
#IDاالسمMidterm (60)

19احمد  سمير محمد السيد السمبختى15106010

32اسالم شوقى السيد  اللباد25108042

22محمود ابراهيم الدسوقى عبد الرازق محمد العو35109256

37محمود سالم عبد العال ابو شوشه45109263

34محمود محمد السيد الشناوى سالم55109265

40احمد طارق محمد عبد الحكيم سالمه65111010

23جوده محمود جوده عبد الموجود75111106

29عبد هللا على احمد موسى احمد85111199

20عبدهللا محمد عبدهللا ابو عوف95111200

39محمد  نوح احمد مصطفى105111279

49محمود عالء الدين سعد  الدرشابى115111285

اسماعيل ياسر محمد وحيد الدين  عبد العظيم125111466

23أبانوب سعد نجيب اسكندر135112001

20أمنية فتح هللا محمد فتح هللا عبد هللا145112068

28بهاء الدين نبيل محمد حامد على155112106

47سارة شفيق عبد العزيز ابو زيد165112174

35شيماء هانى  محمد فرج175112228

24محمد أحمد جابر شاهين185112293

21محمد فكرى محمد ابو  اسماعيل195112318

22محمد  ماهر المتولى  عبد الرحمن غالى205112319

16هناء عصام مدح الجبالى215112429

39سوزى سمير رمسيس توفيق225112483

35احمد عصام عبد العزيز ابوضاحى235113019

37ديانا  محمود عبد السالم صالح   سعيد245113114

40ماجى صفوت غالى عطيه نخله255113241

26هند محمد السيد محمد السعيد265113372

33ياسمين عصام ابراهيم السيد275113386

34فداء يحيى الوصيف السيد  صقر285113424

47أحمد  راشد معاز   أبو بكر295114013

25أحمد عبد المنعم أحمد غانم305114023

35احمد محمد محمد على315114033

33احمد محمود محمد محمد العادلى325114035

25احمد منار احمد على   حمدان335114037

22انس عبد اللطيف عبد اللطيف متولى  سويدان345114085



24بدير ايمن يوسف اللقانى355114107

45حسام   حسن محمود عبد القادر زهران365114123

50خالد  احمد محمد كمال رزيقه حسنين375114127

34رقيه عماد الدين على العسكرى385114159

28عبد هللا محمد زكى  المغربى395114238

49محمد  رافت رافت عبد ربه  شيحه405114283

36محمد عبد العزيز سيد احمد ابو موته415114296

محمد عيد حسين عبد الحميد الطويل425114301

31هالل رضا هالل السيد رمضان435114411

25اسماء سمير حسن عيد445114441

49بسيونى منصور محمود عبد الحميد متولى455114460

46عصام عزت احمد سعد نعيم465114463

35ياسمين  سامح حسين احمد  الشرقاوى475114464

24احمد ايهاب احمد ابو النصر485114469

49رمضان اسامه رمضان عبد الشافى495114478

17ساره محمد عبد السالم احمد   سيف النصر505114482

48فادى جورج كامل واصف515114487

41ميكائيل ساليسو مالبوهو525114495

26رامز سامح لطفى رزق535114510

29اميرة عبده طاهر احمد محمد مفتاح545114557

32رنا حسين عبد الوهاب حسين عياد555114558

44نظيف عمر موسى565114560

51ابانوب  عبده جرجس  عبده575115001

44ابانوب مجدى تامر عبد الشهيد يوسف585115002

51ابانوب وائل فهمى  لبيب595115004

41ابراهيم سمير عبد ربه خطاب605115005

49ابراهيم عبدهللا كمال  زهران615115006

54ابراهيم مصطفى السيد  السخاوى625115007

47احسان عبد الحكيم نصر الدين عبد اللطيف635115008

41احمد  اسماعيل محمد  الدالى645115010

57احمد السيد عبد المولى السيد655115011

51احمد امين محمد عبد البديع ابو طقيه665115012

50احمد جمال الدين مصطفى محمد فهمى675115013

57احمد  حازم راغب عبد الرؤوف   مشالى685115014

47احمد حمادة امين القرباتى695115015



33احمد رضا احمد المغربى705115017

44احمد  رضا خليل سعد  عمر715115018

51احمد عاطف محمد اسماعيل رجب725115019

56احمد عبد الجواد عبد الحميد محجوب  مدكور735115020

49احمد عبد الحميد عبد هللا عبد الحميد مقيدم745115021

46احمد عبد هللا حامد  القطقاط755115022

48احمد  محمد حسان محمد عنانى765115024

56احمد محمد حسنى  على775115025

53احمد  محمد على ابراهيم  المنسى785115028

36احمد مصطفى عبد الرحمن عبد هللا عيطه795115031

50احمد منصور سعد عبد هللا مبروك805115032

47احمد هشام سليمان محمد سعيد  سليمان815115033

46احمد هشام محمود الجناجى825115034

55ادهم  عبد الفتاح احمد عبد الفتاح تاج يوسف835115036

46اريج ابراهيم مصطفى السيد ابو زيد845115037

46اسامه مؤمن نبيه خليل  البدراوى855115038

52اسراء احمد محمد خليل محمد865115039

35اسراء السيد على السيد زناتى875115040

50اسراء بكر محمود امين الصيرفى885115041

56اسراء رمضان متولى رمضان بحيرى895115042

52اسراء مجدى سعيد محمود ابو حشيش905115044

41اسراء محمد على منسى915115045

50اسماء محمد فهمى مفيد االشهب925115048

48اسماء نبيل غريب عبد الفتاح سالم935115049

26اكرم يس على على  حموده945115050

54االء ايهاب عبد السالم  قراقيش955115051

49آالء محمد نبيل احمد عليوه965115053

52االميره صالح محمد عزت سعيد975115055

44السيد على محمد السيد فوده985115056

24الشيماء مصطفى احمد  على995115057

54امانى جابر السايح حسن1005115058

51امنه عبد المنعم مصطفى احمد العدوى1015115059

38امنيه ايمن مصطفى على  شكرى1025115060

30امنيه  عطيه محمد  عطيه1035115061

43امنيه محمد عبد السالم شعله1045115062



40اميرة عبد العزيز عزت على الجندى1055115064

29اميرة محمد عبد العزيز محمد حرب1065115065

52امينه محمد المرسى المرسى ابو على1075115066

50ايمان حسن ابو اليزيد احمد النجار1085115067

44ايمان حسين عبدالجليل  عمر1095115068

48ايمان  محروس سليم احمد على1105115069

48ايمان محمد سالم شعوير1115115071

42ايه ابراهيم محمد البهنسى1125115072

47ايه احمد محمد  حسين1135115073

44ايه  اشرف السيد  سعيد1145115074

36ايه اشرف السيد جمال الدين يونس1155115075

42اية السيد محمد السيد عبد الفتاح اباظه1165115076

48ايه ايهاب احمد  محمد1175115077

38ايه حسين عبد الرءوف عبدهللا محمد1185115078

38ايه  حلمى محمود احمد الحمراوى1195115079

33ايه رفعت شحاته عبد الحميد خليفه1205115080

55ايه طارق ابراهيم محمد عبد هللا1215115081

59ايه عبد الحليم سعد عبد الحليم غازى1225115082

48ايه عبدالسالم بسيوني السيد ابوعيشه1235115083

55ايه عبد الكريم محمد دغيم1245115084

54آيه عبد المحسن محمود قطب قمح1255115085

42ايه  فتح هللا على  ابو خشبه1265115086

53ايه محمد احمد الحسينى البنان1275115087

49ايه محمد بسيونى ابراهيم1285115088

46ايه  محمد رياض  عالم1295115089

35ايه محمد فايق  محفوظ1305115090

41ايه محمد فتحى محمد مطر1315115091

49ايه محمد محمد على النجار1325115092

40ايه هشام عبد الحميد يوسف عبد الرحمن1335115093

42ايه  ياسر علوى احمد  عبد الرحمن1345115094

34باسم عالء لبيب عبد الرحمن غيث1355115095

46بانسيه عمرو حسان نافع1365115096

35باهر  ايهاب عبد السالم فؤاد   الصيرفى1375115097

50برباره بطرس جميل اسكندر1385115098

37بركسام عادل عبد العزيز سليمان ابراهيم1395115099



57بسنت حازم محمد محمود ابو السعود1405115100

43بوال وليم شهدى عشم هللا1415115101

34بيشوى بشرا لميع راغب1425115102

35تغريد عز العرب عطيه محمد حميده1435115103

30تغريد يحيى جمال المليجى1445115104

54جهاد سعيد جابر عبد السالم ابراهيم1455115107

39حازم محمود عطيه خليل الصوت1465115108

35حازم ممدوح حسن احمد الكيك1475115109

27حبيبه مجدي علي محمود  احمد1485115110

52حسن اشرف حسن محمد  ابو سرحه1495115111

31حسن حسن احمد حسن  كنون1505115112

46حسن عبد السالم حسن محمد الشرنوبى1515115113

29حسن على حسن المهدى1525115114

47حنان حسن نجم الدين احمد حبيب1535115116

33حنان فريد صالح عبد الحميد حموده1545115117

44حنان  يحيى عبدهللا عبدهللا  زين الدين1555115118

39خلود محمد احمد عبد المولى جزر1565115119

49خلود محمد صبرى محمد1575115120

47داليا اسامه كمال احمد  شرشيره1585115121

43داليا عالء الدين صالح على سعيد1595115122

28دنيا عالء عطيه محمود  عبد الرحيم1605115123

53دينا  احمد جالل  فرحات1615115125

37دينا حسين عمر الحمامصى1625115127

41دينا سالمه محمود سالمه غانم1635115128

46دينا شريف شعبان العزاوى1645115129

50دينا يوسف محمد يوسف1655115130

47رامى اشرف حسين الشبينى1665115132

45رامى نادى برسوم سوس شحاته1675115133

51رانا خالد محمود حسن على1685115134

45رانا كرم سعد محمد على الطماوى1695115135

43رانى  سامى وديع فرج  جرجس1705115137

48رانيا طاهر احمد حامد الشناوى1715115138

38رحاب باسم نورالدين عبدالواحد الشافعى1725115139

39رحمه اسامه محمد عبد الخالق1735115141

48 رميساء ايهاب حسن محمد حسن  الشطالوى1745115143



44رنا ايهاب ابراهيم محمد خفاجى1755115144

39رنا  ماهر ابراهيم  محمدين1765115145

47رنا  محمد حامد محمد الرجال1775115147

51رنا  محمود ضياء  قماز1785115148

35روان  ابراهيم علي  جاويش1795115150

46روان  احمد عبد المنعم احمد    محمد1805115151

51روان اشرف سيد احمد عبد المقصود الجزار1815115152

50روان عادل مصطفى الكفراوى1825115154

43روان  عبد الخالق ناجى على  النجار1835115155

45روان محمد حسن حافظ1845115156

36روان محمد عبد الجليل صالح الشيشنى1855115157

37رودينه محمد فاروق السيد1865115158

53روضه مصطفى على حسن عبدهللا1875115159

50ريم صبرى هاشم جابر عبد المولى1885115161

49ريم  ممدوح عبد المقصود  يونس1895115162

49ريهام حماده فهمى محمد  يونس1905115163

53ريهام عمر محمد   عمر1915115165

35زياد  محمد عبد المنعم محمد  عبد الحق1925115166

50زينب  خالد عبد الحميد  الششتاوي1935115167

29سارة  سعيد عبد النبى عبد العزيز  عبد النبى1945115168

46ساره عبد هللا محمد فتح هللا عبد الاله1955115169

32ساره كامل محمد محمد  الخراشى1965115170

55ساره محمد السيد محمد السيد1975115171

51ساره هانئ جابر عجمى ابراهيم1985115172

23ساره عصام الدين زكى محمد الشناوى1995115174

43ساره عماد الدين عبد الحميد شباط2005115175

41ساره  محمد عبدالمحسن مرسى متولى2015115176

43سالى محمد على عبد اللطيف طه2025115177

32سامى هشام سامى فهيم رزق هللا2035115178

23ساندرا سامح اسعد ماهر فهمى اسعد2045115179

38ساندرا سلطان فخرى اسحاق مشرقى2055115180

43ساندرا  عماد باقى خلى الباقى  غالى2065115181

57سلمى  اشرف سعيد امين  محمد2075115183

43سلمي  حامد ابراهيم شوقي  األسود2085115184

43سلمى  على احمد  على2095115185



49سلمى  محمد جابر محمد  مرسى2105115186

49سمر خالد عبد الحميد ابوجاموس2115115187

54سمر سمير عبد العزيز ابراهيم  السواح2125115188

48سمر  محمد محمد  عيسى2135115189

54سهى  السماحى مصطفى عبد النبى  راضى2145115190

44سهيله عبد السالم كامل السيد شعله2155115191

56سهيله مصطفى السيد مصطفى2165115192

40سهيله عبدهللا شعبان  عبدالمقصود2175115193

51سيف الدين  طارق السيد عبد الحليم    عالم2185115195

44سيف الدين  محمد عبد العزيز محمد ابو طالب2195115196

42سيف رفيق يوسف حنا يوسف2205115197

41سيفين  لطفى فهيم يوسف  ميخائيل2215115198

37شادى ايمن جورجيوس فرج جاد2225115199

51شاكر  عبدالحليم شاكر  عبدالحليم2235115200

49شريف  طارق محمد سمير  محمد   خورشيد2245115201

47شيرين   اسامه محمدعبد المقصود محمد2255115203

53شيرين رضا علي الفشني2265115204

34شيماء اشرف حبيب محمد بهنسى2275115205

30شيماء  محمود محمد حامد البواب2285115206

42صفاء سعد عبد الجيد يونس2295115208

41ضحى خالد محمد عبد الشكور2305115209

46طارق عبد الرازق عبد الرازق على  الكنانى2315115210

34عائشه  عبد هللا  مكاوى2325115211

37عبد الرحمن ابراهيم على ابراهيم ابوطويله2335115212

53عبد الرحمن جمال محمود محمد2345115213

38عبد الرحمن خالد احمد محمد عثمان2355115215

30عبد الرحمن على عبد الغنى ابراهيم حسن2365115217

37عبد الرحمن محمد فؤاد محمد باشا2375115219

50عبد الرحمن  محمود مشحوت فراج امين2385115221

38عبد الكريم رمضان عبد الكريم هليل العجيبى2395115223

52عبد هللا  احمد ابراهيم احمد  محمد2405115225

39عبدهللا  رجب عوض رمضان  المزين2415115227

46عبد هللا على مسعد زين الدين2425115229

46عبير  عبد الهادي ابراهيم  عبد الجليل2435115231

47عال اشرف احمد عبد السالم محمد2445115233



28علي ابراهيم اسماعيل فراج  عالم2455115235

44على  عيد على بالل  السودانى2465115236

41على  محمد على  بسيونى2475115237

51علياء  حسنى محمود  عبدالمجيد2485115238

42علياء علي فؤاد  عبد العزيز2495115239

37علياء محمد محمود عبد القادر فياله2505115240

29عمر احمد السيد محمد سليمان2515115241

40عمر صالح محمد الطايفى2525115243

53عمر محمد احمد عبد السالم  المرادنى2535115246

31عمر محمد السعيد عبد القادر2545115247

38عمر محمد نصر امين عبد العال2555115248

46عمر احمد محمد رشاد السنوسى2565115250

45عمرو ابراهيم محمود محمود قاسم2575115251

23فادى صفوت حلمى نصرى زايد الجيار2585115252

44فاطمه السيد البد حمد2595115253

48فاطمه عيسى محمد عيسى يحيي2605115254

43فاطمة الزهراء عمر مصطفى مشالى2615115255

35فرانسوا  فيكتور فخرى  بشاى2625115256

37فرح اسامه عبد هللا محمد2635115257

50فريدة اشرف السيد محمود محمود2645115258

48فيرونا بسام عبد المالك زكى2655115259

38كريم خالد محمد عبد الفتاح محمود صالح2665115260

32كريم ضياء الدين   ابراهيم2675115262

42كيرلس نشات خليل عطا هللا2685115263

42لبنى عبد الحميد محمد عبد الحميد  ابراهيم2695115264

26لمياء سيد عبد الرزاق سيد2705115265

34لورا  يوسف عبد الفتاح  حسانين2715115267

40ليديا رأفت موسى عطا هللا موسى جرجس2725115268

52لينه حمدى عبد الحفيظ شعيب2735115269

43مؤنس مصطفى عبد الحميد محمد على رستم2745115271

27مارفي  منير محروس  ميخائيل2755115272

49مارك  جورجى عشم  توفيق2765115273

47مارك  منير سند توما  شنوده2775115275

44مارينا جورج ميشيل انيس عبده2785115277

37مازن اشرف احمد محمود موسي2795115279



48ماهر شوقى بباوى منصور2805115280

42ماهينور ممدوح مصطفى شكرى2815115281

32محمد احمد السيد محمد اللقانى2825115282

40محمد احمد حسين محمد زكى2835115283

43محمد احمد حلمى احمد القاضى2845115284

42محمد  احمد سعيد حسن  الوكيل2855115285

37محمد احمد محمد احمد عبد النبى2865115286

31محمد احمد محمد محمود درباله2875115287

52محمد  اشرف صالح  مهدى2885115289

29محمد ثروت محمد طلعت حسن الشربينى2895115291

35محمد حسن محمد محمد عيد2905115293

31محمد حسنى ابو النضر عبد المجيد نصر2915115294

42محمد خالد عفيفى محمد  الوردانى2925115295

51محمد سمير احمد الغريب2935115297

34محمد شريف قاسم زكى2945115298

34محمد طاهر ابراهيم السيد الزقم2955115299

47محمد عباس رمضان محمد زكى2965115300

25محمد  عبد الحميد شحاته عبد الحميد شحاته  الكالف2975115301

50محمد  عبد اللطيف شعبان  كونه2985115303

52محمد عبد ربه محمد  عبدربه2995115304

42محمد عصام محمد محمد  عمر3005115305

30محمد عالء الدين احمد امين    ابو الهنا3015115306

38محمد عالء الدين سعيد محمد نصر3025115307

51محمد فؤاد عبد هللا ابرهيم3035115308

43محمد مجدى مهدى محمد الفقى3045115312

46محمد ناصر احمد نور الدين بخيت3055115314

53محمد  نصحى عبد الفتاح  غزالن3065115315

44محمد يسرى مصطفى عبد الخالق فضل3075115316

27محمود جمال محمود اسماعيل  ناموس3085115317

44محمود  محمد على حسن زيتون3095115318

53محمود محمد محمد حسن محمد3105115319

52محمود مصطفى محمد احمد زيتون3115115320

44مرنا مجدى محمد  نوفل3125115321

50مروان  احمد ابراهيم محمود على سليمان3135115322

32مروان محمد كمال الدين محمد السيد3145115323



56مروه فايز حامد  الزقيلى3155115324

43مروه مجدى محمد  احمد3165115325

48مروة احمد شتا حويلى سالم3175115326

36مروة حامد احمد احمد  يوسف3185115327

38مروه متولى ابراهيم متولى البنا3195115329

48مروه محمد ابو الفتوح محمد مشعل3205115330

37مريم عاطف ابو اليمين جرجس منصور3215115331

44مريم  عبد الفتاح يوسف   عقيل3225115332

56مريم على سعيد  عبد هللا3235115333

45مريم مجدي فتحي فوزي3245115334

49مريم محمد على عبد العال سليم3255115335

33مريم هشام اسماعيل الفيل3265115336

35مصطفى عادل فتحى  العطار3275115337

44مصطفى عبده احمد حسن بدوى3285115338

47معاذ  محمد يوسف محمد  الشوره3295115343

42منار  عبده عبده ابو حشيش3305115345

35منه هللا احمد محمد فراج الطنيخى3315115347

51منه هللا اسامة كمال زغلولة3325115348

49منة هللا  جمال بدير بسيوني  احمد3335115349

44منة هللا  عيسى عبدالرحمن البهى  عيسى3345115351

44منه هللا محمود مختار رجب عبدهللا3355115352

41منه هللا مصطفى عبد الفتاح عالم مصطفى3365115354

50منه هللا ممدوح محمد السعيد مصطفى ابراهيم3375115356

52منه هللا هشام محمد رشاد البسومى3385115357

51منه هللا وائل محمود احمد  عمر3395115358

53منى عادل محمود محمد  احمد3405115359

39منى محمد مصطفى على  االشمونى3415115360

51مى اكرم السيد عثمان الجندى3425115361

44مى عماد فتح هللا عبد الرحيم مقلد3435115362

51مى مسعد يوسف عبد الحميد النجار3445115364

47ميار  جمال محمود محمود  عبد هللا3455115365

47ميار سمير اسماعيل عيسي  علي3465115367

46ميار محمد عبد الرازق قنطوش3475115368

49ميرا سامى اسعد سامى فاخورى3485115369

50ميرام جوزيف جوده جيد ميخائيل3495115370



43ميرفت عبد الحميد ابراهيم عمار3505115372

43ميرنا اشرف عطيه محمد  عوض هللا3515115373

49ميرنا زكريا عطا هللا عبد المسيح3525115375

48ميرنا  طارق صالح محمد  اسماعيل3535115376

42ميرنا عادل زكى توفيق3545115377

48ميرنا  عصام عبد السالم حجازى3555115378

43ميرنا كريم كامل جرجس عوض هللا3565115379

55ميرنا مجدى عزمى سيدهم3575115380

30ميرنا محمد حسين عبد الحميد قويطه3585115381

31ميرنا مختار مختار موسي سامون3595115382

52مينا اشرف توفيق جوهر3605115383

47مينا عماد توفيق يوسف توفيق3615115384

56مينا فهمى سعد فهمى خليل3625115385

52مينا هانى امين منصور  ميخائيل3635115386

38نانسى  احمد ماهر احمد  حشيش3645115387

33نانسى  محمد عبد المطلب حسن القط3655115388

37ناهد  السيد محمد  قاسم3665115389

51ندا اشرف عبد المحسن الشرابى3675115390

52ندا محمد عبده حسين محمد3685115391

49نداء  هشام محمد   اسماعيل3695115392

42ندى اشرف عبد الجليل السيد يوسف3705115393

48ندى عبد الغنى محمود محمد ابراهيم3715115395

51ندى على حسن على حسن3725115396

56ندى ماهر محمد عيد حسن3735115397

55نرمين ابراهيم محمود التهامى عيد3745115400

42نرمين زين عبد الحليم شداد3755115402

51نرمين محمد يونس مزيد3765115403

45نرمين مدحت أحمد أبو اليزيد نصر الدين3775115404

51نرمين ناصر فؤاد احمد السيد3785115405

31نسرين  رزق محمود رزق  محمد3795115406

35نها  صبرى محمد  غنيم3805115407

37نهله محمد عبد الهادى محمود الرمسيسى3815115408

46نور الدين ياسر صبحى عنبر عاشور3825115410

46نور  معتز محمد  عبد العال3835115411

50نور ممدوح جمال   عبد المجيد3845115412



31نوران احمد على بدوى3855115413

27نوران  عمرو عبد المنعم  عبد الفتاح3865115414

37نورهان احمد محمد فرحان الغول3875115415

36نورهان  السيد ناصر مصطفى  سالم3885115416

40نورهان محمد محمد كريم عبد الرازق3895115417

34نورهان  محمود احمد جاد هللا عباس3905115418

33نورين على على محمد عمرو3915115419

37نيره بكر سعد عبد الغنى السماك3925115420

40هاجر عماد عبد الفتاح احمد عبد المنعم3935115422

25هاله رضا شاكر محمد3945115423

30هبه هللا سلومه حكيم مرعى3955115425

37هبه زهير كامل الرحمانى3965115426

52هبه هانئ أحمد التراس3975115428

38هدى احمد احمد مصطفى  سالم3985115429

53هدى  عبد الصمد احمد  شلبى3995115430

40هدير محمد رفعت محمد  طمان4005115431

36هدير هشام محمود ابراهيم النكالوى4015115432

34هشام احمد الحسانين  عبد الشافى4025115433

39هند سعيد توفيق نصار4035115434

31وفاء علي احمد محمد  الحلواني4045115435

50والء  شعبان عبد هللا  مطاوع4055115437

52يارا احمد محمد مختار علي عزام4065115438

56يارا محمد احمد على عار ف4075115439

51يارا  نبيل احمد  سيف4085115440

56ياسمين صالح عبد العزيز النجار4095115441

41ياسمين طلعت عبد المجيد محمد الصبان4105115442

50ياسمين مجدى البسيونى اسماعيل ابو الفضل4115115443

52ياسمين محمد عبد العزيز  محمد4125115444

25ياسمين  يسرى شحاته ابو الفتوح4135115445

28يحيى السيد احمد حافظ شاهين4145115446

52يحيى  عبد الرحيم عبد السميع على  عبد الرحيم4155115447

51يمنى جمال المرسى ابراهيم عبد هللا4165115448

33يمنى  وجيه عبد هللا  شعير4175115449

42يوسف سعد محمد سعد  الشاعر4185115451

41يوسف عادل صموئيل يوسف جرجس4195115452



20يوسف محمد السيد محمد حسن4205115453

33يوسف محمود محمد حنفى ابو شعره4215115455

37احمد   عبد الحميد محمد  الحديدى4225115459

50اسامه مصطفى زكى محمد حماده4235115460

43اسماء سمير رشاد السعيد اسماعيل4245115462

40ايمان محمد عباس خليل4255115463

34حسام شريف محمد السعيد محمد محمود4265115465

48ساره ماهر محمد عبد الحليم القبانى4275115467

44كريستين البير عبد المسيح مرقص4285115473

40مرفت محمد محمد محمد شراره4295115478

44مها سميح مختار محمد  الديب4305115482

37نورين محمد احمد عبد الرحيم السخاوى4315115483

15مجدى عبد الهادى مهنى فتح هللا4325115516

32مصطفي  سالمه مصطفي علي  ابو نعمه4335115520

33السيد جمال راغب حامد الزقم4345115524

تقى ايهاب صبرى محمد الماحى4355115526

22عمر خالد محمد مصطفى  شتات4365115528

54اسراء على عبد المجيد  اسماعيل4375115602

49اسالم طارق ابو زيد محمد  حميده4385115603

39اميرة عادل محمد عبد الرحيم زايد4395115604

51ايات اسامه محمد محمود  الكبشاوى4405115605

52ايه احمد قطب قطب منيسى4415115606

53ريهام طه احمد طه  شاهين4425115607

44زينب السعيد مغازى فضل4435115608

44سلمى  ايهاب يونس عبد القادر  يونس4445115609

52سماء سالم محمد عيد  شقيدف4455115610

45عمر  عبد الفتاح عبدهللا المرازقى  عبد هللا4465115611

32محمد شريف عادل السكرى4475115612

56محمد  عماد الدين حسن  سالمه4485115613

52محمود امين امين ذكى  سالم4495115614

47مريم  حسن شحاتة محمد عمر  زيتون4505115615

53هاجر هشام عبد المجيد محمود  الخباز4515115616

47هند  محمد عبد السميع عبد العزيز  عبد هللا4525115617

51وسيم  وليم وصفى جرجس غبلاير4535115618

52يمنى  عبد السميع بيسم  الشمندى4545115619



39عالءالدين هالل حمدون عبدالمجيد4555116250

21ادهم خالد عبد الرؤف عبد الكريم  دخيل4565116500

40اسالم محمود عبد السالم   احمد4575116501

34إسالم وحيد محمد عبد اللطيف  العباسى4585116502

27رنا عرفه ابو المعاطى على عرفه4595116507

55علياء احمد محمد محمد احمد4605116510

30محمد عمرو محمد شلبي4615116512

39مينا سالمه فرهود فخرى4625116513

32نورهان محمد محمود عبد الرحمن القاضى4635116514


