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�أبنائي وبناتى 

رجال �مل�ستقبل و�أمهات �لغد 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 
انه من دواعي رسوري وعظيم فخري أن أكون يف مكاين هذا اليوم رئيساً لألكادميية لىك أدشن معكم قافلة 
جديدة من قوافل األكادميية متمثلة يف هذه الكوكبة املتميزة من الخريجني - التي متد األوطان بكوادر العلم 

والثقافة التي تبنى وتشيد رصوح الحضارة واملدنية ألوطاننا الغالية.

أبنايئ وبناىت - اليوم اكتمل بنيانكم العلمي والثقايف وتدخلون إىل العمل املهني فلتكن أهدافكم سامية مرشقة 
رشيفة، ووجهوا بوصلة أبصاركم لتحقيق أهداف أوطانكم.

لتقطفوا مثرات جهد سنوات  عزيزة  فرحة  وتغمرنا  تغمركم  الهامات  الرؤوس شامخي  رافعي  تقفون  اليوم 
عديدة عىل مقاعد أكادمييتكم العريقة.

فال تنسوا أكادمييتكم التي نهلتم من غدير علمها وثقافتها وأدبها، ورستم عىل ثراها وحضنتكم بني جوانحها 
وأخرياً أحيي األمهات واآلباء، األخوات واإلخوة الذين تصل هامتهم اليوم عنان السامء فهنيئاً لهم، وأدعو الله 

أن يحقق فيكم أمالهم، وهنيئاً ألساتذتكم وكل العاملني بأكادمييتكم.

داعيا الله لكم بالتوفيق يف حياتكم العملية راجياً تواصلكم مع أكادمييتكم بيتكم.

�لأ�ستاذ �لدكتور / �إ�سماعيل عبد �لغفار �إ�سماعيل فرج 

رئــيــ�س �لأكــاديــمـيـــة  
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احمد حمدى عبد الصادق احمد

احمد حسن نرص حسن محجوب احمد حسام حسن عبد العزيز

احمد جمعه زىك حسن

احمد ارشف محمود احمداحمد باسم السيد حسني

احمد ارشف عبد العظيم عبد الرحمن احمد ابو خالد محمد محمود

ابراهيم محمد مسعد الشيخاحمد ابراهيم منصور شابون

ابراهيم محمد احمد القرينى

ابراهيم زكريا لطفي السيد عبد الوهاب

ابراهيم حسني ابراهيم حسني البيومى

ابراهيم حسن رشوان حامدى
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احمد عالء احمد عبد القادر غنيمه احمد عبود حمزه فرح

احمد عبد النارص ابراهيم محمد خليفهاحمد عبدالهادى عىل عبدالهادى

احمد صقر حسن صقر

احمد صربى محمد بالل احمد صابر محمد عثامن

احمد سيف االسالم احمد محمود النجار

احمد سامى محمود احمد اسامعيلاحمد سيد محمود محمد بدر

احمد رجب رضوان محمد سالمه

احمد خالد سعدى عبد الغفور احمد خالد احمد مصطفى ريحان

احمد حمدى عبد الله عبد العزيز عبد الله
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احمد مسعود محمد ابراهيم

احمد محمد مصطفي الشعرية احمد محمد محمود عبد الحميد محمد

احمد محمد عثامن محمد يوسف

احمد محمد حسن محمد حسناحمد محمد عبد السيد عبدالسالم الزقم

احمد محمد امني السيد احمد ماهر عبدالجليل الفخراىن

احمد لطفى عبد الرافع القصاصاحمد ماهر عبد الحميد عبد الجليل بالل

احمد كرم محمد البيومى محمد جاد

احمد فهد محمد عىل النخيىل

احمد عامد الدين مصيلحى ابراهيم 

عبدالله

احمد عىل سالم عبد الرحمن يونس
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امجد سامى ابراهيم العزب ابو الغيطامينه مصطفى السيد السيد صقر

املنترص بالله ابراهيم عبد الله قورصه اكرم عبد الكريم قاسم

اسالم عادل عبد املنعم شابوناسالم محمد عىل محمد

اسامه عادل محمد عبد املقصود رزق ادهم كارم محمود محمد

احمدابراهيم محمد حسنادهم عمر خميس عىل سعد

احمد يوسف عبد القادر يوسف

احمد يرسي حسني محمود رشيف

احمد يحيى ابراهيم السيد شاهني

احمد هشام عبد املنعم متوىل
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بيرت مرشف فريد جرس

بشاى خالد ميالد سعيدبهاء الدين رافت جالل سليامن

بركات عيل بركات عيل

براء محمد عبد املنعم الخوالين

بدر حسني محمد احمد احمد بدر باسم سعيد عبد الونيس

باسم حامد محمد محمد عىل العسال

باسل سوكارنو عبد الله ابراهيمباسم احمد عىل محمد خليفة

ايهاب السيد حسونه السكنيدى

امين محمد احمد محمود السالمى

اميان مصطفي محمد احمد محمود

اندرو عيىس دانيال ابراهيم
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خالد عزت رياض ابو عىلخلود هشام توكل السيد البندارى

خالد جامل عبد الحفيظ صديق خالد احمد عىل اسامعيل

حسني منري زىك حسني كامل الدينحيان غسان القصعه

حسن عىل حسن دعدور حسام عيدعبدالغنى شحاته البيومى

حسام ارشف طلعت عبد الرحمنحسام حسن ابراهيم امني

حازم محمد محمد عبد الرحمن

حازم رجب صالح عثامن خليل

حاتم محمود عبيد معوض

جارس نبيل عبد الحميد املريس
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سامل صالح سامل محمد ساملسامى امين سامى صالح

ساري عيل ابراهيم محمد عطوة زياد محمد سعد عبده االمام

رودينه صبحى محمد لطفى غرابزياد حنفى محمود حنفى محمود

رمضان صالح عىل ميالد رامي سمري محمد عيل عطية

رامى محمد فتحى مصطفى فتوحرامى محمد فريد السيد بسيوىن

راشد مجدى راشد رزق

دينا هشام عبد الفتاح ابراهيم محسن

ديفيد سامى رزق شنوده

دانيال لطف الله ميالن
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عبد الرحمن سلامن بدرى حمدانعبد الرحمن عمرو محمد محسب اسامعيل

عبد الرحمن اسامه حلمى فرغىل عبد الحميد محمد عبد الحميد نصار

صابر السيد صابر السيد حسنيعبد الحافظ يوسف عبد الحافظ محمد

شوكت منشاوى محمد محمد نرص رشيف خالد محمد محمود عمر

سيف االسالم ارشف محمد محمود سليامنرشيف اسامه عبد الرحمن عوض

سيف احمد عبد الله محمد عبد الله سيد عنرت سيد احمد

سوسن عىل مصطفى عىل مصطفى سهام خالد عوض السيد
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عىل عصام عىل بكرى الشاذىل

عالءالدين احمد محمد احمد عالء ربيع اسامعيل شحاته

عالء الدين عامد عبد الرحمن احمد

عبدالعزيز محمد محفوظ محمد محفوظعز الدين احمد محمد عىل الطباخ

عبد الله ممدوح سيد عبد العال  عبد الله عبد الرؤوف عبد الله احمد 

عبد الله

عبد الله خالد الشيخ اسامعيلعبد الله خالد سعيد ابو حداية

عبد الله احمد محمود عبد املوجود الفوال

عبد الرحمن هشام مصطفي محمود

 عبد الرحمن محمد فتحى احمد

سامل عديله

عبد الرحمن محمد ابراهيم فرحات
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فادى عمر فوزى ابراهيم ستهفتحي عيل فتحي العيسوي مشايل

عمرو غازى محمد غريب عمرو السيد غريب السيد بيومى

عمر محمد السيد محمد فايدعمر يوسف شعبان منصور محمد

عمر طاهر عبدالله أحمد إبراهيم عمر طارق خميس املهدي

عمر سعيد محمد عبد العزيز شبلعمر سيد نعنوش عبد العال

عمر ايهاب جمعه عبد اللطيف ندا

عيل عمرو احمد محمد

عيل عبد الحميد قعقع

عىل عطيه احمد عبد العال



16

محمد احمد حسن محمد احمدمحمد احمد شوقي سموكه

مايكل مجدى شاكر بدروس ماهر عبده عبده احمد الفحار

مازن محسن ايليا ميشيل الغزمازن محمد ابو الحاميل عىل اسامعيل

مؤمن يارس السيد سامل يوسف البحراوى مؤمن محمد احمد عبدالرحمن

مؤمن اسامه محمد محمد بدرمؤمن محسن فواز محمد

كريلس سبع دانيال معوض

كريم محمد طارق عباس السيد رمضان

كريم طارق بهجت زىك

كريم ابراهيم سامل ابراهيم
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محمد توفيق يحيى ابراهيم عطيه عكاشهمحمد حسام الدين زيك محمد

محمد بسام السيد محمد امين محمد عيد عىل موايف

محمد الوشاحى ممدوح عبد املوجود حسنمحمد امين احمد مرىس

محمد السيد محمود قطب محمد السيد محمد احمد احمد محمد

محمد ارشف محمد الصادقمحمد السيد املتوىل احمد

محمد ارشف حسن عىل

محمد ارشف ابراهيم شحاتة شعبان

محمد اسامعيل عليوه اسامعيل رضوان

محمد اسامة نزيه الصديق عىل
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محمد طارق السيد عبد الخالق احمد

محمد شعبان بركات محمدمحمد صالح عسكر شائف

محمد سمري عىل الفقى

محمد سمري عىل احمد

محمد سعيد محمود خليفه الصعيدى محمد سعيد محمد عمر

محمد سعيد فرج الله محمد عبد النبي

محمد ربيع زىك عفيفىمحمد سعد يحيي محمدين

محمد خالد احمد محمد

محمد حمدي مصطفي عيل محمد بدر

محمد حسن محمد يوسف

محمد حسن عيىس سليامن
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محمد عصام الدين عىل امني عثامن

محمد عبدالحميد خالد محمودمحمد عبداملعطى عبدالحميد عبداملعطى

محمد عبد الحى منر عطوان

محمد عادل محمد محمد أبوزيد

محمد عادل سيد محمد

محمد طلعت عبدالصبور محمد رخا
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محمد مصطفى محمد عجمى

محمد مختار اسامعيل هاشم محمودمحمد مصطفى ابراهيم عبد الرحيم

محمد محمود احمد السيد

محمد محمود ابراهيم عىل محمد محمد حسن محمد

محمد مالك رستممحمد مجدى السيد محمد االمام

محمد عوض املريس املريس

محمد عواد جمعه عواد خروب

محمد عىل عطيه حسن

محمد عىل سعد عبد الراىض فراج

محمد عىل توفيق محمد املزاىت

محمد عالء محمد احمد عبيد
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محمود سعيد السيد عبد الفتاحمحمود سيد رجب احمد عبد الرازق

محمود حسني احمد رافت محمود ارشف عبد السالم محمد

محمود احمد عبد الفتاح السيد امليموىنمحمود ارشف سيد احمد عيل عجوه

محمود احمد حميدو صديق ابراهيم محمد يوسف السيد يوسف البحريى

محمد وحيد ابراهيم عبد السالم عبد 

املجيد

محمد وائل الشحات محمد عبد العال

محمد هشام محمد عىل التكريتى

محمد نجيب نجيب عبد الحميد ابو العال

محمد ناجى رجب عبدالعال محرم

محمد ممدوح النبيىش كامل
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محمود محمد جابر ابو حجازى محمود مجدى حسن نرص سامل

محمود عمر جالل محمدمحمود كامل محمد مصطفى صالح

محمود عالء الدين محمود ابراهيم محمود عبداملوجود السيد محمد العدواىن

محمود عبد العظيم فؤاد احمد محمود سيد عبد العليم السيد غنيم
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معاذ احمد محمد احمد ابراهيم

مصطفي سيد عبد الجليل رسورمصطفي محمود عويس محمد معتوق

مصطفي جامل عبد النارص عبد االه محمد

مصطفى مدحت مصطفى عىل

مصطفى محمد قشوع مصطفى محمد عبد العاطى ابراهيم

مصطفى حرىب مصطفى ابو املعاطى 

مصطفي دنيا

مروان السيد خميس محمودمصطفى احمد عبدالقادر احمد بديوى

مدحت مسعد الرفاعى املرىس التليىس

محمود محمود محمود درويش السمالوى

محمود محمد عبد الفتاح عبد العزيز

محمود محمد ساملان سالمه
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نور الدين صابر فتحي محمد عثامن الرببري نرص الدين مصطفى عطار

نبيل فتحي حافظ اسامعيل

نائل صالح سعيد فارعنبيل رمضان محمد احمد قطب

مينا ماهر مينا حبيب

مينا ارشف متى سعيد حنني مهند عبد الباسط محمد عبد الحميد

مهاب طلعت محمد احمد عبد الرحمنمهند احمد محمد ناصف

منري عاطف ابراهيم هنداوى

منة الله رشيف عبد الله عىل

معتز محمد محمد فؤاد

معتز محمد عبد الرحمن سليامن محمد



25

هيثم حنفى ابراهيم محمود

هشام عالء الدين عبد الفتاح محمدهشام مجدى صالح حمدان خليفة

هشام السيد السيد عبد الغنى رساج

هدير ادريس ابو عجيله قاسم

هاىن طارق رشاد راشد

هادى يارس كامل عزيز
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يوسف محمد حشمت انور محمد حشمت

يوسف حسن عبد الباري حسنيوسف عبدالحكيم عىل حجاج

يوسف ابراهيم يوسف عبد الفتاح

يرسى محمد يرسى اسامعيل ابراهيم

يرسا احمد عبد الرايض احمد

هيثم نواف خليل ابو ليل
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إرساء عادل سعد حسنني محمد

أمرية إيهاب محمد عىل الشامىإبراهيم محمد يسن محمد أمني

أماىن أحمد قاسم محمد أبو القاسم

أحمد مصطفي عبد الرحمن الجزار

أحمد محمد أحمد محمد البحريى أحمد كامل زغلول محمد

أحمد عمر محمد كشك

أحمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز سلامنأحمد عامد عبدالعاطى أحمد ضبيش

أحمد طارق محمد أمني يوسف

أحمد رمضان أحمد مهران محمد

أحمد حمدي محمد رمضان

آية مسعد عبد الله برزان
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احمد ابراهيم رجب ابراهيم

ابو بكر عثامن ابراهيم محمد ابراهيم عزت عبد الوهاب

ابراهيم مجدى ابراهيم عبد الرحمن

ابراهيم فتحى ابراهيم عثامن

ابراهيم عصام ابراهيم الدسوقى محمدابراهيم عالء الدين عبد الحكيم الشافعي

ابراهيم عبد املنعم ابراهيم العويض

ابراهيم حسن السيد ابراهيم البناابراهيم عبد الرحمن ابراهيم سيد احمد

ابراهيم حامد ابراهيم محمد الوزان ابراهيم ارشف يوسف ابراهيم محمد زبري

ابانوب اسكندر ويز اسكندر إرساء محمد عبدالحليم محمد دوارة
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احمد حسن ناجى مويس صالح

احمد حسن خميس حسن ابراهيم احمد حسام ابو النور احمد ابو النور

احمد جامل فؤاد خريى

احمد جابر فهمى عمراناحمد جابر محمد محمد سلطان

احمد ايهاب ابراهيم امني احمد امين عبد العظيم مطر

احمد ارشف ابراهيم شعبان ابراهيماحمد امين احمد حسن الديب

احمد اسامعيل محمد اسامعيل

احمد اسامة محمد ابراهيم قاسم

احمد احمد هشام محمد توفيق عمر

احمد ابو ضيف متوىل ابو القاسم
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احمد سامل احمد الشافعي يونس

احمد رضا صالح الدين حافظاحمد رفعت مرىس عبد الجواد

احمد ربيع عبد املجيد محمد سافوح

احمد خالد مصطفى رضوان اسامعيل

احمد خالد محمد عليوة الهضيبي احمد خالد محمد الجامل

احمد خالد عبد الحليم سليامن عامر

احمد حمزه احمد حمزه عىلاحمد خالد اسامعيل القشالن

احمد حمدى محمد عوض

احمد حمدى احمد حسن هيبه

احمد حسني يوسف عيل حسني

احمد حسني انور صالح زيان
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احمد طارق محمد عيد فرج

احمد طارق عىل محمد مرىس احمد طارق احمد عبد السالم

احمد شريين محمد عبدالفتاح القباين

احمد شريين حسن محمود عيل

احمد شفيق فتحى دويراحمد شكرى ابراهيم احمد

احمد شعبان عيل عطية نصري

احمد سليامن عبد الفتاح سليامن

احمد سعيد عبد العزيز محمد عامرة احمد سعيد احمد محمد

احمد سعد محمد محمد غانم

احمد سامى محمد حسن محمود احمد سامى السعيد ابراهيم عبده
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احمد فتحى حسن احمد خليل

احمد عامد الدين رشاد محمد عمراناحمد فتحى اسامعيل محمد حافظ

احمد عىل توفيق احمد

احمد عصام محمد عبد الحميد جرب

احمد عصام احمد محمد عباس احمد عصام احمد احمد معوض

احمد عبد املعطى عبد املنعم عبد املعطى 

املنياوى

احمد عبد الرحمن احمد ساملاحمد عبد املحسن مامون ابو ليله

احمد عبد الحكم محمود عبد العزيز

احمد عادل محمد عثامن الديب

احمد عادل عبد العليم منصور

احمد عادل الحسينى حافظ سامل
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احمد محمد عبدالرحمن عبدالجليل 

ابوحمر

احمد محمد عبد الفتاح السيد ابوعلو

احمد محمد طاهر رضار شعبان

احمد محمد شحاته يونس

احمد محمد حسان الرشيف

احمد محمد انور عزب احمد محمد امني عبدالحميد

احمد محمد احمد محمد طرخان

احمد محمد احمد ابو يوسف

احمد ماهر محمد عبدالحميد احمد احمد مجدي محمد رياض حسن

مجاهد

احمد ماهر عبدالعزيز مسعود

احمد ماجد منري محمد احمد احمد فريد ابراهيم فريد صالح
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احمد مصطفي عىل احمد رشوان

احمد مصطفي احمد عىل عبدالشايف احمد مصطفى كامل عبدالرحمن السيد

احمد محمود محمد عثامن

احمد محمود محمد الديسطى احمد

احمد محمود السيد محمود امللكاناحمد محمود حسني مصطفي محارم

احمد محمد محمد محمد دويب

احمد محمد محمد عبد املجيد احمد محمد محمد بخاطره الدعدر

احمد محمد فكري جادالحق بسطوييس احمد محمد محمد الباشا عمر

شاهني

احمد محمد عىل محمود رشاد الدسوقي احمد محمد عبدالسميع عبدالهادى محمد



36

اسامه عاصم عبدالفتاح صربي محمود 

رشف الدين

اسامة احمد عبد املنعم محمد الفقياسامه ارشف ابراهيم محمد صادق

ادهم محمد محمد حسن الصباغ

ادهم محمد عبد الحميد ابراهيم حسني

احمد يرسي محمد عبد السالم محمد احمد يحي السيد ابراهيم محمد

احمد هشام محمود ابراهيم السيد

احمد نرص السيد السيد احمد بدراحمد هشام قدوس مصطفي

احمد نارص محمود احمد عثامن احمد نادر عامره عبيد

احمد مهدى ابو الفتوح مليجى احمد منري محمود محمد القبيه
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االء محمود السيد محمد احمد الحبيش

اكرم محمد لطفى ابراهيم شكرىاالء محمدناجى عبداملنعم خميس حسن

اكرام وحيد محمد فريد محمد

اسامعيل منصور اسامعيل منصور خليفه

اسالم محمد محمد السيد نوييش اسالم محمد احمد محمد ابو طبل

اسالم مجدى احمد احمد حبيبه

اسالم شوقى عبداملجيد رشارةاسالم عادل ابراهيم حسن محمد

اسالم جامل الدين السيد الربل

ارساء ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم منصور

ارس محمد خالد فوده

اسامه محمد عبده عبدالسالم البالموىن
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امين سمري محمد محمد كريت

اية عىل لطفى عىل يوسفايثار ضياء الدين سيد محمد

انس سعيد محمود عىل حامد

اندرو جيمي موريس صالح

انجي أمري وديع عطيه مسيحه انجى حسام وئام عىل القاىض

انجى احمد متوىل حافظ يوسف

امل عىل ابراهيم خليل احمدانجى ابراهيم عبداملجيد محمد

امل احمد خميس ابراهيم عبده 

عبدالرحمن

امام عبد الفتاح عبد اللطيف السيد

السيد محمد السيد محمد الصياد

السيد محمد السيد عيل مويس



39

باهى احمد عبد التواب عىل

باسل مهاب عيل ابراهيم ابو ليمونباسم محمد فاروق محمود

باسل محمد عبد الرحمن عىل عبد الجليل

باسل محمد اسامه نرصالدين عىل 

عبدالنعيم

باسل بهاءالدين حسن محمد ابوعامر ارّس أسامه فاروق رمضان

ايهاب سمري مليجى محمد النجار

ايهاب جامل عطية قريطم

ايه عبد السالم محمد عبد املنعم الفرارجىايه عبد العزيز السيد عبد العزيز شديد

ايه رشيف السيد الصفتي

امين وصفى عىل عبد املنعم امين مصطفى محمد عطا
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تغريد سامح ابراهيم عيل حسن

تسبيح احمد لبيب احمد عوض

بيشوى عامد عبده امني

بيرت عادل صديق عوض شنوده

بالل محمد صربى عبد الرازق عوض عىل

بالل سعد صالح اسامعيل بالل اكرم عبده محمد

بسنت محمد نعيم شعبان

بسنت محمد اسامه محمد صالح احمد 

سمك

بسنت زيدان محمد السيد زيدان

بسنت خالد سعيد عبد العليم زهران

بسنت ايهاب عنرت خرض

بسنت احمد مصطفي صالح

بسمة أحمد عىل عىل العزازى
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حازم محمد عبداملنعم عبده

حازم حسام عبدالفتاح عبدالسالم ابوعوفحازم محمد احمد محمود عامره

حاتم عادل الشافعى عىل يوسف

حاتم رشيف محمد عبدالرحمن حامده

جون عاطف شاكر اسعدحاتم احمد محمود ابراهيم حسن

جالل عبدالرحيم يارس احمد عيىس

جارس يوسف محمد محمد يوسف جارس عصام ابراهيم محمد

متام عبدالحكيم احمد متام عبدالواحدجارس جامل حسن مصطفي احمد الدقاق

تليد االسالم نبيل هامم السيد عمر تقي محمود محمد طلعت الديب
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حمدى محمد يرسي شلقامى عبدالقادر

حسن محمد حسن عزت الفقىحسني عالء محمد حسني حاتم

حسن عزت خلف حامد رضوان

حسن عادل ابو النور ابو بكر

حسام محمد احمد محمد رمضان حسام حامده محمود نور محجوب

حسام حسن حسن مصطفي شلبي

حسام الدين امين ابراهيم محمد محمدحسام الدين عىل محمد حسن عمر

حسام الدين احمد محمود عبد اللطيف

حسام احمد محمد احمد السعودى

حسام احمد عىل عبدالغفار

حبيبة محمد شلبي احمد شلبي
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دينا عصام عىل عىل السعداوى

دميانة كامل عزيز جاد السيددنيا اسامة عبد الكريم حامد محمد

دارين جامل عىل عامره عىل

خليل ياسني خليل الزعفراين

خلود عالء الدين السيد محمد الرفاعي خالد وليد عىل عطيه

خالد محمود زغلول محمد حواش

خالد محمد عبد الجليل مسعودخالد محمد محمد ابو السعد

خالد محمد السيد داود ابوالعال

خالد عالء عبد اللطيف محمد نرص

خالد رمضان سعد حسني حسن

حنني مصطفى امني ايوب
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روان رشيف بدوى محمد بدوى

روان حسام اسامعيل محمد حسنيروان حسام الدين ياقوت إبراهيم ياقوت

رهف مصطفي محمد مصطفي

رنا حسام صالح عبد السالم

رنا جامل الدين محمد الصادق رفعت رفعت عبد الرازق محمد الفار

رضوى عبد الرؤوف عىل ابو رحاب

ردينه احمد احمد احمد لطفى

رامى رجاىئ عزت رزقرانا امري حسنى احمد مصطفى الشاذىل

رامى رافت عدىل ناشد

رؤوف رجدي حبيب عبدالنور دينا وسام وليم حنا صالح
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زياد محمد محسن الخوالقه

زياد محمد عىل سليامن الشبكىش زياد عبد الوهاب حسن الشناوى

زياد عبد الحليم محمد محمد زيتون

زياد احمد عبد اللطيف احمد نورزياد خليل محمد خليل

ريناد عصام الدين عىل امني عثامن ريم سامى عبد اللطيف عليبة

روان هشام حسن عوض سليامنرودينا أحمد فتحى عبده السالمى

روان مصطفي محمد رشاد ريان

روان محمد هاشم محمد املسريى

روان محمد احمد محمد شاكر

روان مجدى عيىس حسن احمد
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سعيد نارص عبدالرازق عبدالرازق

سعد احمد سعد عىل حجازىسعد السيد عبد الله محمود

سامى روجيه سامى بولس

سامح سعد اسامعيل محمد ابو جالله

سامح سامى السيد عبدالله سالمه سامل احمد محمد مصطفي محمد

ساره أحمد إبراهيم محمد إبراهيم

سارة طارق ابو الحسن صابرسارة هاىن عطيه رومان

سارة خالد حمدى يوسف

ساجى عالء الدين عىل محمود العسال

زينب رضا السيد محمد هالل

زياد مدحت محمد فتحى السيد رميح
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سيف الدين حسام حسني عبدالسالم 

املوصيل

سندس خالد حامده هامم احمد سليمسيد احمد محمد سيد حبيب

سنا احمد مدحت حسن محمد القرش

سمري محمد مريس عبد الحميد

سمر مجدى عبد العزيز عبد الجواد موىس سمر مجدى احمد حواش نور الدين

سمر سمري محمد خليل

سليامن محمد سليامن محمدسامء احمد جادالكريم احمد حسن

سلمى هالل عبد الغني الديب سلمى حازم مصطفى كامل الجامل

سلمى حازم عزت محمود محروس سلمى اسامه احمد احمد خليل
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رشيف طارق سعيد قنديل

رشيف سمري السيد محمد اسامعيلرشيف صالح عبد الغنى  العكاوى

رشيف حسني مصطفي حسني الجزيري

رشيف حسام محمد حلمى قابل

شاهنده طارق عواد مويس جعفر شادى نبيل عبد الحميد محمد اسامعيل

شادى ممدوح خليل ابراهيم عبدالرحمن

شادى عمرو توفيق كامل نافعشادى مصطفي حمدى محمد محمد

سيف عالء الدين محمود سيف النرص سيف النرص سيد عيل ابو العال السيد

سيف الدين هيبت محمد عبدالقادر سيف الدين محمد طارق محمد عمرية



49

طارق محمد احمد محمد يونس

طارق محسن عبدالحليم عيل الرشقاوي طارق عمر عىل عمر خرض

طارق عبداللطيف السيد عبداللطيف 

شاهني

ضياء الدين احمد عبدالفتاح عز العربضياء الدين منصور حسن عىل حسن

صالح سامي صالح القرضاوى صالح الدين عبد اللطيف جامل الدين

رشيف نزيه محمد كامل زغلولصالح محمد حسن صالح

رشيف محمد سعيد محمد الحفناوى

رشيف محمد زىك حامد السدميى

رشيف محمد أحمد أبو زيد

رشيف مجدى محمد عىل ابو حسني
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عبد الرحمن خالد محمود عبده درويش

عبد الرحمن حسني السيد محمد محمودعبد الرحمن حسني محمد محمد السبعاوي

عبد الرحمن حسن عطيه صادق امني

عبد الرحمن جامل احمد صابر

عبد الرحمن تحسني عبد الرحمن مراد عبد الرحمن احمد محمود عىل يونس

عبد الرحمن احمد حسنني احمد قاسم

عباس خالد عباس عطيه دويدارعبد الرؤوف حسن وصل املولد

عاصم عادل احمد فؤاد محمد سامل

عادل احمد محمد عباس محمد

طه محمد فوزى ابراهيم ابو السعد

طارق يارس محمد ابراهيم حسنني
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عبد الرحمن مصطفي سعد عبد العزيز

عبد الرحمن محمد فرج محمدعبد الرحمن محمد مصطفي كامل فهمي

عبد الرحمن محمد عبد املنعم عجمية

عبد الرحمن محمد حسن موىس

عبد الرحمن مجدى سعيد محمود ابو 

حشيش

عبد الرحمن فتحى محمد الدنرشى

عبد الرحمن فتحى احمد عطيه ابراهيم

عبد الرحمن عاصم حمدى مصطفىعبد الرحمن عالء مصطفي ابراهيم حسن

عبد الرحمن طارق عبد الفتاح احمد غانم

عبد الرحمن صربى محمد بركات

عبد الرحمن سامى محمد ابو طالب

عبد الرحمن رمضان عبد الكريم ادم
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عبدالغفار ايهاب عبدالغفار عزت ابوالسعد

عبدالرحمن محمد صالح مصطفىعبدالرحمن محمد محمود عبدالله الشيخ

عبدالرحمن محمد احمد السيد 

عبداللطيف

عبدالرحمن عامد الدين السيد احمد كرار

عبدالرحمن سمري حسن رجب الشافعى عبدالرحمن خالد شوقي صالح بهجت

عبدالرحمن أحمد عادل توفيق عفيفي

عبد الله محمود السعيد السيد الصعيدىعبدالباقى عىل فرج العلوص

عبد الله اسامه عبداملنعم محمود 

الحصيوى

عبد الله ابراهيم عبد الله عبد العال

عبد الله ابراهيم عبد الله بندارى عبد 

القادر

عبد الرحمن منري سيف محمد ابراهيم
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علياء عصام محمد كامل هامم

عيل عمر عيل عمر خرضعيل محسن عيل محمد عبد العال

عيل حمدي امني ربيع مصطفي

عىل مصطفى محمد عادل عبدالحليم 

حسونه

عىل محمد عىل عثامن عبده عىل محمد ابراهيم الجرواىن

عالء السعيد ناجى عبد الشايف عبدالله

عال امين محمد التمساحىعال هشام محمود عبدالسالم الحوىف

عصام اسامعيل محمود عىل عز الدين محمد عصام الخطيب

عز الدين خالد زكريا عبد الوهاب زيتون عبدالله هاشم سعد ابو طبل
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عمر سعيد محمد حسني جاهني

عمر خالد محمد كامل الخوىلعمر رزق حلمى محمد العبايس

عمر خالد فوده محمود

عمر خالد حسن محمد الشنديدي

عمر خالد حامد بكر الدمرواى عمر حسن كامل حسن عبدالغني

عمر حازم محمد احمد عمر

عمر انور السيد عبد الجواد عيىس

عمر احمد عمر حموده قابلعمر ارشف سيد منترص حجاج

عمر احمد عبد العزيز عبد الوهاب

عمر احمد ابراهيم محمد ابراهيم عمر ابراهيم باكو



55

عمر محمد ابراهيم محمد حسن رشف

عمر كامل محمد كامل موقععمر محمد ابراهيم احمد غانم

عمر عمرو طلعت الشني

عمر عمرو حسني ضيف

عمر عالء محمود خريى عمر عالء الدين عبده جامل محمد

عمر عبدالفتاح سعيد عبدالفتاح

عمر عبد الحميد عمر شلبىعمر عبد الرحمن يوسف عبد املتجيل

عمر طارق محمد جاد السيد

عمر صالح محمد السيد عىل

عمر صالح عباس حسن الدرس

عمر رشيف عبد الحميد محمد سليامن
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عمرو حامد حسن الهرميل

عمرو جالل فتحى احمد محمد  عتامنعمرو حسن محمد حسن ابو الخري

عمرو اكرم محمد الحديدي

عمرو اسامعيل سليامن اسامعيل سليامن

عمرو أنور أحمد محمد أحمد عمر هشام ابراهيم فهمى عبدالرحمن

عمر هاىن محمد شفيق سعد السكنيدى

عمر ممدوح حسن محمد السيدعمر مهدى محمد  فليفل

عمر مدحت مصطفي كامل محمد سعد

عمر محمد فؤاد عوض

عمر محمد عبد العزيز مرىس

عمر محمد عبد الحكيم محمد املكاوى
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فادى وفيق وديع بشاي الشقريى

عمرو يارس عالءالدين رياض السنباطىفادى ارشف عبد املنعم سيد احمد هالل

عمرو وائل عبدالنبي حافظ محمد

عمرو هشام محمود محمود كحاله

عمرو نبيل قاسم حسني ماىض عمرو مختار السيد سليامن احمد العدوى

عمرو محمد عبد الفتاح السيد عثامن

عمرو محمد طارق عباس السيد رمضانعمرو محمد عبد الحميد الرشبيني

عمرو محمد السيد محود الجمل

عمرو عالء محمد عاطف دياب

عمرو عادل سعد عيل سليامن

عمرو رشيف محمد السيد عرشه



58

كريم حسام الدين بدرفتح الله بدر

كريم احمد عبد القادر الحبىش عبداملجيدكريم برقي كامل احمد برقي

كريم احمد سامي محمد عبداللطيف

كريم أمري محمد سعيد حامد

فيصل عبدالغفار عبدالوهاب نخشبندى فريينا نبيل فوزى حنا مقار

فريد محمد شفيق بسيوىن محمد

فاطمة محمد عبدالحميد محمد فاطمة محمد عبداملجيد محمد السكرى

عبدالحميد

فارس محمد السيد عىل السيد

فارس احمد محمد عىل

فادي ممدوح فرحات عطا الله

فادي اسامة مرزوق حنا
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لبيب لبيب ابراهيم ابراهيم كشك

لؤي اسامة احمد محمد مصطفيلبنى احمد عىل احمد

لؤى طارق كامل الدين عىل زين العبدين

كريلس عادل سعد فرج الله

كريلس جرجس زاخر جرجس كريم محمد عىل حسن

كريم محمد خليفه عىل غنيم

كريم مجدى عىل عبد اللطيف

كريم عامد محمد سعيد عبد العال حجاجكريم فتح الله السعيد محمد ابو رزق

كريم رشيف فريد الشايب

كريم سامى سعيد محمد عبد العزيز كريم زكريا احمد سليامن سلومة



60

مازن محمود محمد محمد الديب

مازن رشدي محمد صالح ابو بكرمازن طارق عبدالعظيم جرب السالخ

مازن حسام الدين السيد عمر

مازن السيد إبراهيم السيد أحمد

مازن احمد مدحت محمد احمد رفعت مارينا فريد سعيد فريد

مارك سمري لطفي متى غربس

مؤمن محمود عبدالجابر محمد عبدالجوادمؤمن هشام ابراهيم  عثامن عىل

مؤمن خريى الحاج ابو رشا

مؤمن جميل السيد محمد حسني

مؤمن جامل الدين خليل السيد عرفة

لينه محمد مجدى محمد عثامن
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محمد احمد محمد احمد بديوى

محمد احمد محمد ابو الفتوح سليامن 

خرض

محمد احمد فتحي عبدالرحمن عبدالله

محمد احمد فؤاد عىل القلىل

محمد احمد عمر السامن

محمد احمد عبد الحميد الرافعي محمد احمد سامى حسنني عبدالرحمن

محمد احمد السيد ابراهيم الخوىل

محمد ابراهيم شاهني حسنمحمد ابراهيم عبدالحميد ابوالعنني

محمد ابراهيم احمد محروس عبد لله محمد ابراهيم ابراهيم خطاب

محمد أحمد عبدالغنى محمد صحصاح محمد أحمد رمضان أحمد منصور



62

محمد السيد التهامى محمد التهامى

محمد السعيد عبد الرحيم السعيد 

الشقوير

محمد ارشف محمد غازى

محمد ارشف محمد زايد هبيله

محمد ارشف محمد احمد شاهني

محمد ارشف محمد ابو السعود محمد ارشف السيد عبد اللطيف خليفة

محمد اسامه مصطفى محمد مصطفى

محمد احمد محمود حسنيمحمد احمد محمود شحاتة البطيخى

محمد احمد محمد وليد

محمد احمد محمد محمود فرغىل

محمد احمد محمد عكيله

محمد احمد محمد احمد صالح



63

محمد توفيق محمد كامل متوىل

محمد بديع رمضان الشنيمحمد بهاء محمد أحمد

محمد ايهاب محمد ضياء الدين محمد 

السواح

محمد امين محمد رجب ابو العنني

محمد امين اسامعيل عبد الرحمن محمد امين احمد عبدالرازق

محمد انس عبد الرحمن محمد الذهبي

محمد السيد محمود الوصيف احمدمحمد الوليد كامل بشري

محمد السيد محمد دومة

محمد السيد عبدالعال السيد

محمد السيد عبد الرازق الخلوى

محمد السيد رجب شعبان



64

محمد حمزه مختار املسامرى

محمد حسني سعد حبيشمحمد حمدى عبد القادر عبداللطيف

محمد حسني حامد محمد عبد العال

محمد حسني احمد زىك عبدالله

محمد حسن عبد املنعم حسن الشامى محمد حسن بسيوين عيل عقاب

محمد حسن السيد محمد يوسف

محمد حسام الدين محمود محمد عثامنمحمد حسام عىل حليم جامع

محمد حامد محمد النرشىت

محمد جامل محمد هالل جليله

محمد جامل محمد مصطفي البنان

محمد جابر محمد البهى جلبى



65

محمد صالح احمد حمبوطه

محمد صالح احمد احمد محمد حجازى محمد شوقى السيد اللباد

محمد رشيف محمود محمد عبد العال

محمد سمري مسلم الرياء

محمد سعد الدين يوسف محمد شاهنيمحمد سمري محمود احمد ابراهيم

محمد زغلول احمد فرماوي

محمد رمضان مصطفي رمضان احمد

محمد راسم عىل حسن عىلمحمد رمزى ابراهيم محمود

محمد خميس احمد محمد عبد الهادي

محمد خالد عبد الحليم سليامن عامر

محمد خالد ابراهيم محمود شعلة
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محمد عادل عبد الحميد خليل الفزاري

محمد طارق محمد سليامن الفوىلمحمد عادل ابراهيم سامل شعيشع

محمد طارق محمد ابو العال عبد العزيز

محمد طارق فتحي شعبان

محمد طارق عبد الفتاح احمد غانم محمد طارق صابر احمد محمد زيدان

محمد طارق خميس عبده مريس

محمد صالح محمد محمود قنديلمحمد طارق السيد عكاشة

محمد صالح محمد السنويس

محمد صالح الدين عمران عبده عىل

محمد صالح الدين خلف حافظ

محمد صالح الدين السيد البدوى محمد 

الصاوى
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محمد عىل الدسوقى عىل

محمد عالء عبدالله محمد عبدالدايم

محمد عالء الدين عثامن ابوالعال 

عبدالعزيز

محمد عزمى عبد املحسن عبد الجيد

محمد عبيد محمد عبيد ابو مضاوى

محمد عبداملجيد حميد عبداملجيد حسني محمد عبدالسالم محمد عبدالصمد نارص

محمد عبد الوهاب محمد السيد الشافعي

محمد عبد الباقى محمد عبد الباقى محمد عبد الحكيم عبد السالم الجامل

الديب

محمد عباس محمد عباس حمده

محمد عادل يوسف سامل

محمد عادل وهب الله الطاهر مسعود

محمد عادل لطفى محمد عىل القاىض



68

محمد مجدى عبده امني ابو كليلة

محمد مجدى عبد املجيد السيد صقر محمد مجدى صبحى خليل محمد

محمد متويل محمد زعلوك

محمد لبيب ابراهيم ابراهيم كشكمحمد مالك محمد عبد الحليم

محمد قنديل احمد زيك قنديل محمد فتحي احمد عبداملجيد زغلول

محمد عنرت حميدة حسنيمحمد فاروق عبد العزيز فاضل

محمد عمر احمد فهمي الزيك

محمد عامد الدين نوفل احمد ابراهيم

محمد عىل محمد السعيد عىل عىل عبدالله

محمد عىل السيد محمد حسني
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محمد نرصت عبد الستار فرج

محمد نبيل عبد اللطيف البنا محمد نارص السيد خليل إبراهيم

محمد مهيب حسني عبدالغنى عراف

محمد ممدوح محمد عبد الرحمنمحمد ممدوح محمود عيىس عبده

محمد ممدوح قبارى احمد

محمد مصطفي منصور محمد عىل

محمد مصطفى نبوى محمد فليفل محمد مصطفى محمد احمد 

عبدالعزيزالعطار

محمد محمود محمد محمود شحاته

محمد محمود محمد حسن

محمد محمد السيد محمد شاهني

محمد محمد الرفاعى صقر
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محمود ارشف محمود محمد عبداللطيف

محمود احمد محمود مفرح  عىل محمود احمد محمود محمد حسن العوىض

محمود احمد محمد احمد جامل الدين

محمود ابراهيم محمد عىل

محمد يحي عبد العزيز محمد البسوميمحمد يرسي خميس السيد عىل

محمد يارسزكريا عبدالوهاب زيتون

محمد وليد فؤاد عمر مصطفى

محمد هشام محمود عزت حسنني

محمد هشام محمد غوث عبداللطيف محمد هشام محسن عليمى ابراهيم

محمد هشام صبحي محمد شكري

محمد هاىن محمد محمد اسامعيل



71

محمود محمد احمد سعيد عبد الغفار

محمود مجدى محمد مدكور محمود مجدى احمد محمد

محمود عىل محمد شعبان

محمود عبدالغفار محمود الفقى

محمود عبد الفتاح ابراهيم الزقرمحمود عبد النارص حسان محمود محمد

محمود طه محمد طه محمد عىل

محمود طارق احمد محمد شبل

محمود شعبان بركات محمد

محمود رشيف محمود السيد شكرى

محمود سامي االنصاري جوييل

محمود خالد جابر توفيق

محمود جامل محمود محمد ابو سمرة



72

مرام محمد حسام الدين زىك عىل ندا

مرام احمد عيل احمد زينمرام خالد محمد الكومى محمود

مراد محمد عبد الحليم عياد

محمود ناجى شبل محمود

محمود مصطفي محمود مصطفي املعناوى محمود محمد هاىن عىل نوفل

محمود محمد نبيل احمد محمد شحاته

محمود محمد فؤاد مويس محمدمحمود محمد كامل حسن عبد الغنى

محمود محمد عبداملعز محمد السيد

محمود محمد شعبان محمد شعبان

محمود محمد زكريا رضوان

محمود محمد السيد اسامعيل
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مروان يرسى محمد فوزى ابراهيم

مروان مصطفي محمد عبد الرازق سيف 

الدين

مروان مصطفى احمد الشيمى

مروان محمد منصور عبد الحميد العدوى

مروان عمرو عبد الفتاح ابو عوف

مروان عامد عبدالغنى ابراهيم ابوالسعود مروان عامد حسن حسني كامل الزرقا

مروان عادل احمد رمزى سعد

مروان جامل عطيه سويلممروان طارق عىل جمعة عبدالحى

مروان اسامعيل عبد الفتاح السيد اسامعيل

مروان احمد كامل محمد عداس

مروان احمد عىل شحاته

مروان أمين محمد سيد حافظ



74

مصطفى هشام مصطفى محمد ابراهيم

مصطفى محمد فوزى السيد لطفىمصطفى محمد مصطفى ابراهيم الكومى

مصطفى محمد حسني احمد ادم

مصطفى عمرو محمد منيب السيد بيومى

مصطفى عصام يعقوب احمد فهمى مصطفى حسان عبداملوىل حسان

مصطفى اسامه مربوك ترابيس

مصطفى احمد مصطفى فهمى عىلمصطفى اسامه رمضان بعيص

مصطفى احمد حسن السيد بكر

مريم سمري عبد الغني مهديل

مريم رمزي بسيط بشاي

مروة احمد محمد مصطفى
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منه الله اكرم عبد الرحمن حسني

معتزبالله خالد عباس عباس قنديلملك احمد حسام الدين محمود جالل

معتز عصام محمد حبيب

معتز عبدالرحيم عىل موىس

معتز احمد محمود عمر عيل مصطفي نصار محمود محمد نصار

مصطفي مدحت محمد فتحي حسن 

وهيب

مصطفي محمود محمد عبد املطلب بدر

مصطفي محمد فؤاد أحمد رششرية

مصطفي محمد صابر احمد عبدالله

مصطفي محمد احمد راىض

مصطفي ارشف عز الدين محمد عبد الله

مصطفي احمد عبدالسالم غباىش
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مهند مريس محمود عيل مرىسمهند وائل عبد الرازق عوض املخشن

مهند محمد سليامن محمد مهند محمد احمد ابراهيم

مهاب عىل عبد الغفار عىل حنيشمهند شحاته حسن شحاته بيومى

مهاب طارق اسامعيل يوسف مهاب ثروت فتح الله املرشدى

مها ارشف سعيد إسامعيل أبوالسعودمها فؤاد احمد عبد املجيد زغلول

مني محمد طلعت يوسف عامر حامد

مني عيل محمود محمد عوض الله

منه كامل محمد كامل الخوىل

منه الله محمد أرشف محمود البوالقى
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نادر نرص عبدالرحمن نرص

مينا وديع يوسف ميخائيل

مينا فوزى بخيت قلدس

مينا رضا لبيب حنا

مينا حشمت توفيق عزيز

مينا حاتم نعيم اسعد مينا ايهاب فضل الله فرح

مينا ارشف يعقوب عوضالله سمعان

مرينا مجدى محمد حسن حسن عبد الدايممينا ارشف نجيب جورجى

مرينا انطوان سامى شلبي سوريال

مرينا احمد محمد عبد الرحمن عبد الغفار

مريان حسام فهمي عبده حسن

مي عيل عبد املنعم جمعة
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نور الدين ارشف فؤاد حافظ نور الدين اسامعيل نور الدين عطية حامد

نزار جالل محمد طه ابراهيم

ندي مصطفي محمد مصطفي الجدوىندي وائل كامل يوسف الطاهر

ندى نبيل عبد الفتاح السيد محمد سعد

ندى طارق محمد لطفى محمود زغلول ندى سعيد عبد لله محمد ضيف

ندى اسامة نزيه الصديق عىلندى خالد محمد شوقى عىل

ندى احمد عبد الحميد محمود

ندا السيد محمد محمود السيد قمرب نجوي اسامعيل اسامعيل متويل مصطفي

نبيل مجدى عبدالهادى عطية الله
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هاين روبرت عبد الله جربائيل احد

هاجر محمد جامل عثامن عىل عفيفىهادى رشيف محمد الهادى فرج

نورهان عامد مصطفي عىل العتقى

نورهان عبد الحليم محمد عبد الحليم

نورهان حمدى محمد عىل محيلبه نورهان اسامه حسن سليامن ابراهيم

نورهان احمد امني احمد بديوى

نوران هشام احمد احمد حالوهنورشك مصطفى انور سلطان

نوران مصطفي كامل محمد السيد

نوران محمد عبد الحفيظ محمد

نوران سامح محمد محفوظ خليل

نور الدين محمد عبد املنعم احمد النحاس
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يارا اكرم فتحى عبد املقصود

وليد امني حسني محمود غالبوليد طارق سليامن الشيخ

والء ثروت احمد محمد احمد

وسيم عاطف عزيز تادرس ابراهيم

هنا صربى حسنى عبد الحميد حبيب هشام ممدوح جميل محمد عبدالسالم

هشام مصطفي عبد الستار ايوب

هدير عادل خليفة ابو العال الزهرييهشام ارشف رضوان الحاممى

هبه وليد سعد حسن فهمي

هبة محمود الدرينى عبد العزيز

هبة حمدي ابراهيم كريم

هانيا طارق ابراهيم رياض دبوس
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يوسف احمد عبداملنعم احمد منصوربركة

يعمر حسني عىل جهاد الدليمىمينى احمد محمود عبد اللطيف جمعه

يحيى هشام سيد احمد محمد

يحيى محمود فاروق احمد يوسف

يحيى محمد منصور ادم عبد الجليل يحيى رشيف عبداملحسن عبدالحميد سمك

يحيى زكريا محمد احمد حسن عوضني

ياسني ممدوح احمد خالد عبدالرحمنيحى ارشف سمري عبدالفتاح املسريى

ياسمني محمد أحمد حسني أبو حليمة

ياسمني ماجد حسنى محمد بكر

ياسمني السيد املتويل الرشقاوى

ياسمني اسامه محمد رسمى ابو العز
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يوسف معتز صبحى محمد يوسف

يوسف محمود داهش محمد

يوسف عىل حسن حافظ السيد

يوسف خالد محمد حسني ابراهيم 

املخزنجى
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احمد حسن املربوك عىل

احمد حسام جالل الدين الجياراحمد حسن ابراهيم حسن الحناوي

احمد حسام الدين حسنى عبدالجواد عياد

احمد امين يس محمد العسال

احمد امين احمد صربي احمد ارشف محمود يوسف خورشيد

احمد ابراهيم زكريا ابراهيم

ابراهيم رشيف محمود ابراهيم محمدابراهيم محمود ابراهيم عبده مصطفى

ابرام رؤوف كامل توفيق

ابتسام فؤاد عبد الحكم عبد اللطيف ابو العيل

ابانوب عاطف حصب الله حبيب

آالء محمد طه عمر النجار
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احمد عصام احمد حسب الله عبد العزيز

احمد عبد الرحمن رفاعى بيومى احمد عاطف محمود محمد النجار

احمد عادل احمد حسني الشباىس

احمد رشيف محمد كامل زغلولاحمد طه خميس مصطفي

احمد سامي محمد محمود متويل احمد خليل محمد خليل ابوالسعد

احمد خالد احمد مصطفى طريهاحمد خالد السعيد قمر

احمد حميد عوده سليامن

احمد حمدى حسن رمضان درويش

احمد حسن نبيل مراد عبد القادر

احمد حسن عبد القادر حسن بهنىس
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احمد محمد رشيف محمد متوىل الغبارى

احمد محمد سعد خواسكاحمد محمد شاكر محمد

احمد محمد احمد حسن هريدى

احمد مجدي السيد محمد شعبان

احمد مجدى عباس زين العابدين عبيدى احمد ماهر احمد محمود القريطي

احمد عيىس محمد عبد اللطيف احمد

احمد عمرو احمد عبد املوىل بخيتاحمد عمرو احمد كحيل

احمد عامد مصطفي سعد مصطفي

احمد عامد الدين حامد احمد جعفر

احمد عالء الدين محمود زيتون

احمد عصام عبد الله احمد محمد عىل
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اريج احمد عبد العزيز ابراهيم محمد ادوت مجاك مجاك لوال

ادهم عصام محمد محمد الرشيدي ادم محمد يارس مصطفي الدقاق

احمد نور الدين محمد عباس السيد احمد نارص فؤاد محمد احمد

احمد منري احمد محمود عىل الفقى

احمد مصطفي محمد زىك عبد الفتاح احمد مصطفى محمد التقى

احمد محمد محمود دسوقي خليل

احمد محمد قاسم ابوالسعود محمد

احمد محمد فكري عبد الرب احمد محمد عيل عيل كرم

احمد محمد عثامن محمد عثامن
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امرية عادل طلعت قادوس

امرية حسام حسن الصوه

امرية امري محمد ابوزيد

امنيه سامى عبد املنعم محمد طعيمه 

الجرف

السيد محمد السيد عبد الجواد النجارامنية اسامة امني عبد الرحمن سامي

االء حسام عبد الله الجمل االء احمد محمود محمد عامره

اسالم محمد خليفه عبد العال السيداسمت احمد حسني ماهر صادق حفني

اسالم ارشف محمد حنفي

اسالم احمد رمضان نعمة الله

ارساء عىل ابراهيم عىل غاليه

ارساء سمري زكريا عيل عبد الاله
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بالقاسم ابو بكر ابو القاسم ابو القاسم

باسم يارس عبد املنعم احمد دغيدىباسنت محمد السيد جمعه عبد الحى

ايهاب مجدى احمد صربي

ايه ممدوح احمد محمد عىل

ايه عصام الدين احمد اسامعيل

ايه رشيف لطفى الربى

اية عالء الدين محمد جالل عزت

انجي عادل احمد عبدالباقي مصطفىاياد عمرو كامل محمد املستكاوى

انجي رشيف صموئيل متياس يوسف

انجي احمد حمدي احمد فؤاد شكري

امرية محمد فكري عبد الرب

امرية عبد الونيس فرج عىل الديناىل



90

حبيبة محمد عبد الاله عبد الله حاتم احمد جهاد عبدالفتاح سالمة يحيى

جريمني احمد احمد خلف الله

جون شكرى وانس دميان

جهاد محمد وهبه محمد

جامنه محمود راغب الحلو جاسمني عالء عبد الظاهر عبده غانم

جارس عالء الدين محمد بهجت عاشور

تقي مدحت عبد الفضيل محمدتناجى عمرو محمود ثناء الدين ذىك

بالل حسني ابو الفضل ابراهيم

بريهان ارشف محمد االتريب

بجاد ايهاب لطفي جامل عامر

بانسيه ابراهيم السيد عوض الله ابراهيم
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خميس ابراهيم خميس ابراهيم عبده

خلود محمد احمد جعفر

خالد هشام محمد محمد املرصى

خالد هشام سعد عبد القادر السيد

خالد محمود ابراهيم محمود الصعيدي

خالد محمد فتحي احمد ابراهيم عامر خالد محمد شعبان سيف

خالد محمد زكريا ابراهيم عبد السالم

حسني محمد يحيى زكريا محمد القرنشاوىخالد اسامة عبد املنعم عبد العزيز

حسن ممدوح حسن محمد كركاب

حسن محمد نارص حسن حسني الجمبيهي

حسن محمد حسن محمد احمد

حسام احمد محمد احمد املسريى
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رانيا نبيل محمد اسامعيل وايلرضوى حسنى جاد محمد جاد

راجيا مصطفي كامل محمود ابراهيم دياب دينا عمرو محمد منري سامل

دينا حامد السيد حامد عبداللهدينا عبد الحميد محمود توفيق

دينا ارشف محمود حسني مرعى دينا اسامعيل عىل رجب

دنيا احمد محمود عبد العزيز صقردنيا ماهر عبد الحليم عشوش

دسبينا كامل جورج رزق ابراهيم

دانة هشام حسن صابر داليا حسني احمد حسن الليثى

داليا احمد ابراهيم محمد هيكل
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روان هشام حسن صادق مامونرودينا ارشف مصطفي عبد املنعم الغندور

روان رشيف درويش محمد خليلروان محمد عبد الفتاح مدبوىل رفاعى

روان ارشف محمد محمد ابراهيم الشيمىروان امين عىل عبد العظيم عبد املنعم

رواء عزت مرىس محمد عبداملجيد رنيم حسام الدين السيد عبد البديع السيد

رنا خريي احمد عطية ابراهيمرنا محمد رجب عبد السالم الشيحى

رمضان محمد رمضان احمد حموده رغده عبد الخالق ابو الفتوح دراز

رضوى فرغىل احمد فرغىل السيد رضوى عبد الرحمن محمود عبد الرحمن
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سارة رشيف محمد ماهر عثامن هيكل

سارة ابراهيم محمد امام شعبان زياد خالد احمد محمد محى الدين

ريهام طارق عبد الحميد رضوان

رميون مفيد مراد فهيمريهام حسام عبد الله عبد املجيد

ريم عامد اسامعيل عمر فهمي ريم سعد محمد عبد الفتاح عامر

ريم حسني اسكيف ريم حازم عثامن سليامن

روال محمد يارس عبد العظيم امباىبروميساء عبد الغنى جابر عبد الغنى

روضة محمد محمود محمد محمود روزان رشيف سعد محمد واىل
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شاهيناز حاتم السيد عبد الفتاح شادي طارق محمد توفيق عبد العزيز 

حامده

سيف الدين محمد حسام الدين محمد شادى وائل محمد عادل محمد  عبد الله

طاهر عبد الصمد

سهى حسنى محمد حسني ادريس

سمر ابراهيم زكريا ابراهيم سلمي عمرو فاروق ابراهيم

سلمي احمد عبد الله محمود نانه

ساندى سمري برشى يىس ميخائيلسلمى اسامة النبوي الصباغ

ساندرا عمر محمد عيل عمر

سامح عالء مريس حسان محمدين سايل حلمي محمود محمود لطفي

ساره ايهاب بهجت محمد كامل
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عبد الرحمن محمد السيد عبدالجواد

عبد الرحمن محمد احمد محمد الرسس عبد الرحمن مجدى السيد محمود محمد

عبد الرحمن سعيد محمد مرىس سالمه

عاليه عيل سعد الرشيفعايدة عصام الدين جمعة عبد الباقي هيبة

عاليا عامد عبدالعزيز رمضان طارق محمد رشيف جابر محمد احمد

طارق ابراهيم عىل احمد السنكرىطارق ارشف محمد منري العبادى

ضياءالدين عصام الدين احمد غريب شهاب حامس عبدالله العوجرى

رشوق عصام الدين محمد برعاص شذى محمد جامل احمد عطيه
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عىل عصام مصطفي محمد سليامن 

البندراوي

عالء محمد عىل حسن كرم

عالء الدين نبيل محمد السيد عالء الدين محمد عبد العظيم فرغيل كريم

عبدالرحمن عصام عبدالعزيز درويشعز الدين حسني محمد كامل اللقاىن

عبد املجيد ربيع عبد املجيد احمد عامشه عبد الله هشام احمد عبد القادر عثامن

عبد الله محمود السيد السيد البوابعبد الله محمود محمد عبده عييس

عبد الله محمد عبد الهادي السباعي مشايل

عبد العزيز مصطفي فتحي محمد سطيحة عبد العزيز ايهاب عبد الهادى العطار

عبد الرحمن محمد سعيد محمد فؤاد 

علوش
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عمر ناجى سعيد سعد محرم عمر محمد احمد عيل الرشبيني

عمر عىل وجدى عىل شاهنيعمر كامل الدين الدسوقي ابراهيم شعبان

عمر عصام فتحي حافظ

عمر شاكر عىل محمد خالف

عمر حسني جالل عارف

عمر حسني السيد عبد الجواد محمود

عمر ثروت احمد خرضعمر حاتم حسن حافظ جزارين

عمر الكريم كاظم محمد نجا

عمر احمد عادل احمد عطا

عىل محمد عيل سيد احمد خري

عىل مجدى عبد الفتاح محمود عبد النبى
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فؤاد احمد فؤاد احمد رسور

غيداء عادل فوزي عمر غنوة احمد كامل عبد الخالق عيل

عهد محمد جاد لله محمد رسحان

عمرو محمد نجيب محمد نجمعمرو هشام سعد احمد محي الدين

عمرو محمد احمد حاممو عمرو عالء محمد ابراهيم عىل

عمرو جابر عىل السنوىسعمرو رأفت ابراهيم سليامن

عمرو احمد جالل العدوى

عمرو احمد ابراهيم البسيوىن ابو اليزيد

عمر يرسي عبد الفتاح محمد انيس

عمر هاين مجدي جامل الدين عامر
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كريم السيد عييس محمدكريم رشيف احمد محمد حسنني

كريم ارشف محمد محمد احمد كريس تادرس انيس تادرس

كارولني طلعت مرقس متىكارين وائل جامل الدين انيس

فريدة محمد لطفى محمد حجازى فرح عالء الدين عيل محمود املغريب

فرح ايهاب احمد عىل البنافرح حسام محمد فكرى احمد رجب

فرج عبد الونيس فرج عىل الديناىل

فاطمة محمود ابراهيم شحاته املكباىت

فارس محمد توفيق خليل

فؤاد محمد فؤاد محمد احمد الكشوطى
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ماريان هاين تادرس غربيالمارينا مدحت ثابت تادرس

مارك رداميس صبحى توفيق ميخائيل مارتينا سند وهييب صادق

مؤمن امين عىل احمد شحاتهماجي توفيق مصطفى خطاب

لينه حسن عبد املحسن حسن محمد خري ليىل محمد السيد صالح الحداد

لوجني ارشف مصطفى الطاهر محمد 

القويرى

لبني فريج فريج محمد البنا

كريم يرسى محمد عثامن

كريم نادر احمد محمد عويضه

كريم محمد محمود عطية ابراهيم

كريم ضياء الدين محمد ابو الفضل عطية
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محمد الشناوى محمود الشناوى عريبي

محمد السيد محروس محمد محمد السيد احمد محمد جوده

محمد اسامه عبد الرزاق محمد الرجباىن

محمد احمد مختار حسن محمد سعيدمحمد اسامه احمد عباس املحالوى

محمد احمد محمد محمد عىل سعيد محمد احمد عبد الفتاح يوسف عىل

محمد احمد سعد محمد مرىسمحمد احمد عبد الغنى محمد عثامن

مايسة عبد العال عبد اللطيف السيد عبد 

العال

مايا نبيل احمد الحبش

مازن عزالدين محمد عبد الحميد يوسف

مارينا منري لبيب رزق
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محمد عبد الرازق عبد التواب محمد 

عييس

محمد عبد الحميد حسنني حسنني محمد صربي ابراهيم محمد عوض الله

محمد صالح عبده محمد رمضان

محمد شعبان محمد عبدالرحمن العسالمحمد صابر رزق صالح حسنني

محمد زكريا سليامن ابو العنني اسامعيل محمد رافت عرفان كيالين

محمد حمدى عبد الرازق سليامنمحمد رافت احمد وشاحى محمد

محمد حسني عبد الله رزق

محمد حسني حسني حسني  خاطر محمد ايهاب عبد الستار خليفه محمد 

يونس

محمد امني محمد محمد ياقوت
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محمد ممدوح محمود محمد ابراهيم

محمد مصطفى حسن عوده محمد محمد طارق محمد الصياد

محمد محمد طارق عطيه حقى

محمد ماىض عىل عبد الحميد ماىضمحمد محمد صالح حافظ

محمد فؤاد محمد عبد الهادى سامل محمد عمرو محمد عبد الحميد محمد 

حسني

محمد عىل احمد سعدمحمد عمرو عبد الحليم راشد الخشاب

محمد عصام عبد الحميد اسامعيل غنيم

محمد عبده محمود احمد

محمد عبدالحميد عبدالفتاح راغب

محمد عبد املنعم فهمى سليامن
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مروان بالخري ضو سعد الله

محمود نبوى عىل مرىسمحمود هشام ابو العز محمود عىل

محمود مدحت محمد لطفى محمد 

ابراهيم

محمود محمد عصام الدين محمود 

الرتاميس

محمود محمد زكريا ابراهيم محمود

محمود عبد املقصود ناجى مراجع

محمود طارق محمود يوسف

محمود ابراهيم سالمه محمد احمدمحمود تامر حامد محمد غانم

محمد يارس محمد محسن ميك

محمد يارس ابو العنني بركات

محمد وليد محمد توفيق الجمل

محمد نبيل عبد العزيز اسامعيل
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مصطفى محمد احمد محمود يس

مصطفى محمد ابراهيم حفناوى مصطفى عىل عبدالعاطى السيد

مصطفى حسن عبد الكريم عىل السيد

مريم ممدوح محمد محمود موىس الفوزى مريم مصطفي عبد القادر محمد عبد 

القادر

مريم محمد فاروق محمد احمد حسنيمريم محمد يحي زكريا ياقوت

مريم عمرو محمد رجب امني

مريم ارشف مصطفى الطاهر محمد مريم عالء عامد الدكرورى

القويرى

مروه عبد الرازق عبد الرازق سيد احمد

مروان عالء الدين السيد السيد

مروان صالح صابر عثامن عمر
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منه الله رشاد طه مشاىل

منه الله اسامه مصطفي احمد املنباوى منة الله محمود طه عيل ابراهيم

منة الله عصام محمود محمد عبد الرحمن

منار ارشف محمد سعد رجبمنة الله احمد جامل الدين احمد مهدى

ملك محمد عاشور عبد الله مربوك ملك عىل محمود رياض زهدى

ملك اين السيد شحاتة محمد نصارملك حسن محمد حافظ

مصطفي مجدي حسن محمد زين الدين

مصطفي عبداملنعم عبدالباري عبدالقوي 

نارص

مصطفي طارق مصطفي محمد سيف

مصطفي حازم حسن محمد سليامن
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مينا عزت فوزى قلته عبداملسيحمينا ناجح باسيىل بسطوروس

مينا صليب ماركو فاخوري

ميالد ادور شاكر بسطا

ميسون عيل ابراهيم عيل احمد

ميرسه حسن عبد العزيز محمد النجار

مرينا هشام احمد زيك عبد الرحمن

ميار نارص عبد الرحيم سليامن

مي اسامة مصطفي احمد الجنديميار احمد سعد خواسك

مهاب محمد برهام يوسف عامر

مهاب احمد حسنى عبد الجواد عياد

منه الله محمد احمد حسن بدوى

منه الله عمرو فتحى ابراهيم صالح
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نرمني رمسيس نظري فرج

نرفانا هشام عىل خليل الحلو ندي احمد ابو زيد بركات سعيد

ندى سعد اسامعيل عبد القادر

ناهد ايهاب السيد عبدالحميد ابو السعودندى احمد احمد ابراهيم يعقوب

نانيس مجدي احمد صالح الدين نظمى ناله عمرو سعد محمود ابو الحسن

نادين فريد وجدي حسن زيدانناردين ايهاب شوقي كامل بطرس

نادين رشيف محمد زيك ابو العال

نادين سامح مريس محمد عرب

نادية فوزى عبد املجيد عبد السالم

ناتاىل باسل امري شكرى
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هايدى محمد عادل محمد عيد السيد

هاجر عصام احمد عبد الرحمنهالة طارق احمد محمد الرفاعى

نرية محمد عىل محمد ابراهيم

نورين ايهاب ابراهيم مويس

نورهان احمد رشدى احمد حجاج يوسف نوران خالد محمد جاد مصطفي

نوران خالد زهري فرج املرصي

نور رشيف سيف الدين احمد عوضنور عاطف احمد زيك الرشبيني

نهال احمد محمد محمود شبانه

نهاد عبد اللطيف جامل الدين الحسنى

نرسين عادل ابراهيم بدوي

نرمني مجدى جوده صالح نرص
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يوسف سعيد جميل مصطفي

يوسف جورج كامل فرج يوسف احمد يوسف مصطفى

يوسف احمد جامل عبد العظيم العزب 

املرصي

يوسف احمد امني محمد عبد الرحمن

يوستينا وليم شفيق خله

يارا رشيف حسني عطية مصطفي يارا ارشف برشي متى

هنا محمود مجدى محمد فتحى محمودوليد احمد محمد كامل الدجوى

هنا محمد عبد الرحمن محمدين

هنا عبده احمد عبده ابو ليله

هشام محمد بسام عبد الظاهر معاذ

هدى السيد السيد ابراهيم زهرة
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ميني رمضان عبده سندرييس يرسا طارق صالح احمد صادق

ياسمني فؤاد جربائيل عارف صباغ ياسمني عمرو االمام االمام حشيش

ياسمني خالد حسنني حسن الديبياسمني عالء محمد كامل ابراهيم رمضان

ياسمني احمد محمد رشعان ياسمني ابراهيم حسن محمد الشبكايت

يارس عامد عبد السالم صالح السنهورى يارا محمد سعد ابراهيم نجم
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يرسيه محمد خرض مصباح يرسا سامح محمد كامل ابراهيم الدسوقى

يحي احمد محمد عباس املرصييحيى هشام محمد محفوظ ابو جندية
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يوسف نجيب سالمة عياد

يوسف مسعود عبد الحميد عيل  الرششارى يوسف عمرو عىل عىل ابو خليل

يوسف عادل محمد عىل عىل املرصى
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احمد محمد عبد الحميد عطيه سنبل

احمد عصام عبد الغني بطيحهاحمد مجدى عبد الحميد عبد الفتاح

احمد عبد السالم دهينه السيد

احمد عبد السالم البكرى عبد السالم احمد طارق محمد الدسوقي الكالف

احمد رمضان عبد العظيم عبد العزيز

احمد خليفة احمد خليفة السلاموي

احمد جامل محمد جالل السيد عىل

احمد السيد مصطفي محمد اليظي

احمد ابراهيم عبد اللطيف احمد

أنقاج أقويك مليث وروك

أحمد مجدى عبد الرزاق محمود عوض آالء احمد محمد محمد نصار
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انجى عثامن شكرى عبده محمد بيومى

امنية محمد عصام الدين حسنني الديبامري ارشف عبد املنعم عيل عطية

الزهراء شعبان عبده عىل جالل

االدهم مختار محمد عبد اللطيف

االء سعيد ابراهيم عبد العاطي بكري ارشف طارق محمد عوض

اسالم هاشم عبد الجواد عفيفى محمد 

حسن

اسالم امين محمد ابو العزم الزهار

اسامة ابراهيم محمد محمد سعفانارساء حسن محمد حسني الصنافريي

احمد ياسني عبد الحميد يوسف سامل

احمد هشام عبد الروؤف املنياوى احمد محمد مجدي محمد عبد الرحمن 

محمد
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روان هشام سامل محمد الحداد

رانيا طارق محمد احمد الربقيروان حمدى محمد عبدالبارى

رانيا احمد كامل العيسوى

دينا محمد حسن سيد احمد

دينا عبد الرحمن عادل خورشيد دينا عادل السيد محمد حامد

خلود سعد عبدالاله احمد

خالد عبد الله بكرين بصيص

حسن محمد احمد مصطفي هميسةخالد احمد ربيع احمد العربجى

حسام مصطفى الرشبينى الدهشان

باهر مجدى جورج باسييل جرجس اندرو جرجس عياد جرجس عياد
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عبد الهادى ايهاب عبد الهادى العطار

عبد الرحمن يسني محمود محمد عبد عبد الله جابر عبد العظيم محمد

الرحمن

عبد الرحمن محمد سيد غمرى

عبد الرحمن صالح عبد الرزاق الهارون

عبد الرحمن السيد احمد السيد محمد 

عبداملعطى

عبد الرحمن احمد يوسف البنا

عادل صادق محمد حسني احمد

سلمي عادل عبد العزيز عثامنسلمي هشام محمود ابراهيم السيد

سارة احمد سعد زغلول احمد ابراهيم

زياد محمود اسامعيل الشبايس

زياد محمد امني عبد العظيم محمد

روجيه اميل لحظي عبده واصف
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فاطمة صالح عبد العزيز محمد الفرماوى فادى موىس توفيق مكارى

عمرو محمد طه محمود بهنىس الجندى

عمرو مجدى حسني محمد خطاب

عمر محمدى ابو الفتوح محمود بسيوىنعمر محمود عبدالعزيز عبدالله

عمر محمد رشاد ابراهيم كرم

عمر محمد حسن حسن السييس

عمر محمد ارشف السعيد محمد جمعه

عمر عبد املنعم مصطفي فهمى

عمر خالد حسني سليامن علياء امين محمود صادق احمد

عىل  محمد عىل الوكيل

عبدالرحمن تيمورصالح الدين ضياءالدين
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محمد احمد محمد ابراهيم

مازن جامل حسني التلباينمازن حجازى عىل احمد سامل النقيب

مارينا وجدى كامل فهمي

مارينا كامل عزيز جاد السيد

مارك عزمى فهيم اسعد مؤمن السيد محمد عباس

لينة محمد جالل عبد السالم محمد

كريم مجدى احمد حلمى عبد الحميدكريلس القس عبد املسيح عبد السيد موىس

فوزية محمد عبد السالم الخازندار

فريدى مدحت ناصف اسكندر

فرح هشام عزت محمد حمدان

فاطمة ممدوح عىل توفيق عىل
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محمد محمد سيد احمد حسنني

محمد متوىل خميس اسامعيلمحمد مجدى محمد البنا

محمد عصام عبد السميع عبد الرشيد عيل

محمد عبد الله رزق عبد الله

محمد عبد الغفار محمود الفقى محمد شوقى احمد ماىض

محمد سعيد احمد حميدو

محمد خليل محمد سعيد خليل

محمد حسام احمد سعيد الطرطوسيةمحمد حمدى محمد عىل عبد الرحيم

محمد ايهاب محمد محمد سليامن

محمد افيق بني زباىل محمد اسامه عىل سالم
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محمود محمد احمد الديهي

محمود جامل يوسف نرص

محمد يحيى عىل محمود مسعود

محمد ممدوح عىل توفيق عىل

محمد مسعود محمد الشورية

محمد محمود محمد عبد املطلب بدر
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نزار سامى فتحى تادرس

ندي بالل محمد زهران

مينا امين سعد بشارة مريام محمد حسن ابراهيم بسيوىن

ميار مصطفى محمد محمد عامر

مهاب عصام محمد احمد عيل مهاب امين محمد ثروت الرشقاوى

منة الله عبد العال كامل الدين عبد العال

مصطفى محمد مصطفى عبد الفتاح جوهر

مراد عادل عىل حسن الزعيطيمصطفى محمد محمد مصطفى الزعفراىن

محمود محمد محمود حبون
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يارا سامح محمد عبدالعال

يارا ابو بكر اسامعيل سعد

وليد محمد عىل سعد

وداد محسن ابراهيم طه شهيب

هدى محمد احمد الرتاسهشام عبد العظيم حلمى عىل منصور

نوران عمرو محمد رفعت احمد عالم

نانىس  حازم محمد الشعبينىندي يحي محمد عمر عبد الهادي
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يحيى مجدى عبد العزيز محمد عبد العزيز

يحي ارشف فتح الله عبد الرؤوف زبيب

يارا اسامعيل محمد االمني محمد الصادق
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امرية محمود احمد شلبى

احمد هشام احمد سالمه حسنامجد احمد عبد الفتاح السطوحي

احمد نايل فتحى محمد نايل

احمد محمد عبد الفتاح حسن الدمياطي

احمد محمد سعد محمد الحرمويش احمد عالء الدين محمد احمد العادىل

احمد عبداملنعم محمد محمد عبدالله

احمد عبد الرحمن ناصف محمد البدوي

احمد الرشيف عبد الحميد الكرباىتاحمد سامح صالح عبد الوهاب

احمد اسامه جالل حسن عبدالرحيم

ابانوب امري مينا اسعد فرج آيه عادل الحسيني حافظ سامل
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راوية احمد مصطفى ابراهيم راغب

حسام حسن عبد الجواد عيل عثامنحسام عادل السيد مواىف السيد

حسام اسعد طه محمد

جون عصام رفعت راغب حنا

جامل عبدالله محمد ابوحليمه جارس سامح محمد عرفه بدوى

تقى عز الدين محمد جامل احمد يوسف

بسنت مجدى ابراهيم ابراهيم حامدبهى الدين خالد احمد خشانة

ايه محمد عمر الطيب

ايه عامد فؤاد حسن عبد النبي

انس مالك انس

امريه نجاح عبد الشكور حسني
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عمرو عباس حلمى محمود نورالدين 

مصطفي

عمر عصام عبد العزيز عىل عمر عادل عبدالسالم عبدالله سليامن

عمر حسني طلبة حسني عالم

علياء سامى عارف عطية االسعدعمر حسام الدين عبد الوهاب عبد الفتاح

عبد الرحمن متوىل محمود متوىل 

عبدالجواد

عادل محمد عدىل محمد عبد الله

طارق مصطفى  محمد مصطفى يونس رشوق سعيد عبد الله عبد العزيز

زياد رفعت عبدالله محمد الحدقساره محمود هشام سليم محمود اسامعيل

روان يرسى محمد ابوزيد سليامن رغدة جامل سيد احمد احمد ياسني
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محمد امني احمد فهمى شكرى

محمد ارشف فوزى محمد شهاب

محمد ارشف فؤاد احمد رششرية

محمد ابراهيم محمد محمد سعدمحمد ابراهيم يوسف السيد الغباىت

محمد ابراهيم ابراهيم عىل ابو ديبه

مارك رمسيس سعد بشاره

مؤمن احمد زىك حسن عىل

كريلس امين فهمى عزيز سمعان

كريم عبد الحميد عبد املنعم عطيهكريم محمد فتحى امني الشافعى

كريم دسوقى جابر دسوقى

كريم الكسندر الرس جوران فورسربج

فارس ايهاب ابراهيم محمود ادم
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محمود خالد محمود ابواملعاطى

محمود احمد جامل محمود ابو زيتحارمحمود خالد فتحى املهداوى

محمد هشام عبد الله طنطاوي

محمد محمد حسن عبده العجمى

محمد مجدى محمد الدكرورى ابو العطا 

الزمار

محمد قطب حلمي قطب

محمد فضل السيد ابو بكر املحص

محمد عمرو فؤاد عبد الرحمن حسنيمحمد فتحى محمد املهدى

محمد طارق عبدالعزيز مريس

محمد صالح محمد عبدالنبى

محمد رشيف خالد موىس النادري

محمد جامل محمود محمد عىل
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هشام محمود ابوبكر محمد عثامن

نور الدين محمود محمد الصليح حمدنورا سيد احمد بكري

نغم محمد عبد الحميد محمود

مولود فال الداه

مها ممدوح عبد الحليم السيد الصواف مريم محمد ياقوت محمد اسامعيل

مروان محمد جميل قطب محمد

مروان سمري ابراهيم عبدالرحمن طراممروان عمرو عبد الفتاح عبد القادر

محمود مصطفي شحاته عىل شحاته

محمود محمد رسور موىس محمد

محمود محمد حسن عبده العجمى

محمود محمد احمد شمه
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يوسف ماجد عبد الغنى ابو زيد الحرضى

يوسف عىل عيد محمد مختار

مينى حسام الدين عبد الوهاب عبد الفتاح

يارس احمد محمد محمد رسي

يارا احمد مصطفى راغب
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بانسيه هشام محمد احمد عامره

ايه محمد عبد السميع احمد عبد الله ايه احمد رضا عبد الكريم محمد ابو عرب

اوليفيا ايوب عبد الله برسوم تدروس

انجى طارق محمد عز الدين خرض

امرية جامل الدين محمد فؤادامرية صالح ابراهيم محمد

امنيه رمزى عبد الرحمن ابو عرب

االء سعد سالمه احمد محمد عبد الرحيم ارشقت جابر عبد الوهاب منترص

اسامء طارق عبد العزيز النجار

ارساء سامر محمد رجاىئ ابراهيم

احمد ارشف عزمي السعيد املريس

احالم عبد الستار عبد املؤمن ابراهيم محمد
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ساره وائل السيد عبد الرازق

ساره عىل يونس عىل العسكريساره هشام منصور حسن حجاب

ساره خالد طه سامل ابو شكر

سارة نبيل سعيد عبد الرازق

زياد محمد رفعت احمد عز الدين جرب ريان سمري عبد الله مصطفي االخطل

روال هشام محمد احمد خليفة

روان عالء عزت مامون الشيخروان كريم محمد عوض الكريم

روان سعيد احمد محمد حسن

روان احمد محمد صادق شعري

جهاد محمد عبد الوهاب محمد قنديل

تسنيم محمود فهمى مرىس محمد
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فرح ارشف سعيد عبد الرحمن

علياء عيل حسن عيل عبد النبيفاطمه محمد صالح الدين محمد ندا

علياء عىل سعد حسني محمد خليل

عال  محمد هشام  عادل عيد

عبري محمد عبدالفتاح شبكه عائشة يارس فتحى جامل قناوى

رشوق عادل عبد الكريم مصطفى عطيه

سهر هشام مصطفى عبد السالم العجمىسهيلة منري عبد السالم صالح

سها محمد السيد صاحى

سلمى هشام محمود محمد نرص

سلمى كامل عبد العزيز سليامن ابراهيم

سلمى اسامه فوزى احمد البيومى
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ميسون ماهر محمد عثامن

مرينا نجيب  صبحى اندرواسمرينا وليد محمد مسعد بانوب

مرينا مجدى صابر عطيه

مرينا احمد ابراهيم عبد املطلب ابراهيم

مريام محمد حامد عيد مي عالء الدين فتحي الرشقاوي

محمد ساين اسامعيل ساين

مازن محمد حسني محمد مصطفيماهيتاب عيل محمد السيد زيدان

لينه هشام مصطفي عبد السالم العجمى

لينا مصطفى محمد الفاوى

لجني مجدى عىل محمد عبدالحافظ

فريوز مصطفى بسيوىن ابو شعره
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نورا حسنى احمد محمد الضبع نور اسامة عديل محمد عيل

نهى نبيل سعد الدين السيد حساننور احمد محمد امني منديل

نهى محمد عبد املنعم احمد

ندي هشام حامد اسامعيل

ندا محمد نعامن طلب

نانىس محمد احمد ياقوت
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هاله السيد السيد زهره

نورهان مصطفى احمد عىل الرشبينىهاجر اسامة محمود عبد املجيد املغريب

نوران جامل مصطفي محمد عييس

نور محمد رفعت احمد عز الدين جرب نور رمضان عيد رضوان



142

يوستينا عامد موريس حليم

يارا رزق عبد التواب عبد التواب الشيخ

هايدى محمد صالح محمد عيىس
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قمر جهاد عبد الرزاق الخطيب

عيل السيد عيل ابو النجاعامد محمد عوض الرسته

عبد الله محمد حسن محمد سامل

عبد الله عبد الحميد محروس متويل فضه

عبد السالم عبد القادر عبد السالم مجيد عبد الرحمن احمد محمد السيد الفلو

عاصم ابراهيم حسن احمد موىس

صربى جرجس فرج الله فرج

سيف الدين مصطفي السيد حفنيرشيف فتحي محمد عبد العزيز

سيد سعيد رضوان عامر

ادهم نادر كامل محمود احمد مصطفي احمد خليفه

محمد كامل الدين عبد الله الشيخ
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محمد عبدالرحمن رشاد عبدالرحمن محمد

فاطمة الزهراء محمد حمدى محمد حسنمحمد احمد محمد عبد املعطى عبدالله

زياد جامل عىل محمد سليامن تسنيم محمد سمري عبد الغفور السدودي

احمد مسعد محمد مريس سليامن أدهم طارق عبد الرزاق أحمد اإلبراىش

نور الدين محمد سمري عبد الغفور السدودي

مرينا نبيل السيد زىك املالح

منى محمد السيد محمد قنديل

مصطفى حسني عبد الودود محمود

محمود احمد محمد احمد جميل

محمود احمد سيد عبد السالم احمد
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