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                االســـم

                ابانوب اسامھ نبیل مالكمستجد1

                ابانوب رافت ابراھیم شفیقمستجد2

                ابانوب رافت نجیب یعقوبمستجد3

                ابرام عادل رشدي ضیفمستجد4

                ابرام عازر عبدحنامستجد5

                ابرام ناصف زكري یوسفمستجد6

                ابرام نسیم غالي كاملمستجد7

                ابراھیم عبدالفتاح صالح ابراھیممستجد8

                ابراھیم یسري عبدالمھیمن عبدالفتاحمستجد9

                احمد اسماعیل عبدالتواب شحاتھمستجد10

                احمد اشرف احمد طلبمستجد11

                احمد جمعھ ھلباوي جمعھمستجد12

                احمد حسین عدلي مسلممستجد13

                احمد خالد خلیفة زیدانباق14

                احمد خالد ممدوح ابوالسعودمستجد15

                احمد راضي احمد العبدمستجد16

                احمد راضي محمد محمدمستجد17

                احمد ربیع كرم عبدالوھابمستجد18

                احمد رضا انور محمدباق19

                احمد سید حسن حسانینمستجد20

                احمد ضیاء السید الصوفى محمدباق21

                احمد عاطف فتحي محمودمستجد22

                احمد عدلى نجاح عبد الحمیدباق23

                احمد علي رجب محمدمستجد24

                احمد علي عبد الظاھر صمیدةباق25

                احمد علي كامل حسانینمستجد26

                احمد علي محمد عليمستجد27

                احمد فاروق انور عبدالحكیممستجد28

                احمد قاسم طھ احمدمستجد29

                احمد كامل رجب ابراھیمباق30
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                االســـم

                احمد محمد فؤاد حسنمستجد31

                احمد محمد فیض هللا عبدالرحمنمستجد32

                احمد محمود سباق محمدمستجد33

                احمد مصطفي رجب احمدمستجد34

                احمد یاسر عبدالمجید یونسمستجد35

                ادھم اشرف سید محمدمستجد36

                ادھم محمد الھم عبدالمحسنمستجد37

                اروي عادل احمدالدكروري محمدمستجد38

                اروي علي حسن تھاميمستجد39

                اریموندا نشات ابراھیم بشريمستجد40

                اسامھ عوني عبدالستار جمعھمستجد41

                استیفن عادل شوقي اسحقمستجد42

                اسراء ابوبكر محمد عبدالشافيمستجد43

                اسراء احمد خیري عبدالسالممستجد44

                اسراء عالء محمد احمدمستجد45

                اسراء عمار عبدالھادي لصیقمستجد46

                اسراء محمد طھ بیوميمستجد47

                اسالم عبدالعال سید ابراھیممستجد48

                اسالم علي یوسف عليمستجد49

                اسالم فتوح علي محمدمستجد50

                اسماء سید عبدالعظیم حسنمستجد51

                اسماء شحاتھ كامل عليمستجد52

                اسماء عید عبدهللا حسانینمستجد53

                اسماء ماجد سعد عبد الحلیممستجد54

                اسماء محمد رجب عباسمستجد55

                اسماء محمد عبدالعظیم احمدمستجد56

                اشراقھ كسبان عبدالعزیز نصر الدینمستجد57

                االء ایھاب اسماعیل عبدالحمیدمستجد58

                االء عربى عبد البصیر شعبانمستجد59

                االء مسعود جمعھ محمدمستجد60
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                االء نبیل فوزي محمدكاملمستجد61

                الحسین علي عوض منازعمستجد62

                الخنساء احمد عبدربھ احمدمستجد63

                الزھراء عبدالناصر حامد عليمستجد64

                الشیماء جمال مختار عبدالعلیممستجد65
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                االســـم

                الشیماء نادي احمد عبدالسالممستجد1

                الن سامي اسحق حنامستجد2

                الھام اسماعیل حمدي عبدالمعزمستجد3

                الھام ممدوح فتحي حسنمستجد4

                اماني عالء الدین فوزي محمودمستجد5

                اماني محمد احمد سیفمستجد6

                اماني یحي شحاتھ محمدمستجد7

                امل عالء جبر عبدالمحسنمستجد8

                امل عماد محمد على یوسفباق9

                امل محمد شعبان محمدمستجد10

                امنیھ اسالم محمد اللیثى زینباق11

                امنیھ خیري محمد رضوانمستجد12

                امنیھ محمد اصنعى محمدباق13

                امنیھ منصور محمود عبد الغنيباق14

                امیره محسن عبدالحمید حافظمستجد15

                امیره محمد ممدوح محمدمستجد16

                اناسیمون نادي منیر ایوبمستجد17

                انجي اشرف موریس سعیدمستجد18

                انجي فاروق صدیق مجرمستجد19

                انطون ثابت شفیق حبشيمستجد20

                ایرین نبیل عدلي شوقيمستجد21

                ایریني فضل فكري ینيمستجد22

                ایمان احمد محمد احمدمستجد23

                ایمان صالح حسن موسيمستجد24

                ایمان عماد عبدالمقصود احمدمستجد25

                ایمان محمد زكي خلیلمستجد26

                ایمان مسعود سعد مكاریوسمستجد27

                ایھ احمد عصمت احمدمستجد28

                ایھ احمد محمد شحاتھباق29

                ایھ السید مندي شلقاميمستجد30
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                االســـم

                ایھ ایمن محمود رشادباق31

                ایھ جمیل عبدالحسیب سیدمستجد32

                ایھ حسین محمد محمد المھديمستجد33

                ایھ عاطف محمد ربیعمستجد34

                ایھ محمد عصام احمدمستجد35

                ایھ وجیھ صفوت امینمستجد36

                ایھ یاسر عرفات خلف محمودمستجد37

                باسم اسحاق كمال كاملمستجد38

                براء سمیر عبدالوھاب مدكورمستجد39

                بسملھ حسن محمد ریاضباق40

                بسملھ محسن ممدوح فتحيباق41

                بسملھ محمد محمود عبدالظاھرمستجد42

                بسنت بدر الدین محمد فھمي مصطفي مقلدمستجد43

                بسنت مدحت عدلي صموئیلمستجد44

                بطرس عاطف برسوم بباويمستجد45

                بوال حنا عبید حنامستجد46

                بیتر عاطف وھبھ ابراھیمباق47

                بیشوي سمیر زكي امینمستجد48

                بیشوي عصام عیاد فھیممستجد49

                بیشوي ناجح مرزق ملكمستجد50

                تادرس رضا ذكي كتكوتمستجد51

                تغرید اشرف السید محسبمستجد52

                جھاد احمد محمد عبدالحكیمباق53

                جھاد سید ممدوح رضايمستجد54

                جولي ایھاب جورج میخائیلمستجد55

                حبیبھ احمد محمد حمدي محمدمستجد56

                حبیبھ محمود علي كویسمستجد57

                حجاج اسماعیل حجاج محمدمستجد58

                حسام خلف محمد محمدمستجد59

                حسام عادل صالحین عبد اللطیفباق60
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                االســـم

                حسن احمد حسن حسینباق61

                حسناء حسین محمد حسنمستجد62

                حسین خلیفھ نصر محمدمستجد63

                حمدي احمد حمدي عمرمستجد64

                حمزه عصام خلف محمدباق65



10/15/2020 ابن الھیثم-إلدارة شئون الطالب

7/24

كلیة الطب البیطرى 

قائمة بأسماء الطالب 
أولى

للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( مجموعة 3 ) 

فصل:1

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/10/15 02:10 م

م
حالة
القید

                االســـم

                حنان رمضان محمد ربیع احمدمستجد1

                حنان سامي محمد عبدالغنيمستجد2

                حنین محمد صابر محمدمستجد3

                خالد اسامھ احمد محمدمستجد4

                خلود خالد مختار صبرهمستجد5

                خلود محمد حسن محمدمستجد6

                دالیا جابر حسني مصطفيمستجد7

                دانیال رضا فرج هللا قلینيمستجد8

                دعاء حسني عبدالوھاب محمدمستجد9

                دعاء صبحي محمد احمدمستجد10

                دعاء صالح محمد محمد عليمستجد11

                دعاء محمد مصطفي محمدمستجد12

                دومادیوس حرز فؤاد حرزمستجد13

                دیانا عماد ولیم شرقاويمستجد14

                دیفید وجدي وھیب جرجسمستجد15

                دینا اشرف على حسانینباق16

                دینا محمد رضا محمدمستجد17

                دینا محمد عبدالرحیم عليمستجد18

                دینا مصطفي محمد منیرمستجد19

                رانا محمد عثمان حسنمستجد20

                رانا ھشام عبد الرحمن شحاتھباق21

                راندا حسین دیاب دردیرباق22

                رانیا ایمن عبدالسالم یوسفمستجد23

                رانیا صابر محمد تونيمستجد24

                رانیا ماجد جمال محمدمستجد25

                رحاب صالح عبدالباسط عبدالكریممستجد26

                رحاب عبدالعزیز شوقي عبدالالهمستجد27

                رحمھ رضا على حسنباق28

                رحمھ شعبان رضا محمدمستجد29

                رحمھ صالح مسامح طھ دومھباق30
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                االســـم

                رحمھ قاسم محمد ذھني نجاتيمستجد31

                رحمھ محمد احمد عبدالعزیزمستجد32

                رحمھ محمد حسن سعیدمستجد33

                رحمھ نصر السعدي عبدالجیدمستجد34

                رشا ابراھیم احمد عبدالقادرمستجد35

                رشدي محمد رشدي صادقمستجد36

                رضا احمد كامل احمدمستجد37

                رضوي خالد احمد محمدمستجد38

                رضوي عبدالعال عبدالرحمن صدیقمستجد39

                رفیق میالد اسحق مسعدمستجد40

                رنا عاطف علي محمدمستجد41

                رنا مجدي حسین سعید إبراھیمباق42

                رنا محمد حسانین علىباق43

                روان حسین ابوالعیون صالحمستجد44

                روان مفرح فھمى علىباق45

                روضھ محمد عمر فھميمستجد46

                روفیدا محمد امین عبدالوھابمستجد47

                روال اشرف ابراھیم حسینمستجد48

                رولھ عدلي ونیس حلیممستجد49

                روماني عاطف عطیھ حبیبمستجد50

                رومیساه احمد فتحي احمدمستجد51

                ریحان سید مؤمن ھدیھمستجد52

                ریم فتح الباب منصف علىباق53

                ریھام عبدالنبي خلیفھ عبدهللامستجد54

                زھراء صالح محمد احمدباق55

                زیاد جمال یحیي عبدالرحمنمستجد56

                زیاد عمر شتیوى خلیفھباق57

                زیاد محمد قرني محمدمستجد58

                زینب رضا كامل محمدمستجد59

                زینب علي محمد مصطفيمستجد60
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                زینب كحالوي احمد محمدمستجد61

                زینب محمد عامر عوضمستجد62

                ساره اشرف یعقوب یسيمستجد63

                ساره حسام محمد احمدمستجد64

                ساره سید سعد مجاورمستجد65
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                االســـم

                ساره عالء محمد عبدالرشیدمستجد1

                ساره مجدي صالح زكيمستجد2

                ساره محمد صبحي عبدالرحمنمستجد3

                ساره ولید عبدالفتاح عبدالسالممستجد4

                سامح جمال اسعد فھميمستجد5

                ساندي بولس فایق بولسمستجد6

                ساندي ثروت عبدهللا حبیبمستجد7

                ساندي مشیر عیاد بولسمستجد8

                سلفیا سعد عازر میخائیلمستجد9

                سلفیا مودي ذكي شفیقمستجد10

                سلمي اشرف عبدالرحمن خلیلمستجد11

                سلمي طارق محمد حافظمستجد12

                سلمي قطب رمضان ابراھیممستجد13

                سلمي محمد اسماعیل محمدمستجد14

                سلمي مصطفي انور سیدمستجد15

                سلوى فؤاد سنوسى ابراھیمباق16

                سماء محمد رجب محمدمستجد17

                سماح عیسي شفیق عبدالملكمستجد18

                سمر عبدالمالك سعد عبدالمالكمستجد19

                سمیھ یاسر كامل احمدمستجد20

                سندس احمد محمد سیدمستجد21

                سھا احمد اسماعیل محمدباق22

                سھیلھ طارق عبدالفتاح محمدینمستجد23

                سھیلھ عادل فاروق مصطفيمستجد24

                سھیلھ عبدالحمید محمد عبدالحمیدمستجد25

                سھیلھ محمد عبدالصمد ابراھیممستجد26

                سھیلھ محمد كامل رشادمستجد27

                سھیلھ ھاني محمد حسینمستجد28

                سیلفیا سامح سمیر فوزيمستجد29

                سیلفیا ممدوح فوزي زكيمستجد30
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                شاھیناز خلف حلمي عبدالقادرمستجد31

                شذا ایھاب سید محمدمستجد32

                شذي عادل ضاحي صادقمستجد33

                شروق محمد على شحاتھباق34

                شریف عرفھ یونس خلیفةباق35

                شیرلي بدر ایوب شحاتھمستجد36

                شیماء ابوالنیل عبدالعزیز محمدمستجد37

                شیماء حسن عبدالمحسن محمدمستجد38

                شیماء عبدالنبي صدیق محمدمستجد39

                شیماء عوني محمد مبروكمستجد40

                شیماء محمد محمود محمدمستجد41

                صموئیل اسامھ ستالین اسكندرمستجد42

                ضحي ایھاب احمد شحاتھمستجد43

                عبد الرحمن ایمن حسن محمودباق44

                عبد هللا ماھر خلیفة حسنباق45

                عبد هللا محمد خلف محمدمستجد46

                عبدالرحمن اشرف منصور محمدمستجد47

                عبدالرحمن حسین محمد طھمستجد48

                عبدالرحمن رضا عفیفي احمدمستجد49

                عبدالرحمن طھ سید خلیلمستجد50

                عبدالرحمن طھ سید محمدمستجد51

                عبدالرحمن عاطف عبدالرحمن سیدمستجد52

                عبدالرحمن عالء الدین احمد احمدمستجد53

                عبدالعزیز رائد عبدهللا عبدالعزیزمستجد54

                عبدهللا حاتم شلقامي محمدمستجد55

                عبدهللا محمد نادي عبدالحمید عبدالعزیزمستجد56

                عبدهللا میتخطري عباس یونسمستجد57

                عبدالوھاب محمد عبدالوھاب سلیمانمستجد58

                عبیر رضا محمود محمدمستجد59

                علواني رجب محمد علوانيباق60
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                االســـم

                على عاطف حسن عارفباق61

                علي حسن عبدالغني ابوزیدمستجد62

                علي محمد علي اسماعیلمستجد63

                علیاء ابراھیم عمر اسماعیلمستجد64

                علیاء شعبان محمد عبدالرحمنمستجد65
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                االســـم

                علیاء عادل محمد سالممستجد1

                عمر احمد صابر خلفباق2

                عمر سیف حسین سیفمستجد3

                عمر عبدالحكیم طوسون الشیخ ابراھیممستجد4

                عمر محمد سید عبدالظاھرمستجد5

                عمر محمد فتحى محمدباق6

                عمر محمود سید احمدمستجد7

                عمر یحي عبدالمغیث عبدالمجیدمستجد8

                عمرو جمال زغلول احمدمستجد9

                عمرو حماده عبدالفتاح محمدمستجد10

                عمرو خلف فوزي عليمستجد11

                عمرو نادي محمد عبدالمجیدمستجد12

                عمرو وائل ربیع مناعمستجد13

                عھود حسن فاروق عبد الواحدباق14

                غاده حسین محمد احمدمستجد15

                غاده حماده محمد عبدالوھابمستجد16

                فادى ابراھیم یسى نخلھباق17

                فادى سمیر جرجس ابراھیمباق18

                فادى عماد ناشد سعدباق19

                فادي جابر شحاتھ جابرمستجد20

                فادي عماد عادل عزیزمستجد21

                فادي عماد موریس وھبھمستجد22

                فاروق عالء فاروق احمدباق23

                فاطمھ احمد محمد مھنيمستجد24

                فاطمھ احمد محمود عثمانمستجد25

                فاطمھ الزھراء احمد عبدالرازق منصورمستجد26

                فاطمھ خالد ممدوح ھاشممستجد27

                فاطمھ عبدالناصر صادق حسنمستجد28

                فاطمھ محمد محسب لیسيمستجد29

                فاطمھ محمود محمد عبدالعلیممستجد30
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                االســـم

                فاطمھ نبیل محمد عبدالعالمستجد31

                فیلوباتیر ابراھیم عبدالجلیل جورجيمستجد32

                كارن جورج صالح سالمھمستجد33

                كامل طالل مظھر عبدهمستجد34

                كریم ابراھیم سعد دسوقيباق35

                كریم العربي دسوقي ابوزیدمستجد36

                كریم سلطان احمد شتیويمستجد37

                كریم صالح قاسم محمدمستجد38

                كریم عبدهللا عطا الكریم عبدالرازقمستجد39

                كریم محمد حسین محمودمستجد40

                كریم محمد محمد عبدالجلیلمستجد41

                كیرلس جمال ناجى مرزقباق42

                كیرلس حبیب ارمیا عبدالمسیحمستجد43

                كیرلس رزق جرجس رزقمستجد44

                كیرلس فایق اسطفانوس حنینمستجد45

                كیرلس ماري عدلي نجیبمستجد46

                كیرلس محروس رمزي ساویرسمستجد47

                الفنیا امجد ابراھیم صادقمستجد48

                لواء صالح رجب طھمستجد49

                لورا طارق كامل متيمستجد50

                ماجده سامي عبدالمالك مینامستجد51

                مادونا اشرف عزیز متيمستجد52

                مارتینا ابراھیم عبدابراھیممستجد53

                مارك ایمن فایز یوسفمستجد54

                ماریا احسان حلمي جرجس غبریالمستجد55

                ماریا ثروت رزق ابراھیممستجد56

                ماریز سامح مالك تومامستجد57

                مارینا ایھاب زخاري یوسفمستجد58

                مارینا عماد صبحي ذكيمستجد59

                مارینا عیاد اسحق صموئیلمستجد60
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                االســـم

                ماریو عصام فضل نسیممستجد61

                مایبل ریمون جورج بشريمستجد62

                مایفن سامي عید جرجسمستجد63

                مایكل مالك لطفى ناروزباق64

                مجدي ثروت رشدي جرجسمستجد65
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                االســـم

                محمد ابراھیم محمد جاللمستجد1

                محمد احمد عز الدین عليمستجد2

                محمد احمد عزت احمدمستجد3

                محمد احمد محمود عیسىمستجد4

                محمد اسامھ احمد محمدمستجد5

                محمد اشرف محمد عبدهللامستجد6

                محمد اشرف محمد محمد زھومستجد7

                محمد انور احمد عبد الكریمباق8

                محمد انور راضي خضرمستجد9

                محمد بھاء الدین صادق حمديمستجد10

                محمد تامر مصطفي عزت ابواللیلمستجد11

                محمد حسام عبدالفتاح توفیقمستجد12

                محمد حسین رجب ابراھیممستجد13

                محمد ربیع عاطف عبدالمحسنمستجد14

                محمد سمیر محمد احمدمستجد15

                محمد سید عبدالغني عمارمستجد16

                محمد صابر سید محمدمستجد17

                محمد صالح عاشور رتیبمستجد18

                محمد صالح عمر بركاتمستجد19

                محمد طارق فاروق حسنمستجد20

                محمد عادل صدقي عبداللطیفمستجد21

                محمد عادل عدلي فیاضمستجد22

                محمد عامر سمعان مسعدباق23

                محمد عبد الباسط محمد فرحاتمستجد24

                محمد عبدالغني عبدالباقي عبدالغنيمستجد25

                محمد عبدالمنعم عبدالشافي عبدالقادرمستجد26

                محمد عزت الصاوي محمدمستجد27

                محمد عصام الدین محمد صدیقمستجد28

                محمد عصام فاروق عليباق29

                محمد عالء عبدالستار محمدمستجد30
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                االســـم

                محمد علي احمد عبدالمنعممستجد31

                محمد علي السید عبدالرحمنمستجد32

                محمد علي حسن محمدمستجد33

                محمد لطفي عبد النبي محمدباق34

                محمد محسن صالح عبدالعلیم كاملمستجد35

                محمد محمد سید ابوالعالمستجد36

                محمد محمود سعد محمدمستجد37

                محمد محمود عبد الخالق محمودباق38

                محمد مفرح اسماعیل حسنمستجد39

                محمد ممدوح محمد أحمدباق40

                محمد ھانى عبد الغنى خلفباق41

                محمود احمد عمر یوسفمستجد42

                محمود احمد محمود عبدهمستجد43

                محمود بكري علي محمدمستجد44

                محمود حجاج ابراھیم ریاضمستجد45

                محمود حسن عبدالعزیز حسنمستجد46

                محمود سید حسن فوليمستجد47

                محمود عبدالمجید عبدالسالم عبدالمجیدباق48

                محمود عمر عبدالفتاح عمرمستجد49

                محمود مصطفي احمد كاملمستجد50

                مدرونا سمیر داود عبدالمسیحمستجد51

                مرتینا مجدي عزیز خلیلمستجد52

                مرتینا واصف یوسف فھیممستجد53

                مروه عمر عبدالصبور ھنديمستجد54

                مروه فضل محمد فتح البابمستجد55

                مریان ملك عزیز مسعدمستجد56

                مریم احمد خیرى علىباق57

                مریم اسحق مسعد سعدمستجد58

                مریم اشرف محمد حسنمستجد59

                مریم بختان متري بختانمستجد60
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                االســـم

                مریم جرجس شوقي جاد السیدمستجد61

                مریم جمال وھیب دانیالمستجد62

                مریم زاھي كامل خلیلمستجد63

                مریم صالح توحید عبدالجوادمستجد64

                مریم عادل نصیف زكيمستجد65
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                االســـم

                مریم عبدالرحمن محمد محمدمستجد1

                مریم عبدهللا فارس عبدهللامستجد2

                مریم عماد فوزى تاوضروسباق3

                مریم عماد یوسف شحاتمستجد4

                مریم ماجد حبیب بطرسباق5

                مریم محمد حسن محمدمستجد6

                مریم نورالدین احمد عرابىباق7

                مریم ھالل حنا بسطامستجد8

                مصطفي حسین حسین انورمستجد9

                مصطفي خلیل عبدالجابر خلیلمستجد10

                مصطفي كامل عبدالصمد احمدالشریعيمستجد11

                مصطفي محمد عبدالعزیز محمدمستجد12

                مصطفي محمد علي محمدمستجد13

                مصطفي محمد محمد معروف عبدالرحمنمستجد14

                مصطفي ناجح فولي ابراھیممستجد15

                معاذ راضي عبدالمحسن محمدمستجد16

                معتز عاطف محمود احمدباق17

                معتز فتحي خلف محمودمستجد18

                منار حسین صالح عليمستجد19

                منار مجدي محمد عبدهللامستجد20

                منار محمد شعبان محمودمستجد21

                منار محمود عبدالعال عليمستجد22

                منار مصطفى محمد عبد التوابباق23

                منار منصف احمد حمودهباق24

                منال محمد كامل شحاتھمستجد25

                منال ھشام شحاتھ عليمستجد26

                منھ هللا احمد عبدالحلیم اسماعیلمستجد27

                منھ هللا اسامھ احمد عبدالموجودمستجد28

                منھ هللا اشرف عطیفي عطايمستجد29

                منھ هللا باسم احمد عبدالسمیعمستجد30
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                االســـم

                منھ هللا عادل محمد السیدمستجد31

                منھ هللا عزت علي محمدمستجد32

                منھ هللا محمد فرغل محمدمستجد33

                مھرائیل نادي حبیب ینيمستجد34

                مى عبد الغفار محمود علوانىباق35

                مي ابراھیم ورداني محمدمستجد36

                مي محمد حسن مصطفيمستجد37

                مي میالد عدلي عبدهللامستجد38

                میاده احمد حسین احمدمستجد39

                میار ربیع محمد السعید مھنيمستجد40

                میار عالء احمد عليمستجد41

                میار مجدي توني عبدالرحمنمستجد42

                میار محمد عبدالرحمن ابوالمجدمستجد43

                میرنا اسامھ صبري سیدمستجد44

                میرنا تقي فرح سوسمستجد45

                میرنا ماري فاروق حلیممستجد46

                میرنا مجدي قدیس اسكندرباق47

                میرنا محمد محسب لیسيمستجد48

                میرنا مكرم ونیس ناشدباق49

                میرنا میالد جابر فرجمستجد50

                میرنا ناجح عبدهللا مینامستجد51

                میري امیل عبدالسید حنامستجد52

                مینا سامح ثابت صلیبباق53

                مینا عبدالمسیح ملك فریجمستجد54

                مینا عماد صادق مرقسباق55

                مینا مجدي ناجح كاملمستجد56

                مینا مالك كمال جرجسباق57

                ناردین عماد حنا یعقوبمستجد58

                ناردین نسیم عبدمریم نجیبمستجد59

                نانسي اشرف سعد ابراھیممستجد60
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                االســـم

                نجالء احمد محمد عليمستجد61

                نجوان ربیع ابراھیم احمدمستجد62

                ندي احمد محمد یونسمستجد63

                ندي سید حسین محمودمستجد64

                ندي عبدالقادر عاشور عبدالعالمستجد65
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                االســـم

                ندي ماھر احمد عبدالجوادمستجد1

                ندي محمد محمد عبدالحفیظمستجد2

                نرمین محمد محمد جمعھمستجد3

                نرمین مرزق صادق مجليمستجد4

                نرمین ناصر عبدالتواب ابراھیممستجد5

                نسمھ عثمان ناجي شعراويمستجد6

                نغم خالد عبدالبدیع محمد عثمانمستجد7

                نوال بكر صدیق عمرمستجد8

                نورا احمد لطفي سعدمستجد9

                نورھان احمد كمال الدین احمدمستجد10

                نورھان رضا محمد طنطاويمستجد11

                نورھان سمیر السید محمدباق12

                نورھان شحاتھ محمد شحاتھمستجد13

                نورھان طھ عبدالظاھر اسماعیلمستجد14

                نیفین حربي توما فریدمستجد15

                نیفین نبیل لبیب ابانوبمستجد16

                ھاجر ناصر ابوبكر عبدالرحمنمستجد17

                ھاني زكریا فوزي جب هللامستجد18

                ھبھ مجدي خلیل صموئیلمستجد19

                ھبھ محمد سمیر عبدالعظیممستجد20

                ھدي عثمان عبدالرسول عثمانمستجد21

                ھناء خالد عبدالحمید محمدمستجد22

                ھناء خلف ھیبھ فیزيمستجد23

                ھند عالء جمال محمدباق24

                ھند محمد عبدالمعبود خمیسباق25

                وائل فاروق ادیب ھندىباق26

                وسیم عادل سمیر فھمىباق27

                وفاء رجب سید عیدمستجد28

                وفاء عادل جوید بسخرونمستجد29

                وفاء مشیل صدقي حنینمستجد30
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