
ارقام الجلوس ٠

القید:-انتساب موجه    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- عام    الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١صفحة رقم 

٤٩٠١احمد ابراهیم محمد محمود شعیب١٨٠٣٠١٠٠١٧

٤٩٠٢احمد جالل جالل الصافى بلبع١٨٠٣٠١٠٠٣٣

٤٩٠٣احمد حسن احمد الحوفى١٨٠٣٠١٠٠٣٧

٤٩٠٤احمد سعد سعید ریاض النوام١٧٠٣٠١٠٠٣٦

٤٩٠٥احمد صالح الدین حنفي صالح١٨٠٣٠١٠٠٧٠

٤٩٠٦احمد عادل عبدالعزیز عبدالغنى بیومى١٨٠٣٠١٠٠٧٦

٤٩٠٧احمد عبده سید احمد عبد الغني سید احمد١٧٠٣٠١٠٠٥٦

٤٩٠٨احمد عالء الدین واصف ریاض عماره١٨٠٣٠١٠٠٨٧

٤٩٠٩احمد عید منصور الشاذلي١٧٠٣٠١٠٠٦٥

٤٩١٠ادهم محمد عبد الحكم عبد الحمید مخیون١٨٠٣٠١٠١٢٤

٤٩١١اسامة محمد طلبة غریب حبیبه١٧٠٣٠١٠١٠٢

٤٩١٢اسراء احمد عبد السالم حمدى زویل١٨٠٣٠١٠١٣٢

٤٩١٣اسراء حمدي عبد الباسط ادم علي١٨٠٣٠١٠١٣٧

٤٩١٤اسراء دعبس خمیس احمد بشیر١٧٠٣٠١٠١٠٨

٤٩١٥اسراء ماهر شعبان هنداوى غازي١٧٠٣٠١٠١١٩

٤٩١٦اسالم السید رمضان محارم - م١٨٠٣٠١١٠٨٧

٤٩١٧اسالم جمال مصطفى ریاض١٨٠٣٠١٠١٥١

٤٩١٨اسماء احمد محمد مختار١٨٠٣٠١٠١٦٤

٤٩١٩اسماء احمد مختار محمد الداعر - د١٨٠٣٠١١٠٤١

٤٩٢٠اسماء عبد السالم عبد الاله عبد الفتاح سلطان١٨٠٣٠١٠١٦٨

٤٩٢١اسماء عبد اهللا الزاید عبدالجواد١٨٠٣٠١٠٩٥٧

٤٩٢٢اسماء محمد مصطفى شرنوبى الكومى١٨٠٣٠١٠١٧٧

٤٩٢٣االء حامد محمد محمد صالح١٨٠٣٠١٠١٨٦

٤٩٢٤االء خالد عبد العظیم محمد موسى١٨٠٣٠١٠١٨٧

٤٩٢٥االء رضا عبدالفتاح بیبرس١٨٠٣٠١١٠٣٦

٤٩٢٦االء محمد عبد النبى عبد اهللا١٧٠٣٠١٠١٥١

٤٩٢٧االء نصر محمد محمود الشرقاوي١٨٠٣٠١٠١٩٣

٤٩٢٨الشحات بیومى عبد الغنى جمعه١٨٠٣٠١٠١٩٧

٤٩٢٩الشیماء على حسن محمد عمران١٨٠٣٠١٠١٩٨

٤٩٣٠امانى احمد عطیه محمد على١٨٠٣٠١٠٢٠١

٤٩٣١امانى السید فتح اهللا عبدالرحمن نوار١٨٠٣٠١٠٢٠٢

٤٩٣٢امل سید الصافى دومه١٨٠٣٠١٠٢٠٦



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتساب موجه    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- عام    الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢صفحة رقم 

٤٩٣٣امل منصور محمود عبدالحلیم١٨٠٣٠١٠٩٦٠

٤٩٣٤امل نبیه بسیوني محمد الزهیري١٧٠٣٠١٠١٦٢

٤٩٣٥امنیة عمر عبد العزیز سعد الجمال١٨٠٣٠١٠٢١٦

٤٩٣٦امیرة السید امین بسیونى القونى١٨٠٣٠١١٠٤٨

٤٩٣٧امیره علي عبد المنعم قطب عبد العال١٧٠٣٠١٠١٨٠

٤٩٣٨امیره محمد محمد عشبه١٧٠٣٠١٠١٨٥

٤٩٣٩انجى سمیر حسین حسن غزالن١٨٠٣٠١٠٢٣١

٤٩٤٠ایة ابراهیم مساعد عبد النبى الطباخ١٧٠٣٠١٠١٩٣

٤٩٤١ایة شریف بكر السید الكفراوى١٨٠٣٠١٠٢٤١

٤٩٤٢ایة صالح عبد العزیز عطیه حمیده١٨٠٣٠١٠٢٤٢

٤٩٤٣ایة عبد السمیع عبد العزیز عبد السمیع عبد الجلیل١٨٠٣٠١٠٢٤٣

٤٩٤٤ایة عصام عبد الجواد عبد المعطي١٨٠٣٠١٠٢٤٥

٤٩٤٥ایة عید محمود عامر مهران١٧٠٣٠١٠٢١٠

٤٩٤٦ایة محمود جمعه منیسى البلیهى١٨٠٣٠١٠٢٤٩

٤٩٤٧ایلین هاني لطفي غالي١٨٠٣٠١٠٢٥١

٤٩٤٨ایمان اشرف عبد العزیز محمد البحیري١٨٠٣٠١٠٢٥٢

٤٩٤٩ایمان خالد مبروك امام مبروك١٨٠٣٠١٠٢٥٥

٤٩٥٠ایمان على هاشم جمعة١٨٠٣٠١١٠٤٧

٤٩٥١ایمان عماد محمد ابراهیم١٨٠٣٠١٠٢٦٤

٤٩٥٢ایمن حامد جابر ابراهیم - م١٧٠٣٠١٠٨٦٤

٤٩٥٣بسام محمد عبد العزیز محمد عمارة١٨٠٣٠١٠٢٧٩

٤٩٥٤بسمة صبحى محمد اسماعیل رشوان١٧٠٣٠١٠٢٣٧

٤٩٥٥بسنت حسین مصطفى حسین غانم١٨٠٣٠١٠٢٨٣

٤٩٥٦بسنت شعبان شفیق احمد سالمه١٧٠٣٠١٠٢٤٢

٤٩٥٧تقى ایمن عبد المنصف محمد كشك١٨٠٣٠١٠٢٨٥

٤٩٥٨جالل حمدي لطفي قفشیر١٧٠٣٠١٠٢٥٢

٤٩٥٩جمعه خمیس جمعه محمد رفاعى١٧٠٣٠١٠٢٥٦

٤٩٦٠حبیبة فتحي محمد محمد دراز١٨٠٣٠١٠٢٩٩

٤٩٦١حسام احمد العشري حداد١٧٠٣٠١٠٢٦٤

٤٩٦٢حسام خمیس الصافي عبد الغنى الشیمي١٨٠٣٠١٠٣٠٤

٤٩٦٣حسین محمد حسین شریف - م١٨٠٣٠١١١٥٧

٤٩٦٤خدیجه محمود محمد محمود باشا -د١٧٠٣٠١٠٧٩٦
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٤٩٦٥دالیا احمد لطفى عبد المجید١٨٠٣٠١٠٣٢٧

٤٩٦٦دعاء السعید عبد العزیز محمد سلیم١٨٠٣٠١٠٣٣٥

٤٩٦٧دعاء خمیس عبد المنعم دومه١٨٠٣٠١٠٣٣٧

٤٩٦٨دعاء عطیه توفیق عبد الغنى هیبه١٨٠٣٠١٠٣٣٩

٤٩٦٩دنیا احمد عبد الواحد طه عبد الواحد١٧٠٣٠١٠٢٨٨

٤٩٧٠دنیا اسامه ابراهیم محمد١٨٠٣٠١٠٣٤٢

٤٩٧١دینا فوزى احمد السید١٨٠٣٠١١٠٤٠

٤٩٧٢دینا محمد محمود مهدى١٧٠٣٠١٠٢٩٧

٤٩٧٣رحمة ولید محمد عباس نصار١٨٠٣٠١٠٣٦٠

٤٩٧٤رشا ابراهیم محمد ابراهیم عید١٨٠٣٠١٠٣٦١

٤٩٧٥رنا عماد عبد العزیز عمر١٨٠٣٠١٠٣٦٩

٤٩٧٦رنین طه احمد احمد براغیت١٨٠٣٠١٠٣٧٠

٤٩٧٧روان رضا فتحى رمضان اسماعیل١٨٠٣٠١٠٣٧٤

٤٩٧٨روضة اسامه على محمود ابو شبكه١٨٠٣٠١٠٣٧٦

٤٩٧٩روضة ربیع عبدالعزیز منصور١٨٠٣٠١٠٣٧٧

٤٩٨٠زیاد اشرف فرج بهجت راضى خضر١٨٠٣٠١٠٣٨٥

٤٩٨١زیاد السید ابراهیم السید عبد العال١٨٠٣٠١٠٣٨٦

٤٩٨٢زینب عید فؤاد محمد محمد  طنطاوى١٨٠٣٠١٠٣٩٠

٤٩٨٣سارة صالح محمد اسماعیل ابو حسن١٨٠٣٠١٠٣٩١

٤٩٨٤سارة عادل عبد اهللا محمد الشاذلي١٨٠٣٠١٠٣٩٢

٤٩٨٥سارة محمد احمد حسین احمد١٧٠٣٠١٠٣٤١

٤٩٨٦سارة محمود عبد المنعم صالح١٨٠٣٠١٠٣٩٥

٤٩٨٧سارة محمود محمد صالح عبد اهللا رشوان١٧٠٣٠١٠٣٤٤

٤٩٨٨سامى سمیر صبرى مرسي ابراهیم١٨٠٣٠١٠٣٩٨

٤٩٨٩سامیة احمد علي ابو سیف١٧٠٣٠١٠٣٥٠

٤٩٩٠سعد بهاء الدین سعد ابراهیم ابو خضره١٨٠٣٠١٠٤٠٤

٤٩٩١سعدیة هارون محمد قندیل١٨٠٣٠١٠٩٨٢

٤٩٩٢سعید احمد محمد احمد شاهین١٨٠٣٠١٠٤٠٨

٤٩٩٣سمیه نوح عوض ابو بكر عثمان١٨٠٣٠١١٠٧٥

٤٩٩٤سهیلة شعبان محمود محمد خطاب١٨٠٣٠١٠٤٢١

٤٩٩٥شاهنده رمزى محمد محمد الحریف١٨٠٣٠١٠٤٢٧

٤٩٩٦شروق عبد البصیر سالم توفیق١٨٠٣٠١٠٤٣٠
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٤٩٩٧شعبان محمود السید محمود رامون١٨٠٣٠١٠٤٣٤

٤٩٩٨شفاء محمد محمد محمد صالح١٨٠٣٠١٠٤٣٥

٤٩٩٩شیماء احمد سعید عمر محمود١٨٠٣٠١٠٤٣٨

٥٠٠٠شیماء بدوى محمدعبد العلیم اسماعیل١٨٠٣٠١٠٤٤٠

٥٠٠١صافیه مسعد السید ابراهیم عبده١٨٠٣٠١٠٤٤٥

٥٠٠٢ضحى محمد صبرى سید احمد سلطان١٨٠٣٠١٠٤٤٩

٥٠٠٣عاصم محمد عبد الفتاح عبد المقصود١٨٠٣٠١٠٤٥٣

٥٠٠٤عبد الحلیم صبرى عبد الحلیم عبد الجواد١٨٠٣٠١٠٤٥٦

٥٠٠٥عبد الحمید محمد سید احمد محمود عشیبه١٨٠٣٠١٠٤٥٩

٥٠٠٦عبد الرحمن عطیه رجب جاد١٧٠٣٠١٠٤١٢

٥٠٠٧عبد اهللا صبري عبد الفتاح مبروك السید١٨٠٣٠١٠٤٨٣

٥٠٠٨عبیر محمود محمد حسن الصعیدى١٨٠٣٠١٠٤٩٤

٥٠٠٩عز الدین رزق محمد زیدان١٨٠٣٠١٠٤٩٦

٥٠١٠عال سامى ابراهیم ابراهیم خنیسة١٨٠٣٠١٠٥٠٠

٥٠١١عالء الدین منصور جابر منصور١٨٠٣٠١٠٥٠١

٥٠١٢عالء محمد على شاهین - م١٨٠٣٠١١٠٩٨

٥٠١٣على اشرف محمد عبد الغني االقرع١٨٠٣٠١٠٥٠٤

٥٠١٤على فایز على حسین على١٨٠٣٠١٠٥٠٩

٥٠١٥على محمد على الحوشى - م١٨٠٣٠١١١٠٥

٥٠١٦عمر محمد حسین الفقى١٧٠٣٠١٠٤٦٠

٥٠١٧غاده حامد محمد محمد صالح١٧٠٣٠١٠٤٧٧

٥٠١٨فؤاد محمد فؤاد العریان١٨٠٣٠١٠٥٥٨

٥٠١٩فاطمة عادل سعد مصرى محارب١٨٠٣٠١٠٥٤٥

٥٠٢٠فاطمة ماهر ابراهیم ذكى١٨٠٣٠١٠٥٤٩

٥٠٢١فاطمة مكین ابو سیف عبد القوى١٨٠٣٠١١٠٤٦

٥٠٢٢كریم السید یوسف السید الزقم١٨٠٣٠١٠٥٦٥

٥٠٢٣كیرلس لمعى فهمى عیسى معوض١٨٠٣٠١٠٥٧١

٥٠٢٤لیلى محمد ابراهیم حسنى ابو النصر١٨٠٣٠١٠٥٧٧

٥٠٢٥مارینا ماهر ثابت فلتس١٧٠٣٠١٠٤٩٩

٥٠٢٦مبروك محمد كامل حسن الصفتى١٨٠٣٠١٠٩٩٣

٥٠٢٧محمد ابراهیم محمد شلتوت١٨٠٣٠١٠٥٨٧

٥٠٢٨محمد ابو المجد عبد الحلیم رزق١٨٠٣٠١٠٥٨٩
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٥٠٢٩محمد احمد محمد احمد زقزوق١٨٠٣٠١٠٦٠٠

٥٠٣٠محمد اشرف فاروق الدقاق١٧٠٣٠١٠٥١٩

٥٠٣١محمد السید یوسف الكومى ناصر١٨٠٣٠١٠٦١٠

٥٠٣٢محمد جابر السید ابراهیم العیسوي١٨٠٣٠١٠٦١٢

٥٠٣٣محمد جمال عبد الجلیل حمیده١٧٠٣٠١٠٥٣٠

٥٠٣٤محمد خمیس محمد الصغیر جنیدي١٨٠٣٠١٠٦٢٨

٥٠٣٥محمد رضا عبد الغني دغیش١٧٠٣٠١٠٥٤٠

٥٠٣٦محمد سعد جمعه عبد الحمید موسى١٧٠٣٠١٠٥٤٧

٥٠٣٧محمد سمیر محمد ابراهیم١٧٠٣٠١٠٥٥١

٥٠٣٨محمد صبحى على خالف - م١٨٠٣٠١١١١٨

٥٠٣٩محمد عبد الحفیظ عبد الرازق عبد الرحیم١٧٠٣٠١٠٥٥٧

٥٠٤٠محمد عبد العزیز حسن عبد العزیز الحصرى١٨٠٣٠١٠٦٥١

٥٠٤١محمد عبد الفتاح عبد السالم محمد النجار١٨٠٣٠١٠٦٥٢

٥٠٤٢محمد فؤاد محمد عبد الصمد١٧٠٣٠١٠٥٧٣

٥٠٤٣محمد فتحي ابوبكر محمود عبد الفتاح١٧٠٣٠١٠٥٧٥

٥٠٤٤محمد مسعد على الطنطاوى١٨٠٣٠١٠٦٧٨

٥٠٤٥محمد مصطفى محمد عبد الحمید جاویش١٨٠٣٠١٠٦٧٩

٥٠٤٦محمد ممدوح حسنى ذكى موسى١٨٠٣٠١٠٦٨٠

٥٠٤٧محمود ابراهیم منصور عالم - م١٨٠٣٠١١١٧٣

٥٠٤٨محمود احمد عبد الفتاح محمد ابو كلوب١٨٠٣٠١٠٦٩٤

٥٠٤٩محمود جمال اسماعیل السودانى١٨٠٣٠١٠٦٩٧

٥٠٥٠محمود خمیس عبد اهللا عامر١٨٠٣٠١٠٦٩٨

٥٠٥١محمود سید احمد عبده احمد ابو عیطه١٨٠٣٠١٠٧٠٢

e٥٠٥٢محمود محمد فتحى محمود جودة - ١٨٠٣٠١١١٨٢

٥٠٥٣محمود محمد كامل البنا١٨٠٣٠١٠٧١٤

٥٠٥٤محیى حلمى احمد القزاز١٨٠٣٠١٠٧٢٠

٥٠٥٥مروة مسعود منسى خمیس سعد١٧٠٣٠١٠٦٣٩

٥٠٥٦مصطفى احمد مصطفى زغیب - م١٨٠٣٠١١١٧٦

٥٠٥٧مصطفى عیسى محمد مشالى١٧٠٣٠١٠٦٥٠

٥٠٥٨مصطفى محمود محمد الغول١٨٠٣٠١٠٧٥٩

٥٠٥٩مصطفى مدحت محمد على فرحات١٨٠٣٠١٠٧٦٢

٥٠٦٠منار عزمى محمد محمد قریطم١٨٠٣٠١٠٧٧٠



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتساب موجه    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- عام    الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٦صفحة رقم 

٥٠٦١منة السید حافظ محمد١٨٠٣٠١٠٧٧٤

٥٠٦٢منة اهللا احمد المغربي الرفاعي١٧٠٣٠١٠٦٦٤

٥٠٦٣منة اهللا خالد ذكى  محمود سعد١٧٠٣٠١٠٦٦٥

٥٠٦٤منة اهللا لطفى محمد حزیمه١٨٠٣٠١٠٧٨٠

٥٠٦٥میادة صبري عبد المنعم خلیل الحناوي١٨٠٣٠١٠٧٩٦

٥٠٦٦میرنا باسم السید سید احمد١٨٠٣٠١٠٧٩٨

٥٠٦٧ناهد احمد محمد محمد سالم١٧٠٣٠١٠٦٩٤

٥٠٦٨نجوى هانى هلباوى التراس١٨٠٣٠١٠٨٠٨

٥٠٦٩ندا ایمن محروس محمد تكتك١٨٠٣٠١٠٨٠٩

٥٠٧٠ندى سیف النصر واعر عوض١٨٠٣٠١٠٨١٥

٥٠٧١نرمین احمد عبد الحمید الفتیانى١٧٠٣٠١٠٧١١

٥٠٧٢نرمین سعد عبد المقصود عوض حمیده١٨٠٣٠١٠٨٢٦

٥٠٧٣نرمین محمد احمد محمد بیومى١٨٠٣٠١٠٨٢٨

٥٠٧٤نرمین محمد سالم محمد النجار١٧٠٣٠١٠٧١٣

٥٠٧٥نسمة صابر رزق صابر ابو خالد١٨٠٣٠١٠٨٣٠

٥٠٧٦نور عبد اللطیف عبد الغنى عبد اللطیف صقر١٨٠٣٠١٠٨٣٩

٥٠٧٧نورة محمد عادل كمال ابو علو١٧٠٣٠١٠٧٢٢

٥٠٧٨نوره محمد رجب احمد خلف١٨٠٣٠١١٠٠٦

٥٠٧٩نیرة السعید حامد عطیه١٨٠٣٠١٠٨٥٧

٥٠٨٠نیرة حامد حسن شرف الدین١٨٠٣٠١٠٨٥٩

٥٠٨١هاجر خمیس حسن بسیونى١٨٠٣٠١٠٨٦٢

٥٠٨٢هاجر عماد یحیي حمد١٨٠٣٠١٠٨٦٤

٥٠٨٣هالة ابراهیم علي ابراهیم موسى١٨٠٣٠١٠٨٦٩

٥٠٨٤هالة ابراهیم محمد فضله عبد الرحمن الحلفاوى١٨٠٣٠١٠٨٧٠

٥٠٨٥هالة الشحات محمد غریب هندي١٨٠٣٠١٠٨٧١

٥٠٨٦هالة رضا السعید جنیدى١٨٠٣٠١٠٨٧٢

٥٠٨٧هبة اهللا خالد سعید البیسى١٧٠٣٠١٠٧٤٢

٥٠٨٨هبة سعد الدین سالم شعبان حسن١٨٠٣٠١١١٩٣

٥٠٨٩هبة صالح طلبه عثمان الدمیاطى١٨٠٣٠١٠٨٧٧

٥٠٩٠هبة عبد السمیع محمد قطب عیسى١٨٠٣٠١٠٨٧٨

٥٠٩١هدیر عالء ابراهیم بدر١٨٠٣٠١٠٨٨٥

٥٠٩٢هدیر ماهر على بیومى عبد الال - ن١٨٠٣٠١١١٢٠



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتساب موجه    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- عام    الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٧صفحة رقم 

٥٠٩٣هدیرعبد القوى ابراهیم احمد محمد سمك١٨٠٣٠١٠٨٨٧

٥٠٩٤هشام سعید ابراهیم على مطر١٧٠٣٠١٠٧٥١

٥٠٩٥هشام عباس محمد احمد عبد الرحمن١٧٠٣٠١٠٧٥٢

٥٠٩٦هشام محمد انور ابراهیم الصوالحى١٨٠٣٠١٠٨٩٣

٥٠٩٧هند عادل انور محمد توفیق صالح١٧٠٣٠١٠٧٥٧

٥٠٩٨هند عبد الباسط عبد السالم بطیخ١٨٠٣٠١٠٨٩٦

٥٠٩٩هند على على الصفتى١٨٠٣٠١١٠٤٢

٥١٠٠وائل جمال صالح السید عرفه١٧٠٣٠١٠٧٦١

٥١٠١والء رضا محمد عبید المسینى١٨٠٣٠١٠٩٠٥

٥١٠٢والء محمد حامد هنداوى - م١٨٠٣٠١١١٧٧

٥١٠٣والء منصور مبروك محمد١٨٠٣٠١٠٩٠٨

٥١٠٤یارا محروس حسن السید جمعه١٨٠٣٠١٠٩١٣

٥١٠٥یاسمین صدیق توفیق محمد لبزة١٨٠٣٠١١٠١٦

٥١٠٦یاسمین عادل عبد الرسول عبد المنعم هیكل١٨٠٣٠١٠٩١٨

٥١٠٧یاسمین محمد عبد اهللا محمد احمد السید١٨٠٣٠١١٠١٧

٥١٠٨یوستینا عماد عبده امین١٨٠٣٠١٠٩٣٠

٥١٠٩یوسف اسماعیل فتحي الصعیدي١٨٠٣٠١٠٩٣٤

٥١١٠یوسف سعید یوسف ابو حشیش١٧٠٣٠١٠٧٨٢

٥١١١احمد السید محمد محمد فضل - م١٨٠٣٠١١٢٥٧

٥١١٢احمد حسب عبد العال عامر - م١٨٠٣٠١١٢٥٨

٥١١٣محمود مصطفى احمد السكنیدى - م١٨٠٣٠١١٢٥٩

٥١١٤یوسف عبد الحمید یونس محمد - م١٨٠٣٠١١٢٦٠

٥١١٥یونس خالد یونس عبد الجید جاد بكر - م١٨٠٣٠١١٢٦١

٥١٥١ابراهیم انور على محمد عبد الرحیم١٧٠٣٠١٠٠٠٥

٥١٥٢ابراهیم جابر عبد السالم موسى بحیرى١٨٠٣٠١٠٠٠٣

٥١٥٣ابراهیم صالح عبد العظیم عبد الرحمن - د١٧٠٣٠١٠٧٨٨

٥١٥٥ابراهیم عبد اهللا فرغلي حسن١٧٠٣٠١٠٠٠٩

٥١٥٦ابراهیم محمد ابراهیم ابراهیم بدوى١٨٠٣٠١٠٠٠٧

٥١٥٧ابراهیم وحید رزق عبد الحفیظ نوفل١٨٠٣٠١٠٠١٠

٥١٥٨احمد ابراهیم عبد الجلیل عبد القوى العربى١٨٠٣٠١٠٩٤٨

٥١٥٩احمد ابراهیم محمد عبد الرازق الدسوقى١٨٠٣٠١٠٠١٦

٥١٦٠احمد احمد عبد الفتاح القویعى١٧٠٣٠١٠٠١٣



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتساب موجه    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- عام    الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٨صفحة رقم 

٥١٦١احمد بالل عبد المجید ابراهیم الجروانى١٨٠٣٠١٠٠٣٢

٥١٦٢احمد حسام الدین احمد عبد العزیز١٨٠٣٠١٠٠٣٦

٥١٦٣احمد حسن سعید فتحى المال١٨٠٣٠١٠٠٣٩

٥١٦٤احمد حسنى محمد عبد العاطى خفاجه١٨٠٣٠١٠٠٤١

٥١٦٥احمد حمدي السید احمد ابو عجور١٧٠٣٠١٠٠٢٧

٥١٦٦احمد خمیس بسیوني محمد عبد الوهاب١٨٠٣٠١٠٠٥٠

٥١٦٧احمد خمیس رجب محمود محمد بلتاجى١٧٠٣٠١٠٠٣٠

٥١٦٨احمد رجب اسماعیل عبد السالم عیاد١٨٠٣٠١٠٠٥٢

٥١٦٩احمد رضا عبد اللطیف جبریل١٨٠٣٠١٠٠٥٦

٥١٧٠احمد رضا محمد البردان١٧٠٣٠١٠٠٣٥

٥١٧١احمد رفعت عبد اهللا عبده١٨٠٣٠١٠٠٥٧

٥١٧٢احمد عادل عوض عبد العزیز حسن١٨٠٣٠١٠٠٧٧

٥١٧٣احمد عبد الصادق ابراهیم ابراهیم١٨٠٣٠١٠٠٧٩

٥١٧٤احمد عبده عبد الحمید عبد الجواد بدوى١٨٠٣٠١٠٠٨٥

٥١٧٥احمد عصام بیومي احمد محمد بدر١٧٠٣٠١٠٠٥٩

٥١٧٦احمد على على محمد ابودیاب١٧٠٣٠١٠٠٦١

٥١٧٧احمد على محمد عالء الدین١٧٠٣٠١٠٠٦٢

٥١٧٨احمد عماد احمد محمد النشرتي١٨٠٣٠١٠٠٨٩

٥١٧٩احمد عوض بسیونى باشا عماره١٨٠٣٠١٠٠٩٠

٥١٨٠احمد قطب احمد هالل - معادلة١٧٠٣٠١٠٨٠٧

٥١٨١احمد مجدى عبد السمیع رضوان١٧٠٣٠١٠٠٧٢

٥١٨٢احمد محمد ابراهیم السید الحبال١٨٠٣٠١٠٠٩٦

٥١٨٣احمد محمد احمد التیتى١٨٠٣٠١٠٠٩٧

٥١٨٤احمد محمد عبد الحمید محمد رجب١٨٠٣٠١٠١٠٢

٥١٨٥احمد محمد عبد المحسن الغرباوى١٨٠٣٠١٠١٠٥

٥١٨٦احمد محمد فتحى صالح رحیل١٨٠٣٠١٠١٠٧

٥١٨٧احمد محمد فوزى امین غراب١٧٠٣٠١٠٠٨٢

٥١٨٨احمد محمد ماهر محمد فتح اهللا١٨٠٣٠١٠١٠٨

٥١٨٩احمد محمد منصور امام١٨٠٣٠١٠١١٣

٥١٩٠احمد محمود اسماعیل محمد الفیشاوي١٧٠٣٠١٠٠٨٦

٥١٩١احمد مختار عطیه حسن موسى١٨٠٣٠١٠١١٧

٥١٩٢احمد ناصر عطا اهللا محمد الجزار١٨٠٣٠١٠١٢١



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتساب موجه    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- عام    الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٩صفحة رقم 

٥١٩٣احمد یسرى مصطفى حسین حسن١٧٠٣٠١٠٠٩٧

٥١٩٤ارسانى ایمن عزب حسن - م١٧٠٣٠١٠٨٦٦

٥١٩٥اسامة محمد عبد الحمید مصطفى عبد الغفار١٨٠٣٠١٠١٢٧

٥١٩٦اسراء انور عزت احمد بدیوى١٧٠٣٠١٠١٠٧

٥١٩٧اسراء رجب مازن فرحات رشوان١٧٠٣٠١٠١١٠

٥١٩٨اسراء كمال عبد اللطیف عطیه١٧٠٣٠١٠١١٨

٥١٩٩اسراء محمد السید عبد الحى مرعى١٨٠٣٠١٠١٤١

٥٢٠٠اسراء محمد عبد اللطیف عطا اهللا ابو عرب١٨٠٣٠١٠١٤٢

٥٢٠١اسالم احمد عبد الحلیم حسن أبو صالح١٨٠٣٠١٠١٤٩

٥٢٠٢اسالم حسن مرسى عتمان١٨٠٣٠١٠١٥٢

٥٢٠٣اسالم خمیس على السید١٨٠٣٠١٠١٥٣

٥٢٠٤اسالم عبد المقصود عثمان محمد١٨٠٣٠١٠١٥٧

٥٢٠٥اسالم محمد محمد احمد بخیت١٨٠٣٠١٠١٥٩

٥٢٠٦اسالم محمود عبد القادر عثمان فنیش١٨٠٣٠١٠١٦٠

٥٢٠٧اسماء اشرف كمال محمد السید عبد العال١٨٠٣٠١٠١٦٥

٥٢٠٨اسماء بسیونى الشوادفى مبرو ك - م١٧٠٣٠١٠٨٦٢

٥٢٠٩اسماء فتحى فكرى على عبد المعطى١٨٠٣٠١٠١٧٢

٥٢١٠اسماء محمد محمد احمد رزق١٨٠٣٠١٠١٧٦

٥٢١١اشرف محمد حسن محمود ابوشریبه١٧٠٣٠١٠١٤٠

٥٢١٢اشرف محمد رجائى عبد المنعم الحیوى١٨٠٣٠١٠١٨١

٥٢١٣اكرم احمد شوقي قرعلي١٧٠٣٠١٠١٤٤

٥٢١٤االء عبد العزیز عادل عبد العزیز١٨٠٣٠١٠١٨٩

٥٢١٥االء محمد محمود سلیمان محمود سلیمان١٧٠٣٠١٠١٥٤

٥٢١٦الحسین توفیق عوض عثمان١٨٠٣٠١٠١٩٤

٥٢١٧السید السید على عبد الفتاح - م١٧٠٣٠١٠٨٦٣

٥٢١٨امل حسن محمد حسن حجاج١٨٠٣٠١٠٢٠٥

٥٢١٩امنیة احمد السید احمد الحلوانى١٨٠٣٠١١٠٤٥

٥٢٢٠امنیة جمال عبد السالم عبد اللطیف١٨٠٣٠١٠٢١٣

٥٢٢١امنیة محمد احمد عثمان السید١٨٠٣٠١٠٢١٧

٥٢٢٢امنیة محمد اسماعیل عبد السالم١٧٠٣٠١٠١٦٨

٥٢٢٣امنیة مصطفى محمود شعبان١٧٠٣٠١٠١٧٠

٥٢٢٤امیرة رضا محمد السبیعى شحاتة١٨٠٣٠١٠٢٢٣



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتساب موجه    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- عام    الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٠صفحة رقم 

٥٢٢٥امیرة سعید غانم عبد العزیز عكاشه١٨٠٣٠١٠٢٢٥

٥٢٢٦امیرة عبد الفتاح بدران عبد الفتاح محمد السمهودى١٨٠٣٠١٠٢٢٦

٥٢٢٧امیرة على عبد السالم خلیل١٨٠٣٠١٠٢٢٧

٥٢٢٨امیره محمد احمد محمد عبد الواحد١٧٠٣٠١٠١٨٣

٥٢٢٩ایة احمد عبد الحمید ابراهیم عیسى١٨٠٣٠١٠٢٣٧

٥٢٣٠ایة جمال السید احمد  بدوى١٧٠٣٠١٠١٩٧

٥٢٣١ایة محمد عبدالسالم خلیفه١٨٠٣٠١١٠٧٤

٥٢٣٢ایمان ثابت محمود حسن١٨٠٣٠١١٠٤٤

٥٢٣٣ایمان زوزو احمد محمد النجار١٨٠٣٠١٠٢٥٦

٥٢٣٤ایمان شعبان محمد عبد المقصود حمزه١٨٠٣٠١٠٢٥٩

٥٢٣٥ایمان عبد المنعم سعد مبروك خلیل١٧٠٣٠١٠٢١٨

٥٢٣٦ایمان عطیه مصطفى محمد١٨٠٣٠١٠٢٦٢

٥٢٣٧ایمان فؤاد عبد القوى عالم١٧٠٣٠١٠٢١٩

٥٢٣٨ایمان محمد السید محمد الصیاد١٨٠٣٠١٠٢٦٦

٥٢٣٩ایمان محمد سلیمان محمد محمود سلیمان١٨٠٣٠١٠٢٦٧

٥٢٤٠ایمان محمد عبد العزیز كامل الدیب١٨٠٣٠١٠٢٦٨

٥٢٤١ایمان محمود احمد عبد الرحیم كشك١٨٠٣٠١٠٢٧٠

٥٢٤٢ایمن عرفان عبد الحلیم غالب١٧٠٣٠١٠٢٢٥

٥٢٤٣ایهاب محمد احمد على - م١٨٠٣٠١١١٥٤

٥٢٤٤بسمة محمد عبد الهادي السید زاید١٨٠٣٠١٠٢٨١

٥٢٤٥جمالت فتحى عبد اهللا  عتریس الشاذلى١٧٠٣٠١٠٢٥٧

٥٢٤٦جهاد حمدي راتب ناجي صالح١٨٠٣٠١٠٢٩٠

٥٢٤٧حازم فكرى عبد اهللا محمد١٨٠٣٠١١٢١٧

٥٢٤٨حبیبة السید ابراهیم السید الطنطاوى١٨٠٣٠١٠٢٩٦

٥٢٤٩حسام عمران محمود توفیق نایل١٧٠٣٠١٠٢٦٧

٥٢٥٠حسن ابراهیم حسن عقل -د١٧٠٣٠١٠٧٩٥

٥٢٥١حسن احمد حسنین احمد جمعه١٨٠٣٠١٠٣٠٧

٥٢٥٢حسن شعبان محى عبد الهادى١٨٠٣٠١٠٣٠٨

٥٢٥٣حسین النجیلى حسین عبد الحلیم عطیه١٨٠٣٠١٠٣١١

٥٢٥٤حسین طه عادل توفیق١٨٠٣٠١٠٣١٢

٥٢٥٥حسین عسران عبد النبي عبد الاله١٨٠٣٠١٠٣١٣

٥٢٥٦حمد اهللا حسین محمد عبد الحمید خمیس١٨٠٣٠١٠٣١٤



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتساب موجه    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- عام    الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١١صفحة رقم 

٥٢٥٧خلود مجدي احمد ابراهیم طه١٨٠٣٠١٠٣٢٢

٥٢٥٨دعاء جابر عبد العزیز خلیل١٧٠٣٠١٠٢٨٣

٥٢٥٩دعاء طاهر محمد عبد المعطى غریب١٨٠٣٠١٠٣٣٨

٥٢٦٠دنیا مصطفى محمد محمود هندى١٨٠٣٠١٠٣٤٥

٥٢٦١دینا فرج محمد احمد ابو شلبایه١٨٠٣٠١٠٣٤٧

٥٢٦٣رباب محمود حامد مبروك١٨٠٣٠١٠٣٥٥

٥٢٦٤ربیع ابراهیم محمد الحنبوشي١٧٠٣٠١٠٣٠٨

٥٢٦٥رحاب سعید زغلول ابو حوسه١٧٠٣٠١٠٣٠٩

٥٢٦٦رحاب عماد عبد الحمید طه١٧٠٣٠١٠٣١٠

٥٢٦٧رحاب ماهر عوض عبد الحلیم١٨٠٣٠١٠٣٥٧

٥٢٦٨رحمة محمد فتحى خورشید١٧٠٣٠١٠٣١١

٥٢٦٩رفیدة محمد حلمى محمد١٨٠٣٠١٠٣٦٤

٥٢٧٠رهف ماجد ابراهیم احمد عبد الرحمن الطحان١٨٠٣٠١٠٣٧١

٥٢٧١ریهام خالد السید احمد عبده١٨٠٣٠١٠٣٨٢

٥٢٧٢زیاد عزت محمد حماده حبیبة١٨٠٣٠١٠٣٨٩

٥٢٧٣زیاد محمد نجیب محمد حمادة - ن١٨٠٣٠١١١٤٤

٥٢٧٤سارة جابر عفیفى رمضان١٧٠٣٠١٠٣٣٣

٥٢٧٥سارة محمد عبده عبد العزیز ابو احمد١٧٠٣٠١٠٣٤٠

٥٢٧٦ساره رضا محمود عمران١٨٠٣٠١٠٣٩٧

٥٢٧٧سحر هشام خمیس سالم مصطفي١٧٠٣٠١٠٣٥٢

٥٢٧٨سعاد مصطفى  محمد السید على١٨٠٣٠١٠٤٠٣

٥٢٧٩سعد حلمى سعد احمد السروجى - م١٨٠٣٠١١١٥٩

٥٢٨٠سعد محمد الشحات سعد شیبة١٧٠٣٠١٠٣٥٤

٥٢٨١سعید حامد سعد سالم١٨٠٣٠١٠٤٠٩

٥٢٨٢سلمى ایهاب ابراهیم السید خضر١٨٠٣٠١٠٤١٠

٥٢٨٣سماء سمیر عبد الحمید عبده كوبج١٨٠٣٠١٠٤١٣

٥٢٨٤سماء عمران موسى مسعود ابو هدیمه١٨٠٣٠١١٠٧٣

٥٢٨٥سماء محمد عبد الخالق محمد عیاد١٨٠٣٠١٠٤١٤

٥٢٨٦سمر محمد محمد الحصافى القمحاوى١٨٠٣٠١٠٤١٦

٥٢٨٧سمیه ممدوح مصطفى محمد شعت١٨٠٣٠١٠٤١٨

٥٢٨٨سهیلة محمد مصطفى ابراهیم١٨٠٣٠١٠٩٨٣

٥٢٨٩سیف الدین السید على كرم - ن١٨٠٣٠١١١٢٣



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتساب موجه    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- عام    الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٢صفحة رقم 

٥٢٩٠شادى اشرف فتحى اسماعیل - ن١٧٠٣٠١٠٨٣٨

٥٢٩١شادى عالء شبل شبل المرشدى١٨٠٣٠١٠٤٢٥

٥٢٩٢شروق رمضان حسن محمود زقزوق١٨٠٣٠١٠٤٢٨

٥٢٩٣شرین محمود على على السقا١٨٠٣٠١٠٤٣٣

٥٢٩٤شفیق محمد شفیق مالك١٨٠٣٠١٠٤٣٦

٥٢٩٥شیماء عبد السالم عبد الاله عبد الفتاح سلطان١٨٠٣٠١٠٤٤٣

٥٢٩٦شیماء هشام سعد عوض خلیل١٧٠٣٠١٠٣٨٨

٥٢٩٧صالح اسامة صالح على الجندى١٨٠٣٠١٠٤٤٦

٥٢٩٨طارق جمال المهدى عبد الاله١٨٠٣٠١٠٤٥٠

٥٢٩٩طارق یحیى محمد السرحى١٨٠٣٠١٠٤٥١

٥٣٠٠عادل احمد احمد عبد الاله خلیل١٧٠٣٠١٠٣٩٨

٥٣٠١عادل محمود محمد محمود احمد حسن - م١٨٠٣٠١١١٦١

٥٣٠٢عبد الرحمن احمد فتحى على الصماد١٧٠٣٠١٠٤٠٦

٥٣٠٣عبد الرحمن حامد انور حامد رسالن١٧٠٣٠١٠٤٠٧

٥٣٠٤عبد الرحمن حسن محمد المنزالوى - م١٧٠٣٠١٠٩٠٧

٥٣٠٥عبد الرحمن عادل فتحى ابو شعره١٨٠٣٠١٠٤٦٥

٥٣٠٦عبد الرحمن محمد بهاء الدین السقا - ن١٨٠٣٠١١١٤٢

٥٣٠٧عبد الرحمن محمد محمدى ابراهیم زكى١٨٠٣٠١٠٤٦٩

٥٣٠٩عبد العزیز ابراهیم عبد العزیز عوض اهللا الدیب١٨٠٣٠١٠٤٧٣

٥٣١٠عبد العزیز السید عبد العزیز ابراهیم محمد١٨٠٣٠١٠٤٧٥

٥٣١١عبد العزیز محمد شحاته محمد ابو العنین١٧٠٣٠١٠٤٢٢

٥٣١٢عبد العزیز محمد فتحي عبد الرحمن١٨٠٣٠١٠٤٧٧

٥٣١٣عبد الكریم محمد عبد الكریم خطاب١٧٠٣٠١٠٤٢٥

٥٣١٤عبد اهللا حسن ابراهیم الضبع - م١٧٠٣٠١٠٨٨٤

٥٣١٥عبد اهللا خمیس حامد ابراهیم السمانى١٨٠٣٠١٠٤٨١

٥٣١٦عبد اهللا سلیمان فهیم سلیمان الدیب١٨٠٣٠١٠٤٨٢

٥٣١٨عبد اهللا مهدى محمد مصطفى عبده١٨٠٣٠١٠٤٨٨

٥٣١٩عبد الوهاب سید احمد عبد الوهاب عبد العزیز سید احمد١٨٠٣٠١٠٤٩١

٥٣٢٠عبده عوض عبد المنعم  فتح اهللا صالح١٨٠٣٠١٠٤٩٢

٥٣٢١عبیر عبد العاطى عبد الكریم عبد الحلیم١٨٠٣٠١٠٤٩٣

٥٣٢٢عال حماده فهیم عوض خطاب١٨٠٣٠١٠٤٩٩

٥٣٢٣على احمد محمود ابراهیم١٨٠٣٠١٠٥٠٣



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتساب موجه    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- عام    الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٣صفحة رقم 

٥٣٢٤على عبد الزین على محمد١٨٠٣٠١٠٥٠٧

٥٣٢٥على محمد احمد المغربى١٨٠٣٠١٠٥١٠

٥٣٢٦علي محروس احمد الحناوي١٧٠٣٠١٠٤٤٨

٥٣٢٧عماد حسن محمود حسن خلیل١٨٠٣٠١٠٥١٣

٥٣٢٨عمر جمال عبد الجواد طلبه١٨٠٣٠١٠٥١٤

٥٣٢٩عمر خالد امین سعدون١٨٠٣٠١٠٥١٥

٥٣٣٠عمر رضا مرسى شحاته رضوان١٧٠٣٠١٠٤٥٥

٥٣٣١عمر سلیمان غازى ابراهیم الجنیهى١٧٠٣٠١٠٤٥٦

٥٣٣٢عمر صالح مجاهد على١٨٠٣٠١٠٥١٧

٥٣٣٣عمر محمد احمد المنوفى١٨٠٣٠١٠٥١٨

٥٣٣٤عمر مختار عبد الستار عطیه١٧٠٣٠١٠٤٦٥

٥٣٣٥عمرو احمد توفیق على الشریف - م١٨٠٣٠١١١١٤

٥٣٣٦عمرو عادل عباس اسماعیل ناصح - م١٨٠٣٠١١١٦٦

٥٣٣٧عمرو فؤاد عامر السماحى١٧٠٣٠١٠٤٧٢

٥٣٣٨عمرو محمد جوهر ابراهیم محمود١٨٠٣٠١٠٥٢٩

٥٣٣٩غزالة عید عطیة صالح١٨٠٣٠١١٠٨١

٥٣٤٠فادى فرید عبد الرازق جاب اهللا١٨٠٣٠١٠٥٤١

٥٣٤١فاطمة عباس فتحى عبد المعطى١٨٠٣٠١٠٥٤٧

٥٣٤٢فاطمة مسعد سعد عبد اهللا تمراز١٨٠٣٠١٠٥٥١

٥٣٤٣فایز محمد شعبان محمد مبروك١٨٠٣٠١١٠٣٣

٥٣٤٤فوزي علي فوزي الجبار١٧٠٣٠١٠٤٨٢

٥٣٤٥فیروز طه على منصور خلف اهللا١٨٠٣٠١٠٥٥٩

e٥٣٤٦كریم ابراهیم صبحى القصاص -١٨٠٣٠١١٢٥٥

٥٣٤٧كریم احمد احمد احمد الدهبى١٨٠٣٠١٠٥٦٣

٥٣٤٨كریم محمد احمد محمد شعیب - م١٨٠٣٠١١١١٢

٥٣٤٩لبنى صبحي محمد عبد ربه العیسوى١٨٠٣٠١٠٥٧٢

٥٣٥٠لجین محمد محمد عبد البر الشباسى١٨٠٣٠١٠٥٧٣

٥٣٥١ماجد رامى حنا ابراهیم١٨٠٣٠١٠٥٧٨

٥٣٥٢مارینا عماد عبید جید١٨٠٣٠١٠٥٨١

٥٣٥٣مارینا میخائیل لبیب زكى جرجس١٨٠٣٠١٠٥٨٢

٥٣٥٤ماریو اشرف كمال یوسف سلیمان١٨٠٣٠١٠٥٨٣

٥٣٥٥متولى محمد متولى ابراهیم البرلسى - م١٨٠٣٠١١١٠١
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١٤صفحة رقم 

٥٣٥٦مجدى عبد المنعم السعدنى احمد١٨٠٣٠١٠٥٨٥

٥٣٥٧محمد ابراهیم محمد على زردق١٨٠٣٠١٠٥٨٨

٥٣٥٨محمد احمد اسماعیل على حمدان١٨٠٣٠١٠٥٩١

٥٣٥٩محمد احمد طلبة علي الحدیدي١٧٠٣٠١٠٥٠٧

٥٣٦٠محمد احمد عیسى محمود عیسى - ن١٧٠٣٠١٠٨٤٧

٥٣٦١محمد اشرف شحاته سلیم١٧٠٣٠١٠٥١٧

٥٣٦٢محمد السید محمد محمد مصباح - م١٨٠٣٠١١١١٠

٥٣٦٣محمد جابر محمد عبد النبى - م١٧٠٣٠١٠٨٩٥

٥٣٦٤محمد جمال حسینى عبد المجید ابو شوشه١٨٠٣٠١٠٦١٤

٥٣٦٥محمد حازم احمد احمد الصفتي١٨٠٣٠١٠٦١٨

٥٣٦٦محمد حمدى یوسف اباظه١٧٠٣٠١٠٥٣٥

٥٣٦٧محمد خالد محمد حامد كحلة - م١٧٠٣٠١٠٨٩٦

٥٣٦٨محمد خالد محمود الجنبیهى١٨٠٣٠١٠٦٢٦

٥٣٦٩محمد خیرى نصر حمیده١٨٠٣٠١٠٦٢٩

٥٣٧٠محمد رمضان شعبان حسن ابو خضره١٨٠٣٠١٠٦٣٤

٥٣٧١محمد سالم محمد التماوى بالل١٧٠٣٠١٠٥٤٥

٥٣٧٢محمد سعد سعید عبد الحمید - ن١٨٠٣٠١١١٨٩

٥٣٧٣محمد سلیمان حامد سلیمان المغربى١٨٠٣٠١٠٦٣٦

٥٣٧٤محمد شوقى محسن عبد اهللا عید١٨٠٣٠١٠٦٣٧

٥٣٧٥محمد صابر فؤاد عبد الحلیم  عطاهللا١٨٠٣٠١٠٦٣٨

٥٣٧٦محمد صبرى حسن سالمه - ن١٨٠٣٠١١٢٥٢

٥٣٧٧محمد صالح عبد الوهاب عبد الوهاب١٨٠٣٠١٠٦٤٣

٥٣٧٨محمد طه حسین محمود١٧٠٣٠١٠٥٥٥

٥٣٧٩محمد عبد القادر عتمان محمد عبد اللطیف١٧٠٣٠١٠٥٦٠

٥٣٨٠محمد عبد المعین الصغیر علي١٧٠٣٠١٠٥٦٢

٥٣٨١محمد علوي عبد الجواد بسیونى الشاذلي١٨٠٣٠١٠٦٦١

٥٣٨٢محمد عمر سعد السید الفقي١٧٠٣٠١٠٥٧١

٥٣٨٣محمد عوض السید مختار - م١٧٠٣٠١٠٩٠١

٥٣٨٤محمد عید قدرى محمد - م١٧٠٣٠١٠٩٠٢

٥٣٨٥محمد فتح اهللا محمد البسیوني الصاوى١٨٠٣٠١٠٦٦٥

٥٣٨٦محمد فكیه كمال محمد الشرقاوى١٧٠٣٠١٠٥٧٧

٥٣٨٧محمد كارم سعد عوض العتوى١٨٠٣٠١٠٦٦٦



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتساب موجه    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- عام    الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٥صفحة رقم 

٥٣٨٨محمد لبیب اسماعیل عبد الغني بدر الدین١٨٠٣٠١٠٦٦٩

٥٣٨٩محمد محمد ثابت الدیب١٨٠٣٠١٠٦٧٣

٥٣٩٠محمد محمود احمد دمیس - ن١٨٠٣٠١١١٣٥

٥٣٩١محمد محمود محمد محمود حمودة١٧٠٣٠١٠٥٨٤

٥٣٩٢محمد محى الدین رشوان عبد الحمید - ن١٧٠٣٠١٠٨٤٨

٥٣٩٣محمد مرسى مرسى محمد العبد١٨٠٣٠١٠٦٧٦

٥٣٩٤محمد مصطفى سعد زغلول الحوفى١٦٠٣٠١٠٦٣١

٥٣٩٥محمد ممدوح عبد الفتاح السید١٨٠٣٠١٠٦٨١

٥٣٩٦محمد هادي محمد یونس١٧٠٣٠١٠٥٩٢

٥٣٩٧محمود اسامة فتحى ابراهیم فیاله١٧٠٣٠١٠٥٩٦

٥٣٩٨محمود سامى محمد ابو العنین١٨٠٣٠١٠٦٩٩

٥٣٩٩محمود سمیر عبداهللا محمد البواب١٨٠٣٠١١٠٣٤

٥٤٠٠محمود صابر محمد محمد - د١٧٠٣٠١٠٨٥٢

٥٤٠٢محمود عبد الفتاح رمضان فتح اهللا الجزار - م١٨٠٣٠١١١٠٣

٥٤٠٣محمود عبد اهللا عنتر عبد اهللا الصاوى١٨٠٣٠١٠٧٠٦

٥٤٠٤محمود عبد المطلب عوف خطاب حسوب١٧٠٣٠١٠٦١٤

٥٤٠٥محمود عبد المنعم زیدان عبد العال زیدان١٨٠٣٠١٠٧٠٨

٥٤٠٦محمود عبد المنعم محمد مندور١٧٠٣٠١٠٦١٥

٥٤٠٧محمود كامل مصطفى مراد١٧٠٣٠١٠٦٢٠

٥٤٠٨محمود محمد عبد اهللا عبد المجید١٨٠٣٠١٠٧١٢

٥٤٠٩محمود مسعد بدیوي محمد بدیوي١٨٠٣٠١٠٧١٦

٥٤١٠مدیحة بسیونى عبد الجواد عبد الرسول شاهین١٨٠٣٠١١٠٠٠

٥٤١١مروة صبحى عبد الرحمن جاد اهللا الولید١٨٠٣٠١٠٧٢٤

٥٤١٢مروة مجدي قباري احمد مصطفى١٧٠٣٠١٠٦٣٧

٥٤١٣مروة محمود موافى احمد١٨٠٣٠١٠٧٢٧

٥٤١٤مریم احمد محمود رأفت راضى١٨٠٣٠١٠٧٣٠

٥٤١٥مریم محمد عطیه عبد الحفیظ١٨٠٣٠١٠٧٣٦

٥٤١٦مصطفى احمد عبد العزیز عبد الوهاب عمارة١٨٠٣٠١٠٧٤١

٥٤١٧مصطفى احمد محمود حربي١٨٠٣٠١٠٧٤٢

٥٤١٨مصطفى السعید حسین العطار - م١٧٠٣٠١٠٩٠٤

٥٤١٩مصطفى السید خیرت السید١٨٠٣٠١٠٧٤٤

٥٤٢٠مصطفى جمال الدین منیب جنیدي١٧٠٣٠١٠٦٥٦



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتساب موجه    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- عام    الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٦صفحة رقم 

٥٤٢١مصطفى عصام حسن باشا١٨٠٣٠١٠٧٥٢

٥٤٢٢مصطفى عیاد السید على المغربى١٨٠٣٠١٠٧٥٣

٥٤٢٣مصطفى عید معوض جمده١٨٠٣٠١٠٧٥٤

٥٤٢٤مصطفى محمد السید عبد الحلیم عرفه١٨٠٣٠١٠٧٥٧

٥٤٢٥مالك سعد السید محمود البربري١٧٠٣٠١٠٦٦١

٥٤٢٦منار محمود عدس شریف١٨٠٣٠١٠٧٧٢

٥٤٢٧منة اهللا ابراهیم علي رجب یوسف منصور١٨٠٣٠١٠٧٧٥

٥٤٢٨منة اهللا طارق صالح یوسف١٨٠٣٠١٠٧٧٩

٥٤٢٩منى جمال احمد على الشاذلى١٨٠٣٠١٠٧٨٣

٥٤٣٠منى رأفت وهبى غازى الشناوى١٨٠٣٠١٠٧٨٤

٥٤٣١مها وجیة مصطفى عبد الجواد صالح١٨٠٣٠١٠٧٨٧

٥٤٣٢مهند محمد ابراهیم شرف الدین١٧٠٣٠١٠٦٧٣

٥٤٣٣مهند محمود محمد السعید ابو سمرة١٧٠٣٠١٠٦٧٤

٥٤٣٤مى جمال محمد محارب١٨٠٣٠١٠٧٩١

٥٤٣٥مى خالد رمضان حسن القزعه١٨٠٣٠١٠٧٩٣

٥٤٣٦مى سعید محمد المصرى١٨٠٣٠١٠٧٩٤

٥٤٣٧میار اشرف ابراهیم سالم١٨٠٣٠١١٠٠٣

٥٤٣٨میرنا رضا على جاد١٧٠٣٠١٠٦٨٢

٥٤٣٩مینا سامى عزیز فرج١٨٠٣٠١٠٨٠١

٥٤٤٠نادیه عماد نسیم روفائیل١٨٠٣٠١٠٨٠٥

٥٤٤١ناصر على محمد عبد السالم حسب اهللا١٧٠٣٠١٠٦٩١

٥٤٤٢ندى بسیونى احمد قطب خطاب١٨٠٣٠١٠٨١١

٥٤٤٣ندى حلمى عبد الحلیم جمعة الجنبیهى١٨٠٣٠١٠٨١٢

٥٤٤٤ندى محمد على محمد البولینى١٨٠٣٠١٠٨٢٠

e٥٤٤٥ندى محمود عمر محمود عمر -١٨٠٣٠١١١٨١

٥٤٤٦نرمین ضیف اهللا عبد الرؤف یوسف١٨٠٣٠١٠٨٢٧

٥٤٤٧نصرة اسماعیل محمد عبد اهللا جعفر١٨٠٣٠١٠٨٣١

٥٤٤٨نعمة احمد رمضان عثمان عمر١٧٠٣٠١٠٧١٤

٥٤٤٩نورا كامل فؤاد محمد الحنتوشى١٨٠٣٠١٠٨٤١

٥٤٥٠نوران خالد حسن بركات١٨٠٣٠١٠٨٤٤

٥٤٥١نوران محمد محمد كریم عبد الرازق١٨٠٣٠١٠٨٤٥

٥٤٥٢نورهان إبراهیم عبود محمد جاب اهللا١٨٠٣٠١٠٨٤٧



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتساب موجه    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- عام    الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٧صفحة رقم 

٥٤٥٣نورهان رضا صبرى المصرى١٨٠٣٠١٠٨٤٩

٥٤٥٤نورهان طارق محمد عبد المقصود على١٨٠٣٠١٠٨٥٠

٥٤٥٥نورهان هشام عبد القادر عبد السالم  البنا١٨٠٣٠١٠٨٥٤

٥٤٥٦نیرة ابراهیم بدرشان عمران١٨٠٣٠١٠٨٥٦

٥٤٥٧هاجر احمد كمال احمد عبده١٨٠٣٠١٠٨٦١

٥٤٥٨هاجر طارق عطیة محمد عطیة١٧٠٣٠١٠٧٣٣

٥٤٥٩هدى فتح اهللا عبد الغفار اسماعیل١٨٠٣٠١٠٨٨٢

٥٤٦٠هدیر محمود حرب محمد مصطفى١٨٠٣٠١٠٨٨٦

٥٤٦١هشام محمد ابراهیم مبارك١٨٠٣٠١٠٨٩٢

٥٤٦٢همت محمد على منصور منصور١٨٠٣٠١١٠٠٩

٥٤٦٣هند عصام توفیق خبیز١٧٠٣٠١٠٧٥٩

٥٤٦٤وفاء حسن حسین عبدربه١٨٠٣٠١١٠٧٦

٥٤٦٥وفاء خمیس محمد خمیس١٨٠٣٠١١٢٥٣

٥٤٦٦وفاء نصر عبد اهللا یوسف بربر١٧٠٣٠١٠٧٦٦

٥٤٦٧والء احمد عبد الواحد سید احمد الخولى١٨٠٣٠١٠٩٠٣

٥٤٦٨والء محمد صالح محمد صالح١٨٠٣٠١٠٩٠٧

٥٤٦٩ولید لؤى محمد فهمى نوار١٨٠٣٠١٠٩٠٩

٥٤٧٠یارا شعبان الحسینى الحسینى سالم - ن١٨٠٣٠١١١٢٩

٥٤٧١یاسمین حمدى محمد الزلبانى١٨٠٣٠١١٠١٣

٥٤٧٢یاسمین خلیفة عبد الفتاح خلیفة القصاص١٨٠٣٠١١٠١٤

٥٤٧٣یاسمین رضا محمد كشحت١٨٠٣٠١٠٩١٧

٥٤٧٤یاسمین عادل محمد عبد القوى ناصر١٨٠٣٠١٠٩١٩

٥٤٧٥یاسمین محمد عبد العزیز خلیفه١٨٠٣٠١٠٩٢٢

٥٤٧٦یاسمین محمود رمضان بهنسى قمح١٨٠٣٠١٠٩٢٣

٥٤٧٧یاسمینا سعید احمد احمد الشامى١٨٠٣٠١٠٩٢٥

٥٤٧٨یحى عالء الدین عبد الجواد اسماعیل ابو حسین١٨٠٣٠١٠٩٢٧

٥٤٧٩یوسف جمال محمد صبحى نونو منصور١٨٠٣٠١١٢٥٤

٥٤٨٠یوسف حمدى عطیة محمد عیسي١٨٠٣٠١٠٩٣٨

٥٤٨١یوسف سعید محمد قاسم سلیمان١٧٠٣٠١٠٧٨١

٥٤٨٢محمد احمد زكى حافظ زكى١٧٠٣٠١٠٥٠٦

٥٥٠١ابانوب یوسف عوض مرقص١٧٠٣٠١٠٠٠٣

٥٥٠٢ابرار سمیر ابراهیم ابراهیم سالم١٦٠٣٠١٠٠٠١



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتساب موجه    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- عام    الحاله:- الكل
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رقم الجلوساالسمالكود

١٨صفحة رقم 

٥٥٠٣احمد انور محمد سرور١٧٠٣٠١٠٠٢٢

٥٥٠٤احمد جواد عبد الرحمن عبد الجلیل١٧٠٣٠١٠٠٢٣

٥٥٠٥احمد رجب عبد العلیم حماد١٧٠٣٠١٠٠٣٤

٣٥٥٠٦احمد رمضان عبد الغنى عبد القوى العطار -١٦٠٣٠١٠٢٤٦

٥٥٠٧احمد عادل عبد المقصود العلقامى١٦٠٣٠١٠٠١٧

٥٥٠٨احمد عبد الجواد اسماعیل یونس - م١٧٠٣٠١٠٨٩١

٣٥٥٠٩احمد عبد اهللا مرسى محمد  -١٦٠٣٠١٠٢٥٢

٣٥٥١٠احمد كرم محمد بخیت محمود خاطر -١٦٠٣٠١٠٢٣٢

٥٥١١احمد محمد السید الصفتى١٧٠٣٠١٠٠٧٥

٥٥١٢احمد نصر ابو الفتوح علي غطاس١٧٠٣٠١٠٠٩٤

٥٥١٣احمد هشام احمد العزب نوفل١٦٠٣٠١٠٠٣٣

٥٥١٤اسامه عبد الحلیم احمد حجاب١٦٠٣٠١٠٠٣٤

٥٥١٥اسالم الشحات السعید عید حبیب -م١٦٠٣٠١٠٦٠٥

٥٥١٦اسالم رضا ابو بكرعبده بیومى١٦٠٣٠١٠٠٤٤

٣٥٥١٧اسماء عادل رزق عوض سویف -١٦٠٣٠١٠٤٦٩

٥٥١٨السید رضا السید غازى محمد -م١٦٠٣٠١٠٥٧٠

٥٥١٩الهام محمد محمد حسن - د١٧٠٣٠١٠٧٩٢

٣٥٥٢٠امجد محمد ابراهیم الخولى  -١٦٠٣٠١٠٢٧٦

٥٥٢١امل محمد رمضان عبد العزیز الطویل١٦٠٣٠١٠٦٥٩

٥٥٢٣ایة محمد حامد مسعود١٦٠٣٠١٠٠٥٣

٥٥٢٤ایة محمد عبد الواحد سلیمان البحري١٧٠٣٠١٠٢١٢

٥٥٢٥ایمان عبده محمد عبد الدایم الفقى١٦٠٣٠١٠٢٨٥

٥٥٢٦ایمن محمود عبد المنصف احمد زكي١٦٠٣٠١٠٠٥٨

٣٥٥٢٧تغرید حامد محمد على ابو شرابیة -١٦٠٣٠١٠٤٧٢

٥٥٢٨جرجس نبیل شكرى عبد المسیح عوض اهللا١٧٠٣٠١٠٢٥١

٥٥٢٩حسام السید محمد حسین ابو لیلة١٦٠٣٠١٠٥٢٥

٥٥٣٠حسن رفعت حسن رحال - م١٧٠٣٠١٠٨٧٧

٣٥٥٣١حسین على حسین على مهدى -١٦٠٣٠١٠٤٧٤

٥٥٣٢حماده جمعه السید شاهین -م١٦٠٣٠١٠٥٨١

٥٥٣٣خالد جمال عبد الناصر عبده ابراهیم على١٦٠٣٠١٠٠٧٥

٣٥٥٣٤خالد محمد محمود محمد طعان -١٦٠٣٠١٠٤٧٥

٥٥٣٥دالیا عبد المحسن عبد الحمید عباسى١٧٠٣٠١٠٢٨٢
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٥٥٣٦رانیا فوزى محمد عبد القوى الفیومى١٧٠٣٠١٠٣٠٥

٥٥٣٧رشا محجوب طه حسین العباسى١٦٠٣٠١٠٥٤٦

٣٥٥٣٨زیاد طاهر كامل حافظ شعبان  -١٦٠٣٠١٠٣٢٤

٥٥٣٩زینب صالح عبد المعز علي جنیدى١٧٠٣٠١٠٣٣٢

٥٥٤٠سارة رضا حامد مصطفي عبد الحافظ١٧٠٣٠١٠٣٣٥

٥٥٤١سارة محمود عبد الحمید محمد عامر١٧٠٣٠١٠٣٤٣

٥٥٤٢سعد مصطفى محمد حسن خرابه١٧٠٣٠١٠٣٥٥

٥٥٤٣سلمى عبد المنعم محمد ابراهیم سعد١٧٠٣٠١٠٣٥٩

٥٥٤٤سندس رمضان یوسف عشرى الفقى١٧٠٣٠١٠٣٦٩

٥٥٤٥شاهر اسماعیل اسماعیل محمد الشریف - م١٧٠٣٠١٠٨٨٠

٥٥٤٦شروق على ابراهیم السروجى -د١٦٠٣٠١٠٥١٦

٥٥٤٧صابرین غزال صالح عباس طایل١٧٠٣٠١٠٣٩٠

٥٥٤٨عادل عبد الحمید محمد حماده١٧٠٣٠١٠٣٩٩

٥٥٤٩عبد الرحمن ابراهیم راغب ابراهیم عبده١٧٠٣٠١٠٤٠٣

٣٥٥٥٠عبد الرحمن عبد الواحد زكى دعنون -١٦٠٣٠١٠٣٤١

٥٥٥١عبد المحسن محمد عبد المحسن الشریف قریطم١٧٠٣٠١٠٤٣٣

٥٥٥٢عبد المنعم خلیل السید على حسن١٧٠٣٠١٠٤٣٥

٥٥٥٣على قاسم محمد على الصالحى -م١٦٠٣٠١٠٥٨٧

٥٥٥٤عمر محمد فؤاد حسن الحوفى١٧٠٣٠١٠٤٦٤

٣٥٥٥٥عمرو السید على السید ابو هاشم -١٦٠٣٠١٠٣٥٤

٥٥٥٦محمد ابراهیم حسن زیدان١٧٠٣٠١٠٥٠٢

٥٥٥٧محمد ابراهیم شعبان مصطفى دمیس -ن١٦٠٣٠١٠٦٢٨

٥٥٥٨محمد احمد محمد انور اسماعیل١٦٠٣٠١٠١٣٤

٥٥٥٩محمد احمد محمود رسالن عبد الوارث١٧٠٣٠١٠٨١٩

٣٥٥٦٠محمد جمال یس موسى حمد -١٦٠٣٠١٠٣٧٣

٥٥٦١محمد حامد عبد الرحمن عدالن عیاد١٧٠٣٠١٠٥٣٢

٥٥٦٢محمد رفیق محمد عبد القوى  إسماعیل١٧٠٣٠١٠٥٤٢

٥٥٦٣محمد شعبان محمد البیاض - م١٧٠٣٠١٠٨٩٨

٥٥٦٤محمد عاصم عبد الخالق فؤاد منازع -م١٦٠٣٠١٠٥٧٢

٥٥٦٥محمد عبد الخالق حسن عطیه غلیش١٧٠٣٠١٠٥٥٨

٣٥٥٦٦محمد عزیز جابر السید ابو العال -١٦٠٣٠١٠٣٨٣

٣٥٥٦٧محمد كامل محمد على عثمان الحبشى -١٦٠٣٠١٠٣٨٦
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٣٥٥٦٨محمد منصور عثمان محمد عطا -١٦٠٣٠١٠٣٩١

٥٥٦٩محمود ابراهیم شحاته عبد الوهاب خورشید١٦٠٣٠١٠١٦٢

٥٥٧٠محمود جمعة محمد ابراهیم السراج -م١٦٠٣٠١٠٥٧٨

٥٥٧١محمود رضا محمد صالح حسن١٧٠٣٠١٠٦٠٤

٣٥٥٧٢محمود شبل عبد القادر السید زین الدین -١٦٠٣٠١٠٣٩٩

٥٥٧٣محمود محمد على عبد الجلیل- وافد١٦٠٣٠١٠٦٤٢

٥٥٧٤محمود محمد محمود اللبودى١٦٠٣٠١٠١٦٧

٥٥٧٥محمود نصر محمود صالح الجالى -ن١٦٠٣٠١٠٦١٢

٥٥٧٦مرزوق السید بسیونى حسین خلیل١٧٠٣٠١٠٦٣١

٥٥٧٧مصطفى عادل خلیل عبد الغفار عبد المجید١٧٠٣٠١٠٦٤٧

٥٥٧٨مصطفى یسرى مصطفى شلبى١٦٠٣٠١٠١٧٦

٥٥٧٩معتز ابراهیم على حسن ابراهیم -م١٦٠٣٠١٠٥٦٩

٥٥٨٠منار اسامة محمد محمود راضي١٧٠٣٠١٠٦٦٢

٥٥٨١میادة محمود علي الخوالقة١٧٠٣٠١٠٦٨٠

٥٥٨٢نور الدین احمد محمود عطیة -م١٦٠٣٠١٠٥٦٦

٣٥٥٨٣نورا جبریل محمد یوسف -١٦٠٣٠١٠٤٣٠

٥٥٨٤هاجر عبد اهللا ناجد عبد اهللا١٦٠٣٠١٠٢٠٠

٥٥٨٥هدیر موسى رشدى مهدى اآلمین١٦٠٣٠١٠٢٠٤

٣٥٥٨٦هشام محمد فاروق الطودى حجازى -١٦٠٣٠١٠٤٤٤

٣٥٥٨٧هویدا خمیس الشرنوبى یوسف عبد السالم -١٦٠٣٠١٠٤٤٦

٥٥٨٨ولید سامى مصطفى محمد ابو السعود١٦٠٣٠١٠٤٩٩

٥٦٠١ابو بكر محمد عبد المنعم نعیم١٤٠٣٠١١٣١٩

٥٦٠٢احمد ابراهیم السید موسى -ن١٤٠٣٠١١٠٩٣

٥٦٠٣احمد ابراهیم نعیم عامر١٤٠٣٠١٠٥١٩

٥٦٠٤احمد عبد الحلیم عبد الوهاب عبد الحلیم١٤٠٣٠١٠٦٤٤

٥٦٠٥احمد فوزى سالمة السید الشال١٤٠٣٠١١٠٢٥

٥٦٠٦اسامة اشرف خطاب محمد١٤٠٣٠١١٠٢٧

٥٦٠٧اسراء عادل قطب حبور - طنطا١٧٠٣٠١٠٩٦٢

٥٦٠٨اسراء محفوظ فتحى عثمان١٦٠٣٠١٠٢٦٦

٥٦٠٩اسماء حسن على حسن عبد الحلیم -م١٦٠٣٠١٠٦٠١

٥٦١٠اسماء خمیس مختار سعد ادریس١٨٠٣٠١١٢١٦

٥٦١١الفت عبود احمد عطیة - عذر١٤٠٣٠١٠٧١٤
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٥٦١٢امینة محمد فتح اهللا الخیاط - ف١٤٠٣٠١١١٠٦

٥٦١٣انس محمود مبروك نصر١٦٠٣٠١٠٠٥٠

٥٦١٤ایمان رجب فتح اهللا محمد الوكیل١٤٠٣٠١٠٥٩٣

٥٦١٥ایمان سمیر عبد الهادى محمد ابو مندور١٦٠٣٠١٠٢٨٤

٥٦١٦ایمان محمد رمضان عثمان١٦٠٣٠١٠٢٨٩

٥٦١٨جمیل محمد جمیل محمد طه١٤٠٣٠١٠٤٣٥

٥٦١٩حسناء خمیس عبد الحمید السید المنزالوى١٤٠٣٠١١٠٤٦

٥٦٢٠خلود محمد محمد  محمد سنجق١٤٠٣٠١٠٧٥٦

٥٦٢١دعاء نصر فایز منصور١٤٠٣٠١٠٦٠٤

٥٦٢٢سیف سامى عبد العال احمد١٦٠٣٠١٠٧٢٣

٥٦٢٣شریف احمد شعبان احمد -م١٦٠٣٠١٠٦٠٣

٥٦٢٤شیماء ممدوح بسیونى ابراهیم صالح١٤٠٣٠١٠٥٨٢

٥٦٢٥صابرین محمد عبد العظیم احمد بدیر١٣٠٣٠١٠٢٦٩

٥٦٢٦طارق محمد سعد ابراهیم١٤٠٣٠١٠٦٧٨

٥٦٢٧عبد الرحمن على حسنین السواح - م١٦٠٣٠١٠٥٦٠

٥٦٢٨عبده سعید احمد محمد الجمال - د١٦٠٣٠١٠٥٠٧

٥٦٢٩على الشحات محمد دومه١٤٠٣٠١٠٨٩٠

٥٦٣٠على وجیه على محمد على١٦٠٣٠١٠١١٦

٥٦٣١غادة مخیمر غانم سعد١٤٠٣٠١٠٥٨٤

٥٦٣٢محمد حامد محمد حسن االشقر١٦٠٣٠١٠١٣٨

٥٦٣٣محمد محمود اسماعیل على احمد١٤٠٣٠١٠٩٥٣

٥٦٣٤محمد محمود محمد على عبد الرحیم١٤٠٣٠١٠٨١٥

٥٦٣٥ندى عبد الاله محمد عبد الرؤوف قطب١٤٠٣٠١١١٤٥

٥٦٣٦نهاله عبد العلى كاظم منصورى١٤٠٣٠١٠٠٣٤

٥٦٣٧نور خمیس جمعه على جبر -ن١٦٠٣٠١٠٦١٥

٥٦٣٨هانى خمیس حامد عوض حنفى١٤٠٣٠١٠٥٤١

٥٦٣٩هدى صبرى حامد على١٤٠٣٠١٠٦٠٥

٥٦٤٠هشام عالء الدین محمد السعید احمد١٤٠٣٠١٠١٩٣

٥٦٤١هیثم طارق ابراهیم سالم حمودة١٦٠٣٠١٠٤٤٧

٥٦٤٢وسام محمد رجب محمد خاطر١٤٠٣٠١٠٥٢٩

٥٦٤٣یوسف محمد عبد الغنى محمد یوسف١٤٠٣٠١١٣١٣

٥٦٤٤میرفت فایز محمد محمود عوض١٤٠٣٠١٠٦١٤


