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 م الحالة االســـم    

 x 6 ايه صالح الدين حسن محمد علي 19   

 23  احمد عادل عبد الونيس ابراهيم 19   

 26  احمد عصام محروس جابر المزاتي 22   

 27  احمد عالء عوض سالمه 14   

 28  احمد كامل عباس بخيت 13   

 x 30 احمد محمد خليفه عبد اللطيف عياد 22   

 x 36 مد مصطفي سعد عبد الحميد عوفاح 20   

 
 37  احمد يوسف فؤاد يوسف السيد 13  

 
 

 38  ادهم محمد ابراهيم رمضان نجم 22 

 46  اسالم عمر محمد محمد عمر 20   

 64  انس ابراهيم جوده محمد جعفر 22   

 72  ايمان مجدي حسني محمود حسن حموده 21   

 75  حمدايمن فكري اسماعيل امين م 19   

 x 77 ايناس محمد عبد الباسط محمد عمران 19   

 78  باسم جالل احمد عبد الغفار البراشي 15   

 82  هللاجون عماد صبحى جاد  18   

 84  حاتم محمد صبحى حسن الخراشي 19   

 85  حازم احمد محمود عبد المجيد حسين 24   

 x  90 حسام محمد عبد العظيم محمد 14   

 91  حسن احمد ابراهيم على 22   

 93  حمزه شكرى زكريا ورده 21   

 98  خالد وليد محمد عبد الفتاح الجمال 16   

 99  خالد يحيى محمد زكريا محمد بلبع 20   

 x  107 دينا صبري احمد يوسف 19   

 x  108 راجى ميالد جورج عبده ابراهيم 15   

 110  محمد غازيهللا رانيا فتحى عبد  20   

 113  رنا جمال محمد احمد بريقع 21   

 140  شيماء جابر محمد عبد المنعم الجوهري 15   

 142  عبد الرحمن جابر ابو بكر خليل عبد الرازق 19   
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 xx 144 عبد الرحمن محمد جابر احمد ادم 16   

 145  عبد الرحمن محمد محمود عثمان 21   

 155  عماد محب نصيف ميخائيل 21   

 156  عمر ابراهيم احمد سليمان على 20   

 158  عمر امين محمد امين مسعود 14   

 159  عمر جالل لطفي محمد العرجاوي 24   

 x 170 هللافادي عادل فكري عطا  14   

 x 179 مارك نبيل لبيب جرجس 18   

 180  هللاماريو رمزي ايوب رزق  19   

 185  محمد السيد حسين علي حسنين 18   

 186  محمد السيد عبد السميع خليفه محمد 17   

 189  محمد خالد علي حسن ابو العنين 13   

 x 194 محمد صالح محمد عبد العزيز بسيوني 19   

 200  محمد محمد علي محمد حسين 18   

 xx 205 محمد نبيل عبد المنعم محمود الحصيوي 14   

 209  مروان احمد محمد احمد سالم 19   

 210  هللامروه عاطف صالح عطيه  22   

 212  مروه فتحي محمد السيد موسى 20   

 215  مصطفي سالم حامد عبد العظيم عياد 18   

 216  مصطفي طارق حمد الجوادي 18   

 218  مصطفي غريب محمد صديق 21   

 219  مصطفي محمود علي بهرام الرميس 22   

 222  عالء محمد احمد عبد العزيزهللا منه  22   

 239  نجوان فوزي حسن احمد معيطي 21   

 240  نجيب احمد نجيب احمد فرج    

 241  ندا اشرف مجاهد عجمي 19   

 249  نهال صالح الدين محمود عبد الغفار القوني 25   

 266  هشام محمد بدري موسى 24   

 276  ياسمين هاني احمد زكي فرحات 17   

 280  يوسف اسامة يوسف نوار 18   

 281  يوسف محمد رمزي بدر خليل 20   
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 282 1خ احمد سمارة حسن علي 2   

 285 2خ جون سامي ابراهيم حنس  10   

 287 2خ مصعب علي عبد الغني شلبي 7   

 


