
لغة اجنليزية  يشعبة اساس  

  .1 ابتسام محمد عبد اللطيف خليفه

  .2 استير نادي داود سليمان

  .3 إسراء عادل شحاتة عبد هللا

  .4 إسراء عصام هاشم عبد الكريم 

  .5 إسراء كمال كامل صالح 

  .6 إسراء محمد عبد الرؤف يوسف 

  .7 إسالم قاسم عيسى سيد

  .8 أسماء أحمد أبو الفتح 

ي على أسماء جمال الحسين  9.  

  .10 أسماء سيد جابر عبد الباقي

  .11 أشرف خميس فوزي حنا
  .12 آالء حسين محمد عبد الحكيم 

  .13 آالء عبد الناصر محمد عبد الحكيم
  .14 أمانى عثمان أحمد بدوي 

  .15 أماني عالء بغدادى حسين 

  .16 أمل جمال استمالك جندي

  .17 أمنية عبد الرحمن على عبد الرحمن 
  .18 أمنية عالء الدين محمد بكر

  .19 أمنية محمد ابراهيم محمد

  .20 أمنيه محمد لطفي أحمد
  .21 أميرة رجب هيبة سعيد 

  .22 أميمه جمال شلقامي ابراهيم
  .23 آيات أشرف عبد الحليم محمد 

  .24 آية محسن عبد القادر عبد العزيز 
  .25 آية محمود عبد الآله محمد

  .26 ايمان إبراهيم سلومة شلقامي 

  .27 بتول ماري جرجس وديع واصف
ل أحمد حسنحارث طال  28.  



  .29 حسام ياسر محمد أحمد 

  .30 حسن أحمد حسن عبد العال 
  .31 دعاء طه حسن محمد

  .32 دينا عادل محمد طلبه 

  .33 رانيا أحمد يوسف عبد النعيم
  .34 رانيا جمال محمد عبد المجيد

  .35 رانيا سمير فوزي جرجس

  .36 رانيا كامل سعيد بندي 

  .37 رحاب عبد الفتاح عطا علي ا

د زينب محمد صادق محم  38.  

  .39 سلمى محمد أحمد كامل
  .40 سلمى وائل مصطفي كامل  

  .41 سميحة أحمد عمر محمد 

  .42 سميه طهير نمر عبد الظاهر

  .43 سهيلة أشرف بكر عبودة
  .44 سهيلة أشرف محمود عبد الغني 

  .45 سهيلة شريف إبراهيم أحمد 

  .46 شيماء أحمد فؤاد عالم
  .47 شيماء بدر صالح محمد 

زيز عبد العزيز ناصر أنور عبد الع  48.  

  .49 عال مخلص ماضي شلقامي 

  .50 علياء على محمد محمد 

  .51 عمرو مجدي أحمد فؤاد

  .52 فاطمة حمدين امبابي على

  .53 فاطمة ممدوح محمود إسماعيل

  .54 فردوس عبد الحميد على عبد اللطيف 

  .55 قاسم عربي فولي على
  .56 ليديا وليم أيوب فرج  

  .57 مايكل راضي جرجس جبران 



  .58 مريان ميالد متى اسطفانوس 
  .59 مريم أمير فوزي ناغي 

  .60 مريم حزين كتكوت أحمد 

  .61 مريم حنا زكريا رزق 

  .62 مريم كامل غطاس كامل

  .63 مريم مجدى يوسف مكسيموس

  .64 مريم مالك رشدي جرجس

  .65 مكاريوس مرقس لويس حبيب 

  .66 منار جمال محمد عبد الحميد محمد

  .67 منار ماهر محمد عباس
سين محمد مها محمد ح  68.  

  .69 ميار ماجد محمد محمد 

  .70 نادية عبد الملك سيد يوسف
  .71 نرمين أشرف رفعت فيلبس

  .72 نرمين عبد الرازق محمد على

  .73 نرمين نعمان خليل مجلي

  .74 نورا ناجى طه محمد 

  .75 نورهان عبد النعيم درويش مصطفى 

  .76 نورهان محمد طه عبد الغني
  .77 هاجر أبو اليزيد محمد عرابي 

مد عثمان محمد هاجر مح  78.  

  .79 هدى ربيع أحمد محمد
  .80 هدى كسبان محفوظ توني

  .81 هدير أحمد محمد فريد

  .82 ياسمين عبد االقادر عابدين يونس

  .83 وفاء اشرف مصطفى عبد المحسن

  .84 هاجر اشرف عامر

  .85 كرستين هاني زكى سوريال

  .86 حسين شحاتة حسنى



  .87 يوسف نجيب منير

  .88 دعاء رضا فوزى 

جلىايرينى كمال عبده م  89.  

  .90 منال مختار ابو الحسن

  .91 مينا نبيل كامل

  .92 هاجر عبدهللا عبد الوهاب

  .93 مروة عبد اللطيف صادق

  .94 هاجر كمال محمود اسماعيل

  .95 كيرلس صبحى وهبة

  .96 ياسمين جبر عبد الهادى

  .97 ناردين عزيز بشرى 

  .98 هناء عاطف رزيق

  .99 اروى بهاء محمد محمد

  .100 سارة وسيم يوسف مكسيموس

محمد حافظشروق خالد   101.  

  .102 ايمان رضا لطفى صبحى

  .103 ايه صالح يوسف سيد

  .104 ايه احمد شلقامى احمد

  .105 رانيا فرج ميخائيل خليل

  .106 مروة احمد عبد الحميد عبد الحكيم

  .107 اسماء خالد عبد العظيم

  .108 نسمة اشرف احمد محمد

عبد هللامروة محمد محمد   109.  

  .110 سهيلة عز الدين يوسف محمد

    



 


