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 االســـــــــــــم رقم اجللوس

 ضحى عبد الفتاح حممد عبد الناصر 1740 ابراهيم حممد عبدالرمحن االء 1401

 ضياء الدين امحد على عبد العال 1741 جباىل االء جباىل سليمان 1402

 طه رجب حممد امحد 1742 مجال محدى حممود االء 1403

 عادل على امحد عبد اهلل 1743 ممدوح صاحل عبد الرمحن االء 1404

 عاصم عصمت حممود امحد ساملان 1744 ابانوب اشرف مسري صاحل 1405

 اجد حممد شوقي عائشة م 1745 ابتسام امحد فؤاد امساعيل 1406

 عبد اخلالق عبد اجلبار غنيم سيد 1746 ابتسام مجال ابراهيم حممد 1407

 عبد الرمحن مجال انور عباس 1747 ابراهيم فرغلى سعيد عطيه        1409

 الرمحن خليفه بدار حسني عبد 1748 ابراهيم مصطفى ابراهيم الدسوقى 1410

 رمحن سيد خلف علىعبد ال 1749 ابوبكر حمسن على حممد 1411

 عبد الرمحن عصام حسن 1750 امحد ابراهيم امحد رفاعي 1412

 الرمحن علي بدوي امساعيل عبد 1751 امحد ابورمحه عبد احلق حممود 1413

 عبد الرمحن حممد امحد حممد 1752 امحد امساعيل مرعى امساعيل 1414

 رمحن امحدعبد الرمحن حممد عبد ال 1753 أمحد أشرف حممود حسن  1415

 عبد الرمحن حممد فتحى شحاته 1754 امحد مجال عباس يونس 1416

 الرمحن مصطفى حممد على عبد 1755 امحد حسن مصطفى عبد الاله سيد 1417

 عبد الرمحن نبيل فضل سليم 1756 امحد خالد سيد حسن 1418

 النبى الرمحن نصر حممد عبد عبد 1757 امحد خالف عبد الظاهر امحد 1419

 الرحيم حممد الرحيم حممد عبد عبد 1758 امحد رضا سيد عمر 1420

 عبد الكريم خلف عبد النبى حممد حربى 1759 امحد زكى كمال حممد 1421

 الرمحن دسوقي علي الكريم عبد عبد 1760 امحد سيد امحد حسن 1422

 عبد اهلل عبد الغنى ابراهيم حممد 1761 امحد سيد سالمة هاشم 1423

 عبد اهلل عمر بدران حسن 1762 د شاكر يونس عبد اهللامح 1424

 

 



 2 محمد سعد

 

 

 

 

 

 

  مكان اللجنة الفرقة

 اسم اللجنة

 (2معمل )ا(   مجموعة )

 العدد رقم الجلوس

 الثالثة
مركز االختبارات 

 االلكترونية 

 إلى من
32-32 

  

 عبد اهلل حممد عبد البديع عبد اجمليد 1763 امحد شعبان كامل امحد 1425

 عبد اهلل مصطفى مسعود مصطفى 1764 امحد طاهر حممد امحد 1426

 املسيح عادل رفعت بشاى عبد 1765 امحد عبد العزيز حسني امحد 1427

 الناصر رضوان حممد حممد عبد 1766 امحد عبد النبى عالم مهران 1428

 عبري سيد موسى دياب 1767 امحد عبده عايد سعيد 1429

 عتمان سعيد امحد عبد احلليم 1768 بد البصريامحد عزت فتحى ع 1430

 عرفات اسامة عرفات       1769 امحد فتحى عبد احلميد حممد 1431

 عزة نبيل علم الدين عبد الرمحن 1770 امحد فرغلى عابد على 1432

 عال عبد العليم سيد امحد         1771 امحد كامل حممد علي 1433

 عالء سيد امحد عبد العزيز 1772 امحد لطفى عطية ابراهيم 1434

 على صابر على حممد 1773 امحد حممد ابراهيم حممد 1435

 على عبد الباسط على امحد 1774 امحد حممد امحد حسني        1436

 على عبد الناصر حممد على        1775 امحد حممد امحد سليمان 1437

 ن شحاتةعلى قنديل عبد احملس 1776 امحد حممد بكر صديق 1438

 عماد امحد هاشم مهنى 1777 امحد حممد عبد الرمحن صاحل 1439

 عمر سعيد حممد بسيونى 1778 احملسن عباس امحد حممد عبد 1440

 عمر حممد صالح 1779 امحد حممد فزاع امحد 1441

 اجليد يوسف احملسن عبد عمرو عبد 1780 قطب امحد حممود امحد حممد 1442

 عمرو على عبد الرمحن على 1781 مصطفي حممد امحد حممود امحد 1443

 عمرو موسى عايد حسن           1782 امحد حممود شوقى سامل 1444

 عمرو ناصر حممد البق 1783 امحد حممود هشام ابراهيم 1445

 عيسى حممد امحد عيسى 1784 امحد خمطار حسن صادق 1446

 الكريمغاده رجب حممد عبد  1785 امحد مصطفى على حسن 1447
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 غاده عبد الرازق عبد اجلابر نعمان 1786 امحد ناصر امحد عبد القوى 1448

 دغاليه كامل مجعة حمم 1787 امحد ياسر امحد صديق 1449

 فادى كامل مراد رزق 1788 ادم سيد دردير زهري 1450

 فارس امين سيد امحد 1789 ادهم ماهر بولس تاوضروس 1451

 فاطمة زين العابدين امحد حسن 1790 اروى حممود امحد امني 1452

 فاطمة طه حممد حممد 1791 اسامة حسن امحد حسن 1453

 توفيق حمفوظفاطمه عاطف  1792 اسراء امحد شوقى صادق 1454

 فاطمة حممد امحد عبداهلل 1793 العليم امحد اسراء السعيد عبد 1455

 فاطمة حممد على حممد 1794 اسراء بدري امحد مصطفى 1456

 فاطمة خبيت حممد خبيت 1795 الغنى زكى اسراء محاده عبد 1457

 فاطمه مخيس حسانني عقيلى 1796 اسراء محدى على حممد 1458

 فاطمه شعبان سيد ابراهيم 1797 لد حسن هريدىاسراء خا 1459

 فاطمه طلعت حسان معتمد 1798 اسراء رجب حسن مرغنى 1460

 فاطمه عبد الرمحن مصطفى عبد الرمحن 1799 اسراء شعبان حممد يوسف 1461

 فاطمه على عبد الرشيد على 1800 اسراء صابر سيد عبد السميع 1462

 فاطمه حممد عبد اللطيف كامل 1801 اسراء صابر حممد عبد العال 1463

 فاطمه مرزوق حممد سيد 1802 اسراء صربه عمر امحد 1464

 فاطمه مصطفى ثابت حممد 1803 اسراء صالح عبد الرمحن سليمان 1465

 فام اشرف سليمان سيحة 1804 الفتاح ورور همام اسراء عبد 1466

 ابونويرفرح نصر امحد  1805 اسراء عالء حممد عبد الدايم 1467

 فرحه مجعه ثابت حممد 1806 اسراء فتحى حممود امحد 1468

 فرحه شعبان عبد الباسط حسني 1807 اسراء حممد حسن امحد 1469

 فيفى وجيه يعقوب واصف 1808 اسراء حممد شوقي عبدالنيب 1470

 فيوال سامى يوسف مسعان 1809 اسراء هالل ابوزيد عبداهلل 1471
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 كرستينا جرجس عبد املالك عبداملسيح 1810 ى هريدى      اسالم اشرف نفاد 1472

 كرستينا ميخائيل عبد املالك سالمه 1811 اسالم خلف عبد الكريم حسن 1473

 كريم مصطفى عبد الكريم عبد الظاهر 1812 اسالم عبد اجليد حممد عبد اجليد 1474

 ابراهيمكرميه رضوان حممد  1813 اسالم عربى حممد نايل           1476

 كرميه عبد الوهاب خبيت ابراهيم 1814 اسالم مشعال امحد عبدالشافى 1477

 كوثر عبدالصبور حممد عبدالرؤف 1815 امساء امحد فواز حممد 1478

 كريلس الفونس خليل قلدس 1816 امساء حسني عبد اهلل سيد 1479

 كريلس مسري فوزي بولس 1817 امساء خضر عزت ثابت 1480

 كريلس عايد صادق بشري 1818 ء زين العابدين حممد عبدالعالامسا 1481

 السيد مقار كريلس عزت جاد 1819 امساء سعد امحد عبد املتجلى 1482

 كريلس كرم وليم عبد املالك 1820 امساء سعد مجال توني 1483

 كريلس مشيل برتى غاىل 1821 امساء عادل خلف حممد 1484

 لبنى عنرت شحاته على 1822 امساء عاصم حممد تامر 1485

 ملياء حيى حممد بيومى 1823 امساء عصام حممد رجب عبدالقادر 1486
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 لؤى حممود عبد احلميد حممود 1824 د امحد عبد احلكيمامساء عما 1487

 مارتينا مدحت انيس عزيز 1825 امساء حممود مصطفى حممود 1488

 مارجريت بدار عزيز سراديوس  1826 امساء مصطفى عبده حسن 1489

 مارك ميخائيل حسان ميخائيل 1827 امساء وائل عبداملعز عبدالعاطى 1490

 مارينا قلته نظري قلته 1828 يل علياشجان مراد امساع 1491

 مارينا ناصح نبيه زخارى 1829 اصاله امحد بكر عثمان 1492

 جمدى امحد ضاحى امحد 1830 اكرام علي ابراهيم حممد 1493

 حممد امحد عبدالعزيز امحد 1831 اهلام فتحى حبيت حممد 1494

 محممد اشرف امحد عبدالسال 1832 السيد حممد السيد حممود 1495

 حممد أشرف سطوحى  1833 امال حممد حسني حممود 1496

 حممد انور حممد عوض 1834 امانى اشرف حممد جابر 1497

 حممد برايه حممد أمحد  1835 امانى خالد حممد عبد الرمحن 1498

 حممد مجال دسوقى عبد اجلليل 1836 امانى حممد شافعى عبد احلميد 1499

 حممد حامد صديق حممد 1837 امانى حممد ميانى امحد 1500

 حممد حسن حسن حممد          1838 امانى مصطفى معبد عبد السميع 1501

 حممد حسني مخيس حسن 1839 اماني رضا صاحل منصور 1502

 حممد حشمت امحد السيد 1840 امانى نعيم شحاته كريلس 1503

 حممد محدى فرغلى عبد املعطى 1841 امل انور حممد حممود 1504

 حممد محدي دسوقي ابو عوف 1842 امل رشدى جابر عالم 1505

 حممد خالد زكريا امحد 1843 امل حممد يونس سعد 1506

 حممد رشدى احلادى مهران 1844 امنه جالل على سيد 1507
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 حممد رفعت كامل عبده 1845 امنه رفعت سيد مصطفى  1508

 عبد الرمحن امحدحممد زناتى  1846 ابراهيم ادم ابراهيم هامني 1509

 حممد سعد حممد سيد علي عيسى 1847 امنيه امحد سيد سيد كيالنى 1510

 حممد سيد حسن على 1848 امنية سيد حسن امحد 1511

 حممد صحصاح حممد ابراهيم 1849 امنيه عبداحلليم حممدين سيد 1512

 حممد عبداحلليم حممود امحد 1850 امنيه عصام الدين حممود كيالني 1513

 حممد عبدالعظيم ثابت امحد 1851 امنيه حممد حممود سيد 1514

 حممد عبداملنجى موسى امحد 1852 امري تواضروس رضا عبداهلل 1515

 حممد عصام الدين حممد عبدالعال 1853 امري ميشيل لبيب عبداملالك 1516

 حممد على جالل امحد 1854 امري هانى حشمت كامل 1517

 حممد عنرت هاشم قاسم 1855 حسني سيد امريه  اشرف ابو 1518

 حممد عيد حممد امحد 1856 امريه  حفظى ابراهيم محاد 1519

 حممد فتحى عبد احملسن عباس 1857 امريه  سعد مرزوق امحد 1520

 حممد فرغلى سعد حسن 1858 امريه  عبد الرحيم متام حممد 1521

 دحممد جمدى سنوسى امح 1859 امريه محدى سعد حممد 1522

 حممد جمدى حممد امحد 1860 امريه زهجر ماهر كامل 1523

 حممد حممد عبد الباقى ابو اجملد 1861 امريه صالح حلمي امحد 1524
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 حممد حممود عبدالبارى ثابت 1862 امريه فوزى حممد حممد 1525

 حممد حممود فرج ابوالنصر 1863 اميمه  السيد حممد حسن 1526

 حممد حممود حممد حسن 1864 اميمه  صالح الدين حسن حممد 1527

 حممد ناجح عبداللطيف عبداهلل 1865 اجنى صالح موسى غربيال 1528

 حممد ناجح عزت حممود 1866 ى حممد فرويز حممداجن 1529

 حممد جناح ثابت  1867 اجني حمروس كرمي بسكالس 1530

 حممد هاشم سيد حممد 1868 انفال عبد السالم حممد وحيد حممد 1531

 حممد يونس حممود عبد الاله 1869 انوار سيد كامل مصبح 1532

 حافظ حسني حممود امحد 1870 اهداء امحد سيد عبداهلل 1533

 حممود امحد شاكر يوسف 1871 اهداء حسني فودة حممد 1534

 حممود امحد حممد حسن 1872 ايات عالء حممد توفيق 1535

 حممود اشرف فوىل عبد السالم 1873 اياد شربينى حممد على           1536

 حممود امبارك سعد امحد 1874 ايرين اشرف فؤاد جندى 1537

 حممود توفيق عبداملالك مجعة 1875 تامر فهيمايفون خليل  1538

 حممود مجال حممد فهمى 1876 ايفون لطيف عدلي مرتي 1539

 حممود حسني حممود عبد احلميد 1877 اميان امحد سيد حسن 1540

 حممود سليم بدر هالل 1878 اميان اجلميل على سيد  1541

 دالرحيم علىحممود صابر عب 1879 اميان خلف عبد احلافظ حممد 1542

 حممود عبد الناصر شعبان حممد 1880 اميان سعد قاسم علي 1543

 حممود علي حممد صاحل 1881 اميان مسري ابراهيم امحد 1544

 حممود غريب شعبان ثابت        1882 اميان صالح الدين حممد عبد العال 1545

 حممود فيصل حممد امحد 1883 اميان عاطف ابراهيم سنوسي 1546

 حممود حمسن عبد احلميد حممد 1884 ايه امحد رمضان عبد الباسط 1547
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 حممود حممد سعد حممد 1885 ايه امحد حممد عثمان 1548

 حممود مدحت حممود عباس 1886 امحد هريدى حسانني ايه 1549

 مرثا رضا فطيم اسكندر 1887 ايه انور نصر سيد 1550

 مرفت حممد عدىل امحد 1888 ايه بدر حممد مريد 1551

 مرهان امين مراد اسحق 1889 الكريم حممد حممد ايه جاد 1552

 مروان حممد فرغلى قاسم 1890 النجد ذكي ايه حسني ابو 1553

 مروة دسوقى عبداملنعم حامد 1891 ايه حسني عبد الساتر حسني 1554

 مروة صابر خليفة امحد 1892 ايه عبد الرمحن ابراهيم فزارى 1555

 مروة طارق امحد عبد العال 1893 ايه عثمان عبد اجلليل عبد املقصود 1556

 مروة طلعت كمال غفري 1894 ايه على خليل عبد العال 1557

 مروة ياسر عبد الرءوف طليبه 1895 فرج عبد الرمحن عبد احلافظ ايه 1558

 مروه امحد حممود عثمان 1896 ايه كامل حممدى حممد  1559

 مروه ادم حممد بهلول 1897 ايه ماكن فؤاد عبد النعيم 1560

 مروه مجال عبد القادر 1898 ايه جمدي حممد احلداد 1561

 مروه مجال عبدالنبى حممد 1899 ايه حممد حممد عبد الاله 1562

 مروه محدى كامل سيد 1900 ايه حممود عيد ابراهيم 1563

 مروه حممود ابراهيم سلطان 1901 ايه حممود حممد حممود 1564

 مروه حممود حممد على 1902 ايه مكاوى هاشم حممد 1565

 مروه مدحت حممد عبد القادر 1903 ايه ممدوح ساملان عبد املنعم 1566

 مريد ابشوت مريد حليم 1904 ايه منصور امحد منصور 1567

 مريم خبيت سعد اهلل خبيت 1905 ايه نصر امحد سليم 1568

 مريم جاد يعقوب حبشى 1906 ايوب عاطف ايوب لوندى 1569

 مريم حربي عبد الشهيد رزق 1907 بافلى زغلول مكاريوس يونان 1570

 مريم عمران سيد حممد 1908  
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 مريم حممد عبد اجمليد حممد 1909 برسوم عريان كمال حبيب 1571

 مريم حممد موسى محاية 1910 بسمله صفوت هاشم حامد 1572

 مريم مهدى رزق رزق اهلل 1911 عبد الرحيمبسمه محاده امحد  1573

 مريم نبيل متى لوندى 1912 بسمه عبد الغنى حممد سيد 1574

 مصطفى امحد ابو زيد سليمان 1913 بسمه حممود دياب حممود 1575

 مصطفى امحد عبد التواب حممد 1914 بطرس صفوت بطرس غطاس 1576

 مصطفى امحد حممد حسني 1915 الرمحن صابر عبدالصبور الدين عبد بهاء 1577

 مصطفى حجازى حممد مجعة 1916 بيرت انور سيد رزق 1578

 مصطفى صالح الدين مصطفى حسن 1917 بيشوى مجال ناشد محور 1579

 مصطفى علم الدين حممد عبد القادر 1918 بيشوى مصباح فوزى هندى 1580

 مصطفى على عطا جرب 1919 بيشوى ميالد يوسف خليفة 1581

 مصطفى قطب ملعى صابر 1920 تقوى طلعت شعبان عبد النبى 1582

 مصطفى حممد عبد احلفيظ على 1921 توماس مهيب فاروق عزيز 1583

 مصطفى منصور على عبداجمليد 1922 تيسري طارق ممدوح عبد احلافظ 1584

 مصطفى ياسر رمضان فرغلى 1923 الظاهر حممود تيسري حممد عبد 1585

 مصطفي حممد عبد العال عبد اجلليل 1924 الل سليمانتيسري يسرى ج 1586

 منار خالد عبداهلل عبد السيد 1925 جاكلني روماني خليل كامل 1587

 منار رمضان حممد امحد 1926 جاكلني هانى نبيه سامى 1588

 منار سيد حامد حممد 1927 جرجس عاطف خلف بشاى      1589

 يد عبد املالك امحدمنار س 1928 جهاد عامر يونس صديق 1590

 منار عثمان عنرت 1929 جهاد عزت امحد مرعى 1591

 منار على امساعيل حممد 1930 جهاد حممد فتحي حممد 1592

 منار جمدى عباس مخيس 1931 جيهان عبد الغنى شكرى جامع 1593

 منار حممد امحد حممد 1932 حازم على عبد العظيم امحد 1594

 منار حممد حممود ابراهيم 1933 حذيفه نادى كامل سيد 1595

 منار حممد حممود صاحل 1934 حسام حسن ثابت شاكر 1596

 منار حممود حممد على حسن 1935 حسام حسن مصطفى على 1597

 منار يسرى ابو زيد عربي 1936 حسام عبد اهلل مدبوىل امحد 1598
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 منار يسرى عبد العاطى عفيفى 1937 حسام عثمان زكى رشوان 1599

 منال ابراهيم كامل حممد 1938 حسام فتحى حممد حسام حممد 1600

 منال سامى عبد اهلل غاىل 1939 التواب امحد احلسن بدر عبد 1601

 منال سيد عبد العال سيد 1940 حسن شريف صدقى نصري 1602

 منال عبد اجلابر تهامى ابراهيم 1941 حسن عالم راشد عالم 1603

 منى امحد معاطى امحد 1942 حسن حممد حسن موسى 1604

 منى مسيح حممد ابوزيد 1943 حسناء امحد حممد عبد احلفيظ 1605

 منى عبد الباسط عبد الرحيم حممود 1944 حسناء سيد حسن على 1606

 منى عبد الناصر حممود حسن 1945 حسناء عبد الرمحن حممود عطيفى 1607

 ار شوكت حسنيمنى عم 1946 املعطي شحاته علواني حسناء عبد 1608

 منى جمدى عبدالعظيم ابواحلداد 1947 الاله سيد حسناء عيد عبد 1609

 مها مجال ابراهيم السيد 1948 الدايم حسناء حممد حسنى عبد 1610

 مها على فؤاد امحد 1949 حسناء حممد عبد العال حممود 1611

 مها حممد سعيد ثابت 1950 حسني محدى فؤاد حسني 1612

 موده امحد سيد مرسى 1951 بد اهلل حممود حسنيحسني ع 1613

 مؤمن عبد اللطيف بدوى على الدين 1952 حسني كمال مصطفى امحد 1614

 مى حممد معتمد ابو زيد 1953 احلسينى على حممد سيد 1615

 ميادة سويفى حسني سويفى 1954 حلمى يسرى حلمى حممد 1616

 السيد حممد حسني ميار 1955 محاده ياسر كمال عبد اهلادى 1617

 ميار مصطفي عبد احلي سليم 1956 حنان عبد الرمحن مصطفى 1618

 مريى صبحى فهيم حبشى 1957 حنان منصور عبداحلليم عثمان 1619

 مينا مجال منري ينى 1958 خالد خليفة يونس حسن 1620

 مينا سعد وديد غاىل 1959 خالد حممود امحد امحد الوزانى 1621

 مينا عيد مسعود طانيوس 1960 العال خليفة هاشم خلود ابو 1622

 مينا ليشع سعد خليل 1961 خلود عاطف ابوبكر حممد 1623

 مينا نشات كامل حنا 1962 خلود عبد الباسط سليمان امحد 1624

 نادين غليون سيدهم قلدس 1963 خلود حمسوب عبد الرحيم حمروس 1625
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 ناديه محدان امحد حسن 1964 داليا علي عبد العال علي 1626

 نارميان ناصر مريد زكى 1965 رحاب على داليا حممود ابو 1627

 جنالء حسن حسن سامل 1966 دعاء حسني خبيت سعيد 1628

 جنالء حممود على حممد 1967 دعاء شوقى حممد فراج 1629

 ندا امحد حممود حممد 1968 دعاء صابر دسوقى ابوحسيبه 1630

 ندا حسن امحد عبدالرمحن 1969 دعاء مصطفى كامل سيد 1631

 ندا عبده خلف عبدالعواض 1970 دميانه ناجى فؤاد سعيد 1632

 لى حامدندا سعد ع 1971 ناصر الفي فهدة هدميان 1633

 ندى صالح حممد حممود 1972 دنيا مجال امحد حممد 1634

 ندى عمران حسن عمران 1973 دنيا فتحي عبد الصبور عبد الغين 1635

 ندى عواض محزة على 1974 دنيا فرحان حجاب حسني 1636

 ندى جمدى عمر حممد 1975 دينا خالد مجال عبد الناصر 1637

 ندى حممد امحد سيد 1976 دينا حممد حلمى حممود 1638

 ندي هشام عبد التواب عبد املتجلي 1977 دينا خمتار حممد عبداهلل 1639

 نرمني رفعت حافظ نصيف 1978 رامى ضاحى ابواجملد حممد 1640

 نرمني سيد زاكى حممد 1979 سريع غريب امحد راندا ابو 1641

 م حممدنرمني عبدالعزيز عبداحلكي 1980 راندة روماني جرجس ذكي 1642

 نرمني عزت صديق يسى 1981 رانا عبد السيد ثابت شفيق 1643

 نشوى حسني رمضان فرج 1982 رانيا جامع سلمان امحد 1644

 نصره اسحاق على حممد 1983 رانيا صابر عبد احلميد سلومه 1645

 نعامه عبد العليم تامر حممد 1984 رانيا عامر مرسى سيد 1646

 نعمه عبد الفتاح امساعيل سليم 1985 ىرانيا فاضل حممد عل 1647

 نعمه فوزى شعبان سيد 1986 رانيا حممود عبدالسالم عبداهلل 1648

 نعيمه منصور حسنني حسن 1987 رانيا ممدوح مكايد عبدالقادر 1649

 نهلة خليفة حممد خليفة 1988 رحاب خليفه عبدالاله حممد 1650

 ال حممد فرجنهله مج 1989 رحاب ربيع صالح ابراهيم 1651

 نهى سيد حممد امحد 1990 رحاب سامى عبدالنعيم حممد 1652

 نهى شحاته فتحى عبد املهيمن 1991 رحاب عبد اللطيف حسني امحد 1653

 نوال ياسر سيد صديق 1992 رحاب عبدالناصر يوسف عبدالعال 1654

 نورا عشرى غريب حممد 1993 رحاب عصام حممود امحد 1655

 نورا حممود سليمان حممد 1994 ى شوقى امحدرمحه محد 1656

 نوره عبد اهلل كامل عبد اهلل )ق( 1995  
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 ز خلوى حممدنوران عبد العزي 1996 رمحه صابر جابر عبد اجلواد 1657

 نورما ماهر وليم تكال 1997 رمحه صربى صالح خلف 1658

 نورهان امحد علي عبد القادر 1998 رمحه حممود الداخلى ابراهيم 1659

 نورهان حسني مجعة حسني 1999 رشا حسب النبى خلف حسب النبى 1660

 نورهان خلف بدرى حممد 2000 رشا حممد فتح اهلل حممد 1661

 نورهان عبد الناصر عبد اهلل عبد العال 2001 عيد قرني حممدرضوه س 1662

 نورهان عبداملنعم حسني مهنى 2002 رقيه ادهم حنفي حممد 1663

 نريه علي سيد امحد سيد 2003 رقيه حممود عبد الرءوف صاحل 1664

 هاجر ابراهيم نتعى عبدالسالم 2004 رنا مصطفى فضل اهلل ادم 1665

 هاجر امحد حممد امحد 2005 ق بسيطرندا ادوارد رز 1666

 هاجر اكرام ابوبكر حممد خري 2006 روان امحد حسني عبداهلل 1667

 هاجر مسري سعد فهمى 2007 روجينا فايز ماكني اسطفانوس 1668

 هاجر سيد امحد خلف 2008 ريهام مجال وراد مصطفى 1669

 د اللطيفهاجر عبد احلليم محزة عب 2009 ريهام مجيل راتب جرجس 1670

 هاجر عبدالناصر على عطا 2010 ريهام عبد الرؤف امحد حممد 1671

 هاجر حممود على امحد 2011 ريهام قرشى شعيب عبد الفضيل 1672

 هاجر منصور عبد الوهاب سيد 2012 ريهام حممد مصطفى امحد حسانني 1673

 هالة مجال عبدالناصر مجعه 2013 زمزم خلف بدر سامل 1674

 هاله خالد عبد النبى امحد 2014 ب امحد حامد عيسيزين 1675

 هايدى امحد حممد على 2015 زينب امساعيل هاشم حممد 1676

 هايدى حسنى ملبى فام 2016 زينب حسني حممد راتب 1677

 هايدى عمران عبدالكريم امحد 2017 زينب حسني مرعى امساعيل 1678

 هايدى نصري فوزى عبد اهلل 2018 زينب صالح الدين رفاعى عبد العليم 1679

 هبه امحد حممد حممد قاسم 2019 زينب عاطف سليمان عباس 1680

 هبه اسامه امحد عبد احملسن 2020 زينب حممد عبدالرمحن حافظ 1681

 هبه زينهم ثابت فرج 2021 زينب ناصر عبد احلافظ عبد العال 1682

 ىهبه سليمان حممد عل 2022 ساره  صاحل حممد امحد 1683

 هبه سيد على عيسى 2023  
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 هبه على حممد خليل 2024 ساره  حممد عبد النظري عمر 1684

 حممد هبه حممود عمر 2025 ساره حسانني امحد حسنني 1685

 هدي عبد الباسط علي امحد 2026 ساره حسن ثابت امحد 1686

 هناء عبد الناصر حممد 2027 ساره رافت امحد عبدالرحيم 1687

 هند رفعت محدى عثمان 2028 ساره عاطف حممود عيسى 1688

 وفاء ابراهيم خلف اهلل امني 2029 ساره عبد الباسط حممد على 1689

 وفاء البدرى امحد حممد 2030 د حممدساره عبد احلكيم امح 1690

 وفاء السمان حممد سيد 2031 ساره ناجى اليشع جورج 1691

 وفاء عبداملنعم حممد حممود 2032 سامح ابراهيم عبدالرازق حممد 1692

 وفاء حممود عبداحلميد حممد 2033 سحر سيد حممد سيد 1693

 ين امحدوالء صالح الد 2034 سحر عبد الصبور همام امحد 1694

 والء صالح الدين السيد هديه 2035 سحر حممود على حممد 1695

 والء عبد الاله السيد عبد الاله 2036 سعاد فتحي زغلول سعد 1696

 الاله النعيم جابر عبد والء عبد 2037 سعد ثابت مهران حممد 1697

 والء فرج عيد فرج 2038 سعيد سامى حمروس سعيد 1698

 والء حممد امحد سيد 2039 على عمريهسالمه مصطفى  1699

 والء حممد عبد الرحيم نصر 2040 سلمى جالل البدرى على 1700

 والء حممد على امحد 2041 سليمان سامل على امحد 1701

 والء جناح ايوب بدر 2042 مسا سيد حممد حممد 1702

 وليد سيد مصطفى امحد 2043 مساء مجال ابراهيم مخيس 1703

 ياره امحد حممد امحد 2044 اصر صالح حممودمساء ن 1704

 يامسني حسن جابر حسانني 2045 مساح انور عبد احلميد متوىل 1705

 يامسني محدى عبد الكريم عبداجلليل 2046 مساح انور فتحى عبد النعيم 1706

 يامسني عبد الرحيم امحد حممد 2047 مساح عبد اجليد ابو الليف 1707
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 يامسني عبدالناصر العربى عبدالغنى 2048 مساح فوزى خالف 1708

 يامسني عزالدين حممد على 2049 مسر امحد على بدوى 1709

 يامسني حممود مصطفى حممد 2050 مسر سعيد مسعود جاد 1710

 يامسني مصطفي حسين مصطفي 2051 مسر سيد عطيفى امحد 1711

 م عبد احلفيظيامسني ناصر عبد الرحي 2052 مسر مراد عبد القادر حممد 1712

 يامسني ياسر حممد امحد 2053 مسية عيد حممد عزيز الدين 1713

 اهلل حممد علي ياسني عبد 2054 سهام خمطار حسن صادق 1714

 احلق  حييى حممد جاد جاد 2055 سهام ممدوح شاكر جاد املوىل 1715

 يسى حييي كمال شاروبيم 2056 سهيله حسني على ثابت 1716

 يوسف ذكريا فكرى حبيب 2057 ده سعد يوسفسهيله محا 1717

 يوسف رشدى يوسف مسعان 2058 سيد شوقى سيد عبداهلل 1718

 يوسف ممدوح ثابت ناروز 2059 سيمون ثروت سعيد هابيل 1719

 يوسف منتصر يوسف حممد 2060 سيمون مجال اسعد سيد 1720

 يونس مرزوق امحد على 2061 شادية دهشور شوقى داهش 1721

   شاكر فؤاد شاكر حنني 1722

   شروق حامد عبد املنعم حامد 1723

   شروق حممد حسن حممد 1724

   شريف رمضان حلمى حممد 1725

   شرين عرييب صابر امحد 1726

   مشس عبد الرمحن عباس عبد احلافظ 1727

   شهد عاطف حسن عبدالعزيز 1728

   شريين منصور يوسف عبد املعطى 1729

   ماء حسن حممد حسنشي 1730

   شيماء خلف عبد احلفيظ حممد 1731

   البارى احلليم عبد الشيماء خلف عبد 1732

   الصبور حفين امحد شيماء عبد 1733

   شيماء على مبارك حممد 1734

   اهلل امحد شيماء فتحى عبد 1735

   شيماء حممد امحد حممد 1736

   شيماء حييي سيد خليفة 1737

   صفاء حممود امحد سيد 1738

   صفاء مرسى عبد املعز قطب 1739
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