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  م2023 / 2022للعام الدراضً 

    (1   ):     رقن اجملوْعح
 الثْرج االتردائٍح :اضــن املدرضح
 على عثد احللٍن على عثد الرحٍن : اضــن املشرف

 هْجَ رٌاضٍاخ أ تإدارج جٌٍِح: الْظٍفح 

         (2      ):            رقن اجملوْعح 
  الٌصر االتردائٍح:اضــن املدرضح

الٌعٍن   هريفد عسخ حلوى عثداضــن املشرف
 تادارج ضُْاجرٌاضٍاخ ع هْجَ :  الْظٍفـــح

 جون رافت ولٌم تاوضروس 1 ابانوب مجدى نعٌم بسكالس 1

 سامح دمحم عبدالحفٌظ دمحم 2 ابو اللٌل البدري ابو اللٌل محمود 2

 حسام خلف دسولى عبد هللا 3 احمد خالد حسن ابراهٌم 3

 شنودة فاٌز فرٌد صلٌب 4 احمد سعٌد أبوالحسن 4

 فارس حربى محمود عبد الراضى 5 احمد عالء احمد عبد الرازق 5
 حازم عبدالرحٌم حسن حسٌن  6 احمد ناصر عبد اللطٌف  6
 احمد صالح دمحم خلف  7 بٌشوى عماد فخرى مسعد 7
هبٌشوي منٌر شفٌك جلوع 8  كٌرلس اسحاق فهٌم حلٌم 8 
 احمد عبدالرحمن السٌد عبداللطٌف  9 بٌفام عماد عدلً عبد النور 9

 كٌرلس ابراهٌم حبٌب 10 جورج ٌوالٌم شهدى عبد النور 10
 كٌرلس جمال حلمى زكى  11 امٌر حشمت عبداللطٌف  11
12  12   

13  13  

         (3      ):            رقن اجملوْعح 
 طارق تي زٌاد االتردائٍح :اضــن املدرضح

   هٍشٍل جرجص صاحل/ ا:اضــن املشرف
 هعلن اّل رٌاضٍاخ:الْظٍفـــح 

         (4      ):            رقن اجملوْعح 
جموع ًثٍل فراج : اضــن املدرضح
 هٌال ملعً ضٍحَ تٌٍاهني: اضــن املشرف

  رٌاضٍاخ تإدارج ضُْاج الرعلٍوٍحهْجَ:الْظٍفـــح
 مصطفى ماجد نجدى مهران 1 كٌرلس كرٌم فهٌم مسعد 1
 ممدوح شوكت مخٌمر محمود 2 مجدى مراد جابر السٌد 2
 مٌنا مجدى حلمى غبلاير 3 دمحم حسنى عبد الرحٌم دمحم 3
 مٌنا مٌخائٌل جورجً الٌاس 4 محمود احمد دمحم عبدالرحمن 4
  زارعصموئٌلكٌرلس عوض  5 محمود حسنى مختار امٌن 5
 محمود مرسى خلف حافظ 6 محمود سٌد احمد دمحم 6

 مصطفى حسٌن عاشور دمحم 7 محمود دمحم ثابت احمد 7
 توماس الوحش امٌن واصف  8 موسى جمال موسى عبدالاله  8
 راضى لمعى شكرى جرجس  9 احمد احمد بخٌت  9

  10 أحمد جمال أحمد السٌد  10

  11 حسام مخٌمر حمدهللا على  11

12  12  

13  13  
 

  



 

 (5): رقن اجملوْعح
 طارق تي زٌاد:اضــن املدرضح

  هدحد فاٌس ٌعقْب :اضــن املشرف
 هعلن خثري تاملدرضح :الْظٍفـــح 

         (6      ):            رقن اجملوْعح  
        تاحثح الثادٌح االتردائٍح  :اضــن املدرضح

 شٌْدٍ  ٌَامياى ًة:اضــن املشرف
  رٌاضٍاخ تإدارج ضُْاج الرعلٍوٍحهْجَ:الْظٍفح 

 اسماء السٌد احمد عبدالعزٌز 1 احالم عبد الحمٌد عبد المجٌد احمد 1
 اسماء حسن احمد دمحم 2 ازهار عبد الغفار لبٌصً ابراهٌم 2
 اسماء حسنى دمحم دمحم 3 اسراء حسن دمحم رضوان 3
 اسماء حمدى محمود عبد الحمٌد 4 اسراء خالد زكى عبدالرحمن 4
 اسماء صابر ابراهٌم عبدهللا 5 اسراء عبدالحافظ ابوضٌف عالم 5
 اسماء ناصر ابراهٌم الدسولً 6 اسراء عالء الوردانً السٌد 6
 اشرلت مدحت محمود دمحم 7 اسراء دمحم خلف سٌد 7
 االء احمد محمود عبد المجٌد 8 اسماء احمد محمود نصر الدٌن 8
 االء الحسٌنى دمحم احمد 9 ندى جمال خلف 9

 مٌرا جودت شولى حبشى 10 ندا عبد اللطٌف محمود  10
 مٌرنا اٌمن ظرٌف سوس 11 نارٌمان أنور عاٌد أبراهٌم 11
 نادٌة حسٌن السٌد فؤاد 12 نانسى كمٌل لبس دانٌال 12
13  13  

 (7)رقن اجملوْعح
  طَ حطني االتردائٍح:اضـن املدرضح

 حٌاى عثدٍ ترذلَ :اضن املشرف
 هعلن خثري تاملدرضح :الْظٍفـــــــــــح

 (8)رقن اجملوْعح
هلحقح املعلوني :اضــن املدرضح
 اميي طَ عثدالرازق :اضــن املشرف

  رٌاضٍاخ أتإدارجأمخٍن هْجَ :الْظٍفح
 امٌرة عادل أحمد عبد الفضٌل 1 االء السٌد عبدالستار دمحم 1
 امٌرة لاسم حسٌن دمحم 2 الزهراء عبدالحمٌد شٌبه عبدالمجٌد 2
 اوجٌنى اكرم بولس باخوم 3 الٌصابات اسحاق هرمٌنا فهٌم 3
 اٌمان حسانٌن دمحم حسانٌن 4 امال صالح على دمحم 4
 اٌمان حلٌم معوض بشاي 5 امانى السٌد عبد هللا السٌد 5
 اٌمان لدري عبدالشكور أحمد 6 امل رفعت السٌد محمود 6
 مارٌنا اشرف متٌاس شحاته  7 امل فتحى محمود عبد الحلٌم 7
 سمٌة خٌرى عبدالغنى محمود  8 هدٌر هٌكل دمحم الشافعً 8
 منار خلٌفه ابوزٌد محمود 9 نشوى دمحم احمد حسن 9

 نجاة أحمد أحمد دمحم 10 اٌه محمود الوردانى  10
 عزة صالح محمود أحمد 11 ٌاسمٌن رشاد 11

  12 ندى عبد المٌوم دمحم أبو زٌد  12

13  13  

 

 

  



 

 (9): رقن اجملوْعح
 اجلالء االتردائٍح :اضــن املدرضح
 حموْد حمود تٍْهً حموْد:اضــن املشرف

 هعلن خثري تاملدرضح : الْظٍفـــح 

 (10(رقن اجملوْعح
عرب االطاّلح االتردائٍح : اضــن املدرضح

 عثد رتَ أمحد أمحد أتْ زٌد  :  اضـن املشرف
 رٌاضٍاخ تإدارج أمخٍن هْجَ : الْظٍفح

 اٌه دمحم ناصر عبد الرحمن 1 اٌمان دمحم توفٌك أحمد 1

 اٌه ناصر عبد الحمٌد صابر 2 اٌه عبدالعزٌز عبادى جابر 2
 بسمه صالح حسٌن دمحم 3 اٌه عمار عبد الرحمن السٌد 3
 جهاد رمضان سلٌمان محمود 4 اٌه فٌصل حافظ عبدالرحٌم 4
 جهاد شحاته دمحم على 5 اٌه محروس حمدان عبدالرحٌم 5
 جٌنا فرج جمال جادالرب 6 اٌه دمحم خلف عطى 6
 جٌهان حسن دمحم حسن 7 دالٌا السٌد ابوزٌد ابوالحمد  7
 جٌهان حسن دمحم محمود 8 جهاد سالم على سلمى 8
حمدأحمد تمٌم  أحسناء 9 حنان احمد عبده 9  

الرحمن احمد رٌم عالم عبد 10  دٌنا ابو الحجاج حسٌن 10 
 سحر عبد العال السٌد حجازي 11 سارة دمحم عمر عبد السالم 11
12  12  

13  13  

 (11)م اجملوْعح
  العِد اجلدٌد:اضـن املدرضح

 ُاًً ًصري فرج  :اضن املشرف
  رٌاضٍاخ تإدارج ضُْاج الرعلٍوٍح هْجَ:الْظٍفـح

        (12     ):            رقن اجملوْعح 
  حمود فرٌد االتردائٍح : اضن املدرضـح
 ضٌاء عثدٍ حموْد: اضن املشـرف 
 هْجَ رٌاضٍاخ تادارج ضُْاج الرعلٍوٍح :الْظٍفــــــح 

شاه اسعد ناصر عباس ورد 1 حسناء مصطفى سعد مصطفى 1  
الرحٌم دمحم ابوضٌف وفاء عبد 2 دالٌا ابراهٌم دمحم السٌد 2  
 ٌارا بركات شكرى جرجس 3 دعاء كمال السٌد شافع 3
 ٌاسمٌن رشدى دمحم توفٌك 4 دمٌانه مكرم مزرع اسطفانوس 4
 ٌاسمٌن عٌد محمود مرتضى 5 دنٌا وحٌد دمحم حسن 5
 ٌاسمٌن محمود حسن بكٌر 6 أمٌره بادئ دمحم السٌد 6
 ٌوستٌنا سمٌر عدلى عبدالمالن 7 أمنٌه ممدوح عبد هللا دمحم 7
 أمٌره دمحم فاروق عبد المجٌد  8 امل ناصر السٌد احمد  8
 مارٌنا ثروت صبحى صلٌب  9 دٌنا فتحً منٌر شهدي 9

 اٌه كمال سالم  10 رحاب خلف عزمى عبدالاله 10
  11 رحمه جبر عبدالغنى دمحم 11
12  12  

13  13  
 

  



 

 (13):   رقن اجملوْعح
 (خلف هطرشفى اهلالل )   ًاصر االتردائٍح:اضــن املدرضح

  شريٌي جْدخ عسخ جاد:اضن املشرف
 هعلن أّل رٌاضٍاخ :  الْظٍفـــح 

 (14(رقن اجملوْعح
 (هدٌٌح ًاصر  )ًاصر االتردائٍح : اضــن املدرضح
 لٍلى ضٍد ٌْضف عثد احلوٍد : اضــن املشرف

 ضُْاج  رٌاضٍاخ اتردائً تإدارجهْجَ:  الْظٍفـــح
 سهام محمود على عبدهللا 1 سلسبٌل ٌوسف على ٌوسف 1
الرؤؤف رزق على سلمه عبد 2  سهٌله احمد دمحم عطٌة 2 

 سهٌله على دمحم خلٌفه 3 سماح عمانوئٌل فخري متري 3
 سٌمون عادل عزٌز سكر لرٌالص 4 سمر رفعت عثمان دمحم 4
 شروق عبداللطٌف دمحمعبدالنبى 5 سمٌحة دمحم احمد لاسم 5
 شٌماء ماهر رمضان السٌد 6 سنابل ابراهٌم على ابراهٌم 6
 شٌماء هدٌة عبد العزٌز دمحم 7 سندس عبده دمحم عمر 7
 صفاء دمحم عبدالسمٌع الدكرونً 8  محمودهسهام محمود خلٌف 8
 ضحى السٌد عصمان حسن 9 االء خالد مصطفى دمحم 9

 سهام فتحً السٌد عبد الرحٌم   10 أسماء عبد الحمٌد دمحم أحمد 10
  11 سمر أشرف صالح دمحم  11
12  12  
13  13  

 (15)رقن اجملوْعح
  الرشاد االتردائٍح:اضـن املدرضح

 اٌٌاش حموْد حمود :اضــن املشرف
 هعلن خثري تاملدرضح: الْظٍفـــــــــــح

 (16)رقن اجملوْعح
 قلفاّ االتردائٍح :اضــن املدرضح
 أحالم عشري حمود أتْ القاضن: اضــن املشرف

ا مبدرضح قلفاّ . م:الْظٍفـــــــــــح
 مرٌانا وحٌد مصباح شرابٌل 1 عال كمال محمود دمحم احمد 1
 مرٌم شنودة رٌاض جرٌس 2 غادة زغلول محروس عبد المادر 2
 مرٌم كمال ٌوسف اسكندر 3 فاطمه جابر محمود عبد الغنً 3
 مرٌم وهٌب خلٌل حكٌم 4 كٌرمٌنا صبرى مهنى بطرس 4
 منار توفٌك هرٌدى هرٌدى 5 مارٌنا اسامه صبحى دانٌال 5
 منار صابر عالم عبد المجلى 6 مارٌه مختار منٌر رزق 6
 منار عبٌد عبد الغنً خلٌفة 7 ماٌفل ممدوح صادق رزق هللا 7
 منار محسن رشاد متولى 8 مدٌحه احمد محمود رسالن 8
 مٌار صابر علً عبد السمٌع 9 مها بدرى صدٌك توفٌك 9

 اسراء صالح أحمد عطاهللا 10 مً حماده صدٌك الزهري 10
.هناء مجدي فاٌز عوٌضة  11  11  

12  12  

13  13  
 

  



 

    (17  )رقن اجملوْعح  
 الٌصر االتردائٍح  :اضـن املدرضح
 هرفد خبٍد هًٌِ :اضــن املشرف
 .ّكٍل مبدرضح الٌصر االتردائٍح :الْظٍفـــــــــــح

    (18   )رقن اجملوْعح    
 االتردائٍح الشٍِد طٍار حمود كاهل  :اضــن املدرضح 
 عادل ثاتد تٌٍاهني ذعلة: اضــن املشرف

 هْجَ تإدارج ضُْاج الرعلٍوٍح :الْظٍفـــــــــــح
 نرمٌن عبد النعٌم دمحم عبد النعٌم 1 نورهان بخٌت عبد العلٌم احمد 1
 نرمٌن عطٌه ثابت احمد 2 نورهان جمٌل عازر عبد هللا 2
 نعمه عبد الفتاح على سالمه 3 نورهان مجاهد هرٌدى كمال الدٌن 3
 نها حماده علً عبدالحلٌم 4 هاجر على فراج دمحم 4
 نور الهدى احمد دمحم احمد 5 هاجر دمحم لاسم أحمد 5
 نورهان ابراهٌم مطاوع عبدالرحٌم 6 هاٌدى هاشم محمود حرٌز 6
 نورهان احمد حسانٌن ابراهٌم 7 هدٌر احمد خلف عبدالعال 7
 مٌار احمد فوزى احمد 8 هناء شاكر محروص شحاتة 8
 منار دمحم كامل علً 9 مرثا ثابت سعٌد اسكندر  9

الدٌن احمد بخٌت منار نور 10 مارٌان ناجً مٌخائٌل شحاته  10  
 ندا جالل السٌد فرغلً 11 رضوه خالد عبد العظٌم عبد العال 11
12  12  

13  13  
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