
االســــــــــــمرقم الكودالمستوى

هاني محمد السيد محمد سعد1630110الثاني

احمد عبد العظيم احمد عبد العظيم1627225الثاني

سماح فؤاد يوسف كمال محمد1627049الثاني

ابراهيم محمد مجدي طه محمد1631044الثاني

مريم عبد الرؤوف عبد السالم حسن1628217الثاني

محمود عالء الدين محمد محمد عفيفي1628007الثاني

دعاء حسن علي محمد1628229الثاني

وجيده حسن محمد عبد المجيد1628460الثاني

احمد مجدي ابراهيم مدبولي1628433الثاني

محمد رمضان زكي اسماعيل1628224الثاني

طارق عادل محمد مطلب1627080الثاني

دينا جمال ابو المجد محمد1628644الثاني

مروه جمال عبد الرحيم محمد1627269الثاني

احمد عز محمود سعد1628356الثاني
احمد ابراهيم عبد الفتاح محمد1628195الثاني
حازم رافت رزق السيد1628215الثاني
ندي بدر الدين علي محمد1628476الثاني
نادين ناصر محمد صبحي صالح1628136الثاني
حسن عامر حسن طه1628556الثاني
عمرو محمد حسام الدين محمود حنفي1628145الثاني
هدير احمد مصطفي اسماعيل1627181الثاني
احمد سيد محمود عبد الجيد جمعه1628208الثاني
سلمي عبد الناصر محمد احمد1628139الثاني
ايريني فايق فخري بولس1628311الثاني
شروق محمد ذكي محمد1628587الثاني
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عبد الرحمن مصطفي احمد عبده1628198الثاني
عبد العزيز حبيب محمد العزول1628050الثاني
احمد مرزوق حامد البغدادي1628039الثاني
سلمي سامي محمد عبد المقصود1631027الثاني
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داليا حسن احمد محمد1628274الثاني

مروان ابراهيم صابر احمد1631006الثاني

اروي جمال عالم محمد1528042الثاني

سلمي اشرف عبد الحفيظ1631018الثاني

ايه محمد رضا عبد هللا محمد1628477الثاني

احمد اسامه محمد حسن1628112الثاني

خالد محمد صالح محمد محمد1627275الثاني

حازم عالء الدين شعراوي عشماوي1628021الثاني

محمود محمد قطب فرحات1627237الثاني

محمد صبري حميده عقاب1628616الثاني

كالرا شريف شكري ناشد1628626الثاني

احمد محمد محمود محمد محمد1627148الثاني

مراد  سامي مراد صليب1627191الثاني

محمد مجدي محمد عبد العزيز1628442الثاني
ايه محمد محمود عبد الغني سليم1627092الثاني
اسراء محمد عبد هللا عابدين1628655الثاني
عبد الرحمن عادل عبد الرحمن محمود صبري1628001الثاني
االء خالد موسي ابو كلوب1630117الثاني
اسماء شعبان حسين علي1628457الثاني



مرام محمد الكريم حسن جمعه1628467الثاني
فاطمه طارق انور سيد1628456الثاني
شيماء اشرف جابر ابراهيم1628653الثاني
ساره اشرف عبد اللطيف مهران1628467الثاني
هبه شوقي محمد عباس1628453الثاني
هدير جمال عبد العظيم ابراهيم1628461الثاني
هاجر محمد الهم محمد1628281الثاني
احمد محمد عبد هللا عبد العزيز1628341الثاني
ايمان حاتم محمد شكري1628665الثاني
بيشوي محفوظ ابراهيم جرجس1628358الثاني
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دينا عصام عبد الفتاح محمد درويش1628496الثاني

عبد الرحمن محمد جمال يوسف1628033الثاني

ياسمين محمد محمد حسن1631017الثاني

منه هللا يسري محمود علي محمد1628399الثاني

هدي راغب عبد هللا راغب1628451الثاني

ماركو سمير كامل بخيت1628316الثاني

ايه هاني عبد الرحيم علي1628188الثاني

نورهان محمود عبد المنعم شحاته1621102الثاني

كريم حاتم محمد عبد العاطي البديوي1628534الثاني

نورهان حسين السيد عوض هللا1628549الثاني

امنيه محمود السيد حسين علي حسن1628531الثاني

سلمي خالد عبد العاطي يوسف1628124الثاني

اسراء رفعت فاروق محمد1628225الثاني



خلود سعيد اسماعيل ندا1628624الثاني
يوستينا نسيم زكريا عطيه1730077الثاني
هبه هللا رضا السباعي سيد احمد1628172الثاني
بافلي مرقس بشري غطاس1628053الثاني
مني احمد قرني احمد1628579الثاني
سلمي محمد فهمي عبد المنعم1628003الثاني
امير ماجد منير رياض1628660الثاني
عبد هللا عصام شمردل محمد محمد عيسي1628239الثاني
ايه صابر سالم عبد الجواد1628193الثاني
مروه خالد محمد عبد هللا1628244الثاني
روميساء محمد عويس عبد الباسط1628446الثاني
نبيل محمد عبد الواحد محمد1628264الثاني
شيرين نجدي ابراهيم ميخائيل1528347الثاني
احالم احمد زكي ابراهيم1628040الثاني
سوريا/ساره طاهر عبد اللطيف زعتر1500031الثاني
منه هللا محمد رشاد محمود1628400الثاني
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فاطمه محمد ابو عميره ابو عميره1628205الثاني

غاده احمد محمد حسين1628522الثاني

دعاء محمد عبد الرحيم احمد1628525الثاني

زينب سيد خليل مصطفي جوهر1628105الثاني

ايناس سعيد عبد الرحمن عيسي1628041الثاني

رانا سليم محمد السيد1530126الثاني

 ندي محمد عبد الفتاح سالم1628375الثاني



محمود صبري ماهر محمد1628238الثاني

مريم اميل ادوار زكي1628428الثاني

مريم يوسف فؤاد يوسف محمد1628526الثاني

اسراء عثمان صادق عويس سالم1628343الثاني

رضوي مصطفي عبد الرحمن ابو نصير1628590الثاني

شروق تامر صالح توفيق1628062الثاني

منه هللا صالح محمد محمود عبد هللا1628171الثاني
مريم سامي فتحي بولس1628593الثاني
هدير سيد قرني محمد عبد الجواد1628561الثاني
حنين خيرت راضي حسن راضي1628492الثاني
نورا عبد الحميد صالح ماضي1628571الثاني
احمد مصطفي فهمي محمد1628148الثاني
احمد محمد السيد سليمان االحول1628184الثاني
منه هللا عادل محمد فرغلي1728669الثاني
رقيه جمال محمد خضري عبد هللا1628122الثاني
مريم محمد عبد المالك محمود1628543الثاني
فاطمه عماد فؤاد جابر1628081الثاني
نهال احمد صابر عبده1628189الثاني
مروه مجدي مختار عبد الخالق1628163الثاني
رحاب طارق حفني ابو الحسن1628495الثاني
مني محمد ابراهيم عبد الفتاح1628260الثاني
احمد اسامه عبد العاطي محمد صالح الشايب1628408الثاني
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يوسف عبد الكريم عبد هللا محمد ضيف هللا1628010الثاني



عبد الوهاب مصطفي بدر علي1628422الثاني

رؤي سامح عبد الصبور منصور1628030الثاني

تقي محمد حسن ابراهيم علي1628322الثاني

لمياء اسامه محمد عبد العزيز1630028الثاني

ايه احمد فائق الجبالي1628547الثاني

شهاب احمد عادل مسلم1628351الثاني

سلمي مصطفي عبد الدايم محمد البحيري140610الثاني

منه هللا عادل محمد عبد الحميد1628327الثاني

ساره عبد الناصر كمال محمد زهران1628470الثاني

صافيناز خالد محمد عفيفي السمري1628026الثاني

عائشه هشام عطيه احمد السواح1628646الثاني

ميار منصور محمد احمد1630002الثاني

رنين رمضان حامد عبد الرحيم1630054الثاني
ساره مصطفي فتحي محمد البشالوي1628331الثاني
ياسمين حمدي عبد الظاهر عبد المنعم1628035الثاني
جولي عزت فاروق عزيز بخيت1628002الثاني
داليا عبد هللا حسن ابراهيم1628141الثاني
اسماء حسين سليم ابراهيم1628551الثاني
غدير جمال احمد ابو الحسن1628063الثاني
االء عمران عبد الاله حماد1628629الثاني
مونيكا اشرف جمال لويز1628306الثاني
سلمي المهتدي حسن الفيومي1630016الثاني
شيرين احمد عبد الغني عبد الوهاب السلو1628544الثاني
احمد رمزي حبيب همام1630097الثاني
ريم محمد عبد القادر ابو الهدي1630031الثاني
فادي ميالد ذكري عطيه1628379الثاني



هدير علي عبد الحليم ابراهيم1630042الثاني
صفاء عمر العزب عبد الحليم1630068الثاني
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طارق وجيه محمد نصار130412الثاني

ندي فتحي احمد محمد1628394الثاني

مروه هاني شعبان السيد1628064الثاني

سلمي حسن علي السيد احمد1630003الثاني

ريم هشام محمد كمال محمد محمد1628471الثاني

اسراء عادل انور عبد الحميد1628103الثاني

ماريز جمال سدراك جندي1628323الثاني

عال يسري عبد هللا علي1628354الثاني

مروه مصطفي عبد الحليم عبد الحميد1630014الثاني

يوسف سمير عبد المنعم بشندي1628009الثاني

ماهيتاب منير فريد محمد الدكني1628259الثاني

افنان محسن انور حسين1628475الثاني

ياسمين عمرو محمد البلتاجي1631042الثاني

المغرب/فاديه ناجم بن عربي عدنان1600005الثاني
نورهان سمير السيد محمود دياب1630021الثاني
دينا نبيل فهمي فريد1628478الثاني
شاهنده نصر صوفي السيد1630005الثاني
ساره هشام حسن رمضان1628329الثاني
ساره رضا محمد الدمرداش غنيم1628371الثاني
اندرو جورج فائق زكي1628532الثاني
خالد محمد محمد حامد1630026الثاني



علياء محمد امين سعد1628206الثاني
تسنيم محمد مصطفي ابو العنين1630057الثاني
جورج ماجد اسحاق جبره1628482الثاني
فيلوباتير امير داود يوسف1628324الثاني
كريم طاهر عبد الباسط عبد الفتاح1628401الثاني
اسراء رضا محمد علي عبد هللا1630017الثاني
نادر السيد طه يوسف1628631الثاني
مادونا رافت رسمي1630061الثاني
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فاطمه محمد احمد يوسف1630100الثاني
كيرلس ماجد عزمي جاد1628535الثاني
باسل مهاب عارف محمد عارف1630019الثاني
نورهان هاني عبد الرحمن فتحي1628005الثاني
مصطفي احمد محمد عبد الرحيم1628342الثاني




