
محاســبةفريد ممدوح دمحم معاذ١

محاســبةحسين عادل عثمان ابورية ٢

محاســبةريم نبيل السيد احمد نجم ٣

محاســبةاسماعيل على اسماعيل خالد٤

محاســبةدعاء رضا عبد المرضى عالم ٥

محاســبةاسالم فيصل محمود جاد هللا٦

محاســبةسمر احمد احمد حسين٧

محاســبةميرنا عماد الدين عبد العزيز دمحم٨

محاســبةناهد الشحات عبدالموجود االخوص ٩

محاســبةسمر احمد عبد المنعم  البشبيشى١٠

محاســبةمحمود دمحم احمد الملط١١

محاســبةدمحم امين دمحم الشقنقيرى١٢

محاســبةكريم دمحم على بعث هللا١٣

محاســبةمحمود دمحم عبدالعظيم  غنيم ١٤

محاســبةاحمد دمحم على شقير١٥

محاســبةسارة طاهر توفيق دمحم ناجى١٦

محاســبةحنان محسن عبد الهادى البنا ١٧

محاســبةهبه ربيع يوسف حرفوش ١٨

محاســبةدينا قدرى عبد الساتر هاشم١٩

محاســبةعادل عبدالعظيم خليفه ابو السعود ٢٠

محاســبةمحمود جمال بيومى معطى ٢١

محاســبةدمحم عبد المنعم دمحم االبراشى٢٢

محاســبةحنان عبد المرضى حامد فرحات ٢٣

محاســبةايه هللا حمدى مصطفى على ٢٤

محاســبةايه عبد الفتاح دسوقى  ابو فرو٢٥

محاســبةاحمد دمحم صديق البتانونى ٢٦

محاســبةهدير فتحى على على شعير٢٧

محاســبةاحمد عبد هللا حامد الهمدان٢٨

محاســبةايمان يونس عبد الحميد زيتون٢٩

محاســبةريهام مجدى توفيق الريفى٣٠

محاســبةسهام فتحى السيد عطا هللا٣١

محاســبةدنيا عصام عبد الحميد حسن٣٢

محاســبةرشاد على رشاد شعبان٣٣

محاســبةاسماء فوزى عبد الفتاح الديب٣٤

محاســبةمحمود فخرى منير سالمه٣٥

محاســبةكريم سعيد على ابو سويه٣٦

محاســبةعمر عبد الغفار السقا٣٧



محاســبةايه ذكى توفيق خليل٣٨

محاســبةلينه سعيد مصطفى ابو المجد٣٩

محاســبةرمسيس منير رمسيس مرقص٤٠

محاســبةابراهيم دمحم السيد القاضى٤١

محاســبةاحمد دمحم عبد هللا اسماعيل ٤٢

محاســبةاحمد عواض عبد العليم سالم ٤٣

محاســبةسلفانا سمير فريد عزيز٤٤

محاســبةوالء وحيد صديق الجندى٤٥

محاســبةهبه محمود سليمان البنا ٤٦

محاســبةدعاء جمال يوسف عبدالرازق ٤٧

محاســبةرضوى دمحم حمدى الحمامى٤٨

محاســبةشيماء دمحم عبد المؤمن دويدار٤٩

محاســبةابراهيم عبدالناصر ابراهيم نجم ٥٠

محاســبةحسام عبد الناصر عيد شحاته ٥١

محاســبةدمحم داود دمحم داود ٥٢

محاســبةدمحم مجدى سعيد دمحم ٥٣

محاســبةماجد السيد دمحم رضوان٥٤

محاســبةدمحم فتحى عبدالمقصود الشهالى ٥٥

محاســبةوفاء رشدى اسماعيل شحاته٥٦

محاســبةمحمود طارق ابراهيم نوير٥٧

محاســبةنوح عثمان نوح صقر٥٨

محاســبةمصطفى يحيى عبد المنعم النحراوى٥٩

محاســبةمى عصام الدين معتمد عابدين٦٠

محاســبةعائشة مجدى عبد الروؤف جازية ٦١

محاســبةكريم سعيد دمحم خليفة٦٢

محاســبةحاتم عبدالمقصود عبدالمنعم داوود٦٣

محاســبةنسمه دمحم دمحم عالم٦٤

محاســبةدمحم على دمحم اسماعيل٦٥

محاســبةايمان السيد احمد السيد خضر٦٦

محاســبةعمرو دمحم فؤاد حرفوش٦٧

محاســبةمينا منير لبيب غالى٦٨

محاســبةالسيد عبد المعطى السيد موسى٦٩

محاســبةعلى عبد الحميد على عبد القادر٧٠

محاســبةسامح دمحم عبد العظيم ٧١

محاســبةمحمود جالل عبد رب النبى الرفاعى٧٢

محاســبةايمن دمحم درويش الحداد٧٣

محاســبةهدير السيد دمحم رياض٧٤



محاســبةصباح فوزى عبد الدايم احمد٧٥

محاســبةمحمود سمير الدسوقى دمحم٧٦

محاســبةرجب سيد احمد حسن العباسى ٧٧

محاســبةاسالم دمحم فرحات دياب ٧٨

محاســبةرنا دمحم فرج عيد٧٩

محاســبةدمحم ممدوح احمد مصرية٨٠

محاســبةاحمد السيد احمد السيد خضر٨١

محاســبةاحمد يسرى جمال المزين٨٢

محاســبةاميرة اسماعيل دمحم ابو زيد٨٣

محاســبةسلمى احمد عبد المنعم البشبيشى٨٤

محاســبةمها عبد القادر عبد السالم حبيب٨٥

محاســبةامانى يحى محمود زيدان ٨٦

محاســبةاحمد محمود دمحم المهدى ٨٧

محاســبةهانى احمد صديق مهنا٨٨

محاســبةنجوى سعد دمحم تركى٨٩

محاســبةمروه محمود جاد شعالن٩٠

محاســبةايمان يسرى منير عاشور ( ٥%) ٩١

محاســبةمروه دمحم راشد الشامى٩٢

محاســبةاميره محمود فهمى عبد ربه٩٣

محاســبةدمحم عبد الفتاح كامل رزق٩٤

محاســبةايمان جمال اسماعيل حجازى٩٥

محاســبةاحمد عبد الحميد عبد القادر عوف٩٦

محاســبةاميز ابراهيم السيد ابو فاطمه٩٧

محاســبةالهام عبد الجيد على منصور٩٨

محاســبةمروان جمال السيد ابو شريف٩٩

محاســبةاحمد السيد معوض مسلم١٠٠

محاســبةعزه عبد الهادى دمحم سرحان١٠١

محاســبةرانيا عبد الحميد عبد السميع الحلفاوى١٠٢

محاســبةمصطفى احمد صالح الدين جمعه١٠٣

محاســبةليلى سعيد فتح هللا شعيب١٠٤

محاســبةسارة دمحم عبد المنعم المزين١٠٥

محاســبةاحمد يسرى دمحم عبد الوهاب ابو غابة ١٠٦

محاســبةعلى السيد على عبد العزيز ١٠٧

محاســبةايه دمحم دمحم محمود عبدهللا ١٠٨

محاســبةعلياء ابراهيم فوزى عبدهللا ١٠٩

محاســبةيمنى احمد ابراهيم عوف ١١٠

محاســبةمحمود على مبروك ربيع ١١١



محاســبةاحمد سعيد حسن سيد احمد١١٢

محاســبةشرين دمحم على دمحم١١٣

محاســبةجمال احمد عبد العزيز صديق١١٤

محاســبةفاتن دمحم سليمان عنانى١١٥

محاســبةاحمد عصام صالح ابو الحسن١١٦

محاســبةاحمد عادل دمحم الخمرى ١١٧

محاســبةدمحم مدحت دمحم ابو شنب١١٨

محاســبةاحمد رافت احمد القزاز١١٩

محاســبةرحاب دمحم حلمى الخولى١٢٠

محاســبةمى محروس سليمان علوان١٢١

محاســبةاحمد مختار طه بكر١٢٢

محاســبةاسالم سعيد عبد السالم عفيفى ١٢٣

محاســبةاحمد دمحم انور حباس١٢٤

محاســبةهاله ربيع يوسف حرفوش١٢٥

محاســبةايمان فوزى داود دمحم جمعه١٢٦

محاســبةدمحم نبيل عبد القوى عياد١٢٧

محاســبةنور نعيم فوزى اسكندر١٢٨

محاســبةمنة هللا محمود ابراهيم عيسى١٢٩

محاســبةعلياء شريف طنطاوى محمود ١٣٠

محاســبةاميره عيد اسماعيل رزق ١٣١

محاســبةمصطفى ابراهيم حجاج زعزع١٣٢

محاســبةاحمد مجدى عبد الحميد مبروك١٣٣

محاســبةدمحم على جابر حنفى١٣٤

محاســبةمروه عبد الفتاح امين دراز١٣٥

محاســبةمحمود سعيد ابراهيم اسماعيل١٣٦

محاســبةمرام عبد الحميد احمد عبد الحميد١٣٧

محاســبةامير دمحم عبد الروؤف شعالن١٣٨

محاســبةوليد أحمد أحمد فودة ١٣٩

محاســبةاسامه لطفى عبدهللا اللطف ١٤٠

محاســبةاحمد ايهاب عبدهللا فوده ١٤١

محاســبةاحمد دمحم عبد العزيز ابو طالب١٤٢

محاســبةرانيا عادل دمحم البسيونى١٤٣

محاســبةاحمد صبحى عبد الغفار دمحم١٤٤

محاســبةدمحم فوزى على عوف١٤٥

محاســبةراضى صالح عبد الصادق الصباغ١٤٦

محاســبةدينا دمحم ابو العنين مصريه١٤٧

محاســبةاالء عادل عبد الرافع مخلوف١٤٨



محاســبةمحمود السعيد عبده ابو حطبه١٤٩

محاســبةحبيبه على صبرى الغندقلى١٥٠

محاســبةمحمود قطب حامد زين الدين١٥١

محاســبةهدى عبد العظيم عبد العزيز مطاوع١٥٢

محاســبةاحمد دمحم على البصال١٥٣

محاســبةشيماء على عبد الواحد القديم١٥٤

محاســبةاحمد دمحم احمد الشيخ ١٥٥

محاســبةدمحم نجيب محمود الوردانى ١٥٦

محاســبةاحمد رافت على عثمان ١٥٧

محاســبةايمان عبد هللا حامد االمبابى ١٥٨

محاســبةايات يحيى ذكى الجزله١٥٩

محاســبةاحمد دمحم ابراهيم سليمان ١٦٠

محاســبةلبنى السيد عبد العزيز الجنزورى١٦١

محاســبةابراهيم عبد السالم ابراهيم النجار١٦٢

محاســبةاسالم عاطف على حماد١٦٣

محاســبةاميرة حامد مصيلحى حبرك ١٦٤

محاســبةمحمود محسن جمعه السبكى١٦٥

محاســبةايه فوزى دمحم البسيونى١٦٦

محاســبةدمحم عادل دمحم محفوظ١٦٧

محاســبةدمحم ابو طالب دمحم عيد ١٦٨

محاســبةاوشين مدحت محروس برسوم ١٦٩

محاســبةساره جالل عبدالصادق باص ١٧٠

محاســبةعماد سليمان ابراهيم عبد الحليم ١٧١

محاســبةدمحم احمد دمحم خضر ١٧٢

محاســبةمحمود ابراهيم زكى داعوش١٧٣

محاســبةاحمد حامد  عفيفى خليفه ١٧٤

محاســبةناديه عيد اسماعيل رزق ١٧٥

محاســبةاسامه السيد السيد جاد ١٧٦

محاســبةاسماء عبدالنبى شديد البنهاوى ١٧٧

محاســبةعبد العزيز سعيد عبد الفضيل الشيخ١٧٨

محاســبةاسماعيل سعيد اسماعيل زين الدين١٧٩

محاســبةدمحم عادل دمحم سعيد العقر١٨٠

محاســبةاحمد رضا  عبد الرحمن عتلم١٨١

محاســبةسلمى نبيل على طايل١٨٢

محاســبةعبد الحكيم كمال الدين الصعيدى١٨٣

محاســبةمنة هللا ايمن دمحم فريد ضبش١٨٤

محاســبةطه زكريا دمحم الكردى١٨٥



محاســبةدمحم عصام فتحى طلبه١٨٦

محاســبةتوفيق علوانى فرحات علوانى١٨٧

محاســبةدمحم على عبد الغنى شادى١٨٨

محاســبةدينا دمحم حسن عبد النبى بدر١٨٩

محاســبةدينا عاطف ابراهيم رداد١٩٠

محاســبةمصطفى سامى مصطفى عثمان١٩١

محاســبةلينا رشاد السيد دمحم١٩٢

محاســبةعصام منير عبد العليم عثمان١٩٣

محاســبةنورا عبد الرازق صادق حشاد١٩٤

محاســبةاحمد سامى السيد حموده١٩٥

محاســبةعيسى مختار محمود حافظ١٩٦

محاســبةدمحم يوسف دمحم سالمة ١٩٧

محاســبةاسماء اشرف فاروق عصاميص١٩٨

محاســبةنورا احمد موسى حمدان١٩٩

محاســبةدعاء انور صالح دمحم ٢٠٠

محاســبةدمحم محروس محروس الشاعر٢٠١

محاســبةاحمد ذكى عبد الرحمن شديد سالم ٢٠٢

محاســبةمحمود سعيد عبد المنعم بدر٢٠٣

محاســبةشيماء محمود عبد الحكيم النادرى ٢٠٤

محاســبةمحمود رافت عبد العزيز بدر ٢٠٥

محاســبةهاجر جمال حسن عرفه٢٠٦

محاســبةدمحم جالل سعيد قاسم٢٠٧

محاســبةعلى سعد على الجندى٢٠٨

محاســبةصالح عباس صالح شاهين ٢٠٩

محاســبةامانى فؤاد دمحم الفضالى ٢١٠

محاســبةنهى سعيد حسب الدكانى ٢١١

محاســبةعصام شعبان عبد الواحد زين الدين٢١٢

محاســبةشيماء مصطفى عبد الرازق الخولى٢١٣

محاســبةدمحم سعيد سليمان طاحون ٢١٤

محاســبةحسين رمضان عبدهللا طعيمه ٢١٥

محاســبةدمحم رجب جابر ايوب ٢١٦

محاســبةاحمد عبد الصمد عبد الحميد الفقى ٢١٧

محاســبةاحمد عبدالحكيم دمحم فرج ٢١٨

محاســبةعبدهللا فوزى عبدهللا مدينه ٢١٩

محاســبةاسالم محمود محمود سالمه ٢٢٠

محاســبةدمحم السيد حسن النجار ٢٢١

محاســبةمحمود عبدالمنعم دمحم حتاته٢٢٢



محاســبةدمحم احمد عبدالمحسن شادى ٢٢٣

محاســبةنعيم عبد المرضى نعيم خالد٢٢٤

محاســبةاميره كمال على الضوى٢٢٥

محاســبةحسن دمحم حسن عشوش٢٢٦

محاســبةعبد العزيز ناجى عبد العزيز الكردى٢٢٧

محاســبةرامى دمحم فرج عيد٢٢٨

محاســبةدمحم مصطفى عبد الحميد النعا٢٢٩

محاســبةعمر عدنان فتحى عوض٢٣٠

محاســبةسارة دمحم دمحم عبد الغفار ٢٣١

محاســبةسمر محروس شحاته باص٢٣٢

محاســبةاحمد سمير امين البغدادى٢٣٣

محاســبةرامى عبد الفتاح دمحم رجب٢٣٤

محاســبةدمحم فتحى محمود السيد موسى ٢٣٥

محاســبةاحمد جمعه دمحم الشهالى ٢٣٦

محاســبةاحمد رمضان سعيد غانم ٢٣٧

محاســبةمحمود دمحم عبد المنصف عبد الاله٢٣٨

محاســبةياسمين مهدى عطية ابو حصوة٢٣٩

محاســبةزياد مجدى احمد عبد الوهاب٢٤٠

محاســبةدمحم شعبان دمحم عبدالحميد ٢٤١

محاســبةدمحم مسعد دمحم الغمريني٢٤٢

محاســبةاحمد دمحم فوزى سالم٢٤٣

محاســبةامينه دمحم دمحم عنيو٢٤٤

محاســبةجمال عبد الناصر ابو المجد شرقاوى٢٤٥

محاســبةدمحم جمال على الطحان٢٤٦

محاســبةدمحم حمدى دمحم عبد الرازق٢٤٧

محاســبةاسراء ماهر مصيلحى التمنه٢٤٨

محاســبةاسالم سعيد جابر الفقى٢٤٩

محاســبةرضوى محدى احمد الحضرى٢٥٠

محاســبةبسمه صبحى كمال حرفوش٢٥١

محاســبةطاهر دمحم احمد المسحب٢٥٢

محاســبةخالد اسالم امين خربوش ٢٥٣

محاســبةمحمود عبد المحسن فتح هللا ملش٢٥٤

محاســبةدمحم محمود الدسوقى عفيفى ٢٥٥

محاســبةشيماء ابراهيم دمحم على عمر ٢٥٦

محاســبةعبد الوهاب فوزى عبد الوهاب حسن٢٥٧

محاســبةاسراء رشاد دمحم السيد٢٥٨

محاســبةطه عبد الحميد طه رضوان٢٥٩



محاســبةمى عبدالمنعم دمحم ابوزيد ٢٦٠

محاســبةشيماء علي زقزوق٢٦١

محاســبةعمر عادل اسماعيل الشامى٢٦٢

محاســبةمحمود معروف دمحم ابو زيد٢٦٣

محاســبةحاتم يوسف حدادى الطحان٢٦٤

محاســبةامانى عاطف عبد هللا خالف٢٦٥

محاســبةمختار فوزى مختار طلوبه٢٦٦

محاســبةياسمين حمدى دمحم البسيونى ٢٦٧

محاســبةعبده سعيد عبدالفضيل قربه ٢٦٨


