
 72/8/7102الثالثاء 

 (0)لجنة 

 01:01إلى  2من 

رقم 
 المعمل

 (3معمل ) (2معمل ) (1معمل )

 امال عطٌه أحمد على 1
لبنى عبدالهادي صالح محمود 

 قرٌطم
دالٌا عالء الدٌن مصطفى 

 محمود عرفة 

 ندى مصطفى شبل عبدالحمٌد نورالعٌن مطاوع حمد 2
زاد ممتاز محمد عبد الحمٌد 

 علٌبه

 ندى عبدالفتاح احمد محمد منه هللا فتحً محمد سلٌمان علً حسن احمدمٌار  3

4 
منه هللا مدحت كمال عبد العزٌز 

 احمد
 سلمً علً احمد محمد حسن إسراء شرٌف محمد بسٌونً

 آٌه شحاته العش شدوى ممدوح محمد أحمد العفٌفً 5
ساره عالء الدٌن محمد مصطفً 

 عبدالرحمن

  الرفاعًمنار شرٌف محمد عبد هللا 6
آٌة مصطفً زكرٌا محمود 

 العدوي
 روان اسامه احمد علً

 روال فؤاد محمد السعٌد فرح احمد عصمت احمد على حسن 7
نور الدٌن سعٌد ٌوسف على 

 الشبراوى

 سهٌله محمد محمد صادق غانم هدٌر سعٌد مدٌن سالم اسرا ابراهٌم انور خلٌل 8

 خلٌفة إبراهٌمتقى هانً  اسراء محمد إبراهٌم على محمد 9
مارتٌنا مجدي عبد المسٌح 

 ٌوسف

10 
باسنت أحمد فتحى عبد الحمٌد 

 عوف
روان احمد حسن محمد محمد 

 ابوشال
موناى جابر ابراهٌم مغازى 

 الحداد

 مرٌم ناجى بسٌونى محمد 11
إٌمان عصام ابراهٌم رفاعً 

 عبد النعٌم
 سما محمد جابر محمد محمود

 آالء عماد محمد محمد نعٌم مرٌم سعٌد محمد حماد مرعً 12
عمر معود عبد العاطً مهنا 

 مهدي

 أشرقت انور محمد احمد رحمه علً احمد محمد نور عادل محمد فتحً 13

 سمر اشرف اسماعٌل طلبه نوران مدحت رجب فراج عوض صالح حازم 14

 ٌسرا احمد حموده حسن صالح ملك حسن ابراهٌم حسن مصطفى ابراهٌم محمد 15

 رنا رضا فتحً الصادق السٌد محمد مدحت جابر محمد حسام السٌد إسراء 16

17 
سارة جمال عبد اللطٌف محمد عطا 

 هللا
 روال محمد فرٌد فتحً سالمه

كرٌمه حامد فضل حامد 
 طنطاوى

 فاطمة عبدالمنعم محمد خلٌل ابراهٌم 18
محمد طارق عبد العاطً قطب 

 حسن
 خالد صبري علً حسن الزٌن

 بسمله محمود العزب سالم اسماء زٌن العابدٌن احمد براهٌم محمد عطٌهجهاد عصام ا 19

 

 

 

 

 



 72/8/7102الثالثاء 

 (7لجنة )

 07:01الى  01:01من 

رقم 
 المعمل

 (3معمل ) (2معمل ) (1معمل )

 فبرونٌا ممدوح توفٌق سهٌلة طارق علً محمد ٌاسمٌن طارق عبد الصبور نصر 1

 منة هللا الشحات عبد القوس 2
ة عالء صالح حافظ حسن شاهند

 فرحات
 حبٌبة حسام الدٌن محمد محمود

 مٌار محمد محمود محمد دٌاب لوجٌن طارق محمد 3
روان مصطفى حسٌن طلبه 

 السٌد

 ضحً اشرف فؤاد كامل سلمى ٌاسر محمد محمود عثمان منة هللا ربٌع سٌف الدٌن 4

 مد عبد السالمفرح نبٌل مح مرٌم جمال توفٌلس مٌار محمد عبده علً السٌد 5

 حنان عز الدٌن عبدالسالم ساندي محمد محمود علً حمد سلمى اٌمن حافظ محمد علً 6

7 
روال هشام إبراهٌم ممتاز سعٌد 

 عفارة
كارٌن أمٌر ?ٌكتور سعدهللا 

 قدٌس
 شروق احمد محمد

8 
ٌاسمٌن احمد مصطفى احمد 

 اسماعٌل
 رحمه الصغٌر عبد القادر زٌتون نورهان سعٌد رمضان

 روان احمد انور ابراهٌم فرج 9
محمد محمود علً إبراهٌم عبد 

 الرحمن
 رنا اشرف محمود

 منة هللا سعٌد عبد العزٌز ابراهٌم رنا حسن علً القبرصً 10
منار حمدى فتحى احمد عبد 

 المنعم

 مرٌم عبدالعزٌز محمد ماضى 11
اٌناس عبدالحً ٌحًٌ محمد 

 عبداللطٌف
 جوانا رافت سمٌر جبره

 ره محمود ابراهٌم احمدسا 12
جٌداء عصام جالل الدٌن علً 

 محمد
 آٌه هشام حسن علً القصراوي

 مٌار محمد عبد الحمٌد عمٌرة 13
ٌاسمٌن فتحى محمد خٌرت 

 محمد الفقى
مٌار مجدي عبد المنعم رأفت 

 ابراهٌم الشافعً

 رٌم حسن ٌحًٌ علً فرحة ٌاسر محمد احمد حمٌده ماجدة محمود حسٌن محمود 14

 مرٌم احمد عبدالقادر سامٌه احمد مصطفً كمال مروة احمد جابر احمد حجاج 15

 رضوي نشات نورا سعد عبدالرحمن محمود آالء إٌهاب إبراهٌم السعٌد 16

 روجٌنا عدلً فتحً حكٌم الجندي 17
عبد الرحمن عالء الدٌن حافظ 

 محمد الناضورى
 رغده خالد اٌسر عبد الحفٌظ

 امنٌة محمد عالء الدٌن همسه ثروت فاٌز ده دسوقًآٌة حسام الدٌن عب 18

 مً محمد احمد سالم سلٌه رٌتا عماد الفً صادق سلمً ابراهٌم توفٌق محمد 19

 

 

 

 

 



 72/8/7102الثالثاء 

 (0لجنة )

 7الى  07:01من 

رقم 
 المعمل

 (3معمل ) (2معمل ) (1معمل )

1 

عبدالرحمن محمد جابر محمد 

 المغربى
 رؤى محمد محمد محمد الحلوجى نرحمه كرم ٌوسف حسٌ

2 
 نور محمد محمد السٌد فرح ٌوسف محمد احمد ابراهٌم ردٌنة أشرف محمد محمود ناجً

3 
 ٌمنى عبدالهادي محمود عبدالهادي مرٌم محمد السٌد السٌد جوده رٌهام محمد عبدالمنعم محمود

4 
 احمدمٌار علً سلٌمان  شٌرٌن احمد محمد صدٌق أمٌرة محمد سالمة ٌوسف

5 

نانسى محمد ممدوح مختار السٌد 

 محمد
 ٌارا عالء عبدالرازق

آٌه جمال عاطف السٌد موسً 

 النحراوي

6 

نانسى محمد ممدوح مختار السٌد 

 محمد
 مٌار رمضان عبد العال أحمد مرٌم محمد مسعد محمد كشك

7 
 لوجٌنا هشام محمد احمد حمدون

ٌوسف وائل محمود ابراهٌم 

 محمود
 عد غبلايرساندي ناجح س

8 
 هاجر محمود ٌوسف عمرو عبدالرحمن حسن خلٌفة عبدالرحمن ٌاسر محمود عبداافتاح

9 
 ٌارا رأفت رفعت على زاكى فرح محمد حسن عبد المنعم بشار عصام محمد

10 
 اسراء ممدوح محمد االء السٌد البدرى طه على خلود راضى حجازى محمد احمد

11 
 أسماء صبرى السٌد بسٌونى مكاوي عمران مكاوي مٌرهان امل محمد محمود حسن بدر

12 

هاجر محمود عبد الجواد عبدهللا 

 الشافعً
 محمد اسامه سعد محمد موسى الطوٌل علٌاء احمد ابراهٌم ابوقورهش

13 
 ساره حسن محمد إبراهٌم قشٌوط امانً جمال عبد الحمٌد محمد روان حسن رجب حسن هاشم

14 
 شمس ولٌد محمد ابراهٌم احمد محمد خلٌفةاٌمان محمد  منة محمود احمد

15 
 مٌار مصطفً محمود محمد أٌوب فرح عز احمد محمود ابو رٌه روان عالء ابراهٌم حسان احمد

16 

عبدالرحمن مصطفً أبوزٌد 

 مصطفً

شروق اشرف محمد احمد 

 عبدهللا
 روان علً محمد طه

17 
 جمال عمر كرٌم سلمى محمد صالح محمد حبٌبة محمد سعد محمد سلٌمان

18 
 مً احمد محمود علً احمد مرٌم ملك عبدالقدوس ملك سلمً محمد عبد الغنً ٌوسف

19 
 عهد احمد السٌد

دعاء أحمد محمد الشرقاوي 

 مصطفى
 مٌار أسامة فاروق

 



 72/8/7102الثالثاء 

 (0لجنة )

 0:01الى  7:01من 

 (3معمل ) (2معمل ) (1معمل ) رقم المعمل

1 

محمد السٌد  ٌوسف محمد عبد العلٌم

 المنسً
 فرح أشرف احمد ٌارا محمود محمد

2 
 مروة محمود محمد

أٌناس عصام علم الدٌن محمد 

 التهامى الشافعى
 جاسر أشرف أحمد عبد المنعم

3 
 ملك منصور حامد محمد علٌوه إسراء سامً علً محمد شرٌف مارٌنا ماهر عبدالمسٌح حنا مٌخائٌل

4 
 ًفاطمه عاطف أحمد محمد المسلمان

بسملة محسن عبد السٌد عثمان 

 محمد
 روان حسن عبد المعتمد سٌد علً

5 
 مٌران أسامة محمود اسماعٌل روان محمد جمال

رودٌنا احمد عبد الرحمن حسن 

 محمد البقري

6 
 Radwa mohamed سارة جمال معوض حسٌن نورسٌن ابراهٌم محمد عبده سلٌمان

7 
 روان محمد محمود محمد كساب دى محمد مرادمنة هللا مج ندي مصطفً محمد مصطفً زغلول

8 
 آٌة خمٌس محمد سالم على نادٌن مجدي محمود عبدالعال عبده روان محمود محمد احمد عبدالرجمن

9 
 احمد ٌوسف احمد فرج سعودي رزان خالد محمد سٌد حمودة مرٌم عمرو علً السكري

10 
 جهاد ناصر مرسً مرٌم محمد فتحً محمد عبدالهادي مً احمد علً محمد زٌد

11 
 اٌرٌنً رشاد ابراهٌم حكٌم بسنت اٌهاب احمد احمد روان خمٌس محمد

12 
 آالء أحمد محمد على مرٌم احمد زكً مٌار السٌد محمود احمد رمضان

13 
 مرٌم صبري أبو العال احمد ماٌا محمد احمد السٌد شلتوت رنا ٌاسر عبد السالم محمد دوٌدار

14 
 مارتٌنا طنٌوس نسٌم ونس شام ٌسري علً عبدالحمٌده روان ابراهٌم فوزى

15 
 اٌمان احمد السعٌد محمد الشلقانى أصالة سعودي فهمً محمد سعٌد مرام معتز محمد ماهر محمود عمر

16 
 مٌسون معتز محمد ماهر محمود عمر

آٌة هللا عالء محمود عز العرب 

 منصور
 هاٌدي امجد كمال

17 
 احمد محمد السٌد عمر مرٌم ابراهٌم السٌد مرسً

باسنت محمد أحمد محمد أحمد 

 عبدالرحمن

18 
 رمضان محمد ٌوسف مرٌم عبدالمنعم عٌد السٌد ابراهٌم آٌة مجدي فاٌز عزٌز سعٌد

19 
 رٌهام احمد محمد مرح عبدهللا محمد محمود ٌونس نادٌن عالء سعٌد عبدالسالم

 



 72/8/7102الثالثاء 

 (1لجنة )

 1:01الى  0من 

 (3معمل ) (2معمل ) (1معمل ) رقم المعمل

1 
 حبٌبة مصطفى محمد حبٌبة كمال عبدالعزٌز سلمى احمد خمٌس احمد السٌد

2 
 رانٌا احمد علً اٌة علً السٌد ألٌس وجدي بطرس

3 
 ساره مصطفً سعد محمد مرٌم مصطفً محمود نجاة سماء سلٌم السٌد ٌوسف

4 
 احمد انور السٌد حسٌن فظ حسنثمار محمد عبد الحا سهٌلة عبدالحلٌم سٌد محمد عبدالحلٌم

5 
 منة هللا عأطف محمد احمد ٌاسمٌن محمد علً حسن المالحً مٌار صبحً عطٌه عبد الرحمن

6 
 عبدالرحمن محمد احمد عبدالعزٌز فرحه هانً عبدالهادي مٌرا أمجد بشٌر جٌد إبراهٌم

7 
 د محمد احمداالء محمود محم منه هللا ابراهٌم حسن حبٌبة عادل محمد بٌومً بسٌونً

8 
 ندى مصطفى احمد محمد مصطفى هٌكل

ندى محمد عبداللطٌف احمد 

 خضرى
 فاطمة احمد محمد محمد طه

9 
 حبٌبه ناصر فتحً عبدهللا محمد سعٌد لبنى هشام عبد الحلٌم عمار

10 
 آالء نبٌل حسن

مٌار حسام الدٌن حلمً احمد 

 بسٌونً
 آٌة أسامة سلٌمان محمد الشٌخ

11 
 اشرقت احمد حسٌن على نانسً محمد ابراهٌم محمد ابو علفة د الفتاحٌارا رضا عب

12 
 رٌتا جون جمال خله بخٌت منة هللا محمد شحتة علً مٌار على شعبان على السٌد

13 
 مارٌنا جمٌل مالك مرقص حبٌبه احمد العربً السٌد ساره سعٌد أحمد طلبة

14 
 مرام صالح علً مصطفً باري محمدروان عبد ال روان ٌاسر كمال اسماعٌل السٌد عرفة

15 
 عنان سعد صابر عثمان الجمال ٌاسمٌن علً محمد علً مرٌم عصام علوانً محمود عبد المنعم

16 
 منه هللا شعبان محمود خلف هللا ندى محمد عبدالعزٌز االحمر محمد عادل محمد محمد احمد المغربً

17 
 منة هللا أحمد وهبه عبدالمطلب هاجر محمد منصور احمد

سلمى ٌاسر عبد الخالق البدوي 

 عامر

18 
 مرٌم هشام عامر محمود هاجر مجدي احمد محمد شعبان رغدة احمد محمد مصباح

19 
 انجً اٌهاب محمد رٌم هانً محمد رمضان حبٌبة محمد حسن جابر مصباح

 

 

 



 78/8/7102األربعاء 

 (0لجنة )

 01:01إلى  2من 

لرقم المعم  (3معمل ) (2معمل ) (1معمل ) 

1 
 ٌارا محمد عبداللطٌف علً

احمد عبد اللطٌف محمد عبد 

 اللطٌف
 إخالص محمد بسٌونً

2 
 آٌة محمد فهمى اسماء سامً محمد شروق محمود فاروق محمود عبدالرازق

3 
 رانآالء عنتر عبد الحلٌم بد اٌه مجدي محمد مشحوت ٌوسف منه هللا احمد سعٌد فهمً حافظ سٌف

4 
 مرٌم مصطفى علً عزت حبٌبة محمد أحمد محمد مندور ٌوسف عز الدٌن عبد المحسن

5 
 لٌندا حازم ابراهٌم السٌد الكحكً سٌف أحمد محمد رمزي أحمد مٌمنة عبد المجٌد عبد المحسن

6 
 محمد مصطفً احمد ابراهٌم احمد شهد محمد حمدي محمود

إٌه محمود عبد العزٌز سلٌمان 

 الشٌخ

7 
 مى محمد مسعد سلمى سعٌد احمد محمد عبدالرحمن ره رمضان عبد المطلب عبد الحمٌدسا

8 
 إٌمً مجدي توفٌق بسطوروس

عبد الرحمن سمٌر محمد سعٌد 

 محمد
 سلمى عمرو بسٌونى فرج الشٌخ

9 
 ٌوسف احمد عبد الموجود منه هللا مصطفى محمود مكى حسن

روان عالء عبدالفضٌل محمد 

 مبروك

10 
 مى جابر محمدعلى اٌة نبٌل فرج شدٌد الٌثً مود محمد منٌر عبد الفتاحسمٌره مح

11 

منى عبدالحمٌد عبدالستار عبد السالم 

 عبدالاله
 نٌرة احمد زٌدان عبد الحلٌم درار ندى محمد مختار

12 
 روان حسن عبد المعتمد سٌد علً لنا عمرو محمد ابراهٌم سلمى مصطفى تامر ابراهٌم

13 
 نهاد على احمد على سوٌلم خلٌفة روال محمد علً

منار عمرو محمد عبد الفتاح 

 محمد نمٌر

14 
 روان علً محمد علً

مرٌم محمد إبراهٌم محمد عبد 

 السالم

نوران هانً عبد المقتدر عبد 

 الباقً

15 
 امنٌه السٌد عبد اللطٌف ٌحٌى حمدي علً نور الدٌن متولً

سارة متولً عبد الحافظ متولً 

 حسٌن

16 
 مٌرٌهان عادل محمد محمود عبده نورهان خالد ٌاقوت  محمد محمد إبراهٌم محمدمنة هللا

17 
 نغم محمد السٌد فرح فتحً محمود محمد عبدهللا محمد هادى محمد فتح هللا أحمد

18 
 ساندي عصام حلمً فرج مٌار طارق عبد العلٌم عبد القادر مصطفً محمد محمود رمزي عبد الرازق

19 
 دعاء اشرف عبد السٌد ٌوسف سٌد حمدى عت محمد محفوظهاجر اٌهاب رف



 78/8/7102األربعاء 

 (7لجنة )

 07:01الى  01:01من 

رقم 
 المعمل

 (3معمل ) (2معمل ) (1معمل )

1 
 أمنٌة عماد محمد عبد الغنً سٌد أحمد حبٌبة جمال عبدالوهاب شروق علً عٌسً

2 
 به محمد محمود محمد محمد كاملحبٌ نهال خمٌس احمد عبد هللا اهداء احمد محمد السحت

3 
 ندي تامر محمد أمنٌة رمضان أحمد ٌوسف رانٌا فوزى حسن محمد

4 
 نور عادل محمد فتحً مرٌم اشرف عبد الصمد عثمان مرٌم احمد نصار احمد

5 
 مرٌم توفٌق بطرس عطٌه بخٌت حبٌبة حسن ابوزٌد عبد السالم اسراء ٌاسر السٌد

6 

ى زهوه عالء محمد أنور بكر

 إبراهٌم
 ٌس محمد علً عثمان على ملهم على حسن

7 
 هشام محمود علً حسن

ٌاسمٌن محمد عبد القادر موسى 

 علً
 إٌمان فتحً حسٌن ناٌف فهٌم

8 
 منار احمد عبدالعال محمد عرقوب هاجر محمود محمد احمد اٌه احمد محمد عبد اللطٌف ابوسعٌد

9 
 مرٌم ٌسرى احمد ابراهٌم رماسراء عبده عباس محا سمر سامً ابراهٌم محمد

10 
 عالٌة محمد عبد المنعم توفٌق زهران مرٌم علً ابراهٌم علً ندى محمد سعٌد على فشوان

11 
 شمس محمود صالح رزٌقه فرحة ٌاسر محمد أحمد حمٌده اٌة علً احمد محمد

12 
 يعلٌاء السٌد حسن المعداو رٌم محمد زكً عبد اللطٌف فراج مصطفً محمد مصطفً محمد

13 
 مروان صالح عبد النبً فاطمة محمد محمد عبداللطٌف رٌاض شحاته نادى مرٌم

14 
 جهاد اشرف محمود غزالً رومٌساء احمد عبد المنعم سلٌمان منار محمود عبدهللا مبروك

15 
 خلود ابوالقاسم بدوي علً نورهان السٌد مصطفً نوران سعد احمد سعد بسٌونى

16 

شٌماء إبراهٌم عبداللطٌف محمد 

 متولً
 اسالم عبد القادر علً محمدٌن مهران مٌرا رامً رٌاض سلٌمان

17 
 ٌوسف محمد فؤاد طه جمٌعً

اسراء سامى أحمد الرفاعى عبد 

 المجٌد
 فاطمة محمود السٌد ابراهٌم

18 
 هنا عماد احمد عبد العزٌز التومً نوران إٌهاب فاروق تقى شكرى احمد محمد عبد الكرٌم

19 

عزٌز محمد اسراء طارق عبد ال

 بركات
 روان خالد كمال فهٌم ٌحٌى محمد السٌد محمد عرفة

 

 



 78/8/7102األربعاء 

 (0لجنة )

 7الى  07:01من 

 (3معمل ) (2معمل ) (1معمل ) رقم المعمل

1 
 منة هللا محمد رجب صدٌق مٌرٌت البٌر وصفى خٌر تغرٌد صالح الدٌن ناجً علً

2 
 رانٌا السباعً حسن السباعً محمد علٌم رحاب صالح شٌماء ٌاسر نظام محمد صالح

3 
 مرٌم هانً محمد عطٌة هبه صالح عبد المنعم محمد الزقالً

سما غسان صالح الدٌن عبد الحافظ 

 قاسم شاهٌن

4 
 احمد فوزي محمد تعٌلب ملك اٌهاب سعٌد

روان احمد عبد القادر حسنٌن 

 مصطفى

5 
 د السٌد كمال حسناحم اٌمان على احمد عبد الكرٌم نوران خالد السٌد

6 
 سهً عادل حسٌن عمر سامر صبري ابو الٌزٌد دروٌش ساندي رضا مصطفً

7 
 منة هللا محمود فؤاد حسن الطٌب جنا عادل شحاته خلٌل ٌونس آمال محمد صبري محمود

8 
 بٌشوي ماهر عطٌة جرجس شٌرٌن ابراهٌم السٌد شروق طارق عبدالباقً عبدهلل خلٌفه

9 
 امانً احمد محمود مدنً رٌهام طارق محمد رجب محمد ٌمحبٌبة خالد ابراه

10 
 سما احمد السٌد الصغٌر عبدالرسول حامد محمود سعٌد رقٌه امنٌه محمد ابراهٌم عبدالفتاح

11 
 احمد محمد حسانٌن صفاء اٌمن محمد سعد الدٌن عطٌه رانا أحمد محروس عوض

12 
 شحاته رٌاضمرٌم نادى  فاطمه خمٌس فرحات فرحات معتصم شرٌف عثمان عاصم

13 
 عبد هللا محمد بٌومً محمد ٌوسف علً خمٌس مٌرنا فرٌد محمد فٌصل الزغبً

14 
 سندس امٌن احمد امٌن امٌمه شرٌف السٌد على حماد روان عمرو بسٌونً على عبدهللا

15 
 نورهان حمدي أحمد مرسً أحمد فرح محمد احمد سالم سمٌه طارق محمد السٌد

16 
 احمد عادل محمد الدمرداش خالد سعداوينٌرة  هاجر صالح محمد

17 
 Menna allah hassan روان محمود أمٌر عبد المقصود رنا ولٌد عزت احمد ابو زٌد

18 
 مصطفى ابراهٌم محمد ٌوسف عبدالقادر ٌوسف ٌارا مجدي شعبان محمد القبانً

19 

مٌرهان محمد قباري عبد الباسط 

 محمد
 حسن حامد حسن نادٌن محمود شرٌف سعٌد ابراهٌم عطا

 

 

 



 78/8/7102األربعاء 

 (0لجنة )

 0:01الى  7:01من 

رقم 
 المعمل

 (3معمل ) (2معمل ) (1معمل )

1 

نور الهدى محمد أحمد كمال الدٌن عبد القادر 

 سند
 إسراء سعٌد محمد احمد نقد منار شادي خمٌس احمد

2 
 راهٌم ابو العالمرٌم محى الدٌن اب هاجر ممدوح محمد أحمد نعمه اشرف ابراهٌم احمد

3 
 آالء صالح عبد الحافظ سالمان رنا السٌد كمال الدٌن ابراهٌم مرسى بسنت مجدي محمد عبدالرازق

4 
 جٌداء صالح محمد السٌد خلٌل ناردٌن محمد احمد محمد سٌد مصطفً شروق عزت محمود

5 

Mayar magdy Abdel moneim 

rafaat 
 ل ابوزٌدٌاسمٌن اشرف جال رنا عبد الفتاح ابراهٌم

6 
 منة هللا محمد عبده حامد الخاللً هاجر علً محمد عبد الغنً

رودٌنا محمد مبروك ابراهٌم 

 خطاب

7 
 لبٌب جرجس مارٌا حبٌبة حاتم محمد نورهان خمٌس حسن علً عزوز

8 
 رقٌه هشام ابراهٌم عبد المنعم تقى هانً خلٌفة إبراهٌم روان اسامه احمد علً

9 
 رحاب أحمد خلٌل ماضً مٌادة محمد منصور مودهرزان خالد محمد سٌد ح

10 
 مٌرٌت اسامه فؤاد وهبه بالل محمد انور حلمى فرح محمد حسن

11 
Nehal Adel Ahmed 

انجً رمضان عبد المحسن محمد 

 الصعٌدي

بسنت ابراهٌم عبد الوهاب ابراهٌم 

 الشهاوي

12 

إٌناس عصام علم الدٌن محمد التهامً 

 الشافعً
 حبٌبة حسٌن عبد الباقً محمد احمد ابراهٌم اسراء ابراهٌم

13 
 عٌسى جاد وٌصا بدٌر بسنت مرٌم إبراهٌم محمد عبده فتٌحة

ٌاسمٌن إٌهاب محمد سلٌمان 

 القلشانى

14 
 بسنت محسن محمد مرٌم إبراهٌم محمد عبده فتٌحة

خالد ٌحًٌ فتحً محمد فاضل 

 عثمان

15 
 رؤى هللا عادل عبده هندي احمد ندى صقر عبدالسالم جمعه االء الرحمن محمود مصطفً ابراهٌم عٌد

16 
 نارٌمان محمد مسعد عبدالمنعم روان عبد الفتاح على احمد فٌروز محمد سعد محمد محمد

17 
 محمد رضا محمد رمزي محمد صبحً عبدالسمٌع كرٌم عبٌد عالم أحمد علً

18 
 ه اسماعٌل ٌوسفسهٌل رقٌة نبٌل عبد الرازق عبد السٌد مصطفى أحمد علب

19 
 رهف غٌاث موفق المنادٌلً روان وجدي خمٌس محمد ٌونس منار طة مصطفى طة محمد جبر

 



 78/8/7102األربعاء 

 (1لجنة )

 1:01الى  0من 

 (3معمل ) (2معمل ) (1معمل ) رقم المعمل

1 
 مصطفً منصور سعٌد امل محمد كمال احمد

 الحافظ عبد الجواد عبد نبٌل مٌرام

 الكرٌم عبد

2 
 عبدالفتاح علً احمد سف محمدعلٌة محمود ٌو مرتٌنا اشرف ظرٌف ابراهٌم

3 
 مختار محمد عبدالرحمن محمد مها عمر محمد مسلم عبدالعزٌز صدٌق ندى محمود عبدالعاطى

4 
 الغنً عبد إبراهٌم ٌمنً روان محمد احمد معروف امٌره وسام ابراهٌم عبد الحمٌد

5 
 ٌوسف مصطفً عبدالرحمن ٌاسمٌن سامً محمد احمد محمود حبٌبه محمد السٌد محمود عماره

6 
 نادٌه حسن مصطفً

ٌمنً إبراهٌم حسٌن عبد الباسط 

 علً
 علً عادل ٌاسر شهد

7 
 حسن علً مصطفً مٌار مجاهد أحمد حسن روانأحمد وسونمحمد هشام محمد مصطفى ط

8 
 الحلٌم عبد جالل رفعت روان ٌوسف ابراهٌم محمد حنٌن آالء نبٌل حسن

9 
 عبدهللا مصطفى عبدالراضً علً

 عبد حسٌن أحمد الزهراء فاطمة

 المنعم
 محمود محمد السٌد محروس هبه

10 
Andrew talaat hakim مصطفً عادل روان 

 ابو المجٌد عبد محمود خالد هاجر

 النصر

11 
 فؤاد اشرف سمٌره خلٌل محمد خلٌل محمد رٌم الما السٌد مصطفً عثمان

12 
 عبدالاله احمد عطٌه ندى ابودوح حسن محمد ٌاسمٌن منة هللا محمد طه عبد اللطٌف بدوي

13 
 سلٌمأن إبراهٌم سلٌمان ٌاسمٌن ضٌف ابو بدوي النبً عبد اٌسل منه هللا سامر غرٌب

14 
 رفلة كامل وهٌب مارٌا السٌد عالء مازن هانٌا طارق حفناوي

15 
 ابراهٌم محمود كامل اٌه 0احمد الواحد عبد جمال روان نور خالد اسماعٌل ابو العال

16 
 حمزة محمد اللة منة محمود حسن الدٌن عصام اٌمان ادمرٌم هٌثم أحمد فؤ

17 
 الجواد عبد حسن شوقى على أحمد دروٌش مصطفً مسعود ماجده منه هللا فتحً محمد سلٌمان

18 
 عمران محمد ٌوسف حمدي اٌنور هنا احمد احمد

 مرسً زكً محمود محمد

 الطنطاوي

19 
 اٌهاب مرٌم عبدالحمٌد علً اشرف رضوي نورهان محمد السٌد

20 
 رغدة اٌهاب احمد كمال حسن محمد ىمصطف هٌا محمد رمضان محمد حنٌن

 


