
مالحظاتالمجموعاالسمم
1654أروي محمد رأفت عبدالفتاح محمد1

1637إسراء يوسف محمود يوسف2

1630أمانى أشرف عبدالعليم دياب 3

1620شهد احمد فتحي خاطر 4

1613ريم إسالم سعد دياب5

1603.مريم حمدى محمد صقر6

1595مرام محمد فاروق عراقي 7

1593روضه عبدهللا محمود درار8

1591منة محمد عبد الرحمن أمين9

1590سهيلة أشرف محمد الجويدى 10

1590مريم عبد الوهاب عبد المعبود الزرقانى 11

1587امنيه زهير السعيد علي12

1585فاطمه هانى بيومى عبد الغنى 13

1582ايمان اسامه محمد هالل 14

1580االء السيد علي السيد15

1580ريم خالد عشري محمد16

1579ريهام صبرى عبدالبديع محمد17

1576آيه خالد جالل أحمد18

1575رزان احمد السيد محمد عوض هللا19

1571يوستينا بشري غبلاير القمص20

1568اسراء خالد جوده أحمد21

1568رويدا اسامة عبدالشكور محمد22

1567نورا يحيى زكريا سالمه23

1562منة هللا حاتم محمود على القاضي24

1558لمياء السيد عبدالعزيز العويني25

1558منة هللا احمد محمود عبدالرحمن 26

1558منه هشام سالم طه 27

1557فريدة ايمن محمد ناصر28

1555ابتهال محمد محمد حسن29

1554اروه محمد فتحي شعيب30

1554آالء محمد أحمد داود 31

1554بسملة محمد حمدي محمد النجار32

1554مروچ محمود ابراهيم محمود33

1554ندي ناصر محمد السيد 34

1552روان عبدالحميد عبدالرازق غانم35

1552ساميه سمير فريد سند 36

1552هند خميس جابر السيسي37

1551أماني ايمن علي الجزار 38

1551شمس احمد حموده39

1550حبيبه محمد ابراهيم العو 40

1550رغد حسام الدين حسين بيومي41

1550يمنى اسماعيل اسماعيل احمد 42

1549تقى ايهاب فخر الدين عبده43

1549ميان أيمن وهبه شتيوي44

1548منه هللا حمدي صبري رزق 45

1547بتول هاني عبد الرؤوف متولي وفا46

1547ماريو عاطف جرجس ناشد47

1546داليا وليد فاروق مصطفي 48

1545رهف عزت حسين رجاء راشد49

1545منة هللا محمد سيد سيد الجمل50

اإلعالن والطباعة والنشر: قسم 



1543هدوء احمد طه عثمان 51

1542بسنت مصطفى كمال احمد52

1542حنين عادل محمد شتا53

1542دنيا احمد عبد العزيز محمد السيد 54

1542لمياء عبدالحميد عبدالقادر عوف55

1540احمد خالد محمد عامر56

1539روان احمد حمدى عباس57

1539زينه محسن كمال العزباوي58

1539هاجر جابر عبد المغنى عماره 59

1538تقي محمد علي رمزي محمد 60

1538حبيبة محمد أبو اليزيد فخر الدين 61

1538مريم مصطفي محمد السديمي62

1537إبتهال طارق عبدالغفار شهاب 63

1537ساره ناصر عبدالغنى صباح64

1537ساندي نبيل فؤاد راغب 65

1536امنيه السيد احمد السيد66

1536ايريني عماد بطرس داود67

1535سما محمد السيد عزب 68

1534أماني أيمن عبدالواحد علي69

1534شهد شكري محمد صابر 70

1534محمد هانى عبداللطيف القيم 71

1533ريم محمد عبدالحميد سليم72

1533شيماء هاني محمد عبدالعزيز73

1533فيوال نسيم ورد وهبه74

1533نسمه ممدوح عبدالمحسن السيد 75

1532نوران أحمد محمد عبد العزيز76

1531بسمله وجدي إبراهيم سالمه77

1531ريم أمجد كامل محمد78

1531مازن تامر سمير سليم79

1531منة مجدى عبدالحميد عيداروس 80

1530إسراء على محمد على بندق81

1530مريم حاتم عبد المنصف الشيخ82

1529امينة عصام سمرى محمد83

1527ميار عادل رضوان ابراهيم 84

1526مرام رافت محمد احمد85

1525إلهام ياسر جابر ابراهيم86

1525أالء زاكى محمد زاكى87

1525آيات احمد محمد سعيد ابراهيم 88

1525حبيبه احمد محمد حسن علي89

1524حبيبة اسامة احمد محمد90

1524رؤى نشأت أنيس محمد 91

1524نورهان محمد سعيد شطيه 92

1523شريف خالد احمد عبد الواحد 93

1522منة هللا سامي محمد الديب 94

1521رهف عالء عبدالمجيد عبدالغني95

1520شروق اسماعيل احمد اسماعيل 96

1520ميهاد محمد مصطفى الجندى97

1520نورهان احمد نبيل انور98

1519آالء أشرف مصطفى حسين 99

1519محمد هاني جودة االرضي 100

1519مروه اشرف شاكر محمد 101

1519مريم إبراهيم محمود عبد اللطيف102

1519يارا سامي ممدوح عيد103



فني إعالن1403امنيه عبدالوهاب فريد محروس104

فني إعالن1225سهيله عبدالحميد محمد عصر105

فني إعالن1416شروق عمر حماده عبدالحليم106

فني إعالن1354عادل رجب السيد السقا107

فني إعالن1292عمرو محمود شعبان حسن غنيم108

فني إعالن1282هدير اسامه محمد محمد احمد109


