
SN Name صورة البطاقة أصل اإلٌصال صورة الشهادة توقٌع الطالب

1 شهد ٌاسر صدٌق محمد أحمد

2 نوران محمد ابراهٌم حسٌن سٌد احمد

3 نرمٌن علً احمد محمد

4 عهد عالء ابو القاسم فهمً محمود طه

5 بسمله محمد علً

6 امنٌه محمد محً محمود

7 منة سعد السٌد عزب سالم

8 ٌاسمٌن هانئ عطا محمد بدوي

9 تسنٌم محمد عبد الفضٌل محمود

10 امنٌه مجدي عبده حسن

11 امنٌه ابراهٌم احمد صابر

12 رنا ادهم رمضان على

13 رنا ٌاسر حسنً حسٌن

14 هاٌدي هانً جابر عبد الحمٌد الحسٌنً

15 االء مدحت محمود محمد الشاعر

16 ٌوسف عبدالرحمن احمد عبدالرحمن

17 شهد بسٌونً محمد محمد

18 مرٌم احمد محمد دٌاب

19 مرٌم محمد حسن عوض

20 إٌمان جابر عبدالوهاب جابر

21 سلمى حسن خلٌل ابراهٌم حسن

22 نرمٌن بسٌونً خلٌفة فضل
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 أكتوبر5إذا لم تجد أسمك بالقائمة فهذا ٌعنً أن االمتحان الخاص بك سوف ٌكون فً االختبار القادم بداٌة من   أصل إٌصال الدفع وصورة البطاقة وصورة شهادة الثانوٌة العامة :لن ٌسمح بدخول األمتحان بدون األوراق اآلتٌة

5/10/2021 Session one 09:30 AM to 11:00 AM



23 مروان احمد محمد طه

24 محمد احمد صبري محمد عٌاد

25 سٌف الدٌن احمد علً السٌد

26 االء زكرٌا محمد عبده

27 حنٌن حسن علً محمد

28 مٌار اٌمن سٌد احمد صدٌق دٌاب

29 سارة مٌشٌل بشري

30 احمد ولٌد محمد اسماعٌل

31 مٌرهام خلف ٌوسف هنً

32 حنٌن ماجد عبد القادر عبد الغنً

33 ضٌاء الدٌن احمد محمد احمد جاد الرب

34 سارة محمد أحمد أحمد حسٌن

35 عمرو عاطف عٌد عبد القوي

36 مرٌم عبد العزٌز عٌسً

SN Name أصل اإلٌصال صورة البطاقة صورة الشهادة توقٌع الطالب

1 Farida magdy adam

2 مً أسامة احمد محمد محمد

3 سارة رائف نجٌب واصف

4 رحمه شرٌف مسعد محمود

5 رقٌة محمود عبد العزٌز محمد شهاب

6 ٌارا ٌاسر الدمرداش

7 أالء محمود السٌد ابراهٌم

8 روان رفعت حامد عبدالغنً

9 نانسً عالء شحاته عبدالعزٌز

10 روان محمد نعٌم محمد االلفً

11 ٌارا أحمد حسن أحمد
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12 االء عادل صابر بخٌت

13 مرام رجب سعدي الدندراوي

14 علً عاطف علً متولً احمد عوض

15 روان محمد محمد ابراهٌم

16 سما السٌد صابر السٌد

17 محمد علً صابر احمد

18 روان حسن محمد حسٌن حامد

19 منه هللا حسن حسن مرسً المالح

20 مازن مصطفً احمد

21 عبدالرحمن حسن ٌونس احمد

22 منة هللا ابراهٌم محمد ابراهٌم السٌد

23 هبة خمٌس محمد خمٌس

24 رودٌنا إبراهٌم حسٌن

25 سماء عبد المنعم خمٌس مصطفى أبو زٌد

26 منة هللا ٌاسر ثابت

27 محمد ابراهٌم سعد دروٌش

28 شهد ولٌد جابر ابراهٌم سراج

29 منة هللا السعٌد حنفً محمود

30 زٌاد محمد عبد الواحد محمد

31 ٌارا اٌمن ابراهٌم

32Somaia Amr Mohamed Ahmed Elhanafy

33 محمود احمد محمد عبدربه

34 دعاء صبري خلف عثمان

35 أروى حسن طه اللٌثى

36 اسراء احمد السٌد علً

SN Name أصل اإلٌصال صورة البطاقة صورة الشهادة توقٌع الطالب
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1 ابراهٌم محمد آٌة

2 حسٌن خلف محمد اشرف مرٌم

3 رمضان محمد احمد فارس

4 محمود حنفً محمود محمد

5 السٌد محمد حمدى لوچٌن

6 محمد علً حنٌن

7 منصور اٌمام عبدالنعٌم سلمى

8 مصطفى احمد رضا غرام

9 النعٌم عبد محمد سٌد عبود اٌمان

10 السٌد الصمد عبد جمال امٌرة

11 موسً اشرف ندي

12 السٌد محمد ابراهٌم هللا منة

13 اسماعٌل مصطفً هللا منه

14 محمود مصطفً ساره

15 عبدالعلٌم عالء غاده

16 احمد محرم سلمى

17Nada mohamed Samy hussein mohamed balbaa

18 الصادق عبدهللا مدحت ترتٌل

19 صالح الحمٌد عبد الرحمن عبد ولٌد مرٌم

20 شهاب محمد العزٌز عبد محمود رقٌه

21 محمد اسماعٌل محمد عبدالرحمن

22 المنٌسً عبدهللا محمد دارٌن

23 صبري خالد حبٌبة

24 مصطفً عبدالمجٌد عادل رحمه

25 احمد صابر علً محمد

26 حامد عبده عادل ٌاسمٌن



27 روزن السٌد عبد النبً عبد محمد شهد

28 Yomna saad

29 محمد أحمد آالء

30 المجٌد عبد علً محمد هللا منه

31 حافظ محمد ٌسري حنٌن

32 مختار عبدالناصر سهٌله

33 عزب السٌد سعد منه

34 محمد فوزي محمد حسٌن

35 الحمٌد عبد المنعم عبد عادل هناء

36 السٌد ٌوسف ابراهٌم محمد

SN Name أصل اإلٌصال صورة البطاقة صورة الشهادة توقٌع الطالب

1 عبدالعزٌز مدحت ندى

2 احمد السٌد كمال هللا منه

3 الجندي امٌن الجندي كرمٌنا

4 شحات عبدالنبً شحاتة اسماء

5 الزٌات امٌن مصطفى مرٌم

6 علً عباس صبحً محمد سما

7 حسن احمد محمد رٌهام

8 محمد السٌد عٌد ندى

9 احمد فاروق احمد ندى

10 حماد اسماعٌل ابراهٌم اسماعٌل روضه

11 الصٌاد محمود عبده محمود

12Nouran karam mohamed zohdy soliman

13 Farah Mohamed arif

14 الزراع السٌد انور مصطفً لؤي
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15 محمد عبدالنعٌم محمد حازم

16 الجندي حسن المجٌد عبد أحمد فاطمة

17 احمد محمد عصام فاطمه

18 خلٌل محمد بسٌونً عبدالحكٌم روان

19 ٌاقوت محمود محمد سلمً

20 ابراهٌم إسماعٌل أحمد االء

21 قناوى محمود رمضان امنٌة

22 جبر المحمدي طارق فرح

23 Yomna saad abdou

24 مصطفً اسامه عبدالرحمن

25 الجمل احمد محمد عبدة هشام سلمى

26 فؤاد فوزي سامح جورجٌنا

27 سٌف الناصر عبد بهنسً محمد سلمى

28 محمد محمد محمود محمد نورهان

29 محمد الفتاح عبد فتحً احمد محمد فرح

30 محمد مصطفى ابراهٌم

31 كمال محمد ولٌد رحمه

32 زكً حسنً محمد روان

33 ٌونس أحمد شوقى مٌرنا

34 الحنبوشً حسن محمد نٌره

35 عبدالرازق محمد احمد سعٌد أٌمن روان

36 علً محمد طارق فرحه

SN Name أصل اإلٌصال صورة البطاقة صورة الشهادة توقٌع الطالب

1 عدلً اٌوب مادونا

2 محمد جابر حسنً محمد
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3 خلٌل احمد احمد جمال هللا منة

4 مرٌم جمال محمود محمد شحاته

5 منه امٌر حسن منصور عالم

6 محمود محمد نبٌل هنا

7 شهاوي ابو الصافً صابر شهد

8 خضٌري محمود ابراهٌم اسامه

9 احمد محمود عمر محمود عمر

10 دراوي علً حسٌن أٌة

11 المالك عبد بطرس تونً

12 ابراهٌم عبدالعال عباس عصام ٌارا

13 مبارك حامد محمد رحمه

14 محمود الكردي اسامه ٌمنً

15 غازي مصطفى غازي حاتم ملك

16 غانم بخٌت محمد امنٌه

17 Nada ayman

18 علً حسن علً سامً ساره

19 عوض صابر حسن منار

20 محمد ابراهٌم السٌد محمد سعاد

21 ندى سعٌد السٌد محمد

22 غانم محمود السٌد جهاد

23 سلٌمان الحلٌم عبد عاطف محمد أمجد شروق

24 بدري السٌد ادهم

25 ٌونس ابراهٌم عادل هللا منة

26 السمبختى عزٌزالدٌن على محمد شهد

27 خلٌفة عبدهللا دنٌا

28 الحافظ عبد محمد ٌحًٌ إنجى



29 محمد السٌد مصطفى عمرو

30 احمد خالد سارة

31 النجار العلٌم عبد الغفار عبد محمد مرٌم

32 علً محمد محمد حكمت

33 أحمد انور اسماعٌل اٌهاب ندى

34 أحمد سٌد السٌد هاشم أمٌرة

35 محمد محمد حسن علً نورهان

36 سعٌد عبدالسالم صالح شهد

SN Name أصل اإلٌصال صورة البطاقة صورة الشهادة توقٌع الطالب

1 Mariam Ahmed fouad

2 غازي حاتم ملك

3 خمٌس محمد خمٌس هبة

4 عسران حمدي فرج سٌد سلسبٌل

5 محمد السٌد سعٌد ندى

6 محمد على عصام روان

7 حجازي علً حسن صابر محمد سهٌله

8 عبدالمجٌد ربه عبد محمد أحمد محمود

9 Farah magdy zaki hafez gouda

10 علً محمد إٌمان

11 محمد الرحمن عبد منار

12 محمد السٌد الصمد عبد جمال امٌره

13 سلٌمان أحمد سلٌمان إٌهاب روان

14 الغرباوي محمد انور شهد

15 شاهٌن المجٌد عبد خمٌس محمد رنا

16 امٌن الجندي كرمٌنا
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17 دٌاب محمد احمد مرٌم

18 شحاته عالء نانسً

19 Rahma ahmed

20 احمد عربً طارق احمد

21 شرف علً شرف علً روٌدا

22 عبدالسٌد عبدالخٌر حزٌفه الزهراء فاطمه

23 دوٌدار احمد محمد عصام فاطمه

24 سلٌمان السٌد احمد هارون

25 ابوزٌد حسام تسنٌم

26 همام السالم عبد أحمد الدٌن محى ٌحٌى

27 محمد السالم عبد محمد فاطمة

28 محمود السٌد احمد ندى

29 محمد عبدهللا محمد حبٌبة

30 هندي عادل هللا رٌتاج

31 اروى اشرف فتحى محمد

32 حنٌن محمود محمد عبد الرؤف

33 مهرائٌل شنوده قاصد الكسان

34 شهد محمد حسن محمد مطاوع

35 مٌرهان محمد نورالدٌن حسن الشامً

36 روٌدا هانى محمد

SN Name أصل اإلٌصال صورة البطاقة صورة الشهادة توقٌع الطالب

1 هاجر السٌد احمد عثمان احمد

2 رنا محمد البرعً عبد العزٌز عبد الجواد

3 شهد رمضان سعد سلٌمان

4 روان محمود حامد محمد
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5 مروٌن سٌدهم عزٌز

6 ضحى ٌوسف حسٌب حسن

7 زمزم ابراهٌم علً أحمد علً

8 مارٌا محمد رضوان

9 رحاب بسام محمد منصور على ابو طالب

10 Habiba Ayman farouk Mahmad Asran

11 افرونٌا رومانً وهٌب

12 ساره محمد عبد التواب

13 عمرو شرٌف على محمد عٌسى

14 سلمى هشام محمود مرسً

15 فٌرونٌا نادر سعٌد

16 هنا محمد عبد الفضٌل محمد

17 كٌرلس أمٌن إبراهٌم

18 شهد عمرو عبدالمنعم

19 حبٌبه بالل رجب حامد

20 محمد علً عصام روان

21 شامخ العزٌز عبد السٌد مرٌم

22 Malak Ahmed aly

23 محمد العزٌز عبد محمود رقٌة

24 غبلاير رمسٌس سلٌمان ٌوسف

25 مبارك موسً غالً موسً مونٌكا

26 عبدالسالم صالح شهد

27 محمود إبراهٌم محمود الدٌن نور

28 عبدالمنعم محمد حماس

29 السٌد احمد محمد محمود لٌلى

30 عٌاد ماجد



31 عمر اشرف محمد السٌد

32 سعٌد إٌهاب هبة

33 القزاز محمد السٌد أسامة أروى

34 المالحً محمود مسعد شرٌف رحمه

35 احمد شعبان حسٌن فاطمه

36 عالم شوقً احمد فرح

SN Name أصل اإلٌصال صورة البطاقة صورة الشهادة توقٌع الطالب

1 العزٌز عبد محمد محمد احمد عمر

2 احمد مصطفً محمد هللا منة

3 محمدإبراهٌم جمال هدى

4 المنوفً عمرو محمد حبٌبه

5 محمد سالم محمد أسامة بسملة

6 ابراهٌم السٌد ابراهٌم چمانة

7 مصطفى خمٌس المنعم عبد سماء

8 دروٌش شحاته محمد هاجر

9 عمر نبٌل ندي

10 ابراهٌم اسماعٌل رجب محمد زٌنب

11 محمد علً محمد مروان

12 محمد عطٌة محمد فهد

13 علً الغنً عبد إبراهٌم روان

14 هللا عبد الحمٌد عبد محمد شروق

15 موسً سعٌد ٌاسر تسنٌم

16 األحمر الرحٌم عبد أحمد عبدهللا روٌدا

17 صالح عبدالكرٌم بٌومى ابراهٌم ندى

18 عبدالحلٌم حسن محمد امل
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19 شاهٌن محمد المنعم عبد أحمد كرٌم

20 محمد محمود مصطفً ساره

21 احمد عبداللطٌف احمد رحمه

22 حتاته اسماعٌل علً أٌمن شهد

23 رجب مصطفً عبدالمجٌد عادل رحمه

24 علً سمٌر محمد علً حنٌن

25 عبدهللا حسام همس

26 شتا بسٌونً السٌد محمود تقى

27 إبراهٌم محمد جمال هدى

28 سمعان فوزي عادل فادي

29 علٌبه محمود حنفً السعٌد هللا منة

30 الرؤوف عبد مختار الناصر عبد سهٌلة

31 محمد فتوح محمد فتحً آالء

32 العزٌز عبد اسماعٌل ناردٌن

33 عبدهللا الدٌن حسام لؤي

34 حسنٌن محمد علً هللا منه

35 إسماعٌل محمد ولٌد احمد

36 نجدى محمد احمد شروق

SN Name أصل اإلٌصال صورة البطاقة صورة الشهادة توقٌع الطالب

1 السالم عبد فخري نوران

2 حسن احمد محمد احمد االسالم فداء

3 حسان السٌد محمد الشافعً الهدى نور

4 عبدالرازق علً محمد خالد مً

5 مغاوري محمد مرٌم

6 الجندي محمد زكً عادل عدنان كرمة

5/10/2021 Session Four 2:45 PM to 4:15 PM



7 بشاي جوزٌف مرٌم

8 محمد أحمد هللا منة

9 الشبٌنً اسماعٌل حسٌن رضا محمد جنه

10 حجاج محمد أحمد اسماعٌل ابراهٌم زٌاد

11 محمد عبدالعزٌز عبدالرحمن عبدالعزٌز هللا منة

12 محمد ابراهٌم اٌمن ٌارا

13 Habiba Ayman

14 ابراهٌم علً ٌاسر كرٌم

15 basmala ismail mohamed

16 جابر ٌسري محمد

17 متولً رجب هللا منة

18 فاروق وائل محمد منة

19 قطب فاروق نادر سما

20 اللشتاوي محمد اسالم اسامة

21 احمد جمال احمد فرح

22 محمد أحمد حمزة أرٌن

23 سلٌمان السٌد محمود احمد مصطفً

24 محمد حسنى خلٌل اسالم

25 أحمد عربً طارق أحمد

26 عبدهللا الرحٌم عبد هشام روان

27 الحسن عبدهللا كاما محمد


