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   10 ابانوب صبحى اسعد نجيب   .1
   10 االء احمد السيد محمد على   .2
   11 االء أحمد فاروق عبد الخالق   .3
   10 االء أيمن احمد فرج   .4
   14 االء هشام محمد عزمى عبد الرحيم   .5
   13 ابتهال محمود عبد الحميد صديق   .6
   18 ابراهيم عادل فتحى محمود    .7
   14 ابو بكر عيد ابو بكر ابراهيم   .8
   15 اجاك جون دنيق  .9

   11 احالم سمير شحاته نصر   .10
   10 احمد ابراهيم عباس محمد   .11
   13 احمد احمد عويس جمعه    .12
   11 احمد بدراوى جاد الرب عبد الرحمن   .13
   10 احمد جمال أحمد قبيصى    .14
   13 الدين فهمى بدر احمد جمال   .15
   11 احمد جمعه عبد الجواد احمد جمعه   .16
   10 احمد حماده رجب شعبان   .17
   10 احمد حمدى سيد على   .18
   14 احمد خالد زكى محمد   .19
   5 احمد خالد عبد الحميد محمد  .20
   10 احمد خالد عبد المجيد على حسن  .21
   16 احمد خالد محمد امين ظاظا  .22
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   11 فتوح السيد احمد سامى   .23
   11 احمد سعد احمد على  .24
   10 احمد سعيد احمد سعيد    .25
   10 احمد سمير حنفى  عثمان  .26
   10 احمد سيد سليمان عبد المجيد   .27
   14 احمد طارق سيد محمود    .28
   14 احمد عادل عبد الخالق عبد الفتاح   .29
   13 احمد عاشور أحمد عبد هللا   .30
   16 احمد عاصم أحمد عبد اللطيف    .31
   11 احمد عبد الفتاح حسن عبد الرحمن   .32
   10 احمد عزام صالح عبده    .33
   10 احمد عصام سيد حسين  .34
   16 احمد قرنى جنيدى قرنى   .35
   10 احمد مجدى محمد محمد قاسم  .36
   11 احمد محمد ابو ضيف عبد العليم   .37
   13 هللا احمد محمد سعيد ابو زيد فرج   .38
   15 احمد محمد عبدالسالم على  .39
   10 احمد محمد مسلم مرداشى   .40
   12 احمد محمد مصطفى جاويش   .41
   12 احمد محمود سيد محمد   .42
   12 احمد هانى شوقي على  .43
   10 احمد هشام عبد القادر فريد   .44
   10 احمد ياسر عبد الجيد عوض  .45
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   10 احمد يحيى زكريا عبد الحميد  .46
   10 ادريانو اناسيواقواك   .47
   10 أسامة يسن دسوقي إبراهيم   .48
   10 اسراء احمد ابو سريع بركات  .49
   12 اسراء اسماعيل عبدهللا عبد اللطيف  .50
   10 اسراء السيد انور السيد   .51
   12 اسراء جابر عبد العال عبد الغنى    .52
   11 اسراء خالد سليمان حسن    .53
   13 اسراء رضا ابراهيم سليمان   .54
   11 اسراء محمد احمد ماهر   .55
   10 اسراء محمد محمود احمد الميهى   .56
   10 اسراء محمود محمد على على   .57
   10 اسالم احمد حامد السيد  .58
   12 اسالم طارق محمد محى  الدين خالد   .59
   16 اسالم عبد المجيد احمد عبد المجيد  .60
   10 اسالم محمد محمد محمود    .61
   10 اسماء ابراهيم فتحى ابراهيم يوسف   .62
   13 اسماء احمد رضا مصطفى محمد محرز   .63
   12 اسماء بدر تونى تسن   .64
   10 اسماء رجائى سليم عبد الرحمن  .65
   10 اسماء سماره محمد معوض   .66
   10 اسماء ماجد محمد عبد الحميد   .67
   10 خليفه اشرف رمضان معوض   .68
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   10 اشرقت عالء مصطفى عبد الجيد حنفى  .69
   10 اغادير مجدى حسين مصطفى   .70
   10 امانى عادل عيسى داود   .71
   12 امل عماد حمدى على   .72
   10 امنية أشرف سعيد سالم  .73
   12 امنية نبيل مصطفى عبد المجيد  .74
   12 امير صالح ذكا رزق رزق هللا   .75
   10 أمير محمد ابو طالب خضر   .76
   12 امير محمد حسن محمد   .77
   10 أميرة احمد ماهر عبده    .78
   14 اميره راضى ايوب يوسف سالم   .79
   11 اميره عمر عبد السميع طه   .80
   10 اميره ياسر محى الدين على عثمان  .81
   17 امينة ابراهيم على ابراهيم   .82
   10 امينه اسامه فرج محمد بيومى  .83
   10 انجى السيد فتحى السيد   .84
   10 انجى عبدالستار حداد سليمان  .85
   10 انس محمد جاد ياسين   .86
   10 انصاف النور عيسى كبورى   .87
   11 اوليفيا عزت فوزى ناشد   .88
   12 اياد أسامة فهمى احمد   .89
   13 ايرينى مشيل نجيب حنا  .90
   10 ايمان حسين عز الدين قطب  .91
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   10 محمود عبيد ايمان محمد    .92
   12 ايه اسامه عبد العظيم السيد   .93
   14 ايه زغلول سيد عويس احمد   .94
   11 ايه عبد الرؤف السيد على السيد الوصيف   .95
   11 ايه عبد المحسن احمد ثابت  .96
   14 ايه على احمد محمد عثمان  .97
   12 ايه كرم عبد المنعم عبد هللا   .98
   13 ايه كمال محمد ابراهيم   .99

   10 ايه هانى يسرى حمدى   .100
   10 بدر الدين محمود حسين ابراهيم  .101
   13 بدور ثابت صالح محمد   .102
   13 بسمله محمد محمود عبد المؤمن   .103
   10 بسمه خالد اسعد عبده حسين  .104
   10 بسنت صبرى اسماعيل عبد الحميد  .105
   4 بالل تاج الدين محمدى    .106
   10 بلقيس همد كنتيباى عثمان  .107
   11 تسنيم ايهاب محمد شعبان  .108
   12 تقى رمضان اسماعيل محمد  .109
   10 تقى مجدى احمد محمد الكومى  .110
   11 تقى محمد محمود عبدهللا    .111
   16 تيسير عبد العال نبيه على اسماعيل   .112
   12 جمال محمد انور محمد عيسوى   .113
   10 حاتم محمد حمدى السيد   .114



 2021سنة   نوفمبر دورلمادة اللغة الفرنسية  التكميلينتيجة االمتحان 
 

لغة   االسم م
 فرنسية 

 دين
 إسالمي 

 لغة  
 عربية

 

 
   يعتمد،،،  رئيس اللجنة    أماله    كتبه

 الكلية عميد             

6 

   11 حازم عمرو محمد عبد العاطى  .115
   11 حامد عبد الناصر حامد محمد    .116
   4 حبيبة احمد يوسف على  .117
   10 حبيبة اشرف سيد حنفى حسن  .118
   12 حبيبة اشرف عبد العزيز سيد  .119
   10 حبيبة حمدى سيد محمد أبو ليله   .120
   11 حبيبة سليمان السيد سليمان   .121
   10 حبيبة محمد انور عبد الجليل   .122
   13 حبيبة محمد محمود عبد الواحد   .123
   12 حبيبه محمد سيد جمال   .124
   10 حسام حسن علوان أحمد عقل   .125
   12 حسن جمال حسن عبد الفتاح    .126
   10 حسن عبد البر محمد احمد   .127
   10 حسن عبد السالم حسن محمد   .128
   10 حسن عماد حسن عبد الفتاح    .129
   11 حسن مصطفى حسن احمد  .130
   10 حسين عماد الدين عبد الحميد محمود   .131
   10 حسين مجدى حسن السيد   .132
   10 حسين ياسر حسين ياسين   .133
   12 حكمت عادل الشيمى عشماوى   .134
   10 حمدى كامل عبد الحميد عبد الحفيظ  .135
   14 حياة محمد عبد العظيم عبد الكريم    .136
   10 خالد السيد ذكى إبراهيم  .137



 2021سنة   نوفمبر دورلمادة اللغة الفرنسية  التكميلينتيجة االمتحان 
 

لغة   االسم م
 فرنسية 

 دين
 إسالمي 

 لغة  
 عربية

 

 
   يعتمد،،،  رئيس اللجنة    أماله    كتبه

 الكلية عميد             

7 

   10 خالدة خالد عثمان خالد   .138
   10 خديجه محمود احمد محمد على   .139
   10 خلف سيد خلف عبد الفتاح   .140
   12 خلود جمعة الجميل موسى   .141
   13 خلود حسام ابراهيم عبد هللا   .142
   10 خلود خالد محمد لطفى  .143
   12 دارين محمد حربى على عبده  .144
   16 داليا ممدوح على حميده   .145
   14 دعاء سالم احمد محمود محمد   .146
   10 دعاء نجم  ابراهيم محمد زعفان  .147
   12 دنيا ايمن محمد عبد العزيز   .148
   10 دنيا محمود حسين عامر   .149
   5 ديانا سلطان عطا هللا المصرى   .150
   10 دينا عادل حسن فتح الباب  .151
   12 دينا عماد الدين محمد محمد بطران  .152
   11 دينا عمرو عزت بيومى مصطفى  .153
   12 دينق وور اشويل دينق   .154
   18 رانا طارق احمد حنفى   .155
   10 رباب محمد امام مصطفى   .156
   10 رحاب خالد أحمد عبد ربه   .157
   13 رحمة جمال محمد على    .158
   13 رحمة سامى عباس عرفة محمد   .159
   13 مسعد فتحى ابو المجدرحمة   .160
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   10 رحمه جمال الشاذلى محمد   .161
   14 رحمه محمد سلطان عباس  .162
   11 رشا يوسف طاهر مصطفى   .163
   10 رضوى رمضان فتحى محمد   .164
   12 رضوى محمد محمد محمود   .165
   10 رمضان محمود سيد محمود   .166
   12 رنا سعيد على كامل سالم  .167
   13 رنا عماد حسن محمد رجب   .168
   10 رندا محمد حسن السيد  .169
   10 روان حاتم كمال المهدى احمد   .170
   11 روضة مطراوى محمد على    .171
   10 رياك قرنق دورجانق   .172
   12 ريهام حمدان حفنى يونس   .173
   12 ريهام رجب زكريا محمد   .174
   10 زينه وليد حسنى سليمان   .175
   13 سارة أحمد سعيد الشعراوى   .176
   11 سارة اسامة سيد عبد النبى   .177
   11 سارة اشرف محمود إبراهيم   .178
   10 سارة تاج السر على حسين   .179
   12 ساره اشرف محمد ابو السعود   .180
   15 ساره سامح على حسنين يوسف   .181
   13 ساره سامى محمد كامل ابراهيم   .182
   3 ساره صبرى عبد المجيد حسنين   .183
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   12 العدوى سالى حسين عبد العزيز محمد   .184
   10 ساهر عالء الدين محمد احمد    .185
   13 سدونيا دينق دينق وول   .186
   18 سعاد عالء الدين محمد عبد المجيد خضر   .187
   11 سلسبيلة أحمد عيد محمود هريدى   .188
   15 سلفانا وجدى فؤاد ملك  .189
   16 سلمى احمد سيد حامد    .190
   13 سلمى باسم محمد حسن   .191
   4 عتريس سلمى سامى محمد   .192
   14 سلمى محمد يوسف حسن  .193
   10 سلمى ياسر محمد الغزالى   .194
   12 سليمان محمد سليمان امين عبد هللا   .195
   10 سمر يحيى زكريا ابراهيم احمد   .196
   11 سندس عيسى على احمد على   .197
   10 سها كرم كمال حمدان   .198
   4 سهر اشرف سلطان السيد سيد احمد   .199
   12 الغفار عبد الحميدسهى شريف عبد   .200
   10 سهيلة شافعى ربيع بردى    .201
   12 سهيلة عبد العزيز طوسون عزيز   .202
   12 سهيله موسى خلف ابو عدب  .203
   15 سيد محمد صالح سيد    .204
   10 سيف الدين محمد عبد المقصود حنفى   .205
   10 سيف عبد السميع عبد هللا جاد الكريم    .206
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   10 شارلس انييي اويوجور   .207
   10 شاهنده حسام الدين انور احمد   .208
   14 شاهيناز ماجد مصطفى كامل   .209
   14 شروق حمدى محمد عبد العزيز   .210
   10 شروق خالد محمد محمود   .211
   10 شروق شريف فتحى مرسى   .212
   13 شروق عبد الرؤف الزنونى ابراهيم  .213
   13 شروق عثمان حسن سليمان البيومى   .214
   16 حسنشروق مجدى حسين احمد    .215
   15 شروق محمد جمال محمد سعد ابراهيم  .216
   15 شروق محمد غريب محمد   .217
   10 شروق هنداوى رجب عبد العزيز الهاللى  .218
   10 شروق يحيى زينهم حسن محمد   .219
   11 شرين امين عبد السالم محمد نوفل   .220
   12 شهاب الدين عبد التواب محمد عبد التواب   .221
   11 شهد نادر ابراهيم عبد السالم   .222
   10 شيماء اشرف محمد ابو بكر   .223
   10 شيماء اشرف محمد احمد   .224
   10 الشيماء عصام حسن يوسف   .225
   10 صابر رمضان فضل حسين   .226
   10 صباح السيد جميل عطوه   .227
   10 صدف اشرف فؤاد ابراهيم   .228
   14 صفى الدين ممدوح سليمان عبده   .229
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   12 طون ايونق دينق   .230
   12 عاصم شرف زكى عبد اللطيف   .231
   11 عالية عادل السيد محمد   .232
   12 عائشة خالد مصطفى عبد الرحمن  .233
   11 عبد الرحمن احمد جمعه محمد   .234
   10 عبد الرحمن أحمد عبدالجيد أحمد على    .235
   11 عبد الرحمن اشرف سعد محمد    .236
   10 عبد الرحمن السيد لبيب محمود   .237
   10 عبد الرحمن حمدى محمد على   .238
   12 عبد الرحمن خالد عبد الجواد ابراهيم  .239
   10 عبد الرحمن عربى عبد الفتاح احمد    .240
   10 عبد الرحمن عالء عبد الراضى   .241
   11 عبد الرحمن عمر احمد عبد الغنى    .242
   12 عبد الرحمن محمد عبد العزيز محمود دحروج   .243
   11 عبد الرحمن مسعد رمضان فرغلى    .244
   11 عبد العزيز جابر عبد العزيز محمد   .245
   11 عبد هللا جمال صالح الدين محمد بدر   .246
   10 عبد هللا شحاته الضبع مخلوف   .247
   12 عبد هللا شعبان عبد هللا حسن   .248
   15 عبد هللا محمد عبد النبى محمد سعيد   .249
   10 عبد هللا محمود احمد عبد الجواد  .250
   10 عبد المعبود احمد عبد المعبود عبد الحميد   .251
   11 عبد المنعم محمد عبد المنعم عبد الغنى طيانه  .252
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   14 عبد الوهاب عبد العزيز محمد عبد الوهاب    .253
   10 عزيزة عمرو سيد على حسن  .254
   10 عصام محمد على محمدى    .255
   13 عال عبد النبى محمد سعد    .256
   10 عالء محمد فوزى حموده   .257
   13 على جمال جاد هللا على    .258
   10 على عصام احمد عبد الغنى   .259
   12 على محمد على  رامز   .260
   15 على محمد على مصطفى  .261
   12 عمر احمد حمزة مرسى    .262
   15 عمر أحمد خليل ابراهيم   .263
   11 عمر اشرف عبد الستار السيد  .264
   12 عمر صالح عبد الفتاح محمد الشورى   .265
   17 عمر كرم مرسى احمد عمر   .266
   11 عمر محمد توفيق احمد   .267
   15 عمر محمد محمد عبد الباسط   .268
   14 عمر ياسر محمد عاطف   .269
   10 عمرو الدسوقى الشربينى الدسوقى   .270
   10 عمرو خالد خيرى عبد العاطى   .271
   10 عمرو عفيفى فؤاد بيومى    .272
   10 عمرو محمد محمد عيد عمار  .273
   14 فاطمة أحمد محمد البندارى   .274
   10 فاطمة رافت عطا فكرى   .275



 2021سنة   نوفمبر دورلمادة اللغة الفرنسية  التكميلينتيجة االمتحان 
 

لغة   االسم م
 فرنسية 

 دين
 إسالمي 

 لغة  
 عربية

 

 
   يعتمد،،،  رئيس اللجنة    أماله    كتبه

 الكلية عميد             

13 

   14 فاطمة رجب شعبان عبد العزيز   .276
   12 فاطمة محمد عبد هللا محمد عبد هللا   .277
   12 فاطمه محمد بكر عبد المطلب  .278
   10 فاقان انجلو دينق اكول   .279
   13 فرح اسامة فارس السيد  .280
   14 فرح باهر حامد المتولى   .281
   12 فرح حسين عبد الحميد حافظ  .282
   14 فرح سيد كامل جمعة   .283
   10 فرح مجدى نبيه عبد الحافظ  .284
   10 فؤاده اسامه فؤاد فرج مشرف   .285
   11 فيبى عاطف فوزى ونيس   .286
   5 قانق بيل قانق يات   .287
   12 قبريال لينقبنج شول قبريال   .288
   12 كاترين مجدى نجيب فام   .289
   11 كاترينا حشمت فؤاد اقالديوس  .290
   16 اسعدكرستين ماجد ثابت   .291
   11 كريم ايمن سيد عبده    .292
   10 كريم على محمود عوض   .293
   12 كالرا مجدى رومانى رياض   .294
   15 لميس عبد الناصر محمود السيد  .295
   14 ليزا رومانى فوزى صليب  .296
   12 ليلى يحيى عبد الفتاح طاهر   .297
   12 مارفل وجدى نادر عجيب   .298
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   14 ماريان خالد يوسف يعقوب   .299
   14 ماريان عاطف العبادى عبد هللا  .300
   14 مارينا خلف هللا خليفة حلقة   .301
   11 مارينا داود عزمى متى    .302
   13 مارينا نزيه بشاى عبيد   .303
   12 مالك احمد سيد حامد مكاوى   .304
   13 مايكل مجدى اديب خليل يوسف   .305
   10 مجتبى حسين هادى الجبورى   .306
   11 محمد احمد ابراهيم طنطاوى   .307
   11 محمد احمد داود الصغير   .308
   15 محمد احمد عبد العال ابراهيم دراج   .309
   12 محمد احمد مصطفى العوضى   .310
   10 محمد اسامه عبد المجيد احمد عمر   .311
   10 محمد اشرف حسين صالح  .312
   12 محمد اشرف عبد الموجود محمد    .313
   10 محمد اشرف عويس جودة   .314
   10 محمد محمد ثروت محمد احمد    .315
   10 محمد جمال الدين محمد حسن  .316
   12 محمد جمال محمد مصطفى الشيمى  .317
   10 محمد حسن عبد البارى دسوقى   .318
   10 محمد زكريا حسنين عثمان   .319
   10 محمد زكى عزت زكى فرغلى   .320
   12 محمد سراج الدين ابراهيم احمد   .321
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   10 محمد سعد مرسي عتريس   .322
   3 محمد محمد سعيد فهمى   .323
   10 محمد سعيد محمد احمد عثمان   .324
   10 محمد صالح سيد أحمد عبد هللا   .325
   10 محمد صالح محمد السيد  .326
   14 محمد عادل فتحى محمود   .327
   14 محمد عبد الباسط احمد محمد   .328
   10 محمد عبد الفتاح توفيق على   .329
   10 محمد عبد المنصف محمد العجمى   .330
   11 محمد عالء الدين ادريس   .331
   10 محمد عالء الدين السيد عبد العظيم   .332
   10 محمد عيد صابر ابو اليزيد   .333
   درجة واحدة  محمد كمال ادم ابراهيم احمد  .334
   10 محمد ماهر عبد الصمد السيد  .335
   11 محمد مجدى محمد محمد سليمان   .336
   10 محمد محمد معروف توفيق عبد العال    .337
   12 محمد محمود محمد محمود محمد   .338
   15 محمد مصطفى محمد عبد هللا   .339
   14 محمد وليد احمد على  .340
   11 محمد ياسر عبد الكريم عطية    .341
   5 محمود احمد عليان محمد حسانين  .342
   12 إسماعيل محمد عجمي محمود   .343
   10 محمود اسماعيل محمد على  .344
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   10 محمود صالح محمد محمود محمد   .345
   10 محمود عاطف محمد زكى    .346
   10 محمود عبدالباقي على محمد  .347
   13 مدينق اتويل اروب جواج   .348
   11 مرنا محمد عبد التواب حسين  .349
   10 مروة ايمن محمد عبدالسميع  .350
   16 مروة على السيد ابراهيم   .351
   10 مروة محمود محمد جاد  .352
   11 مروه عالء عبد الحميد محمد    .353
   12 مريم رفعت حسنى عبد الجابر سناده   .354
   10 مريم سامح عبد المجيد عبد الفضيل  .355
   11 مريم طارق محمود عطا  .356
   10 مريم عادل رمزى عبده  .357
   11 مريم ماجد عياد فرج هللا    .358
   13 مريم مجدى رشيدى ابراهيم   .359
   13 مريم محمود مسعود محمود   .360
   11 مريم مصطفى حسن مصطفى   .361
   13 مريم هشام عبد العزيز محمد جمعه   .362
   10 مريم هشام محمد سيد هاشم  .363
   14 مصطفى اسالم مصطفى عثمان   .364
   10 مصطفى اشرف محمد عبد القادر  .365
   10 مصطفى جمال عباس حسن   .366
   17 مصطفى حسام نبيل عبد العزيز   .367
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   10 مصطفى عالء الدين عبد الشافى ابو المجد   .368
   14 مصطفى عالء السيد مصطفى كمال   .369
   14 مصطفى مجدى احمد على   .370
   10 مصطفى محمد احمد فهمى   .371
   10 مصطفى محمد فتحى حسين   .372
   10 مصطفى مصطفى محمد عطا هللا   .373
   10 مصطفى ممدوح رفعت حسين   .374
   10 معتز محمد محمود على الجيهنى   .375
   10 معتز وحيد ابراهيم محمد   .376
   13 ملك ايمن سيد سليمان عبد الرحمن   .377
   10 منار جمال عبده ابراهيم   .378
   10 منار سامى عبد الحميد محمد   .379
   10 منار طارق فريد محمد    .380
   10 منار مجدى معوض السيد  .381
   11 منار محمود احمد عبد الرحمن   .382
   17 منة هللا سعيد محمد حسن تعلب  .383
   10 منه هللا عادل عمر سيد   .384
   10 منه هللا فتحى عبد الرازق سيد محمد   .385
   11 منى طلعت محمد على   .386
   10 مهاب اسالم احمد على  .387
   13 مؤمن ابراهيم محمد غانم    .388
   11 مؤمن اسامة طلعت عبد المجيد  .389
   10 مى عصام محمد محمد    .390
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   10 مى مصطفى السيد محمد    .391
   14 ميادة السيد عيد السيد  .392
   14 ميار معتز محمد عاطف   .393
   13 ميرنا عصام محمود عبد الحميد    .394
   18 مينا ممدوح عزيز غبريال   .395
   15 عبد المقصود فرج نادية أحمد   .396
   11 نادية مصطفى عبد العزيز عبد الحميد  .397
   16 نادين نصر عوض هللا حسن   .398
   10 نانسى نبيل فريد امجد   .399
   14 نحمده عيد بيومى جاد  .400
   10 ندى اسامه محمد رمضان  .401
   5 ندى جعفر عطية عبد الجواد  .402
   16 ندى جمعه فؤاد شحاته   .403
   10 عبد الفتاح محمود ندى حسام الدين   .404
   14 ندى عبد العال عبد الصبور صالح   .405
   11 ندى عصام السباعى عبد الحميد   .406
   12 ندى محمود شافعى منصور   .407
   14 ندى وجدى عبد العظيم محمد   .408
   13 نرمين سعد عرفه عبد الفتاح احمد   .409
   10 نسمه صفوت محمد مبروك مصطفى  .410
   14 الحليم ابراهيمنظيرة ابراهيم عبد   .411
   10 نعمه عبد الباسط امام متولى ابراهيم  .412
   14 نور الدين عصام محمد عبد الحميد  .413
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   10 نورا حسن محمد مرسى   .414
   10 نورا عبدالهادى مختار عبدالهادى   .415
   10 نورا ناجى على منصور قناوى   .416
   15 نوران محمد عبد الفتاح ابو السعود  .417
   10 على الحمرى نورعلى سيد   .418
   11 نورهان بركات محمد عطية    .419
   10 نورهان عماد السيد مصطفى  .420
   17 نورهان عمر محمد على   .421
   12 نورهان مجدى عبد المعز احمد   .422
   10 نورهان ياسر محمد اسماعيل محمدين   .423
   10 نيللي عبدالناصر شعبان عبدهللا  .424
   11 هاجر حسن عبد الحكيم عبد الملك   .425
   10 هاجر خضر ابراهيم سيد    .426
   10 هاجر دياب على محمد   .427
   10 هاجر محمد حسن محمد   .428
   10 هاجر محمد على على   .429
   12 هاجر مصطفى رافت سيد محمد   .430
   10 هادى جمال الدين حسن محمد راشد  .431
   12 هالة ثروت احمد محمد    .432
   12 هاله الدسوقى محمود الدسوقى فوده   .433
   11 صابر اسماعيل احمد هانيا   .434
   17 هدى محمد عبد الحميد السيد  .435
   10 هدير عيد مصيلحى مصطفى  .436
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   12 هدير فتحى حامد محمود    .437
   15 هدير فتحى قاسم قاسم شاهين   .438
   10 هديل سعد الدين جاد محمد احمد  .439
   13 هناء ياسر محمود حلمى    .440
   5 هند محسن أحمد على   .441
   12 كامل محمود هند محمد   .442
   11 هيال محمد سامر زنرنى   .443
   15 والء صبرى عوض الكريم محمد   .444
   10 وليد عبد المنعم رمضان محمد   .445
   12 ويليام فيتر دانيال مكوى   .446
   10 وينى ابان اتونق   .447
   14 يارا احمد عبد العليم احمد خليل  .448
   10 يارا عبد الغنى محمد عبد الغنى  .449
   10 ابراهيم على حجازى يارا وجيه   .450
   10 يارا يسرى عبد الرحمن السيد ابراهيم زهره  .451
   11 ياسمين اسامه احمد معبد   .452
   10 ياسمين مجدى عبد الشافى محمد على   .453
   10 ياسمين مجدى عبد العليم عيسى   .454
   10 ياسمين محروس ابراهيم على   .455
   10 يمنى حسن يوسف محمد يوسف   .456
   13 يوستينا ناصر فهيم جاب هللا   .457
   10 يوسطوس عياد تكله عوض جرجس   .458
   12 يوسف اشرف نسيم عبد اللطيف سالم  .459
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   10 يوسف جالل معوض عبد المجيد    .460
   10 يوسف عبد الستار احمد حفظ هللا   .461
   10 يوسف فكرى يونس حسن   .462
   10 يوسف كرم سيد محمد    .463
   11 الرازق عبد العاطى يوسف محمود عبد   .464
   10 يوسف مصطفى مصطفى فرج   .465

 
 

 


