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(  انرٌاضٍاخ شعثح  )انثانثح  انفرلح - ذٕزٌع طالب انرتتٍح انعًهٍح 

  و2023 / 2022نهعاو اندراضً 

         (1      ):            رلى اجملًٕعح 
 انفرح ع تُني تطْٕاج: اضى ادلدرضـح 
 يراد خريي فٍٓى / أ : اضى ادلشـرف 
 يعهى خثري تادلدرضح: انٕظٍفــــــح 

       (2        ):            رلى اجملًٕعح 
 انفرح ع تُني تطْٕاج: اضى ادلدرضـح 
 رشا حمًد أمحد  / أ : اضى ادلشـرف 
 يعهى خثري تادلدرضح: انٕظٍفــــــح 

 احمد الموجود عبد دمحم احمد 1 عبٌد ادٌب جمال ابانوب 1
 عبدالمجٌد مهران نصرالدٌن احمد 2 بولس سمٌر عدٌل ابانوب 2
 النعٌم عبد عثمان حربً اسامة 3 عبدالنعٌم بخٌت دمحم ابراهٌم 3

 دمحم خلف دمحم اسماعٌل 4 احمد خلٌفه عبدالمجٌد السٌد 4

 زكى ودٌع ٌوسف اندرو 5 احمد رأفت دمحم دمحم 5

 احمد محمود العلٌم  عبد الدٌن بدر 6 دمحم دهب ابو طه احمد 6

 بشار دمحم عامر سهٌل 7 احمد عبدالستار على لاسم 7
 بهاء صابر عبد الحفٌظ دمحم 8 احمد عالء ابوبكر محمود 8
 على حسٌن فهمى على 9 احمد عمران ابو بكر عبد الرحمن 9

 على رافت محمود دمحم 10 احمد فاٌز عبدالجلٌل ابو زٌد 10
  11 احمد لدري خفاجً احمد 11
12  12  

13  13  

        (3       ):            رلى اجملًٕعح 
 احلدٌثح ع تُاخ تطْٕاج : اضى ادلدرضـح 
 محادِ عثد اهلل عثد انرمحٍ / أ : اضى ادلشـرف 
 كثري يعهًني تادلدرضح : انٕظٍفــــــح 

       (4        ):            رلى اجملًٕعح 
 احلدٌثح ع تُاخ تطْٕاج: اضى ادلدرضـح 
 مجٍم ٌٕضف يهٍكّ / أ  : اضى ادلشـرف 
 ر كثري يعهًني تادلدرضح:انٕظٍفــــــح 

 اٌة أحمد صابر صادق حسن 1 محمود عبدالحمٌد خلف اراده 1
 اٌة جمال دمحم سٌد 2 عبدالجواد علً عبدهللا اسراء 2
 اٌمان بومدٌن مصرٌعبد الاله 3 اسماء أٌمن حسٌن متولى 3
 اٌمان ممدوح محمود عبد النبى 4 اسماء عادل عبدالعظٌم لبٌصى 4
 احمد صالح احمد اٌه 5 اسماء عبد المحسن عبد العزٌز دمحم 5

 اٌه اٌمن عبد الحفٌظ عبد العزٌز 6 االء احمد دمحم عمٌره 6
 اٌه شعبان اسماعٌل علً 7 امل عبد الحمٌد دمحم سلٌمان 7
 اٌه ٌونس دمحم عبدالصادق 8 امنه اسماعٌل علً رضوان 8
 السٌد محمود حنفً بسمه 9 امنٌه محسن عبدالرحمن ابوالوفا 9

 الرحمن عبد زكً شرلاوي دعاء 10 امٌرة العدوى احمد دمحم 10

العال عبد مهدي عالء دالٌا 11 السٌد عبدالعال شعبان دعاء 11  
 هاٌدي رمضان البدرى شرلاوي 12  12
13  13  



 

2 
 

         (5      ):            رلى اجملًٕعح 
 اإلعدادٌح انمدميح تُني تطْٕاج: اضى ادلدرضـح 
 محادج عثد انمادر أمحد / أ : اضى ادلشـرف 
 يعهى خثري تادلدرضح: انٕظٍفــــــح 

         (6      ):            رلى اجملًٕعح 
 أو ادلؤيُني ع تُاخ تطْٕاج : اضى ادلدرضـح 
 ُْاء دضٕلً يصطفى / أ : اضى ادلشـرف 
 يعهى أٔل تادلدرضح : انٕظٍفــــــح 

 رانا عصام عبد الجواد عبد الممصود 1 اسكندر خلف عادل توماس 1
 رانٌا دمحم عبد الرحمن عبد المجٌد 2 سرجه جرجس عشم جرجس 2
 رجاء خلف دمحم عبدالرحمن 3 على دمحم احمد حسٌن 3
 رحاب  تمام مصطفى تمام 4 شاكر عوض بخٌت دٌفٌد 4
 رحمة عبد العال سلٌمان عبد العال 5 جاد ذكى سروت رومانً 5
 رغدة ناجى احمد هالل 6 اسماعٌل ذكى عاصم زٌاد 6
 على سلٌمان دمحم رٌهام 7 الصغٌر دمحم دمحم دمحم دمحم زٌاد 7

 زٌنب دمحم احمد لاسم 8 سٌف  همام ٌوسف عبد النبً 8
 سارة أحمد دمحمفتحً خلٌل 9 سٌف رزق خلف عازر 9

 ساره عبد الرحٌم عبد الحمٌد احمد 10 طارق بهاء الدٌن عبد الحفٌظ زكى 10
 شٌبه صدلً الهادي عبد دٌنا 11  11

 ارمٌس هللا عبٌد هللا وهب جورجٌت 12  12
13  13  

         (7      ):            رلى اجملًٕعح 
 أو ادلؤيُني ع تُاخ تطْٕاج : اضى ادلدرضـح 
 مجال حمًد عثد انرحٍى  / أ : اضى ادلشـرف 
 كثري يعهًني تادلدرضح: انٕظٍفــــــح 

       (8        ):            رلى اجملًٕعح 
 اإلعدادٌح انمدميح تُني تطْٕاج: : اضى ادلدرضـح 
 أشرف فؤاد انطٍد  / أ : اضى ادلشـرف 
 كثري يعهًني  تادلدرضح: انٕظٍفــــــح 

 طارق خلٌل عبد الرحمن خلٌل 1 سعاد احمد ثابت احمد 1
 طه رمضان شلمامى السٌد 2 سعاد فتح هللا سٌد خلٌفة 2
 علً دمحم السٌد عاصم 3 دمحم حسن دمحم سماح 3
 احمد العال عبد مصطفً الرحمن عبد 4 اسراء صبري عبد الرحمن دمحم 4

 حسٌن على دمحم المادر عبد 5 بشاره سمٌر مشٌل سٌمون 5

 عبد هللا دمحم سعد دمحم 6 ابراهٌم محمود السٌد شاهندا 6
 عبد هللا نبٌل احمد مصطفى 7 دمحم اسماعٌل طه صفاء 7
 تمام سلٌمان دمحم على 8 على احمد دمحم عبٌر 8

 دانٌال جبره دانٌال عماد 9 دهب دمحم خلٌفه نٌفٌن ابو 9

 احمد خلٌفة عالء عمرو 10 نهله خلف فواز عبد الهادي  10

 احمد دمحم احمد فارس 11  11

12  12  

13  13  
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       (9        ):            رلى اجملًٕعح 
 َاصر ع تُاخ تطْٕاج : اضى ادلدرضـح 
 عاير ضعد أمحد عاير / أ : اضى ادلشـرف 
 يعهى أٔل تادلدرضح : انٕظٍفــــــح 

      (10       ):            رلى اجملًٕعح 
 اإلعدادٌح انمدميح تُني تطْٕاج: اضى ادلدرضـح 
 أضايّ حمًد أمحد رشٕاٌ  / أ : اضى ادلشـرف 
 يعهى خثري تادلدرضح: انٕظٍفــــــح 

 موسى فؤاد مدحت فؤاد 1 فاٌز شولً فرٌد فاطمه 1

 دمحم جابر كرم كرٌم 2 هللا عطا حلمى رافت فكتورٌه 2

 ثابت غبلاير مرزوق  كٌرلس 3 صموئٌل رمزي أمجد كارٌن 3

 ابراهٌم بدري لدري ماٌكل 4 محمود دمحم محمود لمٌاء 4

 الهادي عبد احمد حسن دمحم 5 راغب صالح جمال ماجً 5
 دمحم ٌوسف حسنى دمحم 6 عوض بشاي مجدى مارٌنا 6

 دمحم رمضان عبد الاله على 7 مارٌنا مكرم حلمً  7
 دمحم شرٌف بخٌت عبد النعٌم 8 احمد حسٌن على مروة 8
 دمحم عبد الرحٌم دمحم رضا احمد 9 المسٌح عبد ثابت زكرٌا مرٌم 9

 دمحم عبد الناصر عالم ابوزٌد 10 هللا ضٌف حسٌن الناصر عبد مرٌم 10
  11 الموجود عبد الحمٌد عبد دمحم عصام منار 11
12  12  

         (11     ):            رلى اجملًٕعح 
 انشٍٓد عثد انرمحٍ انطٌٕفً : اضى ادلدرضـح 
  (اإلعدادٌح اجلدٌدج تُاخ ضاتمًا  )                     
 عالء صالح اندٌٍ أمحد حمًد / أ : اضى ادلشـرف 
 كثري يعهًني تادلدرضح : انٕظٍفــــــح 

       (12      ):            رلى اجملًٕعح 
 انشٍٓد عثد انرمحٍ انطٌٕفً : اضى ادلدرضـح 
  (اإلعدادٌح اجلدٌدج تُاخ ضاتمًا  )                     
 أضايّ عثد احلًٍد حمًٕد  / أ : اضى ادلشـرف 
 يعهى أٔل  تادلدرضح: انٕظٍفــــــح 

 منار كمال السٌد بغدادي 1 محمود العظٌم عبد كمال دمحم 1
 منار دمحم دمحم سٌد 2 دمحم احمد الدٌن محى دمحم 2
 منار محمود دمحم عبد الرسول 3 المنعم عبد دمحم احمد محمود 3
 مٌار دمحم عبدالمنعم دمحم 4 عبدهللا ابوضٌف عاطف محمود 4
 مٌرنا سالمة فاٌز سرجا 5 حسانٌن احمد عبدالباسط محمود 5
 نجالء فتحً دمحم حسن 6 دمحم محمود عبدالحمٌد محمود 6
 ندا رشاد دمحم على 7 مرعى مختار مجلى مرعى 7
 ندى حسن عاطف حسن 8 مروان دمحم عبد العاطً مصطفى 8
 حفنً على دمحم نرجس 9 مروان دمحم عبدالرحٌم دمحم 9

 نورهان على عبدالحمٌد دمحم 10 حسن المشهدي سمٌر احمد مصعب 10
 نورهان دمحم دمحم نعمان 11 مٌنا انسى الممص ٌعموب 11
  12 مٌنا رومانً فوزى خٌر 12

13  13  
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         (13     ):            رلى اجملًٕعح 
 طارق تٍ زٌاد ع تُاخ: اضى ادلدرضـح 
 حمًٕد عثد انرحٍى أتٕ انٕفا /  ا : اضى ادلشـرف 
 يعهى خثري تادلدرضح: انٕظٍفــــــح 

         (14      ):            رلى اجملًٕعح 
 طارق تٍ زٌاد ع تُاخ: اضى ادلدرضـح 
 خاند حمًٕد عثد انرحٍى/  ا : اضى ادلشـرف 
 كثري يعهًني  تادلدرضح: انٕظٍفــــــح 

 اغابى حزلٌال عبد المسٌح شرلاوي 1 مٌنا صبري راتب شحاته 1
 اٌرٌنى مكرم مزرع اسطفانوس 2 مٌنا عادل شفٌك جاد 2
 جاد عاطف رسمً سوسنه 3 مٌنا كمال فهمى لوندى 3
بخٌت بدرى بدٌر شٌري 4 مٌنا ماهر تدرى بخٌت 4  
 هاٌدي همام ٌوسف عبدالنبً 5 دمحم حسن عبدالرحمن ولٌد 5
 هدرا اٌهاب فؤاد مٌالد 6 هللا جاب جٌد نصري ٌسطس 6
 هدى محمود جالل سلٌمان 7 ٌوسف موسى شحاته ٌسً 7
 هدي دمحم رفعت دمحم 8 بكر دمحم بكر ٌوسف 8
 أحمد الرازق عبد خالد هدٌر 9 ظرٌف نصٌف عصمت ٌوسف 9

 هاجر دمحم محمود عارف 10 ٌوسف أشرف دمحمٌن عبد العال  10
 تامر اٌوب مالن ٌوستٌنا 11  11

 خلٌل بمطر مجدى مارٌنا 12  12

 اللطٌف عبد دمحم السٌد شروق 13  13

         (15      ):            رلى اجملًٕعح 
 طارق تٍ زٌاد ع تُاخ: اضى ادلدرضـح 
 خاند خالل /  ا : اضى ادلشـرف 
 كثري يعهًني تادلدرضح: انٕظٍفــــــح 

        (16      ):            رلى اجملًٕعح 
 طارق تٍ زٌاد ع تُاخ: اضى ادلدرضـح 
 أٍَص عثدِ حُا /  ا : اضى ادلشـرف 
 يعهى خثري تادلدرضح : انٕظٍفــــــح 

 أحمد لاسم حمزة حافظ  1 ابرام مجدى مٌخائٌل بشاي                    1

 على امام على محفوظ                            2 احمد عبدهللا على عبدالجواد                    2

 عمر رمضان ابوشامه دمحم                     3 احمد دمحم ابراهٌم على                         3

 مختار أحمد عبد الستار 4 احمد دمحم سعد دمحم                           4
 دمحم صابر احمد دٌاب                           5 ادهم عاطف دمحم عبد الاله                     5

 دمحم صبري عبدالمادر مصطفى البلعوط       6 اسماعٌل جمال اسماعٌل عبداللطٌف            6

 مٌرو زغلول فلتاؤوس جوهر 7 حسام احمد السٌد احمد                           7
 مٌنا مدحت سعد فاٌك 8 خالد عصمت عبدالحلٌم سالم                     8

 ٌوسف خلٌفة دمحم أبو ٌكر  9 عبدالرحمن عالء محمود هاشم                  9
  10 دمحم صالح دمحم عبد العال  10

11  11  

12  12  

13  13  
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         (17      ):            رلى اجملًٕعح 
  امخٍى-انطٍد حمًٕد انشرٌف اإلعدادٌح : اضى ادلدرضـح 
 حمة صدلً شفٍك صادق/ أ : اضى ادلشـرف 
 يعهى خثري تادلدرضح: انٕظٍفــــــح 

          (18     ):            رلى اجملًٕعح 
  أمخٍى-انطٍد حمًٕد انشرٌف اإلعدادٌح : اضى ادلدرضـح 
 صاترٌٍ عثد انكرٌى ضهٍى / أ : اضى ادلشـرف 
 يعهى خثري تادلدرضح: انٕظٍفــــــح 

 منال عشري ثابت 1 مصطفى علً موسى 1
 مٌرنا مدحت ودٌع 2 ٌوسف جالل محمود 2
 مارٌنا ألبرت الصادق 3 مٌنا فضلً فتحً مجلع 3
 رٌهام عزت كمال 4 ٌسً ذكرٌا أٌوب برنابا 4
 مرٌم سعٌد مسعود 5 ٌوسف محمود عبد الرحٌم 5
 فاتن النمر وهٌب 6 ٌوسف شعبان ناصر عباس  6
 ماري الوحش بادٌر 7 اسالم حمدي عبد الحفٌظ  7
 ٌوال شكوكو وٌصا 8 زٌاد دمحم دمحم السمان  8
 مٌرنا عاطف كمٌل 9 أحمد محمود دمحم خلٌل  9

 عبٌر سمٌر عوض  10  10

11  11  

12  12  

13  13  

         (19      ):            رلى اجملًٕعح 
  امخٍى-انطاداخ اإلعدادٌح : اضى ادلدرضـح 
 حمًٕد حمًد صدٌك حطٍ /  أ : اضى ادلشـرف 
 يٕخّ ع تإدارج أمخٍى انرعهًٍٍح: انٕظٍفــــــح 

        (20      ):            رلى اجملًٕعح 
  امخٍى-انطاداخ اإلعدادٌح: اضى ادلدرضـح 
 عثد انرمحٍ عثد اجملٍد / أ : اضى ادلشـرف 
 يٕخّ ع تإدارج أمخٍى انرعهًٍٍح: انٕظٍفــــــح 

 بسمه محمود السٌد 1 ابراهٌم البدري السٌد 1
 ندى فٌصل دمحم 2 رٌمون عبده عشم هللا 2
 مرثا ابراهٌم بخٌت 3 اسالم عاصم عٌسى 3
 فرحة دمحم نادي 4 جمال عبد الناصر دمحم 4

 نورا جعفر رفاعً 5 عبد هللا حسن عبد الراضً  5

 عبٌر علً ضاحً 6 عماد حمدي شعبان 6
 مروه عبد الاله سٌد عبد الاله 7 أحمد رضا أبو بكر 7
 .ثرٌا أنور سٌف  8 عبد العزٌز بكر عبد العزٌز بكر 8
9  9  

10  10  
11  11  
12  12  

13  13  
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         (21      ):            رلى اجملًٕعح 
  أمخٍى-رشا خالل عثد احلفٍظ : اضى ادلدرضـح 
 يدحد عثد انالِ ْاشى : / اضى ادلشـرف 
 يٕخّ ع تإدارج أمخٍى انرعهًٍٍح: انٕظٍفــــــح 

          (22     ):            رلى اجملًٕعح 
 ٍَدج- اإلعدادٌح انمدميح ادلشرتكح  : اضى ادلدرضـح 
 ٌطري عثد انرحٍى حطني:اضى ادلشـرف 
 يٕخّ ع تادارج ضالهرّ: انٕظٍفــــــح 

 دمحم امٌن مختار الزهراء 1 السٌد عادل السٌد جاد 1

 الجواد عبد حلمى اشرف اٌه 2 مصطفً أٌمن شولً 2

 تركس حسن محمود خلود 3 حسام الدٌن السٌد شعبان 3

 عبدالمجٌد الفتوح ابو فارس رفاء 4 مصطفى محمود فوزي 4

 عٌسوي محمود دمحم سوزان 5 شرٌف عبد الاله خلٌل 5

 محجوب محمود البدرى منار 6 دمحم أحمد سالمان طه 6
 محمود ابراهٌم محمود نوره 7 محمود شوكت محمود 7

 امٌن حشمت احمد والء 8 عبد هللا خلف جاد دمحم 8

9  9  

10  10  

11  11  

12  12  

13  13  

         (23      ):            رلى اجملًٕعح 
  خسٌرج شُدٌٔم-عثًاٌ تٍ عفاٌ االعدادٌح : اضى ادلدرضـح 
 ٔائم عثد انرمحٍ أمحد : اضى ادلشـرف 
 يٕخّ ع تدٌٕاٌ ادلدٌرٌح تطْٕاج  : انٕظٍفــــــح 

        (24      ):            رلى اجملًٕعح 
  ادلراغح-اإلعدادٌح انمدميّ تُاخ : اضى ادلدرضـح 
 أيال حمًد أتٕ ضٍف: اضى ادلشـرف 
 كثري يعهًني تادلدرضح : انٕظٍفــــــح 

 دمحم سٌد دمحم امٌره 1 بٌومً السٌد دمحم السٌد 1
 عبدالصمد الورد زهر السٌد اٌناس 2 عبدهللا خمٌس دمحم مصطفً حسام 2
 العز ابو هللا عبد النصر ابو حبٌبه 3 حسٌن السٌد ابوبكر خالد 3
 عثمان دمحم الكرٌم عبد رٌم 4 الرحمن الحمٌد عبد الحمٌد الحسٌنً عبد عبد 4

 دمحم احمد دمحم شٌماء 5 الرحمن محمود سٌد دمحم عبد 5

 علً الكبٌر دمحم المنطلب عبد فاطمه 6 احمد الدٌب دمحم على 6
 شاكر داود اسحك مارتٌنا 7 عمران محمود دمحم عمر 7
 رزق محمود الباسط عبد هدٌر 8 خلٌفة دمحم ممدوح دمحم 8
 دمحم الاله عبد محمود شٌماء 9 هللا خلف محمود دمحم محمود 9

10  10  
11  11  
12  12  

13  13  
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         (25      ):            رلى اجملًٕعح 
  ادلُشاج-اإلعدادٌح تُاخ : اضى ادلدرضـح 
 مجال حمًد عثد انغفار : اضى ادلشـرف 
 كثري يعهًني تادلدرضح :انٕظٍفــــــح 

          (26     ):            رلى اجملًٕعح 
  ادلُشاج-اإلعدادٌح تُني : اضى ادلدرضـح 
 حمًد خالل يًُٓ : اضى ادلشـرف 
 يٕخّ ع تادلُشاِ: انٕظٍفــــــح 

 ابانوب سامى ادٌب سعٌد 1 بركات دمحم جمال اسراء 1
 ابانوب سعد عازر سعٌد 2 أحمد حسٌن عصام امانى 2
 المسٌح عبد حلمى نادى ابانوب 3 محمود جابر العربً اٌه 3

 ٌوسف ٌوسف الممص افراٌم بولس 4 جهاد عماد جابر  4

 دمحم حسن دمحم خالد 5 سحر أبو المعارف السٌد دمحم 5

  احمد سٌد حمدي دمحم 6 سلمى خالد دمحم إبراهٌم 6
 عطا هللا شكر عاطف مٌنا 7 عثمان ٌونس جمال وسام 7

 خلٌل شحاتة ماهر نبٌل 8 حسانٌن السٌد كرم دٌنا 8

 عطٌته مٌخائٌل عماد ٌسً 9 دمحم حامد احمد ٌارا 9

 ٌسً وائل جرجس لوله 10 الحمٌد عبد دمحم اشرف ٌاسمٌن 10

11  11  

12  12  

13  13  

         (27      ):            رلى اجملًٕعح 
  ادلُشاج-اإلعدادٌح تُني : اضى ادلدرضـح 
 يكرو إَٔر شُٕدج: اضى ادلشـرف 
 يٕخّ ع تادلُشاِ :انٕظٍفــــــح 

        (28      ):            رلى اجملًٕعح 
 عًر تٍ اخلطاب ع تُاخ تانثهٍُا:   اضى ادلدرضـح 
 يثارن حمًٕد حطني: اضى ادلشـرف 
 يٕخّ ع تانثهٍُا : انٕظٍفــــــح 

 احمد الاله عبد حمدي عادل 1 الغنى عبد هللا خلف هنداوي احمد 1
 حسن كامل محمود عبدهللا 2 عبدالمجٌد النجالوى ناجح احمد 2
 فؤاد البدرى أٌمن كٌرلس 3 احمد اسماعٌل مجدى رامز 3
 حفنً الحمٌد عبد رافت دمحم 4 دمحم مهدى رافت صالح 4

 السٌد خلٌفة جالل محمود 5 احمد دمحم احمد عمر 5

 احمد مطاوع احمد مهند 6 دمحم أنور علوي محمود  6
 الصغٌر السبع خلف ٌسً 7 المنعم عبد دمحم هللا عبد محمود 7
 برنابا اٌوب ذكرٌا ٌسً 8 جرٌس كراس اسعد ٌونان 8
 محمود عبدالحلٌم حسنى احمد 9 دمحم خالد دمحم لبٌب  9

10  10  
11  11  
12  12  

13  13  
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         (29      ):            رلى اجملًٕعح 
  طٓطا-كايم يرضً اإلعدادٌح تُني : اضى ادلدرضـح 
 خاند انطٍد عثد احلهٍى : اضى ادلشـرف 
 طٓطا- يٕخّ ع  : انٕظٍفــــــح 

          (30     ):            رلى اجملًٕعح 
  طٓطا-انشٍٓد ضهًاٌ اإلعدادٌح ادلشرتكح : اضى ادلدرضـح 
 طارق خمرار أمحد : اضى ادلشـرف 
 طٓطا- يٕخّ ع : انٕظٍفــــــح 

 احمد دمحم صالح احمد 1 دمحم لاسم محمود احمد 1

 محمود علً كمال حاتم 2 حسٌن احمد حسٌن االمٌر 2

 دمحم محمود جمال كمال 3 مٌخائٌل كمال كمٌل اندرو 3

 بخٌت صابر مالن كٌرلس 4 حبٌب نعٌم عماد بٌشوى 4

 عبدالعال دمحم كمال دمحم 5 شنوده باسٌلى صفوت توماس 5

 السٌد محمود الحى عبد ٌحٌى 6 دمحم غرٌب ابو الندي ابو سٌد 6
 بباوى فتحً صبري ٌوسف 7 دمحم دمحم محسن دمحم 7

 هاشم على عادل احمد 8 لاسم الفضل ابو خالد محمود 8

  9 احمد فراج عادل مصطفى 9

  10 العال عبد علً دمحم مصطفى 10

11  11  

12  12  

13  13  

         (31      ):            رلى اجملًٕعح 
  خرخا-االعدادٌح تُاخ تأرض احملهح : اضى ادلدرضـح 
 آٌاب َادي نثٍة: اضى ادلشـرف 
 كثري يعهًني تادلدرضح :انٕظٍفــــــح 

        (32      ):            رلى اجملًٕعح 
  خرخا-االعدادٌح تُاخ تأرض احملهح : اضى ادلدرضـح 
 فرٌد شٕلً يُمرٌٕش: اضى ادلشـرف 
 كثري يعهًني تادلدرضح: انٕظٍفــــــح 

 مصطفً جاد عبدالحمٌد اسامه 1 خلف دمحم انور الزهراء 1
 سعدان الاله عبد دمحم حسام 2 الرحمن عبد ذكى مدحت امٌره 2
 فرح سعد ولٌم المسٌح عبد 3 حمدان علً الدٌن عالء دالٌا 3
 بشٌر منصور عادل فادى 4 شاكر حافظ عنتر دمٌانه 4

 عبدالعال ابوحربه عبدالعال دمحم 5 بكرى شحاته سمٌر زهراء 5

 عوض جرجس رؤوف مٌنا 6 دمحم حسن دمحم شاهندا 6
 جرس الرب جاد عزت جرجس 7 مٌخائٌل نعٌم مٌخائٌل مرٌم 7
  8 دوس ابادٌر صفوت مهرائٌل 8
  9 بدوى عبدالمجٌد الدٌن عصام نهى 9

  10 دمحم الٌسر ابو الرحٌم عبد ٌاسمٌن 10
11  11  
12  12  

13  13  
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         (33      ):            رلى اجملًٕعح 
  خٍُّٓ -حمًد فرٌد ع تُني : اضى ادلدرضـح 
 عاٌدِ كايم أمحد: اضى ادلشـرف 
 يٕخّ ع خٍُّٓ : انٕظٍفــــــح 

          (34     ):            رلى اجملًٕعح 
 : اضى ادلدرضـح 
 : اضى ادلشـرف 
 :انٕظٍفــــــح 

  1 احمد خلف السٌد ابراهٌم 1

  2 احمد دمحم احمد دمحم 2

  3 روبٌل ٌوسف شهدي ارسانٌوس 3

  4 محمود ضٌف ابو دمحم اسامه 4

  5 حلٌم زكى ماهر كٌرٌاكوس 5

  6 عوض صلٌب نبٌل ماجد 6
  7 سلٌمان لحظً خٌرى ٌوسف 7

  8 رائد وحٌد كامل لمعً 8

9  9  

10  10  

11  11  

12  12  

13  13  

         (35      ):            رلى اجملًٕعح 
 : اضى ادلدرضـح 
 : اضى ادلشـرف 
 :انٕظٍفــــــح 

        (36      ):            رلى اجملًٕعح 
 : اضى ادلدرضـح 
 : اضى ادلشـرف 
 :انٕظٍفــــــح 

1  1  
2  2  
3  3  
4  4  

5  5  

6  6  
7  7  
8  8  
9  9  

10  10  
11  11  
12  12  

13  13  
 


