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       االء ابراهيم محمود ابراهيم  .1001

       عبدالرحيم محمداالء احمد   .1002

       االء اشرف حسين محمد  .1003

       االء خالد محمد احمد  .1004

       االء عادل عبدالكريم خلف  .1005

       االء عادل عز الدين عبدالنعيم  .1006

       االء كامل عبدالنعيم هاشم  .1007

       ابادير جميل ناشد غبلاير  .1008

       ابانوب ناسان جاد هللا بشاره  .1009

       مهدى الليثى محمودابتسام   .1010

       ابو بكر عبدالكريم السيد محمد  .1011

       اثار طلعت عبدهللا الصادق  .1012

       احمد ابراهيم احمد عبدالراضى  .1013

       احمد انور حسن محمد  .1014

       احمد ايمن عبدالعال احمد  .1015

       احمد حسنى احمد حسين  .1016

       احمد خالد عبدالنعيم عبدالمطلب  .1017

       احمد خالد عثمان محمد  .1018

       احمد رفعت لطفى محمد  .1019

       احمد رمضان احمد الديب احمد  .1020

       احمد رمضان زهير على  .1021

       احمد رمضان سالم عطا هللا  .1022

       احمد رمضان عبدالرحيم محمد  .1023

       احمد زكريا محمد عبده عبد اللطيف  .1024

       احمد زكى محمد السيد  .1025

       احمد شحاته على عوض  .1026

       احمد صبرى السيد على  .1027

       احمد صالح احمد موسى  .1028

       احمد عاطف سالم عبدالحميد  .1029

       احمد عاطف محمد احمد  .1030

       احمد عبدالباسط احمد عبدالاله  .1031

       احمد عبدالحميد محمد عبدهللا  .1032

       احمد عبدالراضى احمد عبدالرحيم  .1033

       احمد عبدالوهاب احمد عبدالوهاب  .1034

       احمد عبده مدنى احمد  .1035
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       احمد عثمان حلمى محمد  .1036

       احمد عالء عبدالمجيد محمد  .1037

       احمد على ابوالوفا احمد  .1038

       احمد على عبدالاله فاضل  .1039

       احمد قاسم احمد قاسم  .1040

       احمد ماهر محمد عبدالرحيم  .1041

       احمد مختار عبد الجليل خضر  .1042

       احمد مصطفى شحاته احمد  .1043

       احمد مصطفى عباس احمد  .1044

       احمد مصطفى فتحى على  .1045

       وفقى احمد محمداحمد   .1046

       احمد يوسف صالح سالم  .1047

       اروى محمد احمد شلبى  .1048

       ازهار عبدالاله ابوالحمد عبدالمولى  .1049

       اسامه طه كامل محمود  .1050

       اسامه عبدالرؤوف موسى حسن  .1051

       اسراء احمد محمد احمد  .1052

       اسراء جمال احمد محمد  .1053

       جاداسراء جمال فتحى   .1054

       اسراء حسن عبداللطيف حسن  .1055

       اسراء حمدى صالح محمد  .1056

       اسراء عاطف عبدهللا محمد عبدهللا  .1057

       اسراء عبدالحى محمد احمد  .1058

       اسراء عبدهللا مهران حسين  .1059

       اسراء عبدالهادى جادالكريم حسن  .1060

       اسراء عثمان محمود احمد  .1061

       محمد احمد محموداسراء   .1062

       اسراء محمد السيد محمد  .1063

       اسراء محمد جابر فرغل ابوالسعود  .1064

       اسراء نبيل ثابت جاد  .1065

       اسراء هاشم محمد عثمان  .1066

       اسراء يونس عبدالستار احمد  .1067

       اسالم صبرى محمد احمد  .1068

       اسالم محمد عبداللطيف حسين  .1069

       ابوبكر محمد منازعاسماء   .1070
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       اسماء احمد عز الدين حسين على  .1071

       اسماء رافت احمد مزيد  .1072

       اسماء رفعت محمود رشوان  .1073

       اسماء عبدالرحمن فهمى على الخولي  .1074

       اسماء عبدالعظيم عبدالصبور يسن  .1075

       اسماء على عبدالاله عبدالرازق  .1076

       اسماء عمر محمد احمد  .1077

       اسماء محمد حسن عبدالعزيز  .1078

       اسماء ناصر سالم محمد  .1079

       اسماء يسرى عبدالاله محمد  .1080

       احمد زرزوراشجان محمد حسن   .1081

       اشراق حمدى السيد غانم  .1082

       اشرف عيد جوده خليل  .1083

       اصاله جمال عبدالمولى سلمان  .1084

       امانى احمد جمال سلطان  .1085

       امانى حسن عبدهللا الصادق  .1086

       امانى سالم احمد محمد  .1087

       امانى صالح على عبدالرحيم  .1088

       امجد رافت نجيب فهيم  .1089

       امل حسن على رسالن  .1090

       امل عبدالحكيم عبدالعال احمد  .1091

       امل عبدالاله عبدالحميد احمد  .1092

       امل ماهر محمد عبدالاله  .1093

       امل محمود عبدالحميد احمد  .1094

       امنيه عالء الدين خليفه عبدالظاهر  .1095

       امنيه ناصر محمود بدوى  .1096

       احمد اميره احمد بدوى  .1097

       اميره ثروت رفاعى عبدالرحيم  .1098

       اميره جمال شلبى محمد  .1099

       اميره جمال محروس عبدالرحمن  .1100

       اميره حمام ابوضيف عبدالرحيم  .1101

       اميره فهد وزيرى الورداني  .1102

       اميره مادح احمد على  .1103

       امين صبرى امين غبلاير  .1104

       حسانينامين محمود امين   .1105
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       انهار محمد على محمد  .1106

       انوار السيد محمد احمد  .1107

       ايرين زكريا يونان غبلاير  .1108

       فوزى زكىايفلين يونان   .1109

       ايمان احمد محمد محمد  .1110

       ايمان جمال عبداللطيف عثمان  .1111

       ايمان عبدالحكم محمد محمد  .1112

       ايمان محمد صالح محمد  .1113

       ايمان هديه على محمد  .1114

       ايناس عز الدين صابر رواى  .1115

       ايه احمد محمود عبدالغنى  .1116

       عبدالراضى عبدالمجيدايه هللا مازن   .1117

       ايه هللا منتصر منصور عبد العال  .1118

       ايه بركات محمد احمد  .1119

       ايه حسين محمد محمد  .1120

       ايه حلمى حسن احمد  .1121

       ايه حمدى حمدان السيد  .1122

       ايه خالد رمضان احمد   .1123

       ايه خلف عبدالحميد احمد  .1124

       محمودايه زكريا ابوزيد   .1125

       ايه سعد الدين فهيم ناصر  .1126

       ايه عادل فتحى علي  .1127

       ايه عز الدين احمد صديق  .1128

       ايه عالء الدين السيد احمد  .1129

       ايه محمد جمال الدين رمضان  .1130

       ايه نجدى عز الدين عبدالعال  .1131

       ايه يونس زكى بربري  .1132

       بدور هانى محمد عبدالعال  .1133

       برسوم تعلب صليب بدروس  .1134

       بسمله جمال الدين محمود احمد  .1135

       بسمه عبدالناصر على صابر  .1136

       بيشوى ممدوح ثابت سعيد  .1137

       تغريد احمد جابر عبدالحميد  .1138

       تغريد سامح سلمى محمد  .1139

       جهاد سمير حنفى عبدالرحمن  .1140
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       جهاد عاطف السيد محمد  .1141

       جهاد عبدالراضى محمد عبدالرحيم  .1142

       جهاد محمد عامر عبدالمجيد  .1143

       جواهر ابراهيم كامل محمود  .1144

       جيهان احمد محمود احمد  .1145

       جيهان على عبدالحفيظ محمد عبدالرحيم  .1146

       حازم كمال حماده اسماعيل  .1147

       حجازى دهب فخرى حسين  .1148

       حسام االمير عبدالعال عبداللطيف  .1149

       حسام الدين فواز عبدالرحمن مسلم  .1150

       حسن محمد فرغلى عزوز  .1151

       عبداللطيف محمدحسناء جمال   .1152

       حسين ابوالعز محمد محمد  .1153

       حليمه احمد عباس احمد  .1154

       حماده حجازى محمود حجازى  .1155

       حماده سالمه السيد احمد  .1156

       حمدى عبدالوحيد محمد محمود  .1157

       خاطر جمال السيد جادالرب  .1158

       خالد حسين خضيرى مخيمر  .1159

       عبدالشكور محمد خالد عبدالناصر  .1160

       خلود سعداوى السيد مسعود  .1161

       خلود ضاحى عبدالحميد عبدالغفار  .1162

       خلود عابدين صادق علي  .1163

       خلود محمد عبدالجواد سيد  .1164

       خلود محمود احمد عمر  .1165

       خلود محى الدين على احمد  .1166

       داليا احمد فهمى عبدالموجود  .1167

       جمال احمد محمودداليا   .1168

       داليا على عثمان علي  .1169

       دعاء جمال السيد احمد  .1170

       دعاء حماد محمد على  .1171

       دعاء عبد الغنى عبد القادر عبد الغنى  .1172

       دعاء نبيل عبدالفهيم دردير  .1173

       دميانه نبيل جرس ميخائيل  .1174

       دنيا رجب البدرى السيد  .1175
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       دنيا محمد عبداللطيف احمد  .1176

       ديانا حمدان عارف على  .1177

       دينا احمد جاد رشوان  .1178

       دينا حربى خلف على  .1179

       عبدالاله السمان ابراهيمدينا على   .1180

       دينا مصطفي عبد العال ابراهيم  .1181

       راجح حامد ابوالوفا هاشم  .1182

       راندا عبدهللا على محمد  .1183

       رانيا كمال انور ابراهيم  .1184

       رانيا ناجح محمد حسين  .1185

       رحاب احمد مرتضى ابوضيف السيد  .1186

       رحاب السيد احمد سعد هللا  .1187

       رحاب خالد جاد هللا عبداللطيف  .1188

       رحاب عصام شعبان عبدالعال  .1189

       رحمه شعبان ثابت عبدالحميد  .1190

       رحمه محمود عبدالحميد خليل  .1191

       رضوه جمال السيد عبدالغفار  .1192

       رضوى ناصر عبدالعظيم احمد  .1193

       رفيع فاروق زيدان ابوزيد  .1194

       محمود حمايه هللارمضان معروف   .1195

       روان السمان عبدالشافى السمان  .1196

       رومانى عطا كمال مهاود  .1197

       رؤى جمال رشاد محمد  .1198

       رويدا عاطف احمد حسن  .1199

       رياض ممدوح رياض بربرى  .1200

       ريم محمد السيد محمد  .1201

       ريهام احمد حسن محمود  .1202

       ريهام حسين السيد على  .1203

       ريهام صبرى خلف محمود  .1204

       الزهراء خلف محمد عبدالعال  .1205

       زهراء عالء صادق السمان  .1206

       زياد محمد صبحى محمد  .1207

       زينب البسيونى صابر احمد  .1208

       زينب المهدى عبدالكريم المهدى  .1209

       زينب حماده حامد امين محمد  .1210
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       زينب رشاد محمد فضل  .1211

       زينب عبدالباسط احمد زيد  .1212

       زينب محمد عبدالعليم عبدالنعيم  .1213

       زينب محمد على محمد  .1214

       السيد عمر زينب محمود  .1215

       ساره السيد احمد عثمان  .1216

       ساره ايهاب محمد حسين  .1217

       ساره بهيج العبد عجايبى  .1218

       ساره خليفه احمد ابراهيم  .1219

       ساره ربيع عثمان ربيع  .1220

       ساره سلمى محمد عبدالعال  .1221

       ساره عبدالباسط عتمان خير هللا  .1222

       على عالمساره عبدالاله   .1223

       ساره فتحى متولى احمد  .1224

       ساره محمد السيد سليمان  .1225

       ساره محمد حامد محمد  .1226

       ساره محمود سليم همام  .1227

       سالم عطيه حسن ابودهب  .1228

       سحر عطا احمد حمدان  .1229

       سحر كمال محمد محمد  .1230

       سلمى كمال السيد عبدالرحيم  .1231

       فؤاد اسماعيل علىسلوى   .1232

       سمر عبدهللا عبدالعاطى ابراهيم  .1233

       سمر على سعيد محمد  .1234

       سمر محمد محمود محمد  .1235

       سهام االمير صديق عبداللطيف  .1236

       سهام مصطفى على احمد  .1237

       سهير محمد السيد محمد  .1238

       سهيله مجدى احمد السنوسى  .1239

       عبدالرحمن علىالسيد محمد   .1240

       سيمون مرقص راغب عبدالشهيد  .1241

       شروق محمود حسن محمد  .1242

       شروق محمود على عبدالمحسن  .1243

       شريف اشرف عبدالحق شفيق  .1244

       شعبان احمد عبدالصبور احمد  .1245
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       شيرين ابوالسعود عبدالاله حسن  .1246

       شيماء حسن على جبريل  .1247

       شيماء حمدى عبدالعزيز عبدهللا  .1248

       شيماء رمضان حسن احمد  .1249

       شيماء عاطف محمد محمود  .1250

       شيماء عبدالقادر عبدالعال فرغلى  .1251

       شيماء عبدالمالك زيدان محمد  .1252

       شيماء على عبدهللا طلب على  .1253

       شيماء عيد وهب هللا محمد  .1254

       شيماء ماهر احمد احمد  .1255

       شيماء محمد عبدالرحمن متولى  .1256

       صابرين خلف جلبى عرفات  .1257

       صافيناز حاتم السيد علي  .1258

       نور الدينصفاء حماده ابواليزيد   .1259

       صفاء عاطف احمد خالف  .1260

       صفاء عالء سعيد يسن  .1261

       صفيه كمال متولى حسين  .1262

       ضحى احمد عبدالحميد كمال الدين  .1263

       ضحى النوبى يوسف على  .1264

       ضحى كمال صابر السيد  .1265

       طارق عاصم صبره حسين  .1266

       طارق عيد امين عبدالرحمن  .1267

       طارق محمود ابراهيم محمد  .1268

       طارق وحيد عزيز عبدالنبي  .1269

       عادل رفعت رميس قديس  .1270

       عباس محمد رفعت محمدعباس  .1271

       عبدالرحمن احمد ربيع على  .1272

       عبدالرحمن السيد حسان محمد  .1273

       عبدالرحمن سعد عبدالاله احمد  .1274

       عبدالرحمن محمود احمد عبدالعال  .1275

       عبدالرحمن ممدوح محمد احمد  .1276

       عبدالرحمن نشات عيسى ابوبكر  .1277

       عبدالسالم جمال احمد شافع  .1278

       عبدالاله على عبدالاله على  .1279

       عبدهللا ابوالوفا عبدهللا مهران  .1280
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       عبدهللا على سيف النصر احمد  .1281

       عبدهللا فتحى عبدالحميد على  .1282

       عبدالمجيد محمد عبدالمجيد محمد  .1283

       عبدالمعز عصام السيد عبداللطيف  .1284

       عبير احمد محمد احمد  .1285

       عثمانعثمان كمال الزاهر   .1286

       عصام محمود محمد خليل  .1287

       عكاشه مدنى صادق على  .1288

       عالء محمود ابوزيد على  .1289

       على احمد على عبد ربة  .1290

       على السيد محمد احمد  .1291

       على عاطف على السيد  .1292

       على لطفى عبدالكريم عبدالعليم  .1293

       على محمد محمود قبيصى  .1294

       كمال الدين محمد السيد علياء  .1295

       علياء محمد زكريا عبدالاله  .1296

       عمر جمال عمر حسب  .1297

       عمر عاشور اسماعيل علي  .1298

  عمر عبدهللا محمد ابوالعال  .1299

       عمر عشرى زهران سويفى  .1300

       عمر على الفرغل بريقع  .1301

       احمد حسن عمر محمد طارق  .1302

       عمرالخطاب عادل احمد محمد  .1303

       عمرو احمد على عبدالحافظ  .1304

       عمرو حسنى محمود محمد مصطفى  .1305

       عمرو محمد عليان عطيه  .1306

       عمرو مدحت فتحى محمد  .1307

       غاده رجب حامد حسين  .1308

       غاده صالح عبدالظاهر عبدالعزيز  .1309

       عبدالظاهر محمدغدير الفولى   .1310

       فاتن ماهر رزق بخيت  .1311

       فارس ياسر محمود محمد  .1312

       فاطمه الزهراء على فراج احمد  .1313

       فاطمه الزهراء محمد شعبان رفاعى  .1314

       فاطمه خلف عباس محمد  .1315
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       فام سامح رياض عجايبى  .1316

       فرحه ناصر احمد جادالكريم  .1317

       فؤاد عبدالمسيح فؤاد عبدالمسيح  .1318

       كاترين عماد وليم عدلى  .1319

       كريم حمدى محمود احمد  .1320

       كريم على احمد على  .1321

       محمد دسوقى موسىكريم   .1322

  كمال حسن عبده حفني  .1323

       كمال عبدالوهاب فهيم احمد  .1324

       كيرلس هانى مرزوق بشاى  .1325

       لبنى عبدالشكور محمد عبداللطيف  .1326

       لمياء سباق مهدى عبدالاله  .1327

       لؤى احمد موهوب عباس  .1328

       اشرف عبدالراضى ابوشامهليلى   .1329

       مارتن مرتضى بطرس فلتس  .1330

       مارتينا الفونس قلينى ساويرس  .1331

       مارشلينو اشير انسى توفيق  .1332

       ماركوس عاطف امين عطيه  .1333

       محمد ابوالسعود عبدالاله حسن  .1334

       محمد ابوالقاسم عبدالمعطى عبدالرؤف  .1335

       البدوى محمدمحمد احمد السيد   .1336

       محمد احمد عبدالرحيم بيومى  .1337

       محمد احمد عمران محمد  .1338

       محمد احمد محمد اسماعيل  .1339

       محمد احمد يوسف احمد  .1340

       محمد ايمن حسين محمد  .1341

       محمد بدراوى محمد خليل  .1342

       محمد حاتم جاد الرب محمود  .1343

       محمدينمحمد حسن عبداللطيف   .1344

       محمد حسن على عبدالمجيد  .1345

       محمد حسنى عليان همام  .1346

       محمد حماده شعبان حسن  .1347

       محمد حمدى محمد عليو  .1348

       محمد خالد راضى يوسف  .1349

       محمد رفعت احمد ابوضيف  .1350
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       محمد زياد كمال بيومي  .1351

       محمد سعد مهران ابراهيم  .1352

       محمد سالمه محمد عبدهللا  .1353

       محمد صفوت فتح هللا محمد  .1354

  محمد عابدين فضل الكريم عبداللطيف  .1355

       محمد عبدالعظيم االنور الطاهر  .1356

       محمد عبدالمحسن فهمى عبدالعزيز  .1357

       محمد عبدالناصر محمود السيد  .1358

       محمد على محمود عبدالمجيد  .1359

       محمد محمد ابراهيم حافظ  .1360

       محمد محمود ابوالمجد ابراهيم  .1361

       اسماعيلمحمد محيى الدين حمدى   .1362

       محمد ممدوح ثابت عبداللطيف  .1363

       محمد ياسر محمد احمد  .1364

       محمد يحيى محمد حسين  .1365

       محمود جمال عبد الحفيظ على  .1366

       محمود حمام محمود محمد  .1367

       محمود حنفى عبدالوهاب حامد  .1368

       محمود خلف السيد محمد  .1369

       محمود عاطف احمد محمد  .1370

       محمود عامر شعبان بيومى  .1371

       محمود عبدالحفيظ ابوالوفا موسى  .1372

       محمود عبدالرؤف رشوان المصرى  .1373

       محمود على اسماعيل محمود  .1374

       محمود عوض عبد العال احمد  .1375

       محمود فرغلى خلف محمود  .1376

       محمود متولى محمود محمد  .1377

       عبداللطيفمحمود محمد حمدان   .1378

       محمود محمد كمال حافظ احمد غزالى  .1379

       محمود محمد كمال محمد  .1380

       محمود محمد هاشم احمد  .1381

       محمود مؤمن محمود محمد  .1382

       محمود ياسر محمود دردير  .1383

       مرام جمال عبدالناصر محمود  .1384

       مرفت البدرى السيد عبدالعال  .1385
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       مرنا خليل بسكالس خليل  .1386

       مروه احمد محمد عبدالعال  .1387

       مروه عصام حامد عبداللطيف  .1388

       مروه محمود محمد عبدالمنعم  .1389

       مروه محمود يوسف محمد  .1390

       مريم احمد رجب محمد  .1391

       مريم احمد كامل عبدالعال  .1392

       مريم ريمون جاد الكريم يسى  .1393

       مريم عبدالعاطى حسن حسين  .1394

       مريم فراج عبدالفتاح محمود  .1395

       مريم محمد ابوالفتوح حسانين  .1396

       مريم محمد جمال محمدعلى  .1397

       مصطفى احمد محمود مهران  .1398

       مصطفى ايمن عصمت حسين  .1399

       مصطفى صالح عبدالرحمن على  .1400

       مصطفى مرسى اعمر مرسي  .1401

       مصطفى نشات جابر عباس  .1402

       مطاوع عاطف السيد مطاوع  .1403

       مكاريوس شربه يوسف حنا  .1404

       منار احمد عبدالحافظ عبدالرحيم  .1405

       احمد يوسف احمدمنار   .1406

       منار اشرف السيد عبدالرحمن  .1407

       منار السيد احمد محمد  .1408

       منار جمال عبدالسميع حسب  .1409

       منار رفعت عبدالرحيم عبدالعال حسن  .1410

       منار عاطف محمد محمد  .1411

       منار عبدالعليم بدرى محمد  .1412

       منار عز الدين مصطفى ابوزيد  .1413

       منار عالء الدين فرج محمد  .1414

       منار على منصور ابراهيم  .1415

       منار محمود ابوضيف محمد  .1416

       منار ممدوح حلمى عبدالاله  .1417

       منة هللا اشرف السيد احمد  .1418

       منة هللا مؤمن محمود محمد  .1419

       منه هللا هشام محمد جالل  .1420
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       منى احمد محمود يوسف  .1421

       منى نجاح فخرى سليمان  .1422

       منى يوسف انور محمود  .1423

       منير حنا هللا غبلاير اقالديوس  .1424

       شعبان عبدهمهند احمد   .1425

       مونيكا سمير رشدى سعيد  .1426

       مى جمال يونس حسن  .1427

       مياده محمد عبداللطيف عبدالكريم  .1428

       ميرا شنوده شهدى عبدالمالك  .1429

       ميرنا اسماعيل عبداللطيف على احمد فرج  .1430

       ميرنا نادر بشرى سدره  .1431

       ميرنا نادى دميان بدروس  .1432

       وجيه شكرى باسيلي مينا  .1433

       نادين احمد شعبان احمد  .1434

       نجوم مطاوع عبدهللا احمد  .1435

       نجوى محمد على احمد  .1436

       ندا زيد بدرى مزيد  .1437

       ندا ناصر توفيق محمد  .1438

       ندا ياسر محمد كامل احمد  .1439

       ندى اسامه احمد السيد  .1440

       ندى السيد صديق السيد   .1441

       ندى خالد عبدالنعيم سعيد  .1442

       ندى صالح حسن احمد  .1443

       ندى مصطفى محمود عبدالرحيم  .1444

       ندى نصر الدين السيد بالل   .1445

       نرمين على عبدالقادر محمد  .1446

       نرهان محمد جابر محمد  .1447

       نغم محمود ثابت عبدالمنعم  .1448

       نهاد على محمد علي  .1449

       عبدالحميد دياب سليماننهال   .1450

       نهله رشاد عبدالحميد محمد  .1451

       نهله محمد كامل محمد  .1452

       نورا محمد عزوز علي  .1453

       نوران همام على محمد  .1454

       نورهان احمد محمد محمد  .1455



 جامعة سوهاج
 كلــية الزراعة
 شئون الطالب

 

 

 م2018/2019 الجامعيللعام  األولالمستوي طالب ل

 

 

)14( 

 

 

 

  

 االســـــــــــــــــــم رقم الجلوس
     

 
     

       نورهان اشرف صالح السيد  .1456

       نورهان السمان احمد السمان  .1457

       نورهان تمام عزالعرب تمام  .1458

       نورهان جالل محمد محمد الشريف  .1459

       نورهان شوكت محمد عبداللطيف  .1460

       نورهان عز الدين احمد بكرى  .1461

       نورهان عصام محمد محمود  .1462

       نورهان فالح على حسن  .1463

       نورهان محمد ابوالمجد عبدالحميد  .1464

       نورهان محمود بكرى محمد  .1465

       نورهان معتز باهلل محمد محمد  .1466

       نيفين عالء على عبدالمعطى  .1467

       هاجر صالح عبدالرحمن عبدهللا  .1468

       احمدهاجر على الربيعى   .1469

       هاجر ناصر حماده منصور  .1470

       هاله رفعت محمد السيد  .1471

       هاله هشام خليل محمد  .1472

       هاله هالل بدير قناوى  .1473

       الهام ثروت حمدى قنديل  .1474

       الهام عالء محمد سيد  .1475

       هايدى خطاب محمد محمد  .1476

       هبه حسن احمد حسن  .1477

       الدين محمدهدير جمال سعد   .1478

       هدير محمود عبدالعال محمود احمد  .1479

       هناء عباده مهران محمد  .1480

       هيام ايمن احمد سالم  .1481

       وديع محب نعيم نصر  .1482

       وسام فراج على عبدالحليم  .1483

       وسام مصطفى عبدالحميد محمد  .1484

       وفاء شحاته مصطفى محمد  .1485

       والء حسب محمد حسب  .1486

       والء شعبان فؤاد محمد  .1487

       والء صالح الدين صابر ابراهيم  .1488

       والء عصام احمد السيد  .1489

       والء مجدى محمد توفيق عبدالحميد  .1490
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       يارا سعيد سيد تمام  .1491

       يارا محمد السيد محمد  .1492

       ياسر محمد محمود احمد  .1493

       ياسمين انور حلمى عبدالجواد  .1494

       ياسمين جمال عبدالناصر منصور  .1495

       ياسمين خالد حلمى محمد  .1496

       ياسمين صبرى عبد الرحيم خلف هللا  .1497

       عبدالرؤوف جوده السمان ياسمين  .1498

       يحيى محمد احمد عواجه  .1499

       يوستينه ماجد فوزى ميخائيل  .1500

       يوسف حربى محمود احمد  .1501

       احمد محمد عبد هللا خليفه ق .1502

       احمد محمد مصطفي احمد ق .1503

       اسمه حمدي علي محمد ق .1504

       اماني عبد الفتاح محمود احمد ق .1505

       اميره فوزي عبد الرحيم السيد ق .1506

       ايهاب صبري محمد احمد ق .1507

       روفينا سمير جرجس عبد الشهيد ق .1508

       سعد مجاهد ابورحاب عباس ق .1509

       شيماء محمد احمد فرج ق .1510

       عبد هللا شرقاوي احمد محمد ق .1511

       عبد هللا علي محمود محمد ق .1512

       السيدعبد هللا ممدوح حامد  ق .1513

       محمد ابراهيم معبد عرابي ق .1514

       محمد حربي محمود احمد ق .1515

       محمود محمد احمد علي ق .1516

       مصطفي حمام مصطفي علي  ق .1517

       مني عبد الوهاب محمد عثمان ق .1518

       مها احمد علي فراج ق .1519

       نوران يسري السيد محمود ق .1520

       هشام محمد محمود محمد ق .1521


