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252550

االء اشرف احمد انور احمد1

االء ثروت ابراهيم كامل عبد اللطيف2

االء زهير السيد الحنجور3

ايه حمدي محمد محمد ابو بكر4

ايه خالد محمد احمد الديب5

6x192544ايه صالح الدين حسن محمد علي

ايه صالح رجب محمد7

ايه عبد النبي ابراهيم امين8

ايه عبد الوهاب عبده محمود خير الدين9

ايه محمد السيد محمود ابو القاسم10

ايه محمد جاد هللا محمد بدر11

ابتهال جمال يوسف محمد يوسف12

ابراهيم خيري ابراهيم عبد العزيز شريف13

ابراهيم محمود علي محمد شعير14

احمد حسن ابراهيم زكريا15

احمد حسن احمد حسن درباله16

احمد حسن بسيوني الزنقلي17

احمد حمدي محمد عبد النبي18

احمد حمدي محمود محمد علي19

احمد خيري محمد عبد الباقي مسعود20

احمد طارق محمد مرسي سعيد21

احمد عادل سعد محمد شحاته22

192544احمد عادل عبد الونيس ابراهيم23

احمد عادل محمود محمد الزيات24

احمد عبد الحميد احمد العطار25

271845احمد عصام محروس جابر المزاتي26

142236احمد عالء عوض سالمه27

182543احمد كامل عباس بخيت28

29xاحمد محمد احمد توفيق عبد الهادي

30x2716.543.5احمد محمد خليفه عبد اللطيف عياد

احمد محمد سامي سعيد النحراوي31

32xxاحمد محمد علي احمد شاهين

احمد محمد محمد احمد الشناوي33



احمد محمد نجيب ابراهيم مرعي34

35xاحمد مصطفي حسن محمد بيومي

36x202545احمد مصطفي سعد عبد الحميد عوف

احمد مصطفي عبد هللا جاد سليمان37

احمد مصطفي محمد ابراهيم الشاذلي38

احمد مصطفي مصطفي محمد السيد39

احمد هشام محمد علي العشماوي40

احمد وحيد عبد الرحمن محمد الخضري41

182038احمد يوسف فؤاد يوسف السيد42

272249ادهم محمد ابراهيم رمضان نجم43

44

اسامه محمد جمال الدين ابراهيم سليمان 

سلطان

اسامه محمد عبد الرزاق محمد البدري45

اسراء اشرف صالح احمد رمضان الصاوي46

47xاسراء سعيد محمد ابراهيم محمود

اسراء يحيي حسن مصطفي شمعه48

اسالم صالح زكي الشيخ49

50xاسالم عادل عبد العزيز مصطفي الحداد

202040اسالم عمر محمد محمد عمر51

اسماء السيد ابراهيم رمضان52

53xاسماء انور سالم محمد

اسماء رمضان سيد جمعه54

اسماء عبد الرحمن ابراهيم يحى55

اسماء عبد المنعم صديق حسين56

اسماء محمد فرج السيد العسكرى57

امانى محمد نصر شرف58

امير عصام محمد رجب ابو العنين59

اميرة محمود حسين محمد ابو عيد60

اميمة عبد الفتاح محمد محمد اسماعيل61

امينة حمدى محمد عبد الحميد62

انجى عبد العزيز على احمد الدبدوبى63

22325انس ابراهيم جوده محمد جعفر64

انسام عبد الفتاح احمد بصري احمد65

انطوان مدحت عزيز منصور بولس**66



ايمان خالد عبد العزيز محمد سليمان67

ايمان خيري صالح الشريف68

ايمان شوقي قبيصي محمدين69

ايمان علي محمد عطيه70

ايمان فوزي عبد اللطيف سعيد71

212243ايمان مجدي حسني محمود حسن حموده72

ايمان مصطفي محمد عبد السالم غانم73

ايمن عادل  حميدو يس الجوهري74

192342ايمن فكري اسماعيل امين محمد75

ايمن محمد عبد الناصر عبد ربه76

77x192544ايناس محمد عبد الباسط محمد عمران

201737باسم جالل احمد عبد الغفار البراشي78

بسنت علي عبده مصطفي عبد النبي79

بوتامينا سامح منير ناشد عبد المسيح80

81xجهاد عبد الحليم طايل حميده رحيل

182341جون عماد صبحى جاد هللا82

جيالن محمد رشاد عارف هريدى83

192342حاتم محمد صبحى حسن الخراشي84

252550حازم احمد محمود عبد المجيد حسين85

حازم محمد ابراهيم كامل عبد المطلب86

حسام احمد احمد وصفى87

حسام حسن رمضان احمد عبد الحليم88

حسام حسن عبده حسن89

90x 142539حسام محمد عبد العظيم محمد

222547حسن احمد ابراهيم على91

حسن يسري حسن احمد على وفي92

252449حمزه شكرى زكريا ورده93

حنان ابو الفتوح عبد الرؤوف عبد الاله94

خالد جمال السيد سعيد95

خالد حسن عبد المنعم عبد الحميد المسيري96

خالد محمود محمد غانم97

162339خالد وليد محمد عبد الفتاح الجمال98

252550خالد يحيى محمد زكريا محمد بلبع99

خديجة مصطفى محمد جمعة100



خلود طلعت فاروق فرغلى على101

خلود مصطفى ابراهيم عجمي حسين102

داليا ابراهيم محمد محمد إبراهيم103

104x دعاء السيد عبد المنعم محمد السيد قنديل

دنيا سعد محمد على احمد سليمان105

دينا رجب احمد عوض106

107x 192140دينا صبري احمد يوسف

108x 152540راجى ميالد جورج عبده ابراهيم

رانا رمضان عيسى عرجاوي109

202545رانيا فتحى عبد هللا محمد غازي110

رضوه عالء صالح الصاوي111

رلى ممدوح محمد احمد البقلي112

212546رنا جمال محمد احمد بريقع113

روان احمد فتحي عبد الرحمن114

روان نبيل عبد المنعم محمد محجوب115

ريم احمد حسن توفيق هاشم116

ريمون عدلى سيد اروس بولس117

ريهام رأفت عبد المعطي محمد سليم118

ريهام وحيد طه محرم عبد المجيد119

زياد السيد ابراهيم السيد120

121xسارة السيد متولى السيد محمد

سارة جالل محمد محمود السجيعي122

سارة رضا عبد العاطي علي رضا123

سارة محمد عواض حسن124

سالي طارق عبد الرحمن بحيري125

ساهر عادل مصطفي بيبرس126

سعاد محمود عبد القادر عبد العاطي عطوه127

سلمي احمد عبد العظيم عبد هللا128

سلمي مسعد كامل حامد السيد الطحان129

سلوي محمد حسن عبد الكريم حسن130

سمر سامي علي الشرقاوي131

132xسمر سعد عبد الحميد ابو زيتحار

سميره مراسي صليب فرج133

134

سميه احمد جالل الدين محمود محمد عبد 

الحليم



سها مدحت حسين مرسي135

سهير احمد محمد التركي136

سهيله طارق محمد خليفه مبروك137

سوسن محمد يوسف محمد عبد هللا138

سيمون سامي عبد المسيح سامي ايوب139

152540شيماء جابر محمد عبد المنعم الجوهري140

طه جمال عبد السالم عبد العزيز141

2422عبد الرحمن جابر ابو بكر خليل عبد الرازق142
46

عبد الرحمن علي محمد عمران احمد143

144xx211031عبد الرحمن محمد جابر احمد ادم

212142عبد الرحمن محمد محمود عثمان145

عبد الرحمن محمود محمد حسن زايد146

عبد العزيز محمود عبد العزيز الوسيمي147

عبد اللطيف حنفي خميس حنفي محمود148

عبد هللا فتحي محمد احمد اسماعيل149

عبد هللا محمد بسيوني عطيه بسيوني150

عبد هللا ناصر محمد رجب محمد151

عبير محمد صالح محمد عوض152

عصام احمد محمد عبد الغني رزق153

علي خالد علي دعبيس154

212546عماد محب نصيف ميخائيل155

202343عمر ابراهيم احمد سليمان على156

عمر احمد مدحت محمد157

141933عمر امين محمد امين مسعود158

242145عمر جالل لطفي محمد العرجاوي159

عمر حسن محمد عطيه الزعفراني160

عمر محمد محمد ابراهيم احمدين161

عمر محمد يحيي سعد الوليلي162

بكر ابو مصطفى محمود مصطفي عمر163

عمرو احمد يسري يوسف شكرى164

عمرو عبد اللطيف قناوي محمد165

غاده خميس محمد مسعود حسين طيلون166

غاده عبد السميع حامد ابراهيم الفيومي167

غيدا عالء الدين عبد الستار محمود احمد168



فاتن احمد احمد عبد الحميد درغام169

170x142539فادي عادل فكري عطا هللا

171xفاطمه السعيد محمد ابراهيم

فتحي رفيق فتحي عبد هللا محمد172

173xفيلوباتير جورج نظمي يوسف

174xxكرستينا اسعد ويصا سعيد

كرستين مدحت موريس صليب175

176xكمال الدين رضا محمد احمد مرسي

لندا وجدي الفونس جرجس ابراهيم177

مادونا نصر نجيب جورجي حنا178

179x182139مارك نبيل لبيب جرجس

191837ماريو رمزي ايوب رزق هللا180

181xمازن رضا عبد العزيز متولي سالم

مايسه محمد عبد العزيز طاهر احمد182

محمد احمد عبد الحميد ابو العينين183

محمد احمد محمد عبد العزيز حسن184

181937محمد السيد حسين علي حسنين185

172037محمد السيد عبد السميع خليفه محمد186

محمد جمال مختار محمد خليل187

188xمحمد حمدى حفنى محمد بدوى

132033محمد خالد علي حسن ابو العنين189

190xمحمد رجب احمد احمد ابو عامر

محمد رجب محمد الحلفاوي191

252550محمد سعيد عبد هللا علي حماد192

محمد سمير سليمان ابراهيم ابوابراهيم193

194x192039محمد صالح محمد عبد العزيز بسيوني

محمد عادل سليمان عبد الرحيم ابراهيم195

محمد عاطف محمد حامد ابراهيم زيد**196

محمد عبد هللا علي عبد هللا197

محمد عبد المحسن محمد صالح198

محمد كمال خليل فهمي عبد الرؤف خليل199

232548محمد محمد علي محمد حسين200

محمد محمد نجيب محمد العبد201

202xمحمد محمود احمد صادق

محمد محمود خليل حسن خليل203



محمد ممدوح السيد السيد204

205xx141832محمد نبيل عبد المنعم محمود الحصيوي

محمود احمد محمد  الكالف206

207xمحمود جابر عبد الرحمن علي

مرام محمد ياسر مصطفي محمود208

242549مروان احمد محمد احمد سالم209

252550مروه عاطف صالح عطيه هللا210

مروه عالء الدين متولي الفاضلي علي211

202343مروه فتحي محمد السيد موسى212

مروه محمد عبده محمد عبده213

214xمروه محمود كامل محمد ابو خميس

232548مصطفي سالم حامد عبد العظيم عياد215

232548مصطفي طارق حمد الجوادي216

مصطفي عبد الفتاح صادق علي217

252550مصطفي غريب محمد صديق218

272350مصطفي محمود علي بهرام الرميس219

منار ممدوح كمال شعت220

منه هللا طارق حسين حسن ابراهيم221

252550منه هللا عالء محمد احمد عبد العزيز222

منه هللا كمال الدين شحاته محمود223

منه هللا محمود فهمي احمد ابراهيم224

منه هللا هاني حسني محمد محمود225

226xمنى اسماعيل عبد المجيد الفقى

منى رضا محمد محمد على227

مها محمد محمد غانم عامر228

229xمونيكا صفوت صبحي تادرس

مي محمد السيد محمد عثمان230

مي يسري محمد محمود231

 ميادة محمد حسن السيد سالم232

مينا رمزي نعيم اسكندر233

مينا سامح وليم زخاري قليني234

مينا نجيب فوزي نجيب حنا235

مينا يونان نصيف ميخائيل236

نادين نبيل كامل عزيز237

نانسي محمد عبده اسماعيل238



212041نجوان فوزي حسن احمد معيطي239

نجيب احمد نجيب احمد فرج240

192342ندا اشرف مجاهد عجمي241

ندى سمير جمال الدين احمد السيد242

ندى محمد محمود محمد العطار243

ندى نبيل محمد محمد  عبد المجيد طبانة244

نرمين محمد رمضان ابراهيم245

نسمة صفاء محمد زكي عزت246

نشوى احمد محمد نجيب الكرارجي247

نعمات عبد هللا مرسي محمد  دسوقي248

2525نهال صالح الدين محمود عبد الغفار القوني249
50

250

نهال محمد عبد المنعم عبد القادر محمود 

عامر

نهى حنفي عبد الرزاق محمود غانم251

نهى مجدى محمود نصر252

نور الدين سعيد كامل يوسف253

نوران خالد حسين احمد محمد على254

نورهان عبد المعز محمد الصاوي255

نورهان عبد الناصر فراج محمود256

نيرة وائل كمال محمد منصور257

هاني طه السطوحي ابراهيم258

هبه هللا احمد عبد اللطيف احمد عقل259

هبه هللا عبد الرازق عطية محمود260

هبه احمد على عبد الجيد261

هبه ممدوح على شحاته زيتون262

263xهدير هدية عبد الحميد محمد بكر

هشام على احمد على شريف264

هشام فكرى احمد العقبي265

242549هشام محمد بدري موسى266

هناء محمد محمد على محمد حسن267

268xهيثم محمد حسن مصطفى احمد

وسام سامي محمود حسن269

270xوسيم ادهم الحبال

271xوالء جمال حافظ عبد الرحمن حموده



والء مصطفي مختار مسعود272

وليد مبروك على احمد الحناوي273

ياسر نبيل يوسف عبد الرؤوف عبد الحميد274

ياسمين حمدي عبد الحميد حسن275

1713.530.5ياسمين هاني احمد زكي فرحات276

يسر محمد ابراهيم عبد المعطي شلبى277

يسرا مجدى احمد شمس الدين الغمري278

يمنى ابراهيم احمد حسن279

181331يوسف اسامة يوسف نوار280

202343يوسف محمد رمزي بدر خليل281

202احمد سمارة حسن علي1خ282

جورج مدحت رمسيس لبيب حنا1خ283

اشرف عبدالاله احمد علي80م284

101121جون سامي ابراهيم حنس 2خ285

شرف الدين احمد محمد ابراهيم حجازي80م286

مصعب علي عبد الغني شلبي2خ287

ايهاب بطرس لبيب80م 288

ايهاب فؤاد رزق هللا برسوم3خ289

290Xجمال الدين يحي زكريا صالح

جوزيف نجيب العبد غربوش1خ291

حسين احمد محمد محمد حسين3خ292

رفعت فايز محروس ميخائيل2خ293

سامح السيد محمود عبد العظيم3خ294

سمير محمد محمد مصطفي2خ295

صبري لويزناشد مجلع3خ296

علي عبد الرحمن عبد المجيد رضوان3خ297

عماد سمير وهبه حنا هللا80م 298

عماد محمد عنتر محمد3خ299

محمد السيد مصطفي احمد سالم2خ300

محمد عبد القادر ابراهيم1خ301

محمود محمد حسن الكناني1خ302

303xx مصطفي عبد العزيز محمد محمد

مينا دانيال جبره بيوض80م304

305xxنبيل عبد اللطيف جمعه حسن

306XXيوسف ريمون فياض يوسف

شريف احمد احمد ابراهيم307

محمد بشيرعواطه 308



309xxامانى نبيل محمد سعد

نهال خميس محمد عبد الهادي80م310


