
 

  مجموعات العملى

Group 1 

 م االسم

  .1 سمر عبد هللا عبد العال

ابراهيم ه حسين عبد الحليمسمر  2.  

  .3 سميه مصطفى مطرود

  .4 وليد محمود عبد العزيز

ودوالء محمد محم  5.  

زق على عبد ربهوفاء ر  6.  

ابراهيم وائل مصطفى  7.  

  .8 محمود محمد يوسف

  .9 محمد فتحى حامد

محمد مصطفىسناء محمد   11.  

  .11 شاديه محمد ابراهيم

  .12 شيماء كامل محمود

  .13 هند محمود عبد الباعث

  .14 هناء عبدهللا محمد

شعبان محمود قنديلهشام   15.  

سفعلى ابراهيم يوهدير   16.  

  .17 على محمد على عبد العزيز

  .18 سمر عبد الغنى السيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  مجموعات العملى

Group 2 

 م االسم

عطيه محمد زيتونسمر   1.  

  .2 شيماء سعيد على

  .3 صفاء عبد المنعم مصطفى

الء محمد ابراهيم خطابو  4.  

  .5 هدير سعيد محمد

  .6 هبه مهدى السيد

  .7 هاله ممدوح بركات

  .8 مصطفى نايف على

  .9 محمود ناصف السيد

  .11 عبد الحميد ممدوح عبد الحفيظ

  .11 عبير السيد الطيب ادريس

  .12 نورهان ابراهيم محمود

  .13 عفاف محمد حسن

  .14 نورا محمد محمد سالم 

  .15 نهى السيد عبد الحميد

ه عبد العزيز احمد الصعيدى نهل  16.  

  .17 محمد ناصر عبد الصادق

  .18 فاطمه الزهراء مختار

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  مجموعات العملى

Group 3 

 م االسم

  .1 شيماء كرم رمضان

  .2 نشوى احمد محمد البيومى

ي محمد سعودهيعبير يح  3.  

  .4 نيفين فوزى محفوظ نصار

  .5 نورا حمدى عبد الحميد

اهر عبد الرازقنسمه م  6.  

يسخمهند جالل على   7.  

  .8 والء شعبان رزق

  .9 محمد حمدى محمد نصر

  .11 علياء مسعود ابراهيم

اطمه محمد على حمزهف  11.  

ىعمر على فتح  12.  

بد هللاهدير سرحانى ع  13.  

عمر بركات هبه سعيد  14.  

  .15 صباح رضا ابراهيم 

  .16 شيماء على عشماوى

  .17 هشام احمد محمود

مختار محمد عبد الرحمن   18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  مجموعات العملى

Group 4 

 م االسم

  .1 عبير بهاء محمد

  .2 فاطمه موسى مصطفى

  .3  ماجده محمود محمد

  .4 نجالء عبد الناصر سعداوى

  .5 نجاح محمد احمد

ادميرفت احمد ج  6.  

  .7 مياده عبد اللطيف عارف

  .8 هدير شوقى ناصف

رمين جمعه محمدن  9.  

  .11 مارى عادل رياض

  .11 محمد جمال عبد هللا

  .12 مى محمد حسين

  .13 مصطفى خميس عبد اللطيف

د رمزى محمدمحمو  14.  

وضمحمد بشير ع  15.  

  .16 نور الدين سمير عبد الرازق

  .17 محمود صبحى السيد

ن فاطمه الزهراء حس  18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  مجموعات العملى

Group 5 

 م االسم

  .1 محمد عطيه محمد عمرو

حسن محمدمحمود   2.  

عد عبد الرازقمصطفى س  3.  

  .4 منى شوقى حسن

  .5 مروه رضوان محمد

  .6 مرفت عطيه مبروك

  .7 فردوس رمضان غريب

  .8 شيماء يحيى حسن

  .9 كرولس صبحى نجيب

  .11 منال عبد القادر محمد

  .11 مها صبحى عبد الجيد

  .12 فاطمه شريف حسن

  .13 عمرو محمود محمود

  .14 عال محمد احمد

  .15 عطيه محمد محمد

مد عبد المولىمحمحمود   16.  

  .17 نهال كمال كمال

  .18 سميره عبد العزيز محمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  مجموعات العملى

Group 6 

 م االسم

ياده عبد النبى عبد العظيمم  1.  

  .2 صفاء محمود احمد

  .3 نهيه صالح على عبد السالم

  .4 محمود محمد السيد

  .5 محمد يوسف فرج

بد الغنىفاطمه زكريا ع  6.  

احمد فتح هللا عال سيد  7.  

  .8 محمد على ابو العطا

  .9 والء عبد الجليل احمد

  .11 نور علوانى علوانى الحوشى

  .11 نورا جمال رمضان

ر مصطفى محمد موسىعبي  12.  

براهيم حسنعبد هللا ا  13.  

  .14 عبد الغفار جمال عبد الغفار

  .15 صفاء عالء الدين محمد

  .16 محمد رمضان جمعه

دهيثم مهدى السي  17.  

  .18 هناء اسماعيل بدر حسن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  مجموعات العملى

Group 7 

 م االسم

  .1 هبه محمد عبد هللا محمد

اسماعيل حامد ابراهيمهدى   2.  

كمال رمضان الغرباوىمحمود   3.  

راهيم مرعىمحمد صبحى اب  4.  

  .5 هدير احمد احمد سالم

  .6 صباح عبد العزيز ابراهيم

  .7 عال السيد كامل عبد السالم

  .8 محمد فايز ابراهيم محمد

  .9 محمد مرشدى محسب

  .11 هناء شكرى عبد السالم

  .11 هند جابر محمد ابراهيم

  .12 سمر محمد عبد الوهاب

  .13 سندس عبد العال جازن

انشعب لمكا من كرشعبا  14.  

  .15 سهام نبيل عبد العظيم

سعيد شعبانمحمد   16.  

  .17 محمد خالد محمود

همروه فوزى محمود سالم  18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  مجموعات العملى

Group 8 

 م االسم

دا رمضان محمد خليلهوي  1.  

دامحمد ج هند صالح احمد  2.  

  .3 هدير محمد محمد احمد

احمدصباح خليل   4.  

شهاب الدين محمدناز يشاه  5.  

  .6 شروق الشحات عبد النبى

  .7 شيماء عبد هللا سعد

نحسانييمحمد شكرى   8.  

  .9 اميره محمد متولى

  .11 ورده عوض عبد العاطى

ل ابو زيدوسام اسماعي  11.  

  .12 شريهان عادل منجود

  .13 شيماء ابراهيم السماحى

  .14 محمد السعيد محمد السيد

  .15 محمود السيد عبد هللا

  .16 محمد سعيد جبر سيد

هيممحمد حامد محمد ابرا  17.  

  .18 انس انور احمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  مجموعات العملى

Group 9 

 م االسم

  .1  ىرء اسامه ناجى بحيوال

مهدى محمود محمدهويدا   2.  

  .3 هدير عادل عباس قاسم

انسيد مروشيماء سعد ال  4.  

سيد عبده الدسوقىمحمد ال  5.  

  .6 محمود الفيتورى سعد خميس

  .7 مريم عبد الفتاح احمد عبد اللطيف

  .8 مهند محمد عبد الصادق

  .9 منى سعد عبدالعزيز

  .11 والء انور ابراهيم

  .11 هند حلمى ابراهيم

  .12 منال جمعه على السيد

جس زغلول ايوب محمدنر  13.  

م احمدنجوى ابراهي  14.  

  .15 محمد رمضان محمد

  .16 محمد عبد الغنى رشاد

حسنعلى عطيه على   17.  

  .18 بسمه احمد عبد الحميد قاسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  مجموعات العملى

Group 01 

 م االسم

  .1 سماح اسماعيل رمضان

  .2 محمود خالد عبد اللطيف

  .3 مها عبد السالم احمد

  .4 شيماء نجم السعيد

  .5 هدير بدر كمال

  .6 هدير احمد محمد

جابر سعيدمها   7.  

  .8 محمد جمعه على عبد الحميد

  .9 هدى مختار الصافى

  .11 نورا عادل عوض

الء عرفان نصرت و  11.  

سيدمنى عبد هللا على ال  12.  

  .13 شيماء جمال عبد الرحمن 

  .14 سماح رجب رمضان

  .15 محمد جمال شعبان

  .16 محمد اشرف عبد هللا

  .17 عبد الرازق مصطفى عبد الرازق

  .18 ضحى صبحى فتح هللا

 


