
 Group 1 

 يوحنا نبيل وديع -1
 محمود سمير شاهير   -2
 إحمد دمحم صالح -3
 إحمد دمحم إبو نار -4
 دمحم طارق إلمزين -5
 دمحم سعد زغلول -6
7-   

 
 حامد إبرإهيم إلشنوإن

 يوسف ممدوح يوسف -8
 يحير زكريا الشير   -9
 مصطف  إبرإهيم مخيمر  -11

 Group 2 

 إالء دمحم رويشة  -1
 إيه دمحم قزإمل -2
 رنا دمحم رجب -3
 سارة عادل دإوود -4
 فاطمة إحمد عبدهلل -5
 نادين مرس  إلخرباوي -6
ي  هان دمحم باشا -7  شير
 عبد إلرحمن إلبدري -8

 

 Group 3 
1-   

 
 آية خالد إلنوسان

 آية هللا دمحم موس  -2
 آية جاد حمادة  -3
 ؤرسإء فتح  عطية  -4
 أروى أحمد سويلم -5
 شهد عبد إلمجيد عمار -6
 ندى يرسي إلحرصي -7
 منة هللا عيد زكريا -8
 منار نرص عبد إلرإزق -9
 يمي  صالح عمر  -11

 Group 4 
 إحمد دمحم موس -1
 معاذ دمحم بيوم   -2
 دمحم جمال ضاح   -3
 يارس إحمد شحاتة -4
 دمحم محمود إلرسإج -5
 ذك  زيدإن -6

 مصطف 
 حسام جمال عبد إلدإيم -7
ف  -8  إمير إرسر
يف إلطبالوي -9  محمود رسر
 محمود ناح    -11



 Group 5  
 إلبناعل  دمحم   -1
 دمحم ممدوح إلجبال   -2
 إحمد عاطف إلغزإل   -3
 عمرو إحمد بدر  -4
 إحمد دمحم غرإبة  -5
 عمرو عادل مرإد -6
 عبد إلفتاح إبرإهيم سلطان  -7
 عمر إحمد إلجندي -8
 دمحم مصطف  عزب -9

 إحمد إسالم -11

 Group 6 
 إحمد رضوإن إلسبك   -1
بري -2  إحمد دمحم إلي 
 إحمد دمحم عبد إلفتاح  -3
 دمحم ؤبرإهيم إلسعيد -4
 دمحم عل  إلفول    -5
 دمحم طارق إلسيد  -6
 دمحم أحمد ناح    -7
 محمود حسن إلتطاوي -8
 يوسف هشام إلزيات  -9
 عاصم أحمد عبد هللا  -11

 Group 7 
 خلود حامد فريد -1
 إيمان عصام محمود   -2
 ؤيمان دمحم عبد إلحميد -3
4-   

 
 نورإن فتح هللا إلمسلمان

 إسماء رمضان دمحم  -5
6-   

ة عبد إلنعيم عبد إلغي   إمير
  عبد إلرحمن  -7

  إلحسيي 
 
 إمان

 إيه حمدي شدإد -8
 إمال سمير دمحم -9
 عامر عبد إلستار إيمان صالح  -11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Group 8 
 منة هللا ؤبرإهيم إلفار  -1
 نورهان دمحم رخا -2
 بسنت دمحم مرس   -3
 ؤرسإء أيمن عياد  -4
 هناء عبد إلرءوف حمادة -5
 حسناء خالد نصار -6
 ياسمير  صالح إلنهطاوي -7
 يارإ إيمن دمحم فؤإد -8
ة  -9 ف صي   مروة إرسر
 نورهان يارس خطاب -11

 Group 9  
 إالء سمير  -1
 مرنا عبده معروف -2
 بسمة إلسعيد -3
 إيمان سيف -4
 شيماء عل   -5
6-   

 
 منة إلسودإن

 لطيفة عدل   -7
 سماح دمحم  -8
 بسنت إلعرن    -9
ي -11  يارإ إلمسير

 Group 10 
 دنيا عل  إلجمال -1
 م  رضا إبو إلنجا -2
وق رضا إلرخاوي  -3  رسر
 عنان عبد إلرحمن ذك   -4
 خلود إلسيد سالم -5
 تفى طه بر -6
 ميار سمير إلحدإد -7
 هاجر دمحم جمال -8
 ندى فريد دمحم -9
 إلزهرإء إحمدفاطمة  -11
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Group 11 
مير  عادل هدإية  -1  جير
 صفاء مدحت عبد إلوهاب -2
 هبة إحمد نوفل -3
ف غرإبة  -4  هند إرسر
 منة إلرحمن إلسيد إبو شهبة  -5
 نور إلدين هشام عل   -6
 سمر مجدي عبد إلسالم  -7
 عمر مدحت عبد إلحفيظ -8
 إنس عزم  إسماعيل -9

 خالد إمام دمحم  -11

 Group 12 
 عبدهلل ماهر دمحم  -1
 دمحم طلعتخالد  -2
 دمحم فؤإد مجاهد -3
 مينا نادر -4
5-   

 
 مينا رجان

 محمود عماد شتلة  -6
 محمود وجدي  -7
 دمحم سعيد موس  -8
 حسام إبو زيد -9
 محمود إحمد عبد إلحليم -11

 Group 13 
 سارة دمحم إنور  -1
 لسيدرحمة إنور إ -2
3-   

 
 سارة دمحم إلمنوف

وق محمود سليمان -4  رسر
5-   

 سلىم جمال إلففى
 هدير عبد إلعاط  عبد إلحليم -6
ةإسيل  -7  مجدي صي 
 إرسإء دمحم خالد -8
 إيه هللا دمحم سالمة -9
11-   

 
 منة هللا عوض بسيون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Group 14  
 نورهان إلقسطاوي -1
 ريم مجدي -2
 ندى إلصياد -3
نا عمرإن -4  مير
 ميار عمر زعير  -5
ف  -6  رحمة إرسر
 هاجر عبد إلنارص -7
 سها إيمن إبو عيشة  -8
9-   

 إرسإء إسماعيل رإض 
 نورإن إلسعيد إلمعدإوي -11

 Group 15 
يف إبو تريكة  -1  مح  رسر
 مرإد عاطف إلجبال   -2
 إحمد عبدهلل رسحان -3
 إحمد إيهاب فوزي -4
 إحمد دمحم كتانة  -5
 كريم دمحم سقيطة  -6
 دمحم إيهاب رمضان -7
 محمود رضا إلرشيدي -8
 دمحم هشام إلهوإري -9
 ديفيد سعيد توفيق -11

 Group 16 
  إحمد  -1

 إيمان عبد إلغي 
 نورهان سعد إالشلم -2
 غادة محمود دمحم -3
ة إلسعيد إل -4  صعيديإمير
 بسنت عصام دمحمي -5
 جينا كريم نعيم  -6
ف إلسيد -7  دينا إرسر
 خلود خالد بسة  -8
 عمر مصطف  عيس   -9
 إروة إلسيد طه  -11

 




