
#Student IDStudent NameTopic

شلبي  عبده ماضي مسعد  انجي15110059
The relation between Alzheimer disease and 

β-amyloid, Tau protein.

.The treatment of Alzheimer diseaseالرازق عبد الوفا ابو  الحسيب عبد نابل نيرمين25111367

رضوان  الغنيمى محمد الغنيمى  محمد35111430
The environmental organic toxins as a health 

hazard.

.Diabetes type-3 and natural product therapyقطب بكر محمد محمود مصطفى45111434

.Diabetic ketoacidosis (management)ابراهيم الشوادفى محمد هشام الشوادفى  محمد55111480

.Tumor markers and its applicationالسالم عبد ابراهيم رضا ابراهيم65112004

.Types of jaundiceالسنهورى محمد رمضان جمال أحمد75112011

.Biomarkers of cardiovascular diseasesشتا مغازى  ابراهيم محمد  أحمد85112021

الدكر الاله عبد ثابت حمدى اسراء95112039
The relation between Alzheimer disease and 

β-amyloid, Tau protein.

.The treatment of Alzheimer diseaseالبيرقدار احمد طارق روان105112151

عثمان ابراهيم على سارة115112175
The environmental organic toxins as a health 

hazard.

.Diabetes type-3 and natural product therapyشحاته سوس برسوم نادى  شادى125112211

.Diabetic ketoacidosis (management)خلة سامى رأفت كمال كيرلس135112275

.Tumor markers and its applicationالسنجيدى السعيد هللا فتح عصام  ليلى145112279

.Types of jaundiceغالى الرحمن عبد    المتولى ماهر  محمد155112319

.Biomarkers of cardiovascular diseasesالعمرى ابراهيم ابراهيم السيد محمود سمر165112460

توفيق رمسيس سمير سوزى175112483
The relation between Alzheimer disease and 

β-amyloid, Tau protein.

.The treatment of Alzheimer diseaseغزال حسن محمد سعيد محمد  احمد185113024

درويش  حسن سعيد عمرو اميرة195113066
The environmental organic toxins as a health 

hazard.

.Diabetes type-3 and natural product therapyاحمد  الرحيم عبد هللا خلف  الدين شهاب205113180

.Diabetic ketoacidosis (management)أحمد سعد علي عبدالرحمن215113194

.Tumor markers and its applicationهللا حسب  محمد الهادي عبد  علي225113202

.Types of jaundiceعسران  السيد مجدى الزهراء فاطمه235113225

.Biomarkers of cardiovascular diseasesبولس  طانيوس ونس وهيب  مارينا245113244

خليفه عبدالستار خليفه عبدالستار  محمد255113263
The relation between Alzheimer disease and 

β-amyloid, Tau protein.
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Assignment distribution



.The treatment of Alzheimer diseaseاللطيف عبد  مصطفي نزار  محمد265113275

رسالن حسن زكريا عاطف   هند275113371
The environmental organic toxins as a health 

hazard.

.Diabetes type-3 and natural product therapyالسعدنى  الموجود عبد محمود باسم285113399

.Diabetic ketoacidosis (management)الخضرجي  اسماعيل المجيد عبد ايمن  دينا295113416

.Tumor markers and its applicationخضرة ابو حسين المحسن عبد  سارة305113449

.Types of jaundiceرسالن على الوهاب عبد حميدة احمد315114011

.Biomarkers of cardiovascular diseasesغانم أحمد المنعم عبد أحمد325114023

رمضان   محمد الفتاح عبد عصام  االء335114068
The relation between Alzheimer disease and 

β-amyloid, Tau protein.

.The treatment of Alzheimer diseaseحسنين رزيقه كمال محمد احمد  خالد345114127

رجب  محمد حسام  رانا355114148
The environmental organic toxins as a health 

hazard.

.Diabetes type-3 and natural product therapyحبكه الرحمن عبد محمد عاطف رانيا365114153

.Diabetic ketoacidosis (management)حسن  العليم عبد محمود محمد رضوى375114157

.Tumor markers and its applicationهويدى فؤاد مجدى رندا385114162

.Types of jaundiceربه عبد  محمد الحميد عبد خالد روان395114166

.Biomarkers of cardiovascular diseasesيوسف الخالق عبد شوقى رضا روان405114168

القن عبدهللا احمد خليفه ريم415114172
The relation between Alzheimer disease and 

β-amyloid, Tau protein.

.The treatment of Alzheimer diseaseمنشتح شاذلى جابر زينب425114177

مخيمر  احمد حماده احمد على  زينب435114178
The environmental organic toxins as a health 

hazard.

.Diabetes type-3 and natural product therapyاحمد  المعبود عبد الدين محى  زينب445114179

.Diabetic ketoacidosis (management)سليمان  السيد محمد يوسف  زينب455114180

.Tumor markers and its applicationعلى القادر عبد سالمه اشرف ساره465114181

.Types of jaundiceمحمد  حسين المعز عبد خليل  سارة475114186

.Biomarkers of cardiovascular diseasesالحداد العزيز عبد جمعه العزيز عبد سارة485114188

السقعان  محجوب مصطفى سالم495114189
The relation between Alzheimer disease and 

β-amyloid, Tau protein.

.The treatment of Alzheimer diseaseشنقار عبده درويش احمد سالى505114190



غبلاير  كمال كامل ساندرا515114191
The environmental organic toxins as a health 

hazard.

.Diabetes type-3 and natural product therapyمحمود السيد خضر اشرف ساهر525114193

.Diabetic ketoacidosis (management)سرور العزيز عبد محمد سحر535114194

.Tumor markers and its applicationعويضه على عويضه محمد سمر545114204

.Types of jaundiceبشاره الحميد عبد عصمت طارق شريف555114214

.Biomarkers of cardiovascular diseasesحرحش محمد اللطيف عبد علياء565114241

مزروعه احمد السيد احمد عمر575114242
The relation between Alzheimer disease and 

β-amyloid, Tau protein.

.The treatment of Alzheimer diseaseالبيسى  السالم عبد العزيز عبد عمر585114244

ابراهيم شحاته السيد محمد عمر595114247
The environmental organic toxins as a health 

hazard.

.Diabetes type-3 and natural product therapyعلى محمد محمد العال عبد محمد605114295

.Diabetic ketoacidosis (management)العشرى  الفتاح عبد محمود  محمد615114304

.Tumor markers and its applicationمحمد مصطفى خليل مصطفى محمد625114307

.Types of jaundiceاسماعيل محمد الدين نور محمد635114309

.Biomarkers of cardiovascular diseasesالحلوجى  كمال خالد محمود645114311

الصعيدى الهادى عبد المجيد عبد الهادى عبد محمود655114314
The relation between Alzheimer disease and 

β-amyloid, Tau protein.

.The treatment of Alzheimer diseaseالديب  عثمان كامل  كامل  محمود665114315

دحروج كامل اسماعيل نصر محمود675114319
The environmental organic toxins as a health 

hazard.

.Diabetes type-3 and natural product therapyرمضان السيد هالل رضا هالل685114411

.Diabetic ketoacidosis (management)بلتاجى يوسف محمد طارق ريم695114480

.Tumor markers and its applicationسليمان  احمد فؤاد عمرو عال705114486

.Types of jaundiceمهران جابر صالح ايمن لمياء715114489

.Biomarkers of cardiovascular diseasesمحمد ابوزيد ابوزيد كريم زياد725114507

خطاب مبروك مختار اسماء735114556
The relation between Alzheimer disease and 

β-amyloid, Tau protein.

.The treatment of Alzheimer diseaseمفتاح محمد احمد طاهر عبده اميرة745114557

حماد شلبى صالح شحاته شلبى محمد755114559
The environmental organic toxins as a health 

hazard.



عبده  جرجس عبده  ابانوب765115001

لبيب  فهمى وائل ابانوب775115004

خطاب ربه عبد سمير ابراهيم785115005

السخاوى  السيد مصطفى ابراهيم795115007

فهمى محمد مصطفى الدين جمال احمد805115013

مشالى   الرؤوف عبد راغب حازم  احمد815115014

القرباتى امين حماده احمد825115015

المغربى احمد رضا احمد835115017

رجب اسماعيل محمد عاطف احمد845115019

مقيدم الحميد عبد هللا عبد الحميد عبد احمد855115021

القطقاط  حامد هللا عبد احمد865115022

على  حسنى محمد احمد875115025

الدين زين عبدهللا هللا عبد محمد احمد885115027

المنسى  ابراهيم على محمد  احمد895115028

محفوظ محمد محمود مسعد احمد905115030

مبروك هللا عبد سعد منصور احمد915115032

سليمان  سعيد محمد سليمان هشام احمد925115033

الجناجى محمود هشام احمد935115034

يوسف تاج الفتاح عبد احمد الفتاح عبد  ادهم945115036

زيد ابو السيد مصطفى ابراهيم اريج955115037

البدراوى  خليل نبيه مؤمن اسامه965115038

زناتى السيد على السيد اسراء975115040

الصيرفى امين محمود بكر اسراء985115041

بحيرى رمضان متولى رمضان اسراء995115042

حشيش ابو محمود سعيد مجدى اسراء1005115044

منسى على محمد اسراء1015115045

النضر ابو ابراهيم عالء اسماء1025115047

االشهب مفيد فهمى محمد اسماء1035115048

سالم الفتاح عبد غريب نبيل اسماء1045115049

حموده  على على يس اكرم1055115050

قراقيش  السالم عبد ايهاب االء1065115051

عليوه احمد نبيل محمد آالء1075115053

عماره هللا جاب نعيم نعيم االء1085115054

سعيد عزت محمد صالح االميرة1095115055

فوده السيد محمد على السيد1105115056

على  احمد مصطفى الشيماء1115115057

محمد حسن السايح جابر امانى1125115058

العدوى احمد مصطفى المنعم عبد امنه1135115059

شكرى  على مصطفى ايمن امنيه1145115060

عطيه  محمد عطيه  امنيه1155115061

The relation between Alzheimer disease and 

β-amyloid, Tau protein.

The treatment of Alzheimer disease.

The environmental organic toxins as a health 

hazard.

Diabetes type-3 and natural product therapy.

Diabetic ketoacidosis (management).

Tumor markers and its application.

Types of jaundice.

Biomarkers of cardiovascular diseases.



شعله السالم عبد محمد امنيه1165115062

على ابو المرسى المرسى محمد امينه1175115066

النجار احمد اليزيد ابو حسن ايمان1185115067

عمر  عبدالجليل حسين ايمان1195115068

على احمد سليم محروس  ايمان1205115069

شعوير سالم محمد ايمان1215115071

البهنسى محمد ابراهيم ايه1225115072

حسين  محمد احمد ايه1235115073

سعيد  السيد اشرف  ايه1245115074

يونس الدين جمال السيد اشرف ايه1255115075

اباظه الفتاح عبد السيد محمد السيد اية1265115076

محمد  احمد ايهاب ايه1275115077

محمد عبدهللا الرؤف عبد حسين ايه1285115078

الحمراوى احمد محمود حلمى  ايه1295115079

هللا عبد محمد ابراهيم طارق ايه1305115081

غازى الحليم عبد سعد الحليم عبد ايه1315115082

ابوعيشه السيد بسيوني عبدالسالم ايه1325115083

دغيم محمد الكريم عبد ايه1335115084

خشبه ابو  على هللا فتح  ايه1345115086

البنان الحسينى احمد محمد ايه1355115087

عالم  رياض محمد  ايه1365115089

مطر محمد فتحى محمد ايه1375115091

النجار على محمد محمد ايه1385115092

الرحمن عبد يوسف الحميد عبد هشام ايه1395115093

الرحمن عبد  احمد علوى ياسر  ايه1405115094

غيث الرحمن عبد لبيب عالء باسم1415115095

نافع حسان عمرو بانسيه1425115096

الصيرفى   فؤاد السالم عبد ايهاب  باهر1435115097

اسكندر جميل بطرس برباره1445115098

ابراهيم سليمان العزيز عبد عادل بركسام1455115099

السعود ابو محمود محمد حازم بسنت1465115100

هللا عشم شهدى وليم بوال1475115101

راغب لميع بشرا بيشوى1485115102

ابراهيم السالم عبد جابر سعيد جهاد1495115107

الكيك احمد حسن ممدوح حازم1505115109

كنون  حسن احمد حسن حسن1515115112

الشرنوبى محمد حسن السالم عبد حسن1525115113

حموده الحميد عبد صالح فريد حنان1535115117

الدين زين  عبدهللا عبدهللا يحيى  حنان1545115118

شرشيره  احمد كمال اسامه داليا1555115121

Biomarkers of cardiovascular diseases.

The environmental organic toxins as a health 

hazard.

Diabetes type-3 and natural product therapy.

Diabetic ketoacidosis (management).

Tumor markers and its application.

Types of jaundice.

The relation between Alzheimer disease and 

β-amyloid, Tau protein.

The treatment of Alzheimer disease.



الرحيم عبد  محمود عطيه عالء دنيا1565115123

فرحات  جالل احمد  دينا1575115125

غانم سالمه محمود سالمه دينا1585115128

العزاوى شعبان شريف دينا1595115129

يوسف محمد يوسف دينا1605115130

الشبينى حسين اشرف رامى1615115132

على حسن محمود خالد رانا1625115134

الشناوى حامد احمد طاهر رانيا1635115138

الشطالوى  حسن محمد حسن ايهاب رميساء 1645115143

محمدين  ابراهيم ماهر  رنا1655115145

الرجال محمد حامد محمد  رنا1665115147

قماز  ضياء محمود  رنا1675115148

محمد    احمد المنعم عبد احمد  روان1685115151

الجزار المقصود عبد احمد سيد اشرف روان1695115152

النجار  على ناجى الخالق عبد  روان1705115155

حافظ حسن محمد روان1715115156

الشيشنى صالح الجليل عبد محمد روان1725115157

عبدهللا حسن على مصطفى روضه1735115159

يونس  المقصود عبد ممدوح  ريم1745115162

يونس  محمد فهمى حماده ريهام1755115163

الحق عبد  محمد المنعم عبد محمد  زياد1765115166

النبى عبد  العزيز عبد النبى عبد سعيد  سارة1775115168

الاله عبد هللا فتح محمد هللا عبد سارة1785115169

الخراشى  محمد محمد كامل ساره1795115170

السيد محمد السيد محمد ساره1805115171

ابراهيم عجمى جابر هانئ ساره1815115172

الشناوى محمد زكى الدين عصام سارة1825115174

متولى مرسى عبدالمحسن محمد  سارة1835115176

اسعد فهمى ماهر اسعد سامح ساندرا1845115179

مشرقى اسحاق فخرى سلطان ساندرا1855115180

غالى  الباقى خلى باقى عماد  ساندرا1865115181

محمد  امين سعيد اشرف  سلمى1875115183

األسود  شوقي ابراهيم حامد  سلمي1885115184

على  احمد على  سلمى1895115185

مرسى  محمد جابر محمد  سلمى1905115186

ابوجاموس الحميد عبد خالد سمر1915115187

السواح  ابراهيم العزيز عبد سمير سمر1925115188

عيسى  محمد محمد  سمر1935115189

راضى  النبى عبد مصطفى السماحى  سهى1945115190

شعله السيد كامل السالم عبد سهيله1955115191

Diabetes type-3 and natural product therapy.

Diabetic ketoacidosis (management).

Tumor markers and its application.

Types of jaundice.

Biomarkers of cardiovascular diseases.

The relation between Alzheimer disease and 

β-amyloid, Tau protein.

The environmental organic toxins as a health 

hazard.

The treatment of Alzheimer disease.



عبدالمقصود  شعبان عبدهللا سهيله1965115193

عالم    الحليم عبد السيد طارق  الدين سيف1975115195

عبدالعزيز محمد  الدين سيف1985115196

يوسف حنا يوسف رفيق سيف1995115197

جاد فرج جورجيوس ايمن شادى2005115199

خورشيد   محمد  سمير محمد طارق  شريف2015115201

محمد المقصود محمدعبد اسامه   شيرين2025115203

الفشني علي رضا شيرين2035115204

بهنسى محمد حبيب اشرف شيماء2045115205

البواب حامد محمد محمود  شيماء2055115206

يونس الجيد عبد سعد صفاء2065115208

الشكور عبد محمد خالد ضحى2075115209

الكنانى  على الرازق عبد الرازق عبد طارق2085115210

مكاوى  هللا عبد  عائشه2095115211

ابوطويله ابراهيم على ابراهيم الرحمن عبد2105115212

محمد محمود جمال الرحمن عبد2115115213

عثمان محمد احمد خالد الرحمن عبد2125115215

باشا محمد فؤاد محمد الرحمن عبد2135115219

العجيبى هليل الكريم عبد رمضان الكريم عبد2145115223

محمد  احمد ابراهيم احمد  هللا عبد2155115225

المزين  رمضان عوض رجب  عبدهللا2165115227

الدين زين مسعد على هللا عبد2175115229

محمد السالم عبد احمد اشرف عال2185115233

عالم  فراج اسماعيل ابراهيم علي2195115235

السودانى  بالل على عيد  على2205115236

بسيونى  على محمد  على2215115237

عبدالمجيد  محمود حسنى  علياء2225115238

العزيز عبد  فؤاد علي علياء2235115239

فياله القادر عبد محمود محمد علياء2245115240

سليمان محمد السيد احمد عمر2255115241

الطايفى محمد صالح عمر2265115243

فاروق  عثمان  عمر2275115245

المرادنى  السالم عبد احمد محمد عمر2285115246

القادر عبد السعيد محمد عمر2295115247

العال عبد امين نصر محمد عمر2305115248

السنوسى رشاد محمد احمد عمر2315115250

قاسم محمود محمود ابراهيم عمرو2325115251

حمد البد السيد فاطمه2335115253

مشالى مصطفى عمر الزهراء فاطمة2345115255

بشاى  فخرى فيكتور  فرانسوا2355115256

The relation between Alzheimer disease and 

β-amyloid, Tau protein.

The treatment of Alzheimer disease.

The environmental organic toxins as a health 

hazard.

Diabetes type-3 and natural product therapy.

Diabetic ketoacidosis (management).

Tumor markers and its application.

Types of jaundice.

Biomarkers of cardiovascular diseases.



محمد هللا عبد اسامه فرح2365115257

محمود محمود السيد اشرف فريده2375115258

زكى المالك عبد بسام فيرونا2385115259

صالح محمود الفتاح عبد محمد خالد كريم2395115260

ابراهيم   الدين ضياء كريم2405115262

هللا عطا خليل نشات كيرلس2415115263

ابراهيم  الحميد عبد محمد الحميد عبد لبنى2425115264

سيد الرزاق عبد سيد لمياء2435115265

حسانين  الفتاح عبد يوسف  لورا2445115267

جرجس موسى هللا عطا موسى رأفت ليديا2455115268

شعيب الحفيظ عبد حمدى لينه2465115269

رستم على محمد الحميد عبد مصطفى مؤنس2475115271

ميخائيل  محروس منير  مارفي2485115272

توفيق  عشم جورجى  مارك2495115273

عبده انيس ميشيل جورج مارينا2505115277

موسي محمود احمد اشرف مازن2515115279

منصور بباوى شوقى ماهر2525115280

شكرى مصطفى ممدوح ماهينور2535115281

زكى محمد حسين احمد محمد2545115283

القاضى احمد حلمى احمد محمد2555115284

الوكيل  حسن سعيد احمد  محمد2565115285

النبى عبد احمد محمد احمد محمد2575115286

مهدى  صالح اشرف  محمد2585115289

الشربينى حسن طلعت محمد ثروت محمد2595115291

عيد محمد محمد حسن محمد2605115293

نصر المجيد عبد النضر ابو حسنى محمد2615115294

الوردانى  محمد عفيفى خالد محمد2625115295

الغريب احمد سمير محمد2635115297

زكى قاسم شريف محمد2645115298

الكالف  شحاته الحميد عبد شحاته الحميد عبد  محمد2655115301

كونه  شعبان اللطيف عبد  محمد2665115303

عمر  محمد محمد عصام محمد2675115305

الهنا ابو    امين احمد الدين عالء محمد2685115306

نصر محمد سعيد الدين عالء محمد2695115307

ابرهيم هللا عبد فؤاد محمد2705115308

الفقى محمد مهدى مجدى محمد2715115312

بخيت الدين نور احمد ناصر محمد2725115314

غزالن  الفتاح عبد نصحى  محمد2735115315

ناموس  اسماعيل محمود جمال محمود2745115317

زيتون حسن على محمد  محمود2755115318
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محمد حسن محمد محمد محمود2765115319

زيتون احمد محمد مصطفى محمود2775115320

سليمان على محمود ابراهيم احمد  مروان2785115322

الزقيلى  حامد فايز مروه2795115324

على  احمد محمد مجدى مروه2805115325

سالم حويلى شتا احمد مروة2815115326

البنا متولى ابراهيم متولى مروه2825115329

مشعل محمد الفتوح ابو محمد مروه2835115330

منصور جرجس اليمين ابو عاطف مريم2845115331

عقيل   يوسف الفتاح عبد  مريم2855115332

هللا عبد  سعيد على مريم2865115333

فوزي فتحي مجدي مريم2875115334

العطار  فتحى عادل مصطفى2885115337

بدوى حسن احمد عبده مصطفى2895115338

الخولى محمد عزمى مصطفى2905115339

حشيش ابو عبده عبده  منار2915115345

الطنيخى فراج محمد احمد هللا منه2925115347

زغلولة كمال اسامة هللا منه2935115348

احمد  بسيوني بدير جمال  هللا منة2945115349

عيسى  البهى عبدالرحمن عيسى  هللا منة2955115351

عبدهللا رجب مختار محمود هللا منه2965115352

مصطفى عالم الفتاح عبد مصطفى هللا منه2975115354

ابراهيم مصطفى السعيد محمد ممدوح هللا منه2985115356

البسومى رشاد محمد هشام هللا منه2995115357

عمر  احمد محمود وائل هللا منه3005115358

احمد  محمد محمود عادل منى3015115359

الجندى عثمان السيد اكرم مى3025115361

مقلد الرحيم عبد هللا فتح عماد مى3035115362

النجار الحميد عبد يوسف مسعد مى3045115364

هللا عبد  محمود محمود جمال  ميار3055115365

قنطوش الرازق عبد محمد ميار3065115368

فاخورى سامى اسعد سامى ميرا3075115369

ميخائيل جيد جوده جوزيف ميرام3085115370

المسيح عبد هللا عطا زكريا ميرنا3095115375

اسماعيل  محمد صالح طارق  ميرنا3105115376

توفيق زكى عادل ميرنا3115115377

حجازى السالم عبد عصام  ميرنا3125115378

هللا عوض جرجس كامل كريم ميرنا3135115379

سيدهم عزمى مجدى ميرنا3145115380

سامون موسي مختار مختار ميرنا3155115382
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جوهر توفيق اشرف مينا3165115383

توفيق يوسف توفيق عماد مينا3175115384

خليل فهمى سعد فهمى مينا3185115385

ميخائيل  منصور امين هانى مينا3195115386

حشيش  احمد ماهر احمد  نانسى3205115387

قاسم  محمد السيد  ناهد3215115389

الشرابى المحسن عبد اشرف ندا3225115390

اسماعيل   محمد هشام  نداء3235115392

يوسف السيد الجليل عبد اشرف ندى3245115393

حسن على حسن على ندى3255115396

حسن عيد محمد ماهر ندى3265115397

عيد التهامى محمود ابراهيم نرمين3275115400

شداد الحليم عبد زين نرمين3285115402

الدين نصر اليزيد أبو أحمد مدحت نرمين3295115404

السيد احمد فؤاد ناصر نرمين3305115405

محمد  رزق محمود رزق  نسرين3315115406

الرمسيسى محمود الهادى عبد محمد نهله3325115408

العال عبد  محمد معتز  نور3335115411

بدوى على احمد نوران3345115413

الغول فرحان محمد احمد نورهان3355115415

سالم  مصطفى ناصر السيد  نورهان3365115416

الرازق عبد كريم محمد محمد نورهان3375115417

عباس هللا جاد احمد محمود  نورهان3385115418

عمرو محمد على على نورين3395115419

المنعم عبد احمد الفتاح عبد عماد هاجر3405115422

محمد شاكر رضا هاله3415115423

مرعى حكيم سلومه هللا هبه3425115425

التراس أحمد هانئ هبه3435115428

سالم  مصطفى احمد احمد هدى3445115429

شلبى  احمد الصمد عبد  هدى3455115430

طمان  محمد رفعت محمد هدير3465115431

النكالوى ابراهيم محمود هشام هدير3475115432

نصار توفيق سعيد هند3485115434

الحلواني  محمد احمد علي وفاء3495115435

مطاوع  هللا عبد شعبان  والء3505115437

عزام علي مختار محمد احمد يارا3515115438

سيف  احمد نبيل  يارا3525115440

النجار العزيز عبد صالح ياسمين3535115441

الصبان محمد المجيد عبد طلعت ياسمين3545115442

الفضل ابو اسماعيل البسيونى مجدى ياسمين3555115443
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محمد  العزيز عبد محمد ياسمين3565115444

شاهين حافظ احمد السيد يحيى3575115446

الرحيم عبد  على السميع عبد الرحيم عبد  يحيى3585115447

هللا عبد ابراهيم المرسى جمال يمنى3595115448

الشاعر  سعد محمد سعد يوسف3605115451

جرجس يوسف صموئيل عادل يوسف3615115452

شعره ابو حنفى محمد محمود يوسف3625115455

السيد يوسف الحسينى احمد3635115457

داود  لمعى فؤاد جون3645115464

ريشه عيد على محمد على عمرو3655115472

عياد حسن رافت محمود3665115477

شراره محمد محمد محمد مرفت3675115478

الديب  مختار سميح مها3685115482

السخاوى الرحيم عبد احمد محمد نورين3695115483

احمد البديع عبد محمد عمرو يحيى3705115484

خضر  محمد الظاهر عبد الرحيم عبد بسنت 3715115505

بر   حسن محمد محمد السيد  هللا منه3725115521

زغلول  حسن حسن حسن  هدى3735115522

فضل مغازى السعيد زينب3745115608

الشمندى  بيسم السميع عبد  يمنى3755115619

الكريم عبد  الرؤف عبد خالد ادهم3765116500

صقر   ابراهيم ممدوح  اميرة3775116503

ادريس على محمد على ياسر روضة3785116508

احمد محمد محمد احمد علياء3795116510

السعود ابو  حسين السعود ابو ميمي فايزه3805116511

شلبي محمد عمرو محمد3815116512

فخرى فرهود سالمه مينا3825116513

القاضى الرحمن عبد محمود محمد نورهان3835116514
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