
الرقم 

األكاديمي
النوعاسم الطالب ثالثي

الطالب يبلغ من 

العمر 

بالسنة

11أنثىإسراء محمد رضا عبدهللا1ج

11أنثىء خالد عرفان عالمالا2ج

11أنثىتقوي محمد عوض3ج

11أنثىجنى محمد رفعت النادي4ج

11أنثىحبيبة ااسيد أحمد6ج

11أنثىحنين محمد عمران 7ج

11أنثىرقية وائل حسانين 8ج

11أنثىسما محمد الصافي 9ج

11أنثىشهد إيهاب إبراهيم10ج

11أنثىمريم زينهم إبراهيم 11ج

11أنثىملك محمد الصادق12ج

11أنثىميياند عامر ثابت أبو العز 13ج

11أنثىنوران يحي عبدالعظيم عبده 14ج

11أنثىنيفين محمد العراقي إبراهيم15ج

11أنثىهنا حسام الدين كامل16ج

11أنثىيمنى ياسر عادل17ج

12أنثىجنى عالء صالح الدين18ج

12أنثىجنى محمد سعيدالشنتورى19ج

12أنثىدعاء محمود صالح20ج

12أنثىروان طارق حسني21ج

12أنثىريتاج سيد ابوالعال 22ج

12أنثىشهد محمد شاكر23ج

12أنثىمروة وائل مرسي24ج

12أنثىنرمين وليد علي25ج

12أنثىنور أحمد مظهرمحمد 26ج

12أنثىنور محمد سيف الدين27ج

12أنثىنورهان هيثم فرج28ج

12أنثىهدى سامح محمد29ج

12أنثى سلسبيل محمود عمر محمد 30ج

12أنثىإيمان حسام السيد31ج

12أنثىتسنيم عماد رضا معوض32ج

11أنثىجمانة محمد إبراهيم 33ج

12أنثىجنه ياسر الغندور34ج

11أنثىجودي محمد إبراهيم 35ج

12أنثىحبيبةهللا خالد حسن36ج

11أنثىحبيبة وليد بسطويسى37ج

11أنثىحفصة أحمد محمد عز الدين38ج

12أنثىحنين أحمد مكى39ج

12أنثىريهام على عبد الواحد 40ج

12أنثىسلمى مجدي جالل جميل 223ج

11أنثىنور صالح أمين278ج

13أنثىآية محمد محمود43ج



15أنثىتقي سالم نجيب45ج

14أنثىجنى اميرو عرفات47ج

14انثياسراء حسن ابراهيم طه49ج

13أنثىحبيبة أشرف محمد52ج

13أنثىحبيبة أشرف عبد الخالق55ج

13أنثىحنين عادل أمين57ج

15أنثىخلود رفعت عبد القادر سالمان 58ج

13أنثىدينا كرم 59ج

15أنثىرحمه محمد سيد كرم هللا60ج

14أنثىروان أحمد جميل السيد62ج

13أنثىروان وائل عبد اللطيف66ج

13أنثىروان حسانين عبد الوهاب63ج

15أنثىسما عبد الفتاح عبد المجيد67ج

15أنثىسما عالء متولي مالي68ج

13أنثىسمية محمد عبد الفتاح69ج

16أنثىسندس أشرف نور الدين70ج

13أنثىسهير علي أحمد عطية72ج

16أنثىسوزى محمد مصطفي74ج

14أنثىشهد عمر محمود75ج

15أنثىفاطمه محمد سيد76ج

16أنثىماريه محمد صقر77ج

13أنثىمريم صالح خليفه79ج

16أنثىمريم محمد جمال أحمد 80ج

13أنثىبسنت محمد سعيد الغمري94ج

12أنثىروان عمر محمود64ج

13أنثىسلسبيل محمدعبدالمنعم236ج

13أنثىزينب محمد فؤاد1034ج

16أنثىمريم هاني محمد 82ج

13أنثىمنة هللا محمد فؤاد سعد الدين83ج

14أنثىمنه هللا محمد مختار85ج

16أنثىمني وليد فاروق87ج

15أنثىهبة هللا شعبان عبدالغفار 90ج

13أنثىياسمين هشام عبد الرافع 92ج

13أنثىآالء عماد محمد معتز 93ج

13أنثىجنة حاتم فاروق95ج

13أنثىحبيبة ياسر الغندور98ج

14أنثىحبيبة يحيي عواد99ج

14أنثىرغده ديدار محمود103ج

14أنثىرقية محمد طلعت كامل104ج

13أنثىروان هشام أبو زيد105ج

13أنثىشهد خالد ابو الفتوح 111ج

14أنثىشهد عمرو محمد عويس112ج

13أنثىفرح عصام سمير115ج

13أنثىكريمه باسم ذكريا116ج

13أنثىليلي أحمد مكي الشيخ117ج



13أنثىهنا حافظ محمد1058ج

13أنثىيارا أحمد عبد الحفيظ1059ج

13أنثىهبه عبد الحليم عبد الغني سليمان1056ج

13أنثىملك الصباح عبده حسين1046ج

13أنثىمريم أشرف صبحي 1042ج

13أنثىسندس محمد سيف النصر1037ج

13أنثىجنى محمد عنتر1031ج

13أنثىندى محمد محمود1050ج

13أنثىجهاد عصام عبد المجيد1032ج

10أنثىسجده أشرف جمال121ج

10أنثىسلمى يحي محمد122ج

10أنثىعائشة ضياء الدين نبيل123ج

10أنثىمريم أحمد عبد العظيم أحمد124ج

10أنثىمريم حامد125ج

10أنثىمريم محمود عبد السالم126ج

10أنثىشهد محمود عبدالرحمن محمود128ج

10أنثىهاجر أشرف عيد129ج

10أنثىهنا حسين صالح130ج

10أنثىيارا سيد جمعه131ج

10أنثىبسملة خالد محمد 132ج

10أنثىجنى مصطفى عبد اللطيف 133ج

10أنثىحبيبة أحمد مصطفى134ج

10أنثىروان جابر عبد الراضي136ج

10أنثىريتاج أحمد فريد137ج

10أنثىفاطمه أحمد عبد الباقى 138ج

10أنثىمريم طاهر محمد139ج

10أنثىحفصة أحمد ظريف140ج

10أنثىخديجة خالد أبو العال141ج

10أنثىآالء إبراهيم عبد الواحد143ج

10أنثىبسملة طارق حسين144ج

10أنثىحبيبة عصام محمد145ج

10أنثىحبيبة هشام حمدي صادق146ج

10أنثىحفصة عبدالمنعم سيد147ج

10أنثىخديجه عمرو حنفى 148ج

10أنثىرقية أشرف حمدى149ج

10أنثىريناد خالد مصطفى150ج

10أنثىأروى محمد نصير151ج

10أنثىآالء عبده أحمد عبد الواحد محمد152ج

10أنثىأهله كرم محمد153ج

10أنثىجنة عصام سليمان155ج

10أنثىجنى أحمد فتحى156ج

10أنثىجنى ايهاب مصطفى157ج

10أنثىرقية محمد محمد158ج

10أنثىرقية عبدالرحمن صادق159ج

10أنثىسارة نادر سامى160ج



10أنثىسالى محمود شوقى161ج

10أنثىسلمى مجدى إبراهيم162ج

11أنثىايسل أحمد محمد سعيد163ج

11أنثىإسراء خالد محمد عبد الوهاب164ج

11أنثىبسملة خالد محمد165ج

11أنثىتسنيم محمود جابر محمد 166ج

11أنثىتقوى ربيع إبراهيم167ج

11أنثىجنى حسام الدين محمد حسن168ج

11أنثىجنى محمد حلمى قاسم169ج

11أنثىحفصة هاني محمد أحمد170ج

11أنثىزهراء محمد سيد171ج

11أنثىزينب إكرامي نصر172ج

11أنثىزينب محمد رجب محمود173ج

11أنثىسما أسامة عبدالحميد174ج

11أنثىسما فتحى طه175ج

11أنثىشذا هشام الحسيني176ج

11أنثىشهد وليد إبراهيم177ج

11أنثىعيناء عالء محمد فتحى 178ج

11أنثىقمر محمود محمد 179ج

11أنثىمريم أشرف جمال180ج

11أنثىمريم صالح محسن181ج

11أنثىمنة ياسر فضل182ج

11أنثىمى حازم محمد183ج

11أنثىنور أحمد سعيد184ج

11أنثىهنا محمد مصطفى185ج

11أنثىياسمين عزت عاشور 186ج

11أنثىأسماء عبد العزيز الدسوقي188ج

11أنثىبسمله خالد محمد عبد الوهاب189ج

11تقي إبراهيم محمود190ج

12أنثىحور آيةاب محمد القياتى191ج

11أنثىسلمي هاني صالح193ج

11أنثىسما محمود معوض194ج

11أنثىعائشه مصطفى عادل195ج

11أنثىفريدة محمود ممتاز196ج

11أنثىمريم كمال الدين حسين197ج

11أنثىبسملة خالد يسرى198ج

11أنثىنور تامر عبد الفتاح 199ج

11أنثىحنين وليد قطيط200ج

11أنثىحبيبة محمود فايد53ج

12أنثىحبيبة أحمد هاشم54ج

11أنثىحفصة أحمد عبدهللا سليمان56ج

ملك هانى حسن اسماعيل201ج

12أنثىافنان عادل محمد203ج

12أنثىآالء السيد جابر204ج

12أنثىبتول صالح محمود عبد الاله محمد205ج



12أنثىبسملة محمود حسن206ج

12أنثىبسمله رمضان محمد السعيد207ج

12أنثىجنى حسن صالح208ج

12أنثىخديجة هانى محمد عزت209ج

12أنثىدانا محمد فاروق210ج

12أنثىسلمى زكى حلمى211ج

12أنثىسلمي سمير عبد الكريم212ج

12أنثىسماء عمر محمد213ج

12أنثىسمر سعيد شعبان214ج

12أنثىعائشة على رشاد215ج

12أنثىفاطمة ضياء الدين نبيل216ج

12أنثىمرام محمد عبدالعزيز217ج

12أنثىمريم محمد عمر218ج

12أنثىنور أحمد محمد مجدي219ج

12أنثىرؤي صالح عبد الاله محمد221ج

12أنثىسلمى أحمد عبد العزيز222ج

12أنثىسماء عالء محمد224ج

12أنثىلجين سامح محمد 226ج

12أنثىمريم محمد عصمت227ج

12أنثىملك أشرف علي عبد العزيز228ج

12أنثىمنة هللا محمد شاهين229ج

12أنثىنور أحمد رمضان 231ج

12أنثىأمنية جمال محمد232ج

12أنثىتسنيم صبرى على233ج

12أنثىسارة وائل عبد الفتاح241ج

11أنثىتقي إبراهيم محمود44ج

11أنثىجنه أشرف عبد الخالق46ج

12أنثىسندس رمزى إبراهيم71ج

12أنثىسهيله محمد سيد73ج

12أنثىمريم حامد إبراهيم78ج

11أنثىجني محمد محمود50ج

12أنثىإيمان هانى فهيم42ج

11أنثىرنا عالء عبد المغيث61ج

11أنثىجنى مصطفى عز الدين 48ج

11أنثىحبيبة أشرف محمد 51ج

11أنثىآية محمد عبد القادر243ج

12أنثىإسراء سيد عبدالعال جادالرب244ج

11أنثىآية محمد الوكيل245ج

11أنثىبسمله وائل حسين علي246ج

11أنثىبنان محمدعالم247ج

11أنثىتسنيم أحمد راضي 248ج

11أنثىتقى عبد البارئ عبد رب النبى عبد البارئ249ج

11أنثىچنا مصطفي رمضان252ج

12أنثىحبيبة حسام حسن253ج

11أنثىداليامحمدنصر 254ج



11أنثىرزان محمد أحمد255ج

12أنثىسلسبيل محمد صالح256ج

11أنثىسارة عبد الوهاب محمد 259ج

11أنثىسارة مجدى فرج 260ج

12أنثىمروة االمير محمد إبراهيم 263ج

11أنثىشادن مصطفى بكر265ج

12أنثىسارة شريف محمد حسني إبراهيم266ج

11أنثىعلياء وليد محمد حبيب267ج

11أنثىفدوه محمود إبراهيم269ج

12أنثىمي محمود حسن270ج

11أنثىكنزي محمود رمضان271ج

11أنثىلجين حسام الدين عادل 272ج

11أنثىمريم حسام شوقى274ج

11أنثىملك تامر حنفي275ج

11أنثىملك محمدمصطفى 276ج

11أنثىمنة هللا محمد حسن عباس277ج

12أنثىمريم مصطفى حربى محمد284ج

11أنثىمريم محمد محمود346ج

11أنثىملك محمود انور347ج

11أنثىملك أسامة فؤاد349ج

11أنثىمنة هللا تامر جمعه350ج

11أنثىهاله أسامة مصطفي352ج

11أنثىهانيه أحمد عبد الرحمن353ج

12أنثىسهيلة عمر عبد رب النبي سيد356ج

11أنثىسجده عالء صالح357ج

11أنثىمنه عماد حمدي361ج

11أنثىهناء طاهر يحي أحمد 362ج

11أنثىمريم أسامة الهوارى359ج

11أنثىمريم شريف محفوظ عطيه344ج

11أنثىآالء طارق كرام 289ج

11أنثىآية خالد على291ج

11أنثىإسراء محمود رجب 292ج

11أنثىبسمله محمد طه 294ج

12أنثىإيمان ممدوح السيد295ج

12أنثىإنجي ياسر صديق298ج

12أنثىآمنة أحمد إسماعيل ابو زيد الحناوى299ج

11أنثىجنه محمد أحمد السيد 300ج

12أنثىبسملة سيد محمد المهدي302ج

11أنثىحبيبة أحمد رياض كشيك303ج

11أنثىحبيبة أشرف زين304ج

12أنثىجنا محمد كمال 305ج

12أنثىجنى تامر محمود الريدى306ج

11أنثىخديجة محمد صقر 307ج

11أنثىخلود أشرف السيد 308ج

11أنثىدينا أحمد عبد الهادي309ج



12أنثىجني توفيق اسماعيل310ج

11أنثىرحمه حازم حسنى311ج

11أنثىرضوى محمد منير 313ج

11أنثىرفيدة عماد محى315ج

11أنثىروان أحمد معوض316ج

11أنثىروان محمود عالم317ج

11أنثىآية أحمد جابر318ج

11أنثىروتاج عبد هللا صالح إبراهيم319ج

11أنثىزينب محمود سعيد322ج

12أنثىنورجمال عبدالمنعم محمد323ج

12أنثىرحمه سعد عبد الرحمن324ج

12أنثىرحمه عيد جابر حسن محمد 325ج

12أنثىفاطمه سيد ابو العالالحسينى114ج

12أنثىمريم ياسر محمد حسن119ج

12أنثىريم حسن رمضان107ج

11أنثىساجده عبد الناصرامين108ج

12أنثىرفيده عبدهللا أحمد328ج

11أنثىشهدمحمدعبدالفتاح 333ج

11أنثىشيماء ياسر طه334ج

11أنثىضحى محمود كساب 335ج

11أنثىضحي أحمد شعبان336ج

11أنثىفاطمة محمد عثمان338ج

12أنثىروان محمد عبد الرحمن 342ج

12أنثىريتاج سامح حسن345ج

11أنثىحبيبة ماهر عطية 5ج

13أنثىسلمى خالد ذكى 326ج

13أنثىسلمي سيد علي327ج

13أنثىسما حسين عالم329ج

13أنثىسندس هانى سعد330ج

13أنثىسهيله هانى سليمان331ج

13أنثىشهد خالد ابو الفتوح 332ج

13أنثىفاطمة إبراهيم إبراهيم337ج

13أنثىفاطمة نادر محمد 339ج

13أنثىفاطمه حلمى رمضان 340ج

13أنثىفاطمه محمد صقر 341ج

13أنثىمريم زينهم إبراهيم343ج

13أنثىملك أحمد سعيد348ج

13أنثىنادين محمد محمد351ج

13أنثىهنا امبابي عبد النبي354ج

13أنثىهيام السيد محمود رفاعى355ج

13أنثىمروه مروان عبد اللطيف محمد حسن 358ج

13أنثىملك ياسر سيد كامل360ج

13أنثىنيره رافت شعبان279ج

13أنثىهاجر وليد حامد درويش280ج

13أنثىهبه أسامة عبدالرحمن281ج



13أنثىهدى سمير متولي 282ج

13أنثىيارا ياسر علي محمود القليوبي283ج

هشام صلاح الدين242ج 13أنثى سندس 

13أنثىتقي اسماعيل على 250ج

13أنثىجنة هللا ياسر فتحي251ج

13أنثىروان محمد امين 257ج

13أنثىريهام ربيع فرج258ج

13أنثىسدره رجب الشحات261ج

13أنثىسلمى محمود سعد262ج

13أنثىفاطمة حسام محمود268ج

13أنثىسهيله كرم محمد264ج

13أنثىمريم أحمد عبد الرحيم273ج

13أنثى مريم محمد ريان285ج

13أنثىآالء إبراهيم مصطفى286ج

13أنثىآالء أشرف حسن 287ج

13أنثىآالء طارق صالح 288ج

13أنثىروان هشام أبو زيد105ج

13أنثىتسنيم عبدهللا عباس 296ج

13أنثىتقوى السيد عبد المعطى 297ج

13أنثىرؤي محمد سيد كرم هللا320ج

13أنثىزينب أحمد إبراهيم أبو رزق321ج

13أنثىامنية محمد حسن 290ج

13أنثىآالء طارق صالح 293ج

13أنثىرضوى عماد موسى312ج

13أنثىرضوي طارق حسني314ج

13أنثىجنى أيمن حسن يوسف الطويل301ج

13أنثىحبيبة أشرف توفيق398ج

13أنثىسما أسامة عبد الفتاح عبد الحكيم399ج

13أنثىسما باهر بيومي400ج

انثىأمنية محمد العزب202ب

16أنثىإسراء محمد عبد السالم364ج

16أنثىأسماء أشرف عمر365ج

16أنثىآالء يحيي عبد العظيم 366ج

16أنثىإيمان حجازى عبدالعال367ج

15أنثىآالء إيهاب أحمد عبد الهادى 368ج

16أنثىآن امجد انور 369ج

15أنثىبسملة سيد حسين 370ج

14أنثىتسنيم محمد إبراهيم371ج

14أنثىتقي شريف محمد 372ج

15أنثىجيالن هشام خشبه373ج

15أنثىحبيبة محمد عز الدين 374ج

16أنثىحبيبة أشرف حسن 375ج

15أنثىحبيبة كامل علي 376ج

16أنثىإسراء أشرف يحيى377ج

14أنثىرضوى عصام صادق378ج



14أنثىرغده ديدار محمود379ج

15أنثىرقية محمد موسى 380ج

16أنثىروان أحمد مراد 381ج

15أنثىروان محمود رمضان382ج

15أنثىزينب خالد ابو العال383ج

16أنثىسندس أشرف محمد384ج

16أنثىفاطمه أسامة مصطفي385ج

15أنثىفاطمه وائل محمد386ج

15أنثىرحمة محمد موسي 387ج

14أنثىمريم أحمد عزت 388ج

14أنثىمريم محمود علي389ج

15أنثىمريم ياسر فوزى 390ج

15أنثىملك هشام عدلي علي391ج

16أنثىمنى محمد عز الدين 392ج

16أنثىندى محمد عبد العزيز393ج

14أنثىنهله رشاد محمد394ج

14أنثىهاجر عبد البارئ عبد رب النبى عبد البارئ395ج

16أنثىهديرعصام صبحي396ج

16أنثىياسمين علي حمد 397ج

14أنثىملك محمد عبد الغني401ج

14أنثىنورهان ايمن حسن402ج

10ذكرخالد وليد قطيط 403ج

10ذكرعمر حسام الدين طه 404ج

10ذكرمصطفى محمد فخرى الشحات علي 405ج

10ذكرآدم أحمد العشري محمد406ج

10ذكرأبوبكر صالح الدين شعبان407ج

10ذكرأحمد خالد يسرى408ج

10ذكرأحمد محمود ابوسريع 409ج

10ذكرالفؤاد حافظ فؤاد410ج

10ذكرأحمد هشام ابو زيد411ج

10ذكرباسل محمد دعبس412ج

10ذكرزياد محمود فهيم413ج

10ذكرصالح مصطفى فولي414ج

10ذكرعبدالرحمن أحمد هاشم415ج

10ذكرعبدالرحمن أحمد رفقى416ج

10ذكرعبدالرحمن حربي فايز 417ج

10ذكرعبدالرحمن إبراهيم علي 418ج

10ذكرعبدالرحمن حسن أحمد419ج

10ذكرعبدالرحمن محمد عوض420ج

10ذكرعبدهللا طارق أحمد 421ج

10ذكرعثمان أحمد عبد السميع 422ج

10ذكرعلي محمد حسين423ج

10ذكرعمار زكريا أحمد بندارى424ج

10ذكرعمار مصطفي لطفي425ج

10ذكرعمار وليد المرصفاوى426ج



10ذكرمحمد علي سيد427ج

10ذكرمحمد محمود صبرى محمود428ج

10ذكرمحمد موسى محمد429ج

10ذكرمحمود ناصر خليل 430ج

10ذكرمروان محمد أحمد431ج

10ذكرمعاذ مصطفى أحمد433ج

10ذكرمهاب محمد فاضل 434ج

10ذكرمؤمن محمد سليمان435ج

10ذكريحيي أحمد عبدالعزيز436ج

10ذكريوسف شريف رضا437ج

10ذكريوسف محمد موسي محمد438ج

10ذكريوسف محمود يوسف439ج

10ذكرزياد محمد عصام440ج

10ذكرعبدهللا محمد عبدهللا 441ج

10ذكرعمر أحمد إبراهيم محمد 442ج

10ذكرعبدهللا محمد خليل443ج

10ذكرمروان سامح غزال444ج

10ذكرالسيد أحمد السيد 445ج

10ذكرأحمد حسانين عبد الوهاب446ج

10ذكرأحمد سيد أحمد عبد الاله447ج

10ذكرسيف الدين وليد علي448ج

10ذكرعبدهللا حسام سالمه 449ج

10ذكرعبدهللا خالد عبد المنعم عبدالرحمن450ج

10ذكرعبدالرحمن عالء رمضان451ج

10ذكرعمر أحمد فرغلى452ج

10ذكرعمر أشرف سيد453ج

10ذكرعمر عبد المحسن الهوارى454ج

10ذكرعمرو وليد إبراهيم455ج

10ذكرفارس هشام عبد الرافع456ج

10ذكرمحمد أحمد إبراهيم457ج

10ذكرمحمود محمد محمود أحمد458ج

10ذكرمروان محمود مبروك459ج

10ذكرمعتز محمد محمود460ج

10ذكرنور الدين وليد طلعت461ج

11ذكرإبراهيم محمد إبراهيم 462ج

11ذكرأحمد أشرف أحمد هاشم463ج

11ذكرأحمد حسنى محمد زاهر464ج

11ذكرأحمد عالء الدين محمد وهبي 465ج

11ذكرأحمد محمد صابر سكر466ج

11ذكرأحمد مصطفى حربى محمد467ج

11ذكرآدم عبدالراضي حريز 468ج

11ذكراسالم خميس راضى469ج

11ذكرأنس سمير عبد الحكيم470ج

11ذكرأنس محمد إبراهيم 471ج

11ذكرأنس مصطفى فولي472ج



11ذكرإبراهيم سلطان سيد 473ج

11ذكرأحمد محمد خليل474ج

11ذكرأحمد ناجي محمد475ج

11ذكرأدهم عبدالمعطي عطية منصور476ج

11ذكرأسامة تيسير 477ج

11ذكرأنس عبدالوهاب خليل 478ج

11ذكربراء ايمن إبراهيم479ج

11ذكربالل أحمد مكى480ج

11ذكربالل أحمد محمد481ج

11ذكرحازم عصام صادق482ج

11ذكرحمزه إبراهيم إبراهيم483ج

11ذكرذياد طارق على484ج

11ذكرزياد محمد امين485ج

11ذكرزياد محمد عيسي 486ج

11ذكرزياد محمود بسيوني محمد487ج

11ذكرزياد محمود الشين488ج

11ذكرزياد نادر محمد 489ج

11ذكرزياد يوسف شعبان 490ج

11ذكرسعيد أحمد سعيد491ج

11ذكرسفيان محمد السيد492ج

11ذكرسلمان أسامة حسن493ج

11ذكرشادى أحمد عبد الرحيم 494ج

11ذكرعبد الرحمن انور عبد الستار495ج

11ذكرعبد الرحمن أمين السعيد496ج

11ذكرعبد الرحمن حامد محمد497ج

11ذكرعبد الرحمن خميس498ج

10ذكرمحمد ياسر صديق499ج

10ذكرمحمد سمير متولي 500ج

10ذكرعبدهللا محمد رضا عبدهللا501ج

10ذكرعبدالرحمن أحمد عاشور 502ج

10ذكرحمزة عصام رمضان عبدهللا ميهوب503ج

11ذكرعبد الرحمن مروان مصطفى نور الدين504ج

11ذكرعبد هللا صالح محمد متولي505ج

11ذكرعبد الرحمن محمد سمير علي حسنين506ج

ذكرمروان ماجد بدوي 363ج

ذكرمؤمن هانى محمد راشد228ب

10ذكرعمر محمود شعبان749ج

11ذكرعبد هللا عماد عبد المعطى507ج

11ذكرعبدالرحمن أشرف أحمد هاشم508ج

11ذكرعبدالرحمن جمال محمد509ج

11ذكرعبدالرحمن حسين عفيفي510ج

11ذكرعبدالرحمن حمدى حسنى511ج

11ذكرعبدالرحمن محسن سالمة512ج

11ذكرعبدهللا أحمد مؤمن 513ج

11ذكرعبدهللا محمد سيد514ج



11ذكرعبدهللا وائل عبدالفتاح 515ج

11ذكرعبدالملك عالءعمر516ج

11ذكرعالء ربيع محمد517ج

11ذكرعلّى حسن عبادى518ج

11ذكرعلى خالد أحمد على خالف519ج

11ذكرعمار أحمد عبد النعيم520ج

11ذكرعمار عالء إسماعيل521ج

11ذكرعمر أسامة محمد ببومي522ج

11ذكرعمر انور عبد الستار523ج

11ذكرعمر آيةاب شعير524ج

11ذكرعمر أحمد صالح 525ج

11ذكرعمر حسام ابو العال526ج

11ذكرعمر محمد اسماعيل527ج

11ذكرعمر محمد حافظ528ج

11ذكرعمر محمد فاروق ابو العال529ج

11ذكرعمر محمود حسن عبد السالم حسين530ج

11ذكرعمر مدحت فتحى عارف531ج

11ذكرعمرمحمدسليمان532ج

11ذكرعمرو كرم سعيد533ج

11ذكرمحمد أحمد محمد 534ج

11ذكرمحمد أحمد هاشم535ج

11ذكرمحمد أشرف يحي 536ج

11ذكرمحمد آيةاب محمد 537ج

11ذكرمحمد أحمد الشافعي538ج

11ذكرمحمد خالد محمود539ج

11ذكرمحمد دياب محمدين 540ج

11ذكرمحمد شريف محمد541ج

11ذكرمحمد عاطف مسعد542ج

11ذكرمحمد عالء علي543ج

11ذكرمحمد محمد سعيد544ج

11ذكرمحمد ياسر عيد545ج

11ذكرمحمد ياسر لطفي 546ج

11ذكرمحمود أسامة محمود547ج

11ذكرمحمود سيد حسن الشاذلى548ج

11ذكرمحمود صالح محمود549ج

11ذكرمحمود علي أحمد550ج

11ذكرمحمود محمد خليل551ج

11ذكرمروان محمود أحمد552ج

11ذكرمصطفى حسن مصطفى553ج

11ذكرمصطفى عبد الحميد عبد الفتاح 554ج

11ذكرمصطفى مروان مصطفى555ج

11ذكرمصطفي محمد عبد الغني 556ج

11ذكرمعاذ عصام إبراهيم عامر 557ج

11ذكرمهند سيد حمواد عبد المنعم558ج

11ذكرمهند عبد المنعم عبد العزيز559ج



11ذكرمهند كريم عبد الحكم 560ج

11ذكرياسين محمد حمدي561ج

11ذكريحيى وليد محمد562ج

11ذكريوسف أحمد حبشي563ج

11ذكريوسف رضوان عباس564ج

11ذكريوسف محمد خلف هللا565ج

11ذكريوسف محمد عبد الرحمن566ج

11ذكريوسف محمد عبد الغني567ج

11ذكريوسف محمود عبد الرحمن568ج

11ذكريوسف ياسر يوسف569ج

11ذكرمازن عبد الفتاح عمر 570ج

12ذكر سعيد عمرو سعيد571ج

12ذكرإبراهيم محمد إبراهيم 572ج

12ذكرأبوبكر صالح حسين 573ج

12ذكرأحمد سراج محمد زاهر 574ج

12ذكرأحمد عبد الرحمن رشدى حامد575ج

12ذكرأحمد محمد أحمد بيومي576ج

12ذكرأحمد محمد عبد الفتاح محمد577ج

12ذكرأحمد هاشم مصطفى578ج

12ذكرآدم مصطفى مصطفى579ج

12ذكرالبراء أبوبكر صالح الدين580ج

12ذكرالحسن محمد جمعه581ج

12ذكرالحسين محمد جمعه 582ج

12ذكرأنس ايمن محمد583ج

12ذكرأنس خالد محمد584ج

12ذكرأنس وليد محمد أحمد585ج

12ذكرأحمد ياسر أحمد 586ج

12ذكرأحمد حازم حسان587ج

12ذكرآدم إسماعيل كمال588ج

12ذكرباسل أحمد عزت589ج

12ذكرحسن محمد حسن 590ج

12ذكرخالد تامر صالح الدين591ج

12ذكرزياد محمد السيد592ج

12ذكرزياد مصطفي ربيع 593ج

12ذكرسهيل نزار محمد594ج

12ذكرسيف الدين حمادة ابو السعود595ج

12ذكرصهيب حسن على596ج

12ذكرعبد الرحمن محمود أبو الفتوح 597ج

12ذكرعبد الرحمن محمود مبروك598ج

12ذكرعبد هللا محمود طه 599ج

12ذكرعبدالرحمن أحمد محمد زاهر600ج

12ذكرعبدالرحمن حسام محمد السعيد 601ج

12ذكرعبدالرحمن محمود عطية602ج

12ذكرعبدهللا أحمد ظريف603ج

12ذكرعبدهللا أشرف سيد604ج



12ذكرعبدهللا محمد امام605ج

12ذكرعمار سامح عبد اللطيف606ج

12ذكرعمر صبحي إبراهيم ابو العال607ج

12ذكرعمر عاطف مسعد608ج

12ذكرعمر على محمد609ج

12ذكرعمر محمد حسن 610ج

12ذكرعمر مصطفى عز الدين611ج

11ذكرمعاذ رأفت حسن671ج

12ذكرعمر هشام منير عزمى763ج

12أنثىعلى خالد محمد عبد اللطيف1039ج

11أنثىشاهين انور حسن1038ج

10ذكرمحمد جمال توفيق سيف النصر612ج

10ذكرمحمد حسين رمضان613ج

10ذكرمحمد حمدى شعبان 614ج

10ذكرمحمد لطفي عبد الفتاح 615ج

10ذكرمحمد محمود سيد616ج

10ذكرمحمد وائل محمد 617ج

10ذكرمحمدأحمدمحمد618ج

10ذكرمحمود محمد سالم 619ج

10ذكرمروان أحمد عبد الحميد620ج

10ذكرمصطفى ايهاب أحمد الباز622ج

10ذكرمصطفي أحمد عبد الهادي623ج

10ذكرمصطفي أشرف جمال الدين إبراهيم624ج

10ذكرمعاذ أسامة عبد الغفار625ج

10ذكرمهند طه عبد العزيز مهدى626ج

10ذكرمؤمن رضوان عامر627ج

10ذكريحيى ياسر الغندور628ج

10ذكريوسف أحمد أحمد 630ج

10ذكريوسف علي حسين631ج

10ذكريوسف محمد إبراهيم 632ج

10ذكريوسف ناصر سعد الصغير633ج

10ذكريوسف ناصر سعد الصغير 634ج

10ذكرأبوبكر خالد مصطفي635ج

10ذكرسهيل وليد إبراهيم636ج

10ذكرعبد العزيز أحمد عبد العزيز637ج

10ذكريوسف عصام فتحي638ج

10ذكرأحمد رمضان محمد639ج

10ذكرأحمد ياسر يحيى640ج

10ذكرباسل محمد فرحات641ج

10ذكرحمدي مصطفي حمدي642ج

10ذكرريان محمد ريان643ج

10ذكرعبدالرحمن أحمد مازن644ج

10ذكرعبدهللا أحمد محمد حسن645ج

10ذكرعماد علي حسنى علي646ج

10ذكرعمر رمضان علي647ج



10ذكرعمر محمد عبد الحارس648ج

10ذكرعمر هانى محمد عزت649ج

10ذكرعيسى أحمد سمير650ج

10ذكرمحمد مجدى محمد651ج

10ذكرمحمد يسري إبراهيم محمد652ج

10ذكرمحمود أحمد رجب إبراهيم653ج

10ذكرمروان خالد محمد 654ج

10ذكرياسين أحمد محمود655ج

10ذكريوسف أحمد حسن656ج

10ذكريوسف أحمد مصطفى657ج

10ذكريوسف حمدي فؤاد658ج

10ذكريوسف يسري إبراهيم محمد659ج

12ذكرأحمد عبد الرازق عبدهللا660ج

11ذكرأنس حسام أحمدرضوان661ج

11ذكرباسل سيد علي662ج

11ذكرصالح الدين أحمد صالح بدر663ج

12ذكرعبد الرحمن محمود حسن المغازى664ج

11ذكرعبد السالم محمد عبد السالم 665ج

12ذكرعبد هللا هاني محمد666ج

12ذكرعبدالرحمن محمد حبيشي667ج

12ذكرعمر الفاروق وائل668ج

12ذكرمحمد مصطفى عاطف محمد669ج

11ذكرمصطفي أحمد مصطفي670ج

12ذكرمعاذ محمد محمود672ج

12ذكرياسر أحمد عبد النعيم675ج

12ذكريوسف محمد محمد عبد الخالق676ج

11ذكررشاد محمد رشاد677ج

11ذكرإبراهيم أحمد أبو رزق 678ج

11ذكرزياد عمرو أحمد679ج

11ذكرعمر أسامة عبد الفتاح عبد الحكيم680ج

11ذكرمحمد خالد محمد681ج

11ذكرمحمد محمود صبري682ج




