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االسمالحالهرقم الجلوسم

احمد السید ابو طالب سلطان14501

احمد بھجت عبدالعزیز سالم24502

احمد جالل محمد احمد طعیمة34503

احمد جمال عبداللطیف مجاھد البكراوى44504

احمد دخل هللا عبدالغنى عبدالحلیم54505

احمد رمضان احمد محمد64506

احمد صابر عبدهللا مصطفى عامر74507

احمد طارق العزب عبده عید84508

احمد فرج عاشور إمام مصطفى94509

احمد ماھر عبد النبى سالم104510

احمد محمد احمد احمد شحاتھ114511

احمد محمد زكى عبدالصمد 124512

احمد محمد عبدالمؤمن على 134513

احمد محمود احمد محمد144514

احمد محمود محمد احمد عطیة154515

احمد مصطفى السید عبد الحلیم على164516

احمد مصطفى محمود عبدالحمید174517

احمد یاسر یحى حسین محمد عبدالقادر184518

اسراء أحمد جودة محمد محمد194519

اسراء عالم عبدالسید عبدالمقصود204520
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اسماء عبدالحلیم عبدالفتاح محمد الطوخى14521

اسماء محرم محمد على موسى24522

امانى احمد عبدالغنى السید شریف34523

امنیة اشرف ھالل كامل خلیل44524

أمنیة طھ مأمون محمد54525

امیرة ابو الفتوح محمد عبدالحمید64526

ایمان محمد محمد سید الزیاتى74527

آیھ جمال عبدالعزیز عبدالعزیز84528

آیھ جمال مرسى احمد مرسى 94529

آیھ ناصر الدسوقى شبل104530

حازم رضا عبدالرحمن زیدان114531

حامد صالح جودة متولى124532

حسام حسن محروس عبد الفتاح134533

حسنى محمد حسنى محمد رمضان144534

حسین اشرف حسین ابراھیم154535

رضوى عبدالناصر بیومى صالح خشب164536

ریم سعید ابراھیم عبدالحلیم شبانھ174537

ریھام سعید ابراھیم عبدالحلیم شبانھ184538

سلمى خالد عبد االلھ ابو على 194539

سلمى محمد محمود نایل204540

شیماء رضا فوزى عبدالرازق14541
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شیماء سمیر زكى طلبھ طلب24542

عاصم خالد محمد حمد عرمان34543

عبدالحكیم عاصم محمود اإلودن44544

عبدالحلیم مصطفى عبدالحلیم عبدالفتاح54545

عبدالغنى طھ عبدالغنى عبدالوھاب64546

عال احمد سعید الجندى 74547

على صبحى محمد عبده محمد84548

عمر مصطفى عبدالوھاب حامد السید94549

غادة نبیل محمد عطیة 104550

فاطمة أبو الغیط صبیح ابراھیم114551

فكرى عوض فكرى شوربة124552

كامل نجیب السید احمد نعامھ 134553

كریم السید محمد عوض 144554

محمد السید محمد الشاطر 154555

محمد السید محمد عبدالعلیم زھرة164556

محمد السید محمد عبدهللا174557

محمد حسن محمد أحمد حجازى 184558

م الح 194559 محمد جمال أحمد إبرا

محمد رجب محمد عمرو204560

محمد سالمة سید أحمد مصلحى 14561

محمد صالح الدین أبوالفتوح على24562
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محمد عادل محمد عوده مطیر34563

 محمد عبدهللا عبدهللا على عزب44564

محمد عصام محمد السیدق54565

محمد عالء الدین محمد عامر 64566

محمد عالء عزیز عبدالصادق 74567

محمد على محمد على بندق 84568

 محمد فیصل  شعبان على محمد94569

محمد محمد اسماعیل ابراھیم فرج104570

محمد محمود محمد على حافظ114571

محمود احمد سعد عبدالسمیع124572

محمود اشرف محمد شریف شریف134573

محمود سید عبدالرحیم محمد144574

محمود صبحى یوسف الصغیر ابو احمد154575

محمود عبدهللا سید سعید مرسى164576

محمود فتوح عبدالخالق حسنین معارك174577

محمود محمد الشحات یوسف184578

 محمود محمد عبدالرحمن سلیمان194579

محمود محمد محمود محمد سعد204580

مروة خالد السید علیوة الجمل14581

 مریم كرم عدیل جورجى24582
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 مصطفى صفوت مصطفى رجب34583

 مصطفى محمود حسین محمود شبانة44584

 معاذ عبدالغنى السید ابراھیم54585

 مغاورى حسین عبدالفتاح  حسین64586

 نصر رضا جودة نصر74587

 نورھان وجدى عبدالنبى قاسم84588

 ھدیر صبحى عبداللطیف حسن94589

 ھدیر عبدالحمید محمود عواد104590

والء كمال مروان الطوخى ھدھود114591

 یوسف شاكر السید عبدالستار124592

یوسف عبدالناصر یوسف سید حمدان134593
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احمد السید احمد موسى 14401

اسامة یحیى محمد عوض 24402

امیرة عصام الدین حجاب عبدالفتاح 34403

آیھ محمد عبدالحلیم بیومى 44404

بدر ناجى ابراھیم سالم 54405
سامح جمال عبدالموجود متولى 64406
سحر سمیر محمد الطوخى 74407

شروق الفداوى محمود احمد الناغى 84408

شروق رضا توكل محمد احمد94409

عبداللطیف طھ السید طھ سید احمد104410

كریم مصطفى على بدیر رجب 114411

محمد حاتم عبدالحى السكرى 124412

محمد سعید سعد زغلول محمد حسن 134413

محمود أشرف فاروق عبدالمؤمن جاد144414

محمود طارق محمود خلیل محمود154415

 محمود عبدالجلیل محمد عبدالجلیل164416

محمود محسن محمد صبحى 174417

مریم محمود رفعت محمود عبداللطیف 184418
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منى محمد إبراھیم عبدهللا 194419

نیرة ھاشم محمد قندیل 204420

نیفین اشرف مھدى محمد 214421

ھاجر إیھاب فتحى عبدالفتاح224422

ھاجر محمود عبدالوھاب حجازى 234423

ھند على محمد عبدالغنى على 244424

یاسمین عصام الدین محمد عبدالجواد متولى254425

االسمالحالهرقم الجلوسم

د حامد محمد القفاص14201 أحمد الس

د ن عفان 24202 أحمد الس

احمد سعد شحاته ع سعد34203

دالفتاح محمد 44204 م ع أحمد حمدى إبرا

دالعال 54205 أحمد رشاد ع ع

دالمطلب 64206 دالمطلب احمد ع أحمد ع

أحمد عزت شحاته متو 74207

ج السحي 84208 د ف أحمد محمد س

دالمعز 94209 أحمد محمد طه ع

زق104210 دالع دالغ ع احمد محمود ع

ز محمد 114211 دالع ه ع أحمد وج

در محمدق124212 دالفتاح  أسامه محمد ع
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د سالمة 134213 أسماء أحمد محمد الس

الل144214 دالرحمن  د ع إسالم أسامة الس

د الواجد محمد 154215 اض ع إسالم ر

مان أسامة محمد أحمد عزت 164216 إ

د 174217 مان عادل حسن مصط ع إ

دالعا تر 184218 مان مصط ع إ

أالء محسن حل احمد شحاته 194219

دالسميع مصط 204220 د ع ة الس آ

دالحق ع 214221 ة محمد ع آ

ب224222 حسام الدين حس يوسف حب

سوى 234223 ر صالح ع ع دعاء طا

د قاسم بر 14224 اد حمدى الس ز

در24225 ــــع محمد  دالعال أبو سحر ع

د سالم 34226 ز ع دالع سما حل ع

اس يوسف44227 د  دالرحمن عاطف ع ع

دالفتاح الجندى 54228 دالرحمن مجاب ع ع

ر 64229 دالغ حسن الظا شام ع دالرحمن  ع

ج 74230 د ف صل الس د ف ع

ع محمد ع الحف ق84231

م محمد عوض  94233 محمد إبرا

اشم محمد سالمة 104234 محمد أبو

محمد عفیفى محمد عفیفى  عبدالعال114235
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محمد محمد  على عطیة حسوبة 124236

محمد محمود رمضان قاسم 134237

س 144238 س مطاوع يو محمد يو

اد 154239 ز مراد ع دالع من ع محمود أ

د أحمد فرغ 164240 مروان أحمد وح

م 174241 د الفتاح إبرا ل ع مصط ن

دالجواد184242 ملك جمال من محمد حل ع

دالغ رمضان 194243  ع ع

ف 204244 داللط دالواجد محمد ع ندى خالد ع

د القادر عمر 214245 ندى محسن محمد ع

لوزة224246 ة  نوران مجدى محمد عط

د البيو234247 ت الس اله محمد خ

احمد إبراھیم حسن محمودخ2442481


