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 10 االء ماهر زكى ابراهيم  .1

 15 ابرار محمد زكريا عبد الغنى  .2

 10 ابراهيم احمد ابراهيم عبد هللا  .3

 16 ابراهيم اليمانى ابراهيم عبد الكريم الظواهرى  .4

 12 ابراهيم صابر احمد عزوز  .5

 11 إبراهيم صالح إبراهيم احمد النجار  .6

 12 ابراهيم عالء ابراهيم السيد عبد الجواد  .7

 13 ابراهيم على ابراهيم على حسن  .8

 12 ابراهيم على محمد على على  .9

 10 ابراهيم محمد ابراهيم محمد  .10

 14 احمد ابراهيم احمد سيد  .11

 12 حسين صبرياحمد ابراهيم   .12

 15 احمد اسامه سيد رمضان يوسف هالل  .13

 12 احمد اسماعيل ابو الفتوح احمد  .14

 16 احمد اشرف محمد السيد فراج الزغبى  .15

 17 احمد امام احمد كمال احمد  .16

 12 احمد انور احمد ادريس  .17

 11 احمد ايمن احمد عبد الحميد  .18

 12 احمد ايمن على ابوزيد  .19

 15 احمد ايمن فاروق شعبان  .20

 13 احمد باهر محمد فتحى على المهدى  .21

 11 احمد بدرى وصفى عيد  .22

 10 احمد تامر احمد عبد هللا  .23

 10 احمد جمال محمود محمد  .24

 15 احمد حامد احمد حامد محمد  .25

 15 احمد حامد بدوى عبد الرحيم حسين  .26

 12 احمد حسن محمد حسن  .27

 11 احمد حسين فاروق حسين عمر  .28

 13 عبد هللا عبد التواب احمد حمدى  .29

 4 احمد حمدي محمد عبدالفتاح  .30

 5 احمد خالد سعد حسن  .31

 10 احمد خالد عبد العليم حسنين عثمان  .32
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 17 احمد خالد محمود عبد الغنى ابو بكر  .33

 12 احمد رافت محمد سالم   .34

 12 احمد ربيع بدرى عبده  .35

 16 احمد رجب احمد على  .36

 11 احمد رجب على عبدالحميد  .37

 14 احمد رمضان محمود على حسانين  .38

 12 احمد سالم عويس سالم منصور   .39

 11 احمد سامى عدلى على  .40

 16 احمد سالمه ابراهيم المتبولى  .41

 11 احمد شريف محمود احمد  .42

 11 احمد شعبان احمد عوده غياض  .43

 5 احمد صابر عبد السميع ابو سريع الشامى  .44

 11 احمد صبحى محمد على عثمان   .45

 12 صبرى كامل محمود راشداحمد   .46

 15 احمد صالح على عمر احمد  .47

 13 احمد طارق حسين السيد  .48

 12 احمد عادل عبد الفتاح عبد الحليم  .49

 12 احمد عاصم عصملى حسن  .50

 10 احمد عبد الباسط عبد الرازق عبد الموجود  .51

 13 احمد عبد الحميد احمد حسن احمد  .52

 14 عبدربهاحمد عبد الحميد محمد عبد الحميد   .53

 10 احمد عبد الرزاق عبد الناصر عبد الحافظ  .54

 12 احمد عبد الغنى انور عبد الغنى  .55

 16 احمد عبد الفتاح سعد عرابى   .56

 11 احمد عبد هللا حموده مبارك  .57

 12 احمد عصام السيد عبد الحميد  .58

 15 احمد عصمت محمد محمد احمد  .59

 16 احمد عالء احمد مصطفى  .60

 13 التواب عبد الغفاراحمد على عبد   .61

 10 احمد فادى البكرى محمد  .62

 15 احمد فارس محمد عمر على  .63

 15 احمد فتحى محمد بخيت محمد  .64

 16 احمد فوده عبد الفتاح عبد السالم  .65
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 12 احمد فوزى سيد احمد احمد المظالى  .66

 11 احمد ماهر صالح محمود  .67

 13 احمد مجدى سليمان احمد عبد هللا  .68

 12 فضل عويساحمد مجدى   .69

 10 احمد مجدى محمد رجب  .70

 11 احمد محسن عبد الرازق احمد  .71

 11 احمد محمد احمد السيد سالم  .72

 16 احمد محمد احمد كامل  .73

 13 احمد محمد احمد محمد على  .74

 14 احمد محمد احمد نصر الشبكى  .75

 12 احمد محمد اسماعيل ابراهيم  .76

 16 احمد محمد حامد فريد العياط  .77

 12 احمد محمد حنفى ابراهيم شاهين  .78

 12 احمد محمد ربيع ابوطالب  .79

 11 احمد محمد رفعت محمود  .80

 13 احمد محمد صبحى على  .81

 17 احمد محمد عبد الحليم محمد محمد  .82

 16 خالد غالى حسن احمد محمد عبد العليم  .83

 10 احمد محمد عبدهللا محمد  .84

 15 احمد محمد على ابراهيم الشويحى  .85

 10 محمد على الشربينياحمد   .86

 13 احمد محمد عمر السيد عامر  .87

 12 احمد محمد محمد االعسر  .88

 11 احمد محمد مدحت ابو العطا محمود  .89

 10 احمد محمد موسى محمد  .90

 10 احمد محمود محمد حسين محمد  .91

 11 احمد محمود محمد محمد جاد  .92

 14 احمد مخلص محمد محمد شقير  .93

 12 احمد مصطفى احمد محمد  .94

 13 احمد مصطفى محمد عبد الحميد  .95

 10 احمد ممدوح محمد ابو الفتوح احمد   .96

 11 احمد ناصر عبد العزيز حسن القعود  .97

 14 احمد نصر حسن السيد حسونه  .98



 2022اللغة الفرنسية دور يوليو نتيجة االمتحان التكميلي لمادة 
 

 عميد الكليةرئيس اللجنة                                                                                                             

4 

 11 احمد هشام جالل ابراهيم  .99

 12 ادهم محمد حسن عبد العزيز  .100

 19 اروى محمد صبحى محمد مرسى  .101

 11 اسامه احمد فؤاد محمد  .102

 13 اسامه ياسر عيد هاشم  .103

 16 اسر احمد محمد فوزى احمد الصعيدى  .104

 13 اسراء احمد عباس محمد على  .105

 13 اسراء احمد على احمد  .106

 11 اسراء حمد هاشم محمد  .107

 14 اسراء سيد عزت صادق  .108

 12 اسراء صبره احمد صبره  .109

 13 اسراء طارق احمد الطويل  .110

 11 اسراء عبد الجواد السيد على احمد  .111

 13 اسراء فرج عوف مصطفى  .112

 11 اسراء مصطفى عبد الرؤوف ابراهيم  .113

 13 اسراء مصطفى محمد عبد الغنى  .114

 12 اسراء يسرى عبد الحميد اسماعيل  .115

 10 اسالم ابراهيم محمد ابراهيم  .116

 16 اسالم حسام محمود رياض على  .117

 10 اسالم حسنى احمد عبده  .118

 13 اسالم حماده محمد عبد الظاهر  .119

 10 فؤاد كامل ابراهيم اسالم  .120

 12 اسالم مجدى احمد سالم احمد  .121

 12 اسالم محمد ابراهيم محمد دره  .122

 10 اسالم محمد حسين عبد هللا  .123

 11 اسالم محمد محمد قطب  .124

 11 اسماء احمد حسين على   .125

 10 اسماء شعبان محمد امام  .126

 16 اسماء صالح على محمد  .127

 14 اسماء طارق حسن حسن حجاج  .128

 13 اسماء عبد هللا راضى عبد هللا  .129

 15 اشرف محمد سيد احمد على شريف   .130

 13 اشرقت خالد محمد عبد الراضى  .131
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 15 اشرقت سيد ابورواش عبد المعطى  .132

 11 افراح محمد ابو النور سكران  .133

 10 امال عبد الكريم حسن عبد الحميد  .134

 10 امنيه ابو الخير محمد عبد هللا  .135

 10 الرازق مرادامنيه محمد عبد   .136

 11 امنيه هانى محمد ربيع  .137

 11 امير ايهاب عبد الوهاب الخشن  .138

 10 االمير فتحى احمد درويش  .139

 11 انجى عادل شبل السيد سرور  .140

 10 انجى ممدوح لبيب احمد  .141

 11 اندرو جميل بسطا حناوى  .142

 10 اندرو مجدى صبحى حنا  .143

 11 انس احمد محمود احمد  .144

 10 الحميد محمد رحيمانس محمود عبد   .145

 10 ام عبد الرازق ابراهيم حسنعان  .146

 12 انغام سيد عبد الحميد معوض  .147

 13 اوركيد عمرو محمد محمد فتحى   .148

 15 ايمان اشرف سيد عوده  .149

 12 ايمان حسن عبد اللطيف السعيد  .150

 12 ايمان سعد الدين كمال احمد  .151

 15 ايمان سعيد محمد ابو سيف  .152

 12 محمودايمان صابر رجب   .153

 12 ايمان صالح عبد التواب عبد الموجود  .154

 10 ايمان محمود احمد محمد عبدالفتاح  .155

 12 ايمن عابدين فاوى جاد الكريم  .156

 10 ايناس جوهر خلف هللا محمد  .157

 10 ايه هللا صافى برعى طلبه حسن  .158

 10 ايه جمال الدين دسوقى محمود  .159

 12 ايه حمدى احمد حسن عبد العال  .160

 12 حموده الشحات جابر مرسىايه   .161

 10 ايه سلطان صابر محمود  .162

 13 ايه عمر محمد عبد الرحمن بخيت  .163

 12 ايه مجدى كمال محمدين عبد العال  .164



 2022اللغة الفرنسية دور يوليو نتيجة االمتحان التكميلي لمادة 
 

 عميد الكليةرئيس اللجنة                                                                                                             

6 

 10 ايه محمد رجب اسماعيل   .165

 10 ايه محمد سيد حسن اسماعيل  .166

 10 ايه محمود سيد على حسين  .167

 12 ايه مدحت عبد الخالق عيسوى   .168

 10 محمودايه مصطفى سعيد   .169

 10 ايهاب اشرف موسى عبد العزيز  .170

 12 ايهاب حمدى محمد السيد  .171

 11 ايهاب محمد عثمان عبد الهادى  .172

 10 ايهاب مصطفى عبد الجليل محمود  .173

 10 باسم مجدى حلمى بولس  .174

 16 باهر عادل يوسف صموئيل  .175

 10 باهر محمد عبد العليم عبد الغنى الجوهرى  .176

 12 بثينه ابراهيم زكى شاكر  .177

 10 بخيت خالد بخيت حليم  .178

 11 بدر اياد بدر محمد القطان  .179

 11 بدر عبد هللا بدر عبد هللا يوسف عبد الهادى  .180

 11 بسام احمد مختار عبد العزيز   .181

 12 بسمله احمد محمود عزوز  .182

 10 بسمه عماد انور احمد  .183

 14 بسنت احمد لطفى احمد عجيب  .184

 12 بسنت بشير احمد بشير عبد المولى   .185

 10 بسنت عبد الفتاح سيد عبد الفتاح  .186

 14 بسنت نصر محمود محمد  .187

 11 بكرى مصطفى بكرى سليمان  .188

 16 بيتر صالح انيس ابراهيم  .189

 10 بيشوى سمير رشدى سليمان  .190

 12 بيشوى كريم نصر ابراهيم  .191

 10 بيشوى ممدوح كامل عطاهللا  .192

 12 تسنيم احمد محمد عبد المنعم فرغلى  .193

 10 ابراهيم محمد سعدانتقى جابر   .194

 12 جمال حسن محمد على مصطفى  .195

 10 جمال رجعان فهاد رجعان الصواغ العازمى  .196

 10 جميله عمرو رمضان مرسى  .197



 2022اللغة الفرنسية دور يوليو نتيجة االمتحان التكميلي لمادة 
 

 عميد الكليةرئيس اللجنة                                                                                                             

7 

 10 جنه احمد محمد سيد  .198

 12 جنه هللا سيد محمد محمد الساعى  .199

 10 جهاد على محمد سليمان الغرباوى  .200

 12 حازم امام مسعود امام الليثى  .201

 17 حبيبه ابو سريع محمد احمد على القريطى  .202

 14 حبيبه بالل مدبولى السيد مدبولى  .203

 12 حبيبه جمال الدين محمد السيد احمد  .204

 12 حبيبه ربيع محمد محمد  .205

 10 حبيبه سيد بيومى عبد الفتاح  .206

 13 حبيبه عالء عبد العاطى عبد العزيز  .207

 11 حبيبه محمد صديق محمد على  .208

 10 احمد مطاوعحبيبه مطاوع   .209

 10 حسام ابراهيم محمد رضوان جندى  .210
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 13 حسين وائل حسنى على  .216
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 10 حنان كامل محمد مرسى  .222

 10 خالد إبراهيم سيد احمد محمد  .223

 14 خالد احمد احمد محمد  .224

 13 خالد ايمن امين امين  .225
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 12 خالد عبد الناصر صادق معوض  .227

 10 خالد على محمد جابر ابو العز  .228

 12 هللا محمد خالد مصطفى فتح  .229
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 10 خالد هاشم عبد هللا احمد  .231

 16 خديجه اسماعيل شحاته محمد غانم   .232
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 13 دعاء امجد سادات المغربي  .238
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 13 رانيا خالد دياب محمد  .264

 14 رانيا رزق خليل جاد  .265

 10 رانيا رفعت سيد عبد الكريم  .266

 17 رانيا مدحت ابراهيم احمد  .267
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 16 رحاب عالء الدين عبد المنعم محمد ابوزيد  .269
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 11 رحمه هللا رمضان نادى احمد ابراهيم  .271

 12 رحمه امام محمد امام احمد  .272

 14 رحمه حسن عبد الحميد اسماعيل  .273
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 13 رنا اشرف محمد لطفى سبع  .282
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 15 روان عصام سليمان محمد  .286

 16 روان عصام محمد محمد على  .287
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 16 رؤى خالد سعيد صالح عبده  .290
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 16 ريهام محمود محمد صالح  .297

 11 ريهام هانى محمد محمد السعدنى  .298

 14 زهره عصام الدين حسن حافظ السيد  .299
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 10 زياد طارق صالح احمد عبد الحميد  .302

 11 زياد هانى يوسف حسنى محمد هالل  .303

 12 زينب ابراهيم محمد طه محمد  .304

 14 زينب حسن محمد منير محمود  .305

 10 زينب صالح محمد احمد  .306

 10 زينب على عبد العال سلطان  .307

 11 عبدالغني زينب محمد محمد  .308

 14 زينب نصر عبد االمام محمود احمد  .309

 15 سابين محمود الشيخ   .310

 12 ساره احمد السيد عثمان   .311

 15 ساره حمدى محمد حسين  .312

 15 ساره مجدى احمد محمد حسن  .313

 13 ساره محروس عبد الفتاح محروس  .314

 12 ساره محمد عبد الرحمن محمد  .315

 12 ساره يعقوب ابراهيم يعقوب الهاجرى  .316

 13 سعاد نور الدين عجابيى قلدس  .317

 11 سعود بن مطيع بن سعد الرشيدى  .318

 10 سعود عبد هللا حسن عبد هللا حسن الكندرى  .319

 14 سعيد محمد سعيد السيد  .320

 10 سلمى ابراهيم احمد محمد محمد الشيخ  .321

 12 سلمى ايمن صالح طه حسنين  .322

 17 سلمى حسن عبد الرؤف حسنين محمد  .323

 10 عبدهللا محمد حسينسلمى سعيد   .324

 13 سلمى صالح عبدهللا محمد مصطفى  .325

 12 سلمى عبد الغفار محمد مهران  .326

 14 سلمى عصام محمد الغزالى  .327

 16 سلمى مبارك حسن احمد محمود  .328

 11 سلمى محمد احمد احمد عبد الواحد  .329
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 10 سما تامر عبده مناف محى الدين  .330

 10 ي عباسيسماء عارف يح  .331

 10 حامدسمر سعيد سيد   .332

 13 سمر محمد عبدالنظير عبدهللا احمد  .333

 15 سميحه على عبد الفتاح ابراهيم  .334

 11 سميره محمد صبيح عبد الهادى  .335

 10 سناء عبد هللا سيد عبد المجيد  .336

 10 سهيل سامي حسن محمود  .337

 11 سهيله بدر رياض توفيق  .338

 15 سهيله عادل محمد احمد محمد المزين  .339

 10 سهيله مجدى محمد نظيم  .340

 13 سهيله محمود على احمد حمزه  .341

 12 السيد سامى السيد جوده عماره  .342

 11 سيد ياسر سيد اسماعيل  .343

 10 سيف اشرف عبد العزيز محمد  .344

 12 سيف الدين احمد سمير محمد احمد  .345

 10 سيف الدين خالد جميل رمضان  .346

 10 سيف الدين طه محمود ابوزيد  .347

 13 سيف الدين محمد فريد محمد  .348

 11 سيف الدين مصطفى محمد على الخولى  .349

 11 سيف طارق حيدر حنفى طه  .350

 10 شادى هشام مجدى نقوال  .351

 10 شاهندا محمد ثابت على حسن  .352

 14 شاهيناز سعيد محمد عبد الرازق  .353

 13 شذا هشام محمد محمد طلب  .354

 15 شربات مبروك عبد هللا على مبروك  .355

 10 شروق اسامه طه محمد  .356

 14 مرسىشروق سعيد على   .357

 17 شروق صالح عبد المحسن حمدان عبد الصالحين  .358

 4 شروق عصام احمد نايل  .359

 15 شروق عصام محمد صبحى محمد  .360

 10 شروق فارس يسن  .361

 10 شروق محمد سيد حسن  .362
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 16 شروق محمد محمد حسن محمد  .363

 11 شروق وائل محمد خيرى نجيب  .364

 11 شريف وليد عبد المعز ابو المعاطى  .365

 13 حافظ شعبان حافظشعبان   .366

 11 شمس عمرو حسن احمد حسن  .367

 12 شهاب الدين صالح عبد المحسن حموده  .368

 10 شهاب عيد عبد العزيز عبد هللا  .369

 13 شهد وليد مصطفى حسن مرسى  .370

 12 شيماء احمد محمد سليم مبروك  .371

 14 شيماء جمال احمد عبد المقصود  .372

 13 شيماء حلمى حسن  .373

 10 شيماء زناتى محمود بالل  .374

 10 الشيماء سامى احمد اسماعيل النمر  .375

 10 شيماء طه مخلوف تمام  .376

 11 شيماء عبد السالم عبد هللا احمد محمد  .377

 12 شيماء ياسر جمال بهجات  .378

 10 صابرين صبحى زكريا محمود  .379

 10 صبرى صالح عبد الاله محمد  .380

 11 صبرى يحى صديق عبد الرحمن  .381

 11 صبرى يوسف الديب محمد  .382

 11 اشرف طه على محمدصفاء   .383

 10 صفاء حسين عبد الرازق عبد هللا  .384

 10 صفاء شريف محمد توفيق الجوهرى  .385

 16 صفيناز سعيد امام امام امام  .386

 10 ضحى محمد عزت سيد احمد  .387

 13 طارق محمد فتوح رفاعى  .388

 10 طه احمد طه ياسين  .389

 11 طه حامد سيد عبد الموجود  .390

 17 طه محمد طه محمد حسين  .391

 10 عادل احمد السيد محمد  .392

 10 عاصم عادل حسن احمد عبد الاله  .393

 10 عاليا فخرى احمد السيد  .394

 10 عبد التواب عادل عبد التواب محمد عمار  .395
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 12 عبد الحميد محمد عبد الحميد محمد عثمان  .396

 12 عبد الرحمن ابراهيم سعد ابراهيم  .397

 10 عبد الرحمن احمد جوده عنان   .398

 10 عبد الرحمن احمد عبد العزيز محمد  شلبى  .399

 14 عبد الرحمن اسامه محمد العبد بكير  .400

 10 عبد الرحمن اشرف فتحى يوسف  .401

 10 عبد الرحمن انور السيد ابوزيد احمد  .402

 11 عبد الرحمن جمعه عبد القادر على   .403

 10 عبد الرحمن حسن محمد على محمد  .404

 11 عبد الرحمن خالد السيد حامد على  .405

 10 عبد الرحمن خالد صابر زكى حسن  .406

 11 عبد الرحمن رضا احمد فرج  .407

 12 عبد الرحمن سيد عبد الهادى حماد  .408

 12 عبد الرحمن شريف على احمد  .409

 10 عبد الرحمن عادل حسن محمد  .410

 10 عبد الرحمن عبد الناصر على بيومى الشيمى  .411

 14 عبد الرحمن عز عبد الرحمن ابوزيد  .412

 13 عصام احمد امينعبد الرحمن   .413

 11 عبد الرحمن عصام فؤاد مرغنى  .414

 10 عبد الرحمن عمر محمد سمير حسن   .415

 10 عبد الرحمن عمرو ثابت فرغلى عبد هللا  .416

 15 عبد الرحمن فتحى بدر عزب   .417

 10 عبد الرحمن مجدى محمد طلبه  .418

 10 عبد الرحمن محمد ابراهيم على   .419

 10 القادرعبد الرحمن محمد احمد محمد عبد   .420

 10 عبد الرحمن محمد جاد الرب ربيع   .421

 10 عبد الرحمن محمد صدقى عطيه  .422

 15 عبد الرحمن محمد محمد عبد الحكيم  .423

 13 عبد الرحمن محمد محمد فرحات عمران  .424

 10 عبد الرحمن محى الدين ثابت على محمد  .425

 10 عبد الرحمن معمر عز العرب عبد السالم  .426

 11 عبد هللا عبد الرحمن معوض معوض  .427

 10 عبد الرحمن هشام امام ابراهيم حسن  .428
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 10 عبد الرحمن هشام وجدى عبد الرازق  .429

 14 عبد الرحمن وجدى زكريا محمد بيومى  .430

 10 عبد الرحمن وليد حسين محمد ابراهيم  .431

 12 عبد الرحمن ياسر محمد محمد غريب  .432

 11 عبد العزيز سيد محمد عبده  .433

 10 مرادعبد الكريم جمال على   .434

 13 عبد اللطيف رمضان عبد اللطيف حسنين زقله  .435

 10 عبد اللطيف محمود عبد الاله اسماعيل محمد  .436

 10 عبد هللا ابراهيم عبد الحميد امين  .437

 14 عبد هللا رجب عبد هللا ونيس  .438

 10 عبد هللا سلمان خلف محمد الشريف  .439

 13 عبد هللا عزت محمد حماد  .440

 11 احمد االمير عباسعبد هللا كمال الدين   .441

 10 عبد هللا محسن فرج هللا حماد  .442

 12 عبد هللا محمد ابراهيم احمد  .443

 5 عبد هللا محمد ابو المجد سعد  .444

 11 عبد هللا محمد احمد ابو المجد  .445

 10 عبد هللا محمد حسن سيد محمد  .446

 13 عبد هللا محمد عبد العزيز محمود وهدان  .447

 11 ضيف هللا عبد هللا محمد كمال خشوعى  .448

 10 عبد هللا محمود سيد خضير  .449

 13 عبد الوهاب يحيى عبد الوهاب السيد  .450

 12 نى السيدفعبدالرحمن محمد ح  .451

 11 بير مندى صالح عيسوى الشرقاوىع  .452

 12 عزه عاشور فوزى السيد  .453

 13 عصام ايمن احمد محمد على  .454

 14 عصام جمال بشاى مرجان  .455

 10 عال حسين محمود محمد السقا  .456

 10 عال حمدى حافظ عبد السالم   .457

 13 عال على عبد هللا على   .458

 14 عال محمد فكرى محمود  .459

 12 عالء السيد مطاوع محمد  .460

 14 عالء رضا السيد محمد  .461
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 19 علوى عبدهللا علوى الحداد  .462

 10 على جمال يوسف على شلقامى  .463

 12 على طارق رجب إسماعيل  .464

 10 على طه على محمد احمد  .465

 16 على عاطف على رفاعى  .466

 13 على عبد الحكيم احمد عبد الرحمن عبد الحليم  .467

 11 على عصام عبود محمد ليسى  .468

 5 على محمد على محمد  .469

 10 على يوسف عبد الحليم على االشعل  .470

 10 علياء احمد عبد الفضل عبد السميع  .471

 16 عمر اسامه حسن احمد مصطفى  .472

 11 عمر ايمن عبد الخالق محمود  .473

 11 عمر ايمن فؤاد رمضان على الشرقاوى  .474

 15 عمر جمال غالب عبد الحميد   .475

 10 عمر حسن احمد ابو الحسن  .476

 10 عمر حسين محمد محمد هالل  .477

 10 عمر خالد احمد يونس محمد  .478

 10 عمر خالد جالل الدين درويش  .479

 10 عمر خالد عبده احمد محمد  .480

 10 عمر خيرى توفيق عبد العزيز  .481

 14 احمد عبدالرازقعمر رافت   .482

 13 عمر زكريا نجاح رواش  .483

 10 عمر سعد صابر على  .484

 18 عمر صالح محمد صالح  .485

 10 عمر صالح محمود محمد جبريل  .486

 10 عمر طارق محمود حمدى الغزالى  .487

 10 عمر عصام عبد العزيز محمد  .488

 10 عمر عماد حامد حسانين  .489

 10 ل عبد الرازق السيد امعمر ك  .490

 11 عمر محمد ابراهيم الدسوقى حسين  .491

 10 عمر محمد سيد اسماعيل  .492

 10 عمر محمد سيد محمد طه  .493

 10 عمر محمود احمد عبد الموجود  .494
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 10 عمر ناجى عبد اللطيف حسين  .495

 10 عمرو احمد عبدالفتاح محمود  .496

 11 عمرو حسن فوزى احمد  .497

 10 عمرو سعيد بزيد حسن عليان  .498

 11 البندارىعمرو عاطف محمد رمضان   .499

 15 عمرو عبد هللا نجم جوده  .500

 10 عمرو كارم محمود احمد الحيانى  .501

 13 عمرو محمد جمال حافظ احمد  .502

 17 عمرو محمد حسين احمد  .503

 10 عمرو محمد سعد جبر  .504

 13 عمرو محمد صدفه على إسماعيل  .505

 13 عمرو محمد عبد الحميد حسين  .506

 10 عمرو محمد محمود عبد المقصود القاضى  .507

 10 عمرو نادر منير محمد  .508

 10 عهود فوزى محيى عبد الرحمن  .509

 17 عيد احمد عيد عبد الهادى  .510

 11 غالية حسين سيد عبد الفتاح  .511

 15 فاتن مصطفى محمد حلمى السعيد  .512

 12 فادى محمد مصطفى يوسف  .513

 10 فادى مكاريوس جاب هللا بخيت  .514

 12 فاطمه ابراهيم السيد على حسن  .515

 10 رياضفاطمه احمد سعد   .516

 10 فاطمه احمد سعيد على حسن  .517

 13 فاطمه احمد سعيد مسعد  .518

 15 فاطمه احمد محمود عبد الحميد  .519

 14 فاطمه اسماعيل فهمى طه  .520

 10 فاطمه الزهراء محمد صالح احمد شحاته  .521

 10 فاطمه سيد منصور محمود  .522

 12 فاطمه عاطف محمد محمد جاد المولى  .523

 10 فاطمه عبد الحميد محمد عمر  .524

 11 فاطمه محمد متولى مصطفى  .525

 10 فاطمه منصور خضر سيف محمد  .526

 11 فاطمه موسى صابر موسى  .527
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 11 فاطمه نصر سيد حسن مصيلحى  .528

 11 فاطمه وائل الماظ عبده عثمان  .529

 11 فاطيما احمد محمد عبد الرحيم  .530

 11 فايزة محمد شفيق محمد  .531

 10 فجر عز الدين سيد رجب  .532

 10 محمد فرح ضياء الدين سالم  .533

 10 فرحه محمد عباس حسن  .534

 10 منصور يحامدفرحه ممدوح   .535

 15 فريده محمد زكى امين حسين  .536

 14 فيروز محمد على محمد عبد الفتاح  .537

 10 فيلوباتير سيله عويضه بدروس  .538

 10 قنوع محمود حنفى محمود  .539

 4 كاظم صابر فراج حسن احمد  .540

 4 كرستين ايمن عونى فؤاد  .541

 10 ايوب سليمان كرستينا رسمى  .542

 10 كرم اشرف عبد العزيز جوده  .543

 10 ال سيد حمودهنيكريم ابراهيم ا  .544

 14 كريم احمد محمد صفى الدين  .545

 10 كريم سيد السيد عبد الخالق  .546

 12 كريم سيد حسين احمد محمد  .547

 15 كريم طلعت عبد الغفار محمود  .548

 12 كريم عصام السيد محمود  .549

 14 ابو المجد النجار متولى كريم متولى  .550

 10 حسنين كريم مجدي صالح حسن  .551

 10 كريم وجدى عبده سعد  .552

 10 كريمان عادل عطيه رضوان  .553

 10 كريمان ماهر حسين نعمت  .554

 10 كريمان ناصر احمد سيد  .555

 10 كريمه محمد محمد حسن احمد  .556

 10 كوثر حسن على حسن محرم  .557

 10 كيرلس جوزيف عبد المالك صليب عبد المالك  .558

 10 كيرلس رضا نصيف  اسحاق صليب  .559

 10 كيرلس زكريا بولس عبد المالك  .560
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 16 لبنى طارق جمعه حسن  .561

 10 لؤى طارق محمد صالح عبده  .562

 10 ليلى على عبد العليم على  .563

 10 ماريهان محمد عزت حسين  .564

 11 مازن السيد على محمد  .565

 11 مازن عثمان عبد الحميد عثمان  .566

 13 مازن مجدى محمد على  .567

 10 مازن محمد كمال سيد محمد  .568

 10 مايكل ممدوح خليل سامى  .569

 10 مجدى اشرف موريس فرج  .570

 10 مجدى وائل مجدى شفيق عبده  .571

 12 محروس رافت جرجس قالده  .572

 10 محمد ابراهيم اينال سيد حموده  .573

 13 محمد ابراهيم جابر ابراهيم   .574

 12 محمد ابراهيم زين العابدين حامد  .575

 14 هللا امام محمد احمد عبد  .576

 10 محمد احمد فاروق محمد معتوق  .577

 10 محمد احمد محمد احمد عابدين  .578

 12 محمد احمد محمد خليل  .579

 12 محمد اسامه احمد محمد  .580

 10 محمد اسامه هاشم محمد السيد  .581

 14 محمد اسالم جبريل سليمان خليل  .582

 12 محمد اشرف إبراهيم محمد  .583

 11 محمد اشرف امام رجب  .584

 12 اشرف محمد فرجمحمد   .585

 11 محمد ايهاب  خليل ابراهيم  .586

 10 محمد ايهاب عبد الواحد عبد العظيم  .587

 11 محمد ايهاب محمد مظهر مرسى ابو سحلى  .588

 11 محمد توفيق نور الدين توفيق  .589

 12 محمد جاسر محمد نور الدين الريدى  .590

 10 محمد جمال الدين محمد عبد الشافى  .591

 11 محمد ابو الدهبمحمد جمال تاج الدين   .592

 10 محمد جمال زكى عبد الجليل البرتقالى  .593
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 10 محمد جمال عامر قاسم  .594

 11 محمد جمال عبد العزيز جبالى  .595

 14 محمد جمال محمد احمد  حسانين   .596

 11 محمد حاتم محمد السيد عامر  .597

 12 محمد حامد عبد الرحمن احمد الشافعى  .598

 10 محمد حامد فتحى حامد  .599

 11 السيد حسنمحمد حسن   .600

 10 محمد حسونه حنفى حسين  .601

 15 محمد حمد فاضل مدنى   .602

 17 محمد حمدى عبد الظاهر احمد  .603

 10 محمد حمدى محمد نور مصطفى  .604

 10 محمد خالد على محمد  .605

 12 محمد خضرى عبد النعيم محمود  .606

 12 محمد خيرى سيد رزق  .607

 11 محمد رافت حسن محمد على  .608

 10 احمد محمد رافت محمد محمد  .609

 11 محمد ربيع قتح هللا عبد النبى  .610

 11 محمد رفعت انور سيد  .611

 10 محمد رمضان عمر محمد عوض   .612

 12 محمد زين العابدين عبد الرحيم السايح  .613

 14 محمد سالم سعيد سالم   .614

 13 محمد سامى عبد القادر عبد الغنى   .615

 11 محمد سعيد على الصاوى  .616

 14 محمد سعيد محمد محمد  .617

 11 محمد سعيد محمد مدبولى  .618

 10 محمد صالح طلبه محمد منصور  .619

 10 محمد صالح الدين محمد سيد  .620

 11 محمد صالح فهمى السيد  .621

 10 محمد صالح نوبى محمد  .622

 10 محمد ضاحى عبد الشافى عطيه  .623

 11 محمد طارق حسين محمد ابراهيم الجالد  .624

 12 محمد عادل ابراهيم السيد االكشر  .625

 10 عبد المنعم على سعيدمحمد عادل   .626
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 11 محمد عبد الحميد محمد عبد الرازق  .627

 10 محمد عبد الخالق محمد عبد الرحمن  .628

 12 محمد عبد الرحمن محمد حسانين  .629

 10 محمد عبد السميع عبد السميع رجب  .630

 10 محمد عبد العظيم سعد محمد  .631

 10 محمد عبد الاله اسماعيل عبد الرحيم  .632

 10 احمدمحمد عبد هللا محمد   .633

 10 محمد عبد المنعم عبد الخالق محمد  .634

 10 محمد عبد الموجود عبد هللا عبد الموجود  .635

 10 محمد عصام محمد احمد ابراهيم  .636

 10 محمد عالء الدين عزت محمود  .637

 13 محمد على حسن محمد  .638

 11 محمد على سيد اسماعيل  .639

 11 محمد على محمد مهران  .640

 11 محمد عمر عبد الفضيل احمد  .641

 12 محمد عمرو محمد عبدربه  .642

 15 محمد عيد احمد فرج  .643

 11 محمد فتحى البدرى ابوزيد   .644

 13 محمد فرحان ابراهيم ابراهيم  .645

 11 محمد فريد ابراهيم محمود  .646

 10 محمد فضل فضل مرسى ابراهيم  .647

 11 محمد فوزى ابراهيم محمد شمس الدين   .648

 15 محمد فيصل محمد الجميعى  .649

 10 القاسمى محمدمحمد قمر   .650

 10 محمد كامل بكرى محمد حسين  .651

 15 محمد مالك الرشيد شمعون  .652

 10 محمد مجدى سمير محمود  .653

 10 محمد مجدى محمد فارس  .654

 10 محمد مجدى نصر هللا عواد حسانين  .655

 11 محمد محمود احمد يونس  .656

 10 محمد محمود حسن دردير  .657

 12 محمد محمود ريحان عبد اللطيف  .658

 10 الدين عبد العزيز ابو العطا محمد محى  .659
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 11 محمد مدحت مطاوع محمد جمعه  .660

 15 محمد مصطفى ثابت عمران  .661

 10 محمد مصطفى صديق احمد  .662

 12 محمد ممدوح ابراهيم محمد نور الحنفى  .663

 15 محمد ناصر محمد الدوسري  .664

 10 محمد نزيه مكرم حامد  .665

 10 محمد نصر حسن السيد حسونه  .666

 12 سيد ذكى محمد هانى  .667

 10 محمد هانى محمد  الصالح محمد الصغير  .668

 10 محمد هشام فتحى محمد عبد الحليم  .669

 11 محمد هشام محمد محمود  .670

 12 محمد هشام هاشم ابراهيم  .671

 16 محمد حسن شعبان هاللمحمد   .672

 10 محمد وائل رافت عبد العظيم  .673

 12 محمد وائل محمد محمود احمد  .674

 10 ابراهيممحمد وليد احمد   .675

 12 محمد ياسر محمد محمد البديوى  .676

 10 محمود احمد جمعه احمد ابو شنب  .677

 15 محمود اسامه فهمى داود  .678

 12 محمود اشرف يحى سيد  .679

 10 محمود جالل السيد عبد البارى  .680

 10 محمود جمال محمد عبد العزيز  .681

 11 محمود حسن محمد السيد الوزير  .682

 11 زعفان محمود حمدي جودة امين  .683

 10 محمود رجب محمد السيد ناصر  .684

 10 محمود سامى  محمود بدر الدين احمد زكى  .685

 10 محمود سمير عبد الرحمن غمرى  .686

 12 محمود سيد على محمد  .687

 11 محمود شعبان محمود خطاب  .688

 14 محمود عادل ابراهيم نظيم  .689

 13 محمود عبد الفتاح جالل احمد  .690

 13 محمود عزت احمد احمد مكاوى  .691

 11 محمود عالء ابو العال سيد  .692
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 12 محمود فرحات محمد ابورواش  .693

 10 عبد هللا محمود فوزي صابر محمد  .694

 13 محمود محمد حلمى عبد الرحمن  .695

 10 محمود محمد زغلول فرجاني  .696

 13 محمود محمد عبد المنعم عالم  .697

 13 محمود مكرم كمال سليم   .698

 10 محمود هانى عز الدين عبد العزيز  .699

 10 محمود يحيى سعد على عبد الغنى بركات   .700

 10 مروان هانى سعد الدسوقى شريف  .701

 16 مروج مؤمن اسماعيل مصطفى   .702

 10 مروه خالد ثابت عبد الرازق  .703

 13 مروه رجب اسماعيل جمعه  .704

 12 مروه زين الدين السيد حسن  .705

 10 مروه مصطفى عبد هللا مصطفى ابراهيم  .706

 10 عبد البديع مهران مريم ابو المكارم فتحى  .707

 10 مريم احمد محمود عطيفى  .708

709.  
 مريم اسماعيل احمد عبد الحميد محمد شحاته

10 

 10 مريم اسماعيل عبد المنعم صابر محمد  .710

 13 مريم ايهاب سامى حسنى  .711

 13 مريم حازم سليمان امين  .712

 10 مريم حسام الدين على احمد عبد الغنى  .713

 14 مريم حسن عبد النبى عبد الغنى  .714

 10 مريم حسين محمود عبد الحكم  .715

 10 مريم خالد احمد محمد  .716

 11 مريم خليل محمد ابراهيم خليل  .717

 10 مريم سالمه خليفة راغب  .718

 11 مريم سيد محمد عبد الوهاب عيسى  .719

 10 مريم شفيق حنفى محمود  .720

 13 مريم عصام عبد الحفيظ محمد فرج  .721

 10 مريم عيد عبد السالم على حسين سالم  .722

 10 مريم محمد حسنى ابراهيم حسن  .723

 13 مريم محمد حمدى نجيب   .724
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 11 مريم محمد حنفى محمد شحاته  .725

 10 مريم محمود السيد سليم محمود  .726

 10 مريم مراد طاهر الجوهرى  .727

 10 مريم مصطفى زكريا كامل  .728

 15 مريم مصطفى سيد امين  .729

 10 مريم مقبول فايد مقبول  .730

 18 مريم نادر فهيم اسكندر  .731

 12 مريم هشام عبد العزيز يونس بدوى  .732

 10 مريهان ابراهيم رشدى عبد الفتاح  .733

 12 مريهان جمال الدين طلعت عبد الباقى نعيم  .734

 10 مشعل عطا هللا حسين العمرانى  .735

 12 مصطفى اسماعيل عبد هللا محمود  .736

 10 مصطفى السيد منصور السيد  .737

 15 مصطفى امين موسى محمد  .738

 12 الفتوح على الشينمصطفى ايمن ابو   .739

 10 مصطفى جمال كمال احمد  .740

 10 مصطفى حسن عبد العظيم محمد عبد العال  .741

 12 مصطفى حمدى محمد احمد  .742

 10 مصطفى خالد عبد الخالق عامر  .743

 10 مصطفى خالد عبد المنعم محمد المليجى  .744

 10 مصطفى سعد مصطفى معوض  .745

 10 مصطفى سيد عبد الحميد عامر  .746

 12 مصطفى شعبان محمد سلومه على  .747

 10 مصطفى صبرى محمد على  .748

 10 مصطفى عادل مصطفى السيد  .749

 10 مصطفى عمر مصطفى حسن مصطفى  .750

 15 مصطفى محمد احمد عبده شعالن  .751

 10 مصطفى محمد حسنين محمد عالم  .752

 10 مصطفى محمد مصطفى احمد   .753

 13 مصطفى محمد مصطفى محمود  .754

 11 مصطفى محمود احمد عزب  .755

 14 مصطفى محمود ربيع عبد التواب  .756

 12 مصطفى وحيد سيد سيد ادريس  .757
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 16 صادق عواد سيد مصطفى وحيد  .758

 11 مصعب حسن محمد على عبدهللا  .759

 10 مطاوع كرم مطاوع محمود  .760

 10 معروف عيد معروف محمد   .761

 10 مغفره سعيد حسن عبد العال  .762

 10 ملك عمرو طه احمد عبد الجواد  .763

 14 جابر محمدملك محمد   .764

 10 ملك محمد حسب النبى عمر محمد  .765

 14 ممدوح محمد احمد خليفه  .766

 11 منار احمد محمد صفى الدين   .767

 10 منار االمير محمد فرغلى  .768

 14 منار بغدادى احمد مصطفى  .769

 16 منار حسن السيد حسن سالم  .770

 14 منار سيد على عبادى محمد  .771

 14 منار محمد حنفى حسن  .772

 11 منار محمد سيد على على  .773

 13 منار محمود حسن محمد  .774

 10 منال احمد ابراهيم عبد العزيز  .775

 10 منال عامر عويس عبد المطلب  .776

 10 منة هللا محمد فتحى حسن إبراهيم  .777

 10 منه هللا السيد صالح احمد  .778

 15 منه هللا ايمن عرفه اسماعيل  .779

 13 منه هللا ايهاب احمد محمد ابراهيم  .780

 10 هللا رافت محمود مصطفى طه منه  .781

 10 منه هللا سعد متولى محمد  .782

 12 منه هللا سمير سعد سرور  .783

 15 منه هللا عالء جابر سند نجم  .784

 11 منه هللا مجاهد عبد الحميد عبد المنعم  .785

 12 منه هللا محمود عبد الموجود على  .786

 13 منه هللا مصطفى حسن حسين  .787

 16 عطيهمنه هللا مصطفى عبد الرحمن   .788

 15 منه مصطفى الصغير عبدالعال  .789

 12 منى ايمن عبد الوهاب بدير  .790
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 10 منى حمدان حسين محمد  .791

 10 منى سطوحى محمد السيد  .792

 13 منى سعيد جميل محمد على  .793

 15 منيف عبد الجليل سليمان محمد  .794

 12 مها احمد سيد عبد العال  .795

 10 مها حسن ابراهيم ابو عميره  .796

 11 غريبمها ماهر احمد   .797

 13 مها مصطفى ابراهيم على  .798

 11 مهاب عاطف نمر خليفة على  .799

 12 مهند حسين محمد الحفنى الصغير  .800

 15 مهند مجدى محمد داود  .801

 12 مؤمن احمد على احمد الحريرى  .802

 13 مؤمن محمد عبد الجابر عاشور  .803

 13 مؤمن محمود محمود بدوى  .804

 13 مؤمن مصطفى محمد احمد هاشم  .805

 10 ربيع  رجب عبد الهادى  مى  .806

 17 مى عطا عبد الجليل سليمان  .807

 12 مى محمد فرحات عيد حموده  .808

 11 مى محمد مصطفى محمد ابراهيم  .809

 14 مياده محمد عبد الحليم احمد محمود غراب  .810

 14 ميار احمد سمير ابو القمصان  .811

 11 ميار ايمن يوسف عبد المقصود  .812

 12 الغنى ميار عبد الحكيم عبد الغنى  عبد  .813

 10 ميرنا رمزى صبحى فرج  .814

 11 مينا ثروت اسكندر عبد المسيح  .815

 10 ول سعدلممينا حلمى ش  .816

 17 مينا هانى فهمى زخارى  .817

 15 نادية حماد السيد حماد متولى  .818

 10 الفضلي نادية خالد مطر عوده بادى  .819

 10 نادين ايمن ابراهيم مصطفى  .820

 11 ناديه حمدى عبد الحميد جاد الرب  .821

 15 نانسى طارق محمد على طلب  .822

 10 نانسى عبد الاله محمود محمد حسنين  .823
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 14 نانسى محمد حسنى سيد  .824

 13 ناهد احمد حسين طه  .825

 13 نبيل سامح نبيل مصيلحى على  .826

 11 ندا اشرف عبد السميع مصطفى   .827

 10 ندى ابراهيم احمد حسن ابراهيم  .828

 10 ندى ابراهيم زهران احمد يوسف  .829

 12 عبد المنعم احمدندى احمد   .830

 10 ندى اسامه عبد الفتاح محمد احمد عبد الاله  .831

 16 ندى اشرف ابراهيم السيد عويس  .832

 10 ندى ايهاب محيى الدين محمد   .833

 12 ندى جمال احمد عبد التواب محمد  .834

 10 ندى خالد عبد المنعم محمود رمضان  .835

 15 ندى صبرى على حسين احمد  .836

 14 ابراهيم عامر ندى عامر عفيفى  .837

 10 ندى عرفة محمد إسماعيل  .838

 11 ندى عصام مصطفى عبد الاله  .839

 10 ندى عماد حداد قرنى محمد  .840

 10 ندى مجدى جمعه ابراهيم  .841

 15 ندى مجدى يحيى سعد محمد السمان  .842

 10 ندى محمد سيد محمد  .843

 11 ندى محمد صالح محمد  .844

 10 ندى محمد عمر متولى  .845

 13 ابواليزيدندى مصطفى على   .846

 11 ندى وليد احمد مدبولى  .847

 11 نسمه محمد يوسف على  .848

 15 نصر سعيد نصر الدين عبد هللا  .849

 12 نعمه رومانى السيد ابراهيم  .850

 13 نهال عزت احمد حسن الشريف  .851

 10 نهال عزت عبد العزيز محمد على  .852

 10 نهال ماهر محمود احمد السايس  .853

 14 نهله احمد محمد احمد سعودى  .854

 10 نهى حسن حسنى عباس الطويجى  .855

 10 نواف فيصل دخيل هللا  .856
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 10 نواف محمد كليب جميل  .857

 12 نور الدين ايمن طه فرج  .858

 12 نور الدين جمال محمود عبد المجيد  .859

 12 نور الدين مصطفى محمد حافظ منصور  .860

 14 نورا سيد محمد عبد الاله  .861

 11 نورا على سامى محمد على محمد  .862

 10 فتحى سالمهنورا ياسر   .863

 10 نوران اسماعيل فريد السيد  .864

 13 نوره سيف مسفر النعيمى  .865

 11 نورهان اشرف حسين شمبوط  .866

 14 نورهان اشرف محمد محفوظ  .867

 4 نورهان جمال محمد احمد  .868

 11 نورهان جمال محمد عبد العليم  .869

 10 نورهان جهاد ابوزيد محمد عز  .870

 11 نورهان حمدى محمد عالم  .871

 13 نورهان خالد كمال الدين عبد الباقى  .872

 12 نورهان خالد محمد محمود  .873

 10 نورهان محمد طحطاوى توفيق  .874

 13 نورهان نبهان عبد المحسن نبهان  .875

 10 نورهان ياسر ابراهيم احمد   .876

 12 نوف حسن محمد حسان  .877

 14 نيره ناصر محمود مصطفى  .878

 12 نيفين شكرى عبد الصبور عبد المنجد  .879

 17 هاجر احمد عبدالتواب مرجاوي  .880

 11 هاجر احمد محمد الشين  .881

 11 هاجر حسن عبد الرحيم احمد ابو عليوه  .882

 15 هاجر خيرى توفيق عبد العزيز  .883

 10 هاجر صابر ابو سريع فهيم عزب  .884

 10 هاجر عاطف عربى عبد هللا جامع  .885

 14 هاجر عبد الفتاح سيد عبد الفتاح المتناوى  .886

 10 هاجر عبد الناصر عبد الراضى عبد الاله  .887

 10 هاجر عربى عبد المهين حسن على   .888

 5 هاجر محمد ابو المجد سعد  .889
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 11 هاجر محمد زكريا محمد محمد  .890

 10 هاجر محمد عبد الراضى موسى عسران  .891

 10 هاجر محمود محمد محمود سيد  .892

 12 هاجر مصطفى شوقى شحاته  .893

 12 هاجر هانى بدر محمود  .894

 11 هاله احمد شحاته ابو العال  .895

 15 هاله حنفى عبد العزيز محمد عطيه  .896

 5 هاله عصام محمد عبد الحليم  .897

 13 هايدى اسلمان عايد ابراهيم  .898

 10 هايدي حسين محمد  .899

 10 هبه ابو المجد احمد ابو المجد  .900

 10 هبه هللا عبد المنعم احمد عبدربه  .901

 10 هبه عبد الناصر رياض محمد  .902

 13 هدى سيد عبد الحميد عبد العاطى  .903

 12 هدى محمد معوض حسن ابراهيم  .904

 13 هدير محسن محمد سيد محمد  .905

 15 هدير هانى رمضان حنفى  .906

 10 هدير ياسر عبد المحسن عبدالنبى العطفى  .907

 10 هشام حسن حسن محمد  .908

 15 هشام سالمة حسن منصور  .909

 13 هشام عبد هللا شمس الدين عيسى  .910

 11 منصور حافظ منصورهنا حافظ   .911

 10 هنا عمر مصطفى حسن مصطفى  .912

 14 هند رضا عبد الشافى غريب  .913

 15 وصفى محمد وصفى محمد السعيد  .914

 12 والء صالح محمد احمد  .915

 10 وليد ابراهيم دسوقى صالح  .916

 11 وليد ايمن ابو سيف حسين  .917

 10 وليد صابر ابو الفتوح محمد  .918

 10 وليد صالح محمد خليل حمص  .919

 10 يارا ياسر احمد عباس حسين  .920

 14 عبد الحميد محمود خليل يحيي يارا  .921

 10 ياسمين ايمن سيد محمد  .922
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 11 ياسمين جمال عبده محمد  .923

 15 ياسمين سالمه عبد المجيد حسين  .924

 16 ياسمين عاطف محمد ذكى  .925

 13 ياسمين يوسف محمود سيد  .926

 12 ياسين احمد محمد احمد  .927

 11 احمد عبد الرحيم فهمى يحى  .928

 16 يحي محمد عبدالعليم إسماعيل  .929

 10 يس محمد اسعد بجاتو محمد  .930

 10 يسرا جمال الدين حسن الديب  .931

 10 يعقوب نبيل يعقوب يسى  .932

 15 نا مفيد بشرى درياسأيو  .933

 10 يوسف احمد سيد محب احمد  .934

 10 يوسف احمد عوض سيد  .935

 11 يوسف اسامه فاروق حنفى  .936

 10 يوسف اشرف متولى حسين   .937

 13 يوسف اشرف محمد عباس  .938

 10 يوسف ايمن حمد شربى  .939

 13 يوسف ايمن عبد الظاهر سالمه  .940

 10 يوسف باسم محمود محمد  .941

 10 يوسف حسن عبد العظيم حسن  .942

 12 يوسف شريف حمدى احمد   .943

 10 يوسف صالح حسين احمد السيوفى  .944

 12 يوسف صبرى محمد صادق  .945

 10 يوسف طارق اسماعيل ابراهيم البقرى  .946

 14 يوسف عز الدين جابر محمد  .947

 11 يوسف عصام الدين محمد هريدى جوده  .948

 14 يوسف عصام الدين محمود احمد  .949

 10 يوسف عالء الدين احمد عبده سيد  .950

 11 يوسف عماد الدين كامل فؤاد  .951

 11 يوسف عمرو رفعت بيومى  .952

 10 يوسف فاروق محمد كامل  .953

 12 يوسف مبروك عبد السالم فرغلى  .954

 14 يوسف مجدى محمد يوسف  .955
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 15 يوسف محسن حمدى عبد الغفار الشيخ  .956

 10 يوسف محمد اسماعيل ابراهيم عبد الغنى  .957

 15 يوسف محمد رجب محمد  .958

 12 يوسف محمود ابراهيم احمد  .959

 13 يوسف محمود اسماعيل جلبى  .960

 11 يوسف محمود عوض عبدالرؤوف  .961

 11 محمود محمد محمود راشديوسف   .962

 10 يوسف منتصر جاد الكريم رضوان  .963

 13 يوسف ناصر محمود فريد  .964

 13 يوسف وليد محمد حسن  .965

 15 يوسف ياسر فوزى عبد الحكيم   .966

 13 يوسف يحى حموده امين  .967

 10 يوسف يحيى نصر حسين  .968
 


