضن

16رنا أحمد محمد بعيص 513310

18محمد ساىمي علي عبد الفتاح 523311

9يحنر إبراهيم عبد الحميد داود 533315

543317  9كريم حسام محمد أحمد المتولي

11محمد حازم سعد قرة 553318

563320  ي
11زياد أيمن فؤاد محمد الزنانى

573321  ن 12احمد عصام احمد محمد شاهير

14خالد أحمد محمد ابراهيم حافظ 583322

3منير ماهر منير ثابت 593323

12ندى حازم محمد عبد المنعم أحمد فهىم 603331

16أحمد محمد عبد الموجود عبد الرؤف 613332

ف محمد الشيخ 623334 14ماهينور اشر

19عصام محمد عماد الدين محمود احمد عريشة 633336

8روان احمد احمد احمد سالم 643337

ال محمد شفيق محمود النحاس 653338 13مير

15مازن خالد عل سعيد الديب 663339

18يمنن محمد نبيل حسنن بركات 673341

18محمود مجدى عبد الفتاح حسن سلطان 683342

10االء عاطف مصطفن سليمان احمد 693343

10محمد حسنن عبد المحسن الغراوى 703345

14فاطمه نادر احمد عبد الغفور 713346

9محمد طارق سمير حميده 723347

733348  8داليا محمد اكرم محمد راجى خضير

12كريم أحمد عبد السالم محمد شحاتة 743356

14نور محمد جابر احمد ادم 753363

ى 763370 ي البشر نورا احمد يحنر

2احمد ابراهيم محمد خليل 773372

20كريم احمد فتىح العواد 783374

15جيالن سعيد ابراهيم المسلىم 793397

803398  18نورهان عبد العزيز احمد عبد العزيز الدرينن

17عمرو محمد السيد محمد عل الصعيدى 813400

18سمية مصطفن محمد صابر عاشور 823402

14جيداء ماجد محمد عيىس 833403

13رنا تامر احمد فؤاد ترىك 843404



16عمر عل حسن يوسف نارص 853405

16ايه ياش عل فوزى 863410

9عمرو ابراهيم محمد السيد 873421

6احمد خالد سيد احمد عبد الرازق 883425

16عماد محمود ناجى أحمد نادر درويش 893426

17محمد محمود عبد الفتاح عبد المجيد 903431

19عل محمد حسن ابراهيم سويدان 913433

12نورهان مصطفن ابراهيم الشاذل 923447

15مريم محمد جابر محمد السيد 933450

10عبد هللا ساىم فهىم ابراهيم الفول 943453

20احمد عبد الحميد وحيد عبد الوهاب 953463

963466  18عبد الرحمن محمد عبد الننى عبد الرحمن مصطفن

20محمد احمد نظىم احمد 973475

10محمد جمعه خميس موىس 983476

18زينة الحياة محمود عل ندا عبادة 993490

18مونيكا جورج عبده بشاى ميخائيل منصور الرمادى 1003494

14احمد عالء عبد الخالق وال 1013508

19زياد شكرى ابوزيد عبدالحميد عل القيم 1023517

10دينا عبد هللا عوض عبد السيد ابو طاحون 1033521

13مرام السيد أبو المجد السيد 1043526

10إشاء خالد محمد سيد أحمد 1053553

14ندى ناجى وهيب حبيب 1063561

ن محمد 1073567 13خالد ياش ساىم حسنير

يف مرىس شعبان 1083579 9طارق شر

7بسنت ممدوح عبد المعىط محمد عيىس 1093583

12محمد بهاء محمد نعيم أبو المجد 1103597

11بسنت أحمد فتىح محمد 1113604

11عبدهللا أحمد فهىم أحمد عبد المول 1123635

ف أحمد سالم 1133636 11أحمد أشر

3خالد محمد خالد حسن عوض 1143662

13مهاب محمد حسن كحله 1153665

13يارا محمد عبد اللطيف عمران حسن 1163674

6يوسف مىحي الدين صالح الدين شكري 1173675

1183676  11هدير عبد العزيز رأفت عبد العزيز متولي

13دينا نبيل مسعود عل السهيت 1193677

14حسام حسن عل هنداوي 1203678

9نوران محمود ايمن محمد كامل محمد بكري 1213679

9إسالم نبيل مىحي الدين حسن الجعفري 1223680

14سلىم حسن محمد شحات محمد 1233681

14محمد عز الدين احمد سعيد احمد 1243683

15محمد عصام الدين محمد محمود عقل 1253684

1263688  9عمرو عالء الدين السيد ابراهيم الجهينن

 ابو الخل عوض 1273689
ى

17كاترين فرحات صدف



13جون ماجد عدل فرام 1283690

10معاذ عز الدين احمد بالل 1293691

14عادل أحمد علي احمد الكفوري 1303694

ي محمد يوسف 1313695 10شاهنده السيد عبد الننى

14محمد علي محمد حسن عامر 1323696

10مارينا جرجس يوسف يعقوب 1333699

ن مراد سليمان منصور 1343701 2كريستير

11غادة عبد هللا يوسف جندي 1353715

16مصطفن أسامة زىكي راشد 1363716

14منة هللا أحمد إبراهيم علي ابو السعد 1373719

1383720  11يوسف حازم يوسف زىكي الميهي

13ياسمينه عبد العظيم محمد محمود 1393722

13ابانوب ناجح عبد النور عجيب 1403727

11اية احمد محمد نجم الدين محمد بهزاد 1414089

ي عطية صيام 1424129
14أحمد لطفن

12أحمد محمد فايز محمد 1434130


