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يإحمد إيهاب دمحم سعيد إبرإهيم151 ن إنجلب 

 حسن سميه152
ن
يإحمد بسيوب ن إنجلب 
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 إبرإهيم إلسيد إبرإهيم إلعدل174
ن
يإماب ن إنجلب 

يإمل مالك منب  سعيد175 ن إنجلب 

ف عىل ولد دمحم176 يإمنية إرسر ن إنجلب 

ن177 ن دمحم حساني  يإمنيه إمي  ن إنجلب 

يإمنيه خلف طه إحمد178 ن إنجلب 

يإمنيه دمحم حربى خليفة179 ن إنجلب 
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ف نورإلدين إبرإهيم عطيه181 يإيه إرسر ن إنجلب 

يإيه يارس إلسمان قناوي عامر182 ن إنجلب 

يإيهاب إبرإهيم عبدإلحميد إبرإهيم183 ن إنجلب 

بينن184 يأحمد عبد إلرحمن طاهر دمحم إلشر ن إنجلب 

ن جميىع185 يآية ؤبرإهيم دمحم حسي  ن إنجلب 

يبسمله إحمد عبد إلحميد إحمد186 ن إنجلب 

يبسنت عالء إحمد محمود187 ن إنجلب 

يبسنت دمحم عدس سليمان188 ن إنجلب 

يبسنت دمحم دمحم إلسيد189 ن إنجلب 

يبسنت وإئل يحن  عىل شحاته190 ن إنجلب 

يتسنيم إحمد صالح إلدين إسماعيل دمحم191 ن إنجلب 

يتسنيم خالد دمحم عطيه دمحم192 ن إنجلب 

يتسنيم عاطف بركات محمود193 ن إنجلب 

يتسنيم عصام عىلي إحمد يوسف شيحه194 ن إنجلب 

يتسنيم عمرو عبد إلمحسن عبد إلغفار195 ن إنجلب 

يتسنيم محسن دمحم إبوإلفتوح196 ن إنجلب 

يتسنيم دمحم طه حسن197 ن إنجلب 

يف جاد سليمان إلوإج198 يجاد رسر ن إنجلب 

ن عىل199  حسي 
ن مصطفن يحازم حسي  ن إنجلب 

يحبيبة دمحم إبرإهيم قطب200 ن إنجلب 

يحبيبه إحمد رزق سليمان201 ن إنجلب 

ى محروس دمحم202 يحبيبه صبى ن إنجلب 

يحبيبه عادل عىل دمحم دمحم مطرإوى203 ن إنجلب 

يحبيبه عصام إبرإهيم عبدإلرحيم204 ن إنجلب 

يحبيبه عصمت عبدإلسالم دمحم محمود205 ن إنجلب 

يحبيبه عنب  دمحم عبدإلرحيم206 ن إنجلب 

يحبيبه دمحم مصطفن مصطفن207 ن إنجلب 

يحبيبه مصطفن إحمد مسعود208 ن إنجلب 

يحسن سعيد دمحم حسن209 ن إنجلب 

ن إ يهاب عبد إلعزيز إحمد210 يحني  ن إنجلب 
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ن رمضان زينهم دمحم غريب211 يحني  ن إنجلب 

ن هدإيه هدإيه إبرإهيم إلسيد إلشيخ عىل212 يحني  ن إنجلب 

يخديجه دمحم محمود دمحم عىل213 ن إنجلب 

يدعاء سمب  دمحم خرصن فنون214 ن إنجلب 

يدعاء دمحم عبدإلعزيز إبرإهيم215 ن إنجلب 

يدنيا سامح عبد هللا إلسيد216 ن إنجلب 

يدهب عادل حسن دمحم إلبيطار217 ن إنجلب 

يف فريد إلحويىح218 يدينا رسر ن إنجلب 

يرإمتان إيمن دمحم إسما عيل عطيه219 ن إنجلب 

يرحمه دمحم معتمد يوسف220 ن إنجلب 

ي221
يرزإن يارس جادإلرب مصطفن ن إنجلب 

ي صقر222
يرضوي إبرإهيم مصطفن ن إنجلب 

يرضوي حسام إلدين محمود محمود عبدإلغفار223 ن إنجلب 

يرقيه حسن عىل حسن شهاب إلدين224 ن إنجلب 

يرقيه عالءإلدين حرزهللا عىل225 ن إنجلب 

يرنا إدم عادل إنور226 ن إنجلب 

يرنا دمحم مصطفن دمحم زغلول227 ن إنجلب 

يروإن عماد شاكر إحمد228 ن إنجلب 

ن229 يرودينه نارص إحمد حسي  ن إنجلب 

يرؤه إلشحات عبد إلعزيز محمود عمارة230 ن إنجلب 

يرؤى سمب  بدوى عفيفن231 ن إنجلب 

يرؤى سيد حمد إبرإهيم إبو رقيقه232 ن إنجلب 

قاوي فرإج سليمان233 يرؤى رسر ن إنجلب 

يرؤى دمحم طه إحمد234 ن إنجلب 

يل235 يريم إلسيد محمود عبد إلرسول عمر جبى ن إنجلب 

بينن مصطفن236 يريم دمحم عرص إلشر ن إنجلب 

يزهوه يارس إحمد دمحم إلحسن237 ن إنجلب 

يزينب رجب محمود إلسيد238 ن إنجلب 

يزينب رضا ربيع إبو رسي    ع239 ن إنجلب 

يزينب عصام دمحمين عىل إبرإهيم240 ن إنجلب 
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يزينب مختار جاد حلىمي241 ن إنجلب 

يسارة عماد دمحم دمحم إبرإهيم242 ن إنجلب 

 خليفة243
 
يساره إبرإهيم إلزناب ن إنجلب 

يساره حسن حسن إالمام سيد إالهل244 ن إنجلب 

يساره فكرى صبىح عطاهللا245 ن إنجلب 

يساره وإئل عبدإلهادي دمحم دمحم246 ن إنجلب 

يساندرإ جورج كمال مرقس247 ن إنجلب 

يساندي عاطف رشدي عزيز248 ن إنجلب 

249
 
 إبرإهيم إلدسوق

 
ف إلدسوق يسلسبيل إرسر ن إنجلب 

ن عبدإلساتر250 يسلىم إحمد حسي  ن إنجلب 

يسلىم دمحم رشدى إحمد251 ن إنجلب 

 نبيل إبرإهيم حسن252
ن
يسلىم هاب ن إنجلب 

يسلوى إلسعيد دمحم إلسعيد قنديل253 ن إنجلب 

يد عبدإلهادى254 ن يسماء سامح دمحم أبو إلب  ن إنجلب 

يسهر باجى حسن باجى255 ن إنجلب 

ى256 يسهر بدر كرم إحمد إلعشر ن إنجلب 

يسهيله فادى دمحم مرزوق حبيىسر257 ن إنجلب 

يسيف إلدين إسامه دمحم سيف إلدين عبد إللطيف إبو إلعز258 ن إنجلب 

يسيف ممدوح سليمان إحمد259 ن إنجلب 

يسيمونا ساىمي عبده قدوس260 ن إنجلب 

يف يوسف عبدإلعزيز261 يشادى رسر ن إنجلب 

يشاهندإ سيد شعبان إحمد حسن262 ن إنجلب 

وق رضا حفنن عبد إلحميد حمد263 يرسر ن إنجلب 

يشهد إحمد فريد دمحم عىل264 ن إنجلب 

يشهد إحمد محمود عبدإلفتاح265 ن إنجلب 

يشهد إيهاب عدىلي عبدإلعزيز266 ن إنجلب 

يشهد حمدى عبد إلعاىط إبو مسلم تاج إلدين267 ن إنجلب 

يشهد صبىح عبدإلصادق طعيمه268 ن إنجلب 

يشهد عادل محمود عىلي عىلي فتح إلباب269 ن إنجلب 

يشهد دمحم عبد إلعزيز عبد إلعزيز270 ن إنجلب 
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يشهد نبيل دمحم حسن سالم271 ن إنجلب 

ى إيمن سمب  جورجى272 يشب  ن إنجلب 

يصوفيا سامح فخرى توفيق273 ن إنجلب 

يضىح إحمد فاروق إحمد274 ن إنجلب 

يعبد إلرحمن إحمد عبد إلعليم عبد هللا عالم275 ن إنجلب 

ي276
يعبد إلرحمن إكرم إبرإهيم مرإد عفيفن ن إنجلب 

ن277 يعبد إلرحمن عىل محمود حسي  ن إنجلب 

ن بكر278 يعبد إلرحمن هشام إلصادق إمي  ن إنجلب 

يعبد إلعزيز رضا فتىح إلجباىل279 ن إنجلب 

يعبد هللا مجدى إحمد كاشف280 ن إنجلب 

يعبدإلرحمن إحمد فوزى رمضان إلسيد281 ن إنجلب 

يعبدإلرحمن جمال سيد إحمد282 ن إنجلب 

يعبدإلرحمن حسن عبدإلرحمن سليمان إلعدينن283 ن إنجلب 

يعبدإلرحمن دمحم مصطفن عبد هللا يوسف284 ن إنجلب 

يعبدإلرحمن يارس عاطف دمحم285 ن إنجلب 

يعىلي طه عىلي عبدإلرحمن286 ن إنجلب 

يعلياء ساىمي دمحم رمضان287 ن إنجلب 

يعلياء ماجد نصار شعبان288 ن إنجلب 

ي289  إحمد إلمغربى
ن يعمار إحمد حسي  ن إنجلب 

يعمر إحمد عىل عبد إلرسول290 ن إنجلب 

يعمر خالد حسن إمام291 ن إنجلب 

ى292 يعمر شعبان دمحم إلبحب  ن إنجلب 

يعمر عصام إحمد محمود مصطفن293 ن إنجلب 

يعمر عصام عبد إلهادى إلطنطاوى294 ن إنجلب 

يعمر عمرو إحمد سيد295 ن إنجلب 

يعمرو إلمنصور دمحم إحمد296 ن إنجلب 

ي297
 
يعمرو هشام محمود عبدإلقادر دسوق ن إنجلب 

يفادى عصام دمحم إلسعيد فوده298 ن إنجلب 

يفادي ساىمي ناشد عبدإلملك299 ن إنجلب 

يفاطمه إحمد دمحم دمحم300 ن إنجلب 
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يفاطمه إلزهرإء سامح دمحم إحمد حسن301 ن إنجلب 

يفاطمه إلزهرإء محسن عمر شمعه302 ن إنجلب 

يفاطمه ماهر عباس صديق303 ن إنجلب 

يفاطمه دمحم عبدإلمنعم دمحم304 ن إنجلب 

يفرح عالءإلدين عىل عبد إلعزيز إحمد305 ن إنجلب 

يفرح ماهر حسن سالم306 ن إنجلب 

يفرحه منب  عبدإلفتاح عبد ربه إلفف 307 ن إنجلب 

يفريدة خالد عبدإلمنعم دمحم إبوإلمجد308 ن إنجلب 

ي ميخائيل إبرإهيم309
ن
يكاترين هاب ن إنجلب 

يكارين ريمون نجيب سالمه310 ن إنجلب 

يكريم عبدهللا عبدإلمقصود يوسف311 ن إنجلب 

يكريمه مجدى صبىح عبدإلمطلب إبو عاض312 ن إنجلب 

يكمال إيمن محمود عبد هللا بدر313 ن إنجلب 

يلوجينا طارق عبدإلباسط دمحم314 ن إنجلب 

ن عادل عبدإلكريم زك ثابت315 يلي  ن إنجلب 

يماريان رأفت فكرى قديس316 ن إنجلب 

يمارينا خليفه صبىحي سليمان317 ن إنجلب 

يمازن عماد إلدين سليمان عز إلدين318 ن إنجلب 

يمجدى مالك فؤإد جرجس إسكندر319 ن إنجلب 

يدمحم إبرإهيم دمحم منصور320 ن إنجلب 

ف زكريا عبدإلرشيد321 يدمحم إرسر ن إنجلب 

ي حموده322
يدمحم حاتم دمحم مصطفن ن إنجلب 

يدمحم خالد إلسيد دمحم323 ن إنجلب 

يدمحم خالد كمال دمحم324 ن إنجلب 

ن عبد إلعال325 يدمحم سامح إلحسي  ن إنجلب 

ن محمود326 يدمحم صبىح حسي  ن إنجلب 

ي327
يدمحم عمر كمال حفنن ن إنجلب 

يدمحم دمحم محمود جوده328 ن إنجلب 

يدمحم محمود إحمد دمحم إلعجان329 ن إنجلب 

يمحمود إحمد سيد إحمد330 ن إنجلب 
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يمحمود رأفت عبد هللا محمود يوسف هجرس331 ن إنجلب 

يمحمود سيد عبد إلحميد إحمد332 ن إنجلب 

يمحمود دمحم محمود عىلي دياب333 ن إنجلب 

ف دمحم فاروق إحمد حبيب334 يمريم إرسر ن إنجلب 

ي عىلي335
ف محمود مصطفن يمريم إرسر ن إنجلب 

يمريم إيهاب نافع لطفن336 ن إنجلب 

يمريم حسام دمحم محمود عىلي علوي337 ن إنجلب 

ي فوزي حمزه338
يمريم حسنن ن إنجلب 

يمريم خالد دمحم عبد إلعزيز يوسف339 ن إنجلب 

يمريم رجب إحمد حسن340 ن إنجلب 

يمريم سعيد حجازى عبده341 ن إنجلب 

يف فاروق محمود342 يمريم رسر ن إنجلب 

يمريم طارق دمحم محمود343 ن إنجلب 

يمريم عصام عبد إلغفار عبد إلوهاب344 ن إنجلب 

يمريم عالءإلدين محمود قنديل345 ن إنجلب 

يمريم دمحم إبوشبانه إبرإهيم346 ن إنجلب 

ن347 يمريم دمحم إمام دمحم ياسي  ن إنجلب 

يمريم دمحم عبدإلكريم برع سالم348 ن إنجلب 

يمريم محمود عبد إلرإزق عبد إلعاىط349 ن إنجلب 

ي سيد عبدإلمؤمن إبو عرب350
يمريم مصطفن ن إنجلب 

 إلياس سمعان351
ن
يمريم هاب ن إنجلب 

يمصطفن عبد إلحميد فهيم عبد إلحميد352 ن إنجلب 

يمصطفن وإئل قدرى مرىس إلطحاوى353 ن إنجلب 

يمصطفن وسيم حمدى عبدإلحليم354 ن إنجلب 

يمعاذ إيمن دمحم عبد إلرحمن355 ن إنجلب 

يملك إحمد عبد إلمهدى زك مرىس356 ن إنجلب 

يملك إسامه دمحم إحمد357 ن إنجلب 

يملك إيهاب إبرإهيم عبدإلىح حلىم358 ن إنجلب 

يملك سامح ساىم عبد إلسالم359 ن إنجلب 

ى360 يف عبد إلرؤوف صبى يملك رسر ن إنجلب 
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يملك دمحم عبدإلعزيز عبدإلرإزق361 ن إنجلب 

يملك دمحم محروس دمحم عماره362 ن إنجلب 

يمنه هللا إبرإهيم عبد إلمجيد مصطفن إلمرشدى363 ن إنجلب 

يف إحمد دمحم عبدإلرحيم364 يمنه هللا رسر ن إنجلب 

365
 
يمنه هللا طارق دمحم إبوإلسباع دمحم عرإق ن إنجلب 

يمنه هللا عىل عبدإلرؤف دمحم حالوه366 ن إنجلب 

يمنه هللا دمحم سعيد عبدإلرحمن367 ن إنجلب 

يمنه هللا دمحم صالح دمحم مصطفن368 ن إنجلب 

يمنه جمال إلسيد إلسيد إلنجار369 ن إنجلب 

يمنه خالد زيدإن كامل370 ن إنجلب 

يمنه محمود عىل يوسف371 ن إنجلب 

يمنه محمود دمحم إسماعيل372 ن إنجلب 

يمنه وليد إبورسي    ع عبدإللطيف373 ن إنجلب 

يمنن فوزى عبد إلصمد عبد إلحميد374 ن إنجلب 

يمونيكا وفيق كمال غاىل خله375 ن إنجلب 

يىم إبرإهيم محمود محمود دمحم376 ن إنجلب 

يىم إحمد متوىل حافظ377 ن إنجلب 

يىمي عيىسي صديق إحمد378 ن إنجلب 

يميادة دمحم محمود إبرإهيم379 ن إنجلب 

يميار إسامه عبدإلمحسن إبرإهيم380 ن إنجلب 

ينبيل محمود صابر شحات دمحم381 ن إنجلب 

ينجالء نارص جمعه جمعه إلعربى382 ن إنجلب 

يندى إبوبكر عبدإلمنعم رمضان383 ن إنجلب 

ن توفيق مصطفن384 يندى توفيق حسي  ن إنجلب 

ن385 يندى دمحم حسن عبد إلمعىط حسني  ن إنجلب 

يندى دمحم عزت عبد إلعزيز شعبان386 ن إنجلب 

يندي نارص عبدإلمنعم إبرإهيم387 ن إنجلب 

ينغم نجاح عطيه عىل إبرإهيم388 ن إنجلب 

ينور إحمد دمحم محمود بيصار389 ن إنجلب 

ينور حسام دمحم عبدهللا390 ن إنجلب 
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ينور عبد إلعاىط جابر إحمد خليل391 ن إنجلب 

ينور عبدإلنارص إلسيد دمحم392 ن إنجلب 

ينور دمحم فاروق محمود393 ن إنجلب 

ينورإ عبدإلمنعم حمدى دمحم سليمان394 ن إنجلب 

ينورهان حلىم صابر عبد إلحكيم395 ن إنجلب 

ينورهان عماد إلدين دمحم إلقرضاوى396 ن إنجلب 

يهبه طارق حسن حافظ397 ن إنجلب 

إوى398 يهدى محمود إحمد شبى ن إنجلب 

يهدير عىل صالح موىس إلعزب399 ن إنجلب 

يهدير دمحم صبىحي إحمد400 ن إنجلب 

ق401 يهمسه إحمد حسن إلسيد إبو رسر ن إنجلب 

يف402 يهنا إيمن عبد إلعزيز إسماعيل إلشر ن إنجلب 

يهنا حسنن دمحم ندإ403 ن إنجلب 

ن عبد إلسالم404 يهنا عصام حسني  ن إنجلب 

محمود405 ييارإ شكرى دمحم منب  ن إنجلب 

ييارإ عالء إلدين عادل حسن سيد406 ن إنجلب 

ييارإ دمحم فريد إلسيد دمحم407 ن إنجلب 

ييوسف إحمد طه عامر دمحم408 ن إنجلب 

ى دمحم فايد409 ييوسف إحمد محمود صبى ن إنجلب 

ييوسف تامر حسن صالح410 ن إنجلب 

ييوسف طارق دمحم ربيع411 ن إنجلب 

فرنىسيإدهم إحمد دمحم غريب منصور412

فرنىسيإروى وليد يحن  إلعشماوى413

وك عبد إلوهاب إلشناوى414 فرنىسيإرسإء كامل مبى

فرنىسيجنن دمحم حامد كامل حامد415

وس416 فرنىسيجوزيف مرقس منب  مسعود تاورصن

فرنىسيجيهان حمدى عادل دمحم عىل حمدى417

ن منصور418 ف محمود حسي  فرنىسيدإليا إرسر

فرنىسيريجينا ميشيل صليب زك419

فرنىسيساندى سامح ساىم سولاير420
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فرنىسيعمر إسامه دمحم دمحم421

فرنىسيفرح عادل عزب إمام422

فرنىسيلورإ مصطفن رفعت مصطفن دمحم سالم423

فرنىسيماريا نارص نديم وجدى سليم424

ف دمحم عبدإلمعىطي425 فرنىسيمريم إرسر

فرنىسيملك تامر حسنن غريب فهىم426

فرنىسيمهرإئيل مالك إبرإهيم سعيد427

يام رإىمي عادل زكي428 فرنىسيمب 

فرنىسيميليسيا إيهاب نادر إسحق429

فرنىسييارإ دمحم عبد إلفتاح دمحم حسن430

ن دمحم حلىمي عبد إلمنعم حسن431 فرنىسيياسمي 

 عىلي بيوىمي432
ن إيطاىليإحمد حسي 

إيطاىليإحمد خالد حسن إحمد433

إيطاىليإحمد سمب  دمحم دمحم434

إيطاىليإحمد عادل سعد سيد435

إيطاىليإحمد عبدإلتوإب عاصم إبورسي    ع436

إيطاىليإحمد عصام إحمد عبدإلحافظ437

إيطاىليإحمد عماد دمحم محمود438

إيطاىليإحمد دمحم يوسف إبرإهيم يوسف439

إيطاىليإحمد محمود دمحم دمحم440

ى يوسف فهيم441 إيطاىليإروى صبى

إيطاىليإرسإء خالد دمحم محمود442

إيطاىليإرسإء سمب  بدوى عبد إلكريم443

إيطاىليإرسإء ممدوح سيد رجب444

إيطاىليإسماء إبوإلخب  دمحم إحمد445

إيطاىليإسماء إسامه فؤإد إحمد446

إيطاىليإسماء خالد عبدإلموجود إبوإلفتوح447

إيطاىليإسماء شاكر نعيم عوإد إلنقيب448

إيطاىليإسماء عبدإلجوإد عبدإلجوإد بكر449

إيطاىليإسماء دمحم بيوىم عبد إلعال450
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إيطاىليإشتياق إلقايم محمود عبدإلعزيز451

ن دمحم452 قت دمحم فتىح حسي  إيطاىليإرسر

وك إلصاوى إلقدوس453 إيطاىليإكرم إلصاوى مبى

إيطاىليإكرم سمب  عبدإلننى عبدإلحفيظ حسن454

إيطاىليإالء إمب  سيد دمحم عطيه455

ي456
ن
إيطاىليإالء إمب  عباس إلسنديوب

إيطاىليإالء عفيفن عبدإلغنن إبرإهيم457

إيطاىليإالء دمحم عبدإلرؤف عبدإلفتاح458

إيطاىليإلسيد حسام دمحم عىل حسن عىل459

إيطاىليإلمعتصم عماد إلدين حمدى إحمد460

ة يحن  زكريا جودة461 إيطاىليإمب 

ي نرص462 ه مكرم عجاينى إيطاىليإمب 

إيطاىليإمينة دمحم عوإض فرج إمبابى463

ف عبدإلعظيم معروف464 إيطاىليإية إرسر

يال465 ي سمعان غبى
ن
إيطاىليإيرينن روماب

إيطاىليإيمان عاطف محمود دمحم دمحم466

إيطاىليإيمان نادى فوزى إبرإهيم إحمد467

إيطاىليإيناس وإئل إحمد دمحم سعده468

إيطاىليإيه عبد إلاله دمحم عبد إلمطلب إلنجار469

إيطاىليإيه مدحت بدير عبدإلخالق470

إيطاىليأسماء ماهر مصطفن عبد إلقادر إلعنتبىل471

إيطاىليآيه سعيد فالح مدكور472

إيطاىليآيه عبد إلنارص دمحم عبدإلفتاح إلزعىط473

إيطاىليبسمله إسعد دمحم عبد إلرحمن عبد إلكريم474

إيطاىليبسمله إيمن محمود عىل475

إيطاىليبسمله صالح دمحم سلطان476

إيطاىليبسمله عبد إلمنعم إلسيد دمحم477

إيطاىليبسمله دمحم فرماوى عىل478

إيطاىليبسمله وليد فؤإد دمحم إلغزإوى479

إيطاىليبسمله يارس عبدإلرحمن إبو إلعطا480
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ف عبد إلغفور عبد إلعزيز481 إيطاىليبسنت إرسر

إيطاىليبسنت إيهاب دياب بيوىم إلسيد482

إيطاىليبسنت تامر بكر متوىل عبده إسماعيل483

إيطاىليبسنت سمب  إحمد عبدإلعليم484

إيطاىليبسنت صابر عبد إلحميد إبرإهيم سيف إلدين485

إيطاىليبيشوى مرقص كمال سليمان خليل486

إيطاىليبيشوى نبيل إبرإهيم بله487

إيطاىليتسنيم إبرإهيم إحمد عىلي إبرإهيم488

ن حسن محيلبه489 إيطاىليتف  طارق دمحم حسي 

إيطاىليجنا عالء إلدين هاشم محمود حسن490

إيطاىليجنه دمحم سعيد دمحم491

إيطاىليجنه دمحم محمود حسنن إلسيد492

ن493 إيطاىليجوزيف جاد ميالد رسجيوس سفي 

إيطاىليجومانا دمحم مختار عبدإلمفيد متوىلي494

إيطاىليجيسيكا جودة شحاتة جوده بشاى495

إيطاىليحبيبه إلسيد ثابت عىل496

إيطاىليحبيبه حسام إلسيد عبدإلسالم إبو إلخب 497

إيطاىليحبيبه رضا إبرإهيم دمحم498

إيطاىليحبيبه عالء عبدإلهادى إحمد عطيه499

إيطاىليحبيبه عىلي فوزي عىلي دمحم500

إيطاىليحبيبه دمحم محمود دمحم سالم501

إيطاىليحسناء صالح عبدإلحليم غنيم دمحم502

ي503
نس نرص عىل إبو رإضن ن إلبى إيطاىليحني 

ن عاطف صالح إلسيد محمود504 إيطاىليحني 

ن عىل حسن عىل505 إيطاىليحني 

إوى دمحم حسب هللا506 إيطاىليخلود حسب هللا إلشبى

إيطاىليخلود محمود دمحم عرفه شبايك507

إيطاىليدإليا خالد جمال سيد508

ن رمضان509 إيطاىليدإليا سعد حسي 

إيطاىليدنيا رمضان مختار رمضان شطا510
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يف عبد إلمعىط يوسف511 إيطاىليدنيا رسر

إيطاىليدنيا دمحم فاروق عبد إلرحمن جمعه512

إيطاىليدينا إحمد سيد دمحم513

إيطاىليدينا محمود رجب حسن514

إيطاىليرإنا رضا حسنن بهجت عىل515

إيطاىليرإنيا دمحم صالح إلدين دمحم516

يف إمام عبيد عبد إلعزيز517 إيطاىليرحمه رسر

إيطاىليرحمه يارس محمود إحمد518

إيطاىليرزإن ميشه باىه إلدين إلكالف519

إيطاىليرضوى رمضان عبد إلرحيم إبرإهيم دمحم520

إيطاىليرضوى سيد دمحم صالح521

إيطاىليرنا عصام إلدين دمحم عىل522

إيطاىليرنا هشام إسماعيل عطيه523

ن إبو إلعز524 إيطاىليرهف سامح دمحم عىل عىل حساني 

إيطاىليروإن تامر عبد إلحميد عبد إلرإزق525

إيطاىليروإن سامح عبد إلرحمن رمضان526

إيطاىليروإن ساىم دمحم طلعت دمحم بطل527

إيطاىليروإن عبد إلفتاح عبد إلعزبز دمحم أبورإوى528

إيطاىليروإن دمحم رضا إسعد عبد إلمجيد دمحم529

إيطاىليروإن مصطفن عبد هللا عىل530

إيطاىليروضه إحمد حسن إحمد531

إيطاىليروضه جالل جابر زك خرصن532

إيطاىليرؤى إحمد عزب يوسف533

إيطاىليرؤى ممدوح إحمد صالح534

إيطاىليرؤي عالء عبدإلعزيز دمحم إلسبع535

إيطاىليري  هام صفوت صادق نادى536

إيطاىليزهرإء عارف إبرإهيم عبدإلجوإد دبيس537

إيطاىليزياد عابد محمود دمحم إحمد538

إيطاىليزينب إحمد دمحم فهىم539

إيطاىليزينب إلسيد إلسيد إبرإهيم دمحم إلناىهي540
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إيطاىليسارة إلسيد مرىس إلسيد541

ي إسماعيل542
 
إيطاىليسارة حمادة شوق

إيطاىليساره عبدإلظاهر حمدإن حمد543

إيطاىليساره محمود إحمد محمود درإوى544

إيطاىليسلىم حسن عوض إبرإهيم أحمد545

إيطاىليسلىم خالد عبد إلفتاح محفوظ546

 معروف إلمدبوىل547
ن
إيطاىليسلىم هاب

إيطاىليسلىم وجيه رفيق فهىم548

إيطاىليسلوى دمحم عبدإلحميد دمحم مسلم549

إيطاىليسلوى دمحم عبدإلعظيم دمحم550

إيطاىليسلوى محمود إبرإهيم إلسيد عسكر551

إيطاىليسماء عماد إحمد إلمجاهد عبد إلحميد552

إيطاىليسماء دمحم طلبه همام إلعاض553

إيطاىليسماء محمود عزت دمحم554

إيطاىليسندس عبد إلرحمن دمحم حامد عبد إلعزيز555

إيطاىليسندس محمود حسن عىل556

إيطاىليسهيلة عمرو عىلي عبدإللطيف عشماوي557

ف حسن عثمان558 إيطاىليسهيله إرسر

ن دمحم إلعدىلي559 إيطاىليسهيله حسن حسي 

إيطاىليسوزإن صبىح محمود حسن فايد560

ن عبدإلعال561 إيطاىليسيف إلدين عمرو حسي 

إيطاىليسيمونه عزت إلسيد جاويش562

إيطاىليشذإ فتىح عمر عيىس إلمعلم563

وق جمال عويس إلسيد564 إيطاىليرسر

إيطاىليشهاب مصطفن دمحم مصطفن دمحم565

إيطاىليشهد طلعت دمحم عبد إلهادى566

إيطاىليشهد عبدإلحميد حسن إحمد إلدقلة567

إيطاىليشهد عبدإلننى دمحم زمقان دمحم568

إيطاىليشهد فكري رضوإن دمحم569

إيطاىليشهد ماجد دمحم حسن570
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إيطاىليشهد ماهر دمحم عىلي571

إيطاىليشهد مصطفن عبدإلصمد عبدإلحكيم572

ى سامر سمب  لبيب فرج573 إيطاىليشب 

إيطاىليشيماء عامر دمحم محمود عاشور574

575
 
ن إلمزإب إيطاىليضىح دمحم دمحم حسي 

إيطاىليضىحي دمحم تهاىمي عبدإلمقصود576

إيطاىليعبد إلرحمن عصام عبد إلحليم عبد إلرحمن577

ن عبد إلحميد عبد إلمجيد578 إيطاىليعبد هللا حسي 

إيطاىليعبد هللا عادل عبد إلحميد إحمد عىل579

إيطاىليعبدهللا رضا سعيد إلسيد درويش580

إيطاىليعبب  حسن زك إلسيد581

ن582 إيطاىليعىل سيد عىلي حسي 

إيطاىليعمر إبرإهيم كمال دمحم583

إيطاىليعمر طارق مسعد دمحم إلقاضن584

إيطاىليعمر دمحم إبرإهيم عبدإلغفار585

إيطاىليفاطمة فرج عبدإلعال عبدإلننى586

إيطاىليفاطمه إحمد رمضان إبرإهيم587

إيطاىليفاطمه إلسيد دمحم إلسيد شحاته588

إيطاىليفاطمه جمال زإرع عبدإلعاىط عويس589

إيطاىليفاطمه جمعه خلف مصطفن590

ن عبدإلمعز إلسيد إبرإهيم591 إيطاىليفاطمه حسي 

إيطاىليفاطمه خالد حمايه دمحم592

إيطاىليفاطمه دمحم طه عىل593

إيطاىليفرح محمود رمضان دمحم جارج594

ينا شنوده سليمان عبد إلمسيح595 إيطاىليفب 

إيطاىليكريمة مجدى إلسيد دمحم عثمان596

إيطاىليكريمه خالد سيد إبرإهيم597

لس إسامه يوسف غاىل598 إيطاىليكب 

إيطاىليلورإ نادى جرجس مجىل599

إيطاىليمادونا ممدوح ناجح غاىل600
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لس601 إيطاىليمارتينا ثروت مكرم كب 

إيطاىليماروالين مينا فؤإد إلياس602

 إنور ميخائيل603
ن
إيطاىليمارينا روماب

 منصور604
 
ى شوق إيطاىليمارينا صبى

إيطاىليدمحم إبرإهيم إلسيد دمحم إلخوىل605

إيطاىليدمحم إحمد رمضان مدبوىل606

إيطاىليدمحم إسامة شعرإوى إحمد607

إيطاىليدمحم إلسيد دمحم إلسيد عبد إلمجيد608

إيطاىليدمحم دمحم عىلي عيد دمحم سالم609

إيطاىليدمحم محمود صابر حسن610

إيطاىليدمحم محمود دمحم محمود إلجمل611

إيطاىليدمحم مصطفن دمحم دمحم عىل612

إيطاىليدمحم منصور صالح إبرإهيم إبو جادو613

إيطاىليمحمود إحمد عزوز إحمد614

إيطاىليمحمود إمام دمحم لطفن دمحم615

ن616 إيطاىليمحمود خالد محمود إمي 

إيطاىليمحمود عيد سليمان دمحم617

إيطاىليمحمود دمحم محمود بيوىم618

إيطاىليمروه حسن سالمه حسن دياب619

إيطاىليمروه عاطف حميدو سالمه عماره620

621
ن
إيطاىليمريم إحمد رفاع سيد إحمد إلفخرإب

إيطاىليمريم إحمد عبد إلحليم فرحات622

إيطاىليمريم إيمن إبرإهيم إحمد عىلي623

إيطاىليمريم جمال حامد دمحم عىل624

إيطاىليمريم حماده عبد إلحكم دمحم قناوى625

إيطاىليمريم زكريا صبح حسن626

إيطاىليمريم شوكت إسماعيل شحاته627

إيطاىليمريم صالح إسماعيل عبد إلمعبود628

إيطاىليمريم عادل فؤإد عزيز629

إيطاىليمريم عصام كامل عىل630
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إيطاىليمريم عالء خلف حسن631

إيطاىليمريم عىل عبدإلعزيز صادق عىلي632

ي محمود633
إيطاىليمريم كمال عبد إلرإضن

إيطاىليمريم محمود عبدإلحميد محمود634

إيطاىليمريم مصطفن فاضل حسن عىل635

إيطاىليمريم يوسف عبدإللطيف يوسف إلمب 636

إيطاىليمصطفن إبرإهيم حسن إبرإهيم إلحدإد637

إيطاىليمصطفن إحمد فتىح عبد إللطيف638

ن إلطحان639  حسي 
إيطاىليمصطفن عمرو مصطفن

إيطاىليمصطفن محمود عبد إلحليم دمحم640

إيطاىليمصطفن محمود دمحم محمود بهلول641

ى عاشور إبرإهيم642 إيطاىليملك إحمد صبى

إيطاىليملك إيهاب عبدإلحميد حسن643

ن644 إيطاىليملك خالد عبد إلحميد عبد إلحميد حسي 

ن645 إيطاىليملك ماهر دمحم إلشحات حسي 

إيطاىليمنار إبرإهيم دمحم فتوح646

إيطاىليمنار إحمد إبرإهيم عبد إلمعىطي647

إيطاىليمنار عبدإلرحمن عبدإلرحمن إلسيد عامر648

إيطاىليمنال مسعد دمحم عبدإلعاىطي649

إيطاىليمنة هللا إحمد دمحم عنب  سيد إحمد650

ن مصطفن651  إمي 
ن وصفن إيطاىليمنه هللا إمي 

إيطاىليمنه هللا سمب  عبدإلرإزق عبدإلرحمن652

إيطاىليمنه هللا عصام إحمد دمحم653

إيطاىليمنه هللا دمحم حافظ إلسيد حسن654

إيطاىليمنه هللا دمحم سيد دمحم655

إيطاىليمنه مجدى ساىم حامد سليمان إلطب 656

إيطاىليمنه دمحمين عبد هللا عىل657

إيطاىليمنن مجدى فريد عامر عىل658

إيطاىليمؤمن حامد صابر عطيه إلمرىس659

إيطاىليميار دمحم محمود سعيد إدم660
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نا ممدوح لويس عبدإلشهيد661 إيطاىليمب 

إيطاىليميسون نارص عبدإللطيف فضل662

ي مرجان663
إيطاىليمينا إيليا من 

إيطاىليناديه إحمد شعبان إحمد664

إيطاىلينجالء فتىحي عبدإلفتاح عىلي665

إيطاىلينجوى وليد إبرإهيم دمحم666

يف إبرإهيم دمحم سعد667 إيطاىليندإء رسر

إيطاىليندى إحمد عبد إلقدوس دمحم668

إيطاىليندى بدوى هاشم عبدإلاله669

إيطاىليندى سيد دمحم سيد670

إيطاىليندى محمود سعد حامد عىل671

إيطاىليندى مصطفن عبده عبده أبو قوره672

إيطاىليندى يارس فريد عيىس عبدإلفتاح673

إيطاىلينرفانا عدىل ميالد عدىل674

ن ساىم قاصد فرج675 إيطاىلينرمي 

إيطاىلينهال بيوىم عبدإلقادر بيوىم بركه676

يف رفعت إبرإهيم677 إيطاىلينىه رسر

إيطاىلينىه طارق زكريا جودة678

إيطاىلينورإ نادر دمحم لطفن محرم679

إيطاىلينورهان حمدى سعيد حسن680

ي عىلي681
إيطاىلينورهان سيد مصطفن

إيطاىليهاجر إبوبكرإلصديق عوض إلكريم عباس عىلي682

إيطاىليهاجر سيد دمحم عبدإلكريم683

إيطاىليهبه هللا دمحم عبدإلستار يس684

إيطاىليهنا إحمد عبد إلستار محمود إحمد685

 عثمان إبو بكر686
 
إيطاىليهنا هشام شوق

إيطاىلييارإ يارس حمدى إحمد687

إيطاىليياسمينه إيهاب عبد إلمنعم إلعوضن مصطفن688

ى رزق رزق689 إيطاىلييمنن رزق صبى

إيطاىلييمنن هشام دمحم عليوه690
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إيطاىلييوأنا صبىح صابر سعيد691

إيطاىلييوستينا سمب  زإهر بولس692

إيطاىلييوسف إحمد دمحم إلبدوى693

إيطاىلييوسف إسامه إمام بدوى غباىسر694

 محمود695
ن
إيطاىلييوسف إسامه عيد عبدإلشاق

إيطاىلييوسف أحمد عبد إلستار ؤبرإهيم يوسف696

إيطاىلييوسف خالد إبرإهيم حنفن697

إيطاىلييوسف صالح فكري عبدإلقوي698

إيطاىلييوسف عمرو فؤإد إلسيدعبد إلسالم699

إيطاىلييوسف دمحم إحمد عبد إلعال عىل700

إيطاىلييوسف دمحم إلسيد بيوىمي701

ي فاروق إلسيد دمحم سليمان702
إيطاىلييوسف مصطفن

إيطاىلييوسف هشام إبرإهيم إحمد703

يإبانوب إسامه إسحاق وهيب704
ن
إسباب

يإبرإهيم فهىم إبرإهيم فهىم إلبنهاوى705
ن
إسباب

يإحمد إيمن سيد دمحم706
ن
إسباب

ي دمحم إلسيد عيىس707
يإحمد خالد حنفن

ن
إسباب

يإحمد سامح دمحم كمال دمحم708
ن
إسباب

يإحمد سالمه هيكل دياب عز إلعرب709
ن
إسباب

يإحمد طارق بيوىمي طه إحمد710
ن
إسباب

يإحمد عالء عبدإلفتاح دمحمى711
ن
إسباب

يإحمد عمر فوزي إحمد712
ن
إسباب

يإحمد دمحم زكريا دمحم713
ن
إسباب

يإسامه إبرإهيم دمحم دمحم إبو ريه714
ن
إسباب

يإرسإء حافظ عبدإلمنعم عبدإلفتاح715
ن
إسباب

يإرسإء حسن عبد إلحميد معوض716
ن
إسباب

يإرسإء عبد إلعظيم عبد إلعليم إصالن717
ن
إسباب

يإرسإء عمرو مصطفن عبدإلعزيز718
ن
إسباب

يإرسإء دمحم إلسيد دمحم بدوى719
ن
إسباب

يإرسإء نبيل عبدإلمنعم محمود720
ن
إسباب
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ن721 يإرسإء هشام سيد حسي 
ن
إسباب

ي عبدإلفتاح722
يإسالم جادهللا مصطفن

ن
إسباب

يإسالم مصطفن حامد إلعدوي723
ن
إسباب

ن724 يإسماء عمر دمحم حسي 
ن
إسباب

يإسماء متوىل إلسيد عبد إلفضيل إبرإهيم725
ن
إسباب

ى726 يإسماء دمحم إلسباع عىل إلبحقب 
ن
إسباب

يإشجان شحات عزب دمحم727
ن
إسباب

يإالء إحمد فوزى عبد إلرإزق728
ن
إسباب

729
 
يإالء نزيه دمحم فرج عرإق

ن
إسباب

يإمال سالم دمحم سالم عىل730
ن
إسباب

ف عىل يوسف يوسف731  إرسر
ن
يإماب

ن
إسباب

يإمنيه جادإلرب إبرإهيم دمحم732
ن
إسباب

ه عالء حسن عبد هللا733 يإمب 
ن
إسباب

يإميمه مدكور دمحم مدكور734
ن
إسباب

يإمينه إبرإهيم إبرإهيم عبد إلرحمن كرسون735
ن
إسباب

قاوى736 يإنىحى فايز دمحم إلشحات إلشر
ن
إسباب

ي737
ن مهنن ي رفعت إمي  يإنىحى

ن
إسباب

يإية سيد دمحم إحمد عفيفن738
ن
إسباب

يإيمان إحمد مصطفن درويش ريان739
ن
إسباب

يإيمان زك إحمد عىل إلصياد740
ن
إسباب

يإيمان طاهر عبدإلمنصف سيد741
ن
إسباب

يإيه مدثر حسن صالح742
ن
إسباب

يأمنيه طارق دمحم سعيد743
ن
إسباب

يآالء وإئل عبد إلحميد درويش744
ن
إسباب

يآيه إلسيد دمحم دمحم إلدويك745
ن
إسباب

يف شكرى حنا746 يبربارإ رسر
ن
إسباب

يبسنت إكرم عاطف بيوىم دمحم747
ن
إسباب

يترتيل إحمد عزب يوسف748
ن
إسباب

يتسبيح يارس عبد إلفتاح دمحم إلحسينن749
ن
إسباب

يتسنيم إسامه إحمد محمود750
ن
إسباب
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يتسنيم حسن إسماعيل إحمد فهىم إسماعيل751
ن
إسباب

يتسنيم فوزى عبد إلحميد دمحم عىل752
ن
إسباب

يتسنيم نارص عبد إلمجيد دمحم إلحاكم753
ن
إسباب

يتف  عالء عبد إللطيف إحمد طبانه754
ن
إسباب

ي يارس عباس عبدإلعاىطي755
يتف 

ن
إسباب

 عبد إلحكيم756
 
يجنن دمحم صدق

ن
إسباب

ي خالد دمحم إبوإلحسن757
يجنن

ن
إسباب

758
ن
يجودى إحمد دمحم إلسيد إلتلباب

ن
إسباب

يحازم دمحم إسماعيل حجازى محمود759
ن
إسباب

يحبيبه عماد دمحم سالمه760
ن
إسباب

ن761 يحبيبه عمرو دمحم حسي 
ن
إسباب

يحبيبه مجدي عبدإللطيف عبدإلعزيز762
ن
إسباب

يحبيبه دمحم فاروق إسماعيل763
ن
إسباب

يحبيبه ممدوح دمحم دمحم عبد إلىح764
ن
إسباب

يحبيبه موىس عبدإلخالق عبدإلعزيز حماد765
ن
إسباب

ي حسن عبدإلجوإد766
ن
يحسن هاب

ن
إسباب

يحمدى عبدإلعزيز حمدى رمضان دمحم767
ن
إسباب

يحنان شكري عبدإلعليم إحمد768
ن
إسباب

ن إحمد محمود دمحم خليل769 يحني 
ن
إسباب

ف إحمد سالم عىل770 ن إرسر يحني 
ن
إسباب

ن دمحم إلسيد دمحم إبرإهيم771 يحني 
ن
إسباب

يخلود دمحم عبد إلمؤمن إحمد772
ن
إسباب

يدينا إحمد دمحم إحمد  ماضن773
ن
إسباب

ي عبدإلوهاب774
ن
يدينا عاطف إلكيالب

ن
إسباب

يرإنيا إحمد سيد إمان سعيد775
ن
إسباب

يرباب جمال سعيد عىل776
ن
إسباب

ن حموده عبد هللا جحا777 ن إحمد إمي  يرحمه إمي 
ن
إسباب

يرحمه عرفان عىلي حسن778
ن
إسباب

يرحمه دمحم رضوإن عىل779
ن
إسباب

يرحمه دمحم سمب  يوسف رجب780
ن
إسباب
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يرحمه مسعد إبرإهيم إلخوىل781
ن
إسباب

يرضوه إكرم إحمد عبدإلهادى782
ن
إسباب

يرضوى سالمه حنفن مدبوىل783
ن
إسباب

 دمحم مسعود784
 
يرضوى دمحم عبدإلباق

ن
إسباب

ن فهىمي دمحم كحله785 يرنا إيمن حسي 
ن
إسباب

يرنا بهاءإلدين دمحم إبرإهيم786
ن
إسباب

يروإن إمجد دمحم إبوإلوفا787
ن
إسباب

يروإن مهرإن رمزى عبد إللطيف مهرإن788
ن
إسباب

ن789 يرودينه إحمد دمحم إمي 
ن
إسباب

يروضه حسام إلدين فكرى عىل790
ن
إسباب

يرؤى إحمد دمحم ساىمي عبد إلمجيد791
ن
إسباب

يريم صالح عبدإلمجيد دمحم زيد792
ن
إسباب

يريم نبيل عبد إلحميد عبد إلحميد سليم793
ن
إسباب

ن794 يزياد إحمد دمحم عبدإلسالم الشي 
ن
إسباب

يزياد جمال عبد إلعزيز إحمد795
ن
إسباب

يزياد رمضان كامل عمرو796
ن
إسباب

يزياد دمحم عىل عبد إلعزيز797
ن
إسباب

يزينب إلسيد عىل صالح798
ن
إسباب

يزينب جمال شفيق حلىم مصطفن799
ن
إسباب

يزينب رمضان سيد مصطفن800
ن
إسباب

يزينه دمحم درويش إحمد801
ن
إسباب

يساره سيد حلىمي سيد802
ن
إسباب

يساره دمحم عبدإلفتاح دإغر803
ن
إسباب

يساره مصطفن دمحم إبرإهيم خاطر804
ن
إسباب

يسلىم عىل عبده إلسيد عمر805
ن
إسباب

يسماء عبدإلحميد دمحم عبدإلحميد إبوإلسعود806
ن
إسباب

يسناء مكرم عىل نادى807
ن
إسباب

يسندس إحمد عبد إلل ه عبد إلمنعم808
ن
إسباب

ي809
ن
يسندس صالح إلسيد إلنعماب

ن
إسباب

يسهيله يارس مصطفن عثمان810
ن
إسباب
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يشاهيناز إيهاب دمحم إحمد سعد811
ن
إسباب

يشدوى سمب  عبده عىل عبد إلرحمن812
ن
إسباب

يشهد رشدي عبدإلعال يوسف813
ن
إسباب

يشهد رمضان إحمد عيد سلطان814
ن
إسباب

يشهد دمحم عبدإلمجيد إمام815
ن
إسباب

يشهد مصطفن عبد إلمحسن حامد مصطفن816
ن
إسباب

يشيماء دمحم كمال إلسيد817
ن
إسباب

يصابرين حماده دمحم محمود818
ن
إسباب

يطه عصام رمضان يوسف819
ن
إسباب

يعبد إلرحمن عصام سيد دمحم820
ن
إسباب

يعبد إلرحمن وحيد عبد هللا عبد هللا رمضان821
ن
إسباب

يعبدإلرحمن طارق حسنن إبرإهيم دمحم822
ن
إسباب

ى823  إلبحب 
يعبدإلرحمن هشام لطفن

ن
إسباب

يعبدهللا خميس إلسعيد دمحم824
ن
إسباب

يعىل عصام فوزى عىل825
ن
إسباب

يعلياء إحمد محمود عىل دمحم حجاج826
ن
إسباب

ي هشام عبدإلعزيز دمحم827
يعلياء مصطفن

ن
إسباب

يعمر ثروت دمحم دمحم سيد إحمد جنيدي828
ن
إسباب

يعمر حماده هالل دمحم829
ن
إسباب

قاوى830 يعمر طارق حسنن إلشر
ن
إسباب

831
ن
يعمر عمرو فريد إحمد إلقباب

ن
إسباب

ن حسن832 يعمر دمحم عبد إلحفيظ حسي 
ن
إسباب

يعمر مصطفن عىل عبد إلىح إلرخ833
ن
إسباب

 عشماوى إحمد834
ن
يعمر هاب

ن
إسباب

يعمر يارس محمود صادق835
ن
إسباب

يعمرو جمال عبدإلمنعم إبرإهيم836
ن
إسباب

837
ن
يعمرو خالد سعد عبده بسيوب

ن
إسباب

يعمرو دمحم دمحم إحمد إلسباع838
ن
إسباب

يغرإم إلعزب إلعزب حموده839
ن
إسباب

يغيدإء نجدى إحمد عبد إلموىل إلطنطاوى840
ن
إسباب
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841
 
يفارس عمرو حلىم مصطفن إلدسوق

ن
إسباب

يف842 يفاطمة إلزهرإء عماد حمدى عبدإلقادر رسر
ن
إسباب

يفاطمه دمحم عبدإلظاهر دمحم843
ن
إسباب

يفرح مجدي مدبوىلي محمود844
ن
إسباب

 عبدإلحليم عىل شلنى845
ن
يفرح هاب

ن
إسباب

ن حسن846 يفرح هشام إمي 
ن
إسباب

يفرح هشام محمود إبرإهيم847
ن
إسباب

يفرح يارس عبدإلرحيم عبدإلحميد848
ن
إسباب

يفرحه حمدي عىلي حسن849
ن
إسباب

يفريده يارس دمحم عبدإلسالم850
ن
إسباب

يكريم سالمة سالمة إلسيد851
ن
إسباب

يكريم مرىسي عبدإللطيف عبدإللطيف852
ن
إسباب

يكالرإ نبيل جابر تناغو فرج853
ن
إسباب

يكمال عبدإلستار عبدهللا عبدإلخالق854
ن
إسباب

ى خالد دمحم دمردإش مرإد إلدإىل855 ن يكبن
ن
إسباب

يمادونا عصام بولس زك فانوس856
ن
إسباب

يمارنيت ماجد فؤإد عبد إلشهيد جرجس857
ن
إسباب

يماريا جون فضيل عجاينى858
ن
إسباب

يمارينا إيمن زكريا إقالديوس859
ن
إسباب

ى فهيم860 يمارينا سامح خب 
ن
إسباب

يماهيتاب مصطفن حبيب فهىم861
ن
إسباب

يمايكل عماد إبرإهيم صادق862
ن
إسباب

يدمحم إحمد إبرإهيم إحمد863
ن
إسباب

يدمحم إيهاب لملوم سيد864
ن
إسباب

يدمحم حسام سعد إبرإهيم خليل865
ن
إسباب

يدمحم رإىم دمحم عبد إلحميد عىل866
ن
إسباب

يدمحم زينهم دمحم إحمد إلمرصى867
ن
إسباب

يدمحم سيد عىل إبرإهيم868
ن
إسباب

يدمحم عادل دمحم عبدإلسالم869
ن
إسباب

يدمحم عيد سعيد إبوبكر870
ن
إسباب
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ه871 يدمحم دمحم إلسيد دمحم مغب 
ن
إسباب

ي872
يدمحم دمحم عبدإلمنعم إحمد رإضن

ن
إسباب

يدمحم محمود عزتىل عبدإلسالم873
ن
إسباب

يدمحم وليد سعيد زين إلعابدين874
ن
إسباب

يدمحم يارس نبيل دمحم875
ن
إسباب

يمحمود عىلي محمود دمحم عطيه876
ن
إسباب

يمحمود دمحم عبدإلمجيد إحمد هريدى877
ن
إسباب

يمحمود مصطفن محمود إبرإهيم878
ن
إسباب

 سمب  سيد879
ن
يمحمود هاب

ن
إسباب

يمروإن سيد زينهم مرىسي880
ن
إسباب

ن881 يمريم جرجس نادى إمي 
ن
إسباب

يمريم عاطف سيد عبدهللا882
ن
إسباب

يمريم عبد إلجوإد فهىم عبد إلجوإد883
ن
إسباب

يمريم عبدهللا سلطان عبدهللا884
ن
إسباب

يمريم مجدي دمحم عبدإلمقصود885
ن
إسباب

يمريم دمحم فاروق عوض إلبليىه886
ن
إسباب

يمريم دمحم دمحم إلطحان887
ن
إسباب

يمريم دمحم مصطفن إبوزيد888
ن
إسباب

ن إحمد889  إحمد حسي 
يمصطفن

ن
إسباب

يمعاذ دمحم سيد دمحم890
ن
إسباب

يملك إحمد عبدإلحميد إحمد دمحم891
ن
إسباب

يملك إحمد عبدهللا منصور عطوه892
ن
إسباب

ن893 يملك عابد رمضان عىلي حساني 
ن
إسباب

يملك مجدي فوزى محمود متوىل894
ن
إسباب

يملك نارص دمحم عبدإلعظيم895
ن
إسباب

يملك وليد عبدإلحميد عزب896
ن
إسباب

يد قنديل897 ن يمنار إلسيد إبو إلب 
ن
إسباب

يمنار إلمهدى محمود مصطفن898
ن
إسباب

يمنال إحمد إبرإهيم إحمد إلجوهرى899
ن
إسباب

ف إلمتوىل دمحم إلشحات900 يمنه هللا إرسر
ن
إسباب
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يمنه هللا حسن إحمد حسن901
ن
إسباب

يمنه هللا سلطان عبدإلسالم إبرإهيم902
ن
إسباب

يمنه هللا دمحم توفيق دمحم903
ن
إسباب

يمنه هللا دمحم محمود شطا904
ن
إسباب

يمنه هللا محمود حمدى رمضان905
ن
إسباب

يمنه هللا هاشم سعد حمزه عبدإلوهاب906
ن
إسباب

ى محمود مصطفن إلصعيدي907 يمنه صبى
ن
إسباب

يمنه يارس مصطفن مصطفن سلطان908
ن
إسباب

يمهند صبىح دمحم عىل زلط909
ن
إسباب

يمهند عبد إلحكيم عبد إلاله إبرإهيم صقر910
ن
إسباب

ن دمحم عشماوى911 يمؤمن إكرإىم إمي 
ن
إسباب

يىم نارص إحمد سيد912
ن
إسباب

ي913
ن
يىمي خالد عمر عبدإلقادر إلدلبشاب

ن
إسباب

ي سعيد إبوبكر914
ن
يىمي هشام إحمد هاب

ن
إسباب

يميار مجدى عبدإلسميع عمرى915
ن
إسباب

نا إحمد فؤإد عبد إلجوإد عثمان916 يمب 
ن
إسباب

917
 
ينادين رضا إلسيد عبد إلباق

ن
إسباب

ينادين دمحم زك حامد عفيفن918
ن
إسباب

ينانىس عالء عاشور عبد هللا919
ن
إسباب

يندى عصام إبرإهيم دمحم920
ن
إسباب

يندى عىل عبد إلمنعم دمحم مصلىح921
ن
إسباب

يندى فتىح إحمد عوده922
ن
إسباب

يندى دمحم عبد إلرحمن دمحم923
ن
إسباب

يندى وليد عىل عبدإلعال924
ن
إسباب

ينهال إحمد دمحم عبد إلفتاح عبد إلوهاب925
ن
إسباب

ف دمحم يوسف926 ينور إرسر
ن
إسباب

ي927
ن
ينور رإىمي إحمد إسماعيل بسيوب

ن
إسباب

ينور كريم ربيع دمحم928
ن
إسباب

ينورإلدين دمحم فتح هللا محمود929
ن
إسباب

ينورإن عمرو يوسف إحمد مرزوق930
ن
إسباب
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 مرإد إبرإهيم931
ن
ينورإن هاب

ن
إسباب

ينورهان عاطف عىل إبوشيب عيد932
ن
إسباب

ينورين نارص عبد إلسميع طلحه933
ن
إسباب

ن934 ن رمضان محمود حسني  مي  ينب 
ن
إسباب

يف سعد سليمان دإود935 يهاجر رسر
ن
إسباب

يهاجر دمحم حافظ إحمد إحمد936
ن
إسباب

ي توفيق937
 
يهايدي إمب  شوق

ن
إسباب

يهدى عبد إلسالم دمحم إسماعيل إلشعرإوى938
ن
إسباب

يهمسه طارق إلسيد دمحم شعيشع مندور939
ن
إسباب

يهنا إحمد حمدى حسن دمحم إلجمال940
ن
إسباب

يهنا حاتم دمحم صفوت حسن941
ن
إسباب

يهنا خالد إلسيد دمحم942
ن
إسباب

يهنا رإفت عبد إلمجيد مرىسي943
ن
إسباب

يهنا عاطف إحمد مرعي944
ن
إسباب

يهند مصطفن دمحم سعيد945
ن
إسباب

يوعد دمحم إلسيد دمحم كريم946
ن
إسباب

ييارإ عمرو سيد يس947
ن
إسباب

ييارإ نزيه دمحم عطيه عبدهللا948
ن
إسباب

ن إحمد دمحم ثروت إحمد سليمان949 يياسمي 
ن
إسباب

ييوسف إيمن كمال عبد إلحميد950
ن
إسباب

ييوسف عبدإلرحمن حسن دمحم إبرإهيم951
ن
إسباب

ييوسف كرم إبوإلمجد دمحم952
ن
إسباب

ييوسف دمحم منصور دمحم عوف953
ن
إسباب

يإبتهال خالد متوىل خرصن إلوكيل954
ن
إلماب

يإبرإر عبد إلاله دمحم عطا هللا عبد إلاله955
ن
إلماب

يإحمد إسماعيل عبدإلوهاب دمحم956
ن
إلماب

 عبدإلسالم مىحي إلدين957
ن
يإحمد إليماب

ن
إلماب

يإحمد إمب  سنن إلدين دمحم958
ن
إلماب

يإحمد رإئف محمود سيد959
ن
إلماب

يإحمد عادل سيد دمحم960
ن
إلماب
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يإحمد عىلي عبدإلمقصود صالح961
ن
إلماب

يإحمد دمحم إلسيد عبدإلخالق عزيزه962
ن
إلماب

يإحمد وإئل دمحم إبرإهيم بركات963
ن
إلماب

يإروى عبدإلرحيم فاروق عبد إلرحيم إللوىلي964
ن
إلماب

ي دمحم محمود دمحم965
يإروي مصطفن

ن
إلماب

يإرسإء إحمد عىل صالح عىل966
ن
إلماب

يإرسإء حسن إمام حسن عبد إلعال967
ن
إلماب

ن إلسيد968  حسي 
ن حنفن يإرسإء حسي 

ن
إلماب

يإرسإء سعيد عبدإلحكيم عبدإلجوإد969
ن
إلماب

يإرسإء عاصم عبدإلعزيز مندور970
ن
إلماب

يإسماء عبدإلعظيم سيد دمحم971
ن
إلماب

يإسماء عماد دمحم توفيق972
ن
إلماب

973
 
يإسماعيل وليد يوسف عبده إلنشوقاب

ن
إلماب

974
 
يإالء عادل دمحم فكرى دسوق

ن
إلماب

ى إلمرىس غبور975 يإالء يارس خب 
ن
إلماب

يإلزهرإء عمر عبدإلحميد خليل نصار976
ن
إلماب

يإمل عبدإلحكم عبدإلموجود عبدإلحكيم977
ن
إلماب

يإمنيه عماد إحمد دمحم دمحم978
ن
إلماب

 جعفر عبدإللطيف979
ن
يإنس هاب

ن
إلماب

يإيالريا إيهاب مالك بولس سعد980
ن
إلماب

يإيمان خميس إبو إلفضل إحمد سليمان981
ن
إلماب

يإيمان عادل دمحم عبد إلعزيز982
ن
إلماب

ن983 يإيه إبرإهيم صابر حسي 
ن
إلماب

يإيه سيد طلعت خليل إبرإهيم984
ن
إلماب

يإيه شعبان زك بيوىم جمعه985
ن
إلماب

يإيه عاطف دمحم إبوإلعباس986
ن
إلماب

يإيه عباده عبدإلرإزق عىلي987
ن
إلماب

يإيه مجدى عبد إلحميد دمحم عىل988
ن
إلماب

يإيه دمحم حسن عبدإلعال إبوزيد989
ن
إلماب

يبسمله إبرإهيم دمحم إلسيد990
ن
إلماب
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يبسمله عبده إحمد عجور991
ن
إلماب

 دمحم رأفت دمحم دمحم عىل992
ن
يبسمه هاب

ن
إلماب

يبسنت إيمن إبرإهيم لبيب سالمه993
ن
إلماب

يبسنت هشام عاطف زيدإن994
ن
إلماب

يبنان دمحم محفوظ إحمد إلسيد995
ن
إلماب

يبيشوى سمب  يعقوب جيد996
ن
إلماب

يتسنيم دمحم عبدإلمحسن عبدإلحميد997
ن
إلماب

ي بهجات998 يتف  دمحم صبى
ن
إلماب

يتف  دمحم عيىس يوسف999
ن
إلماب

يتف  محمود إلجيوىسر محمود عىل1000
ن
إلماب

ن1001  كامل حساني 
يجنه مصطفن

ن
إلماب

ي إحمد عبدإلمنعم تهاىمي1002
يجنن

ن
إلماب

ي عالء عبدإلفتاح عبدإلجليل مطر1003
يجنن

ن
إلماب

يجويريه إحمد عبدإلرحمن فوزي عبدإلغنن عبدإلرحمن1004
ن
إلماب

يحبيبة مجدى سالمة محمود عىل1005
ن
إلماب

يحبيبة دمحم شبل دمحم سلومه1006
ن
إلماب

يحبيبه إسالم دمحم إلسيد1007
ن
إلماب

ن دمحم صديق1008 يحبيبه إلمعب 
ن
إلماب

يحبيبه إيهاب دمحم سعيد عبدإلعزيزإسماعيل1009
ن
إلماب

 إلسيد سليمان إلشاذىل1010
ن
يحبيبه بسيوب

ن
إلماب

يحبيبه تامر دمحم حسن1011
ن
إلماب

يحبيبه صالح دمحم إحمد رضوإن1012
ن
إلماب

يحبيبه عبدإلنارص رمضان إلسيد1013
ن
إلماب

يحبيبه معاذ دمحم عىلي عثمان رخا1014
ن
إلماب

يحسناء حمدى دمحم إلسيد عبدإلوهاب1015
ن
إلماب

يحنان إحمد عبدإلرؤوف إحمد1016
ن
إلماب

ن عمر دمحم دمحم حسن1017 يحني 
ن
إلماب

ن دمحم ربيع عىل عبدهللا1018 يحني 
ن
إلماب

ن مصطفن صادق حسب إلننى1019 يحني 
ن
إلماب

يدإليا إحمد عبد إلفتاح إحمد إلصباغ1020
ن
إلماب
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يدإليا عادل شعبان إلسيد1021
ن
إلماب

يدإليا دمحم كامل دمحم1022
ن
إلماب

يدينا إحمد عبدإلمنعم إحمد1023
ن
إلماب

يرحاب حمدى حامد عبد إلمقصود1024
ن
إلماب

يرحمه حسن عىل إلحمالوى1025
ن
إلماب

يرحمه خالد مختار عبدإلنعيم1026
ن
إلماب

يرحمه كمال عبدإلرحمن سويلم1027
ن
إلماب

يردينه دمحم سيد رمضان1028
ن
إلماب

يرزإن دمحم فؤإد إحمد دمحم1029
ن
إلماب

يرضوى صالح سالم حسن1030
ن
إلماب

يرضوي دمحم صابر سيد1031
ن
إلماب

يرغده طالل عزت إبرإهيم1032
ن
إلماب

يرغده عصام إحمد عبدإلعاىط1033
ن
إلماب

يرنا رجب رضوإن فرغىل1034
ن
إلماب

يرنا محمود يوسف إلقليل يوسف1035
ن
إلماب

يرهف يارس محمود دمحم1036
ن
إلماب

يروإن إنور زينهم محمود1037
ن
إلماب

يروإن جمال عبد إلوإحد عطا1038
ن
إلماب

يروإن حسام إلدين عبدإلعليم إحمد1039
ن
إلماب

يروإن سيد إحمد سيد1040
ن
إلماب

يروإن محسن عىلي إبرإهيم1041
ن
إلماب

ف سالمه دمحم طلبه1042 يرودينا إرسر
ن
إلماب

يروضه عباس عصمت سعيد عىلي1043
ن
إلماب

ف سمب  حافظ أحمد1044 يري  هام إرسر
ن
إلماب

يزياد إحمد كامل دمحم1045
ن
إلماب

يزياد دمحم ناجى دمحم1046
ن
إلماب

ن1047 يزينه طارق مختار إمي 
ن
إلماب

يساره إحمد حسن إسماعيل إبرإهيم1048
ن
إلماب

يساندرإ عطيه هللا حنا تاوفيلس1049
ن
إلماب

يسعاد عبدإلحليم غنيىمي عبدإلعزيز1050
ن
إلماب
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يسلىم إحمد عبد إلرإزق إحمد سالم1051
ن
إلماب

 هشام1052
 
ف إحمد عبد إلباق يسلىم إرسر

ن
إلماب

يسلىم رضا فهىم عبدإلغنن1053
ن
إلماب

يسلىم عابدين محمود إحمد1054
ن
إلماب

يسلىم عالء عبد إلملك حسن إالشقر1055
ن
إلماب

يسلىم دمحم حامد دمحم1056
ن
إلماب

يسلىم دمحم عبد هللا عبد إلحق إلعبد1057
ن
إلماب

يسلىم دمحم مصطفن عون1058
ن
إلماب

يسلىم محن  إحمد فتح هللا رمضان1059
ن
إلماب

يسلىم يوسف دمحم مصطفن طرإبيه1060
ن
إلماب

وك فول1061 يسلىمي زكي حلىمي مبى
ن
إلماب

يسلىمي سامح رجب إبرإهيم حسن1062
ن
إلماب

يسلىمي مجدي عبدإلمجيد إلسيد1063
ن
إلماب

يسما إحمد رضا إبرإهيم1064
ن
إلماب

ن1065 يسما إحمد عبدإلحليم حسي 
ن
إلماب

يسما جمال إلسيد إلسيد حسن1066
ن
إلماب

يسما عصام دمحم سليمان1067
ن
إلماب

يسما دمحم نعيم دمحم عمر1068
ن
إلماب

يسما وليد دمحم إلعزب1069
ن
إلماب

يسندس إحمد سيد أحمد يوسف1070
ن
إلماب

يسندس يوسف إحمد عوض هللا إحمد1071
ن
إلماب

يسهيله إمجد دمحم سعيد إحمد شتا1072
ن
إلماب

يسهيله حسام رمضان عبدهللا1073
ن
إلماب

يسهيله سامح إلدين إلسيد إلسيد شحاته1074
ن
إلماب

يسيف حاتم سالم إبرإهيم1075
ن
إلماب

يشهد إبرإهيم ثابت محمود1076
ن
إلماب

يشهد إحمد حسن دمحم عىل ذكر هللا1077
ن
إلماب

يشهد إحمد دمحم سالم1078
ن
إلماب

يشهد خالد إحمد دمحم إبرإهيم1079
ن
إلماب

يشهد سيد شحاته إحمد فرج1080
ن
إلماب
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يشهد شعبان عبدإلعزيز بيوىم دمحم1081
ن
إلماب

ي1082
يشهد طه دمحم عفيفن

ن
إلماب

يشهد عبد إلحليم دمحم عبد إلحليم1083
ن
إلماب

يشهد عمر عبدإلحميد عبدإلخالق إلنجار1084
ن
إلماب

يشهد عمرو إبرإهيم دمحم صابر1085
ن
إلماب

يشهد ماهر إنور دمحم1086
ن
إلماب

يشهد مختار عىلي مختار1087
ن
إلماب

ن1088  عىل أحمد حسي 
يشهد مصطفن

ن
إلماب

يشهد وليد موىس سيد1089
ن
إلماب

يشهد يارس قاسم إلسيد1090
ن
إلماب

يشهد يارس دمحم رفاعي1091
ن
إلماب

ى عازر جاد عطيه1092 يشب 
ن
إلماب

يشيماء عصام حامد كامل1093
ن
إلماب

يصفا أحمد معروف عبد إلحميد إاللفن1094
ن
إلماب

يصالح إسامه إبرإهيم إبرإهيم1095
ن
إلماب

يضىحي طارق سمب  رجب1096
ن
إلماب

يعبد إلحميد محمود عبد إلحميد فنون1097
ن
إلماب

ن عمر عبد إلعزيز عمر1098 يعبد إلرحمن حسي 
ن
إلماب

ن إحمد1099 يعبد إلرحمن عمرو حسي 
ن
إلماب

يعبد هللا عزت إسماعيل إبو رحاب1100
ن
إلماب

ف1101 ف محمود مشر يعبدإلحليم إرسر
ن
إلماب

يعبدإلرحمن إحمد دمحم عبدإلمالك عبدهللا1102
ن
إلماب

يعبدإلرحمن دمحم إلسيد دمحم1103
ن
إلماب

يعبب  يحن  إحمد محمود1104
ن
إلماب

يعىل عادل دمحم بيوىم دمحم1105
ن
إلماب

يعىل دمحم صبىح إسماعيل1106
ن
إلماب

يعىل محمود عبدإلحميد عوض1107
ن
إلماب

ف عىلي سباق عىلي1108
يعىلي إرسر

ن
إلماب

يعلياء طنطاوى دمحم سليمان1109
ن
إلماب

يعمر إحمد إسماعيل رجب1110
ن
إلماب
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يعمر حماده إحمد عبدإلودود إلزمين 1111
ن
إلماب

يعمر خالد جمال عبده1112
ن
إلماب

يعمر سمب  دمحم دمحم رمضان1113
ن
إلماب

يعمر محمود إلسيد محمود فضيله1114
ن
إلماب

يغاده طارق عيد دمحم1115
ن
إلماب

يغدير عبدإلمنعم عبدإلفتاح إحمد دمحم1116
ن
إلماب

ى1117 يفاطمة عماد حمدى إحمد فرج عشر
ن
إلماب

ن عبدإلغفار1118 يفاطمه إبرإهيم إمي 
ن
إلماب

ى زعب 1119 يفاطمه إمب  صبى
ن
إلماب

يفاطمه حامد طه دمحم1120
ن
إلماب

يفاطمه سيد خلف عبدهللا1121
ن
إلماب

يفاطمه عبدإلرحمن عىل عفان1122
ن
إلماب

يفاطمه عبدهللا دمحم رفعت عبدإلرشيد1123
ن
إلماب

يفاطمه عبدإلنارص إحمد كمال عبدإلوهاب1124
ن
إلماب

يفريده طارق بيوىم عىل1125
ن
إلماب

يكرستينا محروس شحاته حنا1126
ن
إلماب

ي1127
يكريم إحمد إحمد فؤإد إحمد إلقاضن

ن
إلماب

ن1128 يكريم دمحم رإغب إبوإلعني 
ن
إلماب

يكريم هشام دمحم عثمان فريد1129
ن
إلماب

ي شلف1130
ي عمرو عبدإلسالم إلحسينن ن يكبن

ن
إلماب

ن ماجد دمحم إبرإهيم زعلوك1131 يلجي 
ن
إلماب

يلما عصام رشدى سعيد1132
ن
إلماب

ورى1133 ن ى منشاوى إلجبن ن إسامه صبى يلوجي 
ن
إلماب

يمارينا عماد عشم هللا عوض1134
ن
إلماب

يمارينا ماهر متوإضع فلتاؤوس طانيوس1135
ن
إلماب

يماىه مدحت عبد إلحميد دمحم1136
ن
إلماب

قاوى1137 يماىه وإئل عبدإلرسول إلشر
ن
إلماب

ن1138 يدمحم جمال سيد عبدإلرسول حسي 
ن
إلماب

ي1139 يدمحم حسن دمحم إمبابى
ن
إلماب

يدمحم رضا منصور سعيد1140
ن
إلماب
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يدمحم ضياء دمحم حافظ إلعيسوى1141
ن
إلماب

ي1142
 
يدمحم عبد إلمجيد عبد إلعزيز زناب

ن
إلماب

يدمحم عبدإلحميد رضا عبدإلحميد1143
ن
إلماب

يدمحم ماجد دمحم أحمد طه1144
ن
إلماب

يدمحم مجدي سالمه دمحم موىسي1145
ن
إلماب

ن عىل عبد إلوهاب1146 يدمحم محمود حساني 
ن
إلماب

 فتىح شعبان1147
ن
يدمحم هاب

ن
إلماب

يدمحم هيثم دمحم فتىح1148
ن
إلماب

يمحمود ربيع حامد عبدإلحميد1149
ن
إلماب

ن1150 يمحمود طارق دمحم حسي 
ن
إلماب

يمحمود دمحم نجيب رشاد عبدإلسالم1151
ن
إلماب

يمرإم مدحت إلسيد إحمد1152
ن
إلماب

يمروه محمود إبرإهيم مرىسي حسن1153
ن
إلماب

يمروه همام زيد موىس1154
ن
إلماب

يمريم إبرإهيم إبو إلمجد عبد إلمتجىل1155
ن
إلماب

يمريم إحمد شعبان إبرإهيم1156
ن
إلماب

ي عىلي سليمان1157 يمريم صبى
ن
إلماب

يمريم عبدإلمنعم دمحم عبدإلفتاح1158
ن
إلماب

يمريم مجدى محمود إحمد1159
ن
إلماب

يمريم دمحم فاروق إلسيد1160
ن
إلماب

يمريم دمحم كمال تهاىم1161
ن
إلماب

ي عبدإلمجيد متوىلي1162
يمريم مصطفن

ن
إلماب

يمريم ناجح فرحان عبدإلفتاح1163
ن
إلماب

يمصطفن إبرإهيم سعد إبرإهيم1164
ن
إلماب

يمصطفن حسن مصطفن إحمد1165
ن
إلماب

يمصطفن مجدى دمحم إحمد إبو زيد1166
ن
إلماب

يمصطفن محمود إلشحات دمحم عبد إلحافظ1167
ن
إلماب

ي صالح إحمد محمود1168
يمصطفن

ن
إلماب

يمعاذ عبدإلحفيظ عىلي عبدإلحفيظ1169
ن
إلماب

ن إحمد إلزبب  فرإج1170 يمعاز إمي 
ن
إلماب
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ن خالد عبد إلعزيز غرباوى1171 يمعب 
ن
إلماب

يملك إحمد منب  ديب سالم1172
ن
إلماب

يملك إنور دمحم إنور1173
ن
إلماب

1174
ن
يملك إيمن إلسيد سالم بسيوب

ن
إلماب

يملك إيهاب حسن دمحم1175
ن
إلماب

يملك حاتم حسن هاشم1176
ن
إلماب

 عبدإلمقصود1177
 
يملك طلعت إسماعيل صدق

ن
إلماب

يملك عالء عبدإلحميد سيد1178
ن
إلماب

ن عزت عبد إلعزيز1179 يمنار إمي 
ن
إلماب

ن1180 يف عبدإلفتاح شاهي  يمنار رسر
ن
إلماب

يمنار صالح سعيد فرإج1181
ن
إلماب

يمنار عبد إلعليم عبد إلسميع مصطفن مقبل1182
ن
إلماب

يمنال محسن عبد إلفتاح دمحم1183
ن
إلماب

يمنة هللا إحمد عىل رإشد1184
ن
إلماب

ف فتوح إلنجار1185 يمنة هللا إرسر
ن
إلماب

يمنة هللا خالد عربى كامل1186
ن
إلماب

يمنة هللا فهىم دمحم عبد إلحميد1187
ن
إلماب

يمنة طارق عىل حسن1188
ن
إلماب

يمنصور عادل جرجس منصور1189
ن
إلماب

يمنه هللا مجدي سعيد إحمد ناصف1190
ن
إلماب

يمنه هللا دمحم إحمد إحمد1191
ن
إلماب

يمنه هللا دمحم إحمد شعبان فريجه1192
ن
إلماب

يمنه هللا محمود بدر حسن1193
ن
إلماب

يمنه جمال إحمد دمحمين1194
ن
إلماب

يمنه عادل إحمد إسماعيل محمود1195
ن
إلماب

يمنه دمحم عبدإلعال عبدإلعزيز1196
ن
إلماب

يمهند إلسيد أبو إلنجا إلسيد بعليله1197
ن
إلماب

يمهند إلسيد جمعه إبوزيد1198
ن
إلماب

يىمي عادل نادي حسن شعبان1199
ن
إلماب

يميار حمدى دمحم إيوب يوسف1200
ن
إلماب
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نا نادي عزىمي نجيب1201 يمب 
ن
إلماب

ف وليم زكي1202
يناردين إرسر

ن
إلماب

ينانىس حسام إحمد زك1203
ن
إلماب

ي1204
ينانىس سمب  جمال إلدين محمود إالبرإىسر

ن
إلماب

ينانىسي إيهاب إلسيد إبرإهيم إسماعيل1205
ن
إلماب

ينجاه دمحم سعد إحمد حسن1206
ن
إلماب

يندإ ممدوح دمحم زينهم فرج1207
ن
إلماب

يندى إلسعيد شحاته إلسعيد1208
ن
إلماب

يندى سيد عبد إلمعز عبد إلفتاح1209
ن
إلماب

يندى دمحم عبد إلمعىط دمحم رسور1210
ن
إلماب

يندي دمحم رياض دمحم هاشم1211
ن
إلماب

ينور إحمد دمحم دمحم رضوإن1212
ن
إلماب

ينور عمرو إحمد عىلي1213
ن
إلماب

ينور دمحم إحمد سليمان إلرفاع1214
ن
إلماب

ن1215 ينورإ بدر دمحم مهدى حسي 
ن
إلماب

ينورإ دمحم طلعت عبد إلتوإب1216
ن
إلماب

ينورإ محمود محمود حسن حسن سوسه1217
ن
إلماب

ينورإلدين عمرو محمود إلسيد إلشيىم1218
ن
إلماب

ينورهان سامح دمحم إحمد عبد إلعال1219
ن
إلماب

ينورهان عصام صالح عبدإللطيف1220
ن
إلماب

ف كمال عبد هللا1221 ينورين إرسر
ن
إلماب

ن محمود عبدإلنعيم1222 يهبه هللا عبدإلمعي 
ن
إلماب

يهبه وإئل إحمد دمحم يونس1223
ن
إلماب

1224
ن
يهدإيه سعد دمحم رشاد عبد إلشاق

ن
إلماب

يهدى عمرو رمضان إلسيد دمحم1225
ن
إلماب

يف شعبان عبد إلمنعم إلشاىم1226 يهمس رسر
ن
إلماب

ف حموده زيوإر1227 يهنا إرسر
ن
إلماب

يهنا محمود إبرإهيم حماد1228
ن
إلماب

ييارإ حمدى دمحم إيوب يوسف1229
ن
إلماب

ن إحمد توفيق جاد سيد1230 يياسمي 
ن
إلماب
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ن إحمد عبد إلمجيد مهدى دمحم عبد ربه1231 يياسمي 
ن
إلماب

 يوسف1232
ن
ف سالمه عبد إلشاق ن إرسر يياسمي 

ن
إلماب

ن حسن دمحم دمحم1233 يياسمي 
ن
إلماب

ييمنن دمحم عبد إلرؤف إلسيد إاللفن1234
ن
إلماب

ييمنن يىح عبدإلنارص يس عبدإلفتاح1235
ن
إلماب

ييوسف درويش عبد إلعظيم درويش1236
ن
إلماب

ييوسف شعبان دمحم درإز1237
ن
إلماب

ييوسف عالء إحمد عبدإلرحمن محمود1238
ن
إلماب

ييوسف دمحم توفيق دمحم1239
ن
إلماب

روىسيإبانوب مالك ثابت سعد1240

يف عيد عىل مجاور1241 روىسيإبرإهيم رسر

روىسيإبرإهيم دمحم عبدإلحليم عبدإلونيس1242

روىسيإحمد حسام إلدين إلسيد عبد إلمطلب1243

ن إحمد إنيس1244 روىسيإحمد حسام حسي 

روىسيإحمد زكريا دمحم إبرإهيم شعيب1245

روىسيإحمد شعبان رجب جالل دمحم1246

روىسيإحمد صابر عبدإلحليم سيد عبدإلعال1247

روىسيإحمد طارق عبدإلعظيم إحمد1248

روىسيإحمد عبد إلحميد عبد إلرحمن عبد إلحميد1249

روىسيإحمد عبد إلسالم إحمد عبد إلسالم إحمد1250

روىسيإحمد عربى صديق إحمد1251

روىسيإحمد عمرو دمحم دمحم عبد هللا1252

روىسيإحمد كامل دمحم عىل سليمان1253

ن حسن1254 روىسيإحمد مجدى دمحم إمي 

روىسيإحمد دمحم عبدإلعزيز إلسباعي1255

روىسيإحمد دمحم دمحم إلسيد1256

روىسيإحمد وليد إحمد دمحم عىلي1257

ي1258
روىسيإسامه يونس إحمد مصطفن

روىسيإرسإء إبرإهيم عبد إلحفيظ منصور1259

ي إحمد دمحم1260
ن
روىسيإرسإء هاب
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روىسيإسالم رمضان دمحم رجب زغلول1261

روىسيإسالم سيد عىل طه1262

روىسيإسالم عصام حلىم عبد إلمقصود1263

روىسيإسماء سيد دمحم دمحم إبوطالب1264

روىسيإلسيد إحمد إلسيد ضبش1265

روىسيإمنيه مصطفن عبدإلرحمن عىل إلمرصى1266

روىسيإمنيه وليد دمحم فتىح دمحم إلعربى1267

ن عمر1268 ة إلسيد دمحم إمي  روىسيإمب 

ه سعد زغلول سيف حسن1269 روىسيإمب 

ه طه شحاته طه منصور1270 روىسيإمب 

ه عوض إلسيد عوض عثمان1271 روىسيإمب 

روىسيإنىحى إحمد رأفت سعد إلسيد عمر1272

روىسيإنىحى ناجح عىل دمحم1273

روىسيإندرو لويس سعد سيدهم1274

روىسيإنس إحمد فتىح عبدإلظاهر1275

روىسيإنس إيمن صالح متوىل إبو سليمان1276

روىسيإنس دمحم صديق يوسف باشا1277

روىسيإنطونيوس إالمب  دإود سلوإنس1278

ن إلكالوى1279 روىسيإيمان خالد إسماعيل حسي 

روىسيإيمان عادل عىل جبى1280

ي1281
ن
روىسيإيمان محمود فهىمي جيالب

روىسيإيمان مصطفن حسن عىل1282

ي1283
ن
روىسيؤسماعيل ؤبرإهيم ؤسماعيل إلحوق

روىسيآالء إبرإهيم دمحم محمود إبرإهيم1284

روىسيآيه إلسيد جوده عالم1285

روىسيآيه عبد إلعظيم عبد إلعليم إصالن1286

روىسيآيه عىل توفيق دمحم إلوزإن1287

ي سليمان1288 روىسيبسملة دمحم نجيب دمحم عبدإلننى

روىسيبسمله إحمد إسماعيل إلمرىس فرج1289

روىسيبسمله عمرو حامد محمود1290
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روىسيبسنت عبده دمحم عىل1291

 إمب  غطاس معوض صليب بطرس1292
روىسيبيب 

روىسيبيشوى إيمن مرإد فوزي جرجس1293

ن يارس دمحم حلىمي دمحم إحمد1294 روىسيجاسمي 

روىسيجنه إدهم حسن إلحو1295

روىسيجنه إيمن فتىح عبد إلحميد1296

ي كمال عبدإلعزيز تاج إلدين1297 روىسيجنه ناجى

روىسيجنن إحمد محمود عبد إلباسط1298

ي عبدإلحميد1299
ي إسامه حسنن

روىسيجنن

ي عادل فؤإد إلسيد1300
روىسيجنن

روىسيجوليا عزىمي قدس بطرس1301

روىسيجيدإء وإئل دمحم عىل إحمد1302

روىسيحبيبه سعد إلدين حسن سيد إحمد عوإض1303

روىسيحبيبه عىل إلجابرى عىل1304

قاوى1305 روىسيحبيبه يشى حماد شكرى إلشر

ن عطيه خرصن دمحم خرصن1306 روىسيحني 

ن دمحم إحمد حامد دمحم1307 روىسيحني 

ن دمحم عبدإلننى1308 روىسيخالد دمحم إمي 

روىسيخالد دمحم دمحم صا دق1309

روىسيخديجه إكمل إسعد إلعوإم1310

روىسيخلود سعيد محمود عبد إلهادي سليمان1311

روىسيخلود دمحم عبد هللا نعيم1312

روىسيدميانه عادل عياد عياد1313

روىسيدنيا صابر دمحم صابر دمحم1314

روىسيرإحيل يوسف يوسف رمضان1315

روىسيرحمه إحمد فؤإد جوهر1316

روىسيرحمه إسماعيل مصطفن يونس1317

روىسيرحمه إلسيد دمحم إحمد إلشافىع1318

روىسيرحمه شعبان سالم محمود1319

روىسيرحمه دمحم زكريا دمحم دمحم1320
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ؤدإرة شئون إلتعليم وإلطالب تتمنن لكم إلنجاح وإلتوفيق

روىسيرحمه دمحم فوزى عبد إلرحيم جانوب1321

روىسيرحمه دمحم محمود مصطفن عدس1322

روىسيرنا خالد سيد طه1323

روىسيرنا نزيه حسن محمود1324

روىسيروإن إحمد عادل محمود عبدإللطيف1325

روىسيروإن إنور إبرإهيم شعبان1326

روىسيروإن إيمن دمحم عبدهللا1327

ن1328  إمي 
روىسيروإن حسام مصطفن

روىسيروإن عىل دمحم بدوى1329

روىسيروإن دمحم صالح دمحم1330

روىسيروإن مدحت عىل حسن قاسم1331

ي دمحم دياب دمحم1332
ن
روىسيروإن هاب

 حسام ساىم جادإلكريم1333
ن
روىسيروماب

روىسيروميساء خالد دمحم إلسيد مفتاح1334

روىسيزياد ساىمي خميس عبدإلدإيم1335

روىسيزياد دمحم فاروق عبدإللطيف بالل1336

روىسيساره دمحم صالح عىل1337

روىسيسالمه محمود سالمه فريد1338

روىسيسلسبيل عماد حسن عمر إلدليل1339

روىسيسلىم إحمد عبدإلكريم إدم1340

روىسيسلىم خالد إحمد إحمد1341

ن1342 روىسيسلىم خالد محمود عثمان حسي 

ي شعبان1343 روىسيسما فوزي ناجى

روىسيسمر عبد إلرحمن دمحم دمحم1344

ف إحمد عبدإلحميد1345 روىسيسندس إرسر

روىسيسهر سلطان عىل سلطان1346

روىسيسهيلة خالد عبد هللا دمحم عبد إلكريم1347

روىسيسهيله إحمد جوده عىلي إلسيد1348

روىسيسهيله إحمد يشى إلنعناع1349

روىسيسهيله محمود عزرإئيل عبد إلعزيز1350
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روىسيسهيله نارص رشاد دمحم1351

روىسيسوزإن حسن إبو إلمعاىط إبرإهيم دمحم1352

روىسيسيف إلدين إحمد فؤإد إحمد1353

روىسيسيف إلدين إيهاب عبدإلعزيز عىلي1354

ويت إحمد عبد إلمنعم إحمد1355 روىسيرسر

روىسيشهد إسعد عبد إلغنن حسن إبرإهيم1356

روىسيشهد جابر عبدإلدإيم عىلي عمر1357

يف دمحم مختار إلعزب1358 روىسيشهد رسر

يف وجدى خليفة1359 روىسيشهد رسر

روىسيشهد عبد إلعزيزعبد إلغنن زغروت1360

روىسيشهد دمحم إلسيد عثمان إلسيد1361

روىسيشهد دمحم جمال إلدين جادإحمد1362

روىسيشهد دمحم حامد سالم1363

روىسيشهد محمود سعيد محمود رفاع1364

ين رأفت إبرإهيم صالح1365 روىسيشب 

روىسيشيماء عىل دمحم إبرإهيم رشوإن1366

روىسيشيماء محمود عبد إلعال سيد1367

1368
 
روىسيصفاء إحمد حسن عبد إلباق

روىسيعبد إلرحمن عبد هللا إبو إلقاسم سالم1369

روىسيعبد إلرحمن دمحم عبد إلرحمن إحمد عبد إلرحمن1370

روىسيعبد هللا دمحم سعيد إلسيد1371

روىسيعبدإلرحمن إيهاب دمحم دمحم1372

روىسيعبدإلرحمن سعيد عىل دمحم إلرصدى1373

روىسيعبدإلرحمن وإئل عيد عىلي1374

1375
 
روىسيعبدإلعزيز دمحم عبدإلعزيز قياب

روىسيعبدهللا حسن عزإلدين حسن عبود1376

روىسيعبدهللا عالء هارون عبدإلعزيز1377

روىسيعبدهللا دمحم منصور دمحم دمحم1378

روىسيعفاف عاطف دمحم دمحم1379

ن يوسف إلسيد1380 روىسيعالء إلدين إحمد إمي 



إلقسمإسم إلطالبم

 يوم فقط60 يمكن للطالب تغير اللغة االجنبية الثانية خالل ملحوظة هامة

2023/2022نتيجة إلتنسيق إلدإخىل للفرقة إالوىل للعام إلجامىع 

ؤدإرة شئون إلتعليم وإلطالب تتمنن لكم إلنجاح وإلتوفيق

روىسيعمار يارس جمال عطيه محمود1381

روىسيعمر إسامه صابر إبو إلعال1382

روىسيعمر عبد إلحميد إلسيد عبد إلهادى إلشنيىط1383

روىسيعمر عبد هللا محمود عبد إلجبار إلسيد1384

روىسيعمر عرفه عبده شعبان1385

روىسيعمر فارس إلسيد محروس1386

روىسيعمر نبيل عبد إلسميع إحمد قنديل1387

1388
ن
روىسيعمر يارس هالل هالل إلسعدب

روىسيعمرو إبرإهيم كمال عيد دمحم1389

روىسيعمرو سيد رمضان موىس إبرإهيم1390

يف سيد حب إلدين1391 روىسيعمرو رسر

روىسيعمرو دمحم إحمد توفيق1392

روىسيفاطمه إلزهرإء ربيع صالح عيد عىل1393

ي1394
ن
روىسيفاطمه إيهاب دمحم هاب

روىسيفاطمه دمحم محمود عبد هللا1395

روىسيفجر نورإلدين عبدإللطيف دمحمعيد1396

ن1397 ن عبد إلهادى حسي  روىسيفدإء دمحم حسي 

روىسيفرح إبرإهيم إحمد إبرإهيم موىس1398

روىسيفريال عاطف دمحم حامد1399

روىسيفريده عمرو زكريا خليل إبرإهيم1400

روىسيكيفن عماد منب  فهىم إبسخرون1401

روىسيالرإ خالد عبد إلننى دمحم عبد إلننى إلعدىل1402

ف حسن إبرإهيم1403 روىسيلجينا إرسر

روىسيلوجينا ؤبرإهيم يشى إلسويىس1404

روىسيليىل إحمد حسن إنور1405

روىسيمارجو إيهاب لويس عوض فهىم1406

روىسيمارسلينو ماجد فايز عطاهللا1407

روىسيمارينا مجدى جرجس تادرس1408

روىسيمازن إيمن فكرى إلسيد1409

روىسيدمحم إبرإهيم إحمد دمحم دمحم1410
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روىسيدمحم إبرإهيم رشاد مرىسي هريدي1411

روىسيدمحم إبوإلمجد مصيلىح عبدربه1412

ف دمحم إلسعيد همام1413 روىسيدمحم إرسر

نوبى إلسيد إبرإهيم1414
روىسيدمحم إلسيد إلشر

روىسيدمحم إيمن دمحم خرصن دمحم1415

ي1416
روىسيدمحم بهاء إلدين دمحم إلحسينن

روىسيدمحم جمال إلدين عبدإلمنعم إحمد دمحم1417

روىسيدمحم جمعه إبرإهيم عىلي مهدي1418

قاوي1419 روىسيدمحم حسن دمحم عباس إلشر

روىسيدمحم زين إلعابدين عبدهللا فرغىلي1420

روىسيدمحم ساىم دمحم إبرإهيم عبد إلقادر دإود1421

روىسيدمحم ساىم دمحم جعفر1422

روىسيدمحم سيد فهيم إلسيد1423

ي عىلي إدريس1424 روىسيدمحم صبى

روىسيدمحم عاطف حلىم إحمد1425

روىسيدمحم عصام زك إحمد متوىل1426

روىسيدمحم فريد مصطفن دمحم خطاب1427

روىسيدمحم كرم حسن عبدهللا1428

روىسيدمحم ماهر إلسيد دمحم إلزينن1429

روىسيدمحم مجدى مغربى إلسيد1430

روىسيدمحم محمود عبده إلعجىم كشك1431

روىسيدمحم مسعد دمحم دمحم1432

روىسيدمحم نبيل شحاته حجاب1433

روىسيدمحم نبيل عارف صالح1434

 محمود مسعد1435
 
روىسيدمحم وإئل شوق

روىسيمحمود فهىمي إمام عبدإلمقصود1436

روىسيمحمود دمحم محمود إلسيد حسن1437

روىسيمحمود يوسف عثمان محمود1438

روىسيمرإم سامح سعيد دمحم توفيق1439

روىسيمروإن إلسيد دمحم إبو عكر1440
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روىسيمروإن إيمن عبدإلرحيم محمود1441

ن نوإر1442 روىسيمروه عبدإلحليم محمود حسي 

روىسيمروه مجدي رمضان دمحم1443

ن1444 روىسيمريم تامر مدحت دمحمحسي 

روىسيمريم جمال إلدين حامد إحمد عوض هللا1445

روىسيمريم حاتم دمحم حمدي دمحم عبد إلحميد1446

ن عطيه إحمد1447 روىسيمريم حسي 

روىسيمريم خليل عبدإلنور بدوى حنا1448

روىسيمريم عاطف إبرإهيم ذكي1449

روىسيمريم عبد هللا دمحم سيد إلحيله1450

روىسيمريم فايز عدىل خله1451

روىسيمريم دمحم محمود عبد إلحميد1452

روىسيمريم مسعد دمحم إلسخاوي1453

روىسيمريم مصطفن لطفن رشاد قنيده1454

روىسيمصطفن إحمد عبدهللا يوسف1455

ي عطا هللا1456
ن حسنن  حسي 

روىسيمصطفن

ى إحمد حسان1457  خب 
روىسيمصطفن

روىسيملك إحمد عبدإلستار إحمد عطيه1458

روىسيملك إحمد دمحم عبدإلحليم1459

روىسيملك إلسيد رجب خميس رجب1460

روىسيملك سمب  دمحم فتىح دبا1461

ن1462 روىسيملك دمحم سمب  محمود إبوإلعني 

روىسيملك مصطفن دمحم إلقالع1463

 عطية1464
 
روىسيمنار يارس شوق

روىسيمنة هللا محمود إلسيد إحمد1465

ن1466 روىسيمنة فتح هللا ثابت عىل حسي 

روىسيمنتىه دمحم فتىح جمال1467

روىسيمنه إسامه دمحم فوزي قطب1468

ف إبرإهيم رزق سالم1469 روىسيمنه إرسر

روىسيمنه هللا إحمد إلسيد دمحم حرإز1470
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روىسيمنه هللا رأفت سيد عبد هللا1471

روىسيمنه هللا سعد سعيد إحمد1472

إوى عبد إلعزيز1473 روىسيمنه هللا عابد دمحم إلشبى

روىسيمنه هللا مجدى محمود دمحم إحمد1474

روىسيمنه هللا دمحم فكرى إلسيد إبرإهيم1475

روىسيمنه طارق عبد إلقوى رمضان1476

ي1477
ن
دوب ت سيدإحمد دمحم إلبى روىسيمؤمن خب 

روىسيىمي دمحم مكرم حامد1478

روىسيميار دمحم ساىم دمحم مجاور1479

نا عادل دمحم محمود1480 روىسيمب 

يال1481 روىسيمينا عاطف وهيب مساك غبى

روىسينادين إحمد دمحم عبدإلعظيم1482

روىسيناردين سمب  نبية إيوب1483

ي إبرإهيم1484
 
روىسيندى تامر شوق

روىسيندى محمود إلسيد مصطفن1485

روىسيندى نرص إبرإهيم إلجمل1486

روىسيندي صابر ماهر عثمان1487

روىسينور إمب  إسماعيل إلنجار1488

روىسينور عىل إحمد دمحم حسن إلجمال1489

ى1490 روىسينورإ نارص عىل إلسيد إلعشر

ي حافظ1491
روىسينورإن دمحم مصطفن

ى حسن نصار1492 روىسينورسان دمحم صبى

روىسينورهان إحمد سيد دمحم1493

روىسينورهان دمحم يوسف عىلي1494

روىسينورهان محمود يونس عبد إلحليم1495

ة عماد حمدى مصطفن عىل1496 روىسينب 

ه نعمان دإود دمحم سيد أحمد1497 روىسينب 

ف عىلي عبد إلقادر1498
روىسيهاجر إرسر

روىسيهاجر شاكر عبدإلفتاح حسن1499

روىسيهاجر دمحم عبد إلعال محمود1500



إلقسمإسم إلطالبم
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روىسيهبه صابر فؤإد عبد إلحميد فرج1501

روىسيهدى إحمد سعيد إبرإهيم1502

روىسيهنا خالد فاروق إلسيد غانم1503

ي وهبه1504
ن
روىسيوالء صالح قرب

روىسييارإ إيهاب محمود دمحم عطيه1505

روىسيياره شحاته دمحم شعبان عالم1506

ن1507 ن صالح رجب حسني  روىسيياسمي 

ن ماجد عبدإلرحمن سيد1508 روىسيياسمي 

روىسييحن  خالد دمحم إحمد كرإع1509

روىسييحن  دمحم عبد إلرإزق إبرإهيم عبد إلحكيم1510

روىسييحن  نارص زكريا عبده دمحم1511

روىسييحن  يوسف إحمد عىل إلخطيب1512

روىسييمنن عيد سيد مرزوق1513

ن إحمد مليىحى1514 ي دمحم حسي 
روىسييمنن

روىسييوستينا مدحت حشمت يوسف1515

روىسييوسف إحمد جابر إبرإهيم محمود1516

ي1517 روىسييوسف إحمد شلنى إبرإهيم شلنى

روىسييوسف إحمد منصور عبد إلجوإد1518

روىسييوسف إسامه عبدإلمعىط مرع1519

روىسييوسف بدوى إبرإهيم بدوى دمحم1520

ن إسعد إحمد1521 روىسييوسف حسي 

ي1522
ن
يف إحمد فتىح عبدإلوهاب إللقاب روىسييوسف رسر

روىسييوسف طارق دمحم دمحم عبدإلمجيد1523

روىسييوسف عماد عبد إلمنعم دمحم1524

روىسييوسف مسعود إبرإهيم حسن1525

ن إلسيد بيوىم1526 تشيىكيإحمد إيمن حسي 

يل1527 تشيىكيإحمد حسن عبدإلحميد جبى

تشيىكيإحمد عبدإلوهاب دمحم عبدإلوهاب عىل1528

تشيىكيإحمد دمحم عبدإلقوى موىس1529

تشيىكيإحمد مسعد عبد إلمعىط عبد إلعزيز عبدإلمعىط1530
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تشيىكيإحمد مؤمن عىل إحمد1531

تشيىكيإحمد والء دمحم عطية1532

تشيىكيإرسإء إحمد فتىحي إحمد1533

تشيىكيإرسإء نبيل إحمد هالل1534

تشيىكيإسالم إمجد عثمان عبدإلرحمن فهىمي1535

تشيىكيإسالم سيد دمحم صادق1536

تشيىكيإسالم عبده شفيق دمحم شعبان1537

ي فرحات1538
تشيىكيإسماء سعيد مصطفن

ن محمود إسماعيل1539 تشيىكيإالء خالد إمي 

تشيىكيإالء عبدإلمنعم سليم إبرإهيم1540

ه إلسيد عبد إلفتاح إبرإهيم هاجر1541 تشيىكيإمب 

ي دمحم قطب عبدإلبديع1542 تشيىكيإنىحى

تشيىكيإيه دمحم سعدى إحمد1543

ن إحمد إبو إلفتوح1544 ن أيمن أمي  تشيىكيأمي 

تشيىكيآيه عىل فاروق عىل سالم1545

تشيىكيبسمله همام دمحم همام1546

تشيىكيبسمه خالد دمحم عىل1547

إن1548 تشيىكيبيب  إسامه فيليب جبى

تشيىكيتامر رإىم عىل عبد إلرشيد1549

 شحاته إسماعيل دمحم1550
 
تشيىكيتسنيم عبد إلباق

تشيىكيتغريد دمحم عوض هللا عطيه مصطفن1551

تشيىكيجنه صالح دمحم فتىح سيد إحمد عامر1552

1553
ن
تشيىكيجنن إسامه إحمد معوض إلحلوإب

 جمعة منترص1554
ن
تشيىكيحبيبة هاب

تشيىكيحبيبه خالد عىل دمحم مفتاح1555

ى عىل إلصيفن1556 تشيىكيحبيبه صبى

تشيىكيحبيبه دمحم إسماعيل سالم1557

ن عبد إلعزيز1558 تشيىكيحسام طه حسي 

تشيىكيحسناء يوسف رزق أحمد هيبه1559

ن إحمد دمحم1560 ن إحمد حسي  تشيىكيحسي 



إلقسمإسم إلطالبم
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ن حامد عالم1561 ن محسن حسي  تشيىكيحسي 

تشيىكيرإويه محمود زكي حسيب تعلب1562

ي حلىمي حنفن عطية1563
تشيىكيرحاب حنفن

تشيىكيرضوى دمحم دمحم فتح إلدين1564

تشيىكيروإن إبرإهيم دمحم إبرإهيم1565

تشيىكيروإن ممدوح حسن إبرإهيم عبدإلعاىط1566

تشيىكيروإن نارص عبد إلقادر دمحم إبرإهيم1567

تشيىكيرودينا إحمد إلسيد خليفة خليل1568

تشيىكيرؤي إحمد عبدإلعظيم حامد1569

تشيىكيزياد صالح حامد إحمد1570

تشيىكيزياد نارص فتىحي إحمد1571

تشيىكيزينب مجدى عبد إلعظيم دمحم إلنجار1572

تشيىكيساره عبد هللا دمحم عبد هللا1573

ن حسن إلسيد1574 تشيىكيساره محمود حسي 

تشيىكيساره هشام حسن دمحم1575

تشيىكيسلىم محمود فاروق عبدإلرإزق1576

تشيىكيسلىمي محمود إنور جاد1577

تشيىكيسما فاروق دمحم إلسيد1578

تشيىكيسما دمحم فتىح دمحم عباس1579

ي1580
تشيىكيسهيله دمحم إبوبكر حنفن

تشيىكيسوسنا رضا يوسف وإصف1581

تشيىكيشمس إحمد دمحم محمود غنيم1582

تشيىكيشهد إحمد عبد إلعزيز دمحم كريم كيشار1583

تشيىكيعبد إلحميد ؤبرإهيم عبد إلحميد عبد إلجليل1584

تشيىكيعبدهللا إسامه عبدهللا دمحم حموده1585

تشيىكيعالء إلدين حاتم مسعد فرج1586

تشيىكيعمر تامر دمحم كمال إحمد1587

 إحمد دمحم فرج1588
ن
تشيىكيعمر هاب

تشيىكيغاده عىل عىل دمحم عمر1589

تشيىكيفارس وإئل كامل محمود شعبان1590



إلقسمإسم إلطالبم
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تشيىكيفاطمه إلزهرإء إحمد إسماعيل إسماعيل مرزوق1591

تشيىكيفاطمه دمحم عبدإلرحيم إحمد1592

ي رسيه1593
تشيىكيفرح دمحم موىسي مصطفن

ن عبدإلحميد دمحم1594 تشيىكيفرح نور إلحسي 

تشيىكيكرستينا إيهاب نعيم فهيم1595

تشيىكيكرم دمحم إلرفاع عىلي إالذىل1596

تشيىكيكريم دمحم إدإرة دمحم1597

تشيىكيكالرإ مجدي فاروق شنوده1598

تشيىكيمارتينا عادل إسحق موىس1599

تشيىكيمازن خالد فرج فردإن1600

تشيىكيدمحم سعيد إللينى خليل إلوكيل1601

تشيىكيدمحم عاطف سيد سليمان دمحم1602

تشيىكيدمحم نارص سالمه عبدإلحميد1603

 دمحم عىل1604
ن
تشيىكيدمحم هاب

تشيىكيدمحم يارس سليمان خليل سليمان1605

تشيىكيمحمود طارق محمود إسماعيل1606

تشيىكيمحمود يشي عبدإلرحمن حمزه حسن1607

ي مرىسي1608 تشيىكيمروه كرم همىمي خبب 

تشيىكيمريم جابر حسن دمحم عبد إللطيف1609

تشيىكيمريم جمال عبد إلمعىط دمحم عبد إلعال1610

ن فاروق إحمد متوىل1611 تشيىكيمريم حسي 

تشيىكيمريم محمود إحمد عبدإلسالم1612

ن1613  سعيد طه عبد إلباسط حساني 
تشيىكيمصطفن

ن دمحم رجب إحمد1614 تشيىكيمعب 

تشيىكيملك دمحم إحمد عبدإلرحمن1615

ف إلدين1616 تشيىكيمنة هللا سالمه عبد هللا دمحم رسر

تشيىكيمنصور دمحم منصور عبدهللا إلسيد1617

تشيىكيمنه هللا عبدإلمجيد فؤإد عبدإلمجيد دمحم1618

تشيىكيمنه هللا دمحم رشاد إلصديق1619

ي دمحم1620 تشيىكيمنه هللا دمحم عبدإلننى
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تشيىكيمنه سيد دمحم بريك1621

نا إحمد سيد عبد إلهادي1622 تشيىكيمب 

ف حنفن سيد إحمد إللبودى1623 تشيىكيندى إرسر

تشيىكينور إحمد مختار إبرإهيم حسن1624

ي1625
تشيىكينورهان عماد فاروق مصطفن

تشيىكيهاله صابر عىلي دمحم إلديب1626

تشيىكيهبه نبيل عبدإلرؤوف توفيق1627

تشيىكييارإ ساىم يوسف شلنى إسماعيل1628

ن1629  حسي 
ن
ن عماد بسيوب تشيىكيياسمي 

تشيىكييحن  دمحم عبدإلخالق إلسعيد إلرمادى1630

تشيىكييوسف سمب  عبد إلعظيم نرص مناع1631

يإبرإهيم عامر إبرإهيم عبدإلمجيد دمحم حسن1632
صينن

يإبرإهيم عبدإلعليم دمحم عبد إلعليم دمحم1633
صينن

يإحالم وليد فهىم عطوه إحمد1634
صينن

يإحمد تامر جابر مصطفن فرج1635
صينن

يإحمد رزق شحاتة محمود1636
صينن

يإحمد عصام دمحم إمام سالمه1637
صينن

 إلسيد1638
ن
يإحمد دمحم بسيوب

صينن

يإحمد دمحم عادل إبرإهيم دمحم1639
صينن

يإحمد محمود فايز حامد1640
صينن

يإحمد محمود دمحم عبدإللطيف1641
صينن

 إحمد إحمد إبوطالب1642
ن
يإحمد هاب

صينن

يإحمد وليد إحمد نوإر عبدإلحميد إلسيوى1643
صينن

يإروى عادل خالد موىس1644
صينن

يإري    ج نسيم إحمد سعد إلحمرإوى1645
صينن

يإرسإء إحمد دمحم فؤإد دمحم إحمد1646
صينن

يإرسإء صابر عبد إلسالم إلغريب إلمطرى1647
صينن

يإسالم دمحم صابر إحمد1648
صينن

يإسماء رجب طه نجيب قزإمل1649
صينن

يإسيل عالء إلدين حسن إسماعيل1650
صينن
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يإالء حلىمي دمحم إلحمزإوى إلحمزإوى1651
صينن

يإالء صالح مدبوىل إمام1652
صينن

يإالء وإئل دمحم إلعجىم1653
صينن

ن عبدإلفتاح إحمد عبدإلفتاح1654 يإلحسي 
صينن

يإمل ثروت عىل حسن مجاهد1655
صينن

ن جمعه صيام1656 يإمنية حسي 
صينن

 إحمد إحمد إلقط1657
ن
يإمنيه إليماب

صينن

ه خالد دمحم حسن1658 يإمب 
صينن

يف دمحم إلشحات هارون1659 ه رسر يإمب 
صينن

ه نادى عبد إلحميد عبد إلمقصود1660 يإمب 
صينن

يإنتصار دمحم عبدإلحكيم عبدإللطيف1661
صينن

يإياد هشام صالح إلدين عبد إلمنعم عىل1662
صينن

ف عزت إلصاوى1663 يإيمان إرسر
صينن

يإيمان عبدإلرحمن دمحم عىلي1664
صينن

يإيه إسامه عبد إلوإحد إحمد1665
صينن

يإيه إلمهدى يوسف دمحم إحمد1666
صينن

ن1667 ن عبدإلمنعم حسي  يإيه حسي 
صينن

يإيه عيىس دمحم عيىس1668
صينن

يإيه دمحم عىلي دمحم جاد1669
صينن

يإيه دمحم فوزي عبد إلكريم1670
صينن

يإيه وليد صالح عبد إلعزيز إلجنش1671
صينن

يأحمد سعيد عبد إلفتاح أحمد1672
صينن

يأسماء شكرى شكرى دمحم رضوإن1673
صينن

يآالء إيمن محمود عباس دمحم1674
صينن

يآالء خالد دمحم صالح1675
صينن

يآيه دمحم نرص محمود1676
صينن

يباسل يارس فتىحي عمر1677
صينن

 رإغب1678
 
 صدق

ن
يبافىل هاب

صينن

يبتول ممدوح وديع لوقا1679
صينن

ي1680 يبري  هان خالد أحمد محمود إحمد إلقصنى
صينن



إلقسمإسم إلطالبم

 يوم فقط60 يمكن للطالب تغير اللغة االجنبية الثانية خالل ملحوظة هامة

2023/2022نتيجة إلتنسيق إلدإخىل للفرقة إالوىل للعام إلجامىع 

ؤدإرة شئون إلتعليم وإلطالب تتمنن لكم إلنجاح وإلتوفيق

ن1681 يبسملة إحمد عبد إلعزيز إمي 
صينن

يبسمله جمال عبد إلجليل عبد إلعزيز شادى1682
صينن

وك سيد1683 يبسمله عبدإلرحمن مبى
صينن

يبسمله عالء مصطفن دمحم1684
صينن

يبسنت إلسيد إلسيد مليىحى دويدإر1685
صينن

ي1686
ي زكريا مصطفن

يبسنت مصطفن
صينن

1687
ن
 عىل محمود إلعناب

ن
يبسنت هاب

صينن

يبالل دمحم توفيق إلسيد1688
صينن

يبالل دمحم عبدإلعزيز دمحم نورإلدين1689
صينن

يتبارك حسن حسن رمضان إلدإىل1690
صينن

يتسنيم إيمن سليمان إحمد1691
صينن

يتسنيم دمحم حسن بكرى خليل1692
صينن

يتف  عادل رجب إلسيد حبيب1693
صينن

يتف  عبدإلعال دمحم عبدإلعال1694
صينن

ي إبرإهيم دمحم إبوإلفضل1695
يتف 

صينن

يجاال دمحم محمود إحمد فريد1696
صينن

يجانو عصام صادق بخيت1697
صينن

يجنه إحمد حمدى رضوإن حوريه1698
صينن

يجنه دمحم صالح إحمد1699
صينن

ن1700 يجنه دمحم عمر عبد إلعزيز الشي 
صينن

يجنن مصطفن عبدإلفتاح عبدهللا1701
صينن

يجومانه إكرم عادل إحمد دمحم عيىس1702
صينن

يحازم رضا عىل عىل عبد إلفتاح1703
صينن

يحازم دمحم فؤإد دمحم مرىسي1704
صينن

1705
ن
يحازم دمحم دمحم إبرإهيم إلبسيوب

صينن

يحبه فتىح عبدهللا إلسيد1706
صينن

يحبيبه إبرإهيم إحمد إلبهنىس إبوإحمد1707
صينن

يحبيبه إحمد إحمد إحمد طمان1708
صينن

يحبيبه خالد طه صيام1709
صينن

يحبيبه خالد مصطفن دمحم1710
صينن
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يحبيبه نبيل سعد دمحم مىح إلدين1711
صينن

ي دمحم أحمد1712
يحبيبه وليد حفنن

صينن

ف عبدإلفتاح دمحم1713 يحسناء إرسر
صينن

ن تامر دمحم دمحم مصطفن1714 يحني 
صينن

ن جابر سليمان صقر1715 يحني 
صينن

ن هشام فؤإد عبد إلسالم عطيه1716 يحني 
صينن

يخالد إبرإهيم عوض إحمد متوىل1717
صينن

يخلود عىلي صالح عىلي شحاته1718
صينن

يدإرين إحمد دمحم نرصنرص حبيب1719
صينن

يدإنه مجدى دمحم محمود إلمتيم1720
صينن

يدنيا حازم عصمت دمحم دياب1721
صينن

يرإىم وليد دمحم إلباز إبرإهيم1722
صينن

 ثابت بخيت1723
ن
يرإنيا روماب

صينن

يرإنيا مجدى إحمد عبدإلرحمن عبدإلعال1724
صينن

يرحاب عبدإلغنن دمحم دمحم عبدإلغنن1725
صينن

يرحمه رأفت إسماعيل دمحم1726
صينن

ى عبد هللا خليفة1727 يرحمه سامح صبى
صينن

يردينه حسام عبد إلمجيد يوسف عبد إلمجيد1728
صينن

يرضوى عىل محمود فرغىلي1729
صينن

يرضوي إحمد شحات دمحم بدوي1730
صينن

يرفيق إبرإهيم شنوده إبرإهيم1731
صينن

يرنا إبرإهيم متوىل إبرإهيم متوىل شحاته1732
صينن

يرنا هشام طه دمحم سيد إحمد1733
صينن

يرنيم سمور عزت عبد إلخالق1734
صينن

يروإن إسامه حسن عبد إلسميع إالشقر1735
صينن

يروإن رشاد عبدإلفتاح دمحم1736
صينن

يروإن وإئل عىل عبد إلوإحد1737
صينن

 دمحم محمود1738
 
يروإن وجدى شوق

صينن

يرودينا هشام دمحم دمحم دمحم1739
صينن

ي عبدإلفتاح رضوإن1740 يرودينا يحن 
صينن
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يرؤى سيد فاروق سيد1741
صينن

يرؤى دمحم كامل مرىس حوإش1742
صينن

يرؤى دمحم هاشم سعد دمحم1743
صينن

يرؤي رضا عبدإلرؤف إبرإهيم1744
صينن

يريام دمحم إحمد عبدإلعظيم1745
صينن

يريم جابر إحمد عبدإلجوإد1746
صينن

يريم خالد عىلي فرحان1747
صينن

يزياد رمضان تهاىم عبدإللطيف1748
صينن

يزياد سعيد صابر إلسيد عىل1749
صينن

يزينب عصام عىل عبدإلننى1750
صينن

 جمعه عىلي1751
ن يزينب عمر حسي 

صينن

يزينب دمحم إبرإهيم إحمد1752
صينن

يساره خالد عىل عىل1753
صينن

يساره دمحم إلسيد عىلي شخبه1754
صينن

يسلىم طارق دمحم إلسعيد مجاهد جوده1755
صينن

ن1756 يسلىم محمود دمحم صبح حسي 
صينن

يسلىمي إيمن محمود إحمد إحمد يوسف1757
صينن

يسلىمي خالد إحمد إلصغب 1758
صينن

يسماء حازم عبده سالم عويس1759
صينن

ن1760 يسماء عبد إلعاىط مصطفن عبد إلعاىط حسي 
صينن

يسميه عادل محمود بدوى1761
صينن

يسناء عمر دمحم إحمد1762
صينن

يسندس خالد عبدهللا إلسعيد إلسيد إحمد1763
صينن

يسهر سامر عبد إلحميد عبد إلرحمن شعالن1764
صينن

يسيف إلدين عالء دمحم دمحم عوض1765
صينن

يسيف إلدين دمحم دمحم سيد إحمد1766
صينن

ن1767 يشدإ دمحم ماهر دمحم حسي 
صينن

وق دمحم دمحم دمحم دمحم صالح1768 يرسر
صينن

يشمس طارق إبرإهيم دمحم فرج1769
صينن

يشهد سيد منصور إلسيد عبدإلوهاب1770
صينن
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يشهد عصام إلدين إبرإهيم فتىح شتا1771
صينن

يشهد محمود فؤإد دمحم إلجندى1772
صينن

يشهد يىح سيد إحمد عبد إلرحمن1773
صينن

يشيماء إلسيد عبد إلخالق عبد إلرؤف1774
صينن

يضىح سليمان سيد إبرإهيم عبدإلمؤمن1775
صينن

يعادل إسامة طلعت فودة1776
صينن

يعاطف صبىح عاطف إحمد نصب 1777
صينن

يعبد إلرحمن عادل إنور دمحم1778
صينن

يعبد إلرحمن دمحم حمدى دمحم فتىح إحمد1779
صينن

يعبد هللا صالح دمحم محمود إلصغب 1780
صينن

يعبدإلرحمن جمال رمضان إلسيد إلجارج1781
صينن

يعبدإلرحمن وليد إلسيد يوسف1782
صينن

يعبدإلرحمن يحن  إلسيد إلعادىل عمر1783
صينن

يعبدإلمحسن حسنن عىل غانم1784
صينن

يعدنان زك فهىم إحمد يونس1785
صينن

يعىل طاهر عىل حسن1786
صينن

يعىلي إحمد حامد إحمد1787
صينن

يعمر إحمد دمحم إحمد إسماعيل1788
صينن

ن عىل1789 يعمر إيمن عىل إمي 
صينن

يعمر حاتم سليمان نجم1790
صينن

ن عبدإلقادر1791 يعمر خالد إمي 
صينن

يعمر عادل دمحم صالح1792
صينن

يعمر عبدإلعزيز عيد عبدإلمجيد إلجرإدينن1793
صينن

يعمر دمحم فوزى عبدإلعظيم1794
صينن

يغدير عادل عبدإللطيف عبدإلموىلي1795
صينن

يفادى عماد بدر عزيز1796
صينن

ن إحمد1797 يفارس ساىم إحمد حسي 
صينن

يفارس دمحم دمحم إبرإهيم إلجوهري1798
صينن

يفاطمه إحمد إلسيد رضوإن1799
صينن

ن عىل صالح1800 يفاطمه خالد عبدإلمنعم إمي 
صينن
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يفاطمه خالد مصطفن خرصن1801
صينن

يفاطمه وإئل إحمد سالم1802
صينن

يفريال مختار سعيد محمود1803
صينن

يكريم إحمد عبد إلمنعم عبد هللا دمحم1804
صينن

ء أحمد دمحم كامل1805
ن
يكريم هاب

صينن

لس بولس عبدإلمسيح جويد1806 يكب 
صينن

يلجينه إحمد يوسف إحمد إبرإهيم1807
صينن

إن1808 يلوجى سامح محفوظ وهبه جبى
صينن

يلينة مجدى عبد إلفتاح إلسيد عامر1809
صينن

يمارىل رإىم عبد إلمسيح زكرى سعد1810
صينن

يماريا إيهاب ماهر شهدى1811
صينن

يماريا مرإد مالك زك1812
صينن

يمارينا حربى حسنن خلة1813
صينن

يمازن عمادإلدين مسعود إلدماىطي1814
صينن

يمالك نرص عبدإلرإضن دمحم1815
صينن

يدمحم إحمد إلسيد دمحم حماد1816
صينن

يدمحم إسالم دمحم عدىلي رياض جاد1817
صينن

يدمحم حمدى دمحم إنيس عىل إلسكرى1818
صينن

يدمحم خالد فتىح فاوى عبد إلمعىط1819
صينن

يدمحم سليمان دمحم سليمان حافظ1820
صينن

يدمحم عزت جوده إلعزب طاحون1821
صينن

يدمحم محمود دمحم حسن إحمد1822
صينن

يدمحم ممدوح دمحم إلسيد1823
صينن

يدمحم نارص مصطفن عىل غنيم1824
صينن

يدمحم نبيل لملوم عىل1825
صينن

 إحمد عبد إلغفار1826
ن
يدمحم هاب

صينن

يمحمود حازم محمود عباس1827
صينن

يمحمود خالد جميل إحمد حسن1828
صينن

يمحمود دمحم إبرإهيم عباس1829
صينن

يمروإن دمحم جمال إلدين إلفف 1830
صينن
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يمروه عىل دمحم صقر1831
صينن

يمريم إحمد إنور إبرهيم عبد إلحميد1832
صينن

يمريم إحمد رمضان عبدإلعزيز1833
صينن

يمريم إحمد عبد إلجليل عبد إلحميد1834
صينن

يمريم إحمد عبدإلغنن دمحم عطيه1835
صينن

يمريم إدهم عبد إلمنعم عماره1836
صينن

يمريم إلتميىم دمحم إلتميىم دمحم إلردينن1837
صينن

يمريم إلسيد دمحم حسن إبرإهيم إلعليىم1838
صينن

 إلمهدى حتاتة1839
 
ن شوق يمريم إمي 

صينن

يمريم حسام إلدين فؤإد عبد هللا طاحون1840
صينن

يمريم حسن عبد إلرؤف حسن إلصهرجن 1841
صينن

يمريم حماده إلسيد عبد إلوهاب1842
صينن

يمريم خالد سعد عبد إلرؤف1843
صينن

يمريم سارى أحمد رجب1844
صينن

يمريم صفوت دمحم قطب عبدإللطيف1845
صينن

يمريم عادل عبده عىل موىس1846
صينن

ن محمود1847 يمريم عاطف إمي 
صينن

يمريم دمحم إلسيد عبدإلعزيز1848
صينن

يمريم دمحم إلشافىع عزب1849
صينن

يمريم محمود مىح إلدين محمود فهىم1850
صينن

ه منب  دمحم توفيق1851 يمشب 
صينن

يمصطفن إسالم دمحم إحمد متوىلي1852
صينن

يمصطفن جوده محب جوده بيوىم1853
صينن

ي خالد دمحم إلسيد دمحم1854
يمصطفن

صينن

 عىلي1855
ن يمعاذ إحمد عبدإلحميد إمي 

صينن

يملك تامر عبدإلحليم محمود إبرإهيم شوشه1856
صينن

يملك رضن عبد إلمعبود عىل1857
صينن

يملك سيد فضل دمحم1858
صينن

يملك عاصم سعيد دمحم1859
صينن

يملك دمحم عبد إلمنعم دمحم إحمد1860
صينن
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يملك دمحم منب  عبد إلحميد عبد إلمجيد1861
صينن

يملك ميشه دمحم جمال جوهري1862
صينن

يملك هشام غريب دمحم1863
صينن

 دمحم1864
 
يمنار إحمد شوق

صينن

ن دمحم إلسيد1865 يمنار حسي 
صينن

يمنار دمحم مامون دمحم1866
صينن

ن إلسعيد خميس1867 يمنة هللا حسي 
صينن

يمنة هللا خالد سليمان إحمد خالد1868
صينن

يمنة هللا عمرو مصطفن دمحم دمحم1869
صينن

يمنه هللا إسامه عىلي عبدإلحميد إلشاطر1870
صينن

 إلعاليىل1871
 
يمنه هللا خالد فريد عبد إلباق

صينن

يمنه هللا خرصن طلعت خليفه1872
صينن

يمنه هللا عبد إلننى حسن دمحم1873
صينن

يمنه هللا دمحم دمحم حسن1874
صينن

يمنه هللا محمود عبدإلعال مهرإن1875
صينن

ى دمحم إلرفاع سيد إحمد1876 يمنه صبى
صينن

يمنن إحمد دمحم طه1877
صينن

يمنن حسن دمحم محمود إلسيد عىل1878
صينن

يمنن خرصن طلعت خليفه1879
صينن

يمهند سيد عبدإلفتاح إحمد1880
صينن

يمؤمن محمود حلىم سيف إلدين1881
صينن

يمؤمن هشام دمحم إحمد قطب1882
صينن

يميار وليد إبرإهيم دمحم غاىل1883
صينن

 حفناوى1884
ن
يميان رضا سعيد عبد إلشاق

صينن

نا مصطفن عبد إلعظيم إلسيد1885 يمب 
صينن

يميشه دمحم وإئل سعيد مصطفن دمحم1886
صينن

ينانىس إحمد إنور حسن دمحم1887
صينن

ينانىس هشام رإشد توفيق عىلي1888
صينن

يف سالم عبدإلعزيز1889 ينجوي رسر
صينن

يندى عبدإلعظيم دمحم دمحم إسماعيل1890
صينن
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يندى عبدإلمنعم دمحم إلمحمودى دمحم ذك1891
صينن

ى دمحم1892 يندى دمحم صبى
صينن

ي1893
ن
يندي إحمد إسماعيل دمحم إلشوإدق

صينن

ن عوض عبد إلعليم عىل1894 ينفي 
صينن

ينىه إحمد دمحم إلسيد دمحم1895
صينن

ى مهدى1896 ينور عزىم خب 
صينن

ينور فريد عبد إلفتاح إلسيد سليمان1897
صينن

ي1898
ينور هيثم سيد عىلي عبدإلغنن

صينن

ينورإ إحمد فرج دمحم1899
صينن

 عبدإلعظيم دمحم عىل1900
ن
ينورإن هاب

صينن

ينورهان دمحم عبدإلحميد إلسيىس1901
صينن

ينورهان دمحم عطا يونس1902
صينن

ينورهان محمود عبدإلمنعم عبدإلحميد1903
صينن

 إبرإهيم دمحم1904
ن
ينورهان هاب

صينن

ن زك عىل1905 ينورين حسي 
صينن

يهاجر جابر إلسيد إبرإهيم دياب1906
صينن

يهاجر دمحم بدوى عبد إلرإزق عوينه1907
صينن

يهاجر مصطفن إحمد ياقوت قاسم1908
صينن

يهانيا إلسيد عىلي إبرإهيم فؤإد1909
صينن

يهدير إسامه إلسيد عبد إلقوي1910
صينن

يهمس إكرم عبد إلرحمن عمر1911
صينن

يهنا عمر عبدإلفتاح إحمد عزإم1912
صينن

يهنا دمحم شعبان إحمد1913
صينن

ن دمحم ماهر عبدإلعزيز1914 ييارإ معب 
صينن

ن إيمن جوده عبدهللا1915 يياسمي 
صينن

ن جالل إبرإهيم حسن عنان1916 يياسمي 
صينن

ن خالد جمال إلدين دمحم عمر1917 يياسمي 
صينن

ن دمحم إبرإهيم دمحم إلسيد1918 يياسمي 
صينن

ن دمحم حمدى إبرإهيم عىل1919 يياسمي 
صينن

ييحن  إحمد عبد إلرؤف إحمد1920
صينن
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ييوستينا جرس فرج ميخائيل1921
صينن

ييوسف حسن إحمد إلسيد1922
صينن

ييوسف خالد عبد إلمنعم إلشوربىحى1923
صينن

ييوسف عاطف إبورسي    ع دمحم عطاهللا1924
صينن

ييوسف فؤإد دمحم إلسيد دمحم يىحي1925
صينن

ييوسف دمحم إبرإهيم دمحم إلسيد1926
صينن

ييوالند رإئد رمسيس إسكندر1927
صينن

سوإحيىليإبرإهيم شحاتة أحمد عبده إلسقا1928

سوإحيىليإبرإهيم دمحم إبرإهيم إلمغاورى إبرإهيم1929

سوإحيىليإحمد إسماعيل إبرإهيم إسماعيل عمرو1930

ف سيد عبد إلسالم1931 سوإحيىليإحمد إرسر

سوإحيىليإحمد إيمن نرص دمحم إلكردي1932

سوإحيىليإحمد حسام حمد إبوضيف عمر1933

ي عبدإلحميد1934 ي زغنى
 
سوإحيىليإحمد شوق

سوإحيىليإحمد عزت سيد زين إلدين1935

سوإحيىليإحمد عيد رمضان إحمد1936

سوإحيىليإحمد دمحم عزت إبرإهيم متوىل1937

سوإحيىليإحمد دمحم مجدى عبدإلحميدعطيه حماد1938

سوإحيىليإحمد وجيه إبرإهيم عبدإلحليم جبى1939

وك سيد1940 سوإحيىليإدهم سالمه مبى

سوإحيىليإسامه إحمد عبدإللطيف محمود محمود1941

سوإحيىليإرسإء حسن رمضان حسن1942

سوإحيىليإرسإء سامح محمود عبدإلمجيد إحمد إلفيوىم1943

سوإحيىليإرسإء عادل فاضل عبدإلنعيم إبرإهيم1944

سوإحيىليإسالم دمحم إحمد عبدإلحميد1945

سوإحيىليإسماء جمال رشاد دمحم1946

سوإحيىليإسماء زينهم عبد إلكريم إبو صالح عبده1947

سوإحيىليإسماء فايز إحمد إسماعيل إلقصاص1948

ي عفت عبدإلمحسن1949
ن
سوإحيىليإسماء هاب

ي غاىلي قطب غنيم1950
سوإحيىليإالء مصطفن
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سوإحيىليإالء ناجح محمود عطيه1951

سوإحيىليإالء هشام دمحم حامد إإلبرإىسر1952

ي صديق إحمد1953 سوإحيىليإالء يحن 

سوإحيىليإلسعيد سعد حامد عبدربه إلجتمه1954

سوإحيىليإلسيده طارق عبدإلرحيم صقر موىس1955

ي1956
سوإحيىليإمنيه إبوبكر عبدإلحميد غباىسر

سوإحيىليإمب  شنوده فرج شنوده1957

سوإحيىليإن نبيل وهيب سمعان1958

سوإحيىليإيفون صالح سعد صالح1959

وك كامل مغاورى1960 سوإحيىليإيمان مبى

 عىلي1961
ن ي حساني 

سوإحيىليإيمان دمحم حسنن

سوإحيىليإيمان نارص عبدإلحكيم سعد1962

ن1963 سوإحيىليإيه إحمد محمود إمي 

سوإحيىليإيه ساىمي إلسيد مأمون1964

سوإحيىليإيه سمب  دمحم عبد إلحميد كشاف1965

سوإحيىليأمنيه مجدى دمحم إلسيد إلمنطاوى1966

ن دمحم عبد إلحميد1967 سوإحيىليآالء حسي 

سوإحيىليبافىل رضا رزق رياض1968

سوإحيىليبسمله إيمن دمحم محمودشهاب1969

سوإحيىليبسمله حسام محمود دمحم عىل1970

سوإحيىليبسمله خالد رمضان عبدإلوهاب إبرإهيم1971

سوإحيىليبسمله ناجى عباس إسماعيل إلخشاب1972

سوإحيىليبسمله هشام حسن كامل1973

سوإحيىليبسنت دمحم سيد دمحم1974

سوإحيىليبشار مجدى عىل إحمد1975

ي فارس لطيف يىسي1976 سوإحيىليبشر

سوإحيىليبيب  سامح حلىمي لوقا1977

ى1978 سوإحيىليتف  مسعد يوسف بحب 

سوإحيىليتوماس مينا فارس جرجس خليل1979

سوإحيىليثوبان دمحم عبدإلسالم مختار1980
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سوإحيىليجنه إحمد سعيد دمحم إسماعيل1981

سوإحيىليجنن عاطف عىل خليفه حسن1982

سوإحيىليجنن مصطفن عطيتو محمود1983

ي1984
سوإحيىليجهاد دمحم إبوإلمكارم عبدإلغنن

سوإحيىليحازم إحمد دمحم معوض إبرإهيم1985

ن سيد منصور إلنظاىم1986 سوإحيىليحازم حسي 

سوإحيىليحبيبه إحمد عبدإلكريم إلفوى1987

سوإحيىليحبيبه إحمد دمحم عىل إبوإلمجد1988

سوإحيىليحبيبه إلسيد معوض شحاته1989

سوإحيىليحسن سليمان حسن سليمان1990

سوإحيىليحسناء زغلول يوسف صالح1991

نوبى إلنقيب1992
 شحاته إلشر

ن
سوإحيىليحفص عبدإلشاق

سوإحيىليخالد ربيع إبرإهيم عبد إلمقصود دبور1993

سوإحيىليخديجه حمدى إحمد رمزى إلسعيد إلسيد1994

سوإحيىليخلود محمود سيد دمحم1995

سوإحيىليدإليا خالد دمحم عبدإلقادر1996

سوإحيىليدعاء كرم دمحم فرج1997

ن حسن1998 سوإحيىليدعاء نارص حسي 

سوإحيىليدنيا إحمد عىلي دمحم1999

سوإحيىليدنيا منب  عبد هللا دمحم همام2000

سوإحيىليديفيد شنوده إلفن شنوده2001

ن2002 سوإحيىليرحاب ربيع ظريف حسي 

سوإحيىليرحمة مجدي محمود إحمد إبودشيش2003

ي2004 سوإحيىليرحمة يشي سعد إلدين عرإبى

سوإحيىليرحمه شعبان محمود إحمد2005

سوإحيىليرهف محمود دمحم إبرإهيم2006

سوإحيىليروإن جمال فؤإد عبد إلعال عىل2007

سوإحيىليروإن خالد عبد إلحليم دمحم2008

سوإحيىليروإن عصام عبد إلمنعم عباس2009

سوإحيىليروإن مجدي إبوإلفتوح عبدإلرحمن2010
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ي إلسيد2011 سوإحيىليروإن دمحم عبدإلننى

 عبدإلعاىط عبدإلفتاح2012
ن
سوإحيىليروإن هاب

سوإحيىليرودينا نظب  عجيب فرج2013

سوإحيىليروضة عبدإلحميد عبدإلوهاب عبدإلاله2014

سوإحيىليرويدإ خالد عبد إلفضيل إبو غنيمه2015

سوإحيىليريم إيهاب صالح إلدين إحمد سالم2016

سوإحيىليريم هشام كامل عمر2017

سوإحيىليزياد إحمد دمحم إلزإهد2018

ف شحاته عبدإلسالم إحمد2019 سوإحيىليزياد إرسر

سوإحيىليزياد عمرو عيد إلسيد2020

سوإحيىليزياد يشى ممدوح دمحم إبرإهيم2021

سوإحيىليزين إلعابدين دمحم زين إلعابدين دمحم2022

سوإحيىليزينب رشدى عبدإلخالق عبدإلحميد سليم2023

 إلنمله2024
 
سوإحيىليزينه سعد زغلول إلدسوق

سوإحيىليساره إحمد فؤإد دمحم حموده2025

سوإحيىليساره دمحم إبرإهيم عبد إلقادر موىس2026

سوإحيىليساندي جمعه محسب كامل2027

سوإحيىليرسإج إلدين سيد دمحم دمحم دمحم2028

سوإحيىليسلىم إلسيد إبرإهيم إلسيد2029

سوإحيىليسلىم إلسيد إلسيد فهىمي إلصباج2030

سوإحيىليسلىم إيهاب زكريا معوض2031

ى سعيد دمحم دمحم2032 سوإحيىليسلىم خب 

سوإحيىليسلىم عصام إلدين عىل عىل2033

سوإحيىليسما إحمد عبد إلتوإب عبد إلباسط2034

ف دمحم توفيق دمحم2035 سوإحيىليسماء إرسر

سوإحيىليسماح إحمد إحمد سيد إحمد دمحم2036

ه عالء إحمد دمحم فرج2037 سوإحيىليسمب 

سوإحيىليسندس إحمد فوزي إبرإهيم إلغنيىمي2038

ى2039 سوإحيىليسهيله ساىم دمحم بحب 

سوإحيىليسيمون موريس وهيب بخيت2040
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سوإحيىليشدوى إيهاب عبد إلعظيم عبد هللا إلحنفن2041

وق إحمد توفيق إبرإهيم2042 سوإحيىليرسر

وق دمحم إحمد دمحم عبدإلغنن2043 سوإحيىليرسر

2044
ن
وق محمود عبدإلرإضن جيالب سوإحيىليرسر

يف عبد ربه عبد إللطيف دمحم2045 سوإحيىليرسر

ين وجدى إلسيد جاد دمحم2046 سوإحيىليرسر

سوإحيىليشمس عادل ريان ريان2047

2048
 
سوإحيىليشمس يشى عىل إلدسوق

سوإحيىليشهد إحمد حسان دمحم إبوزيد2049

سوإحيىليشهد إحمد دمحم كمال دمحم2050

ف إسماعيل محمود2051 سوإحيىليشهد إرسر

سوإحيىليشهد حسام حامد زك إلقصنى2052

سوإحيىليشهد رسىم مرىس عىل خالف2053

سوإحيىليشهد صالح إلسيد عبدإلفتاح2054

ف إلدين إلسيد2055 سوإحيىليشهد محسن رسر

سوإحيىليشهد دمحم صالح دمحم2056

سوإحيىليشهد دمحم محمود يوسف2057

ن إحمد2058  حسني 
سوإحيىليشهد مصطفن

سوإحيىليشهد يس سيد عبدإلعزيز2059

سوإحيىليشيماء نارص فاروق إلبىه2060

سوإحيىليصالح دمحم عبدإلفتاح دمحم عوف2061

سوإحيىليصفا فرج عبد إلحميد عبد إلسالم2062

سوإحيىليصفا نارص دمحم جمعه2063

سوإحيىليطارق سعيد رجب شبل دمحم2064

سوإحيىليعائشه رمضان يونس إبرإهيم دمحم2065

سوإحيىليعبد إلرحمن إحمد عبده عبد هللا عسكر2066

يف2067 سوإحيىليعبد إلرحمن محمود عبد إللطيف رسر

ن2068 سوإحيىليعبد إلرحمن مصطفن دمحم حسي 

2069
ن
ف حلىم فرجاب سوإحيىليعبدإلرحمن إرسر

ي إلبطاوي2070 سوإحيىليعبدإلرحمن صبىحي دمحم عبدإلننى
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ن2071 ن حسي  سوإحيىليعبدإلرحمن نارص عبدإلفتاح حسني 

سوإحيىليعبدهللا عالء دمحم جالل2072

ف إحمد إمام2073 سوإحيىليعثمان إرسر

ن عبد إلمجيد2074 سوإحيىليعزة دمحم حسي 

سوإحيىليعىلي قاعود شحاته محمود2075

سوإحيىليعلياء إحمد سيد دمحم معوض  موىس2076

سوإحيىليعمر إحمد فوزى إحمد2077

سوإحيىليعمر بهاء إلدين دمحم عبد إلحميد2078

سوإحيىليعمر جمال دمحم حسام إلدين إالشول2079

 مصطفن دمحم2080
 
سوإحيىليعمر دسوق

سوإحيىليعمر عربى إحمد دمحم عبدإلمالك2081

سوإحيىليعمر دمحم حسنن عيد2082

ي2083
 
 زك سليم زناب

 
سوإحيىليعمر دمحم زناب

سوإحيىليعمر دمحم دمحم إبرإهيم2084

ن إلجزإر2085 سوإحيىليعمر نور إلصباح رمضان حسي 

ي2086 سوإحيىليعمرو إحمد فتىحي إحمد شلنى

سوإحيىليفارس إحمد كمال دمحم2087

سوإحيىليفاطمه إبرإهيم صالح خليل2088

سوإحيىليفاطمه إسماعيل عرندس إسماعيل2089

سوإحيىليفاطمه إمب  إلسعيد دمحم إلغريب جوده2090

 دمحم سعد دمحم2091
ن
سوإحيىليفاطمه هاب

ن جوده2092 سوإحيىليفرح سامح إحمد إمي 

سوإحيىليفرح دمحم إبرإهيم إلسعيد2093

ونيكا جرجس سليمان عزيز2094 سوإحيىليفب 

ن2095 ينا إيهاب عادل مكي  سوإحيىليفب 

سوإحيىليكنوز مصطفن دمحم عزت حامد2096

لس جرجس ميالد إسكندر2097 سوإحيىليكب 

سوإحيىليلؤى عادل عبد إلحميد إلسيد2098

ن منب  وديع فهيم2099 سوإحيىليمارلي 

سوإحيىليمازن إحمد كامل عزب خليل2100
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وك2101 سوإحيىليمازن حمدى جوده مبى

سوإحيىليمازن يارس عبدإلبى إلسيد2102

سوإحيىليماهيتاب مجدى عبد إلرإزق فتح هللا2103

سوإحيىليدمحم إحمد رشاد دمحم2104

سوإحيىليدمحم إحمد دمحم عبد إلقادر2105

سوإحيىليدمحم إحمد دمحم دمحم إحمد دمحم2106

ي عىلي2107
سوإحيىليدمحم إحمد مصطفن

سوإحيىليدمحم إسامه محمود إبو شادى2108

سوإحيىليدمحم جمال دمحم دمحم سليمان2109

سوإحيىليدمحم حاتم دمحم ربيع جمعه إلفحل2110

سوإحيىليدمحم حسن دمحم حسن2111

سوإحيىليدمحم حماد سيد شحات2112

سوإحيىليدمحم خالد عليوه إحمد2113

سوإحيىليدمحم رمضان إلسيد دمحم2114

سوإحيىليدمحم سيد إحمد دمحم2115

سوإحيىليدمحم طارق عبد إلتوإب دمحم2116

سوإحيىليدمحم عماد إلسيد يوسف2117

سوإحيىليدمحم عمرو دمحم عبدإلفتاح درويش2118

سوإحيىليدمحم محمود بدوي دمحم إلحاكم2119

ي2120
ي رشاد مصطفن

ن
سوإحيىليدمحم هاب

بينن2121 سوإحيىليدمحم يىح عطيه إلشر

سوإحيىليدمحم يىح دمحم عبد هللا2122

ى2123 ن سوإحيىليمحمود إحمد محمود إلعجب 

ى دمحم2124 ن محمود صبى سوإحيىليمحمود حسي 

ي2125 سوإحيىليمحمود دمحم عبد إلمنعم إلمغربى

سوإحيىليمحمود نرص عبد إلمقصود دياب2126

سوإحيىليمروة منصور فتىح منصور2127

سوإحيىليمروه جمال عبد إلحميد إبرإهيم2128

سوإحيىليمريم زك صالح إلدين عباس إحمد2129

سوإحيىليمريم سالمه حنفن سيد2130
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سوإحيىليمريم عىل فؤإد عبد إلحميد2131

سوإحيىليمريم دمحم إلسيد برع2132

ى2133 سوإحيىليمريم دمحم عبد إلكريم إسماعيل إلمسب 

سوإحيىليمريم ممدوح إحمد دمحم2134

 عبدإلكريم عبدإلننى2135
ن
سوإحيىليمريم هاب

ي2136
سوإحيىليمريم يارس دمحم عبدإلغنن

ن عبد إلىح دمحمى2137 ف حسي  سوإحيىليمصباح إرسر

سوإحيىليمصطفن رمضان عبد إلحميد عىل2138

سوإحيىليمصطفن دمحم عىل دمحم عىل2139

سوإحيىليملك حمدى سيد جاد إلرب2140

ي عبدإلمقصود2141
سوإحيىليملك صبىحي مصطفن

ي دمحم متوىلي2142 سوإحيىليملك صبى

سوإحيىليملك ضياء فتىح عبدإلفتاح2143

سوإحيىليملك عبدإلنارص عبدإلعظيم عبدإلوهاب2144

سوإحيىليملك فوزي إبرإهيم جرجس2145

سوإحيىليملك دمحم عمر دمحم كركة2146

سوإحيىليمنةهللا عمرو دمحم دمحم إلصانع2147

ف عبدإلحميد يوسف2148 سوإحيىليمنه إرسر

سوإحيىليمنه هللا إحمد سالم محمود سالم2149

ف رجب إسماعيل سيد2150 سوإحيىليمنه هللا إرسر

سوإحيىليمنه هللا حسنن إلسيد خليل شمه2151

سوإحيىليمنه هللا عادل دمحم إلقديم2152

سوإحيىليمنه هللا عبدهللا دمحم إلسيد2153

سوإحيىليمنه هللا دمحم دمحم إسماعيل دمحم2154

سوإحيىليمنه سيد إحمد سيد إحمد مصطفن قنصوه2155

سوإحيىليمنه دمحم عبدإلمنعم عىل2156

سوإحيىليمها عىل دمحم عبدهللا2157

سوإحيىليمهاب حسن دمحم كمال حسن2158

سوإحيىليموده حسن حسن عىلي إلبوىهي2159

ي عبدهللا2160
سوإحيىليناديه محمود عبدإلغنن
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سوإحيىليندإ عالء فاروق دنيا2161

سوإحيىليندإ دمحم فتىحي دمحم2162

سوإحيىليندى إيمن منصور رضوإن زإيد2163

ن خالد عيد بسطاوي2164 سوإحيىلينرمي 

سوإحيىلينضال مصطفن صالح عبدإلعظيم حموده2165

سوإحيىلينغم إسامه إحمد عبد إلحميد2166

سوإحيىلينغم دمحم نجم إلدين سالم سليمان2167

سوإحيىلينىه دمحم إحمد إلبدوى إلسيد2168

سوإحيىلينورإ إحمد عطا عبدإلصادق2169

سوإحيىلينورهان حسام عويس إحمد جمعه2170

سوإحيىلينورهان نرص بيوىم إلسيد نرص2171

سوإحيىليهاجر جمال عبد إلوإحد عبدإلحافظ2172

سوإحيىليهاجر جمال عبدإلنارص دمحم2173

سوإحيىليهاجر حسن إبرإهيم حسن دمحم2174

سوإحيىليهاجر دمحم مغربى عبد إلمعىط2175

سوإحيىليهاجر وإليد زك زك إبرإهيم ليله2176

سوإحيىليهايدى إحمد دمحم عبد إلفتاح دمحم حنفن2177

سوإحيىليوالء دمحم رشاد حسن إبو إلخب 2178

ن شعالن2179 ن إبرإهيم دمحم حسي  سوإحيىليياسمي 

ف دمحم عبدإلكريم2180 ن إرسر سوإحيىليياسمي 

 سعد إبرإهيم2181
 
ن شوق سوإحيىليياسمي 

ن صالح شلنى عبدإلرحمن2182 سوإحيىليياسمي 

ن عادل إبوإلحديد عبدإلوهاب2183 سوإحيىليياسمي 

ن عادل عىل إبرإهيم2184 سوإحيىليياسمي 

ن دمحم عبد إلسالم دمحم2185 سوإحيىليياسي 

سوإحيىلييىح دمحم إبو إلنرص مرىس دمحم2186

سوإحيىلييوإنا عصمت صادق فهىم2187

سوإحيىلييوساب عماد مرإد موىس2188

سوإحيىلييوستينا سعيد فايز زك شحاتة2189

سوإحيىلييوسف إبرإهيم عبدإلستار إحمد2190
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سوإحيىلييوسف إحمد سيد دمحم عثمان2191

سوإحيىلييوسف خالد محمود إلسيد حسن2192

سوإحيىلييوسف سعيد خليل إبرإهيم2193

ي2194
سوإحيىلييوسف سيد دمحم عبدإلغنن

سوإحيىلييوسف عصام زينهم يوسف2195

سوإحيىلييوسف دمحم إبوإلعال عبدإلرحمن2196

سوإحيىلييوسف دمحم سعيد محمود عيد2197

سوإحيىلييوسف دمحم عيد دمحم2198

سوإحيىلييوسف دمحم محمود إحمد2199

تركيإبرإر إبرإهيم إلسطوج دمحم2200

تركيإبرإر عمرو عبد هللا عبد إلفتاح إبرإهيم2201

ن2202 تركيإبرإهيم عطيه حسن حسي 

2203
ن
تركيإبرإهيم عماد دمحم حلىمي حسن إلشوب

تركيإحمد إلسيد مصطفن محمود عوض عبد إلعاىط2204

تركيإحمد خالد عبد إلفتاح سالم حموده2205

تركيإحمد عصام جمعه محمود دمحم عبد إلعال2206

تركيإحمد هشام إلسيد دمحم إسماعيل2207

ن صادق إبرإهيم2208 تركيإدهم حسي 

 إلسيد سالم حماد2209
ن
تركيإريام هاب

تركيإرسإء إحمد عبدإللطيف عيد2210

تركيإسالم عادل عىل دمحم2211

تركيإسماء دمحم إحمد عليوه إلشحرى2212

تركيإسماء دمحم كامل عىلي2213

تركيإسماء محمود إحمد إبرإهيم عفيفن2214

تركيإسماء معوض مرزوق حسن شعبان2215

تركيإالء إحمد فرج إحمد2216

تركيإالء إسامه حسن عىل إسماعيل2217

تركيإالء إلمرىس إحمد إلحناوى2218

تركيإالء سيد عبدإلرإضن دمحم2219

تركيإالء دمحم دمحم إلغرباوى إبرإهيم2220
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يف خطاب2221 تركيإالء محمود سيد رسر

ف إلدين2222  زكريا دمحم رسر
ن
تركيإماب

تركيإمل عبد إلموىلي عبد إلفضيل عبد إلموىلي2223

تركيإمنيه إبرإهيم دمحم شعبان إلنجار2224

تركيإمنيه حسن ناجى حسن عز إلدين2225

تركيإيات عبدإلسالم عىلي إحمد مرشود2226

تركيإية إسالم دمحم إلعسكرى إحمد شافىع2227

ن إحمد2228 تركيإيمان خالد إمي 

تركيإيمان عبدإلحميد دردير صالح عىل2229

ن2230 تركيإيمان دمحم عبد إلمنعم حسي 

تركيإيمان مصطفن عطا عبدإلنارص2231

تركيإيمن دمحم إحمد عبد إلمجيد2232

ه2233 ن تركيإيمن دمحم عبد إلسالم عبده إحمد معب 

تركيإيمن دمحم عبدإلجليل بيوىم إسماعيل2234

تركيإيه إحمد دمحم إحمد سالم2235

تركيإيه جابر عبد إلرحيم عجىم2236

تركيإيه دمحم دمحم غازى عتمان2237

تركيإيه هشام فوزي دمحم إلمهدى2238

تركيإيهاب دمحم سمب  رجب2239

ي ضيف2240
تركيأبرإر ربيع رإشد مصطفن

تركيأمنيه بن بيال دمحم يسن إلسيد بدوى2241

تركيأنس أسعد فريد مجاهد2242

تركيبسمله إحمد دمحم حسن موىس2243

تركيبسمله دمحم صالح خليل إبرإهيم2244

تركيبسمله مرعي محمود إبرإهيم محمود2245

تركيبسمه وليد إبرإهيم عمر2246

تركيبسنت خطاب عبدإلحميد خطاب2247

تركيبسنت فوزى رمضان عبدإلحميد2248

تركيبالل بدر ناجح سيد2249

تركيبهاء هشام فاروق دمحم2250
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تركيتسنيم رجب سيد عبدإلمعىط2251

تركيتسنيم عيد محمود دياب2252

ن حسن إبوحطب2253 تركيتسنيم يوسف حسي 

تركيجهاد رمضان سالمه رزق2254

تركيجهاد مدحت دمحم بدوى حوإس2255

تركيجودى دمحم عبد إلمجيد عبد إلعال2256

ف عدىلي ملك بخيت2257
تركيجوي إرسر

تركيجوي إميل رشدي عطا جرس2258

تركيحبيبة نارص محمود نارص2259

تركيحبيبه إحمد إبرإهيم دمحم2260

تركيحبيبه إسامه إحمد إدهم2261

تركيحبيبه خالد عزت حسن عىل2262

تركيحبيبه عبد إلباسط حمدإن كمال إلدين2263

تركيحبيبه عىل سيد دمحم سيد2264

تركيحبيبه دمحم عبد إلرحمن بدر2265

تركيحسن صابر عبدهللا حامد2266

تركيحسناء يوسف إنور إحمد غانم2267

ويده سيد إحمد2268 ن دمحم سليمان رسر تركيحني 

تركيخالد نبيل إحمد دمحم2269

تركيدإرين مصطفن عبد إلحميد زك دمحم حموده2270

 محمود إسماعيل2271
 
تركيدعاء شوق

تركيدعاء عبدهللا دمحم عبدهللا2272

تركيدنيا إلسعيد إلهوإرى دمحم حسن2273

تركيدينا إبرإهيم سيف إلنرص إلبندإرى2274

تركيدينا نرص دمحم رياض2275

 نادى دمحم2276
ن
تركيدينا هاب

تركيرإىمي إكرإم فتح إلباب عبدإلوهاب2277

ي2278 تركيرإنا عبد إلسالم جبى رإغب إلعشر

ي2279 تركيرإنيا رمضان محمود محمود إلمغربى

ي عبدإلكريم2280
تركيرحاب سعيد مصطفن
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تركيرحمة عبدإلننى عوض إلمنىس عامر2281

تركيرحمه هشام إلسيد عبدإلفتاح2282

تركيرضوى محمود دمحم عىل2283

تركيرغد عادل إحمد دمحم إلدبىلي2284

تركيرغد دمحم صالح دمحم إلشاذىل2285

تركيرغده ساىم عبدإلمحسن دمحم2286

ن مزيد2287 ن حسي  تركيرقية فايز حسي 

تركيرنا إبرإهيم سعد نوإر2288

تركيرنا طارق عبد إلحليم دمحم2289

تركيرنا هيثم فهىم سعد2290

تركيرنيم ؤبرإهيم ؤبرإهيم غنيم2291

تركيروإن إحمد إمام دمحم2292

ف دمحم إبرإهيم إحمد2293 تركيروإن إرسر

تركيروإن حازم حسان حسن2294

تركيروإن سالمه عىل مصطفن2295

تركيروإن عبد إلعزيز مختار عبد إلعزيز2296

ي2297 تركيروإن عىلي حامد عىلي حسب إلننى

تركيروإن مجدى عبدإلمنعم دمحم2298

ن متوىل إبرإهيم إلهوإرى2299 تركيرويدإ معي 

تركيريم إحمد دمحم عبدإلظاهر2300

تركيريما عزإلدين محمود دمحم زكي مرىسي2301

تركيريناد وإئل فتىحي دمحم دمحم2302

ف عبد إلجابر عبد إلسالم2303 تركيري  هام إرسر

تركيري  هام وليد غريب دمحم عفيفن2304

تركيزياد ممدوح سالم عبدهللا2305

تركيزينب عماد رفعت بيوىمي قطب2306

تركيزينب نبيه مصطفن شتا2307

تركيسارة عبدإلمقصود متوىل عبدإلمقصود2308

تركيساره إحمد عبد إلرحمن عبد إلعليم دمحم2309

ف حافظ موىس دمحم إلنمر2310 تركيساره إرسر
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تركيساره خالد دمحم إلطاهر دمحم2311

تركيساره زكريا فتىح دمحم جاد2312

تركيساره سامح بدرإن نبوي2313

يف2314 تركيساره ساىمي عبدإلرإزق إبرإهيم إلشر

تركيساره سيد دمحم سالم عوده2315

تركيساره عماد إلدين محمود إحمد منصور2316

ن2317 ن حسي  تركيساره وإئل إنور حسي 

تركيساندي إبرإهيم سيد إبرإهيم عوض2318

تركيسلفيا عادل رمزي عزيز2319

تركيسلىم إحمد عبد إلهادى محمود2320

تركيسلىم حسن عطا إحمد سيد2321

تركيسلىم دمحم إحمد إحمد سليم2322

ن2323 تركيسلىم دمحم حسن عىلي حسني 

تركيسلىم دمحم يحن  موىس2324

تركيسلىم يارس إلشحات عبدإلغنن2325

تركيسلىمي شعبان دمحم إلسيد2326

تركيسلىمي ممدوح عبدإلحفيظ يوسف2327

ز2328 تركيسما إحمد إحمد دمحم إلمبى

ف رمضان عبده عطيفن2329 تركيسما إرسر

تركيسما رضا عبدهللا عبدإلحميد2330

تركيسما كريم فؤإد حسب إلننى2331

تركيسما دمحم فتىح عبدإلنعيم دمحم2332

تركيسما يارس عبدإلخالق متوىل2333

تركيسمية إلسيد عيىسي جوده2334

 إبرإهيم2335
 
تركيسميه إبرإهيم شوق

تركيسندس وليد عيد عبدإلمنعم2336

تركيسهر إبرإهيم دمحم عبدإلوهاب خليل2337

ن2338 تركيسيف إسالم إحمد حسي 

تركيسيف إلدين إحمد حسن عىل خليفه2339

تركيسيف حاتم عبد إلكريم عبد إلل ه حسن2340
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تركيسيف مختار عبد إلمحسن عبد إلجوإد2341

تركيسيلفيا مجدى حلىم بانوب2342

يف دمحم إبرإهيم دمحم عبد إلسالم إلبساىط2343 تركيرسر

تركيشهد إحمد حسن إلحدإد2344

تركيشهد إحمد دمحم عزإلدين صبىحي2345

ف عبد إللطيف عىل دمحم2346 تركيشهد إرسر

ن إحمد بدر2347 تركيشهد إلديب حسي 

تركيشهد إلسيد عبدإلحليم إسماعيل2348

تركيشهد سامح إلسيد مصطفن إلصينن2349

تركيشهد سيد إحمد عبدإلوإحد2350

يف دمحم صالح إلدين حسن2351 تركيشهد رسر

تركيشهد عبدإلكريم جالل إلسيد2352

تركيشهد عبدإلنارص بدوى محمود2353

تركيشهد عيد عبد إلتوإب عيد دمحم2354

تركيشهد دمحم جودة إحمد2355

تركيشهد دمحم عبد إلمجيد محمود2356

تركيشهد نارص دمحم عبد إلسالم2357

 دمحم إحمد عامر2358
ن
تركيشهد هاب

تركيشهد وليد دمحم عثمان رزق2359

ي سليمان عيد2360
تركيشيماء مصطفن

تركيضن حماده إبرإهيم دمحم2361

تركيطارق سعيد سعيد سنوىسي إلقزإز2362

تركيعائشه دمحم صالح رزق إبو صالح2363

ف دمحم لبيب زك عبد هللا2364 تركيعبد إلرحمن إرسر

تركيعبد إلرحمن زك دمحم زك دمحم2365

تركيعبد إلرحمن مجدى حلىم محمود عفيفن2366

تركيعبد إلرحمن دمحم دمحم إبرإهيم2367

تركيعبد إلرحمن يارس عبد إلرحمن عبد إلغنن2368

تركيعبدإلحليم ممدوح حكيم عبدإلعظيم إلبوىسر2369

تركيعبدإلرحمن سيد سعد حسن دمحم حسن2370



إلقسمإسم إلطالبم

 يوم فقط60 يمكن للطالب تغير اللغة االجنبية الثانية خالل ملحوظة هامة

2023/2022نتيجة إلتنسيق إلدإخىل للفرقة إالوىل للعام إلجامىع 

ؤدإرة شئون إلتعليم وإلطالب تتمنن لكم إلنجاح وإلتوفيق

تركيعبدإلرحمن دمحم فهىم إبرإهيم2371

تركيعبدإلرحمن يارس منب  دمحم2372

تركيعبدإلفتاح إبرإهيم عبدإلفتاح إحمد إلخطيب2373

تركيعال دمحم عبدإلعزيز سالمه2374

تركيعلياء يارس تامر سالم إلسيد2375

تركيعماد إلدين عبده إحمد طه2376

تركيعمر دمحم رمضان إلمرصى2377

تركيعمر محمود دمحم عبدإلحميد2378

تركيعمرو إبرإهيم دمحم إبرإهيم2379

تركيعمرو خالد حنفن دمحم إلسيد عيىسي2380

تركيعمرو دمحم محمود عمر حماد2381

تركيغاده حماده فاروق إحمد حافظ2382

تركيغاده سيد ضاجي عىلي2383

تركيفارس زك زك إسماعيل حجاز2384

تركيفاطمة إلزهرإء عبد هللا دمحم مصطفن دمحم2385

تركيفاطمه عبد إلتوإب عبد هللا عبد إلحليم2386

تركيفاطمه دمحم خليل عىلي عبدهللا2387

تركيفاطمه دمحم زكريا دمحم2388

تركيفاطمه محمود سمب  عامر2389

تركيفاطمه نارص عبدإلظاهر قطب2390

ه2391  دمحم صبى
 
تركيفدإء سامح شوق

ف إنور عبد إلرحيم2392 تركيفرح إرسر

 جمعه2393
ن
تركيفرح تامر كيالب

تركيفرح حسن عبدإلودود إحمد دمحم عماره2394

تركيفرح دمحم إحمد إحمد شهيب2395

ن دمحم2396 تركيفرح هشام حسي 

خ2397 تركيفرحه إحمد إلسيد عبدإلغفار إبورسر

تركيفرحه مصطفن دمحم إحمدهتاهت2398

تركيفريده حسام جمال عبدهللا عيد2399

تركيفريده هشام نرص دمحم2400



إلقسمإسم إلطالبم

 يوم فقط60 يمكن للطالب تغير اللغة االجنبية الثانية خالل ملحوظة هامة

2023/2022نتيجة إلتنسيق إلدإخىل للفرقة إالوىل للعام إلجامىع 

ؤدإرة شئون إلتعليم وإلطالب تتمنن لكم إلنجاح وإلتوفيق

تركيكارين بهاء وديع نجيب2401

تركيكريم فؤإد عبدإلعال حسن2402

ي دمحم2403
 
تركيكريم معوض صدق

تركيكريمان إنور فاروق إلموإردى2404

ي عطا هللا2405
تركيكريمان ربيع عبدإلرإضن

ى إحمد دمحم كرم بيوىمي2406 ن تركيكبن

لس صالح عبدهللا إلياس2407 تركيكب 

تركيالفانيا مالك شفيق جاب هللا2408

ي2409 تركيلؤي وإئل فتىحي إحمد إلجعبى

تركيليىل إسماعيل سنوىس إسماعيل2410

تركيمادونا سامح جمال بدرى2411

تركيمازن إبرإهيم محمود عطيه2412

تركيمازن طارق عىل دمحم2413

تركيدمحم إحسان إبرإهيم عىل2414

تركيدمحم إحمد دمحم عطا2415

تركيدمحم إكرإىمي رياض عبدإلمؤمن2416

تركيدمحم إيمن كامل هالل2417

تركيدمحم خالد إبو زيد عبده إلحصان2418

ن سعد إبرإهيم2419 تركيدمحم سيد إمي 

تركيدمحم عاطف حامد دمحم إبرإهيم عماشه2420

تركيدمحم عبد إلننى إلسيد إلطويل2421

تركيدمحم عبدإلنارص فرج إلبدرى2422

تركيدمحم فوزى إلبىه سعد دمحم2423

تركيدمحم محمود إلسيد بخاطره2424

تركيدمحم محمود عبدإلعليم دمحم عبد إلتوإب2425

تركيدمحم محمود دمحم يوسف عىل2426

تركيدمحم مصطفن عبدهللا دمحم عبد هللا2427

ي محمود دمحم مرىسي2428 تركيدمحم ناجى

تركيدمحم نرص حامد عىل حوإش2429

تركيدمحم يارس سعدى إإلمام2430



إلقسمإسم إلطالبم

 يوم فقط60 يمكن للطالب تغير اللغة االجنبية الثانية خالل ملحوظة هامة
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ؤدإرة شئون إلتعليم وإلطالب تتمنن لكم إلنجاح وإلتوفيق

تركيدمحم يشي فتىحي عىلي محمود2431

ى عبدإلسالم عبدإلمطلب دمحم عبدإلعال2432 تركيمحمود صبى

2433
ن
تركيمحمود عادل محمود إلضمرإب

تركيمحمود عصام حلىم عثمان2434

تركيمحمود نرص سعيد عبد إلمعىط شالمش2435

تركيمروإن إحمد دمحم كامل إلصعيدى2436

ن2437 بينن إبو إلعني  تركيمروإن محمود إلشر

تركيمريم إبو عبيده دياب سليمان2438

تركيمريم إحمد عبدإلعال دمحم2439

ف محمود دمحم حماده2440 تركيمريم إرسر

تركيمريم إلسيد دمحم لطفن2441

تركيمريم إلعزب إحمد دمحم إلحرش2442

تركيمريم إنور فضل إحمد حمزه2443

تركيمريم خالد عبد إلرحمن أحمد مرىس2444

تركيمريم رضا دمحم إلسيد2445

تركيمريم سيد إبو ضيف حسن2446

تركيمريم طارق دمحم أحمد إلغنام2447

تركيمريم عصام عبدإلمنعم دمحم2448

ن2449 تركيمريم دمحم إلبيوىم كمال ياسي 

تركيمريم دمحم سعيد سالم2450

تركيمريم دمحم عاطف عبدإلحميد محمود2451

تركيمريم دمحم عبد إلرحمن دمحم إلشيخ2452

تركيمريم دمحم محمود عبدإلخالق2453

تركيمريم دمحم نبوى عبد إلسيد2454

تركيمريم مصطفن إلطوجن دمحم عطيه2455

تركيمريم موىس إبرإهيم موىس إلوكيل2456

تركيمريم وإئل عادل عبد إلل ه إحمد2457

تركيمريم وليم ميشيل عقل عبدهللا2458

تركيمريم يارس دمحم محمود إحمد زغلول2459

 سمب  رمضان إبرإهيم2460
تركيمصطفن



إلقسمإسم إلطالبم

 يوم فقط60 يمكن للطالب تغير اللغة االجنبية الثانية خالل ملحوظة هامة

2023/2022نتيجة إلتنسيق إلدإخىل للفرقة إالوىل للعام إلجامىع 

ؤدإرة شئون إلتعليم وإلطالب تتمنن لكم إلنجاح وإلتوفيق

تركيمصطفن عىل إمام عبد إلمطلب2461

تركيملك إحمد إمام سالم2462

تركيملك إحمد دمحم عبدإلفتاح2463

تركيملك إسامه شعبان إحمدعزب2464

تركيملك إلسيد إلسيد إلبيوىم إلشيشينن2465

تركيملك سعيد إمبابى طلبه سليمان2466

تركيملك دمحم دمحم إحمد2467

تركيممدوح خالد رجب دمحم2468

تركيمنار إبرإهيم عبدإلعزيز إبرإهيم2469

تركيمنة هللا إبرإهيم إحمد إبرإهيم2470

ن محمود2471 تركيمنة هللا حسن حسي 

تركيمنة هللا خالد إلسيد إحمد شوإده2472

تركيمنة هللا مصطفن جمال عبد إلهادى2473

تركيمنه هللا دمحم مصطفن دمحم مصطفن2474

تركيمنه عصام زإىك إلسيد2475

تركيمنه دمحم سيد دمحم عالم2476

تركيمنه يارس إبرإهيم دمحم مرع2477

تركيمنن جمال إحمد عبد إلرإزق عبد إلمجيد2478

تركيمها يارس إبرإهيم عبد هللا2479

تركيمهاب إيهاب سيد منصور2480

تركيىم عمادإلدين عبدهللا دمحم سيد2481

ن سيد إبوجندى2482 تركيىم دمحم حسي 

2483
ن
تركيىم دمحم دمحم عىل دمحم إلنوساب

تركيىمي إبرإهيم إلبسطاىمي إبو عاضي2484

تركيميار أحمد ؤبرإهيم عوض عشإن2485

نا هشام إلسادإت إحمد جبى2486 تركيمب 

ن2487 ن دمحم ياسي  تركينادين دمحم حسي 

تركيناديه محمود عبد إلمنعم بدير2488

تركيندإ عادل سليمان عبد إلخالق2489

تركيندى إحمد دمحم إحمد إلعجان2490



إلقسمإسم إلطالبم
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تركيندى دمحم محمود دمحم يوسف2491

تركيندى محمود عبدإلسالم مبارك إحمد2492

تركيندى نزإر دمحم عرفه عنبه2493

لس وديع حبيب2494 ن كب  تركينرمي 

تركينغم دمحم لطفن دمحم عبد هللا2495

ي2496
تركينور إحمد فؤإد دمحم إلحسينن

تركينور دمحم عبدإللطيف لطفن إبرإهيم حجازى2497

تركينورإ رضا إبرإهيم إحمد2498

تركينورإلدين عبدإلعزيز دمحم غندور2499

تركينورإلهدى خالد إلسيد إحمد سويلم2500

ن عثمان عبدإلعزيز2501 تركينورإن إحمد حسي 

2502
ن
تركينورإن محمود دمحم دكروب

تركينورهان إسامه جميل دمحم2503

تركينورهان سعد إبرإهيم سعد وهيدى2504

تركينورهان مصطفن شاكر دمحم2505

ه حسن دمحم عبدهللا إلبسطويىسي2506 تركينب 

تركيهاجر إحمد سيد عبدإلقوى2507

تركيهاجر إسامه يوسف عطيه2508

ف إمام سالم2509 تركيهاجر إرسر

تركيهاجر دمحم محمود عبد إللطيف إلشحرى2510

تركيهبه هللا دمحم دمحم عبد إلمجيد يونس2511

2512
ن
تركيهبه عبدإلمعىط إبو إلحسن كيالب

تركيهدير سيد عبد إلعزيز دمحم2513

تركيهشام عصام دمحم دمحم2514

تركيهنا عماد حمدي إلشاذىلي2515

تركيهنا دمحم إلسيد عبدإلهادي2516

ن إلباشا2517 ي حسني 
تركيهنا محمود مصطفن

تركيهند عاطف إبو إلمعاىط إلسيد أحمد عبدإلننى2518

تركيوصال عمرو فوزى عبدإلعزيز2519

تركيوفاء حسنن عبد إلعظيم حموده2520
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 يوم فقط60 يمكن للطالب تغير اللغة االجنبية الثانية خالل ملحوظة هامة

2023/2022نتيجة إلتنسيق إلدإخىل للفرقة إالوىل للعام إلجامىع 
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ن عنب  شعبان محمود2521 تركيياسمي 

ن يارس عبدإلحميد إبو إلفتوح سعده2522 تركيياسمي 

ن يارس دمحم جمال2523 تركيياسمي 

تركييش يوسف محمود عبدإلمقصود2524

تركييمنن جالل صالح دمحم عبد إلحميد عيىسي2525

تركييمنن دمحم إحمد دمحم2526

ي ماهر عبد إلننى عبد إلعاىط غزإل2527
تركييمنن

تركييوإنا عزت عزىم عطا هللا2528

تركييوسف رفعت عرفه ذكي2529

تركييوسف طارق فريد إلسيد2530

تركييوسف عبد إلفتاح عباس عبد إلفتاح2531

تركييوسف عماد عبد إلصبور عيىس2532

تركييوسف مجدى إسكندر خليل2533

تركييوسف مجدي عبدإلرحيم فرغل2534

تركييوسف دمحم عبدهللا عفيفن2535

ن2536 تركييوسف هشام إحمد حسي 

فارىسيإبوبكر دمحم رحيم عبدإلوهاب2537

فارىسيإحمد إبرإهيم عيد إبرإهيم2538

فارىسيإحمد جميل حسن دمحم حسن2539

فارىسيإحمد طارق إحمد محمود2540

فارىسيإحمد فارس عبدإلفتاح مسعود إبرإهيم2541

فارىسيإحمد دمحم موىس عبدإلسالم2542

فارىسيإحمد محمود جالل عطا2543

فارىسيإحمد محمود دمحم محمود يحن 2544

فارىسيإرسإء خالد فتىح دياب2545

فارىسيإسماء إحمد فتىح دمحم فارس2546

ف عبدإلغفار سيد سليمان2547 فارىسيإسماء إرسر

فارىسيإسماء رمضان إحمد سيد إحمد2548

فارىسيإسماء يوسف عبدإلفتاح يوسف إبوغرإم2549

فارىسيإلسيد رضا إلسيد عبد إلمعىط خيال2550
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ؤدإرة شئون إلتعليم وإلطالب تتمنن لكم إلنجاح وإلتوفيق

فارىسيإمنيه شعبان فتىحي يونس2551

إوى2552 فارىسيإمنيه عىلي دمحم إلبى

فارىسيإنىحى شاكر محروص عبدإلمالك2553

فارىسيإيمان عصام حسن عمر2554

فارىسيإيمان دمحم عبد إلجوإد عابدين2555

فارىسيأنىحى مصطفن مفتاح سالم2556

فارىسيبسمله إلسيد فتىح إلسيد إلغزإىل2557

فارىسيبسمله طارق هاشم عبد إلعال2558

فارىسيبسنت عماد خلف سليمان إرسإئيل2559

فارىسيبسنت فرحات حامد فرحات2560

فارىسيبضابا يوسف وهبة إسعد2561

فارىسيجنه طاهر إبرإهيم إحمد إبرإهيم2562

ف بحر دمحم طاهر2563 فارىسيحبيبه إرسر

ن دمحم سعيد دمحمى2564 فارىسيحسي 

فارىسيحنان إحمد عبد إلعزيز دمحم2565

فارىسيخالد إحمد إبو إلمكارم إحمد2566

فارىسيخالد عىلي محمود عويضه2567

فارىسيخلود دمحم رمضان نرص مبارك2568

فارىسيدإليا حسن بخيت توفيق2569

فارىسيدعاء عصام مصطفن دمحم طاحون2570

فارىسيدنيا شعبان عبدإلعزيز إالمام2571

فارىسيدنيا محمود مهدى سالم2572

فارىسيرإىم رفيق فهىم عبده2573

فارىسيرإنا حسن عىل حسن2574

فارىسيرحمه إنور زك عشماوى2575

فارىسيرحمه عصام عبدإلحليم عبدإلجبار2576

فارىسيرضوى إحمد عبد هللا عبد إلفتاح2577

فارىسيروإن إبرإهيم مفتاح دمحم2578

2579
ن
فارىسيروإن إحمد فوزى عبدإلشاق

فارىسيروإن إلسيد دمحم محمود2580
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فارىسيروإن عالء إلدين عبد إلمنعم عبد إلعال2581

فارىسيروإن كامل إلسيد كامل دمحم2582

ي2583
فارىسيروفيدإ دمحم سيد عبدإلغنن

فارىسيرؤى حسن إبرإهيم إلسيد2584

فارىسيريم رضا دمحم هاشم محمود2585

فارىسيزياد عادل سعيد دمحم شورى2586

فارىسيزياد عادل دمحم عبد إللطيف2587

فارىسيزينب إبرإهيم عبدإلرإزق رمضان2588

ف بيوىم صالح بيوىم2589 فارىسيزينب إرسر

فارىسيزينب رفعت حامد دمحم إسماعيل2590

فارىسيساره دمحم فهىم نرص دياب2591

فارىسيساره هشام عبد إلحميد عبد إللطيف2592

فارىسيسعد منصور عبدإلننى رزق2593

فارىسيسلسبيل ممدوح عبدإلرإزق سعدإت2594

فارىسيسلىم إلسعيد بديع إلسعيد دمحم2595

فارىسيسلىم جمال إلدين عبد إلنعيم دمحم عىل2596

فارىسيسلىم عوض إلسيد إلمرغنن إلسيد غربيه2597

فارىسيسندس جالل إيوب دمحم مساعد بلبع2598

فارىسيسندس وفيق إحمد عىل حسن2599

فارىسيسهيله عزت إحمد عبدإلحميد غرإب2600

وق جمال عباس كامل2601 فارىسيرسر

وق ماهر عبدإلعزيز إبو إلسعود2602 فارىسيرسر

ي2603
ن حفنن ي حسي 

وق دمحم حفنن فارىسيرسر

فارىسيشهد إبرإهيم عبد إلوإحد إبرإهيم متوىلي2604

فارىسيشهد جمال عبدهللا إحمد2605

فارىسيشهد جمال عىلي برعي2606

فارىسيشهد مجدى إبرإهيم عطيان2607

فارىسيشهد دمحم إلسيد عرفه2608

يف2609 فارىسيشهد دمحم حسن باز إلشر

فارىسيشهد دمحم عباس إلسيد2610
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فارىسيشهد نرص مرىس رزق درويش2611

فارىسيشيماء نبيل صالح سليمان2612

فارىسيصفا إلسيد يوسف دمحم إلقبارى2613

فارىسيضياء إلدين دمحم صبىح دمحم إلسيد2614

ي2615
فارىسيطارق إحمد إحمد مليىحى رإضن

فارىسيعادل عبد إلستار عبد إلجوإد دمحم2616

فارىسيعبد إلرحمن محمود عباس إلكاتب2617

فارىسيعبد إللطيف حسن عبدإللطيف دمحم حسن2618

ف عزت عبد إلعليم2619 فارىسيعبد هللا إرسر

ن مسعود2620 فارىسيعبد هللا دمحم بخيت حساني 

فارىسيعبدإلرحمن إحمد محمود مصطفن2621

فارىسيعبدإلرحمن نبيل صبىح عبدإلحليم2622

 عبدهللا2623
 
فارىسيعبدهللا دمحم إلسيد عبدإلباق

فارىسيعبدإلوهاب إحمد إبرإهيم إحمد2624

فارىسيعبدإلوهاب دمحم دمحم إلشيخ دمحم2625

 محمود طه2626
 
فارىسيعزه شوق

فارىسيعال محمود مسعد درويش2627

فارىسيعىل تامر عىل دمحم موىس2628

ف حسن سيد2629 فارىسيعمر إرسر

ن همام2630 يف إمي  فارىسيعمر رسر

فارىسيعمرو خالد مصطفن زيدإن خلف هللا2631

فارىسيغاده إلسعيد فتىح إلسعيد عوض2632

ه2633 فارىسيفارس عالء إلسيد صبى

فارىسيفارس دمحم مصطفن عبد إلوهاب2634

فارىسيفاطمه إبرإهيم عىل إبرإهيم عىل2635

فارىسيفاطمه إلزهرإء إحمد عطيه إبرإهيم2636

فارىسيفاطمه عبد إلخالق صالح عبد إلحفيظ2637

فارىسيفجر نارص حسن قطب إلغريب2638

فارىسيفرح إحمد فاروق ذك2639

ن محمود2640 فارىسيفرح محمود حسي 
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فارىسيفرحه عوض إحمد إلسباع إلشحات2641

ن رسالن2642 ن شعبان إمي  فارىسيفريده إمي 

ف عبد إلفتاح فهيم دمحم2643 فارىسيكريم إرسر

ي إبرإهيم2644
فارىسيكريم دمحم عبدإلغنن

ف جالل موىس2645 فارىسيالرإ إرسر

 إحمد فرج2646
 
فارىسيمازن عماد دسوق

فارىسيمايكل سامح عبد إلمسيح رزق هللا2647

فارىسيدمحم إحمد عبدإلرحمن عبدإلعظيم2648

فارىسيدمحم إحمد عىل إحمد بالل2649

فارىسيدمحم إسماعيل عبد إلغفار دمحم2650

فارىسيدمحم إلسيد إبوإلحمد إلصغب 2651

فارىسيدمحم إلسيد عبدإلظاهر خليفه2652

ى2653 فارىسيدمحم إلسيد دمحم إبرإهيم عشر

فارىسيدمحم بكر إلسيد هالل باش2654

فارىسيدمحم حسام مصطفن عبد إلحميد2655

ن2656 ن دمحم حسي  فارىسيدمحم حسي 

فارىسيدمحم حماده محمود عىل سالم2657

فارىسيدمحم طارق دمحمين عبدإلعليم2658

فارىسيدمحم عبد إلعال إبوإلعيون غانم2659

فارىسيدمحم مطرى عبد إلسالم عبد إلفتاح2660

ف ثابت عبد إلمحسن2661 فارىسيمحمود إرسر

فارىسيمحمود سالمه إلسيد إحمد زهر2662

فارىسيمحمود عاطف سيد عبد إلعظيم عبد إلمجيد2663

فارىسيمروه يارس محمود خليفه2664

 إحمد2665
 
فارىسيمريم إحمد شوق

ى عز إلدين حامد محمود2666 فارىسيمريم إحمد صبى

ن2667 فارىسيمريم إحمد عىل حساني 

فارىسيمريم إحمد دمحم عادل عىل حسب هللا2668

ن صالح2669 فارىسيمريم جمال حسي 

فارىسيمريم حاتم مغاورى إلخوىل2670
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فارىسيمريم حسام فهىم شحاته2671

فارىسيمريم خالد بن إلوليد إمام إحمد2672

فارىسيمريم عصام إحمد محمود2673

فارىسيمريم مروإن خلف عبدإلحافظ2674

فارىسيمصطفن طارق حامد إنور2675

ي عبدإلباسط حسن2676
ي مصطفن

فارىسيمصطفن

فارىسيملك إسامه جميل دمحم2677

فارىسيملك سيد دمحم دمحم2678

فارىسيملك عادل إحمد عىل إلفص2679

فارىسيملك دمحم مصطفن إلسيد2680

ي2681
فارىسيمنار عبدإلرؤف دمحم عفيفن

فارىسيمنة هللا خالد فتىح صالح2682

ف فاروق دمحم2683 فارىسيمنه إرسر

ف دمحم سالم2684 فارىسيمنه إرسر

فارىسيمنه هللا إحمد دمحم عىلي دمحم2685

فارىسيمنه هللا إحمد دمحم كريم عبدإلرحيم2686

ن2687 ف سيد حسي  فارىسيمنه هللا أرسر

فارىسيمنه هللا جمال عباس متوىل2688

فارىسيمنه هللا عيد دمحم دمحم نارص2689

فارىسيمنه هللا ماهر عبد إلمنعم إحمد2690

فارىسيمنه هللا دمحم طه دمحم دمحم2691

فارىسيمنه هللا نارص عىل إحمد عىل شومان2692

فارىسيمنه وحيد عبدإلحكيم إحمد حسن2693

فارىسيمهاب سعيد محمود بيوىمي2694

فارىسيمويرإ إيمن منب  رإغب عبود2695

ن2696 فارىسيمؤمن إسامه زكي حسي 

فارىسيمياده وإئل إحمد بيوىم إلسيد2697

نا إلسيد إبو إلنجا إلسيد بعليله2698 فارىسيمب 

نا جمال حلىم إلطنطاوى2699 فارىسيمب 

فارىسيميسون سعد سيد محمود2700
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يف عىلي دمحم2701 فارىسيميمنة رسر

فارىسيمينا عبدإلمسيح وديع عزيز2702

فارىسيندى سعيد عبد إلرحمن عبد إلستار2703

فارىسيندى مجدى عبدإلمنعم محمود خرصن2704

فارىسيندي فادي فهىمي صليب2705

ن عثمان دمحم2706 فارىسيندي كريم حسني 

فارىسينهله دمحم فتىح دمحم غازى2707

فارىسينورإن إحمد دمحم سعيد سيد إحمد2708

فارىسينورهان حمدي بدر دمحم2709

فارىسينورهان رضا نجم إلدين عبدإلرإزق2710

فارىسينورهان عبدإلعاىطي عبدإلحليم محمود2711

فارىسينورهان دمحم رضا دمحم2712

فارىسيهاجر إحمد إحمد عبدإلوهاب2713

قاوى2714 فارىسيهبه هللا دمحم مهاب إبرإهيم محمود إلشر

فارىسيهدإيه هشام رمضان محجوب سليمان2715

ف محمود هدهد عبد إلعزيز حسن2716 فارىسيهمس إرسر

فارىسيوالء عادل إبو إلغيط عبدإلظاهر2717

فارىسييارإ خالد دمحم إلدإخىلي2718

فارىسييىح فاروق دمحم عبدإلسالم جعفر2719

فارىسييمنن دمحم صباح إلدين هاشم عطوة2720

فارىسييوسف إحمد إسماعيل سيد2721

فارىسييوسف عادل ميخائيل جاد هللا2722

فارىسييوسف عطيه سيد عطيه2723

فارىسييوسف دمحم إحمد شحاته محمود2724

فارىسييوسف دمحم سيد دمحم دمحم عيد2725

فارىسييوسف دمحم كمال دمحم2726

ه2727 فارىسييوسف نرص إلدين دمحم صبى

ىإبانوب توفيق جميل توفيق2728 عبى

ىإبانوب ساىمي صادق منصور2729 عبى

ن إبرإهيم عىل دمحم2730 ىإبرإهيم إمي  عبى
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ىإبرإهيم يوسف إبرإهيم عىل إلعبد2731 عبى

ىإحمد إسامة لطفن إبرإهيم2732 عبى

ف دمحم فهيم شحاته2733 ىإحمد إرسر عبى

ي عيد عبد إلعزيز2734
ىإحمد حسنن عبى

ىإحمد خالد عبد إلمنعم عبد إلرحيم إلسقا2735 عبى

ىإحمد مدحت عبد إلحميد دمحم2736 عبى

ىإحمد مصطفن حسن مصطفن إلسيد2737 عبى

 دمحم موىس دمحم2738
ن
ىإحمد هاب عبى

ىإحمد هشام جمال إلدين محمود إالبحر2739 عبى

ىإدهم إحمد خرصن عبد إلعظيم2740 عبى

ىإدهم خالد عبد إلودود دمحم2741 عبى

ىإدهم عربى خليفه دمحم فرإج2742 عبى

يف قبيىص يوسف2743 ىإرسإء رسر عبى

ىإرسإء عبد إلعظيم إحمد عبد إلعظيم2744 عبى

ىإرسإء نرصإلدين دياب عبدإلجوإد2745 عبى

ىإسالم إحمد إلمرإع إلسيد إلسنجرجى2746 عبى

ىإسماء إبرإهيم سيد دمحم2747 عبى

ىإسماء خالد إلسيد دمحم إلبيىلي2748 عبى

ىإسماء سيد إحمد سعيد إحمد2749 عبى

ىإسماء عبدإلرحمن بهاءإلدين عبدإلرحمن2750 عبى

قاوى2751 ىإسماعيل ساىم إسماعيل إبرإهيم إلشر عبى

ىإالء إيهاب شحاته دياب2752 عبى

ن مرىس هندإوى2753 ىإلشيماء مدحت حسي  عبى

ه رمضان دمحم عىلي2754 ىإمب  عبى

ه مصطفن كمال عبد إلعظيم حليقه2755 ىإمب  عبى

ىإنس إيمن دمحم مصطفن2756 عبى

ىإيالف وليد إحمد إبرإهيم2757 عبى

ىإيمان إسامه محمود إحمد إلقط2758 عبى

ىإيمان دمحم عفيفن عبد إلمحسن2759 عبى

ي خرصن2760 ىإيناس منصور عبدإلعاىطي عبدإلننى عبى
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ىإيه إلسيد سعد عىلي عزب2761 عبى

ي2762
ىإيه طارق إحمد توفيق حنفن عبى

ىإيه فكري دمحم منصور دمحم2763 عبى

ىأندرو مجدى بولس إبرإهيم2764 عبى

يف دمحم رشاد عثمان2765 ىآيه رسر عبى

ىآيه وديع عبدإلننى عبدال2766 عبى

ىباسل وإئل عبدإلسالم عبدإلسالم شعبان2767 عبى

يل عبد إلرحمن شعبان خطاب2768 ىبسمله جبى عبى

ىبسمله مجدى صابر مرإد عىل2769 عبى

ىبسمله نارص إحمد حسن عبد إلجوإد2770 عبى

ىبسمه حسن فرج إلسيد2771 عبى

ىبسنت جمال سالم عبدإلفتاح شقور2772 عبى

ىبالل إحمد مصطفن صالح إلجوهرى2773 عبى

ىتسنيم عصام عبد إلمنعم عبد إل له2774 عبى

ىجودى دمحم إحمد حنفن2775 عبى

ىحامد طارق حامد رمضان2776 عبى

ىحبيبه عادل عىل بيوىم2777 عبى

ىحسام إلدين إبرإهيم فتح هللا رمضان2778 عبى

ن إسامة عبدإلعزيز عيىس2779 ىحسي  عبى

ن عبدإلرحيم دمحم دويدإر2780 ىحسي  عبى

ن جمال سعد إدم دمحم2781 ىحني  عبى

ىدإنيال مجدى جورج إبرإهيم2782 عبى

ي2783
ي غنن

ىدنيا عصام إنور مصطفن عبى

ىدينا محمود دمحم عىل2784 عبى

ىرحمة مجدى عبد إللطيف عبد هللا2785 عبى

ىرحمه رضا عبد إلرؤف محمود عيد2786 عبى

ىرحمه زهرإن دمحم زهرإن2787 عبى

ىرغد إحمد عصام دمحم جمال إلدين2788 عبى

ىرنا عادل سمب  عبده2789 عبى

ىرنيم عماد حمدي إحمد2790 عبى
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ىروإن إحمد إلبدوي عبدهللا2791 عبى

ف مصطفن دمحم إلعسال2792 ىروإن إرسر عبى

ىروإن إلسيد دمحم دمحم2793 عبى

ىرودينا ربيع عويس عبدإلوهاب2794 عبى

ىرودينا عبدإلخالق عبدإلرحمن إبوزيد2795 عبى

ىروميساء محمود رمضان دمحم2796 عبى

 إبو إلفتوح ربيع إبو إلفتوح2797
ن
ىرويدإ هاب عبى

ىرؤى طارق إيوب عبدربه2798 عبى

ىرؤى مصطفن فؤإد حامد إلجندى2799 عبى

ىرؤي يارس عبدإلفتاح عبدهللا2800 عبى

ىريم إلسيد جابر إلسيد عبد إلغنن2801 عبى

ف يوسف عبدإلرإزق فتح إلباب2802 ىزياد إرسر عبى

ىزياد خالد دمحم حسنن عبد إلرحمن إلهجع2803 عبى

ىزياد عصمت كامل يوسف عىل2804 عبى

ىزياد وسام رضوإن عبد إلمقصود إلشاىم2805 عبى

 خالف دمحم2806
 
ىسارة نارص عبد إلباق عبى

ىساره سمب  عبدإلحافظ دمحم2807 عبى

ىساره عبدإلنارص إلسيد عبدإلغنن إسماعيل2808 عبى

ن2809 ي حسي 
ىسعاد عمر كردي عبدإلغنن عبى

ىسلمان حربى مصطفن عبده عطية2810 عبى

ىسلىم دمحم إبرإهيم دمحم2811 عبى

ىسلىم دمحم عبد إلوهاب عبدإلعزيز إلشيخ2812 عبى

ىسما إحمد حمدى عبدإلحميد2813 عبى

ىسما دمحم سمب  عايش عثمان إلخوىل2814 عبى

ن2815 ىسما يارس إحمد حسي  عبى

ىسميه وإئل محمود إحمد2816 عبى

ىسيف إلدين سامح عيىس عبدهللا2817 عبى

 طلبه2818
 
ىسيف إلدين هشام دسوق عبى

يف ساىمي إحمد عبدإلحميد2819 ىرسر عبى

ىشمس حسام رمضان يوسف2820 عبى
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ىشهد إبرإهيم سعد إلسباعي إبوإلنجا2821 عبى

ىشهد إيهاب فرج هارون هارون2822 عبى

ىشهد خالد عطيه سيف2823 عبى

ىشهد خالد دمحم مجاهد2824 عبى

ىشهد عبد إلرحمن دمحم عبد إلعزيز2825 عبى

ن2826 ىشهد عبدهللا إنور إمي  عبى

ىشهد عصام عبد إلعظيم عبد ربه2827 عبى

ىشهد دمحم سيد عمر2828 عبى

ىشهد دمحم عىلي صميده2829 عبى

ىشهد دمحم مجدى عبدإلهادى2830 عبى

ىشيماء إبوبكر عبدإلعزيز محمود2831 عبى

ىشيماء حسن دمحم حسن قنديل2832 عبى

ىضىح عبدإلحكيم دمحم عبدإلحكيم2833 عبى

ىضىحي دمحم عبدإلرحمن دمحم2834 عبى

ىضن عادل دمحم حسن طنطاوى2835 عبى

ىطه دمحم طه عبد إلعظيم2836 عبى

ىعادل جالل منصور عىل إلعيسوى2837 عبى

ىعبد إلرحمن إحمد إلسيد إحمد2838 عبى

ىعبد إلرحمن جمال عبد إلمعىط عبد إلرجال2839 عبى

ىعبد إلرحمن ماجد إلسيد عبد إلرحيم دمحم عىلي2840 عبى

ىعبدإلرحمن طارق دمحم إلدهرإوى2841 عبى

ىعبدإلرحمن عالء غيضان سيد شحاته2842 عبى

ىعبدإلرحمن دمحم عزت دولة2843 عبى

ىعبدإلرحمن نارص مصطفن عبدإلخالق2844 عبى

ىعبدهللا ماهر حمام دمحم إحمد عبدهللا2845 عبى

ىعبدهللا وليد دمحم إلسيد2846 عبى

ىعالء إلدين خالد دمحم يشي مرىس رفاع2847 عبى

ىعالء ساىمي رضانه دمحم2848 عبى

ىعىل ربيع عبد إلعال عبد إلعاىط2849 عبى

ىعىل عالءإلدين عبدإللطيف عبدإلحميد2850 عبى



إلقسمإسم إلطالبم

 يوم فقط60 يمكن للطالب تغير اللغة االجنبية الثانية خالل ملحوظة هامة

2023/2022نتيجة إلتنسيق إلدإخىل للفرقة إالوىل للعام إلجامىع 

ؤدإرة شئون إلتعليم وإلطالب تتمنن لكم إلنجاح وإلتوفيق

ىعىل دمحم عبد إلعزيز عىلي إبوإلفضل2851 عبى

 عىلي زكي2852
ن ىعىل معب  عبى

ىعمر جمعه سيد سيد إحمد2853 عبى

ىعمر صالح إلدين عبدإلمنعم عبدإلرإزق2854 عبى

ىعمر عثمان عبده دمحم إحمدإلرميح2855 عبى

ىعمر دمحم إحمد عوض هللا عبد هللا2856 عبى

ىغاده إلسعيد إلسيد إلسيد إلطويل2857 عبى

ىغزالن إنور عبدإلعزيز دمحم2858 عبى

ىفاطمه حمدى فتىح عبدإلحافظ2859 عبى

ىفاطمه فايز دمحم عبد إلعزيز سالمه2860 عبى

ىفاطمه محمود سيد إحمد2861 عبى

 إرسإئيل2862
 
ونيا إلبب  شوق ىفبى عبى

ىفتىح إمجد فتىح عبد إلفتاح2863 عبى

ىفرح إحمد عبد إلمعىط إحمد عبد إلمعىط جاد2864 عبى

ي إمجد منب  رإغب عبود2865
 
ىكاب عبى

ف إسعد رإغب2866 ىكارن إرسر عبى

ىكريم إحمد عفيفن غنيم عفيفن2867 عبى

ىكريم دمحم حمدى دمحم إسماعيل إلخوىل2868 عبى

ىكريم وليد همام عبد إلعظيم إحمد2869 عبى

ىكريمه خالد عثمان عبدإلغنن2870 عبى

لس عماد سعيد عطا هللا2871 ىكب  عبى

لس نادى منب  عطا هللا2872 ىكب  عبى

ىلودجى جميل عدىل حزقيال2873 عبى

ف إبرإهيم عباس2874 ىلؤى إرسر عبى

ىليىل حازم فضل إسماعيل2875 عبى

ىمارى شحاته شنوده شحاته عبد إلمالك2876 عبى

ي شحاته2877
ىماريا بهاء فؤإد ينن عبى

ىمارية بهجت محمود إحمد2878 عبى

ىمارينا عماد نظب  زإىكي2879 عبى

ىمايكل إكرم نعيم بشاى2880 عبى
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ي2881
ىدمحم إحمد شعبان مصطفن عبى

ىدمحم إحمد فؤإد عبدهللا2882 عبى

ىدمحم إلسيد إحمد سليمان دمحم2883 عبى

ىدمحم إلسيد دمحم إلسيد2884 عبى

ىدمحم ثروت شكري محمود2885 عبى

ىدمحم جالل معوض متوىلي2886 عبى

ىدمحم عاصم صالح فتح هللا إلكاشف2887 عبى

ىدمحم عاطف دمحم صبح2888 عبى

ي2889
ي زكريا عبدإلغنن

ىدمحم عبدإلغنن عبى

ىدمحم عصام رأفت دمحم عبد إلغفار2890 عبى

ىدمحم عمرو خطاب عبد هللا2891 عبى

ىدمحم مجدي سمب  عبدإلفتاح2892 عبى

ىمحمود إحمد محمود إحمد سليم2893 عبى

ىمحمود عاطف محمود حسن إلبقىلي2894 عبى

ىمحمود دمحم إحمد دمحم2895 عبى

ىمحمود دمحم عبدإلخالق دمحم إحمد2896 عبى

ىمحمود دمحم محمود إحمد2897 عبى

ىمحمود دمحم نورإلدين عبدإلعزيز2898 عبى

ىمروإن دمحم إنور حنفن2899 عبى

ىمريم إحمد عثمان دمحم2900 عبى

ىمريم أسعد دمحم إلخوإجه2901 عبى

ىمريم حاتم دمحم فاروق إبرإهيم2902 عبى

ى حسن عبدإلاله2903 ىمريم خالد خرصن عبى

ىمريم عادل دمحم عبدإلرحيم إبرإهيم سالم2904 عبى

ىمريم عبد إلعزيز محمود دمحم عتمان2905 عبى

ىمصطفن سيد إبرإهيم عبدإلرإزق2906 عبى

ن عىل2907  عىل حسي 
ىمصطفن عبى

ىمصطفن دمحم رمضان دمحم2908 عبى

 وإئل زهب  عثمان2909
ىمصطفن عبى

ن إبرإهيم2910 ي كارم سيد حسي 
ىمصطفن عبى
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ىمعاذ سباء لمىعي دمحم2911 عبى

ىملك إحمد سمب  متوىل حسن2912 عبى

ىملك تامر دمحم إبو إلمعاىطي2913 عبى

ىمنة هللا سيد بدوي حميده2914 عبى

ي2915 ىمنة محمود دمحم صبى عبى

ن عبدإلعال2916 ن كمال إمي  ىمنه هللا إمي  عبى

ىمنه هللا دمحم فاروق عبدإلحميد2917 عبى

ىمنه تامر إبرإهيم نجم2918 عبى

ىمنن رمضان دمحم إحمد2919 عبى

 إلعدل إبو جالله2920
ن
ىمنن هاب عبى

ي طارق إسماعيل يوسف2921
ىمنن عبى

ىمهاب مجدي صالح عبدإلمنعم2922 عبى

ف فرج عىلي دمحم2923
ىمهند إرسر عبى

ىمؤمن عايد حسان دمحم عوده2924 عبى

ىمؤمنه دمحم مرإد عبدهللا2925 عبى

ىىم عبد إلنارص إلسيد مرىس إلمصطيىه2926 عبى

ن2927 ىنادين خالد فاروق جمعه إبو إلعني  عبى

ىنغم عبد إلفتاح إلمرغنن عبد إلفتاح2928 عبى

ىنىه دمحم إلسيد عبدإلحميد2929 عبى

ف دمحم يوسف دمحم2930 ىنىهي إرسر عبى

ف إسماعيل عبدإلرحيم2931 ىنور إرسر عبى

ه إيمن إحمد محمود2932 ىنب  عبى

ىهايدى دمحم عىلي حسن جمعه2933 عبى

ىهدى عىل إبرإهيم عبده إلروبى2934 عبى

ن إحمد2935  حسي 
ىهدى مصطفن عبى

 سمب  إبرإهيم عبد إلفتاح2936
ن
ىهمسه هاب عبى

ىهنا إحمد دمحم إحمد2937 عبى

ىهنا وليد إلسعودى إلصاوى إبو إحمد2938 عبى

ىهيالنه مرإد إندإرياس لوقا2939 عبى

ىودإد دمحم عبد إلىح دمحم إلغنام2940 عبى
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ىوصال دمحم دمحم دمحم إلطنبدإوي2941 عبى

ىوعد عرفه دمحم عبد إلسميع عبد هللا2942 عبى

ن ساىم دمحم شفيق2943 ىياسمي  عبى

ىيىح عبدإلمعىط يىح دمحم عبد إلمعىط2944 عبى

ي2945 ىيمنن دمحم إنور إلخرصن عبى

ىيوسف إبرإهيم جبى منصور متوىل2946 عبى

ىيوسف إحمد رإغب باشا فرغىل2947 عبى

ىيوسف طارق بيوىم دمحم2948 عبى

ىيوسف عالء إبرإهيم يوسف2949 عبى

ىيوسف عمرو يشي مرزوق عبدإللطيف2950 عبى

ىيوسف مسعد عبده جيد عبد إلنور2951 عبى

يإالمب  فهد دمحم سعيد2952
ن
ياباب

يجوناثان طلعت عبد إلغنن سدرإك2953
ن
ياباب

يحبيبه طارق عبد إلمنعم دمحم2954
ن
ياباب

يرحمه خليل دمحم إلصعيدى2955
ن
ياباب

يروإن دمحم حمدي إبرإهيم2956
ن
ياباب

يريماز خالد دمحم حنفن2957
ن
ياباب

يسارة وليد صالح دمحم إبو إلحسن2958
ن
ياباب

يسما دمحم مصطفن عبد إلرإزق2959
ن
ياباب

ن محمود فاضل طه حسنن2960 يعاليه إمي 
ن
ياباب

يماريان إمب  ماهر ناصف فرج2961
ن
ياباب

يدمحم إحمد متوىل إلسيد2962
ن
ياباب

يمريم إحمد دمحم محمود نرص2963
ن
ياباب

كوريإنىحى إبرإهيم إبو إلعز إلسيدعىل2964

يف دمحم إبرإهيم كرإويه2965 كوريباسل رسر

ن إلشاطر2966 كوريبسنت عبد إلفتاح عبد إلوهاب حسني 

كوريجمانه مصطفن عبدإلغنن إحمد بدر2967

كوريحبيبه مصطفن إحمد محمود صالح2968

كوريرضوى جمال سيد عىلي2969

ن2970 كوريروإن حامد عبدإلرؤوف عبدإلرؤوف حسي 
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كوريزينه إحمد سمب  إحمد دمحم رطبه2971

كوريسلىم دمحم دمحم عبدإلصادق2972

وق نبيل دمحم دمحم دمحم عيد2973 كوريرسر

كوريشهد إحمد دمحم ربيع إلشاىم2974

كوريفرحه سعيد دمحم دمحم2975

كوريكارين عصام إدوإرد ملك2976

كوريمصطفن دمحم نرص إسماعيل شبكه2977

كوريمنه هللا حازم دمحم عبدإلغنن2978

كوريىم إيهاب حلىم إحمد إلهندإوى2979

كوريميار عبدهللا فاروق إحمد بكرى2980

ن سمب  دمحم نصىح عىل2981 كوريياسمي 

كورييمنن إباإلمحاسن رضا عىل سالمه2982

برتغاىليإبرإهيم زغلول هريدى عبدإلمالك2983

برتغاىليإحمد سمب  عبدإلعزيز إلسيد مصطفن2984

برتغاىليجنه إحمد إلسعدإوى إلجاىل إلسيد2985

برتغاىليحبيبه هيثم عبدإلرحمن عبدإلسميع2986

برتغاىليزياد منصور سعد إحمد دمحم2987

برتغاىليسندس عبدإلفتاح يوسف إلجوهري2988

برتغاىليشهد إحمد فاروق دمحم عىلي2989

ي إسماعيل2990 برتغاىليصفا إبوإلمعارف عربى

برتغاىليماركو سعد عبدهللا خليل2991

برتغاىليدمحم إبرإهيم عبد إلمحسن إحمد إلجندى2992

ي خالد دمحم إحمد2993
برتغاىليمصطفن

ي2994
برتغاىليملك سعيد غمري مصطفن

برتغاىليمهاب دمحم إحمد عثمان2995

يف دمحم بركات قطب2996 برتغاىليندى رسر

ه2997 برتغاىليهشام دمحم إحمد شعب 

برتغاىليهوىل ماجد كمال فهىم صالح2998


