
المرشد االكادٌمًاالسمكود الطالبم
شهاب اشرف علم الدٌن احمد16690

محمد السعٌد محمد علً العٌوط26712ً

عبدهللا احمد رمضان36747

امٌر احمد السٌد46791

مصطفى كامل احمد56922

توماس حنا جاد شنودة67344

مرٌم هشام عبد العزٌز على77432

شٌماء هشام بلٌغ عوٌس حسٌن87435

ٌوسف حسام الدٌن عبد الرازق السٌد ٌوسف97436

نورهان شعبان محمد محمد إبراهٌم107438

إٌمان محمد عبد المنعم محمود موسى117440

محمود كامل لطفً إبراهٌم حسٌن127441

دٌانا أشرف فؤاد عزت137445

محمود أبو العالء حامد عطا هللا حجازى147450

رنا عطا عطا إبراهٌم عمر157451

منار عوض عٌسى منجود الخلوى167459

نور طه على أبو طالب177460

منة هللا محمد عبد الوهاب محمد سٌد187461

عبد العزٌز أحمد عبد العزٌز مبروك197462

حازم اٌمن محمد سعٌد207474

مرٌم ابراهٌم عبد الحكم ابراهٌم217477

زٌنب حسام الدٌن جمعه محمود227478

إسراء صابر عبدالباقً رحٌم237486

ٌوستٌنا أشرف شكرى شفٌق247488
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فرح طارق محمود زكى محمود257492

عمر محمد على عبد السمٌع اإلبراشى267500

أحمد حسام الدٌن السٌد عبد الرحمن277501

لمٌس عبد الرحٌم على عبد الرحٌم287502

بسنت عماد فوزى أبو الخٌر297503

مرٌم هشام عزت منصور307504

مرٌم حاتم حسن عبد هللا317511

ضى أحمد السعٌد محمد شعبان327517

نهى محمود محمد فهمى عبد المجٌد337524

عبد الرحمن أٌمن عبد الحلٌم محمد أحمد خاطر347525

هدٌر اسامة عبد الحلٌم محمد أحمد خلٌل357529

رنا السٌد عبد السمٌع عبد الهادى هالل367537

معاذ سالم أحمد سالم377540

محمد على محمد محمد حسن387567

عبد الرحمن صالح محمد العوضى سالمه397571

آن إدوارد حسنى نجٌب407572

شرٌهان عبد الحمٌد حسن محمد417579

زٌاد أحمد السٌد عبد الحفٌظ السٌد427580

إسالم أحمد محمد إبراهٌم437590

ولٌد خالد محمد كامل ٌوسف447597

مرٌم سلٌم ٌوسف خلٌل إبراهٌم457618
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محمد أحمد محمود على467639

محمود حسانٌن صادق حسانٌن477641

سلسبٌل أحمد عبد الفضٌل حنفى محمد487643

مرٌم محمد أحمد سالم رضوان الفقى497647

فرح محمود زكرٌا الشامى507653

خالد حسن عبد الحمٌد الوراقى517664

سماء أمى عبد العاطى عرفه527681

رٌهام عبد العاطى عبد الواحد عٌد537878

كرٌم أحمد محمود أحمد547907

عبد الرحمن ٌوسف عبد هللا على عبد هللا557928

فادى عماد عزت عٌد567976

عبد هللا خلٌل جابر محمد578114

ٌمان عصام السعٌد أحمد جوشن588187

مصطفى أٌمن حسن حسٌن598330

مصطفى طارق إبراهٌم فؤاد خٌرى608371

إسراء كرم محمد فهٌم أبو العطا618385

رحاب أحمد سٌد أحمد إسماعٌل بحٌرى628437

عمر عادل إبراهٌم الدسوقى عبد العظٌم الصٌاد638527

مارٌنا مجدى نعٌم غبلاير648532

محمد طارق محمود محمد658545

ٌوسف محمد سالم حافظ668568

بسملة طارق بدوى على السٌد678595

مى أحمد محمد حسن عامر688614

ندى عبد الرحمن محمد مراد محمد698617

 عمرو اسامة إسماعٌل أحمد صالح708871
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