Group 1
اسم الطالب

م
.1

اال ء عطيه السيد عطيه

.2

االء احمد عبدالفتاح محمد الجندى

.3

االء ايهاب عزت ابراهيم

.4

االء جمال محمد احمد على

.5

االء حسينى اسماعيل محمد زهره

.6

االء خالد رياض غريب

.7

االء محمد عبد اللطيف مصطفى شحاته

.8

االء محمد عبدالعزيز السيد طراف

.9

االء محمود السباعى العدوى

.10

االء ياسر فتحى محمود على

.11

ابتسام سمير على عطوه

.12

ابتسام محمد دياب نصر

.13

ابراهيم ايمن ابراهيم ابراهيم شعبان

.14

ابراهيم عادل ابراهيم احمد سالم

.15

ابراهيم على ابراهيم حسن على

.16

إبراهيم فؤاد إبراهيم علي

.17

احمد ابراهيم احمد محمد ابو المجد

.18

احمد ابراهيم السيد محمد

.19

احمد اسماعيل عبد السالم اسماعيل

.20

احمد الهادى عبد الرحمن السيد غنيم

.21

احمد امين محمد محمد احمد

.22

احمد ثروت محمد محمد السيد رفاعى

.23

احمد حامد عبد الحميد محمد موسى

.24

احمد حسنى محمد محمود عبدالقادر

.25

احمد سامى سعيد السيد

.26

احمد سمير احمد محمد رمضان

.27

احمد سيف هللا خالد محمد ابراهيم

.28

احمد صابر بدوى محمد عبد الهادى

.29

احمد صالح محمد اسماعيل محمد

.30

احمد صبرى عبد الستار محمد

.31

احمد عادل نعمان احمد السيد النبراوى

.32

احمد عبد المطلب عبد الرؤف عبد المطلب

.33

احمد عبدالعال عبدالحميد عبدالعال

.34

احمد فوزى السيد ابراهيم الصعيدي

.35

احمد مجدى محمد امين القاضى

.36

احمد محمد احمد محمد يحى

.37

احمد محمد السيد سالم سليمان

Group 2
اسم الطالب

م
.1

احمد محمد على ابراهيم حسن

.2

احمد محمد يوسف محمد

.3

احمد محمود محمد ابوهاشم

.4

احمد هشام السيد حسن الشناوى

.5

احمد ياسر اسماعيل عبد الحليم

.6

اسراء ابوهاشم السيد عثمان

.7

اسراء احمد على محمد

.8

اسراء احمد محمد موسى احمد

.9

اسراء اسماعيل محمود عبد السالم

 .10اسراء اشرف السيد شعبان
 .11اسراء السيد شعبان سالمة
 .12اسراء حسن مصطفى حسن محمد القناوى
 .13اسراء حمدى على اسماعيل على
 .14اسراء خالد جمعةالسيد سيد احمد مناح
 .15اسراء رفعت نظمى بغدادى
 .16اسراء عادل محمد كمال الدين السيد
 .17اسراء محمد حامد محمد سالمة
 .18اسراء محمود محمد عطيه
 .19اسالم ابراهيم عبد الفتاح الدمنهوري
 .20إسالم عبد السالم عبد الحليم سيدأحمد
 .21اسالم عفت مصطفى احمد حويله
 .22اسالم على احمد احمد رقبه
 .23اسالم ناصف عبد العظيم عبد العزيز

 .24اسالم وصفى عبدالحميد احمد محمد خضر
 .25اسماء السيد جوده قطب سليمان
 .26اسماء جمعه محمد محمد ابراهيم
 .27اسماء خالد ابراهيم محمد احمد
 .28اسماء رضا عبدالمقصود فرج
 .29اسماء شعبان محمد احمد عطيه
 .30اسماء صبرى محمد منصور ابوالعنين
 .31اسماء عبد هللا سعد محمد
 .32اسماء عصام عبد الرازق عنانى عنانى
 .33اسماء على السعيد عباس فرج
 .34أسماء عيد فتحي عبدالحميد
 .35اسماء محمد احمد فوزى محمد
 .36اسماء محمد حسينى عمر ابراهيم
 .37اسماء وجدي حلمي عبد المعطي

Group 3
اسم الطالب

م
.1

اسماعيل محمد اسماعيل محمد مصطفى

.2

اشواق شكرى السيد احمد إبراهيم خضير

.3

أالء فؤاد عطية علي محمد

.4

امال صبرى لطفى محمد العرينى

.5

امانى احمد محمد منصور عطيه

.6

امانى رضا شعبان عطيه على

.7

أمانى عبدهللا عطوة عباس

.8

امل احمد عبدالحليم احمد

.9

امل جودة محمد يوسف

 .10امل عبد الرءووف على ابراهيم سالم
 .11امنيه حسن عبدالرازق محمد حسن العطار
 .12امنيه محمد عبد هللا مهدى
 .13امنيه محمد على على خليل على
 .14امنيه محمد محمد ابراهيم عوض
 .15امنيه محمد نصر الدين عبد الواحد شعبان
 .16أمنيه مرسى محمد عطيه
 .17امير متولى متولى ابراهيم الزيدى
 .18اميرة احمد شعبان احمد موسى
 .19اميره السيد عبد هللا جادهللا
 .20اميره حلمي حامد حسن
 .21اميره رشاد محمد محمد مهدى
 .22اميره متولى محمد محمد ابراهيم
 .23اميره محمد فضل هللا احمد

 .24اميره محمود سليمان سليمان األهوانى
 .25اميره نجاح عبد الفتاح عبد العال
 .26اميره يحى السيد صادق
 .27انور عادل مصطفي حسين امام
 .28ايات رمضان مهدى محمد
 .29آية خالد إبراهيم الدسوقي
 .30ايمان السيد وحيد محمد
 .31ايمان حسين عبد العزيز حسين
 .32ايمان حمدى حبيب ابو ورده
 .33ايمان رمضان عبد القوى عبدهللا
 .34ايمان سامى حسين عطيه سليمان
 .35ايمان سعد احمد فؤاد عبدالحليم
 .36ايمان عبده محمد ابراهيم
 .37ايمان محمد رجب عبد المقصود

Group 4
اسم الطالب

م
.1

ايمان محمد نجيب محمد صالح

.2

ايمن اسامه محمد امين درويش

.3

ايناس احمد محمد ابراهيم

.4

ايه السيد احمد عبد هللا على

.5

ايه السيد حسانين عبدالرحمن البسيونى

.6

ايه السيد عبد المنعم عبد هللا

.7

ايه السيد عيسى عيسى محمد البغدادى

.8

ايه حسن عبد هللا بدوى عبد هللا

.9

آيه حسن محمد اسماعيل

 .10ايه خالد عبد هللا عبد النبى
 .11ايه رمزى عبد العزيز محمد عوض
 .12ايه عبد الوهاب السيد احمد عبدهللا
 .13ايه عصام احمد السيد طه
 .14ايه فتحى عبدالراضى على السيد النجار
 .15ايه محمد احمد على محمد عمر
 .16ايه محمد احمد محمد
 .17ايه محمد عبد الحليم حسين
 .18ايه محمد محمد عبدهللا عامر
 .19ايه محمود عواد حسن
 .20ايه يوسف محمد عبدالعزيز
 .21باسنت محمد منصور احمد
 .22بسمه محمد احمد الزين شحاته
 .23بسمه محمد عبدهللا السيد

 .24بسمه محمود ابراهيم محمد
 .25تسنيم احمد محمد محمد البيلى
 .26تغريد حسن عبد السالم محمد حسن
 .27جنات حسن محيى الدين حسن
 .28جهاد عوض السيد سيد احمد
 .29حازم منصور عبد العال ابراهيم
 .30حسام طارق فوزى مصطفى
 .31حسناء رضا محمد محمد
 .32حنان صابر السيد عبدالمعطي
 .33حنان متولى السيد حسين
 .34حنان محروس سليمان احمد غريب
 .35حنان محمد قطب عبد اللطيف
 .36خالد اشرف احمد حسن
 .37خلود احمد كمال الحنفى احمد

Group 5
اسم الطالب

م
.1

خلود جوده عبد هللا الهادى وهدان

.2

خلود شحته محمد عبد الشافى مهدى

.3

خلود عادل عبد الوهاب عبد المعطي

.4

خلود محمد ربيع محمد موسى احمد

.5

داليا اشرف عبد المنعم ابراهيم جاب هللا

.6

دعاء عبدالرحيم احمد عبده

.7

دنيا عماد مصطفى عبدالحفيظ

.8

دنيا مجدى محمد عبد الحميد محمد

.9

دينا السيد عبده السيد عبد الحفيظ

.10

دينا أيمن محمود محمد

.11

دينا عباس عبد المنعم عباس الشين

.12

دينا على محمد على عمر

.13

دينا محمد عبد اللطيف عبد الغفار نوار

.14

دينا محمد عبدالعظيم امين جمعه

.15

رانيا جمال عبد الاله موسى

.16

رانيا سعيد صالح امين

.17

رانيا محمد شبل عبد النبي حسن

.18

رحمه احمد محمد عالوى

.19

رحمه الددموني فرحان حسين

.20

رحمه سعيد على السيد سالم

.21

رحمه ضياء الدين عبدالحكيم السيد ابراهيم

.22

رحمه عالء عبد الرشيد محمد

.23

رحمه محمد على حسن شبانة

.24

رضا رمضان على عبدالحفيظ

.25

رضوى سامى محمد محمد فرج

.26

رضوى سعيد محيسن حسن عبدالرحمن

.27

رغدة احمد محمد لطفى سالم سليم

.28

رفيده ايمن نبيل السيد متولى

.29

رنا سعد على عبد الحميد عجاج

.30

رنا محمود محمد عبدالعزيز

.31

روضه ابراهيم فرج ابراهيم حسين

.32

روفيده جمال عبد الرحمن احمد

.33

ريهام ايمن محمد مرعى

.34

ريهام سعيد الشحات عبدالحليم

.35

زكريا طارق يحيى السيد حسن

.36

زياد صبرى عبد الحميد فريد السيد

Group 6
اسم الطالب

م
.1

زياد محمود محمد الدسوقى سليم

.2

زينب محمد محسوبى مصيلحى حسن

.3

سارة امرهللا محمد احمد

.4

سارة خاطر عبدالرحمن محمدعبدالفتاح

.5

ساره ابراهيم اسماعيل محمد الشوادفى

.6

ساره السعيد السيد السيد خليل

.7

ساره حامد عزيز سعيد

.8

ساره رضا محمود محمد

.9

ساره على عبد الظاهر على حسين

 .10سالى اسامه صقر راغب صقر
 .11سالى ناصف احمد ناصف احمد
 .12سامح ابراهيم حافظ محمد
 .13سحر محمد طه سليمان
 .14سلوى عصمت سمير عبدالحافظ خليل
 .15سماره سليمان يحى السيد الشامي
 .16سمر ايهاب محمد ابراهيم عبدالدايم
 .17شيماء صبحى سعيد محمد محمد
 .18شيماء صبحى عبد الحميد حامد
 .19الشيماء عبد العزيز محمد الشاورى على
 .20شيماء عبداللـه محمد عبداللـه
.21

شيماء محمد عبد الرحمن عبد اللطيف الجندى

 .22الشيماء موسى المغاورى بن احمد نجم
 .23صابر متولى صابر متولى

 .24صباح ابراهيم الشحات عبد الجليل
 .25صبحى حسن رجب حسن
.26

صالح الدين السيد احمد محمد السيد المهدى

 .27صالح متولى عبد الرحمن احمد
 .28صالح محمد عبد هللا محمد الباز
 .29ضحا احمد رأفت احمد ابو هاشم زياده
 .30ضحى السيد سليمان السيد
 .31ضياء محمد محمد أحمد ربيع
 .32عايده رضا رفعت محمود عطيه
 .33عايده زكى عبد الرحيم عمر عبد الرازق
 .34عبد الرحمن احمد محمد عبد القادر
 .35عبد الرحمن محمد مرسى على مرسى
 .36عبد السميع مجدى عبد السميع محمد
 .37عبد هللا محمد احمد عبد الرحمن الخولى

Group 7
اسم الطالب

م
.1

عبد هللا محمد السيد محمد الطبيب

.2

عبد هللا محمد سالم محمد سالم

.3

عبد هللا محمد عبد الجليل محمد

.4

عبد هللا محمد عوض على منصور

.5

عبد هللا نادر عبد العظيم احمد مصطفى العايدى

.6

عبدالرحمن السيد غريب ابراهيم سيد احمد

.7

عبدالرحمن سعيد محمد حسن بكير

.8

عثمان محمد مرسى على مرسى

.9

عزة اسماعيل محمود سليمان

 .10عطيه محمد محمد خليل
 .11عال حافظ عبده موسى النمر
 .12على ابراهيم على محمد
 .13على محمد احمد على السيد
 .14على محمود طه محمد السيد عامر
 .15على نبيل ابراهيم محمود
 .16عليه عالءالدين الهادى على
 .17عمرو فرحات محمد فرحات اسماعيل
 .18غاده السيد سليم درويش
 .19غاده عبد الرحيم متولى علي
 .20فادى ابراهيم نصر اسعد
 .21فارس بسيونى صبحى المتولى احمد
 .22فاطمه أحمد صالح عبدالمقصود محمد
 .23فاطمه جادهللا محمد احمد

 .24فاطمه حمدى عبد الرؤف سليمان
 .25فاطمه ربيع فتحى محمد
 .26فاطمه سعيد حسين محمد ابراهيم
 .27فاطمه عبد هللا السيد السيد حشاد
 .28فاطمه محمد عبد الحميد محمد
 .29فاطمه نصر جوده السيد المالح
 .30الفت سمير محمود عطيه
 .31فيروز صالح سعد يوسف يوسف
 .32كريم محمد شحاتة محمد واكد
 .33كريم ناصر محمد سليم
 .34كمال خالد كمال ابراهيم
 .35لقاء شكرى السعيد محمد يونس
 .36ماجده صبرى محمد عبد العزيز ابراهيم
 .37محمد احمد اسماعيل محمد

Group 8
اسم الطالب

م
1

محمد احمد رمضان عطية شحاتة

2

محمد احمد عبد الهادى محمد محمدالنجار

3

محمد أحمد محمود إبراهيم صقر

4

محمد احمد محمود جاب هللا

5

محمد اشرف فاروق محمد

6

محمد إكرامى محمد د سوقي

7

محمد السعيد عبدهللا عبدالحليم على

8

محمد السيد احمد السيد

9

محمد السيد خيرى ابراهيم

10

محمد السيد عبد الحليم ابراهيم

11

محمد ايمن عطيه عطيه السيد

12

محمد بسيونى خليفه مرزوق

13

محمد جمال عبد العزيز مرسي حسانين

14

محمد جمال عبد المنعم خضيرى

15

محمد حافظ محمد فاضل عياد

16

محمد خالد محمد كامل عبد الفتاح

17

محمد ربيع محمد خليل

18

محمد رجب حسن ديدامونى حسن

19

محمد رضا احمد احمد خضر

20

محمد رضا محمد الهادى حسن

21

محمد سامى اعباده محمد

22

محمد سامى عبد الحى محمود

23

محمد سعد ابراهيم عبد الكريم

24

محمد سعد محمد عبد الرحمن

25

محمد سعيد حسن عطيه محمد

26

محمد سعيد عبد هللا ابراهيم ابراهيم

27

محمد سليم عبد المنعم على أحمد سراج الدين

28

محمد سليمان على السيد

29

محمد صابر عبد المقصود صابر

30

محمد صالح ابراهيم على ابراهيم

31

محمد عبدالهادى السيد احمد على

32

محمد عصام محمد عبد المحسن

33

محمد عماد محمد علي السيد

34

محمد فتحى محمد السعيد محمد عبد العزيز

35

محمد لؤى محمود ابراهيم

36

محمد مجدى زكى محمد معوض

37

محمد مجدى مهدى مهدى

Group 9
اسم الطالب

م
.1

محمد محسوب محمد السيد على عيسى

.2

محمد محمود صالح محمد

.3

محمد مصطفى محمد ابراهيم شادى

.4

محمد نبيل محمود عوض

.5

محمود ابراهيم محمودي سعد حجازي

.6

محمود أحمد الرفاعى عبد الرحيم حسن

.7

محمود جالل سيد احمد على

.8

محمود جمال عابدين امين

.9

محمود جمال عبد الفتاح غريب محمد

 .10محمود حسن فتحى عبد الحميد أحمد
.11

محمود عامر فتحى عبد العزيز عامر المغربل

 .12محمود عبد الرحمن محمود محمد نصر
 .13محمود محسن محمد محمد
 .14محمود محمد محمد عبد هللا درويش
 .15محمود محمد محمود صالح
 .16محمود محمد محمود محمد ابراهيم
 .17محمود مختار سعيد محمد عبدالنبى
 .18مريم جمال محمد المهدى بدران
 .19مريم سعيد رزق هللا انور
 .20مريم عالء سيد احمد عبد الهادى محرم
 .21مريم محمد محمود محمد سيد احمد
 .22مريم محمود السيد محمود محمد
 .23مصطفى عبد النبى عبد الحميد عيسي

 .24مصطفى عنتر عبده محمد متولى
 .25مصطفى محمد عبد المحسن جمعه
 .26مصطفى محمود عبد المجيد محمد الشامى
 .27معاز محمد عثمان السيد خليفه
 .28منار عصام السيد ابراهيم ابوزيد
 .29منار محمد عبد الحميد محمد احمد
 .30منار ياسر عبدالعال فرج
 .31منال رضا عوض يونس حسانين
 .32منى السيد عبد الرحمن احمد
 .33منى امام امام طلبة االمام
 .34منى رفعت عبدالحليم على على
 .35منى محمد احمد عبد هللا الدعبس
 .36مؤمن طلعت السيد سرحان
 .37مى السيد محمد ابراهيم محمد

Group 10
اسم الطالب

م
1

مى بهاء الدين محمد احمد عزب

2

مى خيرى ابراهيم الدسوقى عبده

3

مى محمد على محمد

4

ميار محمد الشبراوى محمود حسن

5

نادين اشرف فتحى حسن عطيه

6

ندا رأفت سليمان السيد

7

ندا عبد المنعم محمد عبد الواحد

8

ندى سعيد السيد سليم علي

9

ندى عاطف متولى السيد سعدون

10

ندى عبد الفتاح عبد الفتاح سالمه حسن

11

ندى عبد المعبود محمد البغدادى

12

ندى عبده محمد محمد حسن عيسى

13

ندى فتحى سليم ابومسلم محمد

14

ندى محمد خطابى عبد الحميد
ندى محمد سعيد ابوالقمصان

15
16

ندى محمد عيسى محمد جوده
نرمين احمد محمد جالل

17
18

نرمين السيد امين موسى عباس

19

نسمة رضا السيد احمد اسماعيل

20

نهال ممدوح البرعى محمود محمد الجوهري

21

نهله سعيد جوده السيد سليمان

22

نهى عبد الحميد عطيه محمد عطيه

23

نهى محمد على عبد القادر

24

نور الهدى محجوب قطب السيد

25

نورا حسام حامد السيد محمد

26

نورا مسعد ابراهيم محمد

27

نورا وليد عبد الباسط نجيب

28

نوران جابر جابر عبد العظيم حسن

29

نورهان احمد احمد على

30

نورهان ثروت عكاشه عبد ربه

31

نورهان سعيد زكي محمد محمد يوسف

32

نورهان عصام محمد على المسلمانى

33

نيره خالد محمد ابراهيم

34

نيره شريف صابر شريف احمد المشد

35

نيره يسرى على احمد

36

هاجر احمد محمد شعبان ابو العزم

37

هاجر السيد غريب ابراهيم

Group 11
م

اسم الطالب
1

هاجر السيد يوسف ابراهيم

2

هاجر الصادق علي الصادق محمد

3

هاجر جمال عبدالعزيز على ابوالسعود

4

هاجر محمد عبد اللطيف عزب على شريف

5

هاجر محمود محمد محمد حماد

6

هاله جمال ابراهيم السيد

7

هانم احمد محمد الزعفرانى

8

هانى عوض ابراهيم حسن

9

هبه سمير حسين احمد هديه

10

هبه صالح عبده علي على

11

هبه عباس عليوه على حسن

12

هبه على اسماعيل عبد السالم

13

هبه محمود ابراهيم الدسوقى مصطفى

14

هبه محمود السيد محمود فرج

15

هدى السيد سويلم سليمان

16

هدى سامى السيد ابراهيم سعد

17

هدى سمير سعد سعد ابو العنين

18

هدير إيهاب حمدى أحمد

19

هشام ماهر محمد السيد محمد

20

هند محمد السيد محمد رباع

21

هند محمد فتحى ابراهيم عبدالمجيد البرماوى

22

هند وائل عبد الوهاب عطيه عبد اللطيف

23

هويدا محمد عبد هللا السيد عبدالرحمن

24

وفاء رضا عطية مصطفى

25

وفاء محمد احمد ابراهيم

26

وفاء محمد محمد محمودى

27

والء عادل عبد الحفيظ عطيه محمود

28

يارا عبدالحميد عبدالقادر عبدالحميد عبدالجليل

29

يارا محمد حسن محمود

30

ياسمين اسالم شعبان على ابراهيم

31

ياسمين حسن عبد الرحمن حسن

32

ياسمين خا لد جمال الدين محمود

33

ياسمين عبدالسالم عبدهللا عبدالسالم

34

ياسمين محمد ابراهيم الدسوقى احمدى

35

ياسمين نبيل عبد العزيز محمد محمد مصطفى

36

يسرا نصر رفاعى نصر عطيه

37

يمنى ناصر صالح عطيه

Group 12
اسم الطالب

م
1

يوسف محمد عزيز عبدالعزيز احمد

2

يونس جميل يونس عبده فج النور

3

احمد عادل عطية احمد موسي

4

احمد عرفة احمد عبدالعزيز

5

امنية صبري محمد احمد

6

ايات محمد عبدالمنعم اسماعيل

7

دينا مصطفي محمد فتحى محمد

8

طه عالء طة ابراهيم حارون

9

عبدالرحمن محمد فهمى خليل

10

عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز بسيونى

11

عبدهللا السيد محمد محى

12

عال مسعد شوقي حافظ محمد

13

محمد شعبان محمد محمد مصطفي

14

محمد عبدالحميد محمد محمد اسماعيل

15

محمود احمد محمد حسن

16

مينا جمال فؤاد ابراهيم رزق هللا

17

نداء عبدالحكيم عبدالباسط محمد عبداللطيف

18

هبه صالح ابراهيم عبدالرحمن المالح

19

ابراهيم لطفى الشوادفى محمد محمد شندى

20

احمد السيد محمد غنيمى

21

احمد مصطفي سعيد عطاهللا

22

اسماء عراقي احمد عراقي بنداري

23

تسنيم خالد فوزى عبدالحميد سالمه

24

خلود محمد محمود حفناوى

25

رحمة احمد السيد مصطفي عبدالوهاب

26

زينب احمد حسن ابراهيم

27

سلمى حسين محمد احمد

28

عبدالرحمن احمد محمد عبدالعاطى

29

علياء شرف الدين توفيق عبدالحكيم

30

علياء عطا رشاد عواد قورة

31

عمر احمد عبدالعزيز احمد

32

عمرو محمد فوزى سالم عثمان

33

محمد ابراهيم عبدالنبي سليمان

