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سلفانا صفوت هالل شحاته1728001االول

سيمون رأفت لبيب ميخائيل1728003االول

ناردين نور عدلي  مساك1728004االول

تفاحه وجيه ابراهيم شحاته1728005االول

بيتر شاكر حنين اسكندر1728006االول

مينا عيد سامي متي1728007االول

جورج صفوت منير عبد المسيح1728009االول

ميرنا فوزي نظمي تادرس1728010االول

ريهام اسامه  محمد قاعود1728012االول

امنية حسين محمد علي1728028االول

شيماء عبد العزيز عبد الواحد علي1728029االول

محمد عبد الستار ابراهيم عويس1728030االول

ماريا رفيق صدقي تادرس1728032االول

ماريهان سامي صدقي نجيب1728035االول
مريم طلعت زكي اسكاروس1728042االول
ماجد سمير عزيز شلبي1728043االول
مريم مالك صالح عبده1728044االول
نيره سامي شاكر جرس1728046االول
نيفين سامي شاكر جرس1728047االول
عمر  محمد معروف حسن1728055االول
احمد عاصم عبد الراضي علي1728056االول
محمد صالح عبد الحفيظ ابراهيم1728057االول
بيشوي اشرف فؤاد جورج1728060االول
افرونيكا اشرف فايز زكي1728062االول
تيسير رمضان ضيف منصور1728074االول
منه هللا سيد بدوي احمد سيد1728075االول
نورهان سامي عبد العزيز  شديد حسن1728076االول
رحاب نادي معوض  سليمان حسن1728078االول
كارولين ماجد رفعت ابراهيم1728082االول
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ابانوب نادي صالح بشاره1728084االول

كرستين بدري حليم حكيم1728090االول

مارتينا هاني ابراهيم بغدادي1728095االول

اسراء ابو بكر شاكر حسن سيد1728096االول

شروق  يسري رشاد  علي1728097االول

هاجر سيد مصطفى محمد1728101االول

ايه محمد ابو صبري عكاشه1728107االول

ايه نادر شحاته محمد 1728108االول

ايمان حسين على على1728110االول

احمد سامي محمد سيد1728112االول

احمد مصطفى احمد احمد1728113االول

امير تامر سيد  شريف1728115االول

اسالم هالل ابو اليزيد زهره1728117االول

سمر اشرف منشاوي يونس محمود1728118االول
اسماعيل سيد محمد حسين1728121االول
ندى علي محمد زغلول1728127االول
باسم احمد محمد محمد1728131االول
احمد عبد الفتاح احمد شديد1728135االول
رانيا احمد احمد احمد1728146االول
دينا شعبان محمد ابو سريع1728148االول
سلمى سعيد بيومي محمد1728155االول
صالح سعيد حامد عبد العزيز1728156االول
يوسف حمدي محمد عبد الشافي شعيب1728157االول
نادين نبيل عبد هللا حمام1728158االول
لمياء ابراهيم محفوظ حسن1728162االول
االء محمد ياسين محمد عبد القادر1728166االول
ادهم حسن محمد حسن ابراهيم1728167االول
محمود ايمن محمود مهنى1728168االول
احمد محمد حافظ فتحي خليل1728169االول
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ميساء محمود ماهر محمود1728188االول
بوسي رجب عيد علي1728192االول
ايه محمد عبد المنعم محمد عباس1728197االول
ياسمين ابراهيم سالمه ابراهيم علي1728203االول
حسن ياسر حسن عبد العال1728207االول
شيماء ربيع محمد محمد الشنوري1728213االول
رحاب احمد عمر احمد1728219االول

منه هللا اشرف رفعت عطيه1728222االول

شيماء طارق احمد محمد1728224االول

حازم خالد عبد الشافي مبروك1728225االول

عائشه ادريس عبد الخالق امين1728230االول

هاجر امين محمد محمد نصر1728232االول

عبد هللا زكريا يوسف بركه1728234االول

عبير عبد السالم توفيق حمزه الدويك1728238االول
احمد هشام حنفي صيام حنفي1728241االول
عبد هللا ربيع جمعه دسوقي خضر1728242االول
ابراهيم منصور ابوسريع منصور دياب1728243االول
محمد شكري محمد محمد صالح1728244االول
شعبان عرابي شعبان احمد1728245االول
محمود عصام منصور احمد1728248االول
سيف الدين محمود احمد عبد الحفيظ1728250االول
هاجر محمد عالء الدين احمد محمد1728253االول
ايه عالء الدين كامل السيد1728254االول
مي صالح عبد الوهاب ابراهيم1728262االول
ميرنا ايهاب شوقي محمد1728263االول
ايمان صالح احمد محمد1728268االول
بسمه حسن محمد نور1728269االول
دعاء هاني مسعد احمد الذاكر1728279االول
عبد الرحمن علي عبد الرحمن محمد عوض1728280االول



االســــــــــــمرقم الكودالمستوى

يوسف نوار عبد هللا حسين1728282االول
يوسف عبده رمضان طه1728283االول
يسر مصطفي صبحي مصطفي1728284االول
سهي دسوقي ابراهيم الدسوقي البسيوني1728285االول
مي ربيع احمد سيد1728287االول
رضوي ممدوح عبد العزيز عبد ربه1728291االول
هدي عبد الرحمن محمد عبد الرحمن1728292االول

اسماء مصطفي محمود موسي1728293االول

اميره مبارك سليمان عبد الواحد1728294االول

منه هللا عمرو محمد زكي جبر1728295االول

منار محمد عبد الواحد محمد عبد الواحد1728296االول

ندي ابراهيم محمد محمد1728298االول

هاجر مصطفي عبد الغني حسن1728299االول

اسماء عبد الرحيم حسن احمد1728300االول
عمر ضاحي فكري سيد1728308االول
مها فرج محمد طلب1728312االول
اسماء حسنين زغلول حسن1728319االول
اميره سيد عبد هللا عيسي1728320االول
هشام جمال سلطان ابراهيم1728326االول
تسبيح محمود حماده محمود1728327االول
احمد رجب سليمان محمد1728328االول
ياسمين احمد علي سلطان1728332االول
محمد عماد عمر حسين1728334االول
 احمد مصطفي عبد الشافي عطيه1728338االول
سلمي محمد محمود رمضان1728343االول
احمد سمير محمد سيد1728347االول
احمد عبد هللا محمد جاد المولي1728348االول
محمد محسن احمد سيد حسانين1728351االول
احمد سامح عبد الحليم رشدي1728352االول
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سيف خالد محمد جالل الشيمي1728353االول
ياسمين منصور تاج الدين منصور1728359االول
ادهم مجدي علي محمد1728362االول
عبد الرحمن حمدي حنفي حسن الجندي1728363االول
محمد الياس قطب عبد الرحمن1728365االول
كامل محمد كامل محمد جاد1728370االول
مريم محمد محمد عبد المطلب1728373االول

ريم فرج محمد عبد المقصود1728374االول

ندي خالد يونس محمد1728375االول

خلود ياسر محمد موسي1728382االول

هويدا محمد جمعه عبد اللطيف1728384االول

عبد هللا ناصر محمد عراقي1728389االول

االء محمود محمد هاشم سليمان1728393االول

عمر بدر الدين احمد فؤاد محمد فضل1728394االول
يوسف السيد ابراهيم عثمان1728395االول
سلمي محمد فتحي حبيب1728396االول
نادين محمد محمد رمضان الخولي1728397االول
نورهان ابراهيم محمد عبد الغني1728398االول
ايمان احمد قدري سيد1728400االول
منه هللا خليل ابراهيم1728402االول
هند احمد عبد المحسن احمد 1728403االول
عبد الرحمن احمد حسن سيد1728411االول
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن1728412االول
عبد هللا محمد عبد هللا عبد الفتاح1728414االول
ايه محمد عبد الغني عثمان1728418االول
نانسي عصام احمد انور حلمي شعبان1728421االول
دعاء عيد رمضان حسانين1728423االول
نرمين محمود عبد الكريم محمد خليل1728425االول



اسراء محمد امام احمد دكروري1728430االول
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محمد احمد سيد حامد1728432االول
سحر اشرف عبد الرحمن مرسي1728438االول
سومه احمد عبد الفتاح عبد العاطي1728439االول
احمد ابراهيم عيد ابراهيم1728440االول
حمدي جمعه عبد الحميد عبد الشافي1728443االول
نورهان صابر عبد السالم رشاد1728444االول
اسماء محمود السيد ابراهيم سيد1728450االول

اسراء حمدي محمد بدري حسن1728455االول

رحمه سيد يونس احمد ديب1728460االول

محمد محمود صادق عدلي ابراهيم نظمي1728462االول

يمني اشرف محمد السيد1728468االول

يمني حسين احمد حسين1728469االول

ساره حسن عبد النعيم عبد الرحيم1728470االول

صفاء رمضان زكي حسين1728471االول
منه هللا حسن علي محمد1728472االول
هاجر صفوت محمد عبد الحميد1728474االول
نورهان صالح سالم عفيفي بنهان1728475االول
ايه حماده محمود صبح صبح1728476االول
شيرين علي عبد الحليم احمد1728477االول
مي سالمه محمد جبر البراني1728492االول
اسماء مصطفي ابراهيم محمد القناوي1728493االول
دعاء عادل محمود فرج1728496االول
ضحي عبد العزيز عبد الدايم الصرفي1728499االول
اسراء سيد كمال سيد1728501االول
نادين جمال علي خميس1728504االول
اسراء محمد سيد محمد1728510االول
عبد الرحمن سعد كمال محمد1728511االول



حازم خالد محمد مجاهد1728513االول
سلسبيل النبوي احمد ابو العال1728519االول
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مروه احمد محمد احمد1728523االول
محمد احمد رشاد احمد ظايط1728526االول
ابراهيم احمد مصطفي احمد1728529االول
مصطفي حامد محمد فراج1728530االول
فاطمه عبد هللا عبده الحبشي1728532االول
هاجر محمد عبد المولي سعد1728533االول
ايمان الحسيني عبد الحميد صالح1728535االول

ايه محفوظ عثمان حسن1728536االول

عبد الرحمن مصطفي السيد محمد حسنين1728541االول

هويدا محمود عيد سالمه1728543االول

عبد الرحمن محمد ابو الخير ضوي1728545االول

محمد عالء احمد محمد المصلحي1728546االول

اسالم ياسر فتح هللا فهمي محمد1728547االول

جهاد احمد محمود عبد العليم عريف1728548االول
نهي عبد الناصر محمد علي الشيمي1728549االول
اسراء طالل عبد الهادي محمد1728551االول
امنيه صابر فكري محمد السعيد1728552االول
رضوي مجدي محمد كامل احمد1728553االول
اسراء مدحت سمير عبد المقصود1728561االول
رضوي احمد رمضان السيد1728563االول
سلمي عصام عبد العليم محمد1728564االول
محمد عصام محمد مليجي1728566االول
مصطفي محمود رشدي محمود1728569االول
سلمي حمود محمد حمود1728573االول
محمود طه محمود سيد1728574االول
دعاء محمد سيد محمد1728575االول
هاجر سيد سعد موسي1728576االول



احمد محمد عبد الخالق عبد المنعم1728577االول
عمر عادل عبد العال خالد1728578االول
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اماني محمد احمد حسن الشريف1728579االول
اسراء محمد نصر علي نصر1728582االول
منه هللا محمد السيد طه1728584االول
االء احمد عبد العال سيد1728591االول
تسنيم عاطف معوض الطحان1728593االول
داليا احمد سيد محمد1728594االول
بثينه محمد عبد الرحيم محمود1728602االول

عبد هللا اسامه السيد عبد العزيز1728603االول

يوسف احمد محمد عبد العزيز1728604االول

رامي مصطفي احمد محمد1728605االول

خالد اشرف ابو الفتوح سليمان1728610االول

اسراء محمود ربيع حسب هللا1728612االول

ساره ماهر عبد هللا محمود1728614االول

هاجر ابراهيم النادي ابراهيم1728618االول
منه هللا محمد محمد ابراهيم1728621االول
احمد محمد احمد عبد المجيد1728625االول
روي ماهر حموده الزهار1728628االول
يوسف صالح محمد عبد العزيز1728631االول
اميرة عادل عبد الستار سيد1728632االول
نورهان محمد علي عاشور1728634االول
هدير حسن سيد ابو السعود1728635االول
منه هللا محمد عبد النبي محمد1728638االول
نورا السيد حلمي احمد محمد1728639االول
نورهان محمد السيد حسن1728640االول
ايه عادل احمد احمد السيد االمام1728641االول
مريم محمد عبد الكريم علي1728642االول
محمد ابراهيم محمود همام1728644االول



سعيد عصام سعيد عبد الواحد1728646االول
محمود جمال عبد الظاهر عبد المحسن1728650االول
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نورهان محمد محسن حسن محمد العقله1728651االول
زينب عصام محمد فرحات1728653االول
علياء عماد احمد معبد1728655االول
كريم كمال عبد اللطيف عبد السميع1728657االول
احمد محمد محمد حسن عبيس1728660االول
اسالم صبري مسعد ابومسلم1728661االول
عمر خالد محمد عبد الرحمن1728662االول

مهيتاب سعيد اسماعيل منير1728664االول

عبد الرحمن محمد محمود احمد1728666االول

احمد ممدوح سيد امين1728668االول

فاطمه الزهراء فتحي مصطفي1728682االول

شروق احمد ابراهيم عبد الرحمن1728684االول

فطيمه مصطفي محمد مصطفي1728685االول

يارا عناني احمد محمد1728691االول
شيماء محمد ابراهيم كامل1728693االول
منه هللا شريف سليمان ابراهيم زايد1728694االول
نورا يحيي محمد محمود دعبس1728695االول
منوه اسامه محمد علي يوسف1727134االول
عمر هاني حسني عبد الحميد علي1727174االول
فيلوباتير اميل فهمي حنين1728019االول
ساره حسام الدين سليمان نصيف1728021االول
رامي هاني متري عزيز1728031االول
بيير عاطف انطون عطا هللا1728033االول
مارتينا عزت نظير عزيز1728036االول
ماريو شوقي رزق يوسف1728039االول
مينا زكريا كامل مرجان1728041االول
ماريا جمال ابراهيم هابيل1728048االول



محمد حسام الدين محمد محمد1728164االول
سوسنه هاني بخيت عبده 1728191االول

االســــــــــــمرقم الكودالمستوى

مادونا نادر ماهر رزق1728194االول
حسين خالد حسني احمد1728116االول
ياسمين ايمن مصطفي سالمه1728124االول
نهي محسن محمد امين مصطفي سالمه1728128االول
منه هللا نادر محمد مراد الجندي1728133االول
نهال اسماعيل فالح طعمه1728137االول
انس احمد رسمي محمود1728151االول

ساره حسام الدين مصطفي اسماعيل1728179االول

سلمي احمد عبد الفتاح سيد1728180االول

جهاد مجدي مصطفي عبد الباري زينة1728193االول

رنا طارق كمال مصطفي1728249االول

فرح هالل حسن هالل حسن1728272االول

منه هللا محمد احمد حنفي سماعيل1728281االول

اسراء ايمن عبد الرحمن دندراوي1728288االول
امل مصطفي عبد المنعم مصطفي منصور1728301االول
مريم احمد علي محمد اسماعيل1728305االول
مصطفي راجح محمد زكي1728340االول
ندي اسماعيل محمد اسماعيل1728377االول
يسري مطاوع محمد جارحي علي1728380االول
والء عبد الفتاح عبد الفتاح محمد1728399االول
احمد علي توفيق محمد1728409االول
رضوي محمد عبد المحسن محمد1728416االول
سلمي عبده محمد علي شحاته1728420االول
معاذ محسن شافعي توفيق مهني1728454االول
مريم هشام رحومه حسين1728465االول
محمود يونس عبد السميع عواد1728487االول
نيرة السيد امام عطا هللا1728500االول



فاطمه حمدي عبد الرؤف احمد1728520االول
ياسمين عادل عبد الحميد علي1728531االول
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رضوي شريف محمد الديب1728568االول
ايه هللا طارق حامد محمد الجوهري1728588االول
زياد محمد علي ابراهيم1728648االول
المتولي احمد المتولي عبد الغني1730001االول
كريم ابراهيم احمد شوقي1730004االول
ماريا ناجي نسيم بطرس1730005االول
عنان محمد رشاد حسين احمد1730006االول

مريم امام سعيد يوسف1730007االول

فاطمة ايمن ابراهيم علي1730008االول

رنا رمضان السيد احمد1730009االول

ميرنا مدحت عريان سالمه1730010االول

ديانا حلمي الصديق محمد علي الدين1730012االول

بتول سمير جرجس صالح1730013االول

صباح محمد عبد اللطيف1730014االول
يمني عبد الرحمن عبد المنعم محمد فهمي 1730015االول
اسراء صالح محمد عبد المجيد1730016االول
بسمله احمد السيد محمد سلطان1730017االول
ميرا ميالد تكال روفائيل1730018االول
االء علي ابراهيم نصر زايده1730019االول
هبه محمد السيد ابو الفتوح1730020االول
مي اشرف محمد محمد1730021االول
ندي هشام عبد الرحمن غنيم1730022االول
مريم سمير خله جندي1730023االول
مريم خالد عبد الصادق جوده1730024االول
سندس سامي محمد حسن1730025االول
ميار مصطفي حمدي مصطفي1730026االول
ايه مصطفي محمد حسن1730027االول



عمر ضياء حسن محمد السيد داوود1730028االول
روان وليد فخري صابر1730029االول

االســــــــــــمرقم الكودالمستوى

يحي والء ابراهيم محمد انيس1730030االول
مونيكا وهيب نصحي بهنام واصف1730033االول
نورا شريف عبد الواحد حسين1730033االول
شهاب حسن ماهر حسن1730040االول
ايرني هالل عطية فسطندي1730045االول
مريم طارق محمود ابراهيم1730046االول
دنيا محمد عبد الفتاح عبد الرازق1730047االول

مريم سيد عشماوي احمد1730048االول

ريني ايمن اديب حبيب1730066االول

رنا محمد طه السيد1730067االول

اميره سيدهم حبيب سيدهم1730068االول

عايدة شكري داود محمود1730069االول

مريم عادل كمال عبد النبي1730070االول

نوران تامر ابراهيم زكي1730071االول
رضا عصام سعد الدين1730074االول
عاصم عبد الرحمن حسن احمد الجمال1730084االول
جنوب السودان/جواج ملوال اللي1700051االول
الكويت/ايمان صالح مرجان ريحان1700081االول
رجب رمضان محمود عبد الوهاب1728617االول
محمد علي رحيم علي1728692االول
مصطفي سعيد عباس محمود1730037االول
نهي محمد عبد المنعم محمد1730041االول
عبد الرحمن مجدي محمد احمد دياب1730043االول
طاهر ياسر احمد كامل1730058االول
احمد نبيل رواش مدكور1730081االول
كريم محمد امام امام1730082االول
عمر نبيل نصر السيد محمد1730085االول



مينا ممدوح فهيم خالف1727001االول
عبد الرحمن طارق راشد بيومي1727002االول

االســــــــــــمرقم الكودالمستوى

يوسف اسامه عبد المنعم عبد الجليل1727003االول
بيتر نجدي فكري كيرلس1727004االول
مينا وائل يوسف سمعان1727006االول
اشرف يسري سمير مجلع1727007االول
محمد ابراهيم عبد الحليم اسماعيل1727012االول
سلمي عالء محمد عبده السيد1727014االول
منه هللا صالح احمد محمد1727015االول

محمود سليمان توفيق الغرابلي1727017االول

بيشوي رشدي مسعود ابو سيف1727020االول

محمود عبد السالم جابر الخولي1727023االول

ابانوب زكريا نظير توفيق1727027االول

دميانه مجدي اسعد حنا1727028االول

جرجس زكريا ملطي جندي1727029االول

بيتر سمير فتحي جرجس1727030االول
فادي باسم نعيم ابراهيم شنوده1727031االول
ماريو ممدوح زاهي سفين1727032االول
ماركو ناجي يوسف صالح1727033االول
ابانوب مجدي جرجس ساويرس1727034االول
احمد نبيل محمد عبد العزيز شعيشع1727035االول
ايمن صابر اسماعيل حامد1727038االول
رنا حسام احمد ابراهيم1727039االول
اسراء سعيد ابراهيم عمر1727041االول
عمر طه عمر طه احمد1727042االول
عبد الرحمن سليمان راشد1727044االول
محمد ابو بكر يس عبد الراضي1727045االول
شهاب الدين جمال صالح وهبه1727048االول
محمد حسني عبد الظاهر بدوي1727049االول



مهتدي احمد محمد عبد الوهاب1727050االول
محمد مصطفي سيد حسين1727053االول

االســــــــــــمرقم الكودالمستوى

اسالم رضا محمد صادق1727054االول
محمد عاشور سيد محمد مصطفي1727056االول
محمد عبد الحميد ابوسريع علي1727057االول
محمود رضا محمود عبد الرحمن1727058االول
مصطفي سيد مسلوب مصطفي1727059االول
محمد يوسف عبد الفتاح محمد1727060االول
عمر احمد عبد المنعم سيد1727065االول

ندي شعبان سيد عبد العزيز1727066االول

محمد سامي عالم عالم يوسف1727067االول

عبد الرحمن سعيد عاشور حميده المغربي1727070االول

محمد صالح محمد عبد الرحمن1727072االول

عبد الرحمن محمد عبد اللطيف احمد1727073االول

فاطمه عادل خلف محمود1727074االول

ايه ممدوح يوسف حامد1727077االول
اميره خالد مرسي محمود1727078االول
رغده احمد سيد اسماعيل محجوب1727080االول
رحمه عالء مصطفي كامل1727081االول
منه عادل فاروق عبد اللطيف1727082االول
محمد احمد محمد الصاوي خليل1727083االول
احمد خالد احمد علي شامخ1727084االول
ابراهيم اسامه فتحي محمد احمد1727085االول
سيد محمد حسين رضوان1727086االول
سلسبيل محمد ابراهيم محمد1727090االول
ساره عصام عبد النبي محمد1727091االول
مصطفي محمد محمود متولي1727092االول
حسن حاتم حسين عبد الوهاب1727094االول
محمود محمود رجب متولي1727095االول



كريم السيد احمد محمد الكاشف1727098االول
محمود محمد محمود محمد شحاته1727100االول

االســــــــــــمرقم الكودالمستوى

احمد عاشور شعبان راتب1727101االول
محمد علي محمد القويسني1727102االول
عبد الرحمن علي محمد علي حجو1727103االول
حسام محمود احمد حسانين1727105االول
يوسف كمال محمد محمد مصطفي1727106االول
ابراهيم ابو الحمد عبد الحميد بكر1727107االول
يمني ايمن محمد وحيد الدين1727108االول

خالد سيد احمد عبد الحميد محمد سيد1727109االول

محمود سيد عبد السالم سيد1727110االول

اجمد وليد جميل سيد1727113االول

مصطفي محروس فتحي ثابت1727115االول

رانيا عبد المنعم عبد الحليم مندي1727116االول

عمر عبد العظيم محمد عبد العظيم1727120االول

يوسف الحسيني محمد احمد حماد1727121االول
سهيله حسين محمد حسين1727122االول
احمد ابراهيم محمد احمد ابو العال1727123االول
ايمن محمد عبد العاطي صادق1727124االول
بدر اسماعيل محمود اسماعيل1727125االول
عبد الرحمن وليد مصطفي احمد1727126االول
جهاد مدحت محمود امين حسونه1727129االول
نورهان ابو زيد محمد محمد السيد1727130االول
مصطفي عبد النظير مجلي محمد 1727133االول
عبد هللا زارع شكري محمود1727135االول
احمد وليد عبد الفتاح كيالني1727136االول
انس محمد حمزه احمد حمزه1727137االول
احمد عبد هللا محمد السيد1727138االول
يوسف ايهاب زكريا عبد المنعم1727139االول



هوميان علي صالح محمد1727140االول
محمد خالد توفيق سويدان بيومي1727144االول

االســــــــــــمرقم الكودالمستوى

ناديه كمال حلمي عواد1727147االول
محمد عمر ايوب مراد1727148االول
حسام حسن محمد عبدون عبد الغفار1727149االول
اسالم عابد علي محمد1727150االول
فيروز ناصر اسماعيل الشحات1727151االول
هاجر خالد عثمان السيد1727152االول
كريم صالح الدين ابراهيم سالم1727154االول

محمود محمد سامي محمد1727155االول

محمد احمد محمد نور الدين عبد القادر1727157االول

عمر محمد صابر حسن1727158االول

عبد الرحمن محمد عز الدين ربوش1727162االول

احمد جمال احمد زكي1727163االول

احمد محمد عبد العظيم احمد1727164االول

نورهان علي عبد المقصود علي1727165االول
يوسف محمد حسين محمود1727168االول
حسن جمال حسن داوود1727169االول
عالء محمد جابر حسين1727170االول
محمد وحيد محمد عبد المجيد1727171االول
هاله محمد زكريا محمد1727173االول
احمد جمال محمد السيد حسب هللا1727175االول
هاشم اشرف محي الدين ابراهيم1727176االول
صهيل عبد المنعم محمد حسانين1727177االول
احمد فتحي فتحي عبد العزيز1727178االول
نهال ايمن توحيد محمود1727179االول
محمد عبد الناصر رجب عمر غنيم1727181االول
محمد عبد هللا محمد محمد شرف الدين1727182االول
شريهان اشرف مصطفي حمزه1727183االول



هدير علي زكريا احمد1727184االول
احمد حسن موسي محمد1727186االول

االســــــــــــمرقم الكودالمستوى

دعاء ابو زيد محفوظ زناتي 1727188االول
عبد هللا احمد شحاته سليمان1727192االول
زياد محمد محمد احمد عبد الوارث1727193االول
الحسن اسامه ابو العال حسن1727194االول
اسماء سعيد محمد عبد الجيد عبد النبي1727195االول
مشيره محمد حنفي محمود1727196االول
زينب صالح حسن عبد البديع1727197االول

ايمن محمد حسن عبد هللا1727200االول

بسام ابراهيم عبد هللا برعي ابراهيم1727201االول

احمد حسن محمد العدلي حسن1727203االول

محمود مصطفي محمد طه1727206االول

محمود محمد قرني عبد الوهاب1727207االول

اسراء سيد عبد الغفار السيد1727208االول

عبد الرؤف علي عبد الرؤف علي حسن1727209االول
عبد الرحمن احمد محمد محمد سعد1727210االول
عبد الرحمن رمضان ابراهيم محمد1727211االول
عبد الرحمن عبد القادر محمد السيد1727212االول
عبد الكريم جمال محمود احمد1727213االول
عبد الرحمن محمد رمضان شاكر1727215االول
احمد اشرف عبد الفضيل مراد1727216االول
معتز عرفه عبد هللا احمد1727217االول
احمد حنفي عبد الفتاح دمرداش ابو جبل1727218االول
ايمان جمال محمد مرسي1727219االول
عبد الرحمن سعيد خميس عبد الرحمن1727221االول
احمد عزت عبد العال مرسي1727223االول
بسنت عماد موسي السيد1727224االول
نورهان محمد فوزي امام1727225االول



سلمي محمد حسن سليمان الزيدي1727226االول
حسام خضر عبد الرحمن سند1727228االول

االســــــــــــمرقم الكودالمستوى

مهاب مجدي عرفه حسن1727229االول
عيسي عبد هللا احمد السيد1727230االول
حنين حسن محمد حسن1727231االول
رضوي ممدوح حسين علي1727233االول
عمر محمد عبد السالم محمد بشناق1727234االول
احمد عصام احمد طه1727236االول
احمد حسين مجاهد حسن1727238االول

يوسف خالد صفوت محمد 1727239االول

رنا احمد فرج موسي محمد1727241االول

محمد هريدي بنداري احمد السيد1727242االول

محمد خالد محمد مختار1727245االول

محمد طارق عبد الناصر بكر1727246االول

عمر احمد مصطفي جوهري1727247االول

مريم احمد ابراهيم السيد1727248االول
مؤمن عادل مسعود سعد1727249االول
عبد الرحمن اشرف هنداوي علي1727254االول
فتحي كامل فتحي احمد1727255االول
عبد هللا محمد محمود طه1727256االول
نادين صالح فنجري جاد الكريم1727257االول
شروق سعيد احمد السيد1727258االول
ياسمين اشرف عوض علي1727279االول
فادي ماهر لبيب حفظ هللا1727264االول
اسراء مسعود عبد هللا عبد العال سيف الدين1727274االول
علي محمد عمر احمد الشريطي1727276االول
ميراي تامر مجدي فريد1727277االول




