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 ظهرا              3-1الثالثاء             من الساعة  / يوم   نادية طه/ د

 
 أسماء الطالب

 
 االء ابراهيم احمد دمحم دياب

 االء احمد السيد اسماعيل

 االء احمد عبدهللا حسن البراوي

 االء اسماعيل اسماعيل عبدالعال

 

 
 

 االء سعيد حسينى عطية شاهين

 رحمناالء عبدالرحمن خليل عبدال

 االء دمحم عبدالحق دمحم          

 االء دمحم عبدالفتاح حسن حربى

 االء دمحم موسى عطيه

 

 
 
 
 

 

 ظهرا              3-1الثالثاء             من الساعة  / يوم  الهام حمد/ د

 

 أسماء الطالب
 

 احمد رمضان الشرقاوى عبدالحميد خليل

 احمد سالمه دمحم سالمه

 ناحمد علي دمحم حس

 احمد فتحى عبدالرحمن دمحمعلى سعد

 

 
 

 احمد دمحم حسن قطب حسن عطيه

 احمد دمحم عبدالكريم على

 احمد دمحم فرج عبدهللا

 احمد هشام دمحم عبدالوهاب

 

 
 

 ازهار سعيد صدقى فرحات

 اسراء السعيد احمد اسماعيل ذكى

 اسراء السيد السيد عطيه عزب

 

 

 ظهرا              3-1من الساعة       الثالثاء        / يوم  هويدا كميل/ د

 

 إسراء مجدي دمحم عوض هللا الغرباوى

 اسراء دمحم احمد دمحم

 اسراء دمحم السيد عبدالمجيد

 اسراء دمحم شعبان سالم دمحم

 

 

 

 اسراء دمحم عبدهللا محمود

 اسراء دمحم عبدالمنعم دمحم

 اسراء دمحم على احمد يحى

 اسراء دمحم لطفى دمحم مصطفى

 

 

 اسراء نبيل عبدالعزيز دمحم مصطفى

 اسراء يوسف دمحم احمد النورى

 اسالم السيد ابراهيم سليم

 اسراء جمال جودة خليل مرسي
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 ظهرا              3-1الثالثاء             من الساعة  / يوم  نجالء عبدالكريم/ د

 أسماء الطالب
 

 اسماء عبدالمحسن دمحم عطيه

 نفىاسماء عطية عبدالحميد ح

 أسماء متولي عطية

 اسماء دمحم االحمدى دمحم عوض هللا

 امل امين دمحم عبدالحليم دمحم

 

 

 اسماء دمحم حمدى احمد

 أسماء دمحم عبدالفتاح حسن

 اسماء يس عباس احمد الزنكلوني

 اشرف أمين عبدالعظيم 

 اشرف محمود السيد سالم الجوهرى

 

 

 آالء دمحم عبداللطيف مصطفى

 رحيم بيومىإلهام السيد عبدال

 أمانى الحسينى دمحم دمحم

 امانى عادل احمد اسماعيل

 أماني دمحم عبدالمنعم مصطفى علي سعود

 

 

 

 ظهرا              3-1الثالثاء             من الساعة  / يوم  فاطمه دمحم/ د  

 أسماء الطالب
 

 اميره دمحم فكرى دمحم

 اميره دمحم دمحم نصر

 اميره مصطفى دمحم رمضان

 جي ميشيل رضا عوضان

 اسراء رضا اسماعيل على إمبابى

 

 

 
 

 انسام احمد عيسوى عيسوى

 ايات فرحات على فرحات دمحم

 آية اشرف الشحات عبدالرحمن

 آية صالح الشحات عبدالمجيد البرماوى

 آية عالء فوزي السيد حالوة

 

 

 أية عالء دمحم عبدالقادر

 آية دمحم دمحم نصر هللا نصار

 مصطفي اسراء جودة غنيمي

 اسراء حلمي عبدالحميد علي

 اسراء خالد حسين دمحم حسن

 اسراء رضا ابو بكر دمحم حفناوي

 

  

 ظهرا              3-1الثالثاء             من الساعة  / يوم  منى عبدهللا/ د

 أسماء الطالب
 ايمان دمحم معتمد احمد عطية

 ايمان محمود عوض ابراهيم

 احمدايمان محمود دمحم التهامى 

 ايمان محيسن على عبدالعزيز خليل

 ايمان مدحت احمد ابراهيم

 ايمن فكرى دمحم سليم شحاتة

 ايناس ابراهيم على عنان

 إيناس السيد أحمد سليمان

 إيناس بكرى عبدالمعبود ابراهيم

 
 ايه ابراهيم سعيد ابراهيم حسين

 اهيم عبدالهادى دمحم السيدايه ابر

 آيه احمد السيد على احمد

 ايه احمد محمود على عطيه سمهود
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 ايناس رضا عبدالرحمن غريب 

 ايناس عبدالرءوف دمحم مصطفى

 
 

 ايه اسامه عبدالعزيز عبدهللا

 ايه السيد دمحم السيد

 ايه السيد مصطفى هالل خضر

 

 ظهرا              3-1الثالثاء             من الساعة  / يوم   منى فتحى/ د

 أسماء الطالب
 

 حمدى دمحم عوض هللاايه دمحم اال

 ايه دمحم شحاته السيد سليمان

 آيه دمحم دمحم الخطيب

 ايه دمحم مصطفى دمحم عسكر

 آيه محمود دمحم محمود عبدالهادى

 خالد محسن رزق دمحم احمد

 

 

 

 بسمة إسماعيل خيري 

 بسمة عبدالمجيد عدلي 

 تقى عبدالكريم احمد عبدالواحد

 جمال علي دمحم علي

 ح عبدالعاطىجهاد دمحم عبدالفتا

 الحسناء مصطفى احمد عسر

 خالد دمحم عبدهللا عبدهللا

 

 
 

 حليمه السيد مصطفى ابراهيم

 حنان ابراهيم احمد دمحم ابراهيم عثمان

 حنان السيد عبدالعزيز دمحم غنيمى

 حنان سليمان على ابراهيم

 حنان عبدالعاطى احمد السيد

 حور على عبدالباسط على عثمان

 
 

 ظهرا              3-1الثالثاء             من الساعة  /  يوم  ديأمل حم/ د

 أسماء الطالب
 

 دعاء حسن السيد سالم احمد شعبان

 دعاء رضا حسن عبدالحميد عطوة

 دنيا احمد على عبدالحميد 

 دينا على عبدالعزيز على شريف

 دينا عماد صبحى سليمان حسين نصير

 دينا دمحم السيد ابراهيم

  ابراهيمراندا ابراهيم دمحم

 
 

 راندا غانم دمحم غانم ذكري

 رانيا حسن رمضان حسن االمام

 رانيا سعيد السيد دمحم السيد الصباغ

 رانيا صفوت عبدالسميع دمحم طواش

 رباب إبراهيم أحمد عبدالفتاح

 رباب محمود دمحم عيد العبد

 
 
 
 

 

 

 رحمه حسينى دمحم على دمحم

 رشا محجوب دمحم السيد

 عيلرضا السيد علي إسما

 رضوه خالد أحمد فتحي ابراهيم

 رغده حسن عبدالرحيم سالم مسلم

 رمضان دمحم سعيد عوض
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 ظهرا              3-1الثالثاء             من الساعة  / يوم    سماح محمود /د

 أسماء الطالب
 

 زينب ممدوح احمد على

 سارة احمد عبدالعظيم خليل 

 سارة السيد دمحم عبدالعليم دمحم

 حمد السيد علوان الصاوىساره ا

 ساره الديدامونى قاسم عبده

 

 

 ساره الشرقاوى عبدالسالم الشرقاوى

 ساره عبدالوهاب دمحم ابراهيم العجمى

 ساره دمحم ابراهيم دمحم

 ساره دمحم حسين دمحم

 سالي فريد عبدالمجيد

 سامح ناصف حمدى طه دمحم

 

 

 سلمى عبداللطيف عبدالحليم عبدالسالم الشهابى

  قطب سليم مصطفيسماء دمحم

 سماح السيد عبدالسميع السيد

 سماح حمدهللا دمحم السيد

 سمر نبيل دمحم شعبان

 سهر السيد صالح ابراهيم

 سوار دمحم عبدالرازق فريد سالمه

 

 

 ظهرا              3-1الثالثاء             من الساعة  / يوم     دمحم حبيشى/ د

 

 الشيماء خالد محمود دمحم حسن

 ماء سعيد عطية السيد أحمدشي

 شيماء عبدالكريم دمحم علي 

 شيماء عبدالمنعم السيد دمحم

 شيماء عبدالمنعم عبدالسالم السيد

 شيماء فكرى عبدالرحمن عبدالعاطي

 

 

 شيماء دمحم رافت حامد العوضى

 صابرين السيد ابراهيم دمحم

 صباح عزب أحمد دمحم 

 صفاء حسين عبدالرحمن           

  أحمد مصطفى احمدصفاء دمحم

 

 

 صفية جمعة دمحم متولي          

 ضحى جمال عطيه احمد النقيب

 عادل جمال على حسانين الشوبكى

 عادل عاطف عبدالخالق ابو هاشم

 عبدالحميد ربيع عبدالحميد رضوان الشاعر

 عبدالرحمن الصياد محمود بسيونى

 

 ظهرا              3-1  الثالثاء             من الساعة/ يوم   أميرة صبرى/ د

 أسماء الطالب
 

 عال عطية أحمد عطية

 عال دمحم احمد عبدالمقصود

 على دمحم دمحم حسن

 علياء دمحم علي دمحم 

 

 فاطمة السيد ابراهيم زكى

 فاطمة حبيب دمحم محمود مكاوى

 فاطمة سعيد ابراهيم متولى

 اطمة عبدالعزيز إبراهيمف

 

 فاطمه عبدالغنى غندور عبدالغنى

 فايزه احمد ابو المجد على ابو ليله

 فايقة السيد دمحم السيد احمد نجم

 لمياء حلمى عبداللطيف دمحم
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 غاده عطيه رمضان عطيه فوده

 فاطمة الزهراء دمحم احمد على

 

 فاطمه السيد دمحم دمحم سليم

 فاطمه حمدى دمحم التهامى

 فاطمه عبدالعزيز دمحم طلبة

 

 ماجده عبدالعليم عبدالعليم عوض هللا

 دمحم احمد ابراهيم دمحم

 

 ظهرا                3-1من الساعة   الثالثاء         / يوم     رحاب فتحى/ د

 أسماء الطالب
 

 دمحم حسين حسن ابراهيم

 دمحم خالد دمحم حسن دمحم

 دمحم راجح عبدالحميد دمحم السيد

 دمحم رأفت عثمان عبدالحميد زهرى

 دمحم رمضان الشبراوى ابراهيم

 

 
 

 
 

 دمحم صبرى دمحم عبدالعزيز ابراهيم

 دمحم عبدالحكيم فتحى على

 دمحم عبدالعاطى دمحم عبدالهادى

 دمحم عبدالغني خطاب عبدالغني عبدالستار

 دمحم عبدهللا ابراهيم منصور حالوة

 دمحم على رشاد السيد الشهيدى

 

 

 
 

 دمحم قطب دمحم احمد

 دمحم كمال قطب موسى دسوقى

 ز علىدمحم محمود عبدالعزي

 دمحم محمود عبدالواحد ابراهيم

 دمحم نبيل دمحم ابوزيد السيد

 محمود عبدالجليل عبدهللا عبدالمجيد

 

 ظهرا             3-1الثالثاء             من الساعة  / يوم     شادية فتحى                                                    / د

 أسماء الطالب
 

 عطيه غنيمى مروه جمال دمحم

 مروه صبرى عبدالحميد دمحم اسماعيل

 مروه دمحم صالح عبدالفتاح

 مروه نجاتى عوض مرغنى

 منار مجدي طه علي سليمان

 ناهد ماهر أحمد عبدهللا  

 ناهد دمحم احمد اسماعيل

 

 

 منار دمحم علي سليم بدران

 منال احمد عبدالسالم حسين عبدالعال

 منال فكرى عبدالعزيز اسماعيل

 منال دمحم السيد دمحم عمر

 منصور نجاح منصور علي

 منه هللا سباعى على احمد السباعى

 نجاة طارق محمود جمعة

 نجالء محسن فاروق متولى

 

 

 منى جمال دمحم حسن

 منى مهدى دمحم مهدى حسين

 مها ماهر متولى السيد

 مؤمن عصام مصطفى الفولى

 مى رمضان يوسف عطيه نور الدين

 يد زاهرمى فوزى لطفى السع

 مى دمحم عبدهللا مصطفى
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 ظهرا            3-1الثالثاء             من الساعة  / يوم     صفيه رجب/ د

 أسماء الطالب
 

 ندى دمحم السيد محمود

 نعيمة السيد أحمد بهنساوي

 نهاد جالل دمحم صبحي

 نهال السيد علي عبدالحليم

 هاجر السيد حسن دمحم ابراهيم

 

 

 
 حمد ديب مسعدنور الهدى ا

 نورا احمد الحسينى عباس

 نورا عاطف جوده احمد اسماعيل

 نورا عطية الشحات عطية

 نورهان ابراهيم السيد السيد

 

 
 نورهان السيد دمحم احمد

 نورهان خالد عبدالمحسن قرشى

 نورهان دمحم حسينى دمحم فرغلى

 نوسه احمد دمحم على احمد

 نيره محفوظ صادق ابراهيم

 ح سليماننيفين دمحم صال

 
 

 ظهرا          3-1الثالثاء             من الساعة  / يوم     منى جمال/ د

 أسماء الطالب
 

 هانم سعيد بكري متولي

 هانم عبدالرازق أحمد  

 هبة السيد العربي

 هبه حنفي فرغلي دمحم  

 هبه فتحي دمحم زكي

 ياسمين عبدهللا عبدالرؤف دمحم

 براهيمياسمين عبدالمعبود عبدالحميد ا

 ياسمين عطية مدبولي حميد

 ياسمين عمر احمد سالم        
 

 

 هدى ياسر عبدالعزيز عبدالواحد

 هدي رجب عبدالشافي

 هدي دمحم دمحم عبدالعظيم

 هدير احمد عبدالرحمن عبدالمنعم

 هدير عماد عبداللطيف ابو السعود كروان

 هند السيد دمحم حسين

 هند حسن السيد ابراهيم دمحم

 سن على السيد الجندىهند على ح

 هند دمحم عبدالعزيز خليل

 

 

 هيام رفيق دمحم مصيلحى

 وسام عثمان يونس يوسف

 وسام دمحم حسين احمد

 وفاء أحمد عبدالعظيم أحمد

 وفاء عبدالرازق على عبدالرازق سليم

 والء محمود محمود حسن

 يارا دمحم عبدالعظيم السيد

 ياسمين رأفت عبدالصمد امام

 

 
 

 ظهرا              3-1الثالثاء             من الساعة  / يوم     سيد                                                    بثينة ال/ د

 أسماء الطالب
 

 ياسمين محمود موسي عثمان  

 يسرية طارق عوض عبدالجليل شهوان

 يمنه مجدى لطفى ابوطالب

 
 احمد جمال دمحم عبدالحميد

 احمد حسن دمحم علي حسن

 أحمد حمدي دمحم المتولي       

 احمد خالد عبدالمجيد عبدالعال دمحم

 

 اسالم رمضان دمحم دمحم  حسن

 اسالم عبدهللا دمحم المتبولى عبدهللا الديب

 اسالم عبدالناصر عبدالبر حسين
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 احمد السيد سويلم سليمان

 يداحمد جمال كساب الس

 

 اسالم السيد عبدالعاطى امين

 

 يه عبدالغنى السيداسالم دمحم عط

 اسماء ابراهيم دمحم عبدالرحيم

 اسماء احمد محمود احمد سيد احمد

 
 
 

 ظهرا                 3-1من الساعة  الثالثاء           / يوم     نشوى أحمد حسين/ د

 أسماء الطالب
 

 اسراء رمضان دمحم المحسوبى

 اسراء سعيد الشحات دمحم البنا

 يزاسراء شبل منير عبدالعز

 اسراء عبدالقادر احمد عبدالقادر

 إسراء عبدالنبي ربيع دمحم

 اسراء على الشبراوى على سالم

 

 

                 

 

 
 ابرار دمحم عبدالغنى دمحمالهادى

 ابراهيم احمد السيد نصرهللا

 ابراهيم على ابراهيم عبدالبارى

 ابراهيم دمحم ابراهيم صديق دمحم

 الفتاحابراهيم دمحم ابراهيم دمحم عبد

 ابراهيم دمحم المغاورى ابراهيم بندارى

 اسراء على عبداللطيف سالم

 اسراء ماهر رزق دمحم عبده               

    
 

    

 

 احمد  محمود عبدالسالم 

 هاجر امل يحى السيد

 هاجر دمحم سعد الدين دمحم عرفه

 هالة هانى ابراهيم دمحم احمد

 هاله ابراهيم السيد الحفنى

 بور جادهاله عبدالص

 هاله عبداللطيف ابراهيم احمد

 
     

                ظهرا               3-1الثالثاء             من الساعة  / يوم     هدى سعيد/ د

 أسماء الطالب
 

 أسماء حسن علي فرج  

 اسماء دسوقى شلبى راشد

 اسماء رسالن عيسي عبدالكريم

 اسماء سمير دمحم ابراهيم طلب الحواجري

 سماء شوقى ابراهيم عبدهللا زيدانا

 

 

 اسماء صالح ابراهيم السيد

 اسماء صالح عبدالرحمن تهامى مناع

 اسماء عبدالرازق حمزة سليم

 ايمان السيد دمحم دمحم عوض هللا

 إيمان العابد دمحم إبراهيم

 ايمان خليل فايز محجوب خليل

 ايمان دمحم محمود السيد

 

 ايمان سعيد عبدالرحمن دمحم

 عبدالفتاح السيد عباس احمد الصعيدى ايمان

 ايمان دمحم جوده دمحم السيد مطر

 ايمان دمحم سيداحمد عطيه

 إيمان دمحم عبدهللا دمحم

 ايمان دمحم عبدالهادى ابراهيم عيسى
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 ظهرا             3-1الثالثاء             من الساعة  / يوم     مروة سامى/ د
 

 أمل صبري السيد الدمرداش

 ماد حمدى سالمه خفاجيامل ع

 امل دمحم محمود دمحم عوض هللا

 امنية عبده على خليل

 امنية عطيه بيومى ابراهيم

 امنية مجدى احمد السيد

 عبدالرحمن عبدهللا احمد عبدالكريم

 عبدالرحمن محمود اساعيل

 

 

 امير ابراهيم عبدالعزيز على دمحم

 امير حسن دمحم حسين

 مصطفى اميرة عبدالفتاح عبدالخالق عبده

 اميره عاطف عبدالحفيظ السيد

 اميره دمحم عبدالرحمن دمحم عبدالحليم        

 ايمان احمد عبدالمجيد عبدالفتاح عفيفى

 عبدالرحمن دمحم السيد حسن

 عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن السيد

 

 

 ايمان اشرف ابراهيم احمد عامر

 ايمان السيد ابراهيم دمحم على

 تطاوىايمان السيد السيد دمحم ال

 إيمان السيد عبدالحليم عبدالعزيز

 هاله دمحم أحمد قطب                

 هاله دمحم علوى عثمان مصطفى

 هالين دمحم دياب مرسي

 هانم رجب رمضان    

             

 

ظهرا             3-1الثالثاء             من الساعة  / يوم     رضوى أحمد/ د  
 

 ايه ثروت عبدهللا عثمان

 يه جالل قطب احمدا

 ايه جمال فهمى مصطفى دمحم

 ايه خالد دمحم عبدالفتاح سيد احمد

 ايه خالد دمحم عبداللطيف

 ايه رضا الحسينى موسى ابوموسي

 دمحم احمد زكى شحاتة

 

 

 دمحم احمد دمحم احمد ابو جبل

 دمحم احمد دمحم السيد السيد

 دمحم السيد عبدالحميد جمعه

 علىدمحم الشحات احمد ابراهيم 

 دمحم ايمن موسى محمود

 ايه رضا عبدالحميد عبدالعزيز

 آيه طه عبدالفتاح عبدالحليم

 

 
 دمحم جالل صالح زين احمد موافى

 عبدالعزيز نورالدين عبدالعزيز محمود

 عبدهللا دياب دمحم عطيه السيد

 عبدهللا عبدالحميد دمحم الحسينى فياض

 عبير السيد سيد احمد فرج سنجاب

 ة درغامعصام نبوي شحات

 

      اظهر              3-1الثالثاء             من الساعة  / يوم     بسمة عبدالمجيد/ م

 أسماء الطالب
 

 خلود الشبراوى محمود السيد مرسى

 
 

 خلود عثمان دمحم السيد احمد

 

 ريم ابراهيم دمحم عبدهللا حسين

 نعمت هللا عليريهام علي 
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 خلود خالد الهادى سليمان

 خلود سعيد أحمد الشحات

 خلود عبدالحميد على عبدالحميد جبر

 ندا عبداللطيف حسين ابراهيم نمر

 رمضان ابراهيم حسانينندا 

 

 داليا على عبدالعزيز على شريف

 دعاء السيد على دمحم الفداوى            

 رندا فوزى دمحم عطيه

 روان احمد عبدالعليم عوض هللا عوض

 ندى اكرم دمحم بكرى احمد منصور           
 

 ريهام دمحم السعيد عبدالحليم

 الزهراء حسن صادق حسن

 زينب احمد عبدالرحيم يوسف              

 ندا السعيد عبدهللا محمود

 

اظهر                3-1الثالثاء             من الساعة  / يوم     مى دمحم السيد/ م       
 

 السيد احمد السيد ابو هاشم مصطفى

 احمد ناجى السيد عيشالسيد 

 السيد سعود اسباق سالم

 السيدة دمحم السيد السيد

 شروق دمحم ابراهيم ابوالعال

 شيماء جمال غريب حامد             
 

 

 محمود عبدالعزيز دمحم علي

 محمود عمر عبدالسالم مكاوي

 محمود فرحات دمحم عبدالعظيم

 محمود مجدى محيى دمحم عبدهللا

 حسين محمود دمحم دمحم احمد

 

 

 مرتينا عماد فاروق عزيز

 مرثا سمير عطيه عبدالقدوس

 مروة دمحم عبدالحميد سليمان داود

 مروه ابراهيم محمود عبدالمقصود

 شيماء السيد سليم إبراهيم

 شيماء السيد دمحم فرحات

 
 


