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 اسم الطالب م
 مريم محمد سميح مهيدي 1
 ىبة صالح أحمد عبد الرازق  2
 روان مصطفى عبد النبي عبد الرحمن  3
 أسماء أشرف عبد الرؤف طلبو  4
 اية جمال عبد الغني محمد  5
 محمد عادل فوزي عبد اللطيف 6
 ماري عماد لويز جرجس 7
 مريم ماجد ظريف  ذكي 8
 ايمان حمدي ناصر محمود  9

 ىدير يحيى عبد البديع محمد  11
 حسن عربي فؤاد حسن  11
 اروه راضي رمضان حافظ 12
 عبدالرحمن مؤمن فكري اسماعيل 13
 آية احمد صدقي ازىري 14
 علياء حسن سليمان احمد 15
 منال موريس رشدي أمين  16
 وردة عبدالناصر محمد سيف 17
 الغني عبد المعتمد عبد الغنيكريمو عبد  18
 مريم مصطفى أحمد راغب 19
 أسماء محمد حمدي علي  21
 محمد نبيل محمد منير عبدالكريم 21
 عبد العزيز سمير عبد العزيز علي 22
 سامر سعد عزمي جرجس 23
 ايمان ماىر عبد النبى ابو النور 24
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 باسنت عصام فضل شحاتو 25
 عبداهلل طارق معاز عبدالباقي  26
 فاطمة احمد محمود عبدالعال 27
 أبوبكر فتحي صابر سعيد  28
 احمد ناصر عبد الحكيم احمد 29
 أسماء خلف محمد عبدالمجيد 31
 أحمد عبداللطيف مهدي عبداللطيف 31
 محمود جمال محمد محمود 32
 اسراء احمد محمود ريدى 33
 ميرنا صبحي عبيد حنا 34
 عبداهلل يوسف عبداهلل محمد 35
 ماريو عصام عيسي حلمي 36
 ريم شاىر عبدالاله عبد الرحيم 37
 احمد محمد فتحي محمد 38
 محمود جمال محمد حسين 39
 اميره عصام علي محمد 41
 نورىان محمد كمال عبدالمطلب 41
 ىاجر عبد الهادى احمد احمد 42
 مروة عارف عبدالحميد طلب 43
 والء محمد علي نجيب 44
 نورا محمد على عبد الغنى 45
 اغاثي عادل منير فهمى   46
 نورىان محمود فتحى ابراىيم 47
 محمد رضا محمد عبد الحكيم 48
 ىناء فؤاد يوسف صالح  49
 خلود أحمد محمد عمر  51
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 أمنية أسام صالح عبد الجواد  51
 مارينا عادل وليم جاب اهلل 52
 عبد البديع عبد الحليم ماب صالح 53
 أحمد نجاح محمد عبد النبي 54
 محمود مسامح محمد عبد العليم 55
 شريف حمدي توفيق جيد 66
 عبد اهلل أسامة عبد اهلل ربيع 67
 أحمد علي حسب اهلل أبو العال 68
 إسراء شعبان علي سعد 69
 آية عبد النعيم محمد عبد الكريم 71
 الخالقبسمة بهاء محمد عبد  71
 جرجس عبد المسيح صالح عيسى 72
 جورج سامي بشري عوض  73
 حماس علي عثمان محمد 74
 كيرلس ارميا يعقوب خليل 75
 دينا رضا مهدي محمد 76
 سهام أحمد محمد عبد الجابر 77
 محمد رجب عبد الاله عبد الودود  78
 علي رمضان عوني أحمد 79
 يوسف عصام عنتر محمد 81
 خلف سيد مهنىىدى  81
 والء جمال علي يوسف 82
 نهاد دياب عبد المعز زيان 83
 ياسمين إسماعيل عبد النعيم علي 84
 محمد فريد أنياظ مناع 85
 محمد رمضان مختار خليفة 86
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 أسماء عاشور شحاتة بكر 87
 نجالء عصمت حممي محمد 88
 أمنية عبد الفتاح عبد المالك عبد الفتاح 89
 أيمن حسين صابرشروق  91
 الشيماء قطب محمد جاب اهلل 91
 نرمين خمف فكري شاكر 92
 فادية ميالد أنور صادق 93
 دعاء خمف فاروق حنفي 94
 نورىان منتصر كامل محمد 95
 كرستين حنا شحاتة ناشد 96
 نانسي جوزيف دانيال عياد 97
 مريان مسعود مجمي برسوم 81
 ىدى عبد الرحمن أحمد بشندي 81
 عاصم محمد حماد عبد الحميد 82
 شيماء عبدالناصر حسن عمي 83
 خالد محمد عبدالمنعم محمود 84
 روان محمود فوزي رياض 85
 ىند محمود طو عمي 86
 ياسمين عمي محمود عبدالعزيز 87
 مريم عصام الدين محمد ذكي 88
 محمود جمال عبدالقادر أبوزيد 89
 الشيماء عمي أحمد محمد 91
 داليا أحمد خيري ضاحي 91
 ايو نشأت محمد عثمان 92
 عبير سيد يوسف سيد 93
 رباب أحمد إبراىيم أحمد 94
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 مريم مصطفي حسين مصطفي 95
 مارينا عادل سيد سعد 96
 ميار عمي عبدالسالم محمد 97
 محمد رجب رزق حسين 98
 إيمان عبداهلل محمد حممي عبداهلل 99

 اىداء طو حسن محمد 111
 آالء محمد إبراىيم خالف 111
                                       أية الصديق محمد نادر 112
 صالح أحمد صالح نظير 113
 شروق محمود سعيد محمد 114
 محمد السيدشاىنده صالح  115
 شيماء محمد صابر محمد 116
 مريم عماد فميمون حزقيال 117
 ميري وجيو لمعي إبراىيم 118
 مريم ادوارد يونان حنس 119
 شيماء عبدالرحمن محمد محمد 111
 شنودة تاوضروس يوسف تاوضروس 111
 سمسبيل محسن أحمدعمي 112
 طارق مصطفى محمود عبد الجواد 113
 صموئيل مقبل منير جرجس 114
 االء نور الدين صالح مرسي 115
 حنان حسن بدر التوني محمد 116
 الحميم أمنة عمي رشدي عبد 117
 آمال ابراىيم محمد محمود 118
 أحمد مدحت محمد أحمد 119
 ابراىيم صالح ابراىيم عمي 121
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 اسالم ياسر كمال محمد 121
 رفيدة رجب عبد الحميد سميمان 122
 سيد رجب سيد أحمد 123
 أحمد حسين مرعي عبد المجيد 124
 أمل أحمد نادي أحمد 125
 المنعمبثينة مجدي محمد عبد  126
 جييان شناوي محمود أحمد 127
 عبد اهلل أحمد عبد الصمد عبد الرحمن 128
 عمر جمال محمد محمد 129
 شرين دسوقي ابراىيم عبد الغفار 131
 صابرين محمد عبد المطيف عمي 131
 عبير ناصر شوبك عمى 132
 عبدالرحمن أحمد عطية عبدالكريم 133
 عمي رمضان فتحي إبراىيم 134
 فاظمة عمي صالح محمد 135
 كيرلس جمال موريس عبداهلل 136
 ميا غانم محمد الطيب عبداليادي 137
 رانيا كمال أحمد عبدالمطيف 138
 جيان أحمد إبراىيم عبدالغني 139
 محمد عمي سيف النصر محمد عبدالمالك 141
 محمد شعبان رجب كامل 141
 محمد أحمد مفتاح عبدالعاطي 142
 رجب سيد عبدالرحيم مريم 143
 منار عادل عبدالفتاح عبدالحكيم 144
 محمد خمف رشدي عبدالفضيل 145
 محمد خالد انور عبدالمجيد 146
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 والء شعبان عبدالفتاح حسين 147
 إنجي نبيل يونان ميخائيل 148
 نورىان راضي محمد عثمان  149
 رفقة حنا متى جاد الرب  151
 الحكيممحمد سيد رجب عبد  151
 حسين محمد بسيوني زايد زىير  152
 ماير صالح صاروفيم كامل  152
 منير صدقي صديقكيرلس  153
 عماد موسى شاكر فرج 154
 أبو العمران محمد أبو العمران عمار  155
 محمد خمف عمي زقزوق  156
 ىناء بحر تادرس حنا 157
 عبدالمسيح رضا جابر غطاس 158
 عبدالبديع رياضاسراء عادل  159
 خمود عمي احمد السيد 161
 حسناء نشأت عبدالباقي عبدالرحمن 161
 منار مرعي حسب اهلل محمد 162
 منة اهلل رجب شعبان مخموف 163
 مروة عوني فرج حبيب  164
 صباح ربيع عبدالحفيظ عبداليادي 165
 نورىان اسامو مصطفى عمي 166
 عبدالعظيمىمس عبدالعظيم محمود  167
 والء محمد عمي طو 168
 احمد مخموف بدوي عمي 169
 ثناء عماد ىالل لبيب 171

 


