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كشف رصد التطبیق النھائي والبحث الدراسي لطالبات الفرقة الثانیة دور مایو 

العام الجامعي 2019 - 2020 م 

     القسم العلمي:  تدریب االلعاب الریاضیة                                       المادة: كرة سلة 

رقم 
الجلوس

التطبیقي الحالةاسم الطالبة
النھائي

البحث 
مالحظاتالدراسي

ناجحناجحمستجدة ابتھال جمال عبدالسالم سیف2001
ناجحناجحمستجدة ابرار كمال محمد عبد العظیم2002
ناجحناجحمستجدة اروه خالد محمد محمد عید2003
ناجحناجحمستجدة اسراء احمد حسین عبد النبى2004
ناجحناجحمستجدة اسراء احمد محمد حسن2005
ناجحناجحمستجدة اسراء احمد محمد داود2006
ناجحناجحمستجدة اسراء اسامھ رشدى صادق محمد2007
ناجحناجحمستجدة اسراء ایمن محمد السید على القط2008
ناجحناجحمستجدة اسراء جمیل جابر عبد الجواد2009
ناجحناجحمستجدة اسراء رزق كمال احمد محمد2010
ناجحناجحمستجدة اسراء سید عثمان السید2011
ناجحناجحمستجدة اسراء صالح مشرف سالمھ2012
ناجحناجحمستجدة اسراء طھ بالل احمد ابو زید2013
ناجحناجحمستجدة اسراء عصام عبدالعاطى عبدالفتاح2014
ناجحناجحمستجدة اسراء عصام محمد سلیمان2015
ناجحناجحمستجدة اسراء عصام محى الدین حسن2016
ناجحناجحمستجدة اسراء على محمد محمد2017
40/60بحثناجح—من الخارج اسراء مجدى محمود محمد 2018
ناجحناجحمستجدة اسراء محمد احمد صدیق على2019
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ناجحناجحمستجدة اسراء محمد حسن اسماعیل2020
42/60بحثناجح—من الخارج اسراء محمد فرید محمد البرعى 2021
ناجحناجحمستجدة اسراء محمد محمد دسوقى2022
ناجحناجحمستجدة اسراء محمد ھاشم عبد المالك2023
ناجحناجحمستجدة اسراء محمود عبد هللا عبد الموجود 2024
ل2س لديها المادة———من الخارج اسراء محى الدین محمد احمد 2025

ناجحناجحمستجدة اسراء مشحوت عطیة عبد العال2026
60/38 بحثناجح—من الخارج اسماء ابراھیم صالح كامل 2027
ناجحناجحمستجدة اسماء احمد سعید محمد حبیب2028
ناجحناجحمستجدة اسماء عاطف عطیة عبد الصادق2029
ناجحناجحمستجدة اسماء محمد نجف محمد فرید2030
ناجحناجحمستجدة اسماء مصطفى محمد العربى 2031
ناجحناجحمستجدة اسیل اسامھ احمد احمد2032
ناجحناجحمستجدة االء احمد سعد عكاشھ2033
ناجحناجحمستجدة االء احمد عبدالحلیم على2034
ناجحناجحمستجدة االء احمد محمد عبده2035
ناجحناجحمستجدة االء اسامھ محمد فتحى الیمانى2036
ناجحناجحمستجدة االء سعید سعد محمد السید2037
ناجحناجحمستجدة االء عاطف عبد الحمید احمد2038
ناجحناجحمستجدة االء عزت ابو الوفا احمد2039
ناجحناجحمستجدة االء عفیفى ھمام عبد العزیزعلم الدین2040
ناجحناجحمستجدة االء محمد عبد الرحیم ھاشم2041
ناجحناجحمستجدة االمیره فاطمھ محمد على حسن2042

رقم 
الجلوس

التطبیقي الحالةاسم الطالبة
النھائي

البحث 
مالحظاتالدراسي
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ناجحناجحمستجدة الشیماء رضا عبدالتواب السید2043
ناجحناجحمستجدة الشیماء سامى ابراھیم احمد2044
ناجحناجحمستجدة امال عبد الحمید یوسف احمد2045
بحث 36/60ناجح—من الخارج امال فارس محمود عبد الغنى 2046
ناجحناجحمستجدة امال محمود السید عثمان منصور2047
ناجحناجحمستجدة اماني مجدى فتحي ابراھیم2048
ناجحناجحمستجدة امانى محمد سمیر اسماعیل2049
ناجحناجحمستجدة امل ماھر محروس محمد2050
ناجحناجحمستجدة امنیھ سعید غریب سلیمان محمود2051
ناجحناجحمستجدة امنیھ صالح عبد السمیع عبد الرازق2052
ناجحناجحمستجدة امنیھ طارق عبدالوارث محمد2053
ناجحناجحمستجدة امنیھ عاطف سالم زكى2054
ناجحناجحمستجدة امنیھ عبد هللا حسن متولي2055
غائبة——من الخارج امنیھ عدلى لملوم محمد 2056
ناجحناجحمستجدة امیرة محمد سید رجب یوسف2057
ناجحناجحمستجدة امیرة مصطفى عقبھ حسن عبد الكافى2058
ناجحناجحمستجدة امیره احمد محمد ابراھیم2059
ناجحناجحمستجدة امیره سمیر فؤاد محمد2060
ناجحناجحمستجدة امیره عبد هللا عمر محمد2061
ناجحراسب مستجدة انجى ابراھیم سید محمد مرسي2062
ناجحناجحمستجدة انجى عبد المجید محمد نجیب2063
ناجحناجحمستجدة انفال عصام احمد امام مصطفى2064
ناجحناجحمستجدة ایات احمد محمد تمام2065

رقم 
الجلوس

التطبیقي الحالةاسم الطالبة
النھائي

البحث 
مالحظاتالدراسي



أستاذ المقرر           رئیسة القسم              رئیسة وحدة القیاس والتقویم             وكیلة الكلیة لشئون الطلبة                عمیدة الكلیة 
                                                            أ.د/وفاء مفرج                        أ.د/الھام عبد المنعم               أ.د/حنان عبد الفتاح 

                                                    نائبة رئیسة وحدة القیاس والتقویم 
                                                        أ.د/فاطمة عبد الباقي

ناجحناجحمستجدة ایات یاسر عبد السالم نعمان2066
ناجحناجحمستجدة ایة طارق سید حسن2067
ناجحناجحمستجدة ایة طھ محمد السید2068
ناجحناجحمستجدة ایھ على یوسف على 2069
ناجحناجحمستجدة ایة فرج عزالعرب عبد الحلیم2070
ناجحناجحمستجدة ایة محمد عبد النعیم محمد2071
ناجحناجحمستجدة ایثار زین العابدین مصطفى عبد الرحیم2072
ناجحناجحمستجدة ایة نادى محمد عبد الباسط2073
ناجحناجحمستجدة ایرس ولید عباس حلمي2074
ناجحناجحمستجدة ایرینى صبرى ظریف جرجس2075
ناجحناجحمستجدة ایمان اسامھ احمد محمد على2076
ناجحناجحمستجدة ایمان جمال محمد محمد السید عصر2077
ناجحناجحمستجدة ایمان ذكریا ابراھیم حسن2078
ناجحناجحمستجدة ایمان عادل عبد الحلیم محمد الخیاط 2079
ناجحناجحمستجدة ایمان على محمد صالح على2080
ناجحناجحمستجدة ایمان محمد ابراھیم شحات2081
ناجحناجحمستجدة ایمان محمد محمد عبد هللا سالمة2082
ناجحناجحمستجدة ایناس ابراھیم احمد حسنین2083
ناجحناجحمستجدة ایناس الھامى عباس عبده2084
ناجحناجحمستجدة ایھ ابراھیم یس عبدالرازق2085
ناجحناجحمستجدة ایھ احمد فتحي محمد سلیمان2086
ناجحناجحمستجدة ایھ احمد مصطفى مصطفى احمد2087
ناجحناجحمستجدة ایھ اسامھ احمد كیالنى 2088
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ناجحراسب مستجدة ایھ اسامھ السید عبد العزیز2089
ناجحناجحمستجدة ایھ اسامھ السید على الیمانى2090
ناجحناجحمستجدة ایھ اسماعیل خلیل احمد2091
ناجحناجحمستجدة ایھ بھاء الدین مرسي درویش2092
ناجحناجحمستجدة ایھ خالد سید ثابت2093
ناجحناجحمستجدة ایھ زكریا احمد فرغلى2094
ناجحراسب مستجدة ایھ سعد السید محمد الدمنھورى2095
ناجحناجحمستجدة ایھ شریف ثابت منصور2096
ناجحناجحمستجدة ایھ عادل احمد على احمد2097
ناجحناجحمستجدة ایھ عادل سید شعبان2098
ناجحناجحمستجدة ایھ عبدالرحمن احمد عابد2099
ناجحناجحمستجدة ایھ كیالنى حسن فرحات2100
ناجحناجحمستجدة ایھ محمد ابراھیم حسن قمر 2101
ناجحناجحمستجدة ایھ محمد عبد المحسن علیوة 2102
ناجحناجحمستجدة ایھ محمود ابراھیم محمود2103
ناجحراسب مستجدة ایھ محمود قرنى عبد الشافى2104
ناجحناجحمستجدة بسمة حمدى على مرسى2105
ناجحناجحمستجدة بسمة سعید احمد مدبولى2106
ناجحناجحمستجدة بسملة محمد سید حسین عبد الجواد2107
ناجحناجحمستجدة بسمھ اشرف محمد مصطفى2108
ناجحناجحمستجدة بسمھ السید محمود زكریا السید2109
ناجحراسب مستجدة بسمھ ایھاب كمال محمد الزھرى2110
ناجحناجحمستجدة بسنت احمد زید الصاوى2111

رقم 
الجلوس

التطبیقي الحالةاسم الطالبة
النھائي

البحث 
مالحظاتالدراسي



أستاذ المقرر           رئیسة القسم              رئیسة وحدة القیاس والتقویم             وكیلة الكلیة لشئون الطلبة                عمیدة الكلیة 
                                                            أ.د/وفاء مفرج                        أ.د/الھام عبد المنعم               أ.د/حنان عبد الفتاح 

                                                    نائبة رئیسة وحدة القیاس والتقویم 
                                                        أ.د/فاطمة عبد الباقي

ناجحراسب مستجدة بسنت رضا حسن رضا ابراھیم2112
ناجحناجحراسبة بسنت سمیر محمد سید 2113
غائبةراسب مستجدة بسنت عبد الرحمن محمد مصطفى2114

ناجحناجحمستجدة بسنت على عید رمضان2115
ناجحناجحمستجدة بسنت كرم ریاض سید احمد2116
38/60بحثناجح——من الخارج بسنت محمد جاد عبد البارى 2117
ناجحناجحمستجدة تسنیم عبد الحكیم دیاب السعید السمادونى2118
ناجحناجحمستجدة تغرید محمد رمضان محمد2119
ناجحناجحمستجدة تقى سید عبد اللطیف حسن2120
ناجحناجحمستجدة تقى طارق طھ على2121
ناجحناجحمستجدة تقى عبده السید عبده الدومانى2122
ناجحناجحمستجدة تقى عصام عبد العزیز علي السید2123
ناجحناجحمستجدة ثریا احمد مصطفى عبد هللا2124
ناجحناجحمستجدة جھاد ایھاب سعید عبد المنعم2125
ناجحناجحمستجدة جھاد حسنى ابراھیم ابو عبید2126
ناجحناجح مستجدة جھاد عطیھ عبد البدیع عطیة2127
ناجحناجح مستجدة جوھره اسامھ فرج محمد حامد2128
ناجحناجح مستجدة حبیبة احمد حسن احمد2129
ناجحناجحمستجدة حبیبة رأفت عبد العزیز فھمى2130
ناجحناجحمستجدة حبیبة طارق زكریا عبدالجید2131
ناجحناجحمستجدة حبیبة محمد على محمد محمود2132
ناجحناجحمستجدة حبیبة محمد یوسف على ھدوار2133
ناجحناجحمستجدة حبیبھ احمد حسن محمد2134

رقم 
الجلوس

التطبیقي الحالةاسم الطالبة
النھائي

البحث 
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ناجحناجحمستجدة حبیبھ خالد عبد الجواد محمد عبد الجواد2135
ناجحناجحمستجدة حبیبھ خالد محمد عبد النبي بن عیسي2136
ناجحناجحمستجدة حبیبھ سمیر یاسین زكى الدین2137
ناجحناجحمستجدة حبیبھ عثمان على فھمى ابراھیم2138
ناجحناجحمستجدة حبیبھ عصام محمد رفاعي2139
ناجحناجحمستجدة حبیبھ ماجد محمد جاد2140
ناجحناجحمستجدة حبیبھ محمد محمود جالل2141
ناجحناجحمستجدة حنین سعد سید سید حسن2142
ناجحناجحمستجدة حنین عبد الغفار عبد الھادى محمود2143
ناجحناجحمستجدة حنین محمود یوسف محمود2144
ناجحناجحمستجدة خدیجھ عواد محمد الصادق2145
ناجحناجحمستجدة خلود خالد عبدالستار احمد2146
ناجحناجحمستجدة خلود محمود وفیق عبد الرحمن2147
لم ;سلم ال6حثغائبةراسبمستجدة خلود مختار محمد عبد الحمید2148

ناجحناجحمستجدة خلود مصطفى حسن حنفى2149
ناجحناجحمستجدة خلود نادى محمود حسن 2150
عندھا المادةغائبةمن الخارج دالیا احمد عبد النبى عبد العزیز 2151
ناجحناجحمستجدة دالیا حسن عطیة على2152
ناجحناجحمستجدة دالیا مصطفى احمد عبدالوھاب صالح2153
ناجحناجحمستجدة دالیا ولید على محمد 2154
ناجحناجحمستجدة دعاء احمد عبد الغنى عبد الھادى2155
ناجحناجحمستجدة دعاء احمد مصباح احمد2156
ناجحناجحمستجدة دعاء عبد هللا على ابو الوفا2157

رقم 
الجلوس

التطبیقي الحالةاسم الطالبة
النھائي

البحث 
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ناجحناجحمستجدة دعاء عبد النبى محمد احمد2158
ناجحناجحمستجدة دعاء عماد الدین محمد على ثابت 2159
ناجحراسبمستجدة دعاء محمود محمد محمود اسماعیل2160
ناجحراسبمستجدة دعاء مصطفي عبد المنعم علي مكي2161
ناجحناجحمستجدة دعاء یسري عبد المنعم ربیع2162
ناجحناجحمستجدة دنیا جمال عید ھاشم2163
50/60ناجحمن الخارج دنیا خالد سامى عبد الحمید 2164

ناجحناجحمستجدة دنیا ربیع عبد الفتاح على2165
ناجحناجحمستجدة دنیا عاشور سعد محمود2166
ناجحناجحمستجدة دنیا عاطف حسن السید2167
ناجحناجحمستجدة دنیا عبدالنبى ابراھیم عثمان2168
ناجحناجحمستجدة دنیا عالء عبدالموجود شحات2169
ناجحناجحمستجدة دنیا محمود عابدین محمد سالم2170
ناجحناجحمستجدة دینا حسین محمد حامد2171
ناجحراسبمستجدة دینا سعید حسن بخیت2172
ناجحراسبمستجدة دینا صابر سید ابو العال2173
ناجحراسبمستجدة دینا فاید غریب احمد2174
ناجحراسبمستجدة دینا مجدى مصطفى محمود2175
ل2س لديها المادةغائ6ةغائ6ةراسبة رانا ایمن احمد على 2176

ناجحناجحمستجدة رانا عماد سلیمان محمد حسن2177
ناجحناجحمستجدة رانا ناصر عبد الغنى محمد2178
ناجحناجحمستجدة رانا یاسر نظمى مصطفى عبد هللا2179
ناجحناجحمستجدة راندا احمد رضوان عبد المالك2180
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ناجحراس6ةمستجدة رانیا رجب محمد كامل2181
ناجحناجحمستجدة رانیا لطفى محمد اسماعیل2182
49/60ناجحمن الخارج رحاب احمد عواد احمد محمد2183

ناجحناجحمستجدة رحاب محمد احمد سنوس 2184
ناجحناجحمستجدة رحاب محمد عامر على2185
ناجحناجحمستجدة رحاب یاسر یحیى محمود العوضى2186
ناجحناجحمستجدة رحمھ احمد محمد عبد الحفیظ 2187
ناجحناجحمستجدة رحمھ جمال عبدالمعطى عبدهللا2188
ناجحناجحمستجدة رحمھ حسن سعد عبد اللطیف2189
ناجحناجحمستجدة رحمھ رضا سید عزام محمد2190
ناجحناجحمستجدة رحمھ رمضان سید محمد2191
ناجحناجحمستجدة رحمھ صالح عبد الرحمن العزب2192
ناجحناجحمستجدة رحمھ عبدالخالق سعید شحات2193
ناجحناجحمستجدة رحمھ عطوه السید عمر2194
ناجحناجحمستجدة رحمھ عالء الدین شعبان عبد الفتاح2195
ناجحناجحمستجدة رحمھ محمد احمد زلقھ2196
ناجحناجحمستجدة رحمھ محمد عبد الحلیم ابراھیم على2197
ناجحناجحمستجدة رحمھ مصطفى امین السید2198
ناجحناجحمستجدة رزان عمر عبدالحفیظ محمود2199

رضوى احمد رمضان احمد محمد 2200
شعبان

ناجحناجحمستجدة 

ناجحناجحمستجدة رضوى اشرف یوسف شیبھ2201
ناجحناجحمستجدة رضوى ایمن سید كامل2202
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ناجحناجحمستجدة رضوى رجب مختار محمد2203
ناجحناجحمستجدة رضوى شاكر احمد عبدالعال حسن2204
ناجحناجحمستجدة رضوى محمد حافظ ذكى2205
ناجحناجحمستجدة رضوى محمد محمود محمد محمود2206
ناجحناجحمستجدة رضوى محمد مرسى محمد المرسي2207
لم ;سلم ال6حث غائ6ة ناجحمستجدة رضوى یاسر ابراھیم حسن2208

ناجحناجحمستجدة رغده محمد عبدالسالم محمد على2209
ناجحراس6ةمستجدة رفیدة احمد محمد العوضي2210
ناجحناجحمستجدة رنا احمد سید احمد على2211
لم ;سلم ال6حثغائ6ة راس6ةمستجدة رنا اسامھ شعبان جمعھ2212

ناجحناجحمستجدة رنا اسامھ محمد عبد الحكیم2213
ناجحناجحمستجدة رنا ایمن عبد الحمید حمدى محمد2214
ناجحناجحمستجدة رنا راضى ثابت محمد2215
ناجحناجحمستجدة رنا عصام عید حسن محمود 2216

رنا عالءالدین محمد محمد عبد الوھاب 2217
خلیل

ناجحناجحمستجدة 

ناجحناجحمستجدة رنا ھشام سید عبده2218
ناجحناجحمستجدة رندا عماد الدین عبدالرحیم عبدالكریم2219
ناجحناجحمستجدة رنیم رضا صالح طھ2220
48/60ناجحناجحراسبة رنیم عبد الرحمن سالمة سلیم 2221

ناجحناجحمستجدة روان اشرف فرج مصطفي علیوة2222
ناجحناجحمستجدة روان محمد سلیم سلیم2223
ناجحناجحمستجدة روان محمود عبد المنعم حسن2224
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ناجحناجحمستجدة روان ولید مرسى محمد البدرى2225
ناجحناجحمستجدة روضة على محفوظ محمدالسید2226
لم ;سلم ال6حث غائ6ة ناجحمستجدة روضة یسرى على محمد جادالكریم2227

ناجحناجحمستجدة روضھ خالد سید محمد قنصوه2228
ناجحناجحمستجدة رؤى محمد عبدالتواب محمد2229
56/60ناجحناجحراسبة ریم سمیر محمد سلیمان 2230

ناجحناجحمستجدة ریم مصطفى محمد صادق مصطفى2231
ناجحناجحمستجدة ریھام احمد محمود عبد العال علي2232
ناجحناجحمستجدة ریھام انور اسماعیل محمد ابوالعینین2233
ناجحناجحمستجدة ریھام عاطف محمد شكرى سالم2234

ریھام عبد الفتاح عبد الفتاح محمود 2235
عیسى

ناجحناجحمستجدة 

ناجحناجحمستجدة ریھام محمد حسن رمضان حسن2236
غائ6ة غائبةراسبة زینب حسن محمود مرسى 2237

ناجحناجحمستجدة زینب على حسن على2238
ناجحناجحمستجدة سارا ماجد عبدالحمید عبد المجید یوسف2239
ناجحناجحمستجدة ساره طارق كامل فتح الباب2240
لم ;سلم اال6حث غائ6ة غائبةمن الخارج ساره على محمد ابراھیم 2241

ناجحناجحمستجدة ساره محمد كمال الدین حسن2242
ناجحناجحمستجدة ساره محمد رفعت عبدالحمید احمد2243
ناجحناجحمستجدة ساره محمد زغلول عبد المعطى2244
ناجحناجحمستجدة ساره محمد عید سید حسانین2245
ناجحناجحمستجدة ساره محمد محمود محمد2246

رقم 
الجلوس

التطبیقي الحالةاسم الطالبة
النھائي

البحث 
مالحظاتالدراسي



أستاذ المقرر           رئیسة القسم              رئیسة وحدة القیاس والتقویم             وكیلة الكلیة لشئون الطلبة                عمیدة الكلیة 
                                                            أ.د/وفاء مفرج                        أ.د/الھام عبد المنعم               أ.د/حنان عبد الفتاح 

                                                    نائبة رئیسة وحدة القیاس والتقویم 
                                                        أ.د/فاطمة عبد الباقي

لم ;سلم اال6حث غائ6ة راس6ةراسبة ساره عبد القادر عبد الستار 2247

ناجحناجحمستجدة ساندى قاسم ابراھیم قاسم2248
ناجحناجحمستجدة ساندى وائل احمد حسن محمد2249
ناجحناجحمستجدة سجود عبد القادر محمد عبد القادر2250
ناجحناجحمستجدة سحر بھجت محمد حسن2251
ناجحناجحمستجدة سلسبیل عبد اللطیف خیرهللا عبد اللطیف2252
ناجحناجحمستجدة سلمى احمد حسن محمد محمد السندبیسى2253
ناجحناجحمستجدة سلمى اسامھ رمضان سید مصطفى2254
لم ;سلم ال6حثغائ6ة راس6ةمستجدة سلمى اسامھ محمد محمد2255

ناجحناجحمستجدة سلمى حامد محمد الحسینى2256
ناجحناجحمستجدة سلمى خالد ابراھیم عبد الصمد2257
ناجحناجحمستجدة سلمى خالد مغازى محمد2258
ناجحناجحمستجدة سلمى سامح السید العسال2259
لم ;سلم ال6حثغائ6ة من الخارج سلمى سامح لطفى محمد نور الدین 2260

51/60ناجحمن الخارج سلمى سید سلیمان محمد سلیمان 2261

ناجحراس6ةمستجدة سلمى عادل فرج البیومى نعمان2262
ناجحناجحمستجدة سلمى عبدهللا احمد السمان2263
ناجحناجحمستجدة سلمى على جمال الدین على2264
ناجحناجحمستجدة سلمى على سعید عبد الحمید2265
ناجحناجحمستجدة سلمى علي عبد العال فراج2266
ناجحناجحمستجدة سلمى عماد الدین محمد بسیونى2267
ناجحناجحمستجدة سلمى محسن احمد اسماعیل الخادم2268
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سلمى محمد احمد عبد القادر عبد 2269
الرحمن

ناجحناجحمستجدة 

ناجحناجحمستجدة سلمى محمد رضوان محمد2270
ناجحناجحمستجدة سلمى محمد صالح حسین حسنین2271
ناجحناجحمستجدة سلمي محمد عبد الحمید عثمان عطا2272
ناجحناجحمستجدة سلمى محمد محمود محمد2273
ناجحناجحمستجدة سلمى یاسر محمد على صابر2274
ناجحناجحمستجدة سلوان محمود احمد خلیل2275
ناجحناجحمستجدة سلوى محمد حسن امین2276
ناجحناجحمستجدة سما طارق احمد على2277
لم ;سلم ال6حث غائ6ةمن الخارج سمر اسالم ابراھیم احمد 2278

لم ;سلم ال6حثغائ6ةمن الخارج سمر ایھاب رشدى محمد2279

ناجحناجحمستجدة سمر عبد الحكیم محمد احمد اباظھ2280
40/60ناجحناجحراسبة سناء احمد عبد الفتاح محمد معوض 2281

ناجحناجحمستجدة سندس ولید مصطفي حسن2282
غائ6ةمن الخارج سھیر سعد سعید سعید 2283

46/60ناجحناجحراسبة سھیلھ حسن سید عبد الحمید 2284

ناجحناجحمستجدة سھیلھ عصام جمعة احمد2285
ناجحناجحمستجدة سھیلھ محمد عبدالرازق احمد على2286
ناجحراس6ةمستجدة سومة سید محمد محمد2287
ناجحناجحمستجدة شاھنده ناصر فھمى داود2288
ناجحناجحمستجدة شروق احمد محمد ابراھیم2289
ناجحناجحمستجدة شروق اشرف حنفى محمود 2290
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ناجحناجحمستجدة شروق ایمن احمد عبد الباقى2291
ناجحناجحمستجدة شروق بھاء الدین محمد احمد محمد2292
ناجحناجحمستجدة شروق خالد السید عبد العزیز2293
ناجحناجحمستجدة شروق رشاد محمد احمد مھدى2294
ناجحناجحمستجدة شروق سید حسن عبدهللا2295
ناجحناجحمستجدة شروق سید رجب محمد2296
ناجحناجحمستجدة شروق عبد الرحیم على محمد عبد ربھ2297
ناجحناجحمستجدة شروق محسن سید كامل بدر2298
ناجحناجحمستجدة شروق محمد اسماعیل محسن حجاب2299
ناجحناجحمستجدة شروق محمد سلمان محمد سلمان قمر2300
ناجحناجحمستجدة شروق محمد فتحي عبد الناصر2301
60الدرجةناجحةناجحراسبة شروق محمد مجاھد بغدادى 2302
ناجحةناجحمستجدة شروق ھشام عبد هللا عبد الجید2303
ناجحةناجحمستجدة شریفھ عالء الدین عبد الحمید خلیل2304
ناجحةناجحمستجدة شرین مجدي كمال میخائیل2305
ناجحةناجحمستجدة شرین ممدوح عبد الحمید حسانین2306
ناجحةناجحمستجدة شمس یاسر محمد محمد المدنى 2307
ناجحةراسبمستجدة شھنده حسن سعد محمد حسن2308
ناجحةناجحمستجدة شوق نبیل اسماعیل السید2309
ناجحةناجحمستجدة شیرى امجد الفونس مرقص2310
ناجحةناجحمستجدة شیرین رضا محمد ابراھیم2311
غـــــائبةغائ6ةراسبة شیرین ماھر السید محمد 2312
ناجحةناجحمستجدة شیرین محمد ربیع محمد 2313
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ناجحةناجحمستجدة شیرین یوسف عبدهللا مصطفى2314
ناجحةناجحمستجدة شیماء رجب جمعھ محمد2315
ناجحةناجحمستجدة شیماء شعیب احمد محمد شعیب2316
ناجحةناجحمستجدة شیماء محمد حسن حنفي2317
ناجحةناجحمستجدة صباح انور فكرى صادق2318
ناجحةناجحمستجدة صفا عماد الدین امین محمد عبدالغنى2319
ناجحةناجحمستجدة صفاء عبدالحمید عبدالحافظ محمد2320
ناجحةناجحمستجدة صفوه صفیان احمد فھمى2321
ناجحةناجحمستجدة ضحى احمد متولي الفقي2322
ناجحةناجحمستجدة ضحى امام عبدالحمید محمد2323
ناجحةناجحمستجدة عال جمال احمد ابراھیم2324
ناجحةناجحمستجدة عال صبري فكري عویس2325
ناجحةناجحمستجدة عال صالح محمد السید2326
ناجحةناجحمستجدة عال عادل ابراھیم الدسوقى 2327
ناجحةناجحمستجدة عال فتحى على محمد شاھین2328
غــــــائبة—من الخارج علیاء علوانى سعد علوانى 2329
ناجحةناجحمستجدة علیاء یحى السید احمد عبد القادر2330
ناجحةناجحمستجدة علیھ احمد شریف محمد2331
ناجحةناجحمستجدة عھد هللا عمرو محمد محمد2332
ناجحةناجحمستجدة غاده امیر محمد عبد العزیز2333
ناجحةناجحمستجدة فاطمة اسامة محمد احمد2334
ناجحةناجحمستجدة فاطمھ احمد ابراھیم عبد المطلب2335
ناجحةناجحمستجدة فاطمھ جمال على احمد على2336
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ناجحةناجحمستجدة فاطمة حسنى عباس حمیده 2337
ناجحةناجحمستجدة فاطمھ حسین عبد السالم حسن2338
ناجحةناجحمستجدة فاطمھ فاروق محمد احمد حسن2339
ناجحةناجحمستجدة فاطمھ نبیل زكى عبدالعزیز2340
ناجحةناجحمستجدة فاطمھ محمد بشیر على2341
ناجحةناجحمستجدة فاطمھ یاسر محمد على صابر2342
ل2س لديها المادةراسبة فتیحة قرنى كمال محمد 2343

ناجحةناجحمستجدة فرح احمد سید مصطفى2344
ناجحةناجحمستجدة فرح طارق الزناتى عبد الخالق غیث2345
ناجحةناجحمستجدة فرح عالء عید ابراھیم2346
ناجحةناجحمستجدة فرح ھشام محمد محمد عبد الحمید2347
ناجحةناجحمستجدة فرحة السید عبدالواحد السید2348
ناجحةناجحمستجدة فرحة خالد عبدالمعطى امام2349
ناجحةناجحمستجدة فرحھ حسام عبد الحق محمد2350
ناجحةناجحمستجدة فرحھ سعید عبد هللا طھ2351
ناجحةناجحمستجدة فریال محمد احمد ھاشم متولى2352
ناجحةناجحمستجدة فریده احمد معوض صالح2353
ناجحةناجحمستجدة فوزیة محمد عبدالرحیم محمد2354
ناجحةناجحمستجدة فیبرونیا نجیب حبیب نجیب 2355
ناجحةناجحمستجدة فیروز یوسف زكى یوسف2356
ناجحةناجحمستجدة قمر شریف امین على احمد2357
ناجحةناجحمستجدة كریمان مجدى مصطفى عبد العظیم2358
ناجحةناجحمستجدة المیس محمود احمد عطوة2359
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ناجحةناجحمستجدة لجین خالد سید احمد عبد الرازق2360
ناجحةراسبمستجدة لمیاء ذھنى عبد العظیم محمد2361
ناجحةراسبمستجدة لیلى محمد حسن السید2362
ناجحةناجحمستجدة لیلى محمد عاشور على2363
ناجحةناجحمستجدة ماجده عبد اللطیف مجاھد عبد العال2364
ناجحةراسبمستجدة مادونا ناصر حلمى وھبھ2365
ناجحةناجحمستجدة مارتینا یوسف صالح یوسف2366
ناجحةناجحمستجدة مارسیلین ودیع نصرى عزیز2367
ناجحةراسبمستجدة ماریا سامح ثابت یوسف2368
ناجحةناجحمستجدة ماریان ناصف یوسف منصور2369
ناجحةراسبمستجدة مارینا جرجس سلیمان جرجس سلیمان2370
ناجحةناجحمستجدة مایا محمد احمد عید شاطر2371
ناجحةناجحمستجدة مدیحھ ممدوح محمد فرج2372
ناجحةراسبمستجدة مروة نور الدین عبد الحكیم متولى2373
ناجحةناجحمستجدة مروه محمد رجب حسن2374
40/60                 ناجحةمن الخارج مروة محمد عبد الفتاح عبد السالم 2375

ناجحةراسبمستجدة مروه محمد مصطفى عبد الجواد حمیده2376
ناجحةناجحمستجدة مریم ابراھیم عزت محمد المھدي2377
ناجحةناجحمستجدة مریم احمد عمر محمد2378
ناجحةناجحمستجدة مریم احمد محمد صبحى 2379
ناجحةناجحمستجدة مریم اسماعیل محمد سلیمان2380
ناجحةراسبمستجدة مریم اشرف محمد الخلیفھ2381
ناجحةناجحمستجدة مریم اشرف وصفى ممتاز وھبة2382
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ناجحةناجحمستجدة مریم ایمن حسني صادق2383
ناجحةناجحمستجدة مریم حسین عبد العاطى صالح2384
لم ;سلم ال6حث غـــــــــــائبة—من الخارج مریم حسین محمد فرحات 2385

ناجحةراسبمستجدة مریم خالد البرنس محمد2386
ناجحةناجحمستجدة مریم خالد عبدالفتاح مصطفى موسى2387
ناجحةناجحمستجدة مریم رضا ابو بكر محمود2388
ناجحةناجحمستجدة مریم صادق عبدالحمید سعد موسى2389
ناجحةناجحمستجدة مریم عبدالعظیم مصطفى عبدالعظیم2390
ناجحةناجحمستجدة مریم مجدى حامد محمد2391
ناجحةناجحمستجدة مریم محمد احمد طھ2392
ناجحةناجحمستجدة مریم محمد رمضان محمد2393
ناجحةناجحمستجدة مریم محمود عادل محمود2394
ناجحةناجحمستجدة مریم مصطفى حامد مصطفى2395
ناجحةناجحمستجدة مریم مصطفى فؤاد حسین2396
ناجحةناجحمستجدة مریم نزیھ عبد الوھاب محمد 2397
لم ;سلم ال6حث غـــــــــائبةراسبمستجدة مریم ھشام عبد الكریم علي2398

ناجحةراسبمستجدة ملك عبد الحلیم محمود محمد2399
ناجحةناجحمستجدة منار احمد عبد هللا الفقیھ2400
ناجحةناجحمستجدة منار جمال محمد انور2401
ناجحةناجحمستجدة منار سامى مصطفى محمود2402
ناجحةناجحمستجدة منار سید محمد حنفى2403
ناجحةناجحمستجدة منار شریف عزت مرسى2404
ناجحةناجحمستجدة منار عبدالعزیز محمود عبدالسالم2405
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ناجحةناجحمستجدة منار محمد عبدالعزیز محمد2406
ناجحةناجحمستجدة منار منتصر احمد محمود2407
ناجحةناجحمستجدة منار ھشام محمد محمود2408
ناجحةناجحمستجدة منال زكى توفیق على عبد الفتاح2409
ناجحةناجحمستجدة منة هللا ابراھیم االمام السید2410
ناجحةراسبمستجدة منة هللا احمد حسن السید عبدالعال2411
ناجحةراسبمستجدة منة هللا الدسوقي محمد الدسوقي2412
ناجحةراسبمستجدة منة هللا ایمن احمد زكى ابراھیم2413
ناجحةناجحمستجدة منة هللا حسام الدین حسن احمد2414
ناجحةناجحمستجدة منة هللا سالمھ ابراھیم المتبولى2415
ناجحةناجحمستجدة منة هللا عبده احمد منصور2416
ناجحةراسبمستجدة منة هللا مجدى فتحى ابو زید2417
ناجحةناجحمستجدة منة هللا محسن ممدوح زكى2418
ناجحةناجحمستجدة منة هللا محمد حسین احمد2419
ناجحةناجحمستجدة منة هللا محمود كمال احمد2420
ل2س لديها المادةغـــــــــــراسبة منةهللا محمد محمود على 2421

ناجحةناجحمستجدة منھ هللا اسامھ كامل زكى2422
ناجحةناجحمستجدة منھ هللا سامى بیومى عبدالحلیم2423
ناجحةناجحمستجدة منھ هللا سید فاید حبیب2424
ناجحةناجحمستجدة منھ هللا عطیة عبد النبى محمد2425
ناجحةناجحمستجدة منھ هللا عماد محمود سید ابوالمجد2426
ناجحةناجحمستجدة منھ هللا ماھر محمد عبد اللطیف2427
ناجحةناجحمستجدة منھ هللا محمد محمود محمد احمد  2428
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ناجحةناجحمستجدة منھ هللا مصطفى على متولى2429
ناجحةناجحمستجدة منھ هللا ھاشم ابراھیم عبدالعزیز2430
ناجحةناجحمستجدة منھ هللا یاسر فاروق حسین2431
ناجحةناجحمستجدة منھ ربیع محمد صیام حسن2432
ناجحةناجحمستجدة منى اشرف محمد مصطفى2433
ناجحةناجحمستجدة منى السید ابراھیم السید 2434
ناجحةناجحراسبة منى خالد سید محمد 2435
ناجحةراسبمستجدة مھا فرج محمد سید2436
ل2س لديها المادة غــــــــــــائبةراسبة مى خلیل ابراھیم على محمد یحیى 2437

ناجحةناجحمستجدة مى مجدي فاروق محمد عطیھ2438
ناجحةناجحمستجدة مى محمد السید عبد العزیز السعدنى2439
ناجحةناجحمستجدة مى محمد رضا حامد شحاتھ2440
ناجحةناجحمستجدة مى محمد على نصار2441
ناجحةناجحمستجدة مى محمد محمود عبد القادر2442
ناجحةناجحمستجدة میار توحید مجدى عبدالدایم2443
ناجحةناجحمستجدة میار خالد محمد حسن2444
ناجحةناجحمستجدة میار خالد محمد فرحات مصطفى2445
ناجحةناجحمستجدة میار طارق محمد السید على2446
ناجحةناجحمستجدة میار عماد الدین عبد اللة النفادى2447
ناجحةناجحمستجدة میرنا احمد فتحى الطاھر2448
ناجحةناجحمستجدة میرنا اشرف عبد الصمد شوشان2449
ناجحةراس6ةمستجدة میرنا حسن رشوان احمد2450
ناجحةراس6ةمستجدة میرنا خالد عبدالفتاح الغلبونى2451
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ناجحةناجحمستجدة میسون صابر جابر النادى2452
ناجحةراس6ةمستجدة میسون عاطف احمد ریاض2453
ناجحةناجحمستجدة نادین محمد یحي محمد2454
ناجحةناجحمستجدة نانسى ابراھیم محمد احمد2455
ناجحةناجحمستجدة نانسى امجد محمد ابراھیم2456
ناجحةراس6ةمستجدة ندا حسن ابراھیم الدسوقى 2457
ناجحةناجحمستجدة ندا محمد حسن مدبولي2458
ناجحةناجحمستجدة ندى اسامھ محمد طھ 2459
ناجحةناجحمستجدة ندى امین صالح عبد العاطي2460
ناجحةراس6ةمستجدة ندى حسن ابراھیم اسماعیل بشیر2461
ناجحةناجحمستجدة ندى حسن محمد عبد الحمید2462
لم ترسل ال6حثغائ6ة من الخارج ندى حسنى محمد احمد 2463

ناجحةناجحمستجدة ندى حسین عبدالحفیظ على2464
ناجحةناجحمستجدة ندى سمیر محمود محمد2465
ناجحةناجحمستجدة ندى سید فتحى محمد سلیمان2466
ناجحةناجحمستجدة ندى سید محمد محمود سلطان2467
ناجحةراس6ةمستجدة ندى عصمت حسن عبد التواب2468
ناجحةناجحمستجدة ندى عمرو محمد كاشف عبد هللا2469
ناجحةناجحمستجدة ندى فتحى موسى ابراھیم2470
ناجحةراسبةمستجدة ندى فوزى سعد حسن2471
لم ;سلم ال6حث غائ6ةمن الخارج ندى كرم مصطفى محمد اسماعیل 2472

ناجحةناجحمستجدة ندى محمود نور الدین محمد رشوان2473
ناجحةناجحمستجدة ندى محسن محمود عبدالمحسن2474
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ناجحةناجحمستجدة ندى محمد مرسى البدرى2475
ناجحةناجحمستجدة ندى محمد عباس محمد2476
ناجحةراس6ةمستجدة ندى محمود سید جنیدى2477
ناجحةناجحمستجدة ندى مدحت عطیھ محمود2478
ناجحةناجحمستجدة ندى ناصر محمد عبدالصبور2479
ناجحةناجحمستجدة ندى نشأت احمد محمود2480
ناجحةناجحمستجدة ندى ھشام شوقى الصیفى2481
ناجحةناجحمستجدة ندى یوسف عیسى محمد2482
ناجحةراس6ةمستجدة ندي فتحي حسن محمد2483

نرمین حمزه ابراھیم عبد اللطیف محمد 2484
مصطفى 

ناجحةناجحمستجدة 

ناجحةناجحمستجدة نرمین فیصل عبد العزیز احمد2485
ناجحةناجحمستجدة نرمین محمد سید شحاتھ2486
ناجحةناجحمستجدة نرمین نور الدین حسن حسنى2487
ناجحةناجحمستجدة نغم اشرف سعد على2488
ناجحةناجحمستجدة نغم محمد عصام الدین فؤاد محمد شلبى2489
ناجحةناجحمستجدة نغم ھاشم ھاشم محمود2490
ناجحةناجحمستجدة نھلة طارق عبد الغنى باھى2491
ناجحةناجحمستجدة نھى جابر عبد العاطى ابراھیم یونس2492
ناجحةناجحمستجدة نھیر ابراھیم عبدالعلیم على2493
ناجحةناجحمستجدة نوال احمد على احمد2494
40/60ناجحةناجحراسبة نورا توفیق محمود فاید 2495

ناجحةناجحمستجدة نورا محمد عبد اللطیف فتحى2496
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ناجحةناجحمستجدة نوران ابراھیم احمد عبدالمنعم2497

غائ6ة راسبة نوران احمد سامى زاید 2498
ل2س لديها 

الماادة

ناجحةناجحمستجدة نوران شریف شمس الدین عبد الجلیل2499
53/60ناجحةناجحراسبة نوران شریف محمود مرسى 2500

ناجحةناجحمستجدة نوران عماد جاد حسنى مصلح2501
ناجحةناجحمستجدة نوران مصطفى رزق مرسى2502
ناجحةناجحمستجدة نورھان احمد فرج حمزة الطنانى2503
ناجحةناجحمستجدة نورھان السید مصطفى السید2504

نورھان انور محمد حسن حمد شرف 2505
الدین

ناجحةراس6ةمستجدة 

ناجحةناجحمستجدة نورھان ایھاب رمضان حامد2506
ناجحةناجحمستجدة نورھان حسن السید حسن 2507
ناجحةراسبمستجدة نورھان خالد اسماعیل على2508
ناجحةناجحمستجدة نورھان رمضان حسن على2509
ناجحةراس6ةمستجدة نورھان سید حنفي محمود قطب2510
ناجحةراس6ةمستجدة نورھان صالح طھ سالمھ2511
ناجحةناجحمستجدة نورھان صفوت قرنى محمد 2512
ناجحةناجحمستجدة نورھان طھ محمد العربى احمد2513
ناجحةناجحمستجدة نورھان عزت عبدالحمید ثابت2514
ناجحةناجحمستجدة نورھان عمرو الشحات صبرى2515
ناجحةراس6ةمستجدة نورھان فوزى احمد ابوالعال2516
لم ;سلم ال6حثغائ6ة راسبة نورھان محمد عبد اللطیف احمد 2517
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ناجحةناجحمستجدة نورھان محمد عبد النبى سلیمان2518
ناجحةراس6ةمستجدة نورھان مسعد حسن حسن2519

نورھان نشأت عبدالحلیم على عبد 2520
اللطیف

ناجحةراس6ةمستجدة 

ناجحةناجحمستجدة نورھان ولید احمد على2521
ناجحةناجحمستجدة نیرمین بھاء الدین محمد امین البھائى2522
ناجحةناجحمستجدة نیره احمد حسین على2523
ناجحةراس6ةمستجدة نیره حمدى عبد الرازق محمد2524
ناجحةناجحمستجدة نیره زكریا امام سالم2525
ناجحةراس6ةمستجدة نیره عادل محمد محمد سلیمان2526
ناجحةراس6ةمستجدة ھاجر احمد الطاھرى موسى2527
ل2س لديها المادةغائ6ةراسبة ھاجر ایھاب عبد الوھاب محمد 2528

ناجحةناجحمستجدة ھاجر حسن حسین محمد2529
ناجحةناجحمستجدة ھاجر حسن سعد سلیم حسن2530
ناجحةناجحمستجدة ھاجر حسن محمد الشحات حسن الصیاد2531
ناجحةناجحمستجدة ھاجر حسین عبدالمنعم احمد2532
ناجحةناجحمستجدة ھاجر خالد احمد احمد حسان2533
ناجحةناجحمستجدة ھاجر ضیاء عشرى ذكى2534
ل2س لديها المادةغائ6ةراسبة ھاجر على عبد السید 2535

ناجحةناجحمستجدة ھاجر ماھر عید محمد حجازي2536
ناجحةناجحمستجدة ھاجر مجدى على السید الشافعى2537
ناجحةناجحمستجدة ھاجر مجدى على فؤاد على2538
ناجحةناجحمستجدة ھاجر محمد عبداللطیف صبره2539
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ل2س لديها المادةغائ6ةراسبة ھاجر محمد عبد هللا محمد 2540

ناجحةناجحمستجدة ھاجر محمد عطیھ فرج2541
ناجحةناجحمستجدة ھاجر محمود احمد محمود2542
ناجحةناجحمستجدة ھاجر مدحت محمد حسن2543
ناجحةناجحمستجدة ھاجر مصطفى سعد ابوریا الشافعى2544
ناجحةناجحمستجدة ھاجر ممدوح مصطفى شاكر احمد شفیق2545
ناجحةناجحمستجدة ھاجر ھشام حسین على2546
ناجحةناجحمستجدة ھاجرھشام عبد الكریم2547
ناجحةناجحمستجدة ھالھ محمد یونس مرعى2548
ناجحةناجحمستجدة ھایدى احمد السید عبد السمیع2549
ناجحةناجحمستجدة ھایدى اشرف فاروق رشوان2550
ناجحةناجحمستجدة ھایدى عالء الدین سعد محمد2551
ناجحةناجحمستجدة ھایدى محمد حسام عثمان حسن2552
ناجحةناجحمستجدة ھایدى محمد عبد الھادى احمد2553
ناجحةناجحمستجدة ھبة هللا ایھاب عدلى احمد عماره2554
ناجحةناجحمستجدة ھبھ هللا سید عبد العزیز ابو العال 2555
ناجحةناجحمستجدة ھبھ هللا صدیق كمال طھ 2556
30/60ناجحةراس6ةراسبة ھبھ هللا محمد ابو زید مصطفى 2557

ناجحةناجحمستجدة ھبة محمد صالح ابراھیم2558
ل2س لديها المادةغائ6ة غائ6ةراسبة ھبھ طارق احمد عبد هللا 2559

لم ترسل ال6حثغائ6ة -من الخارج ھبھ طارق سید محمد 2560

لم ترسل ال6حثغائ6ةغائ6ةراسبة ھدایھ طالل ھویدى المطیرى 2561

ناجحةناجحمستجدة ھدى ایمن احمد رمزى2562
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36/60ناجحةراس6ةراسبة ھدى سعودى على سویلم 2563

ناجحةناجحمستجدة ھدى صبرى حسین ابراھیم2564
ناجحةناجحمستجدة ھدى مجدي عبد المنعم احمد2565
ناجحةناجحمستجدة ھدى ھشام محمد ابراھیم2566
ناجحةناجحمستجدة ھدیر جمعھ محمد احمد2567
لم ترسل ال6حثغاذJة من الخارج ھدیر سید عواد محمد عثمان 2568

ناجحةراس6ةمستجدة ھدیر طلب مصطفى ابو نعمھ 2569
ناجحةناجحمستجدة ھدیر عطیھ احمد عطیھ2570
ناجحةناجحمستجدة ھدیر كامل متولى كامل2571
ناجحةناجحمستجدة ھدیر متولي فریح محمد2572
ناجحةناجحمستجدة ھدیل محمد سلیمان سالمان 2573
ناجحةناجحمستجدة ھناء عصام عبدالوھاب مصطفى2574
ناجحةناجحمستجدة ھناء محمد عبدالھادى الراعى2575
ناجحةناجحمستجدة ھند صالح سید مجاھد2576
ناجحةناجحمستجدة ھند محمود رشاد عبد العظیم2577
ناجحةناجحمستجدة ھویدا سعید على حسن2578
ناجحةناجحمستجدة وسام اشرف جمال بكر2579
ناجحةناجحمستجدة یارا ایمن فوزي محمد2580
ناجحةناجحمستجدة یارا عادل عبد المنعم2581
ناجحةناجحمستجدة یاسمین بھاء عبد العزیز محمد 2582
ناجحةناجحمستجدة یاسمین خالد مصطفى عبد الحلیم2583
ناجحةناجحمستجدة یاسمین طارق سلیم حسن2584
ناجحةناجحمستجدة یاسمین عبد الكریم محمد عبد الكریم2585
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ناجحةناجحمستجدة یاسمین عمار على حماد2586
ناجحةناجحمستجدة یاسمین عماد الدین احمد 2587
ناجحةناجحمستجدة یاسمین محمد عبد النور عبد الجواد2588

یاسمین محمد عبدالفتاح محمد نصر 2589
الدین

ناجحةناجحمستجدة 

ناجحةناجحمستجدة یاسمین محمد محمد محمود حسن2590
ناجحةناجحمستجدة یاسمین یاسر عبد الواحد احمد2591
ناجحةناجحمستجدة یاسمین یاسر یحیى محمود العوضى2592
48/60ناجحةراسبراسبة بعذر یمنى اسامة سید محمد محمود 2593

یمنى مجدى محروس حسن ابراھیم 2594
البرى

ناجحةناجحمستجدة 

ناجحةناجحمستجدة یوستینا عاطف عطا عوض 2595
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