
المستوىاالسم باللغة العربیةالكود
الثانيآالء عبداللطیف خمیس محمد180029526
الثانيآن أشرف حلمى اسخرون280029527
الثانيآیات رضا على عثمان380029528
الثانيآیه رمضان حجاج محمد480029529
الثانيآیه محمد شوقى عبدالحلیم580029530
الثانيأحالم طلعت بسیونى عبدالحلیم680029531
الثانيأروى سعید مصطفى صالح780029532
الثانيأروى فاضل محمد عبد الرحیم880029533
الثانيأروى محسن عبد العظیم محمد980029534

الثانيأسراء خلف احمد عبد العلیم1080029535
الثانيأسماء حمدى محمود عبدالھادى1180029536
الثانيأمنة محسن حسانین توفیق1280029537
الثانيأمنیة حسام الدین منیر مصرى1380029538
الثانيأمنیة فایز احمد حسن1480029539
الثانيأمنیه محمد نصر خالد1580029540
الثانيأنتونى وجدى ولیم ریاض1680029541
الثانيأنطونیوس مجدي عدلي بشریدة1780029542
الثانيإسراء محمد ابراهیم محمد1880029543
الثانيإیمان كامل عبدالعال كامل1980029544
الثانيإیناس فتحى عبدالعزیز سید2080029545
الثانيئاالن رمضان مصطفى نوري2180031962
الثانيابانوب محروس فوزى عبدالمالك2280029546
الثانيابرام جرجس ملك جرجس2380029548
الثانيابرام سالمه سالمه یوسف2480029549
الثانيابرام عماد فاروق عبد المالك2580029550
الثانيابرام مجدى ودیع صبح2680029551
الثانيابرام محروس فرحان نصر2780029552
الثانيابرام ممدوح راشد عزیز2880029553
الثانيابرام نادى میخائیل بولس2980029554
الثانيابراهیم اسماعیل محمد حسن3080029555

Second Year -  section (A1)



المستوىاالسم باللغة العربیةالكودم
الثانيابراهیم سید ابراهیم عبد العاطى180030629
الثانيابراهیم عبد الاله فوزي سالم280029556
الثانيابراهیم عبدالرحیم فھمى عبدالرحیم380029557
الثانيابراهیم عنتر عبد الحمید حسن480029558
الثانيابراهیم عیاد صلیب بولس580023891
الثانياحمد اسامة احمد البدرى محمد680029559
الثانياحمد اشرف صالح عثمان780029560
الثانياحمد اشرف عبدهللا ابراهیم880029561
الثانياحمد ایمن ابو بكر شواط980029562

الثانياحمد ایمن عبدالمعز ابو زید1080029563
الثانياحمد ایمن فاروق درویش1180029564
الثانياحمد جمال تونى محى الدین1280029565
الثانياحمد جمعه عبد الستار محمد1380029566
الثانياحمد حاتم محمد كامل1480029567
الثانياحمد حسام احمد مرسى1580029568
الثانياحمد حسن ابو بكر احمد1680029569
الثانياحمد حسن احمد محمد احمد مقرب1780029570
الثانياحمد حسن عبدالمحسن حسن1880029571
الثانياحمد حماده رجب تغیان1980029572
الثانياحمد حماده صالح راغب2080029573
الثانياحمد حمدى محمد مخلوف2180029574
الثانياحمد خالد شعبان عبد الكریم2280029575
الثانياحمد خالد عبد الرازق صابر2380029576
الثانياحمد رفعت محمود نصر الدین2480029577
الثانياحمد زكى محمد محمد2580029578
الثانياحمد سالمة ربیع عبد الرحیم2680029579
الثانياحمد سمیر احمد بخیت2780029580
الثانياحمد صالح جمال فؤاد2880029581
الثانياحمد طارق محمود محمد2980029582
الثانياحمد طارق مصطفى على3080029583

Second Year -  section (A2)



المستوىاالسم باللغة العربیةالكودم
الثانياحمد طه طلبه سید180023907
الثانياحمد عبد السالم عبد الجواد عبد ربه280029585
الثانياحمد عصام امام منصور380029586
الثانياحمد على احمد احمد480029587
الثانياحمد عماد الدین رشدى حسین580029588
الثانياحمد عمرو عبد الرحیم ابراهیم680030823
الثانياحمد محمد ذكى احمد780029589
الثانياحمد محمد سید شحاته880029590
الثانياحمد محمد عبد الرحیم محمد980029591

الثانياحمد محمد عبدالحمید مناع1080029592
الثانياحمد محمد عبدالفضیل احمد1180029593
الثانياحمد محمد عدلى مسلم1280029594
الثانياحمد محمود احمد على1380029595
الثانياحمد مدحت احمد عبدالحفیظ1480029596
الثانياحمد معني علي غرباوي1580029597
الثانياحمد منصف دیاب صدیق1680029598
الثانياحمد ناجح عبدالعظیم توفیق1780029599
الثانياحمد ناصر عبدالعزیز عبدالمھمین1880029601
الثانياحمد نشأت خالف أمین1980029602
الثانياحمد یاسر اسماعیل احمد2080029603
الثانياحمد یوسف عبدالتواب عبدالعال2180029604
الثانيادهم طارق فتحى محمد عامر2280030711
الثانياروى ربیع شعبان خلف2380029605
الثانياروى عصام محمد صابر2480029606
الثانياسامه عبد العزیز محمد شاذلى2580031938
الثانياسراء أبو العال محمد احمد2680029607
الثانياسراء ابراهیم عبد الحمید احمد2780029608
الثانياسراء احمد محمد احمد2880029609
الثانياسراء احمد محمود خلیفة2980029610
الثانياسراء احمد مھدى اسماعیل3080029611

Second Year -  section (A3)



المستوىاالسم باللغة العربیةالكودم
الثانياسراء بلیغ فھمى مھنى180029612
الثانياسراء حجاج عبدالمنعم حسین280029613
الثانياسراء حسین حسن محمد380029614
الثانياسراء رمضان عبد الحلیم عبد اللطیف480029615
الثانياسراء سید محمود عبد المجید580029616
الثانياسراء شعبان سیوفى على680029617
الثانياسراء عامر محمد محمد780029618
الثانياسراء عبد الناصر سید معبد880029619
الثانياسراء عزت محمد حسین980029620

الثانياسالم خلف عبد الفتاح حافظ1080029621
الثانياسالم كیالنى عثمان عثمان محمد1180030906
الثانياسماء ابراهیم كامل علي1280029622
الثانياسماء احمد حسن عارف1380029623
الثانياسماء خالد راضى عبد الجواد1480030633
الثانياسماء رزق علي محرم1580029624
الثانياسماء رمضان فتحى محمد1680029625
الثانياسماء سالمه محمد عبد الھادى1780029626
الثانياسماء عبد الغني محمد عبد الغني1880029627
الثانياسماء عكاشه عبدالوهاب عبدالعلیم1980029628
الثانياسماء محمد عبد الرحمن ابراهیم2080029629
الثانياسمه صالح زكى محمد2180029630
الثانيافنان محسن عثمان مھدى2280029631
الثانياالء جبر محمد أحمد2380029632
الثانياالء حداد شعبان صاوى2480029633
الثانياالء حماده عبد الحمید حسن2580029634
الثانياالء حمدى حسن محمد2680029635
الثانياالء رجب یحیي حسن2780023960
الثانياالء یسري عبد الحمید احمد2880029636
الثانيالشیماء محمد عبد العلیم محمد2980029637
الثانيالشیماء هاني جعفر مھني3080023968

Second Year -  section (B1)



المستوىاالسم باللغة العربیةالكودم
الثانيالھام ایھاب عمر بكر180029638
الثانيالھام سعید عبدالمجید محمود280029639
الثانيالھام نادى لطفى عبدالرازق380029640
الثانيالھیثم فوزى عبدالعلیم محمود480029641
الثانيامانى رجب قبیل محمود580031944
الثانياماني رمضان رجب معیص680029642
الثانياماني سعید ابراهیم احمد780029643
الثانيامل راضى عبد الرؤوف ابو اللیل880029644
الثانيامل نبیه احمد عبد العظیم980029645

الثانيامنه احمد محمود عبدالمنعم1080029646
الثانيامنیة محمد عبد السالم محمد1180029647
الثانيامنیه اشرف عبد السالم مرزوق1280029648
الثانيامنیه محمد سلیمان عیسى1380029649
الثانيامنیه محمود حسن عبد العزیز1480029650
الثانيامیره ابراهیم محمد جالل1580029651
الثانيامیره سعد محمد خلف هللا1680029652
الثانيامیره عصام عمر عبد الظاهر1780029653
الثانيامیره محمد كامل عبد العظیم1880029654
الثانيامیره هالل جابر عبد الجابر1980029655
الثانيامیمه حسن احمد عبد الجواد2080029656
الثانيانتصار صالح محمد حسان2180029657
الثانيانجى خلیل راجى كامل2280029658
الثانيانجى میالد وهیب نصیف2380029659
الثانيانطونیوس بولس یونان عبد السید2480029660
الثانيانطونیوس سمیر كامل ابراهیم2580029661
الثانيانطونیوس مجدى فؤاد تاوضروس2680029662
الثانيایة هللا عاطف عبد الفضیل عبد الوهاب2780029663
الثانيایالرى اشرف ثروت مسعد2880029664
الثانيایمان ابراهیم عبدالحكیم علي2980029665
الثانيایمان احمد محمد ابو اللیل3080029666

Second Year -  section (B2)



المستوىاالسم باللغة العربیةالكودم
الثانيایمان اسماعیل محمود سید180029667
الثانيایمان حمدى محمد شعبان280029668
الثانيایمان صالح عبد العزیز یوسف380029669
الثانيایمان عادل عبد الرحمن احمد480029670
الثانيایمان عبدالقادر خلف فرغلى580029671
الثانيایمان فؤاد عبد المنعم عبد العزیز680029672
الثانيایمان فولى محمد مسعد780029673
الثانيایمان محمد علي عبدالرحیم880029674
الثانيایناس جابر محمد مرسي980029675

الثانيایناس محمد فتحي احمد1080029676
الثانيایه محمد احمد محمد1180029677
الثانيایه محمد جمال حمزة احمد1280029678
الثانيایه محمد محمود محمد1380029679
الثانيایھاب نجاح سلیمان عبد السید1480029680
الثانيباهر مدحت نادي فھیم1580029682
الثانيباهى احمد جمال على السطوحى على ابراهیم1680029683
الثانيبراءه محمد سید على یوسف1780029684
الثانيبرهام مودوع برهام سرجیوس1880029685
الثانيبسمة مجدى محمد هاشم1980029686
الثانيبسمله امیر احمد عبد هللا2080029687
الثانيبسمه عبدالجواد شلقامى عبدالحفیظ2180029688
الثانيبسنت سامى حسن رشوان2280029689
الثانيبسنت یوسف بولس حنا2380029690
الثانيبشار محمد محمد عبد العزیز2480029691
الثانيبطرس صفوت شنوده حنا2580029692
الثانيبالل على خلیفه اسماعیل2680030875
الثانيبوال عصفور عطیه عبده2780029693
الثانيبیتر سمیر شفیق حبیب2880024018
الثانيبیتر عید یوسف عوض2980024019
الثانيبیتر فادى شفیق یعقوب3080029694

Second Year -  section (B3)



المستوىاالسم باللغة العربیةالكودم
الثانيبیشوى امیر كمال قصدهللا180029696
الثانيبیشوى جمال حكیم اسعد280029697
الثانيبیشوى جورج لطفى راشد380029698
الثانيبیشوى عادل عبد المسیح جرجس480029699
الثانيبیشوى عونى عادل صاروفیم580029700
الثانيبیشوى مینا نمر عبد المالك680029701
الثانيبیشوى نبیل امیل سولایر780029702
الثانيتریفینا سامي نبیه خزام880029703
الثانيتسنیم احمد عبد المالك هاشم980029704

الثانيتسنیم محمود محمد اسماعیل1080029705
الثانيتوماس میالد حبیب جرجس1180029706
الثانيثریا رمضان نجیب محمد1280024031
الثانيجمال عبدالناصر محمد محمد1380029707
الثانيجھاد احمد شعبان راتب1480029708
الثانيجھاد طه سید عبد الحى1580029709
الثانيجھاد عبد الناصر احمد عبد اللطیف1680029710
الثانيجورج ثروت زكى جید1780029711
الثانيجورج عماد یعقوب ابراهیم1880029712
الثانيجورج ماهر اسحق حرز1980029713
الثانيجون هاني صادق ایلیا2080029715
الثانيجوى اشرف رشید صموئیل2180029716
الثانيجوى جمیل راغب ساویرس2280029717
الثانيجیسكا عاید غالى فرج هللا2380029718
الثانيجیھان انور محمد خلیل2480029719
الثانيحاتم محمد سید محمد2580029720
الثانيحازم احمد صالح محمد2680029721
الثانيحازم احمد محمد احمد2780029722
الثانيحازم جمال محمد مھني2880029723
الثانيحازم على محمد محمود2980029724
الثانيحازم محمد عبد الرحمن عبد الجابر3080029725

Second Year -  section (C1)



المستوىاالسم باللغة العربیةالكودم
الثانيحازم محمد عبد العزیز محمد180031958
الثانيحازم محمد على عبد الحى280029726
الثانيحبیبة حمادة على عبد الرحیم380029727
الثانيحسام علي عباس شعبان480029728
الثانيحسام مجدى مرسى نصیر580029729
الثانيحسن احمد عصام حسن صالح680029730
الثانيحسن حسنى مختار حسن780029731
الثانيحسن شاذلي احمد مھني880029732
الثانيحسناء محمد عطا محمد980029734

الثانيحسین احمد عطیة محمد1080029735
الثانيحسین موسى المطیر1180031946
الثانيحال مدحت علي عبدالعزیز1280029736
الثانيحنا نمر غالى شخلول1380029737
الثانيخالد جمال كامل یحى1480029738
الثانيخالد محمد خالد كفافى1580029739
الثانيخالد مصطفى عبدالحمید احمد1680029740
الثانيخالد نجیب خالد عبد اللطیف1780029741
الثانيخدیجة خالد على طه1880029742
الثانيخدیجه شعبان مصطفى السید1980029743
الثانيخدیجه ناجح احمد مخلوف2080029744
الثانيخضراوى سعد عبدالحمید خضراوى2180029745
الثانيخلف مختار عبدالسالم عبداللطیف2280029746
الثانيخلود خلیل علي عبدالوهاب2380024062
الثانيخلود ممدوح محمد عرابى2480029747
الثانيخیرى سالم خیرى عبد هللا2580029748
الثانيدالیا خالد محمود عبد الحي2680029749
الثانيدعاء سلطان احمد عثمان2780029750
الثانيدعاء مصطفي صبره عبد الغني2880029751
الثانيدمیانة عزیز شھدى عزیز2980029752
الثانيدمیانه ابراهیم حلمي ابراهیم3080029753

Second Year -  section (C2)



المستوىاالسم باللغة العربیةالكودم
الثانيدیاب عاشور دیاب صدیق180030805
الثانيدیفید عادل فایز ویصا280029754
الثانيدیفید مارى نجیب كامل380029755
الثانيدینا عبد هللا احمد عبد هللا480029756
الثانيدینا عبد الناصر ابو زید سطوحى580029757
الثانيرؤي محمد صالح عبد العزیز680029758
الثانيرامى خلف قلینى بسطه780029759
الثانيرامى میشیل یوحنا بطرس880029760
الثانيرانیا حسن مھنى امین980029761

الثانيرانیا سید صابر عبدالحمید1080029762
الثانيرانیا على عبد هللا محمد1180029763
الثانيرانیا مارى عبده بطرس1280029764
الثانيرانیا یوسف عمر عیسى1380029766
الثانيربي جمال فاروق عبدالحلیم1480024085
الثانيرحاب رضا محمد محمد1580029768
الثانيرحاب مصطفي على محمد1680029770
الثانيرحمه جمال عمر كامل1780029771
الثانيرضوى مجدى حسین عبد التواب1880029772
الثانيرقیة رمضان كامل عثمان1980029773
الثانيرنا عبدهللا عبدالسالم عبد هللا2080029774
الثانيروز مجدى عبد الكریم محفوظ2180030877
الثانيروال محمد الشربینى محمد2280029776
الثانيرونى هنى زكى میخائیل2380029777
الثانيریحاب عبد التواب صابر عبد المجید2480029778
الثانيریم حسن احمد حسن2580029779
الثانيریم محمود منصور ابوالسباع2680024098
الثانيریم نصار عبدالحمید على2780029780
الثانيریمون عصام جرجس حنا2880029781
الثانيریموندا فرید هزلى فرج2980029782
الثانيریھام سعد ابو المجد حسین3080029783

Second Year -  section (C3)



المستوىاالسم باللغة العربیةالكودم
الثانيریھام سید محمد خفاجى180029784
الثانيزیاد احمد محمد عبدالصمد280024106
الثانيزیاد اسامه احمد محمد380029786
الثانيزیاد طه محمد عبدالقادر480029787
الثانيزینا عبدالناصر عرفان میصر580029788
الثانيزینب احمد حسن محمد680029789
الثانيسارة عبدالعزیز احمد عبدالعزیز780029790
الثانيسارة نجاح راسخ احمد880029791
الثانيساره احمد شوقت محمد980029793

الثانيساره اسامه امین احمد1080029794
الثانيساره السید قاسم السید1180024113
الثانيساره صبحى یعقوب یوسف1280029795
الثانيساره عبدالفتاح رجب على1380029796
الثانيسالي مالك ریاض ذكي1480029797
الثانيسامح نادى فضل كالم1580029798
الثانيسامر مالك حبیب ایوب1680029799
الثانيساندرا اسامة زاهر سمعان1780029800
الثانيستیفن مدحت هنرى فھیم1880030825
الثانيسعید عبد الحسیب حسن محمد1980029801
الثانيسكینه على شحاته محمد2080031930
الثانيسلمى حمدى عبدالحمید عبدالرحمن2180029803
الثانيسلمى طارق حسن حسن2280029804
الثانيسلمى محمد الشریف على عبد الغنى2380029805
الثانيسلوى رمضان هارون حافظ2480029806
الثانيسماء عمر ابراهیم على2580029807
الثانيسمر سید عبد الرحیم محمد2680030856
الثانيسمیر عماد سمیر اسكاروس2780029808
الثانيسھا اشرف على فھمى2880029809
الثانيسھا فرغل عبد العظیم متولى2980029810
الثانيسھام حمدى رحیل موسى3080029811

Second Year -  section (D1)



المستوىاالسم باللغة العربیةالكودم
الثانيسھیلة كمال محمد على180029812
الثانيسھیله احمد صادق عبد الغنى280029813
الثانيسھیله محمد عبدالعزیز على380029814
الثانيسھیله محمد فاروق عبدالحفیظ480029815
الثانيسلمى جمال محمد احمد580029802
الثانيسوزان بدیع على عبد الصمد680029816
الثانيسید ابراهیم سید شحاتة780029817
الثانيسیف الدین ولید صالح محمد880029818
الثانيشادى ایمن رفعت حبیب980029820

الثانيشذا عامر عبد الشافى دسوقى1080029821
الثانيشروق خالد فؤاد عالم1180029822
الثانيشروق شعبان مصطفى عبد اللطیف1280031915
الثانيشریف عمرو عبد السالم على1380029823
الثانيشمس احمد محمد معوض1480029825
الثانيشھاب شمس ابو بكر احمد1580029826
الثانيشیرین رافت كیرلس عبد المالك1680029827
الثانيشیرین سید نادى امین1780029824
الثانيشیماء حسین موسى عبدالودود1880029828
الثانيشیماء طه سعید امین1980024146
الثانيشیماء محمد شاكر إبراهیم2080029829
الثانيشیماء نجاح عربید حسین2180030709
الثانيصابرین محمد حمدى مصطفى2280029830
الثانيصابرین محمد شحاتة محمد2380029831
الثانيصافى اشرف صافى محمد2480029832
الثانيصفاء ضاحى جمال احمد2580029833
الثانيصالح اشرف رشدى عبد العظیم2680030822
الثانيصموئیل حنا عبد المالك بطرس2780029834
الثانيضحى إسماعیل عبد المنعم سلیمان2880029835
الثانيضحى طارق محمد بھاء الدین احمد2980029836
الثانيضحى مصطفى عبد الموجود احمد حسن3080029837

Second Year -  section (D2)



المستوىاالسم باللغة العربیةالكودم
الثانيضیاء عاطف احمد سنوسى180029838
الثانيضیاء عبدالكریم انور عبد هللا280029839
الثانيطارق محمد عماد الدین حسن على اسماعیل380029840
الثانيطارق منتصر عبد المنعم محمود480029841
الثانيطه احمد احمد على580029842
الثانيطه وجیه ابراهیم صالح680030827
الثانيعادل محمد احمد محمد780029844
الثانيعاصم سعد محمد شحاته880029846
الثانيعاصم محمد احمد سید980030839

الثانيعاصم محمد محمد السید1080029847
الثانيعاصم محمود عبد الرحمن محمود1180030902
الثانيعایده عبد المسیح شحاته یعقوب1280029848
الثانيعبد التواب محمد عبدالتواب عبد العظیم1380030903
الثانيعبد الحمید احمد محمد حسن1480029849
الثانيعبد الرحمن احمد محمود محمد1580029850
الثانيعبد الرحمن اشرف محفوظ محمود1680029851
الثانيعبد الرحمن اشرف محمود محمد معوض1780030712
الثانيعبد الرحمن جمال فتحى محمد1880029852
الثانيعبد الرحمن حجازى عبد الرحمن محمد1980029853
الثانيعبد الرحمن رضا یوسف محمد2080029854
الثانيعبد الرحمن رمضان على سید2180029855
الثانيعبد الرحمن طلعت عباس عبد العظیم2280030889
الثانيعبد الرحمن طه حسن محمد2380029856
الثانيعبد الرحمن عادل مصطفى محمد2480029857
الثانيعبد الرحمن عارف عید عارف2580029858
الثانيعبد الرحمن عبد الغني حسن عبد الغني2680029859
الثانيعبد الرحمن عید محمد على2780029860
الثانيعبد الرحمن محمد جمال خلیل2880029861
الثانيعبد الرحمن محمود صالح فتح الباب2980029862
الثانيعبد الرحمن مختار عبد هللا عبد هللا3080029863

Second Year -  section (D3)



المستوىاالسم باللغة العربیةالكودم
الثانيعبد الرحمن مصطفى احمد احمد الفولى180029864
الثانيعبد الرحمن منصف محفوظ محمود280029865
الثانيعبد الرحمن ناصر عباس دردیر380029866
الثانيعبد العزیز احمد رشدى محمد480031877
الثانيعبد هللا احمد فواز راضى580030713
الثانيعبد هللا احمد محمد عبد العزیز680029867
الثانيعبد هللا جود محمد عبد الرازق780029868
الثانيعبد هللا عادل جابر ریدى880029869
الثانيعبد هللا على محمد محمد رضوان980029870

الثانيعبد هللا عمر على عبد الاله1080029871
الثانيعبد هللا مدكور ابوسمره عبد الجید1180029872
الثانيعبد المسیح ظریف ایلیا جاد الكریم1280029873
الثانيعبدالرحمن إبراهیم عبد هللا مھنى1380029874
الثانيعبدالرحمن سید عودة عبدالغنى1480029875
الثانيعبدالرحمن شعبان حسین محمد1580029876
الثانيعبدالرحمن طلعت سید احمد1680029877
الثانيعبدالرحمن محمد فتحى محمود1780029878
الثانيعبدهللا ابراهیم محمد اسماعیل1880029879
الثانيعبدهللا احمد محمد على1980029880
الثانيعبدهللا اسامه عبدهللا عباس2080029881
الثانيعبدهللا محمد جالل على2180029882
الثانيعبدهللا محمد یوسف عبد الحفیظ2280029883
الثانيعزة عبد هللا سید جاد2380029884
الثانيعزیز عادل عزیز لبیب2480029885
الثانيعصام محمد راشد عبود2580031964
الثانيعصام محمد شوقى عبد المجید2680029886
الثانيعلى احمد على صبرى سید2780029887
الثانيعلى احمد عید على2880029888
الثانيعلى صابر محمد عبدالتواب2980029889
الثانيعلى محمود على شلقامي3080029890

Second Year -  section (E1)



المستوىاالسم باللغة العربیةالكودم
الثانيعلیاء حسن عبد المالك عبد المتجلى180029891
الثانيعماد عبدالمسیح بباوى شاكر280029892
الثانيعمر احمد اسماعیل محمد380024200
الثانيعمر محمد ذكى على480029893
الثانيعمر محمد نجیب راتب580029894
الثانيعمر ناصر سعد احمد680024203
الثانيعمر ناصر شفیق حمادة780029895
الثانيعمر ناصر عبدالعظیم خلیل880029896
الثانيعمرو عبد الناصر صدقى على980030718

الثانيعمرو محمد عوض عبدالغفار1080029897
الثانيعمرو محمود نجیب محمد1180029898
الثانيعمرو ناجى مصطفى عبدالحى1280029899
الثانيعھد محمد عبد الوهاب توفیق1380029900
الثانيغادة صالح عبدالخالق عبدالحلیم1480029901
الثانيغادة محمد سمیر عبد الرحمن1580029902
الثانيغاده یونس عبد العلیم عبد الجواد1680029903
الثانيفادى اشرف شاكر جورجى1780029904
الثانيفادي فرج طھیر خلیفه1880029906
الثانيفارس محفوظ مكرم شخلول1980029907
الثانيفارس مصطفى كامل محمد2080029908
الثانيفاطمة محمد عبد العظیم علي2180029909
الثانيفاطمه صفوت كامل عبد الحسیب2280029910
الثانيفاطمه على سید احمد2380029911
الثانيفاطمه فرج مصطفي علي2480024215
الثانيفاطمه محمد ناجي علي عبدالرحمن2580029912
الثانيفاطمه ولید محمد رجب محمد بدوى2680031109
الثانيفایق عید فایق وهبه2780029913
الثانيفداء خلف محمد محمد االنصارى2880030920
الثانيفداء كامل منصور مفتاح2980029914
الثانيفرح احمد محمد نبیشي3080029915

Second Year -  section (E2)



المستوىاالسم باللغة العربیةالكودم
الثانيفرح ایمن محمد حسنین180029916
الثانيكارول ایھاب انور نصیف280029917
الثانيكارولین نبیل فوزى ولسن380029918
الثانيكرستینا ماهر مالك بانوب480029919
الثانيكریم خلف شحاته احمد580024229
الثانيكریم محمد زین العابدین محفوظ680029920
الثانيكریم محمد عبد الرحیم محمد780029921
الثانيكیرلس دمیان عجایبى دمیان880029922
الثانيكیرلس سلیمان عبدالمالك سلیمان980029923

الثانيكیرلس ماجد صادق ملك1080029924
الثانيكیرلس ممدوح ملیكة تاوضروس1180029925
الثانيكیرلس موریس محفوظ مبارك1280029926
الثانيكیرلس میخائیل امین میخائیل1380029927
الثانيكیرلس میالد وجیه میخائیل1480029928
الثانيلؤى حسین محمود ابراهیم1580029929
الثانيالرا محمد احمد رجائى عبد العزیز1680029930
الثانيلمیاء رجب صالح عباس1780029931
الثانيلمیاء محمد ربیع محمد عبد الغنى1880029932
الثانيلوسیان نادى اسحق ابراهیم1980029933
الثانيلیدیا میالد شحاته زكى2080029934
الثانيلیلى عبد الرحمن احمد محمد2180030803
الثانيماجد لوقا ناجح یعقوب2280029935
الثانيمادونا شنوده حسب هللا امین2380029936
الثانيمارتن عیاد رشدى تاوضروس2480029937
الثانيمارتن یحیى فؤاد عزیز2580029938
الثانيمارفى رضا ویصا جرجس2680029939
الثانيمارك ماجد خلیل شكر هللا2780029940
الثانيماركو عاطف شحاتة موسى2880029941
الثانيماركو ناجى فایق جورجى2980029942
الثانيماري مسامح سمیر یسي3080029943

Second Year -  section (E3)



المستوىاالسم باللغة العربیةالكودم
الثانيمارینا عماد نصیف حنا180031953
الثانيمارینا عونى رمزى مترى280029944
الثانيمارینا محسن منیر مسعد380029945
الثانيمارینا مكرم عطیه خلیل480029946
الثانيمارینا ناصف شاؤل سعید580029947
الثانيمارینا واصف دانیال واصف680029948
الثانيماریھان باسم فؤاد جرجاوي780029949
الثانيماهیتاب رافت صبري بطرس880024256
الثانيمجدى احمد ابوالمجد عبد العلیم980029950

الثانيمحب رشید مكرم رشید1080029951
الثانيمحسن حشمت عبدالموجود حسن1180029952
الثانيمحفوظ عاطف سعد عبدالمالك1280024259
الثانيمحمد أحمد قاسم صدیق1380029953
الثانيمحمد ابراهیم حسن ابراهیم1480029954
الثانيمحمد احمد سید محمود1580029955
الثانيمحمد احمد شعبان مسعود1680029956
الثانيمحمد احمد عبد اللطیف عمر1780029957
الثانيمحمد احمد عبدالصالحین على1880029958
الثانيمحمد ادریس عطا عبد هللا1980029959
الثانيمحمد اشرف صالح ابراهیم2080029960
الثانيمحمد السید جودة السید2180029961
الثانيمحمد ایمن شحاته فھمى2280029962
الثانيمحمد ایمن عبد المعز ابو زید2380029963
الثانيمحمد بلیغ حمدى على عبد الحق2480031875
الثانيمحمد جابر ابوالسعود عبداللطیف2580029964
الثانيمحمد جمال صالح على2680029965
الثانيمحمد جمال صالح موسى2780029966
الثانيمحمد حسام الدین رمضان عبد الحكیم2880029967
الثانيمحمد حسام الدین محمد محمد2980029968
الثانيمحمد حسن عبد الرشید حسن3080029969

Second Year -  section (F1)



المستوىاالسم باللغة العربیةالكودم
الثانيمحمد حسن عبدالمجید یاسین180029970
الثانيمحمد حسن على حسن280029971
الثانيمحمد خالد موسى عبد الوهاب380029972
الثانيمحمد خلف عبدالعزیز جالل480029973
الثانيمحمد خلف محمود سید580029974
الثانيمحمد رجب عبد الفتاح مھنى680029976
الثانيمحمد رضا ابراهیم سلیمان780029977
الثانيمحمد رضا حسن نجیب880029978
الثانيمحمد رضا عبد الرحیم ابو بكر980029979

الثانيمحمد رمضان عطیة عبد العزیز1080029980
الثانيمحمد رمضان مصطفى نوري1180031963
الثانيمحمد زین محمد ابراهیم1280029981
الثانيمحمد سمیر قاسم إبراهیم1380029982
الثانيمحمد سمیر محمد رشاد محمد1480029983
الثانيمحمد سید عیسي خلف1580029984
الثانيمحمد شعبان فاروق احمد1680029985
الثانيمحمد صدیق مصطفى عسران1780029986
الثانيمحمد عادل احمد جمعه1880029987
الثانيمحمد عبد التواب سعید حامد1980029988
الثانيمحمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن2080029989
الثانيمحمد عبد الرحیم على محمد2180029990
الثانيمحمد عبدالرحمن محمد ابوالعال2280029991
الثانيمحمد عبدالعزیز محمد علي2380029992
الثانيمحمد عبدالقادر صالح فتح الباب2480029993
الثانيمحمد عبدهللا سید محمد2580024291
الثانيمحمد عالء عبدالعزیز عبدالحافظ2680029994
الثانيمحمد عالء فؤاد أحمد2780029995
الثانيمحمد عالء محمد احمد عبد الرحمن2880031943
الثانيمحمد عماد رشدى محمد2980030821
الثانيمحمد عماد عبدالستار محمد3080029996

Second Year -  section (F2)



المستوىاالسم باللغة العربیةالكودم
الثانيمحمد عمر حسین مھران180029997
الثانيمحمد عمر محمد عبد الغني280029998
الثانيمحمد كامل محمد فؤاد380029999
الثانيمحمد محمد حمدى عبد الجواد480030000
الثانيمحمد محمود محمد نور الدین ابراهیم580030001
الثانيمحمد معتصم محمد على680030002
الثانيمحمد منتصر محمد عبدهللا780030003
الثانيمحمد نادى مكرم عبد المعبود880030004
الثانيمحمد ناصر عبد اللطیف احمد980030005

الثانيمحمد نبیل ابو سمره سعد الدین1080030861
الثانيمحمد نبیل ناجي عبد الحافظ1180030006
الثانيمحمد نصر عطیه حسن1280030007
الثانيمحمد یاسر محمد رمضان1380030008
الثانيمحمد یسرى یوسف محمود1480030009
الثانيمحمود اسماعیل حسین عبد الحمید1580030010
الثانيمحمود خالد عبد الحمید یوسف1680030011
الثانيمحمود سید اسماعیل احمد1780030012
الثانيمحمود على عبدالحفیظ عبدالغفار1880030013
الثانيمحمود عماد عبدالستار محمد1980030014
الثانيمحمود عمر محمود عبد الھادي2080030015
الثانيمحمود محمد صابر سعید المھدي2180030016
الثانيمحمود محمد عبدالعظیم عبدالمجید2280030017
الثانيمحمود محمد عطا محمد2380030018
الثانيمحمود نقراشى سرحان محمد2480030019
الثانيمرام خالد محمد محروس2580030020
الثانيمرام عمر عثمان احمد2680030021
الثانيمروة محمد عبد الحمید حسن2780030022
الثانيمروة نجاح عید ناصر2880030023
الثانيمروج احمد عبد العظیم مھدى2980030632
الثانيمروه رضا فوزى عبد الفتاح3080030024

Second Year -  section (F3)



المستوىاالسم باللغة العربیةالكودم
الثانيمروه صابر عبد الحفیظ عمر180030025
الثانيمروه فرج موسى محمد280030026
الثانيمریان سعد حنا مجلى380030027
الثانيمریم أبوبكر عطا عبد البصیر480030028
الثانيمریم احمد جاد الرب عبد الحكیم580030029
الثانيمریم حسن محمد موسى680030031
الثانيمریم حلمي رزق هللا كامل780024332
الثانيمریم خالد احمد عبد الفتاح880030032
الثانيمریم سید تونى أحمد980030033

الثانيمریم عزت مرقص حنا1080030034
الثانيمریم عصام عبد الحكیم سید1180030035
الثانيمریم ماهر نبیه مجلى1280030036
الثانيمریم مالك اسطورو یعقوب1380030037
الثانيمریم منیر فایز غالى1480030038
الثانيمریم نصحي فؤاد حنا1580024335
الثانيمصطفى احمد رشدى احمد1680030039
الثانيمصطفى خلف عبد الحكم احمد1780030040
الثانيمصطفى عمر عبدالحلیم محمد1880030041
الثانيمصطفى كمال محمد محمد1980030042
الثانيمصطفى محمد شحاته احمد2080030043
الثانيمصطفى محمد صادق عبدهللا2180030044
الثانيمصطفى محمد عبدالرازق على2280030046
الثانيمصطفى محمد محمد امین2380030047
الثانيمصطفى محمود سید ابراهیم2480030048
الثانيمصطفى هانى محمد سلیم2580030049
الثانيمعاذ احمد عبد المنعم محمد ماضى2680030050
الثانيمعاذ محمد عبد التواب حسین2780030714
الثانيمعتز عاصم محمد احمد2880030051
الثانيمفدى عصام شوقى اسحق2980030766
الثانيمنار احمد سید احمد3080030052

Second Year -  section (G1)



المستوىاالسم باللغة العربیةالكودم
الثانيمنار عالء أحمد فخري180030053
الثانيمنار محمود عید علي280030054
الثانيمنار مالك فھیم میخائیل380030055
الثانيمنار ممتاز عبد الغنى محمود480030056
الثانيمنة هللا عالء جمال ربیع580030057
الثانيمنة هللا كمال فھمى محمد680030058
الثانيمنه هللا احمد ابو الفضل احمد780030059
الثانيمنه هللا سید محمد امام880030060
الثانيمنه جمال حسین عبده980030061

الثانيمنى الحسینى ممدوح محمد1080030062
الثانيمنى شریف یعقوب شریف1180030063
الثانيمنى فولى محمد حسن1280030064
الثانيمھا ابراهیم امین محمد1380030065
الثانيمھا نادى هاشم عبد العاطى1480030066
الثانيمھا نصر عمر أحمد1580030067
الثانيمھند احمد اسماعیل محمد1680030068
الثانيمھند محمد خیري طلعت اسماعیل1780030069
الثانيمھند نبیل محمود الجدیلى1880031954
الثانيمورا مالك عبد المسیح اسكندر1980030070
الثانيموسي شریف عدلي نجیب2080024351
الثانيمى حسام قناوى ابو الحسین2180030071
الثانيمى عبده حسین عبده2280030072
الثانيمي عبدالحق علي محرم2380030073
الثانيمي محمود عبد هللا محمود2480030074
الثانيمیادة عالء فتحى محمود2580030075
الثانيمیار اسامه محمد حسانین2680030076
الثانيمیار اشرف ربیع كامل2780030077
الثانيمیار عبد المطلب حسین طلب2880030078
الثانيمیار هشام محمد عطیه ابو الیزید2980030079
الثانيمیخائیل سامح ولسن جرجس3080030080

Second Year -  section (G2)



المستوىاالسم باللغة العربیةالكودم
الثانيمیراى هانى سمیر حبیب180030081
الثانيمیرنا اشرف زغلول عیاد280030082
الثانيمیرنا میالد كمال ناروز380030083
الثانيمیرنا نادى مالك عزیز480030084
الثانيمیرنا هانى سلیمان محمد الكاشف580030085
الثانيمیرهان أیھاب محمد وصفي محمد680030086
الثانيمیسون طه محمد حمد780030087
الثانيمینا أمیر یوسف شرقاوى880030088
الثانيمینا اسحق جاد مجلى980030813

الثانيمینا كمال نسیم شحاتة1080030089
الثانيمینا مرزق وهیب میجر1180030091
الثانيمینا مالك سمیح غالى1280030092
الثانيمینا ناصف اسحق اسعد1380030093
الثانينادر مجدى ذكى تاوضروس1480030094
الثانيناردین اكرم شفیق ملك1580030095
الثانيناردین ماجد صبحى عبدالمسیح1680030096
الثانيندا شعبان محمد عبد الحلیم1780030097
الثانيندى نشأت حسن عبدالقادر1880030098
الثانيندي خلف عبد العزیز احمد1980030099
الثانينسرین شكرى عزمى شحاته2080030100
الثانينعمه سامى خلیفه خیرست2180030101
الثانينفین ایمن فاروق یوسف2280030102
الثانينھاد صالح خلف حسن2380024376
الثانينورا حربي یوسف حربي2480030103
الثانينورا عید محمد لملوم2580030104
الثانينورا نبیل ثابت دانیال2680030105
الثانينوران رجب محمد عبدالسالم2780030106
الثانينوران صالح عبد الصبور محمد2880030710
الثانينوره احمد رمضان عبد الرحمن2980030107
الثانينورهان ایھاب طلعت سید3080030108

Second Year -  section (G3)



المستوىاالسم باللغة العربیةالكودم
الثانينورهان شعبان نتعى عبدالمالك180030109
الثانينورهان طه عبدالظاهر صمیده280030110
الثانينورهان عادل محمود امین380030111
الثانينورهان علي صالح عبد الفتاح480030112
الثانينورهان محمد حسین دكروري580030113
الثانينورهان محمد طه عبداالكریم680030114
الثانينورین سامى محمد على780030808
الثانينیره علي محمود عبدربه880024386
الثانيهاجر سید جمال احمد980030115

الثانيهاجر عبدالعزیز عبدالرحمن حسن1080030116
الثانيهاجر علي فكري عبد الغني1180030117
الثانيهاجر مؤمن أحمد عبد النعیم1280030118
الثانيهاجر هاشم عید عبد الحمید1380030119
الثانيهایدى سعد لبیب ابراهیم1480031941
الثانيهایدى محمد عبد القوى رسمى1580030120
الثانيهبة مصباح محمد عبد الغني1680030121
الثانيهبه أحمد محمد عبد الغني1780030122
الثانيهبه هللا جمال ماضى محمد1880031939
الثانيهبه عبدمریم رومان اسكندر1980030123
الثانيهبه مصطفى محمد على2080030793
الثانيهدى توحید سید عبد الحفیظ2180030125
الثانيهدى طه محجوب عبد المجید2280030126
الثانيهدى محمد حسن محمد2380030127
الثانيهدي فراج یوسف سید2480030128
الثانيهشام الشاذلى محمد حسن2580030129
الثانيهناء حسن محمد حسن2680030130
الثانيهند انور جمعه عثمان2780030131
الثانيهند عبد الرازق عبد الحلیم عبد العلیم2880030132
الثانيهیثم خالف عبد الرازق خالف2980030133
الثانيوئام عبد السمیع احمد عبد الوهاب3080030134

Second Year -  section (H1)



المستوىاالسم باللغة العربیةالكودم
الثانيوفاء محمود ابراهیم الجارحى فتح الباب180030135
الثانيوفائي محمد وفائي محمد280024415
الثانيوالء عاشور عبد الباقى محمد جبر380030136
الثانيوالء محیى الدین محمد صابر حسین480030137
الثانيولیم عماد ولیم شفیق580030138
الثانيیارا طارق مخلوف عبد النظیر680030139
الثانيیارا مدحت صالح دیاب780030140
الثانيیارا مصطفى فرغل فھمى880030141
الثانيیاسمین بكر عبدالحكیم بكر980030142

الثانيیاسمین خیرى محمود بسیونى1080030143
الثانيیاسمین عبد السالم عبد الرحمن عبد المجید1180030824
الثانيیاسمین محمود محمد محمد عبد الغنى1280030144
الثانيیاسمین یاسر حسن أمین1380030145
الثانيیاسمین یاسر محمد حافظ1480030146
الثانيیوساب موریس ادیب برسوم1580030147
الثانيیوسف احمد عبد القوى رسمى1680030148
الثانيیوسف القس ایلیا وانیس توفیق1780030149
الثانيیوسف ایمن فرح ریاض1880030150
الثانيیوسف جمال عطیة محمد1980030151
الثانيیوسف شعبان عبد الحمید مھنى2080030816
الثانيیوسف عامر رجب تغیان2180030152
الثانيیوسف على حسنى محمد2280030153
الثانيیوسف عیاد جرجس عیاد2380030154
الثانيیوسف محمد احمد متولى2480030155

Second Year -  section (H2)


