انجليزى اولى
اسم الطالب
سعد احمد سعد دبور
هاجر محمد صالح الدين عبدالحليم الحلو
محمد ايهاب محمد طاهر عماره
هدير وائل اسماعيل محمد اسماعيل
اسراء امير احمد علي لبن
اليس امير اميل فهيم سعد
احمد ابراهيم مصطفى ابراهيم الحفناوي
احمد عبد العال السيد على
احمد صالح عبد المجيد الحنفي
احمد محمد مصطفى الحلو
اسماء نجاح محمد عبد الرازق
احمد محمد عبد الحليم مؤتمن عالم
احمد ابو بكر محمد ابو المجد
اسراء مجدي عبد الرحيم عبد الرحمن البرعي
اسراء صبري السيد قاسم
ايه سمير عبد المقصود محمد موسى الششتاوي
حكمت ممدوح فرج المتبولي
داليا راوي سامي ميخائيل
دنيا على احمد على
حسام السيد عبد العال فرج
حازم احمد البدري حسن مدكور
ايهاب جمال فتحي صقر
ابراهيم على محمد سعدة
ابراهيم وليد ابراهيم نصير
احمد على عبد العاطي على الدبيكي
احمد هشام عبد المنعم عمر
ايمان جمال محمد سالم
امنيه محمد نيازي رشوان
ايه مفرح عبد الحميد هيكل
عبدالرحمن مجدي محمد مصري العربي
فاروق عمرو فاروق حفناوي سليمان
رنا سلمى عبد الرحمن احمد سليم
ريهام عصام ابو اليس محمد عشري
دينا صالح محمد قواره
عمر طارق سعد عبد الحافظ عقل
زياد محمد احمد عبدهللا عطا
سمر محمد محمد مامون محمد بليح
سماء مصطفى شعبان شعبان نصر
رحاب محمد حامد طاش
ريهام سمير برهام يوسف عمار
عامر عصام عبد العزيز محمد
عمرو محمد نجيب عبدالعال الشرقاوي

انجليزى اولى
اسم الطالب
فاطمه محمد الطيبي عبد الرحمن سعد
عبد الرحمن اشرف محمد حسن عثمان
ريهام عبد الصادق محمد السباعي شاهين
عبد الرحمن عماد عبد الرحمن محمد موسى
محمد محمد على الدين طلبه ابو رامخ
نادر عبد الهادي على خليل
ايه محمد السيد عبدالباقى عامر
محمد خالد محمد احمد خليفه
على محمد على مصطفى
يوسف محمد مصطفى يوسف الدعباس
ادهم محمد رمضان احمد
عبدهللا وجيه ابو المجد محمد ابوالمجد
زينب محمد ممدوح عبدالحميد سعيد
مؤمن عادل على عرفان
فرح عصمت عبدالعزيز محمد عبيد
عمر احمد رفعت الشامى
احمد عادل محمد عبدالرحيم
محمد مجدى مصطفى احمد
عبدالرحمن ربيع عبدالرحمن ابراهيم
عبدالرحمن محمد احمد غنيم
مريم محمد عبدالقادر احمد
مازن اشرف القط عبده الخلوانى
وفاء احمد شمس الدين محمد موسى
امانى ابراهيم احمد سند
محمد احمد حسن عبدالعزيز ابو فرد
داليا اشرف كمال محمد صالح
ضياء محمد محمود مصطفى
محمد سالم محمد على البرماوى
جهاد عبد الباسط صبحى عبيد
نورا مختار صالح على غنيم
على السعيد ابراهيم على بكر
حسام محمد عزت المتولى ابراهيم
عمر عمرو سمير محمود الشرباصى
امنية اشرف مسعد السيد
محمود سعد محمود ابراهيم
نهله ابراهيم مصطفى احمد البابلى
ابانوب مجدى ميخائيل عبده منسى
االء السيد محمد السيد
مصطفى مصطفى عنتر ابو عمرو
طارق على محمد على
نادين وجيه محمد دراز
عمرو ممدوح عبدالجليل

انجليزى اولى
اسم الطالب
نسمه جمال فكيه عبدالفتاح الشقرفى
احمد رمضان السيد رمضان ابراهيم
ياسمين الدسوقى الزغبى عبدالعزيز
محمود محمد محمود محمد رجب
مايكل يوحنا اميل الكسان
محمد حسن صبرى محمد الغميى
همسه صالح عبدالعظيم متولى
نرمين عمر جمال نعيم
علياء زكريا محمود محمد ابو المى
ابراهيم حسين ابراهيم حسين ابراهيم
ابراهيم احمد نوفل عطيه
مروان محمد ابراهيم انور
ريمون عصام بشرى شرموخ
رضوى طلعت عبدالجليل طباجه
مارتينا ميالد عبدالمالك رزق اسعد
دينا السيد محمد السيد مرعى
اسماء جمال عبدالناصر عبده شلبى
ندى عصام محمد حميده
يوسف محمد عبدالنبى الجاريه
اشرقت حسين محمود محمود
ايه محمد احمد الشربينى
عمرو جودت سعيد حسن ابو يوسف
يارا اشرف امين حامد
محمود يسرى عبدالعزيز احمد عبدالرحمن
السيد مصطفى محمد حسانين عبدالرحمن
االء محمد على ابراهيم على
ابانوب مرقس كامل مرقس
سلمى مبروك محمود سيد احمد
كرستينا نصيف الجندي مشرقي
احمد السيد السيد محمود النجار
محمد عبد المنعم عبده عبد الرحمن
اميرة محمود مختار النجار
ريم طارق محمد مصطفى
اسراء محمد على المرغني متولي
ناديه السيد عبد الفتاح محمد
حامد اسامه حامد عرفه
كريم محمد شوقي ابو الروس
بسنت حمدي احمد فهمي
محمد محمود احمد محمد حسن
اسراء طاهر محمد طاهر
باسل صالح متولي عبد الحليم
اسماء اسامه محمد محمود

انجليزى اولى
اسم الطالب
رانيا مصطفى ابراهيم عوض عطاره
محمد طه عبدالرحمن عبد الرازق
شهد عبد الحليم عبد الفتاح
مينا اشرف نجيب حنا
مارك عصام سامي فام
زياد ابراهيم محمد ابو المكارم
احمد عالء عبد الحميد موسى
محمد احمد محمد المرسي
منه هللا اشرف محمد عبدالصمد
ناردين عماد عبده ابراهيم عوض
بيشوي ياسر موريس عزيز
نسمه صالح عبد الستار حجاج
االء السيد عبدالمنعم سالم
احمد محمد هاني احمد غرابه
عالء سامي سيد احمد خليل
ديفيد مجدي فؤاد يوسف غبلاير
احمد احمد محمد المرسي
كريم عماد الدين حمدي عطيه
ميرنا محمد امين امبابي
ساره صفوت فهمي ابراهيم غطاس
وفاء عبد الرحمن فاروق السيد المنير
هاجر محمد محيي الدين السيد عبد الرحمن
محمود عطيه الغمري السادات
نجالء فتحي محمد عطا
محمد ماجد منيب عبد الوهاب
ندى عاصم محمد ابراهيم
مصطفى سليمان السيد سليمان
مصطفى مجدي مصطفى محمد السعيد الشافعي
محمد خالد مفرح ابو حمامه
محمود عبد الحليم محمد السباعي انتظام
محمد جمال عبد الاله عبد الرازق العسيلي
هشام اشرف حسين محمد
منار رمزي احمد عبد هللا النجار
نادين الدسوقي عبد الخالق السيد
محمد احمد السيد البابلي
محمد شريف عبد الرازق محمود معيلي
محمد خالد محمد عبد اللطيف البلتاجي
محمد علي موسى محمود يس
محمد مدحت عبد المنعم البهي احمد عاشور
مروان احمد محمد دياب
هشام سمير محمود عبد الرازق عنب
نها حمدي محمد الجزار

انجليزى اولى
اسم الطالب
كيرلس ممدوح عوض داود سليمان
محمود راضي محمد محمود البسطويسي
محمد ماهر السعداوي درويش
محمد عبد العزيز ابو العطا الرفاعي رخا
ندا وليد حسن شمس الحمراوي
نبيل ايهاب نبيل معوض غالي
عمر محمد احمد ابراهيم سالمه
نورهان محمد سليمان احمد ابوشنب
احمد محمد امين العبادى
احمد خالد كمال السيد حسن
عالء عالء الدين عبدالمطلب احمد القلينى
نهله احمد رشاد احمد غانم
احمد محمد محمد بقوش
جهاد رمضان ابراهيم محمد شكر
علياء اشرف عبداللطيف درويش ابوعمر
ديفيد نادر موسى منصور
رودينا محمد عبدالمنعم محمد خفاجى
نورهان محمد متولى محمد السحرتى
هاله محمد محمد صبحى حسن
االء محمد فتحى محمد مخيمر
يمنى طارق بسيونى السيد شاهين
بسنت محمد رضا عبدالحكيم شرشر
عبدهللا ابراهيم السيد خليل البديوى
محمد محمود محمد طلخان
زهراء على ابراهيم على الجمال
نهله عبدالحميد محمد سالمه
رانيا بهلول محمد عطيه
رانيا ممدوح احمد محمد عبدهللا
زهره بدر على سالم
محمود خالد المحمدى خليل غنيم
روان محمد سعيد ابراهيم العماوى
محمد حسن محمد علي ليلو
ساندرا مدحت فايز زكي
جيالن محمد سعيد محمد نصر
احمد ياسر على بدير ريشه
روان عالء الدين احمد مرسي محمد
مايك سامي يحي نخله
مصطفى عادل السيد عبدالرازق هدايه
شذا عبدالجليل محمد عبد الجليل محرز
ايمان عبد النبي عبد العزيز ابو حطب
روان محمود اسماعيل السيد حرفوش
ابراهيم اسماعيل ابراهيم حمودة

انجليزى اولى
اسم الطالب
ميار صبرى قناوى حسن
اروى احمد على احمد رحاب
باسل ثائر رسمى نادى محمود محارب
عمر كمال اسماعيل محمد ابو السعود
اسماء حسني سعد قطب
محمد سليمان احمد شهاب
عبد الرحمن حسين محمد شعبان العكل
احمد عصام احمد صبره
مي ممدوح خميس شحاته
على محمد على محمود الشعراوي
احمد حسن على الشاهد
اريج على على العشري
محمد اشرف طايل على طايل
نعمات هشام احمد حسين ابو العزم
محمد عطيه محمد الصفطاوي
اميمه احمد محمد طلبه سعيد
عمرو عالء الدين محمد ابو عوف
ندى جمال عبد الناصر فضل
ايه محمد حسين صالح حامد
اينور محمد احمد متولى ركبه
روان صالح عبدالمجيد عبدالنبى
محمد خالد عبدالفتاح عثمان
ايمان ممدوح محمد متولى
محمد وليد صدقى محمود درويش
محمد عيد السيد مزروع
مصطفى حسنين السعيد الشناوى
محمد رجب عبدالواحد خميس
مروه رجب اليمانى الجعار
احمد نشأت فتحى الشرقاوى
على احمد على احمد عبدالعزيز
محمود اشرف محمود الشربينى احمد
محمد مصطفى محمد فاضل يعقوب
عبدالرحمن عالء الدين محمود الشافعى
محمود احمد محمود احمد قاسم
عمر ناصر محمد عبدالسيد مشالى
احمد محمد ايهاب جابر محمد الشاذلى
رانيا اشرف احمد سليمان خطاب
حسن محمود عبدالغنى فريز دعبوع
عبدهللا ياسر عبدهللا محمد تعيلب
هشام مصطفى عبدالخالق مصطفى احمد
نيره عادل عبدالسالم محمد الزفتاوى
فاطمه حسين حسن محمد مخيمر

انجليزى اولى
اسم الطالب
احمد عصام رشدي احمد ورده
كرم محمد ابراهيم عامر
تسنيم السيد محمد مزروع
اميرة محمد عبد الظاهر الدسوقي
محمود محمد محمود محمد حنفي
منى عبد الحميد محمود محمد عبد هللا
ساره مدحت انور السيد محمد علي
شروق اشرف محمد بغاغو
مصطفى السعيد عبد الجليل السبحي
محمد حمدى كامل السيد عمر
محمد ابراهيم احمد سالم عيسى
محمد محي عبد العزيز عبد الغني شريف
رغده الشحات عبوده عباس مرسي رزق
ساره محمد عبد الغني على خليل
هاجر محمود فهمى الرحماني
تقى مجدي السيد خضر ابو جازيه
احمد محمود زكي العمروسي
احمد عادل عبد الباقي غنيم المرسي
محمد محي الدين سند عبد القادر
يسن محمد يسن الغريب شاهين
االء على اسماعيل على شنيشن
رغده رزق يونس حمد
محمود عاطف مختار محمد الطنطاوي حسن
زهره ابراهيم فاروق السعيد محمد حماد
محمد هدايه سيد احمد احمد وهدان
حازم يسري نسيم نصر الدين
احمد سمير محمد احمد
احمد عادل سمير محمد عثمان
محمد احمد السيد عبد السالم
رياض محمد عبد الرؤف رياض عامر
مروان محمد سعد ابراهيم
اسراء مصطفى بدراوي سليمان
عمرو شريف محمد خليل الزيني
محمد سعد عبد الحق حماد
امنيه محمد محمد الشحات الجندى
احمد على احمد شلبى
يسرا عبدالوهاب محمد لقوشه
محمد عماد عبدالقادر الششتاوى
بسنت مصطفى حسين رشدى
اسالم محمد عبدالمنصف محمد ابراهيم
حبيبه بالل صالح عفيفى
رانيا حسن حسن ابراهيم الديب

انجليزى اولى
اسم الطالب
اسراء ماهرعوض الشرقاوى
محمد فوزى مغاورى الشاذلى
احمد محمد عبدالوهاب محمود على
رانا حسين عبدالوهاب محمد عزب
على ايمن محمد على المتولى
احمد السيد محمد رمضان عيسى
محمد رضوان عبدالشفيع طه
خالد محمد عطاهلل كشاف
االء محمود محمود على الغمرى
هاجر محمد عبدالحميد وهبه
يوسف محمود على محمود على
يارا محمد احمد انور
خالد محمد ابراهيم محمد غيث
امل محمد عبدالحميد حجازى
هشام فكرى امين احمد امين
نرمين الدسوقى محمد البحراوى
محمود عبدهللا عبدالرحيم السيد العشماوى
نهال شحاته ابراهيم عبدالرحمن ثابت
هدير امام خليل السيد متولى المنسى
خلود حسن محمد حسن الغزالى
ايه عبدالعزيز محمد الجيوشى البسيونى
كريم احمد على محمد عطا
على السيد عبدالحليم على خليل
الشيماء محمد طارق محمود محمود
اميرة محمد حمدي عبد السالم القللي
ياسمين يوسف عزالدين احمد الشال
خالد محمد حسين المصرى
ايه سعد سعد غانم
احمد محمد جالل محمد مصطفى
يوسف اسامه احمد ابراهيم شمحوط
محمود اسماعيل محمد العوضى
محمد محمد شكرى سعد السيد عيسى
جهاد سامى احمد موسى
عبدالرحمن اشرف احمد محمد
محمد تامر حسام الدين حامد زراره
منار عبدالعزيز محمود قطب السقا
هاجر اشرف عزت محمد عيد
محمد نبيل حسن ابراهيم بكتوت
خالد عبدالمعبود عبدالمحسن الدمنهورى
ادهم حسام الدين فوزى ابراهيم يوسف
مريهان محمد رشاد على على ابو فريحه
منه هللا عيد الشافعى ابو المعاطى

انجليزى اولى
اسم الطالب
اسراء مصطفى عبدالمنعم حماد
نورهان ايمن محمد السيد
منى رضا السيد المنير
نادر االحمدى محمد الوكيل
ياسمين عادل رمزى السيد
مريم محمد ابراهيم شتا
مهاب حمدى محمد مصطفى عبوده
احمد محى الدين عبدالقادر محمد على الوشيحى
نرمين شوقى عبدالوارث عمر خطاب
خالد محمد كمال محمود حمزه
محمود محمد محمود عبدالرؤف عبدهللا
شاهر عبدالمنعم طه محمد القنديلى
محمد على محمد على عامر
محمد محمود على خليفه
رضوى سميح عيد الشرقاوى
احمد مجدى يوسف شتيوى
يوسف خالد السيد محمد غنيم
اسالم رجب قطب شلبى السقا
ساره مصطفى فتحى متولى القصراوى
دعاء عبدالباسط محمود االمام محمود
عمرو المنتصر عبدالحليم عبدالغفار بكر
عبدالمجيد جمال عبدالمجيد شحاته
احمد عصام عبدالجواد الفحار
ناجى المهدى المهدى النحالى
بسمه اشرف يونس محمد يونس
مصطفى نوفل عبدالمولى متولى نوفل
فاطمه السيد محمد حامد الحمادى
ايه ابراهيم محمد مصطفى ابوالنصر
منه هللا السيد احمد شلبى
محمد محمود على امام مصطفى
جهاد سعد السيد المتيت
محمد صبرى محمد لبيب الرفاعى
محمد جمال محمد فهمى النجار
روان عالء على جمال الدين
عبد المنعم شريف عبد المنعم
سلمى مجدى زكى عبد الحميد ابو زهره
اسراء محمود صدقى درويش
عمرو عادل محمود الملوانى
عبد الرحمن عادل محمد ابراهيم
يوسف محمد يوسف عبده يوسف
محمود ماجد محمود عبد الفتاح
عزه محمد كمال الحصرى

انجليزى اولى
اسم الطالب
هاجر رأفت عبد الرسول احمد سالم
كيرلس نبيل اسكندر ابراهيم
عمر صالح الدين سيد ادم
ضحى احمد محسن احمد شكر
سلمى سامى محمد محمد طه
يوسف محمد محمد عبد العزيز
امنيه احمد زهران حماد
ارسانى شريف لويس داود
لينه على على منصور كاشف
مصطفى هشام شوقى شفيق ابراهيم
اسامه حسن عباس حسن
عبدهللا محمد عبد الغفار عبدالرحمن
ايه امجد على عطيه سعده
حسن عبدالرحيم حسن محمد
مازن احمد محمد احمد
محمد صالح محمد محمد عطيه
فادى جمال زكى اسحاق
محمد حسن ابراهيم متولى
مصطفى محمود حسين عثمان
فتحى حسنى محمد فتحى احمد
روان محمد حسن سليمان
محمد صبرى محمد محمد الصهرجتاوى
انجي محمد شريف السيد شعبان
ادهم عالء الدين محمود عبد العزيز عيسى
احمد السيد احمد محمد درويش
السيد محمد السيد سالم
اسماء عبد هللا سيد احمد شريود
روان اسامه حمدي درويش
ياسمين احمد السنوسي عبد هللا داود
فاطمه فؤاد عبد السميع شتيه
عمر ابراهيم السيد عبد المجيد سالم
محمود محمد ابراهيم ابو شادي
داليا جميل عطيه عبد الباقي التالوي
رنا نبيل عبد المنعم مصطفى
يمنى عبد المنعم حسن محمود التراس
عيسى محمد عيسى الحالب
بسنت محمد عبد العليم حسني
احمد زينهم عطيه معين على
محمد سعيد فتوح عبد الحميد عزيزه
ندى فراج مختار النعناعي
دعاء اشرف زكي السيد
احمد عبد المجيد عبد السالم ماريه

انجليزى اولى
اسم الطالب
ندى مدحت احمد محمد السماليجي
نور الهدى سعيد حسن محمد
احمد عادل وصفى محمد زيدان
احمد حافظ عطيه محمد حافظ
نهى سامى محمد السيد محمد محمد
اسماء محمد عبدالعزيز المحالوى
خلود سعد مصطفى محمد
نيره محمود رياض محمود السيسى
رنا رفعت محمد محمود عبد الباقي
عبد الفتاح محمد عبد الفتاح احمد
محمد عبداللطيف عبد الفتاح البيومي
محمد هانئ عبد الحميد جمال الدين
هدى رضا السيد حسن غزال
اسراء الصافي محمود عوض النجار
احمد شعبان علي مصطفى ريا
ماريا جوزيف رزق هللا سليم
روان عبد الهادي ابراهيم الحكيم
نورهان اسعد محمد على فايز
عبد الرحمن جمال محمد عبد هللا
خالد محمد نجيب عبد الرحيم محمد الفخراني
اميره اسامه السيد محمد الخطيب
محمد احمد محمد احمد
كريمان عبده حنفي محمد
ياسمين عالء عطيه الشيخ
ريتا مجدي زكي سيداروس
مصطفى احمد مصطفى سليمان الصعيدي
منه هللا مصطفى عبد العزيز رضوان
سماح احمد عبد المجيد عامر
كريم اكرم حسين عبد الحميد
مارينا جابر نزهي سامي عبد المالك
اسماء ياسين كامل الجمل
رنا هشام احمد السيد سعيد
ساره ابراهيم محمد الكردي
عبد الرحمن محمد الكفراوي
محمد عارف محمد الشين
مريم رائد محي الدين الموزي
بوال رافت جرجس سعد غبلاير
يوسف حسن عبد المنعم يوسف الحكيم
هاله رشدي محمد نصر الدين محمد السيد
نوره السيد احمد السباعي
اسراء السيد سيد احمد السيد
ندى هالل محمود الطباح

انجليزى اولى
اسم الطالب
نورا ياسر عبدالفتاح االحمر
احمد يسرى كامل عبدالمعبود
اسراء اسامه حامد ابراهيم ابو سعده
ريم عبدالمنعم حمد البندارى عصر
احمد مصطفى عبدالغنى محمد خليل
مازن محمد السيد سند
كريم احمد محمد يوسف صالح
خالد جمال محمد عبدالعزيز االشول
نهى ناصر مصطفى النجار
مصطفى محمد محمود خليل
اسراء عماد الدين عبدالخير احمد صقر
مها مجدى محمد السمراوى
عمر اشرف محمد احمد سالمه
احمد عبدالحسيب عبدالحكيم حسين الشافعى
محمد رضا محمود الشربينى
هشام فكرى امين احمد
ساميه مجدى على شعيب
ندى مصطفى محمد مصطفى على
عبدالرحمن مصطفى محمد ابو السعود كشكوش
مصطفى احمد محمود الجاويش
نادر عبدالمنعم احمد عون هللا
ماريا نبيل وليم اسكندر
خالد سعيد عبدالحكيم عبدالحفيظ
عبدالرحمن محمد محمد محمود بدوى
احمد مجدى عماد الدين يوسف مهنا
محمود كامل السعودى عبدالسالم
خلود احمد امين احمد ابو المال
محمود ابراهيم الدسوقى سالمه
بيجاد سامى محمد سعد بدر متولى
محمد فهمى فهمى موسى
احمد عبدالعزيز ابو المعارف القناوى
ياسمين حسام الدين فتحي مصطفى حتاته
مروه ياسر محمد احمد اسماعيل
روان السيد يحيى زكريا
ساره محمد سعد الشناوي
ايمان حامد محمد مختار الشناوي
نادر محمد انيس مجاهد الصيفي
محمود عصام زكي عبد السالم الجندي
هبه عبد الرؤف محمد عبد الوهاب عالم
زياد محمد بشر على صبره
يارا وائل مكايد فهمي محمود
احمد ماهر علي حسين السبيعي

انجليزى اولى
اسم الطالب
حموده على محمد السيد الزعيم
وفاء مصطفى اسماعيل احمد محمد
رضا جاد هللا على حسن الجدي
منه ابراهيم مصطفى دويدار
عمرو محمد على سميه
محمد اشرف عبد الحميد السرياقوسي
محمود صالح عبد المجيد محمود الخباز
جاسر محمد التهامي التطاوي
احمد محمد على رمضان مغيزل
عبد الرحمن مدحت توفيق ابراهيم ضيف
عبد المنعم فهيم عبد المنعم دغيدي
عالء على عبد الهادي عبد العاطى
صالح شريف صالح صقر
عباس احمد عباس مصطفى
محمد ابراهيم عبد الحميد احمد حماد
ابراهيم احمد ابراهيم احمد
مروه عبد الرحمن عبد العزيز الدسوقي
نهله فايز محمود خاطر
ايه عماد فتحى احمد جابر
ايه حسام توفيق احمد حسنين
ساره الشناوي طه عايد
عبد الحميد محمود عبد الجميد احمد
شريف ابو المجد السيد ابراهيم
شاهر السعيد السعيد السيد النحاس
ابراهيم احمد معوض المهدى
سلوى محمد يوسف على النحراوي
تقى عثمان احمد عثمان محمد
محمد صالح الدين استاذ محمد االشمونى
احمد فريد محمود احمد القاري
حمدى نصر طاهر ابو عجور
محمود عبد العزيز قطب عبده ندا
اسراء احمد اليماني عبد الوهاب
محمد السيد عبد المنعم خضر
سهيله وجيه معوض عبد الرازق الشدودي
سامى ايهاب عبد اللطيف شعبان
ايمان محمد ابراهيم ابو سمره
شروق محمد محمد عبد البر
دارين هاني محمود حسين جبريل
محمد خالد على محمد خضر
خالد ابراهيم سعيد احمد
يوسف اسامه محمد صالح محمود خضر
عصام ايهاب عبد العظيم ابراهيم شاهين

انجليزى اولى
اسم الطالب
ايه ابوالنجا محمد على العمرى
رنا اسماعيل عبدالعزيز عبدهللا الرشيدى
عمر احمد سعد زغلول عبدالحميد القصير
غرام محى فريد عبدالرحمن بطه
محمود عبدالحميد محمد حسب هللا
فادى محمد ابراهيم محمد السيد
عبدالحميد محمد عبدالحميد مصطفى شعبان
محمد فوزى محمد شعبان السقا
محمد اشرف احمد محمد عبدالرحمن
مصطفى بهجت محمود ابوالسعود الجوهرى
مصطفى السعيد السعيد دغيم
محمد عادل السيد عبدالرحمن شوشان
رانا سمير فتحى محمد صقر
عبدالرحمن حمزه امين معين جمعه زرزوه
ابراهيم فضلون ابراهيم السيد المكاوى
ايه عباس السيد الجنادى
فاطمه يسرى عبدالعليم ابوقوره
امانى محمد رمضان محمد ابراهيم
مصطفى سامى محمد عصفور
محمد نبيل زكريا ابوعبده
روان مجدى عطيه عبدالمجيد
ايمان صالح على بحيرى على
محمد السيد فتحى داود
محمد نبيل السعيد منصور
عبدالعزيز رضا عبدالعزيز ابراهيم الهورينى
محمد عادل رجب شعله
هيثم محمد السباعى الهورينى
احمد طارق ابراهيم عبدالجواد
على القطب محمد عادل على الفقى
شدا هانى محمد احمد فرها
وليد احمد فتحى الجعان
احمد رمضان صالح حسن
سعد عبدالغفار سعد عبدالعزيز
صفاء الشبراوى مسلم على
حسام حسن محمد حسن ابو شنب
مصطفى سعيد احمد كريم
احمد نبيل عبدالعزيز على الشايب
احمد عبدالمنعم قطب عبدالرؤف قمح
مصطفى نبيل مصطفى كمال هال
امال محمد طلعت خليل
مؤمن جمال عزت محمد شرف الدين
ياسمين شعبان محمد ثابت نصر نويشى

انجليزى اولى
اسم الطالب
محمد السعيد عبدالمقتدر عمار
محمد الشحات الراعى سالمه فرهود
شيرين الششتاوى عبدالعظيم ابوالشربينى
محمود يحيى محمود بكر درويش
انجى مجدى سعدالدين على رضوان
احمد اسامه احمد عمرو محمد
سعاد محمود محمد محمود تركى
محمد ايمن محمد العوضى فرج
سالمه حمدين ابوالنجاه محمد اسماعيل
والء ابراهيم على ابراهيم الشناوى
محمد ايمن محمد عبدهللا خطاب
بسنت محمد ابراهيم جعيصه
مصطفى محسن محمد عزالدين البشرى
محمد احمد انور احمد حسن
على احمد عبدالقادر شعيب
محمد عبدالحميد شفيق محمود نصار
مريم المنشاوي راغب حسن الصانع
ميار محمد سليمان نواره
رفيده راضى نور الدين احمد نور الدين
اميره رضا بسيونى الشيخ
محمد عبدالبارى محروس سعد نوح
سلمى اشرف على ابو العال
محمود احمد ابراهيم محمود احمد
اسالم اسير محمد ابراهيم السعداوى
امانى عبدالرحمن شحاته الخراط
محمد مسعد ابراهيم رجب
راشد محمد راشد قويدر
محمد على عبدالماجد خليفه
عمرو محمود عبدالحق ابراهيم
علياء سعيد محمود محمد سرور البرعى
ضحى محمد خالد احمد شوقى السيد الجميزى
احمد محمد احمد الشيمى
محمود ابرهيم عبدالمجيد داود
ايمان شوقى اسماعيل محمد
داليا محمد عبدالهادى يونس مشرى
احمد محمود بسيونى محمد البرماوى
شيماء عطوه محمد عطوه
نانسى سامح بخيت ابراهيم
عمر خالد لطفى محمد حسنين
محمد ياسر محمد سعيد سالمه
مصطفى اشرف محمد جالل محمود سالمه
احمد امجد محمد احمد عطيه

انجليزى اولى
اسم الطالب
احمد عوض هللا عوض عبد الواحد
عصام رافت محمد اسماعيل حمايه
ريهام عبد المجيد عطيه عبد المجيد المصرى
محمد بسيونى رجب متولى
محمد اشرف سعيد احمد مرسى
محمد فريد عبد الوهاب بسيونى خضر
ايه جمال اسماعيل محمد الديهى
ايه رمضان عبد العزيز الجيزاوى
ياسمين بدير السيد عبد البارى عيسى
محمد على محمد عبد الغنى عالم
محمد محمد عبد الجليل القناوى
فاطمه مجدي محمد محمد ابوحطب
عبدالفتاح رجب عبدالفتاح الشرقاوي
محمد السيد محمد حسنين
احمد عصام محمد عبدالشفيع
ايمان ايهاب زكريا النجار
عمرو محمد رمضان حماد
شيماء طلعت كامل داود
دعاء رفيق سليمان ابراهيم شكر
جوسيان عماد امين فهمي ابراهيم
سميح عبدالعال ممدوح ابو حريقه
ضي عالء عبدالستار محمود
عبدالحميد خالد عبد الحميد سمن
روان زكي عبدهللا محمود
البراء احمد بركه هللا الكناني
ساره اشرف على مهنا
محمود احمد محمد سليمان سليم
عبدالرحمن محمد ضياء محمود هاشم نصر
محمد عثمان محمد الحويحى
اهداء توفيق محمد صالح الهورينى
هدير حسنى احمد عليوه
شيماء عبدالحليم السيد موسى
سماء رشاد جابر صقر
اسراء شعبان رجب غنيم
حسين صالح محمود حداد موسى عامر
تقى محمد بدوى محمد بدوي المال
محمد عبد العزيز محمد عبد اللطيف الخزيمي
محمد مصطفى محمد عبد العزيز
نورهان محمد محروس متولى
اسماء محمد عبد الحليم الخولي
محمد ابو الوفا محمد سيد ابو الوفا
احمد عالء عبد هللا محمد عبد الدايم

انجليزى اولى
اسم الطالب
احمد عالء الدين على محمد
نادين احمد عبد المنعم عبد الحميد ابو النجا
حسين زكريا حسين حسين بدوي
مريم محمد محمد الصياد
نرمين عوض هللا صبحي عوض هللا
عبد العزيز رضاء عبد العزيز عبده
نورهان صالح احمد عالم
احمد عاطف محمد الفقى
وفاء محمود عبد الحق محمود
ريهام السيد ربيع عنبه
االء وائل محمود محمد ريحان
ابراهيم مصطفى عبدهللا عوض
نورا فيصل نورالدين عبد الخالق عبود
منى مصطفى السيد مصطفى عيسى
محمد عبد المنعم السيد محمد المنجي
سامح مامون احمد حسين داود
يوسف سمير انور فهيم بولس
منى عبد السالم عبد الحميد الديب
محمد عماد عبد هللا عبد الهادي
محمد سعيد نصر محمد نصر سليمان
احمد محمد عبد الرحمن عبد القادر فارس
مصطفى عماد الدين سعد عبد العزيز ربيعه
ندى السيد اليماني على سركيس
اسماء محي بسيوني عبد العزيز السكري
ايه محمد احمد مرعي حسين
محمود عادل رشاد محمد الرمادى
احمد اكرامى محمد الكنانى
ايه محمود احمد محمد محمود
محمد شكرى محمد شلبى
عمرو عبدالمنعم امين سلطان
احمد جمال احمد قاسم
محمود احمد محمود حسن
هبه محمد محمد ابوالعنين عبدالرحمن
احمد عبدهللا محمد ابودسوقى
ايمان احمد سلطان عبدالفضيل سلطان
خالد محمد محمود السامولى
اكرم احمد احمد شبند
االء عبدالقادر السيد عبدالفتاح السيد
احمد ابراهيم محمد ابو حدايه
محمود صابر عباس ابراهيم
احمد محمد عبدالعليم محمد الشوربجى
الحسين مجدى احمد عبدالجليل

انجليزى اولى
اسم الطالب
فاطمه اسامه السيد ابراهيم الطمبكشى
ندى نائل السيد رخا ابو الخير
غاده رضا نصر ابراهيم دغمش
سالمه احمد سالمه محمد الصبحى
محمود جمال عبدهللا عبيد
اسماء حسين الشحات الغبارى
عمر زكريا بدير ابراهيم عبده
محمود السيد عبدالعليم مجاهد
عمرو محمد على الزهار
شروق فريد احمد داود
امنيه رضا محمود محمد البسيونى
محمد صالح ابو الفرج رزق سعيد
كريم خالد رجب عبدالسالم
اسالم محمود عبدالحافظ السعيد
محمد على غانم الجمل
محمد خالد السيد عبد الدايم
اندور محب رزق حنا
ندى محمد عونى االغا
ندى السيد سالمه السيد سالمه
عبدهللا صالح احمد النشار
نوران حسام صبحي محمد الغزالي
ايه مصطفى محمد السودانى
ريهام بهجت احمد جنه
احمد ابراهيم احمد احمد حسين
محمد السيد محمد راشد
على على على حسن شكيل
ايه محمد عبد الغنى الجوهرى
محمود عبدالحميد عبد الوهاب عبد الحميد
ايمان عبد هللا عبد الستار البنا
مصطفى ايهاب محمد السيد ابو بكر
محمد طارق عبد المعبود حسن عبد الواحد
مينا عماد الشحات معوض صليب
ساره السيد السيد محمد عبد القادر
عمر اسامه محمد جالل الدين ابراهيم يونس
شروق خيري احمد محمد عامر حواس
احمد خيري احمد محمد عامر حواس
سعد ابراهيم الحسيني محمد عبد الرازق
رضا محمد صبري محمد المليجي
محمود عبد الستار محمود الصادق
نورهان سامح احمد ميتو
محمد مصطفى محمد النمر
موسى عادل موسى احمد المراسي

انجليزى اولى
اسم الطالب
محمود محمد حامد سليم
عبدالرحمن خالد محمود محمود
احمد خالد محمود محمد القدري
اسراء محمد عبد الحليم عبد الفتاح النجار
منير شعبان عبدهللا فحيل
ياسمين محمد ابو بكر محمود شاهين
مريم احمد فتحي احمد نعنوش
دينا محمد على عطيه جودة
اميرة فايز عبد القادر ابو االسعاد االشقر
محمد سعيد محمد سالمان
محمد ابراهيم محمد عبد الرازق محمد طعيمه
احمد عبده زكي المرزوقي
روان عبد السالم يحيى عبد السالم
يوسف سعيد محمد حمد يوسف
مصطفى مرسي سعد الدين الجنادي
ايه شلبي السيد تعليب
احمد محمد ابراهيم عبد الستار مرجان
زياد منتصر عبد العزيز محمد
رفقة عبد الملك ابراهيم عبد الملك
بثينه عصام الدين محمد على عنان
ايهاب احمد ابراهيم كريم
مريم البير سعد شنودة
محمد صالح يوسف محمد الصيرة
محمد عبد الفتاح فرج احمد درويش
مهند عبد هللا سعيد عبد هللا سرور
عبد المنصف محمد عادل عبد المنصف قاسم
احمد عبد المقصود رمضان عبد المقصود الثلث
نادر نبيل رجب مطاوع محمد السيد
روان ياسر محمد محمد على يوسف
احمد سمير نجيب احمد الريفي
محمد احمد السيد محمد صالح
ايمان حسن السيد العوضي عبد العال
عبد المنعم ابو النجا عبد السالم ابو النجا
اشرف سامي زكي سالمه عماره
اسالم محمد احمد ماريه
احمد محمد احمد حسين عياد
محمود محسن كمال ابو زيد الحناوي
مازن صالح الدين الدمرداش السيد رجب
روان حازم احمد محمد المهدى
مى فايز السيد كامل وفا
خالد فوزي عبد المحسن محمد هالل
جمال عبد القادر عبد المنعم العشري

انجليزى اولى
اسم الطالب
محمد المعتز باهلل بسيوني فهمي عبد الجواد طه
رحاب عبد الحافظ حاكد عبد الحافظ هاشم
محمود ابراهيم نصر نصر ابراهيم
محمد احمد محمد ربيع
احمد سمير حلمي سيد احمد شوشه
عمر محمد نصيف ابراهيم سالمه
احمد عادل حسن عبده الدعدع
شريف عادل احمد درويش
دينا محمد حامد ابو السعود
ايه عالء الدين محمد حامد
ريم سليمان المرسي محمد علي
هدير جمال الشحات العربي
محمد خالد احمد محمد الصادق السيد
محمود معروف محمد عبدهللا عبد الكريم
السيد حمدي عطيه الدمرداش علي
محمود حامد عبد المجيد احمد منصور
كريم السعداوي عبد الكريم جبريل
اسماء رجب حسين شلتوت
فاطمه حسين راغب حريره
طلعت صابر مصطفى كمال احمد شعبان
محمود سعيد زكريا النمرود
حازم ابراهيم عبد الحفيظ بهنس نصير
تقى محمد احمد غيط
ياسمين هاني محمد صالح سالمه
امل اسامه كمال الدين وهبي
امل محمد محمود سالمه الحواط
بوال سامى جمال غبلاير
دينا مصطفى ابراهيم رصد
مريم عبدالستار فهمى احمد على
احمد عبدالعزيز ابوالمعارف القناوى
محمد على محمود غانم
مصطفى محمود حميده نصيف
نجالء شاكر الجوريحى المسلوت
سامى ابراهيم محمد ابراهيم جويلى
يوسف محمد زكريا ابراهيم موسى
مصطفى محمد مجدى عبدالفتاح مرزوق
هاجر ابراهيم احمد ابو عكر
محمود عبده عبدالرحمن عطيه بلوزه
روضه احمد عبدالمنصف الدعيدى
على ابراهيم محمد ابراهيم القزاز
محمد عادل عبدالحميد عيده
احمد عوض ابراهيم عمر

انجليزى اولى
اسم الطالب
اسماء مختار سعيد مختار الجندى
ريم محمد عبدالفتاح ابراهيم دنيا
هدير احمد احمد محمد معوض
كرستينا امير بديع غبلاير
مينا نبيل فوزى المنصورى
اسراء هشام عبدالعزيز رجب
جمال ناجى شوقى ابوالمجد
نوران محمد ابراهيم عبدهللا
احمد عبدالستار جمعه محمد
عمر ياسر محمد انور شبل
محمد مصطفى لبيب محمود
مريم زكريا طلبه عبدربه
فاطمه جمعه سالمه ابراهيم
ادهم جابر محمد محمود ابراهيم
االمير سعد حسن االشرم
مدحت سعيد محمد حماد
حسين محمد جابر محمد
اسراء وائل محمد القبارى االباصيرى
اسالم ابراهيم محمود عبدالعزيز
نهال الشحات احمد مهدى
ماجد ممدوح محمد شبل
عبدالعظيم عطيه عبدالعظيم سليم
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز ابو المجد
ماهر صالح عباس طعيمه
مصطفى بشير السيد كيله
امل محمد سليمان محمد عوض
علي ابو اليزيد ابراهيم مصطفى حميد
حياه زكي محمد عبد القادر احمد هويدي
كريم ابراهيم عبد الواحد الجليند
يمنى العربي محمود الششتاوي العريني
ايمان عبد الفتاح عبد الرؤف الشافعي
عمرو محمود جمعه عبداللطيف علي
نادين سامح فكري مطر
محمد العزب محمود الشيخ
محمد عبدالوهاب عبد الملك اسماعيل الطباخ
محمود محمد السعيد عبد الحميد حسب هللا
اسراء السيد حسن حسن حسين
ايه كرم عبد الوهاب غريب مطاوع
سلوى عادل عبد الحليم عامر
شاديه محمد محمد السعيد المرسي ابو العز
زياد عبد المحسن محمد عثمان
اسراء مجدي فرج الغمراوي

انجليزى اولى
اسم الطالب
محمد ياسر السيد السيد ميره
يارا على عبد الفتاح على نجم
هدير محمد عبدالحميد الديب
شاكر جاد شاكر السعدني
محمد ياسر محمد محمد السيفي
عبدالفتاح صالح عبدالفتاح ملوه
عاصم اسامه حسن السودانى
هانم رضا السيد محمد الشربيني
اماني السيد عطيه شاهين
وسام محمد مصطفى عبد التواب الديهي
احمد رمضان منصور محمد حسن
عبدالرحمن اشرف السوقي على الخطيب
االء نبيه محمد عمر احمد
حسام عاطف محمد على حسن
سلمى عمرو عيسى بهنسي غالب
محمد احمد سعد التالوي
ضياء محمد محمد فؤاد محمد
ابراهيم احمد ابراهيم منصور ابراهيم
والء سامي عبدالقادر العربي
احمد حمدى محمد القاضي
عمر عصام عبد الحميد احمد
محمود عبد الحليم عطيه ابو زيد العماوي
مايكل هاني سامي حبيب مينا
احمد محسن بسيوني عرفه الطوخي
ايه طلعت محمد عطيه حسن
باسم شريف صبري محمد شريف
عبدالرحمن خالد ابراهيم ابراهيم االخناوي
ايه بهجت صديق عوض
زياد صالح محمود مسلم
مهرائيل عبدالسيد جرجس غبلاير
محمود محمد فوزي سعدالدين غباره
احمد عبدالعزيز محمود عبدالعزيز شلبي
عبدالرحمن احمد عبدالسالم برهومه
محمد مجدي محمد شحاته يحى
حامد محمد عبدالمحسن احمد منديشه
بوليت كمال عوض ميخائيل
احمد السيد محمد المصيلحي مقلد
احمد محمد سليمان عبد الرحمن سليمان
يارا طارق سعيد محمد خيره
محمد السيد ابراهيم الششتاوي
دعاء مصطفى امين النجار
ايناس جابر حسن السيد سالم

انجليزى اولى
اسم الطالب
هند مصطفى عطا هللا شلبي
احمد موسى محمد موسى حسب هللا
ابراهيم اسامه ابراهيم احمد صقر
ميار طلعت عبد الفتاح نصار
اميرة ايمن محمود توفيق السوداني
ساره على محمود جامع
اسماء مجدي على عزالعرب
رضوى خالد توفيق عباس ابو رحاب
امنيه رمضان ابراهيم يونس الشرقاوي
هاله سنجر احمد حسن عمران
ايمان عمرو السيد السيد احمد
امل زغلول بنيامين متى
غاده محمد عبد الوهاب قناوي القصبي
رضا يوسف كامل اليد شرع
حسام الدين ايمن عبد الحفيظ محمد عياد
اسراء رجب محمد القللي
محمد سمير صالح عبد الصمد الحصاوي
اباء عبدالسالم محمد غلوش
محمود احمد جوده عقل
محمود محمد حسين متولي عبد الحليم
بهاء ابراهيم بدر سالم منطاش
نهاد حسن فهيم ابو شمعه
شيماء السيد عشماوي السيد عثمان
ساره عادل يوسف عطيه ميخائيل
محمد عبد العظيم احمد محمد عيش
اميرة شعبان ابراهيم ابو العال
عبدالرحمن فايز محمد الزغبي
همت جعفر ابراهيم ابو شهبه
عاصم نصر ابراهيم ابراهيم عبيد
محمد احمد ابراهيم جامع
محمد عبدالهادي ابراهيم عبدهللا القافلي
ماجد عبدالحميد عبدالحليم البنا
اسماء عماد محمد االحمدى محمود الطناحي
اسراء على عبد الواحد صالح
نورهان حامد ابو النجا السبحي
ايه احمد محمد ابو شاهين
ناديه احمد محمد محمد طلبه
مريم محمود محمد قنديل سيد عبد الحليم
محمد حسين السيد البشبيشي
محمد ممدوح احمد يوسف
دعاء جابر جمال احمد سعد
دينا احمد على محمد الحفناوي

انجليزى اولى
اسم الطالب
مصطفى محمود عمروس عبد الغفار محسن
حسام حسن اسماعيل الخولي
اسماء عبدهللا محمد الشربيني عبدالعاطي
عايده محمد محمود عبدهللا
عبدالرحمن ممدوح السيد عبد المعطي الدالي
احمد محمد محسوب حافظ سالم
طارق يحى طه محمود
محمود علي عبدالرؤف الخولي
محمد السيد سعيد اسماعيل عبدالدايم
محمد نهاد على عباس حنيرة
ايمان ابو زيد عبدالحميد سالمه
محمود محمد حسب النبي سعيد فرج هللا السعيد
شريف محمد رجب عوض الدمسيسي
عبير عبدالمنعم محمد محمد احمد
احمد كمال عبدالعال عبدالمعبود رمضان
اسراء صالح عبدالمقصود السيد سالم
منار احمد محمد محمد جبر
كريم احمد سعد احمد
احمد محمد محمد الهنداوي
ندى رجب محمد محمد المترالوي
ايمان محمد حلمي السعيد اسماعيل
محمود عبدالفتاح اسماعيل اسماعيل حنورة
يمنى السيد محمد السنبختي
دينا عبد هللا حلمي ابراهيم عبدهللا
مهيتاب محمد السيد احمد البدوي
يوسف سمير يوسف محمد شتيوي
ابراهيم اسماعيل السيد عنتر علي
محمود سامي فريد على خطاب
محمد عالء محمد كيالني
اسامه محمد عبد السالم حسين
بهاء الدين فوزي عبدالغفار على العشماوي
سامي وجيه لبيب عوض عالم
عماد محمد المحمدي محمد السنباطي
محمد توفيق محمد حسين
امينه بهاء عبد المجيد محمد بسيوني
مصطفى محمد بسيوني شاويش
محمد نبيل محمد احمد يونس
هاجر محمد احمد محمد النجار
بسنت اشرف السيد احمد عبد هللا
يوسف محمد احمد محمد المسيري
اميرة محمود محمد الحفناوي
نادين مجدي محمود وكوك

انجليزى اولى
اسم الطالب
يارا احمد عبدالقادر محمد كشك
فاطمه ابراهيم عبدالسميع شرف
ميرنا محمد سعيد العاصي
هنا عبدالناصر حلمي ابراهيم سالمه
اميمه على محمد على حجازي
سلمى على احمد الشربيني
محمد طارق محمد الخضري الصواف
سماء فتحي محمد عماره
نيره رضا سعد موسى على
محمد محمد عبد العزيز عقل
دعاء عبد الحكيم السيد محمد سعيد
فيروز محمود حسين محمود سالم
اميره زكى زكى مصلحى موسى
عبد هللا ابراهيم السيد مبروك عرابى
امجد محمود عبد المنعم موسى
عبد المنعم ابراهيم محمد عيسى
والء رمضان رجب العويله
محمود منجى احمد خميس
بسنت محمد ابراهيم على الشوره
محمد احمد سعد السعيد احمد
عبد الرحمن عبدهللا احمد عبدالرحمن المصطيهى
احمد ابراهيم السيد عبدالمجيد الجعار
احمد عمرو يحيى محمد الغربى
منه هللا مجدى محمد محمود حجازى
عمر محمد على عبدهللا محمد
عبدالرحمن رزق ابراهيم محمد على
ساره مرزوق عبدالحاكم مرزوق
ندى محمد حسن حسن الفار
احمد على حسنين الوكيل
منه هللا ايهاب محمد قبوض
ليلى عبدالستار حمزه محمد عبدالباسط
انطوان بهجت نجيب متياس
زكريا يحيى محمد محمد ابوسليم
مروان احمد ابراهيم درويش
نورهان شبل الهنداوى الوصال الهنداوى
عمر عماد عبداللطيف عبده
المعداوي اشرف محمد السماحي
اسماء محمود عبدالهادي ابراهيم
نهى عبدالحليم فايز ابراهيم
السيد محمود السيد علي حمايه
بسمه محمود عبدالحليم الجارحي
نرمين جمال عبدالحي عبدهللا

انجليزى اولى
اسم الطالب
ايه جمال محمد احمد الشيخ
حمدى اشرف عوض ابو هوله
محمد عاطف محمد محمد حنيش
محمود ابراهيم فرج هللا الشافعي
اسالم محمد الحسيني عبدالعظيم سالمه
محمد منصور حسن ثابت
دينا بدران عبد العزيز السوداني
عبدالعظيم مسعد عبدالعظيم نجا
عبدهللا يوسف يوسف على مندور
على عبدالعزيز ابراهيم البسيوني
اسامه نبيل يوسف محمد عيسى
محمد مسعد الشين سالمه الشين
ابراهيم عبدالرازق الشحات محمد عبدالوهاب
محمد عبدالمنعم محمد السيد عفان
طاهر هشام عباس الشربيني السروجي
سهير محمد قطب اليماني
عبدالرحمن الحفني العليمي الحفني طنش
محمد عبدالمنعم محمود محمد ابراهيم البني
احمد مصطفى نبيه ابراهيم يوسف
رفيق فكتور رمسيس اسحق
احمد اشرف رمزي محمد الشرقاوي
سعيد جمال سعيد محمد كامل حسين
نوران اشرف حمدي اسماعيل السيد
ساره عبدالحكيم محمد عبدالحميد الحو
مينا عادل سعد وهبه
حبيبه محمد محمد عبدالعزيز البرماوي
احمد هشام محمد محمد سالم
ندى احمد عبدالفتاح احمد دياب
عمرو ياسر ممدوح السيد داود
محمد رياض محمود سعد عقاب
محمد سعد محمد رجب المسيري
شادي يحيى عزالعرب طه حسين
محمود محمد جودة محمد البنداري
مروان السعيد السعيد ابراهيم االسناوي
محمد السعيد عطيه رجب
ريهام نصر ابراهيم عطا
عبدالرحمن صبحي اسماعيل محمد
ايه سعيد مرسي عكاز
ايمان ايمن عبدالونيس محمد بدوي
حسن اسامه حسن احمد ابو عيون
محمد سليمان محمد ابو دشيش
عالء فؤاد عبدالمجيد محمد البربري

انجليزى اولى
اسم الطالب
احمد اشرف عبدالوكيل رمضان
ريم جمال فارس ناصف
يوسف سيد احمد سيد لطفي
مي سمير تقي الدين احمد تقي الدين
محمد سعد محمد السيد عبده
احمد عماد علي عبدالرحمن القوري
محمود احمد احمد فودة البحقيري
محمد احمد محمد فكري مصيلحي
زياد السيد مصطفى السيد محمد
ناهد نشأت عبدالمحسن محسوب النجار
نعمه جمال الرفاعي مبارك
يوسف محمد سميح عبدالهادي السيد النجار
ايه رضا ابراهيم عبدالحليم
محمد سامى ابراهيم العشرى
مهند عادل عبداللطيف جاب هللا
احمد ابراهيم محمد الصياد
على يوسف على حجاج
محمد مازن محمد سنان
ميار عبدالناصر محمد حماد محمد
معاذ ايمن السيد المشد
محمد حسين عبدالنبى محمد عامر
محمد احمد سالم مسعود
عبدهللا عبدالخالق اسماعيل فنون
اسالم خالد عبداللطيف عبدالحكيم قاسم
االء جميل ابراهيم سليمان
لبنى عاصم عبدالعزيز سليمان زغلول
محمد رجب محمد فرحات حميده
محمود محمد نبيه عبد المعطي
فرح عماد محمد الفطاطري
محمد نبيل حسنى الشوربجي
هاجر عبدالسالم عبدالفتاح عيسى
دينا ناجى منصور سيد احمد نعمه
نورهان احمد حسن محمد عبدهللا
محمد عبد الهادى محمد احمد الفخرانى
عمرو وائل السعيد يونس كحله
يوسف اسماعيل القطب الشبينى
محمد محمود صادق النعناعى
عمرو محمد محمد عبد الحميد ضوه
عصام ماهر محمد الخولى
ماجد محمود عبدهللا يونس
محمد حمدى حماد الصاوى سليمان
ندى حسين عبد العزيز حسين حله

انجليزى اولى
اسم الطالب
خيريه ابو العنين محمد خضير
ياسمين جوده عبدالعزيز جوده
محمد عاطف السيد النبوى عالم
محمد عيسى العزب عيسى ابوعيطه
صالح الدين محمد ربيع عبدالمقصود الجزار
احمد محمد محمد محمود الجناينى
مهند مجدى محمد محمود جعيصه
االء حسنى جزئى عبدالحليم عاشور الناقورى
جهاد جمال فتحى محمد صقر

