
الطالب إسم الحالة-  القسم-  الفرقة الطالب كود
عالم السالم عبد ابراهيم ياسين ابتسام عامة-مستجد-االول A110001

عبده نبيه اشرف ابرار عامة-مستجد-االول A110002

احمد سيد ابراهيم اسماعيل اشرف ابراهيم عامة-مستجد-االول A110003

البنا عزالرجال السيد ابراهيم عامة-مستجد-االول A110004

المنوفى عبدالشافى ايمن ابراهيم عامة-مستجد-االول A110005

سليمه ابراهيم سعيد ابراهيم عامة-مستجد-االول A110006

ابوالليالى ابراهيم عصام ابراهيم عامة-مستجد-االول A110007

جبل السيد عبدالسميع محمد ابراهيم عامة-مستجد-االول A110008

منصور مغاورى ابراهيم احمد عامة-مستجد-االول A110009

مصيلحى احمد اسامه احمد عامة-مستجد-االول A110010

الصعيدى السيد احمد السيد احمد عامة-مستجد-االول A110011

عبداللطيف محمد احمد السيد احمد عامة-مستجد-االول A110012

السعدنى حامد الشحات احمد عامة-مستجد-االول A110013

هوله عبدالحليم بالل احمد عامة-مستجد-االول A110014

على رضا محمد بهاء احمد عامة-مستجد-االول A110015

المنعم عبد محمد العال عبد جابر احمد عامة-مستجد-االول A110016

اللحام حسن حامد احمد عامة-مستجد-االول A110017

رضوان العزيز عبد عبدالظاهر حسان احمد عامة-مستجد-االول A110018

البحر عبدالوهاب حمدى احمد عامة-مستجد-االول A110019

حامد عبداللطيف رفاعى احمد عامة-مستجد-االول A110020

الصاوى عبدالهادى رمضان احمد عامة-مستجد-االول A110021

درويش حسن زغلول احمد عامة-مستجد-االول A110022

الصفتى ابراهيم سامى احمد عامة-مستجد-االول A110023

مطاوع سعيد سامى احمد عامة-مستجد-االول A110024

عمران الواحد عبد محمد سامى احمد عامة-مستجد-االول A110025

ابراهيم عطيه سعد احمد عامة-مستجد-االول A110026

البرلسى احمد سعيد احمد عامة-مستجد-االول A110027

اللحام شبل سعيد احمد عامة-مستجد-االول A110028

صقر محمود سمير احمد عامة-مستجد-االول A110029

فريد امين طارق احمد عامة-مستجد-االول A110030

مطاوع محمد عادل احمد عامة-مستجد-االول A110031

الجمال سعيد عبدالعزيز احمد عامة-مستجد-االول A110032

القطه محمود عبدالفتاح احمد عامة-مستجد-االول A110033

الكفورى صالح عبدالقوى احمد عامة-مستجد-االول A110034

يحيى سعد عبدالجابر عبدالاله احمد عامة-مستجد-االول A110035

البحيرى ابراهيم عبدالمقصود احمد عامة-مستجد-االول A110036

سليمان ضيف عبدالنبى احمد عامة-مستجد-االول A110037

شاهين فتحى عصام احمد عامة-مستجد-االول A110038

السيد حسان على احمد عامة-مستجد-االول A110039

الحفناوى على محمد عماد احمد عامة-مستجد-االول A110040

الرازق عبد محمد محمود عماد احمد عامة-مستجد-االول A110041

عافيه لبيب عيد احمد عامة-مستجد-االول A110042

كريم عبدالسالم فرج احمد عامة-مستجد-االول A110043

عبدهللا على السيد فهيم احمد عامة-مستجد-االول A110044

اسماعيل شعبان كرم احمد عامة-مستجد-االول A110045



غاليه ابو رمضان مبروك احمد عامة-مستجد-االول A110046

والى غريب احمد مجدى احمد عامة-مستجد-االول A110047

مبارك سعد ابراهيم محمد احمد عامة-مستجد-االول A110048

الدين شهاب محمد الكومى محمد احمد عامة-مستجد-االول A110049

الغول امين محمد احمد عامة-مستجد-االول A110050

ابراهيم حامد محمد احمد عامة-مستجد-االول A110051

شعبان محمد محمد احمد عامة-مستجد-االول A110052

عبدالحليم موسى محمد احمد عامة-مستجد-االول A110053

غنيم على صادق مراد احمد عامة-مستجد-االول A110054

محمد وجدى احمد مسعد احمد عامة-مستجد-االول A110055

جعفر امام الدين كمال ناصر احمد عامة-مستجد-االول A110056

مقداد اسماعيل عبدالحليم نشأت احمد عامة-مستجد-االول A110057

الصياد محمود هشام احمد عامة-مستجد-االول A110058

عماره على السيد وائل احمد عامة-مستجد-االول A110059

عثمان على فتحى ياسر احمد عامة-مستجد-االول A110060

فضل عبدالحميد يحيى احمد عامة-مستجد-االول A110061

عبدالجليل عبدالجواد سمير على اروى عامة-مستجد-االول A110062

جمعه السيد محمد اسامه عامة-مستجد-االول A110063

حمد السيد عبد امين محمد اسامه عامة-مستجد-االول A110064

ابراهيم جبر محمود نصر اسامه عامة-مستجد-االول A110065

محمد عطيه احمد اسراء عامة-مستجد-االول A110066

السميع عبد زينهم محمد اشرف اسراء عامة-مستجد-االول A110067

البش رضوان رضا اسراء عامة-مستجد-االول A110068

اسماعيل شعبان اسماعيل سعيد اسراء عامة-مستجد-االول A110069

الجمل سليمان سليمان اسراء عامة-مستجد-االول A110070

رابح حداد شعبان اسراء عامة-مستجد-االول A110071

المليجى سالم عبدالمحسن عاطف اسراء عامة-مستجد-االول A110072

عبدالمجيد حسن عبدالمجيد اسراء عامة-مستجد-االول A110073

البيلى السباعى جمعه عصام اسراء عامة-مستجد-االول A110074

محمود عبدالملك محمد اسراء عامة-مستجد-االول A110075

مقلد فوزى محمد اسراء عامة-مستجد-االول A110076

العنانى ابراهيم شحاته مصطفى اسراء عامة-مستجد-االول A110077

زيان الهادى عبد رفيع هشام اسراء عامة-مستجد-االول A110078

الصباغ محمد احمد اسالم عامة-مستجد-االول A110079

السيد حسن السيد اسالم عامة-مستجد-االول A110080

مرسى احمد عبدالسالم رجب اسالم عامة-مستجد-االول A110081

على السيد عبدالعاطى اسالم عامة-مستجد-االول A110082

أحمد عبده عزت اسالم عامة-مستجد-االول A110083

غزيز عبدالعليم محمد اسالم عامة-مستجد-االول A110084

سالم محمد محمود احمد اسماء عامة-مستجد-االول A110085

فرس عبدالحميد حسن اسماء عامة-مستجد-االول A110086

البسيونى محمد عطا اسماء عامة-مستجد-االول A110087

عيسى ابراهيم محمد كامل اسماء عامة-مستجد-االول A110088

شريف محمود سعيد مجدى اسماء عامة-مستجد-االول A110089

عبدالفضيل عبدالفتاح هانى اسماء عامة-مستجد-االول A110090

عقل شاكر همام محمود اسيا عامة-مستجد-االول A110091

عبدالقوى محمد محمد اسامه اشرقت عامة-مستجد-االول A110092



موسى على الحميد عبد محمد اشرقت عامة-مستجد-االول A110093

الفرماوى محمد احمد االء عامة-مستجد-االول A110094

على عبدالغنى السيد االء عامة-مستجد-االول A110095

امام عبدالعزيز رشاد االء عامة-مستجد-االول A110096

متولى ابراهيم رضا االء عامة-مستجد-االول A110097

امبابى عبدالجليل حسن عبدالجليل االء عامة-مستجد-االول A110098

ابراهيم ابوالفتح عبدالعزيز االء عامة-مستجد-االول A110099

الشيمى العزيز عبد عبدالمقصود كمال االء عامة-مستجد-االول A110100

الزيات على احمد محمد االء عامة-مستجد-االول A110101

العظمه ابراهيم عبدالجواد محمد االء عامة-مستجد-االول A110102

سلمان عبدالفتاح احمد نبيه االء عامة-مستجد-االول A110103

عبده بدر سعد نشأت االء عامة-مستجد-االول A110104

جمعه السيد خالد السيد عامة-مستجد-االول A110105

النشار فايز عصام الطاف عامة-مستجد-االول A110106

خليفه محمود نصر الهام عامة-مستجد-االول A110107

مصطفى حلمي محمد احمد امانى عامة-مستجد-االول A110108

حسين مصطفى كرم امانى عامة-مستجد-االول A110109

الجحش على  نجيب محمد نبيل امانى عامة-مستجد-االول A110110

عمر العزيز عبد الدسوقى تامر امل عامة-مستجد-االول A110111

محمد محمود سامى امل عامة-مستجد-االول A110112

هللا جاد السيد عماد امل عامة-مستجد-االول A110113

سرور محمود احمد محمود اسامه امنيه عامة-مستجد-االول A110114

عبدالجليل الدسوقى عبدالفتاح امنيه عامة-مستجد-االول A110115

عبدالهادى عفت عبدالهادى امنيه عامة-مستجد-االول A110116

نعام عبدالكريم فرج امنيه عامة-مستجد-االول A110117

محمد سيد محمد امنيه عامة-مستجد-االول A110118

منصور ابراهيم المهدي محمد هشام امير عامة-مستجد-االول A110119

النجار محمد حسن اميره عامة-مستجد-االول A110120

امام أحمد فاروق طارق اميره عامة-مستجد-االول A110121

القسط مصطفى محمد اميره عامة-مستجد-االول A110122

يحيى سالم اسامه انس عامة-مستجد-االول A110123

الفره عبدالغفار عماد ايات عامة-مستجد-االول A110124

عابد ناصف عبدالنبى السيد ايمان عامة-مستجد-االول A110125

محمد مصطفى انور ايمان عامة-مستجد-االول A110126

جعفر خليل رجب ايمن ايمان عامة-مستجد-االول A110127

رمضان مصرى اسماعيل حامد ايمان عامة-مستجد-االول A110128

ابوسعده طلبه رضا ايمان عامة-مستجد-االول A110129

فهمى حسين شريف ايمان عامة-مستجد-االول A110130

الدين جمال محمد مصطفى شوقى ايمان عامة-مستجد-االول A110131

الخشن السيد صبحى ايمان عامة-مستجد-االول A110132

قنديل عبدالوارث صالح ايمان عامة-مستجد-االول A110133

المنعم عبد المرشدى عطية عادل ايمان عامة-مستجد-االول A110134

عبدالعظيم محمد عبدالعظيم ايمان عامة-مستجد-االول A110135

محمد احمد محمد ايمان عامة-مستجد-االول A110136

يوسف محمد عبدالمنصف محمد ايمان عامة-مستجد-االول A110137

موسى محمد محمد ايمان عامة-مستجد-االول A110138

علوان عبدالهادى عادل ايمن عامة-مستجد-االول A110139



بسيونى شرف بسيونى صابر ايناس عامة-مستجد-االول A110140

عريبه محمود اسامه ايه عامة-مستجد-االول A110141

الغزالى السيد ايمن ايه عامة-مستجد-االول A110142

السيد عبدالباقى ناجى ايمن ايه عامة-مستجد-االول A110143

السالمونى عبدالعاطى سعيد ايه عامة-مستجد-االول A110144

العبد محمود عبدالرزاق ايه عامة-مستجد-االول A110145

حجيل ابو عبدالحكيم عبدالفضيل ايه عامة-مستجد-االول A110146

عبدالفتاح احمد عبدالفتاح عبيد ايه عامة-مستجد-االول A110147

الجمال احمد سيد عماد ايه عامة-مستجد-االول A110148

الفره عبدالغفار عماد ايه عامة-مستجد-االول A110149

الشريف دسوقى فرج ايه عامة-مستجد-االول A110150

هللا عبد محمد متولى عرفه متولى ايه عامة-مستجد-االول A110151

نوح حسن حسانين مصطفى ايه عامة-مستجد-االول A110152

عمر أحمد سيد يسرى سيد ايهاب عامة-مستجد-االول A110153

عياد ابراهيم أحمد عزت أحمد عامة-مستجد-االول A110154

بكرعبدالصمد أبو أروى عامة-مستجد-االول A110155

لولح سعيد عصام بتول عامة-مستجد-االول A110156

محمد مسعود عادل بدر عامة-مستجد-االول A110157

اسماعيل احمد ابراهيم بسمله عامة-مستجد-االول A110158

الدين تاج حسين ايهاب بسمله عامة-مستجد-االول A110159

شاهين فؤاد احمد معوض بسمله عامة-مستجد-االول A110160

احمد محمد احمد بسمه عامة-مستجد-االول A110161

عطيه حفنى عبدالمنعم عبدالجواد بسمه عامة-مستجد-االول A110162

مساعد شاهين حسين سعد بسنت عامة-مستجد-االول A110163

يعقوب محفوظ رأفت بيشوى عامة-مستجد-االول A110164

عبدالمالك سامى كحيل بيشوى عامة-مستجد-االول A110165

شحاته العزب عطيه حلمى تسنيم عامة-مستجد-االول A110166

ابوصوان مصطفى فرحات حسن تقى عامة-مستجد-االول A110167

عبدالعال السيد سامى تقى عامة-مستجد-االول A110168

األسطى عبدالحفيظ شريف تقى عامة-مستجد-االول A110169

المصرى السيد السيد محمد تقى عامة-مستجد-االول A110170

محروس رجب نبوى تقى عامة-مستجد-االول A110171

نادر محمد هانى تقى عامة-مستجد-االول A110172

البنبى كامل عبده جمال عامة-مستجد-االول A110173

الغندور طه حسنين رضا جهاد عامة-مستجد-االول A110174

حسينى عبدالسميع كامل جهاد عامة-مستجد-االول A110175

العال عبد على السيد عبدالفتاح محمود جهاد عامة-مستجد-االول A110176

عالم مبروك مهدى جهاد عامة-مستجد-االول A110177

منصور فتحى حسام جيهان عامة-مستجد-االول A110178

شعفه عفيفى محمد محمد حازم عامة-مستجد-االول A110179

النحاس السالم عبد السالم عبد مراد حازم عامة-مستجد-االول A110180

خليفه حسن حسن حسام عامة-مستجد-االول A110181

مرعى محمد ابراهيم السيد كرم حسام عامة-مستجد-االول A110182

الغنام القطب محمد حسام عامة-مستجد-االول A110183

القرمانى محمد عبدالمحسن حسن عامة-مستجد-االول A110184

جعفر السيد عصام حسن عامة-مستجد-االول A110185

خليفه حسن عصام حسن عامة-مستجد-االول A110186



عشيبة على حسن محمد حسن عامة-مستجد-االول A110187

الرازق عبد محمد محمد حسن عامة-مستجد-االول A110188

يوسف محمد محمود حسناء عامة-مستجد-االول A110189

شرخ حسن احمد مصطفى حسناء عامة-مستجد-االول A110190

شرف حلمى محمد حلمى عامة-مستجد-االول A110191

زياده االمام سعد راغب حنان عامة-مستجد-االول A110192

السيد البارى عبد خضر عاطف حنان عامة-مستجد-االول A110193

خلف الديساوى الحكيم عبد يساوى الد حوريه عامة-مستجد-االول A110194

عبدالمحسن ابراهيم رفيق خالد عامة-مستجد-االول A110195

شلبى فرج الصاوى محسن خديجه عامة-مستجد-االول A110196

العقر حسين مصطفى حسين خشوع عامة-مستجد-االول A110197

الدماطى أحمد كمال احمد خلود عامة-مستجد-االول A110198

جادهللا مرسى السيد عبدالرسول خلود عامة-مستجد-االول A110199

ايوب عبدالمرضى اشرف دعاء عامة-مستجد-االول A110200

شلبى محمد عبدالحكيم رضا دعاء عامة-مستجد-االول A110201

السيد ابراهيم كمال دعاء عامة-مستجد-االول A110202

سرحان عبدالمعبود محسن دعاء عامة-مستجد-االول A110203

محمد مهدى عمرو دنيا عامة-مستجد-االول A110204

البقلى سليمان احمد دينا عامة-مستجد-االول A110205

الجمل مصطفى عبدالعظيم دينا عامة-مستجد-االول A110206

عبدهللا محمد عالء دينا عامة-مستجد-االول A110207

عماره محمد مبروك ذياد عامة-مستجد-االول A110208

موسي ابراهيم السيد على رحاب عامة-مستجد-االول A110209

فودة مصطفي محمد عادل رحمة عامة-مستجد-االول A110210

مرسي العليم عبد عالء رحمة عامة-مستجد-االول A110211

الشين حسن فوزى رحمة عامة-مستجد-االول A110212

احمد محمد فكرى احمد رحمه عامة-مستجد-االول A110213

الشاذلى عبده بكرى رحمه عامة-مستجد-االول A110214

ادريس عبدالتواب خالد رحمه عامة-مستجد-االول A110215

الشقا احمد سيد راغب رحمه عامة-مستجد-االول A110216

سلطان محمد عبدالستار رحمه عامة-مستجد-االول A110217

الهوارى محمد عبدالعزيز رحمه عامة-مستجد-االول A110218

الشيخ عبدالفتاح عزت رحمه عامة-مستجد-االول A110219

المغربى حسن على محمود رحمه عامة-مستجد-االول A110220

مصطفى حسين مصطفى رحمه عامة-مستجد-االول A110221

دويب عبدالسالم عبدالستار احمد رضوى عامة-مستجد-االول A110222

عبدالفتاح عباس خالد رقيه عامة-مستجد-االول A110223

احمد احمد احمد عيد رقيه عامة-مستجد-االول A110224

الجيزاوى محمد حمدى رنا عامة-مستجد-االول A110225

الموجود عبد محمد مصطفى عماد رنا عامة-مستجد-االول A110226

النشرتى ابراهيم اللـه عبد روان عامة-مستجد-االول A110227

هللا جاب احمد السيد محمد روان عامة-مستجد-االول A110228

النحاس على اسامه ريهام عامة-مستجد-االول A110229

محمد عباس محمد رمضان ريهام عامة-مستجد-االول A110230

مصطفى موسى حمدى احمد زياد عامة-مستجد-االول A110231

يونس عبدالحميد الدين جالل زياد عامة-مستجد-االول A110232

احمد امين جمعه زياد عامة-مستجد-االول A110233



فرحات عبدالرحيم خالد زياد عامة-مستجد-االول A110234

عبدالفضيل بسيونى عربى زياد عامة-مستجد-االول A110235

نجم علي محمد محمد زياد عامة-مستجد-االول A110236

هيكل محمد احمد زينب عامة-مستجد-االول A110237

محمد كامل حمدى زينب عامة-مستجد-االول A110238

تركى الرحمن عبد احمد عبدالعاطى صابر زينب عامة-مستجد-االول A110239

خليل محمد عبدالمنعم عالء زينب عامة-مستجد-االول A110240

الجندى فؤاد عالء زينب عامة-مستجد-االول A110241

الشافعى فتحى فوزى زينب عامة-مستجد-االول A110242

الشيمي نجيب محمد زينب عامة-مستجد-االول A110243

حشاد السيد اشرف ساره عامة-مستجد-االول A110244

السنان فرج السيد ساره عامة-مستجد-االول A110245

قصد سعيد سامح ساره عامة-مستجد-االول A110246

فاضل عبدالحميد سعيد ساره عامة-مستجد-االول A110247

عماره محمد عادل ساره عامة-مستجد-االول A110248

مرزوق عبدالرحمن عبدهللا ساره عامة-مستجد-االول A110249

عبدالسميع عبدالرازق عزمى ساره عامة-مستجد-االول A110250

ابراهيم فتحى محمد ساره عامة-مستجد-االول A110251

الفقى محمود هشام ساره عامة-مستجد-االول A110252

عيد عيسى محمد سامح عامة-مستجد-االول A110253

الشرقاوى عبدالمرضى ربيع سامى عامة-مستجد-االول A110254

درويش سعيد رمضان سعيد عامة-مستجد-االول A110255

خليل حسنى محمد احمد سلسبيل عامة-مستجد-االول A110256

سلطان غانم محمد سلطان عامة-مستجد-االول A110257

غانم المحسن عبد هللا عبد اشرف سلمى عامة-مستجد-االول A110258

فايد سالم طه عماد سلمى عامة-مستجد-االول A110259

عبدالرحمن عبدالفتاح فوزى سلمى عامة-مستجد-االول A110260

السيد مصيلحى عبدالموجود محمد سلمى عامة-مستجد-االول A110261

عمار محمد سمير سلوى عامة-مستجد-االول A110262

طلبه محمد حسن محمد محمد سماء عامة-مستجد-االول A110263

عياد خيرى انور سماح عامة-مستجد-االول A110264

عبدالشافى انيس احمد سمير عامة-مستجد-االول A110265

طه محمود سمير ايهاب سميه عامة-مستجد-االول A110266

سعد محمد بكر ابو محمود حسنى سميه عامة-مستجد-االول A110267

عبدالبديع عبدالعاطى حمدى سميه عامة-مستجد-االول A110268

حجاج عبدالحميد عبدالقادر سندس عامة-مستجد-االول A110269

منصور عبدالفتاح محمد سندس عامة-مستجد-االول A110270

واصل ابوبكر عادل سهيله عامة-مستجد-االول A110271

سعد حسن الرؤف عبد مانع سهيله عامة-مستجد-االول A110272

يحيى اللطيف عبد رمضان احمد سيف عامة-مستجد-االول A110273

الخولى احمد مصطفى السيد سيف عامة-مستجد-االول A110274

حلمى محمد عفيفى جويلى عاطف شاديه عامة-مستجد-االول A110275

بهجت محمد اشرف شروق عامة-مستجد-االول A110276

الخولى عبدالجابر خالد شروق عامة-مستجد-االول A110277

عواد عبدالعظيم سعد صالح شروق عامة-مستجد-االول A110278

الخولى على عاطف شروق عامة-مستجد-االول A110279

الكردى المحمدى عماد شروق عامة-مستجد-االول A110280



خضر احمد محمد شروق عامة-مستجد-االول A110281

زايد عبدالغنى محمد شروق عامة-مستجد-االول A110282

ابوسليمه احمد مجدى شريف عامة-مستجد-االول A110283

منشاوى احمد بسيونى شهاب عامة-مستجد-االول A110284

مراد على صبحى شهد عامة-مستجد-االول A110285

يحيى عبدالغفار ناجى عادل شهد عامة-مستجد-االول A110286

الخرباوى محمد ابراهيم محمد شهد عامة-مستجد-االول A110287

محمد عبدالمنعم محمد شهد عامة-مستجد-االول A110288

الغار ابو بسيونى محمد نبيل شهد عامة-مستجد-االول A110289

عيسى شوقى ابراهيم شوقى عامة-مستجد-االول A110290

عباس حامد احمد شيماء عامة-مستجد-االول A110291

حسن مهدى حسن شيماء عامة-مستجد-االول A110292

هللا عبد السعيد عصام شيماء عامة-مستجد-االول A110293

احمد حسان عماد شيماء عامة-مستجد-االول A110294

سرحان مبروك فتح مبروك شيماء عامة-مستجد-االول A110295

عياد محمد السيد سالمه صابرين عامة-مستجد-االول A110296

عبدالعزيز صبحى سامى صبحى عامة-مستجد-االول A110297

المصرى مختار رضا صبره عامة-مستجد-االول A110298

قابيل صالح سمير صالح عامة-مستجد-االول A110299

شعفة عبدالفتاح فتحى صهيب عامة-مستجد-االول A110300

على أحمد عبدالمعز اسماعيل ضحى عامة-مستجد-االول A110301

حسن أحمد حسين رزق ضحى عامة-مستجد-االول A110302

حسين على العزب عبدالمقصود عبدالفتاح ضحى عامة-مستجد-االول A110303

حبلص أحمد عبدالعزيز محمد ضحى عامة-مستجد-االول A110304

الزاملى راشد محمود محمد ضحى عامة-مستجد-االول A110305

ابوزيد شوقى ناصف ضحى عامة-مستجد-االول A110306

السيد عطيه جميل هيثم ضحى عامة-مستجد-االول A110307

سمك على ابراهيم عائشه عامة-مستجد-االول A110308

هللا فتح رجب طه عائشه عامة-مستجد-االول A110309

المصرى محمد عصام عبدالباسط عامة-مستجد-االول A110310

عبيد زكى صابر نبيل عبدالحليم عامة-مستجد-االول A110311

رجب محمد فوزى ابراهيم عبدالرحمن عامة-مستجد-االول A110312

عبدالمهدى محمد اشرف عبدالرحمن عامة-مستجد-االول A110313

ابوزيد ماهر بهجت عبدالرحمن عامة-مستجد-االول A110314

عافيه صابر حسن عبدالرحمن عامة-مستجد-االول A110315

زعيمه عبدالوهاب خالد عبدالرحمن عامة-مستجد-االول A110316

عبدالرحمن فؤاد رأفت عبدالرحمن عامة-مستجد-االول A110317

عطيه السيد دياب سعيد عبدالرحمن عامة-مستجد-االول A110318

عيسى على طلعت عبدالرحمن عامة-مستجد-االول A110319

الفضل أبو الحفيظ عبد مبروك عبدالحفيظ عبدالرحمن عامة-مستجد-االول A110320

الكيال مليجى عبدالرحمن عبدالحميد عبدالرحمن عامة-مستجد-االول A110321

الكمشيشى قطب رضوان عماد عبدالرحمن عامة-مستجد-االول A110322

الشافعى محمد عبدالعليم محمد عبدالرحمن عامة-مستجد-االول A110323

البهنسى محمود مصطفى عبدالرحمن عامة-مستجد-االول A110324

تاج صبحى هالل عبدالرحمن عامة-مستجد-االول A110325

عبدالصمد نجاح وليد عبدالرحمن عامة-مستجد-االول A110326

احمد السيد عبدالرؤف احمد عبدالرؤف عامة-مستجد-االول A110327



باظه محمود عبدالعزيز سامح عبدالعزيز عامة-مستجد-االول A110328

بسيونى عبدالعزيز محمد عبدالعزيز عامة-مستجد-االول A110329

على عبدالعزيز محمود عبدالعزيز عامة-مستجد-االول A110330

دويدار رضا محمد شعبان عبدالغنى عامة-مستجد-االول A110331

عافيه صابر سامى عبدالفتاح عامة-مستجد-االول A110332

الميت خليفه عبداللطيف محمود عبداللطيف عامة-مستجد-االول A110333

هويدى حسنى احمد عبدهللا عامة-مستجد-االول A110334

ناصف على مصلحى متولى تامر عبدهللا عامة-مستجد-االول A110335

العبد زكى خالد عبدهللا عامة-مستجد-االول A110336

األالتى عبدهللا عزت عبدهللا عامة-مستجد-االول A110337

فراج مصلحى محمد عبدهللا عامة-مستجد-االول A110338

النعمانى محمد محمد مسعود عبدهللا عامة-مستجد-االول A110339

عسكر محمد سامى عبدالمرضى عامة-مستجد-االول A110340

على الشحات صالح عزه عامة-مستجد-االول A110341

السيسى سعيد مجدى عال عامة-مستجد-االول A110342

ابراهيم فؤاد ابوالسعود على عامة-مستجد-االول A110343

عامر على عامر على عامة-مستجد-االول A110344

الشافعى عبدالحميد عبداللطيف على عامة-مستجد-االول A110345

السامونى على محمد على عامة-مستجد-االول A110346

عبدالحميد مصطفى محمد على عامة-مستجد-االول A110347

ابوخليفه عبدالعظيم محمود على عامة-مستجد-االول A110348

فرغلى على مصطفى على عامة-مستجد-االول A110349

عبدالرؤف قناوى اشرف علياء عامة-مستجد-االول A110350

مراد حسن على ياسر عمار عامة-مستجد-االول A110351

السيد الستار عبد لبيب ياسر عمار عامة-مستجد-االول A110352

بدوى سليمان عمر بشير عمر عامة-مستجد-االول A110353

مطاوع فوزى عادل عمر عامة-مستجد-االول A110354

عيسى محمد محمود مصطفى عمر عامة-مستجد-االول A110355

زارع صديق محسن هانى عمر عامة-مستجد-االول A110356

احمد سيد عمران فؤاد احمد حماده عمرو عامة-مستجد-االول A110357

الدين شهاب على بهاء عهد عامة-مستجد-االول A110358

رياض الدين جمال عالء عواطف عامة-مستجد-االول A110359

عكر سليمان سعيد ايهاب غاده عامة-مستجد-االول A110360

المحروق مأمون حمدى غاده عامة-مستجد-االول A110361

شعبان احمد نبيل غاده عامة-مستجد-االول A110362

محمود انور محمد غريب عامة-مستجد-االول A110363

القصاص رأفت عبده فارس عامة-مستجد-االول A110364

فرج حامد رضا الزهراء فاطمه عامة-مستجد-االول A110365

دومه محمود سعيد فاطمه عامة-مستجد-االول A110366

خاطر عبدالعليم فؤاد فاطمه عامة-مستجد-االول A110367

حسين عبدالعليم محمد فاطمه عامة-مستجد-االول A110368

على مصطفى هشام فاطمه عامة-مستجد-االول A110369

جمعه عبدالفتاح شريف فتحى عامة-مستجد-االول A110370

قرطام محمدى حجازى ياسر فهد عامة-مستجد-االول A110371

رجب نجيب عاشور فوزى عامة-مستجد-االول A110372

عبدالعظيم سعيد عبدالعظيم فوزيه عامة-مستجد-االول A110373

عبدالنعيم عبدالحكيم عاطف كريم عامة-مستجد-االول A110374



على المجيد عبد جوده محمد كريم عامة-مستجد-االول A110375

نويشي محمد مبروك الدين كمال شريف كمال عامة-مستجد-االول A110376

ايوب فرج مجدى كيرلس عامة-مستجد-االول A110377

شعالن عبدالخالق عبدهللا لبيبه عامة-مستجد-االول A110378

بدير عبدالرحمن حماده ليلى عامة-مستجد-االول A110379

عيسى مصطفى الفتوح ابو مصلح ماجده عامة-مستجد-االول A110380

مشحوت ابراهيم هانى مارتينا عامة-مستجد-االول A110381

كامل ندا امجد مارى عامة-مستجد-االول A110382

محمد العنين ابو على محمد مايا عامة-مستجد-االول A110383

نجم عبدالعظيم ابراهيم محمد عامة-مستجد-االول A110384

عيشه ابو عيد ابراهيم محمد عامة-مستجد-االول A110385

بدر ابراهيم فتحى ابراهيم محمد عامة-مستجد-االول A110386

شنينه ابو أحمد الحمولى احمد محمد عامة-مستجد-االول A110387

الشيخ بدوى احمد محمد عامة-مستجد-االول A110388

الشابورى عفيفى احمد محمد عامة-مستجد-االول A110389

عبدهللا احمد احمدفؤاد محمد عامة-مستجد-االول A110390

حلوه هللا عبد محمد اسامه محمد عامة-مستجد-االول A110391

سالم اسماعيل محمد اسماعيل محمد عامة-مستجد-االول A110392

الشين مصطفى محمد اشرف محمد عامة-مستجد-االول A110393

حجازى احمد السيد محمد عامة-مستجد-االول A110394

متولي محمد الجليل عبد ايمن محمد عامة-مستجد-االول A110395

لبيب لطفى أيمن محمد عامة-مستجد-االول A110396

شوره على جابر محمد عامة-مستجد-االول A110397

مصلح حسنى جمال محمد عامة-مستجد-االول A110398

المصنور عبدالحليم جمال محمد عامة-مستجد-االول A110399

احمد سيد عبدالحميد محمد جمال محمد عامة-مستجد-االول A110400

محمد محمد جمال محمد عامة-مستجد-االول A110401

الصيفى المجيد عبد جمعة محمد عامة-مستجد-االول A110402

عبدالنبى عبدالهادى حسام محمد عامة-مستجد-االول A110403

بكار نجاح خالد محمد عامة-مستجد-االول A110404

محمد رشدى ربيع محمد عامة-مستجد-االول A110405

ابوالعنين عز ربيع محمد عامة-مستجد-االول A110406

موسى محمود ربيع محمد عامة-مستجد-االول A110407

الشيخ عرفه رزق محمد عامة-مستجد-االول A110408

عفيفى ابراهيم رضا محمد عامة-مستجد-االول A110409

عبدالفتاح صابر رضا محمد عامة-مستجد-االول A110410

خيرهللا جمعة رمضان محمد عامة-مستجد-االول A110411

نصر محمد زكريا محمد عامة-مستجد-االول A110412

زيدان عبدالحميد سامح محمد عامة-مستجد-االول A110413

حمزه السيد محمد سامح محمد عامة-مستجد-االول A110414

عبدالمجيد محمد سامى محمد عامة-مستجد-االول A110415

احمد سيد حسن سليمان محمد عامة-مستجد-االول A110416

راشد محمد شريف محمد عامة-مستجد-االول A110417

طلبه محمد شعبان محمد عامة-مستجد-االول A110418

القط السيد سالم الدين صالح محمد عامة-مستجد-االول A110419

محمد عفيفى السيد طارق محمد عامة-مستجد-االول A110420

البنا بدر طارق محمد عامة-مستجد-االول A110421



عسكر حواش زيدان طارق محمد عامة-مستجد-االول A110422

فهيم محمد طارق محمد عامة-مستجد-االول A110423

جميل صبحى طه محمد عامة-مستجد-االول A110424

ابوحمده عبدالجليل عادل محمد عامة-مستجد-االول A110425

نصر عبدالرحمن ابوالعزم عاطف محمد عامة-مستجد-االول A110426

خليفه عبدربه عاطف محمد عامة-مستجد-االول A110427

الحراني مرسي محمد عاطف محمد عامة-مستجد-االول A110428

عبدالرسول فرج عبدالرسول محمد عامة-مستجد-االول A110429

سلطان سعيد عبدالعزيز محمد عامة-مستجد-االول A110430

محفوظ محمد عبدالقادر محمد عامة-مستجد-االول A110431

موسى محمد عبدهللا محمد عامة-مستجد-االول A110432

االزرق سعيد عبدالمجيد محمد عامة-مستجد-االول A110433

عبدالمعطى صبرى عبدالمعطى محمد عامة-مستجد-االول A110434
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الشيخ فاروق السالم عبد وجيه عامة-مستجد-االول A110588

الخولى فرحات ايمن وسام عامة-مستجد-االول A110589

عطيه محمد سليمان رمضان وسام عامة-مستجد-االول A110590

الفرماوى الحميد عبد جوده شبل وفاء عامة-مستجد-االول A110591

مرسى السيد شبل والء عامة-مستجد-االول A110592

البكل عيد احمد يارا عامة-مستجد-االول A110593

شحاته احمد يوسف رمضان يارا عامة-مستجد-االول A110594

عفيفى عبدالهادى عبدالستار عمرو يارا عامة-مستجد-االول A110595

مصطفى ابوعياد محمد يارا عامة-مستجد-االول A110596

متولى عبدالعظيم عبدالباسط محمود يارا عامة-مستجد-االول A110597

نصر مصطفى ياسر يارا عامة-مستجد-االول A110598

عامر نبيه ابوبكر ياسمين عامة-مستجد-االول A110599

سالم محمد ايهاب ياسمين عامة-مستجد-االول A110600

حبيب أحمد خيرى خالد ياسمين عامة-مستجد-االول A110601

قفه ابو طلب سعد ربيع ياسمين عامة-مستجد-االول A110602

عبود عبدالحميد رمضان ياسمين عامة-مستجد-االول A110603

سعد محمد فتحى عاطف ياسمين عامة-مستجد-االول A110604

عبدالرحيم عبدالقوى عبدالرحيم ياسمين عامة-مستجد-االول A110605

الصيفى سعد جمال عماد ياسمين عامة-مستجد-االول A110606

العقده يحيى محيى يحيى عامة-مستجد-االول A110607

فايد يحيى وائل يحيى عامة-مستجد-االول A110608

مصطفى هللا عبد محمد يمنى عامة-مستجد-االول A110609



الدويك محمد اشرف يوسف عامة-مستجد-االول A110610

السيد ابراهيم السيد يوسف عامة-مستجد-االول A110611

المنير نبوى توفيق حسن يوسف عامة-مستجد-االول A110612

محمد عبدالمؤمن حماده يوسف عامة-مستجد-االول A110613

قطب سمير احمد خالد يوسف عامة-مستجد-االول A110614

سالم سالم يوسف سالم يوسف عامة-مستجد-االول A110615

عبدالمقصود صادق سعيد يوسف عامة-مستجد-االول A110616

سرحان عبدالرحمن شعبان يوسف عامة-مستجد-االول A110617

القطقوطى محمد شعبان يوسف عامة-مستجد-االول A110618

القناوى توفيق على صفوت يوسف عامة-مستجد-االول A110619

زهران على عزت يوسف عامة-مستجد-االول A110620

على فرج على يوسف عامة-مستجد-االول A110621

عثمان محمد على محمد يوسف عامة-مستجد-االول A110622

ابوالعنين محمود محمد يوسف عامة-مستجد-االول A110623

طاحون سرحان عبدالعزيز نصر يوسف عامة-مستجد-االول A110624


