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1

منتصر محمد احمد مصطفى

33

مصطفى منير سليم رخا

5

صفاء حسن احمد احمد

33

محمد عبد الرسول غباشى محمد

3

كريم احمد فؤاد مصطفى

32

سليمان فؤاد سليمان دميان

3

أحمد عيد يوسف سالمة

36

محمود حافظ عبد الحميد

2

ابراهيم ثابت عبد اهلل عبد المنعم

33

احالم عبد العاطى محمد الليثى

6

ابراهيم محمود سعد محمد

33

سيد محمود محمد جاد المولى

3

نهى سيد زين العابدين درويش

33

بهاء يحيى ابراهيم محمد

3

محمد احمد نعيم محمد

31

مصطفى عزيز موسى السيد

3

هند عاطف عبد الوهاب

31

نهلة سمير احمد عبد اهلل

 11سحر حفض اهلل حرز اهلل محمد

35

عالء جمال محمد حسن

 11عبير محمود عبده على

33

محمد جمال مصطفى محمد

 15احمد طلعت عبد الرحيم عطية

33

عايده مجدى شحاتة وهبه

 13محمود احمد محمود ابو زيد

32

محمد احمد عباس محمد

 13احمد حنفى حسين عبد الحليم

36

عائشة محمد عبد اللطيف سيد

 12محمد حسن مختار عوض

33

سيد محمد عبد اللطيف سيد

 16اسالم فايز عبد المطلب عقل عسكر

33

مصطفى حمدى محمود محمد

 13ابراهيم أمين اب ارهيم عطية

33

نسرين السيد احمد عوض اهلل

 13ديانا مجدى يوسف يعقوب رزق

21

ايرين سامى فهمى

 13محمد على عبد العال على

21

مادونا احمد محمد زكى

 51محمد أحمد التهامى ابراهيم

25

عالء عرفات محمد حنفى

 51مصطفى جمال محمد

23

رنا محمد محمود حسن عبد الباقى

 55محمد عبد الحليم حسين حسن

23

احمد عثمان عثمان صديق

 53احمد نصر سرور احمد

22

احمد ابراهيم محمد احمد

 53احمد ابراهيم حسين شمس الدين

26

محمد رجب سلطان محمد

 52أمير محمد محمد محمود عبد اهلل

23

إسالم صالح الدين محمد على جبريل

 56إيمان سمير شلقامى إبراهيم

23

أحمد صالح حامد ابراهيم المدرك

 53إبراهيم محمد إبراهيم مكى

23

محمد نجاتى ابراهيم عبد العليم

 53محمد عبد العزيز محمد عبد العزيز

61

فيفيان فيكتور ظريف شنودة

 53محمد عبد الصالحين احمد محمد

61

ناصف ثروت فهمى

 31كريم احمد حنفى محمود

65

محمد عبد العزيز أبو العال عبد المجيد

 31احمد فرج شحات ابراهيم

63

مايسة أحمد محمود جاللة

 35اشرف رمضان السيد يوسف

63

عمرو مصيلحى سيد مصيلحى
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 62أسامة غريب عبد الرازق

33

وليد معوض عبد الفضيل الطحاوى

 66احمد عمر عبد الحميد محمد الشاوى

33

محمد عادل محمد احمد الحضرى

 63احمد محمد مجدى انور

33

أحمد ماهر عامر حسن

 63محمد على عبد الهادى محمد

111

أحمد سعيد السيد سليمان

 63محمد عفيفى على عفيفى

111

مارينا سامى عزيز

 31محمد سامى عبد الفتاح حسن

115

أمل محمد وزيرى بدوى

 31نهى فرج احمد

113

أحمد محمود سالم الشخص

 35محمد احمد محمد درويش

113

كريم سمير ابراهيم محمد

 33دعاء احمد محمد محمد على عطية

112

صالح حسن صالح سعد

 33محمد الشربينى محمد إبراهيم

116

هاجر أبو دوح عز الدين ابو دوح

 32إسالم جمال الدين حامد على

113

محمد عاطف حسينى على

 36حسين كمال حسين عبد اهلل

113

ابراهيم خليل ابراهيم على

 33أسماء سمير عبد الفتاح محمود

113

مدحت محمود سعد الروس

 33أميره إسماعيل احمد سيد

111

محمود احمد عبد الحليم عرابى

 33شريف محمد عبد النبى عبد العزيز

111

محمد محمدى عبد المولى عبد العزيز

 31مصطفى ابراهيم محمد متولى

115

هيثم عز عبد الجواد محمد

 31حسن احمد حسن المالكى

113

الحسينى على محمود

 35مصطفى عبد المغنى عبد النعيم

113

محمد عصام محمد بهى الدين

 33السيد رياض عبده رياض ابو خضره

112

محمد احمد محمد على

 33محمود نشأت عبد المنجى ابو حليمة

116

محمد نجاح شحات عبد المعبود

 32خالد هالل عبد السالم احمد

113

سمر غريب شعبان عبد الموجود

 36عبد الحرمن سعد عبد الرحمن

113

ندا محسن محمد على

 33غادة سعد محمد محمد

113

اسالم حسنى سالمة

 33احمد حسام مصطفى السقا

151

أية فؤاد عبده على جبران

 33محمد السعيد على الطنطاوى

151

أسماء شكرى منسى عبد الرحمن

 31محمد حسن محمد محمد زين الدين

155

اسالم السيد حلمى الدودى

 31محمود ذكى محمد خليل

153

محمد سعد حسين محمد

 35ايمان خليل عبد الغنى الغريب

153

احمد محمد بلتاجى جاويش

 33محمد ربيع سعيد عبد الباقى

152

محمود محمد عصام الدين محمود

 33محمد عبد العال عبد القادر احمد

156

محمد سيد عبد الفتاح ابراهيم

 32محمد محمد صبرى الهجرس

153

محمد برعى احمد

 36محمد حسن محمود محمد

153

وليد عادل عبد المنعم عبد اللطيف
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 153عصام على محمد محمد ابو الوفا

161

أحمد عبد العال سيد محمد

 131مريم سيد محمود

165

أحمد عدلى محمود احمد

 131ابراهيم طارق عبد العزيز موسى

163

ايمان حمدى بيومى عطية

 135اسالم محمد على عبد الحميد

163

حسن زين العابدين حسن على

 133هينار عزت رجب عبد الحميد

162

اشرف فتحى شحات

 133سهام الحسينى عبد العزيز الكومى

166

محمد عيد محمد عبد السالم

 132رانيا فايز عبد الحميد الصاوى

163

ابراهيم رضا ابراهيم محمد

 136محمد فاروق عبد الغنى عبد المقصود

163

احمد السيد حسن عاشور

 133عبد اهلل محمد ابراهيم محمد

163

على محمد على على صوابى

 133عمرو ايهاب الدمرداش ابراهيم

131

محمد محمد بدر البسيونى

 133مصطفى سيف النصر على مرسى

131

كيرلس عزيز خير

 131هبه عبد العظيم متولى

135

أحمد نجيب محمد عبد الجليل

 131اسالم عبد اهلل السيد على

133

محمد أحمد عبد النبى عبد الرحمن

 135حسن امام حسن عبد اهلل

133

محمود وهبه محمود سلطان

 133هبه اهلل وحيد بسام

132

حسين جعفر شوقى عبد اهلل

 133محمد حسنين محمد على

136

محمود محمد مقبل سيد

 132عبد الرحمن محمد نبيل عبد المنعم

133

عمرو اسماعيل محمد عبد العزيز

 136محمد حمدان عبد الرؤف سيف

133

محمد طاهر فتحى خضر

 133محمود على عبد التواب سليمان

133

مؤمن عصام الدين ابراهيم حسن

 133محمد عبد الفضيل طه على

131

نو ار محمد نوفل محمد

 133أحمد سيد على خليل الفقى

131

شريف عبد المرضى عبد الصادق

 121أمنية ناجى محمد محمد

135

وجدى كمال كامل ابو سالم

 121محمد خليفة ريان رضوان

133

هاشم عبد اهلل هاشم

 125محمد سامى عبد العاطى سلطان

133

أيمن محمود قرش محمد حسن

 123خالد محمد مصطفى حسن

132

رنا يحيى محمود الخولى

 123أحمد عطيه عطا عطية

136

مروه سيد السيد حسن

 122هاجر محمود حسن محمد

133

سامح محمد فريد السعيد ابراهيم

 126احمد محمد السيد ابو هاشم

133

أحمد سيد راشد حسن

 123حسن سعيد محمد حسن

133

مسعد جمال قرشى محمد حسن

 123أحمد عادل محمود احمد

131

حسام انجد محمود

 123محمد جمال محمد احمد حسن

131

احمد فتحى محمد حسن

 161آيات محمد مختار ابو زيد

135

هبه اهلل سيد سالمة
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552

احمد السيعيد السعيد محمد درويش

 133هبه محمد محمد ابراهيم

556

هدى مسعد سيد رجب

 132أحمد جمال محمد

553

احمد جمال محمد على

 136عال محى الدين عبد الحسيب يوسف

553

محمد سمير محمد سيد احمد

 133اشرف احمد عبد الرحيم احمد

553

هبه محسن محمد حسن

 133مى احمد احمد مصطفى

531

أسماء صالح عبد الرسول سليمان

 133مصطفى خميس عبد الغفار

531

أحمد محمود حلمى العرينى

 511عصام عبد الرحمن سيد

535

عادل جمال السيد محمد سليمان

 511طارق يحيى عبد اهلل عثمان

533

محمد عادل محمد جولة

 515جمعه عباس على عبد العليم

533

أحمد صبرى محمد

 513احمد امان محمد امان

532

محمد عدلى يوسف قنديل

 513عبد الرحمن فتحى عبد الرحمن

536

محمود عبد الرحمن ابراهيم محمد

 512رانيا مصطفى ابو الحمد

533

كريم محمود حسن محمد

 516محمد جابر بسيونى ابراهيم

533

محمد احمد على عبد العال

 513أحمد فهمى غريب مرسى

533

هويدا ابراهيم امام

 513محمد احمد سالم تعيلب

531

مينا كرم يعقوب عياد

 513خالد رضا شوقى محمد

531

محمود عمر محمود ابراهيم

 511رامى السيد سالمة احمد

535

طارق احمد صديق موسى

 511محمد محمود فاروق محمود

533

عماد عبد الوهاب عبد البارى

 515سامح محمد بدير محمد

533

مينا ذكى بشرى توفيق

 513محمد رشاد إسماعيل إبراهيم النجار

532

عماد فتحى دسوقى

 513أحمد محمود خزام يونس محمد

536

محمد مصطفى عبد الفتاح الزعبالوى

 512محمود على غندور على

533

أحمد فتوح ابراهيم الدسوقى

 516محمد متولى عبد العزيز متولى

533

روض حسام محمد حسن

 513عبد الحميد محمد عبد الحميد القاصد

533

رفيق رأفت عيسى ايوب

 513محمد عبد اهلل على جاد الكريم

521

كريم صالح محمد عبد المحسن

 513اسماعيل محمد احمد البهلول

521

السيد محمد حامد حسنين

 551محمود عصام حامد محمد

525

احمد يسرى محمد ابو شريف

 551هانى محمد حسين محمد

523

مروه مصطفى عبد الفتاح

 555محمد احمد عبد الحميد احمد

523

بيشوى ماهر عبد الملك ميخائيل

 553ايهاب عاطف شعبان البنبى

522

عمرو عالء عبد العظيم محمد نصر

 553مى حسن السيد حسن

526

مينا راتب ذكى الجندى
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 523محمد صالح على عبد العال احمد

533

مصطفى فتحى دياب عرابى

 523رامى ميالد موريس

531

أحمد محمد سليمان ابراهيم

 523داليا عبد الرحمن الخطيب

531

محمد مصطفى محمد درويش

 561عمرو سمير سيد محمد

535

محمود احمد عبد القادر على

 561احمد حسام مصطفى السقا

533

احمد هانى خليل مشرف

 565ايمان جمال عبد الحميد محمد

533

منه اهلل السيد شحات

 563إيمان ابراهيم محمد رمضان

532

مصطفى أحمد حسين محمد

 563رضا عبد الحفيظ مصطفى

536

 562ابراهيم محمد ابراهيم مرسى

533

أسامة كامل راشد

 566حسين سعيد حسين جمعه

533

محمد جمال عبد العال عبد الرحمن

 563مروه محمد فايز ذكى ابو زيد

533

وجيدة صالح الدين ثابت

 563ريهام امام حسن عبد اهلل

311

عماد عبد الباسط محمد عبد الحليم

 563خالد احمد عبد الحميد احمد

311

أية هانى عبد السالم صالح

 531سارة عبد الباسط عبد الحكيم محمد

315

احمد فوزى زكى

 531فاطمة احمد ابراهيم عبد الحميد

313

خالد جمال عبد العزيز فرج

 535محمود محمد جابر حشيش

313

عبد الوهاب حسن عبد الوهاب احمد

 533أسامة عبد العظيم متولى

312

محمود حسن ابراهيم احمد

 533نجالء حمدى ابراهيم بيومى

316

أحمد محمد السيد محمد

 532محمود حسين محمد محمد

313

إبراهيم عبد اهلل الحسينى على

 536محمد احمد مصطفى محمد الرشيدى

313

رضا حسنى محمد حسين

 533محمد على على شافعى

313

محمد محمد احمد محمد غراب

 533أحمد سامى ابراهيم احمد

311

احمد فؤاد محمد خليفة

 533عمرو محمود لبيب أحمد

311

محمد محمود على مصطفى

 531عماد حمدى السيد عطا

315

محمود صالح الدين فتحى احمد

 531محمد عزت محمد الشافعى عبيد

313

ايمان رفاعى حسن على

 535شروق سعيد محمد

313

عزة مطاوع حنا اهلل عطا

 533عمرو محمد عبد التواب محمد

312

محمد على سعد كساب

 533حسام محمود عبد الحميد محمود

316

رانيا احمد ابراهيم العيسوى

 532أمانى سيد محمد جاب اهلل

313

فتحية السيد على ابو دنيا

 536أحمد عبد الرازق محمد اسماعيل

313

حينى رجب خليفة محمد

 533سامى جمال حسين محمد البحيرى

313

امير عطيه عجيب

 533سارة محمود محمد محمد سيد احمد

351

محمد صبرى حسن رمضان

أحمد مصطفى احمد الدحروج
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 351مها مصطفى محمد مصطفى الرزاز

323

محمود عالء الدين حامد عبد العزيز

 355اسالم محمد على

323

نادر خليل باسيليوس حنا

 353أية نبيل فاروق صالح الدين زعتر

322

حسام الدين محمد حسن محمد

 353محمود مصطفى احمد دسوقى

326

دينا سعد أحمد محمد على

 352ضياء الدين مصطفى سيد عبد الحليم

323

مصطفى حمدى حسن احمد الكاشف

 356محمد مجدى عبد العظيم عبد الحميد

323

طه السيد على متولى

 353محمد محمود حامد محمود ابراهيم

323

خالد مغاورى محمد محمد عبد اهلل

 353أيمن رضا نصر البربرى

361

ابراهيم عثمان عوض ابراهيم

 353احمد يسرى محمد رشاد

361

إبتسام قطب ابراهيم السيد

 331عمر محمد االمير فرج محمد

365

محمد عبد التواب محمود سيد

 331محمد سعد عبد الباقى محمد

363

محمود سعيد مصطفى

363

مصطفى نبيل احمد ابو زيد

 333احمد عادل عبد القادر محمد

362

ايمان عبده فزاع

 333بيشوى طلعت اسطفانوس

366

طارق محمد فؤاد عبد المنعم

 332فتحى السيد عبد الغنى الحردانى

363

نورهان محمد ابراهيم

 336عبد العزيز ادريس عبد العزيز

363

عمرو سيد احمد حسنين شاهين

 333هانى محمود محمد عبد الغنى

363

تامر محمد جالل محمد

 333عبد السالم حمدى عبد الفتاح

331

احمد شجيع سالم سليمان

 333ثابت ابراهيم محمد

331

احمد رشدى مهدى عزب

 331كريم على حامد على

335

سامح هالل احمد عبد الصمد

 331أحمد على صابر الفقى

333

ابراهيم وحيد محمد على

 335أميره محمد سعد محمد

333

محمود محمد سالم عبد اهلل

 333عامر احمد ناصر عبد الفتاح

332

رشا عبد الوهاب اسماعيل عبده

 333محمد ابراهيم القللى

336

احمد صالح عبده ادريس

 332حسام يوسف محمد احمد

333

طارق حسنى كمال احمد

 336محمد عبد الحق على

333

محمود حمدى حسانين

 333ماجد عبد العال السيد

333

اسماء سيد احمد

 333وليد محمد عويس عبد الوهاب

331

حسن محمد حسن احمد سليم

 333كريم محمد نجيب فتحى محمود

331

اسالم رمضان عبد اللطيف معوض

 321شيماء سيد عبد الفتاح ابراهيم

335

حسن جمعه عبد المنعم محمود

 321احمد رفعت عبد الشكور عبد اهلل

333

احمد محمد مصطفى المغلوب

 325سماح ربيع حسن جودة

333

محمد محمود عبد الرحمن

335

محمود عبد المحسن عبد الخالق
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 332معتز طلبه ابراهيم طلبه

313

محمد صالح الدين عبد العليم عطاليا

 336وليد صالح الدين احمد الشين

313

سارة سمير حليم عزيز

 333احمد محمد احمد محمد

313

ابراهيم محمد محمد سالم مطر

 333عمرو ربيع محمد عبد المجيد

351

احمد فوزى السيد عبد الرازق

 333طاهر حمدى ابراهيم عبد السالم

351

احمد فتحى مصطفى محمد

 331احمد سمير ابو الليل احمد

355

رائد عبد الصبور عبد الماجد

 331محمد صفوت عبده عبد الرحمن

353

احمد عبد العطى محمد جميل

 335حسام محمد ابو سالم المتولى

353

محمود مشحوت محمد شرف

 333هادى عبد العظيم فهمى

352

اسالم محمد توفيق

 333عالء سيد سيد حسن

356

محمود عبد الفتاح محمد عبد اهلل

 332احمد مختار محمد طلبه خليفة

353

عبد الجليل محمد عبد الجليل محمد

 336سارة على عباس محمد سرور

353

الحسينى اشرف الحسينى الحصرى

 333نيره محمد محمد

353

رشا عبد الغنى محمود

 333صفاء ابو السعود محمد محمود

331

الشيماء عمر محمد سيد احمد

 333احمد محمد حسن عبد السيد

331

احمد عبد المعز محمد فراج

 311ياسر محمد فتحى محمد الجمال

335

احمد سعيد محمد امين

 311هبه اهلل سيد سالمة

333

هيثم احمد محمود احمد

 315احمد احمد حسن

333

محمد بدر الدين هاشم

 313محمد عالء الدين توفيق ابو الفضل

332

كريستين سمير عبد المسيح ميخائيل

 313محمد فتحى احمد العنانى

336

مجدى احمد امام الباسوسى

 312بسمة احمد عبد اهلل ذو الغفار

333

احمد مختار محممد عبده

 316رويدا عرفة عرفه توفيق

333

عمرو مسعد رمضان حسين فرج

 313احمد عبد الخالق عبد الرحمن على

333

محمد محسن فريد محمود

 313شادى حامد محمد عيس سيد

331

محمود محمد لطفى على

 313محمد سعد زغلول مسعد الحشاش

331

ايمان محمد سيد محمد

 311محمود صالح محمود منصور

335

منال محمود محمود سالم

 311معاذ هشام رشاد بيومى

333

محمد صالح عويس سعداوى

 315سامح محمد عبد المنعم

333

محمود عزمى عبد اهلل السمان

 313عبد الوهاب على توفيق سيد احمد

332

خالد لبيب سالمة الدسوقى

 313احمد محروس حامد عمر

336

سعيد صبرى احمد يوسف

 312احمد محمد على حسن

333

جودة محمد منيب ابراهيم عمارة

 316عماد ابراهيم نجا محمد

333

محمد عبد اهلل عبد اللطيف
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 333احمد حسام الدني محمد عبد المهدى

335

محمود سيد حنفى عبد الهادى

 321ابراهيم محمد ابو زيد محمود

333

أسامة محمد عبد العاطى همام

 321سمر رمضان احمد السيد

333

 325محمد سمير عبد المولى عثمان

332

 323محمد نبيل عمر يوسف

333

 323محمد السيد عبد المبدى محمد

336

 322شيماء محمود محمد ابو ناشى

333

 323احمد عاطف عبد الفتاح قنديل

331

 323نهى مجدى عويس سيد

335

 326معتز عزيز ابراهيم مرسى
 323احمد محمد حسين قطب
 361مرثا عطا بولس عبده

 361ابو بكر شاكر محمد الغريب

333
331
333
333

 365منى صادق عبد المقصود يونس

332

 363صفاء مختار احمد سليمان

333

 366شريف السيد عبد الشافى سيد

333

 363حنان سهرى بدوى سيد

 362ابراهيم حسن ابراهيم محمد

336
333

 363محمد احمد حلمى مصطفى الفولى

211

 363محمد جمعه عطية محمود

215

 363محمد عالء السيد محمد

211

 331أمير جمال عبد العزيز احمد

213

 335جودة حمدى محمود عبد السميع

212

 333طارق فاروق عبد العزيز

213

 331محمود على محمود على
 333عبد العزيز ابراهيم محمود

213
216

 332سحر حمدى محمود عبد السميع

213

 333احمد عاطف غريب محمد احمد

211

 336على اسماعيل على عبد الرحمن

213

 333فوزى محمد فخرى احمد عبد الغنى

211

 331محمود ابو سريع امين ابو جديدة

213

 333محمد مظهر ابو الفتوح البربرى
 331كريم محمد عبد النبى محمد

215
213

فادى ميشيل ميالد صهيون

هاجر نبيل ابراهيم عبد الحميد
احمد اشرف دسوقى الجندى

احمد عبد الرحمن عوض بسيونى
احمد محمد ممدوح عبد الحميد

محمد السيد رمضان على

هيثم احمد ابو الحسن محمد

السيد فرحات عبد المجيد محمد

محمد على حسن على

منة اهلل رشدى سيد ابراهيم
اشرف مجدى عزمى حنا

هشام محمود دياب محمد

محمد محمد صبرى الهجرس
محمد حمدى فرج سليمان

احمد فتحى محمد ياسين

احمد عبد الروؤف عبد المحسن

فتحة هشام عبد السالم قطب
احمد فتحى شبل عبد النبى
محمد عبد اهلل حسن فرج

شريف كسبان عبد العزيز محمد

منه مصطفى رجب

السيد رجب السيد عوض
محمد حسن محمد امام

احمد محمد ابراهيم احمد\

ادهم عامر محمد شلبى

احمد ابراهيم عبد الرازق

بديع وجيه بديع

احمد عيد عبد الغفار ابو يوسف
مصطفى محمد مصطفى كالم

محمد سعيد محمد امين

ريهام رفعت عبد الروؤف السيد
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 212صالح الدين صالح محمود
 216فاروق خالد بن الوليد عبد الرحمن
 213احمد جالل عبد العزيز احمد
 213بالل محمد ابراهيم ابراهيم
 213محمود احمد محمد
 251اسراء عبد المجيد مصطفى على
 251الحسين جمعه احمد اسماعيل
 255السيد احمد محمد كشك
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