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 التربية/ معلم المرحلة األساسية الدنيا كلية التربية نداء عبدالحليم يونس ابوجراد   .387

 التربية/ معلم المرحلة األساسية الدنيا التربية كلية ندى علي ابراهيم ابو عبيد   .388

 التربية/ معلم المرحلة األساسية الدنيا كلية التربية نرمين غسان محمد البحيصي   .389

 التربية/ معلم المرحلة األساسية الدنيا كلية التربية نهيل فؤاد أحمد أبوفخر   .390

 األساسية الدنيا التربية/ معلم المرحلة  كلية التربية نهيل محمد حسين صالحه   .391

 التربية/ معلم المرحلة األساسية الدنيا كلية التربية نوال محمد سعيد ابو شمالة   .392

 التربية/ معلم المرحلة األساسية الدنيا كلية التربية نور صالح موسى ابو تيلخ  .393

 التربية/ معلم المرحلة األساسية الدنيا كلية التربية الهام يعقوب محمد صيدم  .394

 التربية/ معلم المرحلة األساسية الدنيا كلية التربية الحفيظ عطيه ابو سالم  هناء عبد  .395

 التربية/ معلم المرحلة األساسية الدنيا كلية التربية هناء نعيم محمد البرعي  .396

 التربية/ معلم المرحلة األساسية الدنيا كلية التربية وفاء جمعة اجخيدب الترابين   .397

 التربية/ معلم المرحلة األساسية الدنيا ية التربيةكل والء احمد محمود ابوزبيدة  .398

 التربية/ معلم المرحلة األساسية الدنيا كلية التربية ياسمين رائد عبد الرحمن ابوعيد   .399

 التربية/ معلم المرحلة األساسية الدنيا كلية التربية يحيى عبدللا محمود الخريبي   .400

 كلية التربية االء اياد سعيد ابو صعيليك   .401

م المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  معل

 اإلنجليزية

 كلية التربية االء عبد الكريم عبد الحميد غراب   .402

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية



 

 
 
 

 كلية التربية ابتسام حسن سالم الشكري   .403

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية

 كلية التربية حمد جرغون ابتسام ياسر أ  .404

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية

 كلية التربية أحمد عماد حمدي عبد االله   .405

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية

 كلية التربية أحمد ماهر عبد الكريم وهبه   .406

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 جليزيةاإلن 

 كلية التربية أريج كريم علي حمدان   .407

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية

 كلية التربية أكابر طارق محمد مسمح   .408

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية

 كلية التربية أية جمال عبد الرحمن شعالن   .409

عليم اللغة  معلم المرحلة األساسية العليا/ ت 

 اإلنجليزية

 كلية التربية آية رائد سليمان ابو مصطفى   .410

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية

 كلية التربية ايمان حابس محمد ابو دعيج   .411

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية

 كلية التربية ايمان عبد الرحيم أحمد غنيم  .412

المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  معلم 

 اإلنجليزية

 كلية التربية إيمان محمد محمود طباسي   .413

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية

 كلية التربية ايه محمد ناصر حسن الطويل   .414

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية

 كلية التربية شرى عمر ابراهيم الحمارنه ب   .415

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية

 كلية التربية جواهر صالح الدين محمد طومان   .416

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية

 كلية التربية حسام مروان مصطفى الدلو   .417

عليم اللغة  معلم المرحلة األساسية العليا/ ت 

 اإلنجليزية

 كلية التربية حسن أيمن حسن شلبي   .418

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية

 كلية التربية خالد حسن محمود الفقعاوى   .419

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية



 

 
 
 

 كلية التربية رندة جمال موسى الداودي   .420

سية العليا/ تعليم اللغة  معلم المرحلة األسا

 اإلنجليزية

 كلية التربية روزان محمد أحمد العفيفي  .421

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية

 كلية التربية ريم عصام عبدللا التري   .422

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية

 يةكلية الترب  ريهام نايف خليل ابو ناموس   .423

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية

 كلية التربية زهراء حسني رزق الطالع   .424

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية

 كلية التربية سلسبيل خالد عاشور ابو عمره   .425

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية

 كلية التربية اهيم السطرى سلمى يحيى ابر  .426

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية

 كلية التربية سماح ماهر عبد الوهاب سلمان   .427

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية

 كلية التربية سماح محمد انور لبد  .428

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 زيةاإلنجلي 

 كلية التربية شذى نظمي نايف عمران  .429

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية

 كلية التربية شيماء مجدي سليمان العكلوك   .430

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية

 كلية التربية صابرين مجدي أحمد ابو رزق   .431

تعليم اللغة  معلم المرحلة األساسية العليا/ 

 اإلنجليزية

 كلية التربية صباح حسن اسعيد العقاد  .432

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية

 كلية التربية عبد الرحمن صبحي جميل ابو طاقيه   .433

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية

 كلية التربية عطاف حازم زين الدين القدسي   .434

لم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  مع

 اإلنجليزية

 كلية التربية فرح حسن خالد شريم   .435

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية

 كلية التربية محمد هشام سليمان الشيخ عيد  .436

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية



 

 
 
 

 كلية التربية مرام عصام محمد النجار   .437

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية

 كلية التربية مريم محمود محمد ابو صبحه   .438

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية

 كلية التربية مي اسعيد قاسم القدره   .439

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية

 كلية التربية فايز جمعه شاهيننرمين   .440

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية

 كلية التربية نور اشرف خليل قويدر  .441

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية

 كلية التربية نور تيسير عبد الحميد جوده   .442

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 نجليزيةاإل

 كلية التربية نور حيدر جاد للا المصري   .443

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية

 كلية التربية نورما محمد محمود ابو نحل   .444

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية

 كلية التربية هبةللا حسن محمود االسمر   .445

العليا/ تعليم اللغة  معلم المرحلة األساسية 

 اإلنجليزية

 كلية التربية هبه مصطفى خليل ابو عبدو   .446

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية

 كلية التربية هديل جالل علي ابو نصار   .447

معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة  

 اإلنجليزية

 كلية التربية هديل كامل لطفي السباخي   .448

المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة   معلم

 اإلنجليزية

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  االء راغب علي ابو ليله   .449

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  االء محمد ديب االشقر   .450

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  أحمد جمال صالح صافي   .451

 طب األسنان  علوم الصحة كلية الطب و أحمد سليمان أحمد أبوظاهر   .452

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  احمد فايز عبد المجيد اللقطه   .453

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  أحمد مروان حسن نصرللا   .454

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  احمد هاني عبدالرحمن عزام   .455

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  اريج شاهر نمر سالم   .456



 

 
 
 

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  استمال عامر فايز الخزندار   .457

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  إسراء خليل أحمد جراد   .458

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  إسالم محمد منيب مصطفى صرصور   .459

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  اسماعيل طارق محمد حمادة   .460

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  الحمارنه  اسيل عيسى محمد  .461

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  اسيل فؤاد فوزي صالح   .462

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  أفنان ياسر محمود أبو زايده   .463

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  إكرام ياسر طالل ريحان   .464

 طب األسنان  لوم الصحة كلية الطب وع اميمة صبري احميدة الراعي   .465

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  أنس محمود ربيع أحمد   .466

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  إيمان عماد أحمد العايدي   .467

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  ايمن محمد محمود جنديه   .468

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  إيناس محمد بدوي شويخ  .469

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  وني نعيم نعيمبراء ع  .470

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  براءه منذر حمدي الشيخ خليل   .471

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  بالل زكي فؤاد الشريف   .472

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  بيسان زاهر أحمد القدره   .473

 طب األسنان  ب وعلوم الصحة كلية الط  تسنيم عطاللا محمد جبر   .474

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  جبر أحمد محمد شبات   .475

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  حليمه أيمن محمد ربيع  .476

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  حنان طالع محمد أحمد   .477

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  حنين أحمد سليمان النعامي  .478

479.  
عالم عبد الناصر عدنان   خالد

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  الصوراني 

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  خلود اشرف دياب ابوسلطان   .480

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  دارين مرزوق محمد ابو فرحانه   .481

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  ديانا بسام عبد القادر ابو غزه   .482

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  انا عبد المنعم علي زايددي   .483



 

 
 
 

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  ديانا فريد عبدالرحمن ابوشمالة   .484

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  ربا عماد محمد محجز   .485

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  ربى صبري سالم أبوموسى   .486

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  رزان رأفت زويد جندية   .487

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  رمضان صالح رمضان العزامي   .488

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  رنا محمد سليمان نويجع   .489

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  رنا نواف كامل حجاج   .490

 طب األسنان  صحة كلية الطب وعلوم ال روان عبدالعزيز عبدالحميد الصوري  .491

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  روان محمود محمد الصبيحي   .492

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  ريم أحمد علي الزرقه   .493

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  ريم وليد وحيد عويضه   .494

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  ريمان رجائي محمد ابوبكره  .495

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  زهدي احمد زهدي زهير   .496

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  سامر حسام عطوه ابويوسف   .497

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  سبأ جميل فوزان المصري   .498

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  سحر أسامة محمد أبو عوده   .499

 طب األسنان  ب وعلوم الصحة كلية الط  سلمى عبد المنعم محمد الواديه   .500

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  سناء عليان عطيه الزعالن  .501

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  شروق زايد عبد الهادي ابو زايده   .502

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  عبد الكريم رائد عبد الكريم المبيض  .503

 طب األسنان  ب وعلوم الصحة كلية الط  عبدالرحمن فتحي عالوي الحلو   .504

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  عبير ابراهيم عوض حمدية   .505

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  عال عبد الفتاح سليمان ابو زعيتر  .506

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  عالء محمد حسن نصار   .507

 نان طب األس كلية الطب وعلوم الصحة  علي عالء علي ابوزينة   .508

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  لجين بديع عبد الحليم علي   .509

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  محمد عارف اسماعيل الحوت   .510



 

 
 
 

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  محمد ماجد يوسف الكحلوت   .511

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  مريم عبد الحكيم محمد ربيع حموده   .512

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  زهير أحمد بركه ميران   .513

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  نادر محمد زياد ابراهيم سكيك  .514

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  نبال طالل عبدللا حرز عطاللا   .515

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  نداء معين محمد حمدونه   .516

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  ه نسرين محمد عاشور شحاد  .517

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  نها نبيل اسعيد العقاد  .518

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  هديل نور راغب فارس   .519

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  هيلين  نعيم  أنيس  غنيمه   .520

 سنان طب األ كلية الطب وعلوم الصحة  وصفي زهير وصفي برزق   .521

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  وفاء خالد مصطفى الزيتي   .522

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  يارا سيد هاشم العطار   .523

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  ياسر سمير رشيد محمد   .524

 طب األسنان  كلية الطب وعلوم الصحة  يوسف كمال محمد الساعاتي  .525
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