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جـ//١٣٠٠٢ا:نوب مسري منري عزيز٨٠٠١

جـ//١٣٠٠٣ابتسام اسامه ابوالعال مدبوىل٨٠٠٢

دمحم على الطباخ٨٠٠٣ ججـ١٣٠٠٤ابرار عبداملنعم 

دمحم عبدون ادريس٨٠٠٤ ل١٣٠٠٥ابرار عمر 

ل١٣٠٠٦ابراهيم امحد ابراهيم ابوحسن٨٠٠٥

جـ//١٣٠٠٧ابراهيم بدران زغلى على الشامى٨٠٠٦

ل١٣٠٠٨ابراهيم رجب ابراهيم السيد شامه٨٠٠٧

ل١٣٠٠٩ابراهيم سعيد سعداوى سيد٨٠٠٨

جـ//١٣٠١٠ابراهيم عالء ابراهيم خلف٨٠٠٩

دمحم٨٠١٠ ل١٣٠١١ابراهيم عمرو حممود 

دمحم على٨٠١١ ١٣٠١٢X Xابراهيم لطفى 

دمحم٨٠١٢ دمحم عبداملعبود  ١٣٠١٣X Xابراهيم 

جـ//١٣٠١٤ابراهيم حممود ابراهيم سليمان عبدالعاطى٨٠١٣

دمحم شرف الدين٨٠١٤ ١٣٠١٥Xابراهيم حممود متوىل 

جـ//١٣٠١٨ابوالقاسم حممود على ابوضيف٨٠١٥

جـ//١٣٠١٩ابوبكر مجال نوح السيد٨٠١٦

دمحم زين امحد ابوعيانه٨٠١٧ ١٣٠٢١Xاحالم 

ل١٣٠٢٢امحد ابراهيم بسيوىن عبداحلميد ابوشنب٨٠١٨

دمحم٨٠١٩ جـ//١٣٠٢٣امحد ابراهيم دسوقى 

جـ//١٣٠٢٤امحد السيد ابراهيم عالم٨٠٢٠

١٣٠٢٧X Xامحد امين السيد الدسوقى الشيخ٨٠٢١

جـ//١٣٠٢٨امحد امين امني السبكى٨٠٢٢

ججـ١٣٠٢٩امحد امين على امحد ابوشعيشع٨٠٢٣

جـ//١٣٠٣٠امحد مجال عباس رمضان٨٠٢٤

دمحم الغزfوى٨٠٢٥ ججـ١٣٠٣٢امحد حامد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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ججـ١٣٠٣٣امحد محدى فتحى حسن٨٠٢٦

جـ//١٣٠٣٤امحد محيد منصور محيد٨٠٢٧

جـ//١٣٠٣٥امحد خضر امحد سيد٨٠٢٨

١٣٠٣٦Xامحد رافت رمضان الشناوى٨٠٢٩

ل١٣٠٣٧امحد ربيع شحاته عبدالقادر٨٠٣٠

ل١٣٠٣٨امحد سعد صابر ابراهيم العبساوى٨٠٣١

جـ//١٣٠٣٩امحد سليمان حسني سالمه٨٠٣٢

ل١٣٠٤٠امحد مسري زكى حافظ٨٠٣٣

جـ//١٣٠٤١امحد مسري لطفى امحد مربوك٨٠٣٤

جـ//١٣٠٤٢امحد شبل مصطفى املال٨٠٣٥

دمحم عيساوى٨٠٣٦ ١٣٠٤٣Xامحد شحات ربيع 

دمحم عواض٨٠٣٧ ل١٣٠٤٤امحد شوقي امحد 

دمحم احلفناوى٨٠٣٨ جـ//١٣٠٤٥امحد صبحي 

ل١٣٠٤٦امحد صربى شعبان عبداحلميد٨٠٣٩

ل١٣٠٤٧امحد صالح زموط امساعيل٨٠٤٠

ل١٣٠٤٨امحد صالح عبداحلفيظ سليمان٨٠٤١

ل١٣٠٤٩امحد طارق عيد عبدالقادر٨٠٤٢

دمحم على٨٠٤٣ ل١٣٠٥٠امحد عادل 

١٣٩٣٣Xامحد عادل معوض حسني٨٠٤٤

ل١٣٠٥٢امحد عبدالعزيزعيد وهدان٨٠٤٥

١٣٠٥٣X Xامحد عبدهللا امحد الزهريى٨٠٤٦

١٣٩٣٤X Xامحد عبداملنعم عبده حممود٨٠٤٧

جـ//١٣٠٥٥امحد عنرت امحد حممود٨٠٤٨

دمحم الورداىن٨٠٤٩ ل١٣٠٥٦امحد عيد 

ل١٣٠٥٧امحد فايز امحد عبدالعليم حمجوب٨٠٥٠
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دمحم امحد٨٠٥١ ل١٣٠٥٨امحد قطب 

ل١٣٠٥٩امحد كامل خلف هاشم عبدالعال٨٠٥٢

ل١٣٩٣٥امحد ماهر كامل سيد٨٠٥٣

جـ//١٣٠٦٠امحد جمدى ذكرى عبدالوهاب٨٠٥٤

دمحم امحد سيف النصر٨٠٥٥ ل١٣٠٦١امحد 

دمحم امحد عبداحلميد مفتاح٨٠٥٦ جـ//١٣٠٦٢امحد 

دمحم ابوشوشه٨٠٥٧ دمحم امحد  جـ//١٣٠٦٣امحد 

دمحم السيد مرشدى٨٠٥٨ جـ//١٣٠٦٤امحد 

دمحم عبداحلميد حسيب٨٠٥٩ ١٣٠٦٦Xامحد 

دمحم توفيق٨٠٦٠ دمحم عبدالدامي  ١٣٠٦٧Xامحد 

دمحم٨٠٦١ دمحم عبدالعزيز عبداملنعم  جـ//١٣٠٦٨امحد 

دمحم امساعيل٨٠٦٢ دمحم  جـ//١٣٠٧١امحد 

دمحم حممود مصطفى٨٠٦٣ ل١٣٠٧٢امحد 

دمحم٨٠٦٤ دمحم مصطفى  ل١٣٠٧٣امحد 

دمحم مهدى امحد عويضه٨٠٦٥ جـ//١٣٠٧٤امحد 

ججـ١٣٠٧٥امحد مدحت منصور امساعيل٨٠٦٦

جـ//١٣٠٧٦امحد مديح حممود حسن٨٠٦٧

جـ//١٣٠٧٧امحد مصطفى ابراهيم مصطفى عبدالرازق٨٠٦٨

دمحم٨٠٦٩ ل١٣٠٧٨امحد ممدوح امني 

١٣٠٧٩X Xامحد ممدوح نبيه عيد٨٠٧٠

ل١٣٠٨٠امحد منصور سلمى محد٨٠٧١

ججـ١٣٠٨١امحد هاىن شوقى عبداحلميد ابوحسن٨٠٧٢

دمحم حنيش٨٠٧٣ ل١٣٠٨٢امحد �سر 

ل١٣٠٨٣امحد يسرى صاحل عبدالسيد ابوخليفه٨٠٧٤

جـ//١٣٠٨٤اروى عماد ابراهيم كامل٨٠٧٥
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١٣٠٨٥Xاروى هاىن امحد اخلميسى٨٠٧٦

دمحم٨٠٧٧ ١٣٠٨٦Xاسامه محاده فتحى 

ل١٣٠٨٧اسامه حممود سيد عبداجليد٨٠٧٨

ل١٣٠٨٨اسامه جنار ادم سعد٨٠٧٩

ل١٣٠٨٩اسراء ابراهيم عبداحلليم ابراهيم٨٠٨٠

جـ//١٣٠٩٠اسراء امحد على ابراهيم٨٠٨١

جـ//١٣٠٩١اسراء امحد فاضل يس٨٠٨٢

دمحم ابوالوفا امحد٨٠٨٣ جـ//١٣٠٩٢اسراء امحد 

دمحم حسني٨٠٨٤ ل١٣٠٩٣اسراء امحد 

جـ//١٣٠٩٥اسراء الدسوقى سيد امحد ابراهيم ابو عاصى٨٠٨٥

جـ//١٣٠٩٦اسراء رمضان مصطفى عبدالرمحن٨٠٨٦

جـ//١٣٠٩٧اسراء سباعى امحد السيد٨٠٨٧

جـ//١٣٠٩٨اسراء سعيد شعبان عيسى٨٠٨٨

جـ//١٣٠٩٩اسراء سالمه عبدالعظيم خليل٨٠٨٩

دمحم نوار٨٠٩٠ ججـ١٣١٠١اسراء عبدالوهاب 

جـ//١٣١٠٢اسراء عزت عبدالعزيز على٨٠٩١

جـ//١٣١٠٣اسراء على املغازى عبداملعطى٨٠٩٢

جـ//١٣١٠٤اسراء غريب سليمان عبدالعزيز٨٠٩٣

دمحم ابوالغيط خبيت٨٠٩٤ ١٣١٠٥Xاسراء 

دمحم٨٠٩٥ دمحم شاهني  جـ//١٣١٠٦اسراء 

دمحم٨٠٩٦ دمحم عبدالوهاب  جـ//١٣١٠٧اسراء 

دمحم عبد احلميد احلوىف٨٠٩٧ جـ//١٣١٠٨اسراء �سر 

دمحم اسعد اخلضرجى٨٠٩٨ جـ//١٣١٠٩اسعد 

جـ//١٣١١٠اسالم سامى حسب هللا عبدالفتاح٨٠٩٩

ل١٣١١١اسالم سليمان السيد حجازى محد٨١٠٠
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١٣١١٢Xاسالم عشرى عبداحلميد خضريه٨١٠١

ل١٣١١٣اسالم عصام الدين رجب عبدالرازق٨١٠٢

دمحم على٨١٠٣ جـ//١٣١١٤اسالم على 

ل١٣١١٥اسالم فارس زاكى على٨١٠٤

دمحم٨١٠٥ ١٣١١٦Xاسالم فتحى امحد 

جـ//١٣١١٧اسالم منصور على رجب الشورجبى٨١٠٦

١٣٩٣٨Xاسالم هاىن مرضى امحد٨١٠٧

ل١٣٩٣٩اسالم �سر عبدالعظيم عبدالعزيز٨١٠٨

دمحم ابوسكينه٨١٠٩ جـ//١٣١١٨امساء ابراهيم 

جـ//١٣١١٩امساء امحد شحاته امحد٨١١٠

جـ//١٣١٢٠امساء السيد ابراهيم السعيد ابراهيم٨١١١

ل١٣١٢١امساء بريك مبارك بريك سامل٨١١٢

ل١٣١٢٢امساء حامت امحد حممود الشناوى٨١١٣

جـ//١٣١٢٣امساء حامد سرور السوداىن٨١١٤

جـ//١٣١٢٤امساء محاده السيد امحد٨١١٥

دمحم �نساوى٨١١٦ دمحم  جـ//١٣١٢٦امساء سعيد 

جـ//١٣١٢٧امساء سليمان حممود سليمان االصفر٨١١٧

جـ//١٣١٢٨امساء عماد امحد جابر اجلمل٨١١٨

جـ//١٣١٢٩امساء حممود عبداحلليم امحد الغندور٨١١٩

١٣١٣٠Xامساء معروف مبارك حسني٨١٢٠

جـ//١٣١٣١امساء fجى خلف على امحد٨١٢١

ل١٣١٣٢امساعيل فراج معروف مكايد٨١٢٢

دمحم شحات السيد سنه٨١٢٣ جـ//١٣١٣٣اشرف 

دمحم نوار٨١٢٤ دمحم  جـ//١٣١٣٤اشرف 

دمحم حيى عبدهللا٨١٢٥ جـ//١٣١٣٥اشرف 
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دمحم نصر بدير صوار٨١٢٦ جـ//١٣١٣٦اشكيناز 

ل١٣١٣٧اصاله ادهم امساعيل امساعيل عوض هللا٨١٢٧

جـ//١٣١٣٨االء السيد السيد البواب٨١٢٨

دمحم عبده٨١٢٩ جـ//١٣١٣٩االء امين رمضان 

ججـ١٣١٤٠االء خليل عطيه حسن الصروه٨١٣٠

جـ//١٣١٤١االء عبدالرحيم امحد زيدان٨١٣١

دمحم متوىل الشراويدى٨١٣٢ جـ//١٣١٤٢االء عصام 

ل١٣١٤٣االء عماد خريى عبدالقادر موسى٨١٣٣

دمحم عبدالسالم٨١٣٤ جـ//١٣١٤٤االء كمال 

دمحم السيد على سامل٨١٣٥ ججـ١٣١٤٥االء 

دمحم حسن القرماىن٨١٣٦ جـ//١٣١٤٦االء 

دمحم عبدالرازق عاشور اجلندى٨١٣٧ جـ//١٣١٤٧االء 

ل١٣١٤٨االء وجيه حسني امحد حسني٨١٣٨

١٣١٤٩Xاحلسن سيد مصطفى صابر٨١٣٩

ل١٣١٥٠السيد املتوىل السيد بردع٨١٤٠

دمحم حسن حسني٨١٤١ جـ//١٣١٥١السيد رمضان مجعه 

جـ//١٣١٥٢السيد عبدالكرمي السيد عبدهللا٨١٤٢

دمحم٨١٤٣ دمحم السيد  جـ//١٣١٥٣السيد 

دمحم٨١٤٤ ل١٣١٥٤الشيماء حسام الدين حممود كامل 

جـ//١٣١٥٥الشيماء صربى فاروق حممود خليل٨١٤٥

جـ//١٣١٥٦الشيماء هاىن رجب حسن زغلول٨١٤٦

دمحم املتوىل السيد املتوىل٨١٤٧ ججـ١٣١٥٧املتوىل 

دمحم على ابراهيم٨١٤٨ جـ//١٣١٥٨امال 

جـ//١٣١٥٩اماىن رضا حممود عرب٨١٤٩

دمحم العر:وى٨١٥٠ جـ//١٣١٦٠امل ابراهيم 
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جـ//١٣١٦١امل رضا عبدالفتاح السعداوى٨١٥١

دمحم عبدهللا يوسف مرجان٨١٥٢ جـ//١٣١٦٢امل 

جـ//١٣١٦٣امنيه اشرف عبدالعزيز عبداللطيف٨١٥٣

جـ//١٣١٦٤امنيه قاسم مجعه حسانني٨١٥٤

دمحم حسن طه شواده٨١٥٥ جـ//١٣١٦٥امنيه 

دمحم خلف حممود٨١٥٦ جـ//١٣١٦٦امنيه 

دمحم ابو ا�د٨١٥٧ ججـ١٣٠٠١امنيه مسعد 

ل١٣١٦٧امري امحد امام سنوسى٨١٥٨

دمحم املناخلى٨١٥٩ جـ//١٣١٦٨امري حسن 

ل١٣١٦٩امري محدى ابراهيم عوض٨١٦٠

ججـ١٣١٧٠امريه ابراهيم القطب ابراهيم عبدهللا٨١٦١

دمحم شاهني٨١٦٢ جـ//١٣١٧١امريه اشرف 

دمحم عبدالرمحن٨١٦٣ ١٣١٧٢Xامريه امين عبدهللا 

دمحم٨١٦٤ ججـ١٣١٧٣امريه مجال شحات 

ججـ١٣١٧٤امريه خالد رشاد السيد عبيد٨١٦٥

دمحم على عطيه٨١٦٦ دمحم  جـ//١٣١٧٥امريه 

جـ//١٣١٧٦امينه كمال املتوىل اجلمال٨١٦٧

دمحم مصطفى شعالن٨١٦٨ ججـ١٣١٧٧انس امحد 

دمحم الفار٨١٦٩ ججـ١٣١٧٨انور جرب عطيه 

دمحم على سيد امحد املعداوى٨١٧٠ جـ//١٣١٧٩اهداء 

ججـ١٣١٨٠ا�ت نبوى بدير امحد محزه٨١٧١

جـ//١٣١٨١ايريىن خملص سليمان حلمى٨١٧٢

جـ//١٣١٨٢اميان ابراهيم رفاعى فكرى حسني٨١٧٣

دمحم قدحيه٨١٧٤ ١٣١٨٣Xاميان ابراهيم حممود شوقى 

ججـ١٣١٨٤اميان السعيد طه جاب هللا عبده٨١٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//١٣١٨٥اميان حسني احملمدى الديش٨١٧٦

دمحم٨١٧٧ دمحم حسن  جـ//١٣١٨٦اميان محاده 

جـ//١٣١٨٧اميان خريى رجب اللبيدى٨١٧٨

١٣١٨٨Xاميان رجب امني مصطفى٨١٧٩

جـ//١٣١٨٩اميان سامى السيد املاحى٨١٨٠

دمحم قابيل٨١٨١ ١٣١٩٠Xاميان سامى رزق 

ججـ١٣١٩١اميان سعيد عبدالعظيم صربه٨١٨٢

دمحم حممود حسني٨١٨٣ جـ//١٣١٩٣اميان 

جـ//١٣١٩٤اميان حممود ابراهيم شوشان٨١٨٤

ججـ١٣١٩٥اميان حممود امحد عبدالنىب عيسى٨١٨٥

دمحم امحد سلمى٨١٨٦ ججـ١٣١٩٦ايناس صالح 

ججـ١٣١٩٧ايه امحد عبدالعليم ابراهيم العلواىن٨١٨٧

ل١٣١٩٨ايه امحد نبوى جاد مصطفى٨١٨٨

ل١٣١٩٩ايه اسامه السيد شحاته٨١٨٩

دمحم طعيمه٨١٩٠ جـ//١٣٢٠٠ايه حسني 

١٣٢٠١X Xايه سيد عثمان على ابوزيد٨١٩١

دمحم ابو النصر الطور٨١٩٢ ججـ١٣٢٠٢ايه عاطف 

ججـ١٣٢٠٣ايه على ابراهيم شومان٨١٩٣

دمحم على حافظ٨١٩٤ ١٣٢٠٤Xايه على 

ل١٣٢٠٥ايه فؤاد على على fيل٨١٩٥

دمحم٨١٩٦ جـ//١٣٢٠٦ايه كمال الضبع رضوان 

م١٣٢٠٧ايه جمدى عباس امحد٨١٩٧

م١٣٢٠٨ايه حممود سعيد الفار٨١٩٨

جـ//١٣٢٠٩ايه معيوف انور عبدالقادر٨١٩٩

دمحم سعدون٨٢٠٠ ١٣٢١١X Xايه يسري 
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جـ//١٣٢١٢ايهاب ابوزيد عبدالونيس  عنيش٨٢٠١

جـ//١٣٢١٣ايهاب خالد حامد مشاىل٨٢٠٢

جـ//١٣٢١٤ايهاب عالء امحد مشس٨٢٠٣

دمحم حسن سعد٨٢٠٤ ١٣٢١٥Xايهاب وليد 

جـ//١٣٢١٦بسام وائل السيد منهى٨٢٠٥

ل١٣٢١٧بسمله سامى عبداملطلب امحد نوىب٨٢٠٦

جـ//١٣٢١٨بسمله وليد سليمان امحد عوض٨٢٠٧

ججـ١٣٢١٩بسنت امحد عطيه السمالوطى٨٢٠٨

ل١٣٢٢٠بسنت اسامه يوسف زكى ميخائيل٨٢٠٩

دمحم مواىف٨٢١٠ ١٣٢٢١Xبسنت السيد حسني 

١٣٢٢٢X Xبسنت مجال ابراهيم الدسوقى عبدالفتاح٨٢١١

جـ//١٣٢٢٣بسنت حيى حممود رزق٨٢١٢

جـ//١٣٢٢٤بالل قاسم عبداملطلب شفيق٨٢١٣

جـ//١٣٢٢٥بوسى خالد خبيت سيد٨٢١٤

ل١٣٢٢٦بوال فادى جرجس فرج منصور٨٢١٥

دمحم السيد السيد عمران٨٢١٦ ١٣٢٢٧Xبيان 

جـ//١٣٢٢٨بيرت اجمد فليب قوسه٨٢١٧

ججـ١٣٢٢٩بريلنىت مأمون السيد حجاب٨٢١٨

ل١٣٢٣٠بيشوى فايز عبداملسيح جندى٨٢١٩

ل١٣٢٣١بيشوى مدحت رمسى سليمان٨٢٢٠

١٣٢٣٢Xتسنيم فتحى حسن ابواليزيد٨٢٢١

دمحم الصاوى٨٢٢٢ جـ//١٣٢٣٣تغريد عمر الصاوى 

ججـ١٣٢٣٤تقى بسيوىن امساعيل بسيوىن زرير٨٢٢٣

جـ//١٣٢٣٥توحيده جمدى عاشور مسينه٨٢٢٤

جـ//١٣٢٣٦مجعه رمضان مجعه عفيفى السقا٨٢٢٥
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ل١٣٢٣٧مجيل عبدهللا مجيل عبدهللا جاويش٨٢٢٦

ل١٣٢٣٨جهاد لبيب عبيد عبدالقوى يونس٨٢٢٧

دمحم امحد درويش٨٢٢٨ ١٣٢٣٩Xجهاد 

١٣٢٤٠X Xجورج وصفى روبيه صديق جرجس٨٢٢٩

١٣٢٤١Xحامد عبدالقادر حامد سعد خنيسه٨٢٣٠

ل١٣٢٤٢حبيبه هللا عبدالعظيم حافظ عبدالعظيم حسب هللا٨٢٣١

جـ//١٣٢٤٣حبيبه طارق على على٨٢٣٢

دمحم السيد٨٢٣٣ ل١٣٢٤٥حسام حسن عبدالاله 

جـ//١٣٢٤٦حسام حسن عبداملنعم سيد امحد٨٢٣٤

دمحم السراجى٨٢٣٥ دمحم مصطفى  ل١٣٢٤٧حسام 

ل١٣٢٤٨حسن على سعد حسن البهنساوى٨٢٣٦

١٣٢٤٩Xحسن فنجرى حممود امساعيل٨٢٣٧

دمحم عبداملنعم عبداجلواد زيدان٨٢٣٨ جـ//١٣٢٥٠حسن كرم 

دمحم مرسى درويش٨٢٣٩ جـ//١٣٢٥١حسن مربوك ابراهيم 

جـ//١٣٢٥٢حسني زكر� امحد شعبان٨٢٤٠

دمحم حسني حسني٨٢٤١ ل١٣٢٥٣حسني شريف 

جـ//١٣٢٥٤حلمى امحد حلمى عيسى٨٢٤٢

دمحم٨٢٤٣ جـ//١٣٢٥٥محاده عشور على 

دمحم محاده امحد عبدالرحيم٨٢٤٤ جـ//١٣٢٥٦محاده 

دمحم زكى ابراهيم حسن٨٢٤٥ جـ//١٣٢٥٧محدى 

١٣٢٥٨Xمحوده شعبان انس محوده٨٢٤٦

جـ//١٣٢٥٩حنان حسن شريزا نور على٨٢٤٧

دمحم حسن٨٢٤٨ جـ//١٣٢٦٠حنان طارق ابراهيم 

دمحم حيى٨٢٤٩ جـ//١٣٢٦١حنان عبدالناصر 

جـ//١٣٢٦٢حنان وجيه سعيد عبداجلواد حجاج٨٢٥٠
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دمحم٨٢٥١ جـ//١٣٢٦٣خالد حافظ ابراهيم 

دمحم امحد٨٢٥٢ جـ//١٣٢٦٤خالد عبدالناصر 

جـ//١٣٢٦٥خالد على السيد ابراهيم٨٢٥٣

دمحم الشرنوىب ابوقمر٨٢٥٤ دمحم  ١٣٢٦٧X Xخالد 

دمحم٨٢٥٥ دمحم على  جـ//١٣٢٦٨خدجيه 

جـ//١٣٢٦٩خلود السعيد على ابراهيم قطب٨٢٥٦

دمحم ابراهيم٨٢٥٧ جـ//١٣٢٧٠خلود خالد 

جـ//١٣٢٧١خلود صالح كامل السيد٨٢٥٨

جـ//١٣٢٧٢خلود على حمى الدين يوسف٨٢٥٩

دمحم يوسف عبدالفتاح اجلندى٨٢٦٠ جـ//١٣٢٧٣خلود 

جـ//١٣٢٧٤خلود هشام عبدالعليم على عامر٨٢٦١

دمحم حممود امحد٨٢٦٢ جـ//١٣٢٧٦داليا حممود 

دمحم سعودى حسني ا�ريى٨٢٦٣ جـ//١٣٢٧٧دانه 

دمحم٨٢٦٤ ١٣٢٧٨Xدعاء صالح عبدالرحيم السيد 

دمحم٨٢٦٥ دمحم fدى  جـ//١٣٢٧٩دعاء 

ل١٣٢٨٠دنيا ابراهيم السيد ابراهيم٨٢٦٦

دمحم٨٢٦٧ ججـ١٣٢٨١دنيا حسني امحد 

ججـ١٣٢٨٢دنيا شريف عبدالستار حمرم٨٢٦٨

جـ//١٣٢٨٣دنيا طارق حممود صابر٨٢٦٩

دمحم السعيد مره٨٢٧٠ دمحم  جـ//١٣٢٨٤دنيا 

دمحم عبداجلواد خطاب٨٢٧١ دمحم  جـ//١٣٢٨٥دنيا 

دمحم٨٢٧٢ دمحم الشحات   fججـ١٣٢٨٧د�

جـ//١٣٢٨٨دينا مجعه على على اجلوهرى٨٢٧٣

جـ//١٣٢٨٩دينا عبدالفتاح عبدهللا حسن امام٨٢٧٤

ل١٣٢٩٠رابح عبداخلالق عبداحلليم مسعود املصرى٨٢٧٥
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ل١٣٢٩١رامى عادل صابر �بت٨٢٧٦

جـ//١٣٢٩٢راf مجال مصلحى امحد شحاته٨٢٧٧

جـ//١٣٢٩٣راندا ماهر سيد صغري٨٢٧٨

جـ//١٣٢٩٤رانيا :ز امساعيل امحد٨٢٧٩

دمحم اخلضراوى٨٢٨٠ جـ//١٣٢٩٦رانيا سامى 

جـ//١٣٢٩٧ربيع طارق عبدالعاطى مرسى٨٢٨١

جـ//١٣٢٩٨رحاب ايهاب عبداملقصود عبدهللا٨٢٨٢

ججـ١٣٢٩٩رحاب حسن عبداهلادى الربى٨٢٨٣

١٣٣٠٠Xرحاب سامى صالح عبدالسميع سليمان٨٢٨٤

جـ//١٣٣٠١رمحه حسني عبداجلواد عبداحلق٨٢٨٥

جـ//١٣٣٠٢رمحه خالد امحد امحد شهود٨٢٨٦

جـ//١٣٣٠٣رمحه رمضان جالل موسى ضيف٨٢٨٧

جـ//١٣٣٠٤رمحه شهاب حسيب السيد فرج الديب٨٢٨٨

جـ//١٣٣٠٥رمحه فتحى ابراهيم حسني٨٢٨٩

دمحم سعيد السخاوى٨٢٩٠ جـ//١٣٣٠٦رمحه 

دمحم عبداملنعم حافظ٨٢٩١ ل١٣٣٠٧رمحه 

ل١٣٣٠٨رزق رمضان رزق عبدالباقي٨٢٩٢

جـ//١٣٣٠٩رشا محدى امحد بركات امساعيل٨٢٩٣

جـ//١٣٣١٠رشا سعد ابراهيم عثمان٨٢٩٤

دمحم عبدالسالم ابراهيم ابور�فه٨٢٩٥ جـ//١٣٣١١رشا 

جـ//١٣٣١٣رضوى ايهاب ابراهيم امحد حسنني٨٢٩٦

دمحم عبدا�يد٨٢٩٧ ل١٣٣١٤رضوى عالءالدين 

جـ//١٣٣١٥رضوى كامل سليم عبدهللا٨٢٩٨

دمحم الغر�ىن٨٢٩٩ دمحم حممود  جـ//١٣٣١٦رغده 

جـ//١٣٣١٩رf امحد عبدالرحيم الزfرى٨٣٠٠
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١٣٩٤٦Xرf حسن فوزى حسن٨٣٠١

ججـ١٣٣٢٠رf سعيد مندور عبدالرمحن الربى٨٣٠٢

دمحم عبده  الشربيىن٨٣٠٣ ججـ١٣٣٢١رf طارق 

دمحم عزت الليثى٨٣٠٤  fجـ//١٣٣٢٢ر

جـ//١٣٣٢٣روان ابراهيم عبداحلفيظ جاد٨٣٠٥

دمحم مقلد٨٣٠٦ جـ//١٣٣٢٤روان ايهاب هاىن 

جـ//١٣٣٢٥روان مجال طه قاسم٨٣٠٧

جـ//١٣٣٢٦روان عالء امحد عبداهلادى٨٣٠٨

جـ//١٣٣٢٧روان هاين سليمان مرسى٨٣٠٩

جـ//١٣٣٢٨روضه اكرم نبيه عبده٨٣١٠

جـ//١٣٣٢٩روفائيل عوض جاب هللا خنله٨٣١١

ل١٣٣٣٠روماىن ابراهيم موسى غاىل بدوى٨٣١٢

دمحم على الشافعى٨٣١٣ جـ//١٣٣٣١رويدا عبداحلميد 

دمحم االبراشى٨٣١٤ جـ//١٣٣٣٢ريهام امحد 

دمحم٨٣١٥ دمحم امحد عبداحلميد  جـ//١٣٣٣٣ريهام 

دمحم رزق رزق حسن٨٣١٦ ١٣٣٣٤Xريهام 

دمحم امحد٨٣١٧ جـ//١٣٣٣٦زكر� امحد 

جـ//١٣٣٣٨ز�د صابر على القاضى٨٣١٨

دمحم فضل٨٣١٩ ل١٣٣٣٩ز�د عبده على 

جـ//١٣٣٤٠ز�د كمال زغلول ابو شنادى٨٣٢٠

دمحم عبدالواحد٨٣٢١ جـ//١٣٣٤١ز�د مبارك 

دمحم السيد عبدهللا٨٣٢٢ ل١٣٣٤٢ز�د 

ل١٣٣٤٣ز�د يوسف حسن امحد٨٣٢٣

ججـ١٣٣٤٤زينب شعبان فضل عبدالواحد٨٣٢٤

دمحم زايد٨٣٢٥ جـ//١٣٣٤٥زينب فراج 
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جـ//١٣٣٤٧ساره ابراهيم هاشم خليل٨٣٢٦

جـ//١٣٣٤٨ساره ابراهيم وليم ابراهيم غرب�ل البوشى٨٣٢٧

جـ//١٣٣٤٩ساره رمضان معوض العبد٨٣٢٨

دمحم زينهم بلح٨٣٢٩ ججـ١٣٣٥١ساره سامح 

جـ//١٣٣٥٢ساره مسري الدسوقى عطوه٨٣٣٠

جـ//١٣٣٥٣ساره فتح هللا عبداملنعم عابدين٨٣٣١

دمحم فرج٨٣٣٢ ل١٣٣٥٤ساره فرج حسىن 

جـ//١٣٣٥٥ساره حمب عبداخلالق ابراهيم عثمان٨٣٣٣

ججـ١٣٣٥٧ساره مصطفى متوىل عبدالعاطى على٨٣٣٤

ججـ١٣٣٥٨ساره نصر سيد امحد٨٣٣٥

جـ//١٣٣٥٩سامله امني جنيب امحد٨٣٣٦

ججـ١٣٣٦٠ساندى سامح عبدالشهيد در�س٨٣٣٧

١٣٣٦٢Xسدره نور السعيد عواد على٨٣٣٨

ججـ١٣٣٦٣سعاد ابراهيم مربوك املال٨٣٣٩

دمحم الشعراوى٨٣٤٠ ججـ١٣٣٦٤سعد هاىن قطب 

١٣٣٦٥Xسعيد السيد امحد امحد عالمه٨٣٤١

١٣٣٦٦Xسالمه خالد سالمه جابر٨٣٤٢

ل١٣٣٦٩سلمى امحد حلمى حممود٨٣٤٣

جـ//١٣٣٧٠سلمى سيد على حسب النىب٨٣٤٤

جـ//١٣٣٧١سلمى على حمفوظ على معتمد٨٣٤٥

دمحم حسن٨٣٤٦ دمحم على  ل١٣٩٤٩سلمى 

دمحم حممود مطر٨٣٤٧ جـ//١٣٣٧٢سلمى 

جـ//١٣٣٧٣سلوان عزمى عبدالباقى عبدالرمحن٨٣٤٨

دمحم سليمان عبدالغىن شوبك٨٣٤٩ جـ//١٣٣٧٤سليمان 

جـ//١٣٣٧٦مساء حسني عبداحلميد على عبداهلادى٨٣٥٠
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جـ//١٣٣٧٧مساح سعيد الشحات عبداجلليل٨٣٥١

ججـ١٣٣٧٨مساح شريف السيد حسني على ابوحيى٨٣٥٢

دمحم يونس٨٣٥٣ ججـ١٣٣٧٩مسر رضا عبدالنىب 

دمحم مكاوى٨٣٥٤ ججـ١٣٣٨٠مسر رفعت حممود 

ججـ١٣٣٨١مسر عبدالفتاح مسري عبدهللا٨٣٥٥

جـ//١٣٣٨٢مسريه السيد صابر خمتار٨٣٥٦

جـ//١٣٣٨٣مسريه مصطفى فاروق عبداللطيف٨٣٥٧

ججـ١٣٣٨٤مسيه ابراهيم حجاج حسن٨٣٥٨

جـ//١٣٣٨٥سندس كمال امحد الشورجبى٨٣٥٩

جـ//١٣٣٨٦سهام عادل عبداحلميد بسيوىن٨٣٦٠

جـ//١٣٣٨٧سهيله طارق عيد بسيوىن٨٣٦١

دمحم عاشور مسينه٨٣٦٢ جـ//١٣٣٨٨سهيله 

ل١٣٣٨٩سيف الدين امحد زهران امساعيل٨٣٦٣

ل١٣٣٩٠سيف الدين مجال السيد رمضان٨٣٦٤

ل١٣٣٩١شادى اشرف عبداحلميد سعد٨٣٦٥

دمحم على لنب٨٣٦٦ جـ//١٣٣٩٢شادى مصطفى مصباح 

جـ//١٣٣٩٣شاديه عبداحلميد صالح زامل٨٣٦٧

١٣٣٩٤X Xشاكر عصام شاكر حممود٨٣٦٨

١٣٣٩٥Xشاهنده حسن عبدهللا حسن قاسم٨٣٦٩

جـ//١٣٣٩٦شروق امحد زكر� السيد٨٣٧٠

جـ//١٣٣٩٧شروق سعيد عبدالسميع عطيه٨٣٧١

جـ//١٣٣٩٨شروق صبحى على حممود سعد٨٣٧٢

دمحم محوده٨٣٧٣ ل١٣٣٩٩شروق عادل عبدالعزيز 

جـ//١٣٤٠٠شريف امحد هليل عبدهللا جاب هللا٨٣٧٤

ل١٣٤٠١شريف عبداللطيف عبدالقوى الفقى٨٣٧٥
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ل١٣٤٠٢شريف عبداملنعم منصور متوىل منصور٨٣٧٦

جـ//١٣٤٠٣شعبان عبدالعاطى امحد مصطفى٨٣٧٧

جـ//١٣٤٠٤شهاب الدين اشرف عواد عبدا�يد يونس٨٣٧٨

جـ//١٣٤٠٥شهد رضا مربوك على النشرتى٨٣٧٩

١٣٤٠٦X Xشهد شريف امحد السيد٨٣٨٠

ججـ١٣٤٠٧شريين هاشم ابوالنصر ابوالفتوح٨٣٨١

ل١٣٤٠٨شريين �سر السيد رفاعى السيد٨٣٨٢

١٣٤٠٩X Xشيماء امحد محدى امحد حسن٨٣٨٣

دمحم ابوالعنني٨٣٨٤ جـ//١٣٤١٠شيماء اشرف 

١٣٩٥٢X Xشيماء عاطف عبدالعال حمروس٨٣٨٥

جـ//١٣٤١٣صابر حلمى عبدالغىن جوده عوض٨٣٨٦

ل١٣٤١٤صباح سيد عبدالسميع على امحد٨٣٨٧

١٣٤١٥X Xصفاء فريد خليل على٨٣٨٨

دمحم سعيد ابراهيم بلتاجى٨٣٨٩ جـ//١٣٤١٦صفوت 

ل١٣٤١٨صالح عبدالعليم صالح عبداملنعم سعد٨٣٩٠

جـ//١٣٤١٩ضحى ابراهيم عبدالغىن عبدالعزيز ضبش٨٣٩١

دمحم عبدا�يد امحد٨٣٩٢ جـ//١٣٤٢٠ضحى 

جـ//١٣٤٢١ضحى حممود على حممود٨٣٩٣

١٣٤٢٢Xطارق امحد راضى عبدالنعيم٨٣٩٤

١٣٤٢٣Xطارق امحد مصطفى ملهط٨٣٩٥

١٣٤٢٤Xطارق على عبداحلميد عبداحلليم٨٣٩٦

دمحم عبداهلادى بسيوىن٨٣٩٧ ل١٣٤٢٥طارق 

جـ//١٣٤٢٦طه امحد عيد حامد٨٣٩٨

دمحم خليل٨٣٩٩ ججـ١٣٤٢٧عائشه مسعد 

دمحم سعودى٨٤٠٠ دمحم  جـ//١٣٤٢٨عاصم رمضان سيد 
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جـ//١٣٤٢٩عايده عياد عبدامللك عياد مسعود٨٤٠١

دمحم عباس خالف٨٤٠٢ جـ//١٣٤٣٠عباس 

ججـ١٣٤٣١عبداحلميد مسري عبداحلميد شعبان٨٤٠٣

دمحم العبد٨٤٠٤ جـ//١٣٤٣٢عبدالرمحن امحد عطيه الشحات 

ججـ١٣٤٣٣عبدالرمحن اسامه حامد عبدالصمد٨٤٠٥

جـ//١٣٤٣٤عبدالرمحن اشرف حممود حممود الصعيدى٨٤٠٦

جـ//١٣٤٣٥عبدالرمحن خالد عبدالعزيز عبدالرمحن٨٤٠٧

جـ//١٣٤٣٦عبدالرمحن رضى عبدالرمحن بريدان هيب٨٤٠٨

جـ//١٣٤٣٧عبدالرمحن رمضان قمرالدوله خفاجى٨٤٠٩

ججـ١٣٤٣٨عبدالرمحن سامى سيد عبداحلليم٨٤١٠

دمحم حسني على مبارك٨٤١١ ججـ١٣٤٣٩عبدالرمحن سعيد 

دمحم٨٤١٢ جـ//١٣٤٤٠عبدالرمحن عادل خلف هللا 

جـ//١٣٤٤١عبدالرمحن عادل شحاته على٨٤١٣

جـ//١٣٤٤٢عبدالرمحن عبده امحد امساعيل املغرىب٨٤١٤

جـ//١٣٤٤٣عبدالرمحن عوض عطيه صابر٨٤١٥

جـ//١٣٤٤٤عبدالرمحن عيد عطيه ابراهيم بدر٨٤١٦

جـ//١٣٤٤٥عبدالرمحن فتوح مسعد فتوح حسن٨٤١٧

دمحم سند الدسوقى٨٤١٨ ل١٣٩٥٤عبدالرمحن 

دمحم عبداحلفيظ عبدهللا٨٤١٩ ١٣٤٤٦X Xعبدالرمحن 

دمحم عبدالرمحن ابراهيم رمضان٨٤٢٠ جـ//١٣٤٤٧عبدالرمحن 

دمحم امليداىن٨٤٢١ دمحم  دمحم  جـ//١٣٤٤٨عبدالرمحن 

دمحم عبدهللا على٨٤٢٢ جـ//١٣٤٤٩عبدالرمحن حممود 

جـ//١٣٤٥٠عبدالرمحن مصطفى بدر عوض٨٤٢٣

ل١٣٤٥١عبدالرمحن منتصر سعيد عاشور٨٤٢٤

دمحم الدمرداش٨٤٢٥ ١٣٤٥٢Xعبدالرمحن هيثم 
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ل١٣٤٥٣عبدالرمحن �سر عثمان امحد عوض هللا٨٤٢٦

دمحم عبدالغىن٨٤٢٧ ل١٣٤٥٤عبدالرمحن يوسف 

جـ//١٣٤٥٥عبدالعزيز ابراهيم بدر امحد٨٤٢٨

ل١٣٤٥٦عبدالعزيز السيد عبدالعزيز محاد٨٤٢٩

ججـ١٣٤٥٧عبدالعزيز عيد عبدالعزيز عبداهلادى٨٤٣٠

جـ//١٣٤٥٨عبدالفتاح عماد عبدالفتاح اهللىب٨٤٣١

دمحم٨٤٣٢ دمحم عبدالكرمي  جـ//١٣٤٥٩عبدالكرمي 

دمحم سامل٨٤٣٣ جـ//١٣٤٦٠عبداللطيف مسعد 

جـ//١٣٤٦١عبدهللا امحد عبدهللا حممود ابوالعنني٨٤٣٤

دمحم محزه٨٤٣٥ جـ//١٣٤٦٢عبدهللا ادم 

جـ//١٣٤٦٣عبدهللا حامد امحد ابراهيم قطب عامر٨٤٣٦

جـ//١٣٤٦٤عبدهللا رجب مشندى امحد٨٤٣٧

دمحم قشطه٨٤٣٨ جـ//١٣٤٦٥عبدهللا سعيد 

جـ//١٣٤٦٦عبدهللا طارق كامل سامل حسن٨٤٣٩

دمحم عوض عبداللطيف محوده٨٤٤٠ ١٣٤٦٨Xعبدهللا 

١٣٤٦٩Xعبدهللا مصطفى عبدهللا عيسى٨٤٤١

١٣٤٧٠X Xعبدا�يد هاىن عبدا�يد ابوزهره٨٤٤٢

ل١٣٤٧١عبدالوهاب رمضان فايز اللحامى٨٤٤٣

١٣٤٧٢Xعبري ابراهيم حسن الشرقاوى٨٤٤٤

ل١٣٤٧٣عبري سعيد السيد الطبالوى٨٤٤٥

ل١٣٤٧٤عدfن عبداملنعم فرغلى عبدالاله٨٤٤٦

جـ//١٣٤٧٥عزه سامى عبدالعظيم نعيم٨٤٤٧

دمحم٨٤٤٨ جـ//١٣٤٧٦عفاف عبدالفتاح حسن 

دمحم على٨٤٤٩ ججـ١٣٤٧٧عال حسن عبداحلميد 

دمحم ابراهيم ابويدك٨٤٥٠ دمحم  جـ//١٣٤٧٨عال عطا 
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جـ//١٣٤٧٩عال عمرو حممود املادح عالم٨٤٥١

جـ//١٣٤٨٠عال هاشم امحد عبداحلميد٨٤٥٢

١٣٤٨١Xعالء ابراهيم مربوك حسيىن سيد امحد طباله٨٤٥٣

١٣٤٨٢Xعالء عبدالقادر ابراهيم عبدالقادر٨٤٥٤

ل١٣٤٨٣على ابراهيم على ابراهيم الثلث٨٤٥٥

١٣٤٨٤Xعلى فؤاد على مصرى٨٤٥٦

ل١٣٤٨٥على قطب موسى الظواهرى٨٤٥٧

دمحم٨٤٥٨ دمحم على عبدهللا  ل١٣٤٨٧على 

دمحم٨٤٥٩ دمحم على  ١٣٤٨٨X Xعلى 

ل١٣٤٨٩علياء حممود امحد عبدالعزيز٨٤٦٠

ل١٣٤٩٠علىالدين رضا امساعيل سامل٨٤٦١

ل١٤٠٠٣عماد سامى مسري على٨٤٦٢

جـ//١٣٤٩١عمار صاحل امحد صديق٨٤٦٣

جـ//١٣٤٩٢عمار عبدالراضى بربرى حفىن٨٤٦٤

دمحم٨٤٦٥ ججـ١٣٤٩٤عمر مجعه عبدالبصري 

جـ//١٣٤٩٥عمر محدى امحد حسني٨٤٦٦

جـ//١٣٤٩٦عمر خالد سيد ابراهيم اخلضرى٨٤٦٧

جـ//١٣٤٩٧عمر رضا شعبان امحد٨٤٦٨

دمحم٨٤٦٩ جـ//١٣٤٩٨عمر صالح سيد 

جـ//١٣٥٠٠عمرو امحد حممود كمال الدين يوسف٨٤٧٠

دمحم بركات٨٤٧١ ججـ١٣٥٠١عمرو السيد 

جـ//١٣٥٠٢عمرو عالء عبداحلميد سعد٨٤٧٢

ججـ١٣٥٠٣عنان امحد عيد حممود٨٤٧٣

جـ//١٣٥٠٤غاده انور فرج لوزه٨٤٧٤

دمحم٨٤٧٥ جـ//١٣٥٠٥غاده حسن ابراهيم بندارى 
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جـ//١٣٥٠٦غاده معوض عبدهللا توفيق٨٤٧٦

جـ//١٣٥٠٧فادى سامح رتيب بسطا٨٤٧٧

ججـ١٣٥٠٨فارس مجال فارس امحد٨٤٧٨

ل١٣٥٠٩فارس جمدى خليل ابراهيم ابوالفرج٨٤٧٩

١٣٩٥٩Xفارس صفوت حسان عبدالعليم٨٤٨٠

١٣٥١٠Xفاطمه اسامه عبدا�يد امحد٨٤٨١

جـ//١٣٥١١فاطمه اشرف مجعه امحد امحد٨٤٨٢

جـ//١٣٥١٢فاطمه الزهراء حسني امحد حسني٨٤٨٣

جـ//١٣٥١٣فاطمه الزهراء صاحل سعد الشال٨٤٨٤

دمحم حسن عسله٨٤٨٥ جـ//١٣٥١٤فاطمه الزهراء هشام امحد 

دمحم فاضلى صبح٨٤٨٦ ل١٣٥١٥فاطمه �بت 

دمحم بكرى٨٤٨٧ جـ//١٣٥١٦فاطمه مجعه 

جـ//١٣٥١٨فاطمه سعيد الشحات ابراهيم٨٤٨٨

ججـ١٣٥١٩فاطمه صبحى عبداحلميد اجلزيرى٨٤٨٩

ججـ١٣٥٢٠فاطمه عمر انور امحد البا:٨٤٩٠

ججـ١٣٥٢١فاطمه كرم سعد عثمان٨٤٩١

دمحم رجب عبدالرمحن٨٤٩٢ ١٣٥٢٢Xفاطمه 

دمحم عبدالفتاح ابوالسعود٨٤٩٣ ١٣٩٦٠X Xفاطمه 

دمحم عوف٨٤٩٤ دمحم عبدالفتاح  جـ//١٣٥٢٣فاطمه 

دمحم على سعد عبدهللا٨٤٩٥ جـ//١٣٥٢٤فاطمه 

دمحم فتحى بيومى٨٤٩٦ جـ//١٣٥٢٥فاطمه 

جـ//١٣٥٢٦فايزه امحد صالح امحد شعبان٨٤٩٧

جـ//١٣٥٢٧فتحى ابراهيم لطفى الشربيين٨٤٩٨

جـ//١٣٥٢٨فتحى عبداحلميد سيد سيد امحد٨٤٩٩

دمحم على رحيم٨٥٠٠ جـ//١٣٥٢٩فرح مسري 
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دمحم٨٥٠١ دمحم خليل  جـ//١٣٥٣٠فرحه سالمه 

دمحم شلتوت٨٥٠٢ جـ//١٣٥٣١فر�ل امحد 

جـ//١٣٥٣٢فوزى حممود فوزى عبداخلالق املصرى٨٥٠٣

دمحم ضبيش٨٥٠٤ ١٣٥٣٣Xفيفى مصطفى غازى 

جـ//١٣٥٣٤فيوال موريس االمري سعيد٨٥٠٥

جـ//١٣٥٣٥كامليا اشرف فتحى زهران٨٥٠٦

دمحم الصاوى٨٥٠٧ جـ//١٣٥٣٦كامليا عمر الصاوى 

جـ//١٣٥٣٧كرستينا اسلمان رشاد ابراهيم٨٥٠٨

ل١٣٥٣٨كرمي محاده عبدالفضيل السيد على٨٥٠٩

١٣٥٣٩Xكرمي رفعت فاروق املرسى االشقر٨٥١٠

دمحم سيد٨٥١١ ججـ١٣٥٤٠كرمي سيد 

جـ//١٣٥٤١كرمي عادل ضاحى امحد٨٥١٢

جـ//١٣٥٤٢كرمي عبدالرازق عبداجلليل حسن٨٥١٣

جـ//١٣٥٤٣كرمي على صبحى سعد على٨٥١٤

دمحم٨٥١٥ دمحم سيد  جـ//١٣٥٤٤كرمي 

دمحم عباس حسن٨٥١٦ ل١٣٥٤٥كرمي 

جـ//١٣٥٤٦كرمي حممود عبدالعظيم عبداجليد٨٥١٧

١٣٥٤٨Xكريلس مكرم ميشيل زكى٨٥١٨

ل١٣٩٦٢كريلس هاىن بديع الدمنهورى٨٥١٩

١٣٩٦٣Xمأثر حممود يوسف على٨٥٢٠

١٣٥٥٠X Xمؤمن سامى امحد امساعيل٨٥٢١

ل١٣٥٥١مؤمن صابر سلمان بدرى حامد٨٥٢٢

ل١٣٥٥٢مؤمن صالح الدين محدون على٨٥٢٣

ل١٣٥٥٣مؤمن ضياءالدين حممود عوض٨٥٢٤

جـ//١٣٥٥٥ماجد عاطف وهبه بشيىت٨٥٢٥
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ل١٣٥٥٧ماريز موريس عزيز نصر غايل٨٥٢٦

ل١٣٥٥٨ماريو سامى ابراهيم صديق٨٥٢٧

دمحم٨٥٢٨ جـ//١٣٥٥٩مازن امحد سعيد 

جـ//١٣٥٦٠ما� عادل على ابوا�د٨٥٢٩

دمحم٨٥٣٠ دمحم  جـ//١٣٥٦١جمدى على 

جـ//١٣٥٦٢حمسن امحد شعبان رجب٨٥٣١

ججـ١٣٥٦٣دمحم أبو بكر مرسي يوسف اجلمل٨٥٣٢

جـ//١٣٥٦٤دمحم ابراهيم عبداجلواد على العناىن٨٥٣٣

ل١٣٥٦٥دمحم ابراهيم عبدالرمحن سالمه٨٥٣٤

١٣٥٦٦Xدمحم ابراهيم عبدهللا شحاته سالم٨٥٣٥

دمحم عيد عبدهللا٨٥٣٦ جـ//١٣٥٦٧دمحم ابراهيم 

دمحم مسعد احلدق٨٥٣٧ جـ//١٣٥٦٨دمحم ابراهيم 

جـ//١٣٥٦٩دمحم ابراهيم نبيل عبدالرازق٨٥٣٨

جـ//١٣٥٧٠دمحم امحد سعد على٨٥٣٩

دمحم٨٥٤٠ ل١٣٩٦٥دمحم امحد صاحل حسن 

جـ//١٣٥٧١دمحم امحد صبحى مخيس ابراهيم٨٥٤١

جـ//١٣٥٧٢دمحم امحد عبدالرمحن سليمان رواج٨٥٤٢

دمحم مسعد٨٥٤٣ ججـ١٣٥٧٣دمحم امحد عبدالرمحن 

ل١٣٥٧٤دمحم امحد عبدالرحيم امحد٨٥٤٤

ل١٣٥٧٥دمحم امحد على امحد الشرقاوى٨٥٤٥

دمحم ابراهيم التوىن٨٥٤٦ ل١٣٥٧٦دمحم امحد 

دمحم مربوك عليوه٨٥٤٧ ١٣٥٧٧Xدمحم امحد 

جـ//١٣٥٧٨دمحم امحد حممود عبدالدامي٨٥٤٨

ججـ١٣٥٧٩دمحم امحد مصطفى امحد٨٥٤٩

جـ//١٣٥٨٠دمحم اشرف الشربيىن امحد السعيد سامل٨٥٥٠
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ل١٣٥٨١دمحم اشرف عباس عبداحلميد عباس٨٥٥١

ل١٣٥٨٢دمحم اشرف عبدالفتاح عبدالعاطى٨٥٥٢

دمحم ابوالنصر٨٥٥٣ ل١٣٥٨٣دمحم اشرف 

دمحم خليفه٨٥٥٤ ١٣٥٨٤Xدمحم اشرف 

جـ//١٣٥٨٥دمحم السيد امحد امحد السيد٨٥٥٥

ل١٣٥٨٦دمحم السيد عبداحلليم عبدالعال٨٥٥٦

ل١٣٥٨٧دمحم السيد عبدالنىب زكى٨٥٥٧

دمحم ابراهيم الربماوى٨٥٥٨ ١٣٥٨٨Xدمحم السيد 

ل١٣٥٨٩دمحم الشرباوى عبدالسالم على جوده٨٥٥٩

ل١٣٥٩٠دمحم انور عبداملعبود سعيد٨٥٦٠

١٣٥٩١Xدمحم امين سليمان عطيه٨٥٦١

دمحم مصطفى خاطر٨٥٦٢ ل١٣٥٩٢دمحم امين 

دمحم٨٥٦٣ ١٣٥٩٣Xدمحم مجال ابراهيم 

ل١٣٥٩٤دمحم مجال يوسف ابوبكر يوسف٨٥٦٤

دمحم٨٥٦٥ ١٣٥٩٦Xدمحم حسني سفينه 

دمحم عبدا�يد فتح هللا٨٥٦٦ ل١٣٥٩٧دمحم محدى 

دمحم الزعويلى٨٥٦٧ جـ//١٣٥٩٨دمحم خالد 

١٣٥٩٩Xدمحم خريى ابراهيم قطب رجب٨٥٦٨

ل١٣٦٠٠دمحم داود على كرم الدين٨٥٦٩

دمحم حافظ٨٥٧٠ ل١٣٩٦٦دمحم رمضان عبدالفتاح 

ل١٣٩٦٧دمحم زينهم ابراهيم عبدربه٨٥٧١

ل١٣٦٠١دمحم سامى صديق عبدالشاىف نصر٨٥٧٢

١٤٠٠٧Xدمحم سامى عثمان حممود٨٥٧٣

دمحم امحد٨٥٧٤ جـ//١٣٦٠٢دمحم سامى 

دمحم سراج الدين عبدالقادر٨٥٧٥ جـ//١٣٦٠٣دمحم سراج الدين 
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ل١٣٦٠٤دمحم سعد رشاد حسن شكيو٨٥٧٦

١٣٦٠٥Xدمحم سعد على مجعه٨٥٧٧

ججـ١٣٦٠٦دمحم سالمه عبداحلميد حممود كوته٨٥٧٨

دمحم٨٥٧٩ دمحم مقبل  ١٣٦٠٧X Xدمحم سليم 

ججـ١٣٦٠٨دمحم سليمان محيد حسني٨٥٨٠

ل١٣٦٠٩دمحم مسري حسن غلوش٨٥٨١

ل١٣٦١٠دمحم مسري حسني حسن٨٥٨٢

دمحم امحد٨٥٨٣ ١٤٠٠٩Xدمحم مسري 

١٣٦١١Xدمحم سيد معوض حسني٨٥٨٤

دمحم حممود القنجه٨٥٨٥ ل١٣٦١٢دمحم شاكر 

١٣٦١٣X Xدمحم شعبان امحد عبدالعليم جنم٨٥٨٦

ل١٣٦١٤دمحم شعبان صابر السيد٨٥٨٧

جـ//١٣٦١٥دمحم شوقى شعبان شعبان ابراهيم٨٥٨٨

ل١٣٦١٦دمحم صابر امحد سيد امحد سرور٨٥٨٩

دمحم حسن٨٥٩٠ جـ//١٣٦١٧دمحم طه حسني 

دمحم العباسى٨٥٩١ جـ//١٣٦١٨دمحم طه هاشم 

جـ//١٣٦١٩دمحم عادل السيد امحد٨٥٩٢

ل١٣٦٢٠دمحم عاطف سرى امحد٨٥٩٣

١٣٦٢٢Xدمحم عبداخلالق الشهاوى عبداخلالق البيومى٨٥٩٤

جـ//١٣٦٢٣دمحم عبدالسالم على عزب على٨٥٩٥

دمحم مدكور٨٥٩٦ جـ//١٣٦٢٤دمحم عبدالعظيم ابراهيم 

ل١٣٦٢٥دمحم عبدالعظيم يوسف قدرى٨٥٩٧

ل١٣٦٢٦دمحم عبدالفتاح رشاد مرسى٨٥٩٨

ل١٣٦٢٧دمحم عبدالقادر السيد صقر٨٥٩٩

١٣٩٦٨Xدمحم عبداللطيف حممود عراىب٨٦٠٠
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دمحم حممود عبدهللا٨٦٠١ دمحم  ١٣٦٢٩Xدمحم عبدهللا 

دمحم مصطفى٨٦٠٢ ل١٣٦٣٠دمحم عبدهللا مصطفى 

ل١٣٦٣٢دمحم عبدالنىب ابوعقيله على عبدالنىب٨٦٠٣

ل١٣٦٣٣دمحم عبدالنىب حلمى عبداحلافظ٨٦٠٤

دمحم٨٦٠٥ جـ//١٣٦٣٤دمحم عبداهلادى حسن 

دمحم حامد سالمه٨٦٠٦ ل١٣٦٣٥دمحم عبداهلادى 

دمحم عبدالظاهر٨٦٠٧ ١٤٠١٠X Xدمحم عبده 

ل١٣٦٣٦دمحم عرىب بدوى بديوى٨٦٠٨

دمحم ماريه٨٦٠٩ ل١٣٦٣٧دمحم عصام 

ججـ١٣٦٣٨دمحم على امحد عمر قميحه٨٦١٠

جـ//١٣٦٣٩دمحم على السيد جماور٨٦١١

١٣٦٤٠Xدمحم على عبدالرحيم جاد٨٦١٢

دمحم حسن على٨٦١٣ ١٣٦٤١Xدمحم على 

جـ//١٣٦٤٢دمحم عماد منصور طه شلىب٨٦١٤

ل١٣٦٤٣دمحم فتحى فتحى حسن ز�ده٨٦١٥

دمحم عبدالعاطى جاب هللا٨٦١٦ ل١٣٦٤٤دمحم فرج 

١٣٦٤٥X Xدمحم كرم عبداحلى مهىن٨٦١٧

ل١٣٦٤٦دمحم لطفى عبدالغفار السيد حطب٨٦١٨

١٣٦٤٧Xدمحم جمدى عبداملنعم شلىب٨٦١٩

١٣٦٤٨Xدمحم حممود السيد عبدالواحد احللو٨٦٢٠

دمحم٨٦٢١ ١٣٦٤٩Xدمحم حممود زهرى 

دمحم سيد امحد٨٦٢٢ ل١٣٦٥٠دمحم حممود 

دمحم الفار٨٦٢٣ ل١٣٦٥١دمحم حمى الدين 

جـ//١٣٦٥٢دمحم خمتار عبدالغفار قنديل٨٦٢٤

دمحم جباره٨٦٢٥ دمحم حسني  ل١٣٦٥٣دمحم مصطفى 
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١٣٦٥٤X Xدمحم ممدوح ابراهيم السيد امحد الكفراوى٨٦٢٦

دمحم منصور٨٦٢٧ ل١٣٦٥٥دمحم مهران عبدالسالم 

ل١٣٦٥٦دمحم fصف يوسف السيد٨٦٢٨

دمحم عبدالونيس٨٦٢٩ جـ//١٣٦٥٧دمحم نصر 

ل١٣٦٥٨دمحم هشام مساعد حممود داود٨٦٣٠

دمحم خضر٨٦٣١ ل١٣٦٥٩دمحم هيثم امحد 

١٣٦٦٠Xدمحم وليد امحد حسن٨٦٣٢

ل١٣٦٦١دمحم وليد سعد سعد الدفراوى٨٦٣٣

دمحم عبدا�يد٨٦٣٤ ل١٣٦٦٢دمحم وليد 

دمحم٨٦٣٥ دمحم البدرى عبداحلميد  ل١٣٦٦٣دمحم �سر 

ل١٣٦٦٤دمحم عبدالنىب فرج السيد٨٦٣٦

جـ//١٣٦٦٥حممود امحد حممود عبدالدامي٨٦٣٧

١٣٦٦٦Xحممود امين حممود على عطيه٨٦٣٨

دمحم٨٦٣٩ ل١٣٦٦٧حممود امين حممود 

ل١٣٦٦٨حممود مجيل راتب فتحى٨٦٤٠

دمحم٨٦٤١ ١٣٦٦٩Xحممود حسن سامل 

١٣٦٧٠X Xحممود محدى عبدالعال موسى٨٦٤٢

دمحم السيد دخان٨٦٤٣ ١٣٩٧١Xحممود رأفت 

ل١٣٩٧٢حممود رجب عبداملنعم سرور٨٦٤٤

دمحم بسيوىن٨٦٤٥ ١٣٦٧٢Xحممود شريف عبدالعزيز 

دمحم االخرس٨٦٤٦ ١٣٦٧٣Xحممود عادل فتح 

دمحم السماك٨٦٤٧ دمحم  ل١٣٦٧٤حممود عادل 

ل١٣٦٧٥حممود عبداحلكيم عبدالغفار خالف٨٦٤٨

ل١٣٦٧٧حممود عبداللطيف مصطفى ابوعكر٨٦٤٩

جـ//١٣٦٧٩حممود كرم عبدالعظيم قشقوش٨٦٥٠
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جـ//١٣٦٨٠حممود كمال على السيد عمر٨٦٥١

دمحم٨٦٥٢ دمحم ابراهيم  ل١٣٦٨١حممود 

دمحم امحد خالف٨٦٥٣ جـ//١٣٦٨٢حممود 

دمحم امحد فهمى٨٦٥٤ ل١٣٦٨٣حممود 

دمحم مخيس امحد٨٦٥٥ ججـ١٣٦٨٤حممود 

دمحم زين امحد٨٦٥٦ ل١٣٦٨٥حممود 

دمحم٨٦٥٧ دمحم سعدى  ل١٣٩٧٣حممود 

دمحم سعيد عبداحلميد٨٦٥٨ جـ//١٣٦٨٦حممود 

دمحم عبدالسالم عبداهلادى٨٦٥٩ جـ//١٣٦٨٧حممود 

دمحم عبدالفتاح السحيمى٨٦٦٠ ل١٣٦٨٨حممود 

دمحم عقاد حسيب٨٦٦١ جـ//١٣٦٨٩حممود 

دمحم كمال عبداللطيف٨٦٦٢ ل١٣٦٩٠حممود 

دمحم حممود عوض٨٦٦٣ ل١٣٦٩١حممود 

دمحم مشحوت حممود٨٦٦٤ ل١٣٦٩٢حممود 

١٣٦٩٣Xحممود حممود كمال فرج٨٦٦٥

جـ//١٣٦٩٤حممود حيى شعبان مصطفى٨٦٦٦

دمحم ابوحامد٨٦٦٧ ل١٣٦٩٥خمتار جابر خمتار 

دمحم اجلد٨٦٦٨ ل١٣٦٩٦مدثر عبداملنعم موسى 

جـ//١٣٦٩٧مروه ابراهيم ابراهيم منصور عماره٨٦٦٩

دمحم٨٦٧٠ جـ//١٣٦٩٩مرمي امحد عمر 

دمحم٨٦٧١ ل١٣٧٠٠مرمي امحد جماهد 

ججـ١٣٧٠١مرمي السيد السيد الرببرى٨٦٧٢

دمحم حسن٨٦٧٣ ججـ١٣٧٠٢مرمي حسن 

دمحم شتات٨٦٧٤ جـ//١٣٧٠٣مرمي رضا ربيع 

ل١٣٧٠٤مرمي عصام ابراهيم حممود على٨٦٧٥
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دمحم السيد٨٦٧٦ دمحم  جـ//١٣٧٠٥مرمي حممود 

جـ//١٣٧٠٦مرمي مصطفى الدسوقى حسن اللبودى٨٦٧٧

جـ//١٣٧٠٨مصطفى ابراهيم امني يوسف الكومى٨٦٧٨

١٣٧٠٩Xمصطفى امحد عبداحلليم عثمان جعفر٨٦٧٩

جـ//١٣٧١٠مصطفى امحد عبداحملسن عبداحلميد٨٦٨٠

جـ//١٣٧١١مصطفى مجعه الصياد فتح هللا ابو عقده٨٦٨١

ل١٣٧١٢مصطفى خالد عبدالعزيز الشرقاوى٨٦٨٢

ل١٣٧١٣مصطفى خالد عبدالعظيم قشقوش٨٦٨٣

ل١٣٧١٤مصطفى خالد يوسف غادى٨٦٨٤

١٣٧١٥X Xمصطفى خليل مصطفى خليل الشاعر٨٦٨٥

ل١٣٧١٨مصطفى زكر� مصطفى عباس٨٦٨٦

١٣٧١٩Xمصطفى عبداجليد حلمى عبداجليد٨٦٨٧

١٣٧٢١Xمصطفى عبدالرحيم حسني حممود٨٦٨٨

١٣٧٢٢X Xمصطفى عزت عبدالعظيم امحد٨٦٨٩

دمحم بيومى٨٦٩٠ ل١٣٧٢٣مصطفى كمال عبداملوىل 

دمحم امحد محاد٨٦٩١ ل١٣٧٢٥مصطفى 

دمحم مصطفى جاد٨٦٩٢ دمحم  جـ//١٣٧٢٧مصطفى 

دمحم عنرت٨٦٩٣ ١٣٧٢٨Xمصطفى حممود 

دمحم خمتار امحد٨٦٩٤ ١٣٧٢٩Xمصطفى حممود 

دمحم عريىب٨٦٩٥ ١٣٧٣٠Xمصطفى مدحت عبدالغىن القطب 

جـ//١٣٧٣٢منار امحد ابراهيم حممود حيىي٨٦٩٦

ل١٣٧٣٣منار امحد عبدا�يد الفار٨٦٩٧

دمحم عبدالعزيز٨٦٩٨ ل١٣٧٣٤منار صالح 

دمحم عنرت٨٦٩٩ دمحم سامل  جـ//١٣٧٣٥منار 

دمحم حممود عبدالعال٨٧٠٠ جـ//١٣٧٣٦منار 
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دمحم يوسف عبدالبديع شعبان٨٧٠١ ججـ١٣٧٣٧منار 

ل١٣٧٣٨منال ايهاب موسى امحد٨٧٠٢

جـ//١٣٧٣٩منصور عبدالكرمي منصور عبدالكرمي شيحه٨٧٠٣

جـ//١٣٧٤٠منه هللا ابراهيم حلمى مربوك٨٧٠٤

دمحم٨٧٠٥ دمحم عبداحلميد  ل١٣٧٤٢منه هللا 

دمحم ابراهيم٨٧٠٦ جـ//١٣٧٤٣منه سامح عبدهللا 

جـ//١٣٧٤٤منه جمدى عنرت عبدهللا جعفر٨٧٠٧

١٣٧٤٥Xمنه مدحت فكرى عبدالعظيم٨٧٠٨

جـ//١٣٧٤٦منه وحيد يسرى قاسم٨٧٠٩

دمحم عثمان٨٧١٠ دمحم  ١٣٧٤٨Xمىن 

دمحم منصور عبداللطيف٨٧١١ ١٣٧٤٩Xمىن 

ل١٣٧٥٠مها مر رضوان ر�ض٨٧١٢

ل١٣٧٥١مها حسن خمتار حجى٨٧١٣

ل١٣٧٥٢مى حسام عبدالغفار السعداوى٨٧١٤

جـ//١٣٧٥٣مى سلطان على شعبان٨٧١٥

جـ//١٣٧٥٤مى عبداملنعم حممود حشكيل٨٧١٦

دمحم عبدالقادر٨٧١٧ ل١٣٧٥٥مى عبدالناصر 

ججـ١٣٧٥٦مى كرم فرماوى امحد٨٧١٨

١٣٧٥٧Xمى مدحت فكرى عبدالعظيم٨٧١٩

دمحم توفيق٨٧٢٠ ١٣٧٥٨Xمى هشام 

ل١٣٩٧٦مياده حممود عبدالباسط عبدهللا٨٧٢١

دمحم وهبه السيد عرفات٨٧٢٢ جـ//١٣٧٦٠ميار 

جـ//١٣٧٦١مريفت منصور عبدهللا عبدهللا٨٧٢٣

دمحم على٨٧٢٤ جـ//١٣٧٦٢مريf مجال عبدهللا 

جـ//١٣٧٦٣مريf رمضان حممود قباله٨٧٢٥
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ل١٣٧٦٤مريf حممود حبيب اخلوىل٨٧٢٦

ل١٣٧٦٦مينا عبداملسيح ونيس عزمى٨٧٢٧

دمحم سليمان ابراهيم حبريى٨٧٢٨ لf١٣٧٦٧در 

لf١٣٧٦٨در نبيل ابوالسعود عزب٨٧٢٩

جـ//f١٣٧٦٩دى fصر fدى وهيب٨٧٣٠

جـ//f١٣٧٧٠دين مجال حامد عبدالواحد٨٧٣١

جـ//f١٣٧٧١ديه صبحى حممود امساعيل رضوان٨٧٣٢

جـ//f١٣٧٧٢ديه فتح هللا نصر سامل يس٨٧٣٣

جـ//f١٣٧٧٣ردين نبيل شحاته منصور ميخائيل٨٧٣٤

دمحم رجب٨٧٣٥ جـ//f١٣٧٧٤رميان امحد 

جـ//f١٣٧٧٥رميان سعد سعد نصر الدين٨٧٣٦

f١٣٧٧٦Xصر خالد عبدالنىب عطيه بسيوىن ابو حسن٨٧٣٧

لf١٣٧٧٧نسى اكرامى شحاته دسوقى٨٧٣٨

جـ//f١٣٧٧٨نسى بركات مصرى طلب٨٧٣٩

دمحم ابو املال٨٧٤٠ جـ//١٣٧٨٠نبيله ابو اليزيد 

جـ//١٣٧٨١جناه عبدالتواب عبدالسالم عزام٨٧٤١

جـ//١٣٧٨٢جنوى ابو العزم عبدالسالم شتيوى٨٧٤٢

جـ//١٣٧٨٣ندا امحد رضا حامد امحد جاب هللا٨٧٤٣

جـ//١٣٧٨٤ندا جالل حممود عبدالعزيز٨٧٤٤

جـ//١٣٧٨٥ندا رضا صاحل حجازى٨٧٤٥

جـ//١٣٧٨٦ندا صبحى ابو الفتوح عبداخلالق٨٧٤٦

جـ//١٣٧٨٧ندا عبداجلواد ابوشعيشع على على٨٧٤٧

ل١٣٧٨٨ندا عبده جوده ز�ده٨٧٤٨

دمحم امساعيل٨٧٤٩ ل١٣٧٨٩ندا عمرو عبداحلكيم 

دمحم على حسني٨٧٥٠ ل١٣٧٩١ندا 
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دمحم امحد عبداحلميد٨٧٥١ دمحم  جـ//١٣٧٩٢ندا 

دمحم عزب٨٧٥٢ جـ//١٣٧٩٣ندا مصباح عوض هللا 

دمحم ميسره السماحى٨٧٥٣ جـ//١٣٧٩٤ندا نصر 

ل١٣٧٩٥نداء امحد طلعت االنصارى٨٧٥٤

١٤٠١٦X Xنداء اسامه عبدالسالم البيومى عبداهلادى٨٧٥٥

ل١٣٧٩٦نداء عبدهللا السيد حممود٨٧٥٦

ل١٣٧٩٨ندى اشرف ابو بكر الشبيىن٨٧٥٧

دمحم سليمه٨٧٥٨ جـ//١٣٧٩٩ندى مر جابر 

جـ//١٣٨٠٠ندى خالد ابراهيم عبداحلميد٨٧٥٩

١٣٨٠١Xندى زfتى على زfتى٨٧٦٠

دمحم بيومى النساج٨٧٦١ جـ//١٣٨٠٢ندى شوقى 

جـ//١٣٨٠٣ندى عبداحلميد مصطفى بعبع٨٧٦٢

جـ//١٣٨٠٤ندى عبدالعزيز ابراهيم حمجوب العرىب٨٧٦٣

جـ//١٣٨٠٥ندى عصام على عزت عفيفى٨٧٦٤

دمحم عبدالرازق سنوسى٨٧٦٥ جـ//١٣٨٠٦ندى 

ججـ١٣٨٠٧نرمني رجب عبدربه امحد رمضان٨٧٦٦

م١٣٨٠٨نرمني رزق عبداحلميد عبداللطيف يونس٨٧٦٧

دمحم عبداملوجود حممود حسني٨٧٦٨ ججـ١٣٨٠٩نرمني 

١٣٨١١Xنسمه وحيد يسرى قاسم٨٧٦٩

جـ//١٣٨١٢نشأت عبداملوىل عبداملعطى ابراهيم املزين٨٧٧٠

دمحم عبدالغىن حممود٨٧٧١ جـ//١٣٨١٣نقاء امحد 

دمحم خزمي٨٧٧٢ دمحم  ١٣٨١٤X¯له درويش 

دمحم لطفى على خليفه هراس٨٧٧٣ ١٣٨١٥X¯ى 

جـ//١٣٨١٧نورا امني عبدالبارى الصادق٨٧٧٤

دمحم٨٧٧٥ ١٣٨١٨Xنورا عالء امحد 
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دمحم على٨٧٧٦ جـ//١٣٨٢٠نورا حممود على 

جـ//١٣٨٢١نورامصطفى عبداحلميد الربى٨٧٧٧

دمحم العقاد٨٧٧٨ دمحم السعيد  جـ//١٣٨٢٢نوران 

دمحم كمال عامر٨٧٧٩ جـ//١٣٨٢٣نورهان امحد 

دمحم٨٧٨٠ جـ//١٣٨٢٤نورهان اشرف محدى منشاوى 

ل١٣٨٢٥نورهان اشرف ملعى غاىل٨٧٨١

دمحم السيد٨٧٨٢ جـ//١٣٨٢٦نورهان ربيعى 

دمحم حممود٨٧٨٣ ١٣٨٢٧Xنورهان مسري 

جـ//١٣٨٢٨نورهان عبدالقادر عبداحلميد حسن داود٨٧٨٤

دمحم القط٨٧٨٥ جـ//١٣٨٢٩نورهان كامل 

دمحم فارس الكيالىن٨٧٨٦ ١٣٨٣٠Xنورهان 

جـ//١٣٨٣١نورهان حممود عبدالفتاح حممود محاد٨٧٨٧

دمحم٨٧٨٨ ل١٣٨٣٢نورهان نصر البحبوحى 

دمحم عبدالتواب٨٧٨٩ ل١٣٨٣٣نورهان هيثم حسن 

١٣٨٣٤Xنريه توفيق امام حسن ابراهيم٨٧٩٠

دمحم صالح عبدالقادر يوسف٨٧٩١ جـ//١٣٨٣٥نريه 

جـ//١٣٨٣٦هاجر حلمى عبدالعاطى اجلمال٨٧٩٢

جـ//١٣٨٣٧هاجر محدى عبدالفتاح زكى احلبيشى٨٧٩٣

دمحم عبدالعزيز االعسر٨٧٩٤ جـ//١٣٨٣٨هاجر سعد 

دمحم اللمعى٨٧٩٥ دمحم  جـ//١٣٨٣٩هاجر صابر 

دمحم عباس٨٧٩٦ جـ//١٣٨٤٠هاجر عباس 

دمحم خطاب٨٧٩٧ جـ//١٣٨٤١هاجر عبدالباسط امحد 

جـ//١٣٨٤٢هاجر عبدالعاطى حامد سرحان٨٧٩٨

جـ//١٣٨٤٤هاجر على ماهر على سيف٨٧٩٩

دمحم السيد امحد٨٨٠٠ دمحم  جـ//١٣٨٤٥هاجر 
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ججـ١٣٨٤٦هاجر ممدوح فتحى ابو ركيبه٨٨٠١

جـ//١٣٨٤٧هاجر نصر شوقى على٨٨٠٢

دمحم أبوخلف٨٨٠٣ م١٣٨٤٨هاجر �سر 

جـ//١٣٨٤٩هاجر حيى توفيق السيد٨٨٠٤

دمحم fصف هدهود٨٨٠٥ ججـ١٣٨٥٠هاجرعبده 

دمحم عبداملؤمن سليم٨٨٠٦ جـ//١٣٨٥١هاله جابر 

جـ//١٣٨٥٢هاله ابراهيم البسيوىن البحريى٨٨٠٧

جـ//١٣٨٥٣هايدى سعد السيد عبدالعزيز٨٨٠٨

١٣٨٥٤Xهبه شلىب حسن شلىب٨٨٠٩

دمحم البندارى الشرقاوى٨٨١٠ جـ//١٣٨٥٥هبه عبدالفتاح 

جـ//١٣٨٥٦هبه حمى امحد النعناعى٨٨١١

دمحم٨٨١٢ ١٣٨٥٧Xهدايه حيى زكر� 

جـ//١٣٨٥٨هدى امين خمتار سليم٨٨١٣

دمحم على غريب٨٨١٤ جـ//١٣٨٥٩هدى عالء 

جـ//١٣٨٦٠هدير السيد شحاته اجلابرى٨٨١٥

دمحم احللىب٨٨١٦ جـ//١٣٨٦١هدير خريى 

جـ//١٣٨٦٢هدير جمدي عبده حسن٨٨١٧

جـ//١٣٨٦٣هديل الوليد حنفى حممود٨٨١٨

دمحم٨٨١٩ دمحم فريد  جـ//١٣٨٦٤هديل زكر� 

١٣٨٦٥Xهشام عادل مصطفى عبداللطيف الفخراىن٨٨٢٠

دمحم رمضان الرتاس٨٨٢١ جـ//١٣٨٦٦هشام عوض 

دمحم عبداحلق٨٨٢٢ جـ//١٣٨٦٧هليل ابراهيم 

دمحم احلواط٨٨٢٣ جـ//١٣٨٦٨مهس نصر على 

جـ//١٣٨٦٩هنا محدى على عبدالفتاح٨٨٢٤

ججـ١٣٨٧٠هند يوسف عبدالعزيز عامر املال٨٨٢٥
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جـ//١٣٨٧١و±م امين عبداحملسن عامر٨٨٢٦

جـ//١٣٨٧٢وداد السيد امحد نورالدين٨٨٢٧

دمحم رضوان٨٨٢٨ جـ//١٣٨٧٣وعد اسامه فتحى الشحات 

دمحم٨٨٢٩ دمحم مغرىب  جـ//١٣٨٧٤وعد 

دمحم٨٨٣٠ ل١٣٨٧٥وفاء رجب حممود 

جـ//١٣٨٧٦وفاء رضا هاشم شاهني٨٨٣١

جـ//١٣٨٧٧والء صالح الدين حممود امحد على٨٨٣٢

دمحم عوض٨٨٣٣ جـ//١٣٨٧٨والء عبدالناصر 

جـ//�١٣٨٧٩را اشرف ابراهيم عبدالعزيز عمار٨٨٣٤

جـ//�١٣٨٨٠ره هاىن فاروق عبدالغىن٨٨٣٥

دمحم على السرساوى٨٨٣٦ �١٣٨٨١Xسر 

جـ//�١٣٨٨٢مسني امحد كمال سالمه على غنيم٨٨٣٧

م�١٣٨٨٣مسني اسامه على اهلوارى٨٨٣٨

دمحم عوض خريهللا٨٨٣٩ م�١٣٨٨٤مسني ايهاب 

دمحم مجعه حسانني٨٨٤٠ �١٣٨٨٥Xمسني خالد 

دمحم٨٨٤١ جـ//�١٣٨٨٦مسني سامى السيد نورالدين 

�١٣٨٨٧Xمسني سامى حممود السنهراوى٨٨٤٢

ل�١٣٩٨٠مسني عبدالوهاب عالم السيد٨٨٤٣

دمحم عبده حسن٨٨٤٤ �١٣٨٨٨X Xمسني عبده 

دمحم٨٨٤٥ ل�١٣٨٨٩مسني فتحي حممود 

ججـ�١٣٨٩٠مسني نصر رزق رزق حسن٨٨٤٦

جـ//١٣٨٩١حيى وائل حيى عبدالرازق٨٨٤٧

دمحم امحد سعيد٨٨٤٨ جـ//١٣٨٩٢حيىي 

دمحم على٨٨٤٩ جـ//١٣٨٩٣يسرا عماد محدى 

دمحم الشباسى٨٨٥٠ دمحم السيد  جـ//١٣٨٩٤يسرا 
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دمحم عماره٨٨٥١ جـ//١٣٨٩٥ميىن اسامه 

جـ//١٣٨٩٦ميىن ممدوح عوض الصاوى٨٨٥٢

جـ//١٣٨٩٧يوستينا هاىن نصرى صليب :نود٨٨٥٣

١٣٨٩٨Xيوسف امحد عبدهللا عبدالفتاح عواىل٨٨٥٤

١٣٨٩٩X Xيوسف امحد قاسم حامد٨٨٥٥

جـ//١٣٩٠٠يوسف مجال دسوقى لطفى٨٨٥٦

دمحم السعدىن٨٨٥٧ ١٣٩٠٢X Xيوسف سيد جابر 

١٣٩٠٣Xيوسف عاطف فرج كرمي٨٨٥٨

١٣٩٠٤Xيوسف عبدالنىب ابراهيم خليفه٨٨٥٩

دمحم النجارى٨٨٦٠ جـ//١٣٩٠٥يوسف عماد عبدالرؤف 

دمحم صربه٨٨٦١ دمحم موسى  ١٣٩٠٦Xيوسف 

جـ//١٣٩٠٧يوسف منصور كاتب امساعيل٨٨٦٢

١٣٩٠٨X Xيوسف نبوى عبداملنعم جاد عجالن٨٨٦٣

جـ//١٣٩٠٩يوسف نصر عيسى السيد عيسى٨٨٦٤

جـ//١٣٩١٠يوسف هاىن امحد عبده٨٨٦٥

١٣٩١١Xيولياf اشرف فايز قليىن٨٨٦٦

ق٧٠٠٣ابراهيم اسامه يوسف سليمان ابراهيم٨٨٨١

دمحم امحد عبده ابراهيم٨٨٨٢ غـ٧٠١٥احالم 

ق٧٠٢٣امحد حامت يوسف واىل٨٨٨٣

ق٧٠٢٥امحد حافظ عبدا�يد عبداهلادى سعيد٨٨٨٤

دمحم٨٨٨٥ ق٧٠٥٦امحد عصام خبيت 

ق٧٠٥٩امحد على حممود شتا٨٨٨٦

ق٧٠٩٥امحد مصطفى عبداحلميد بيومى نور الدين٨٨٨٧

دمحم زوام٨٨٨٨ غـ٧٠٩٨امحد fصر 

دمحم امحد٨٨٨٩ دمحم عبدالبصري  غـ٧١٦٨السيد 
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دمحم٨٨٩٠ دمحم االمني فتحى  غـ٧١٨٦امريه 

دمحم فكرى السيد٨٨٩١ غـ٧٢٢٨بسنت 

ق٧٢٣٠بوال عماد جرجس قلدس٨٨٩٢

ق٧٢٨٦رانيا سامى رمضان ابو النجا٨٨٩٣

غـ٧٣١٦ز�د فتحى :هى عبدالوهاب٨٨٩٤

غـ٧٣٤٧سنيه مجال السيد موسى حسانني٨٨٩٥

ق٧٣٨٣صموئيل عدىل بدرى عطا٨٨٩٦

دمحم اهلادى٨٨٩٧ دمحم عبدهللا  غـ٧٤١٠عبدالرمحن 

ق٧٤١٧عبدالسالم مسعود ادريس مسعود٨٨٩٨

ق٧٥٣٦حمسن جمدى عبداحملسن عبدالفتاح٨٨٩٩

ق٧٥٥١دمحم السيد على ابوزيد٨٩٠٠

غـ٧٥٦٧دمحم حسن عبدالباسط عبداجلواد عبداحلميد٨٩٠١

ق٧٥٧٦دمحم راتب فتحى عبداخلالق٨٩٠٢

غـ٧٥٨٧دمحم سعيد عبدالسميع عثمان٨٩٠٣

دمحم قنديل٨٩٠٤ ق٧٧٢٢مصطفى عبده عبدالفتاح 

دمحم قراقوش٨٩٠٥ دمحم  ق٧٧٢٣مصطفى على 

دمحم حممود عبدالعظيم شعت٨٩٠٦ ق٧٧٥٥مهند 

دمحم ابوالسعود٨٩٠٧ ق٧٨٠٢هاجر عبدالرحيم جناح 

ق٧٨٣٠هيثم جالل ابراهيم حسني٨٩٠٨

دمحم فكرى السيد٨٩٠٩ غـ�٧٨٤٢مسني 

خ٧٨٧٣١امحد مربوك مجال عباس٨٩٢١

دمحم ابواليزيد٨٩٢٢ خ٧٨٧٤١امنيه شريف 

خ٧٨٧٧١خالد على قدرى على اخلطيب٨٩٢٣

دمحم ابراهيم ادم٨٩٢٤ خ٧٨٨٠١ساره فرج على 

دمحم رجب ابراهيم٨٩٢٥ خ٧٨٨٢١شادى 
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دمحم اهلجاىن٨٩٢٦ دمحم  خ٧٨٨٤١شيماء عبداملعطى 

دمحم٨٩٢٧ خ٧٨٨٦١عبدالعزيز صابر عبدالعزيز السيد 

دمحم مصباح٨٩٢٨ خ٧٨٨٩١دمحم امحد �جات 

خ٧٨٩١١دمحم ماجد فهيم حسني ذكى٨٩٢٩

دمحم زيدان٨٩٣٠ خ٧٨٩٤١مصطفى عبداحلميد جوده 

دمحم سامل عبداحلميد٨٩٣١ خ٧٨٩٥١مىن 

خ٧٨٩٦١مها عيد يوسف امحد٨٩٣٢

خ٧٨٩٨١ميىن مجال حافظ مصطفى شيحه٨٩٣٣

خ٧٩٠١٢امحد منصور عبده خبيت٨٩٥١

خ٧٩٠٢٢امساء حنفى سيد على٨٩٥٢

خ٧٩٠٣٢امساء على حسني ابوحسني٨٩٥٣

خ٧٩٠٤٢رائد بريك مهدى ابوسيف٨٩٥٤

دمحم عثمان٨٩٥٥ خ٧٩٠٦٢دمحم مجعه 

دمحم عبدالعال٨٩٥٦ دمحم  خ٧٩٠٧٢وائل صربى 

خ٧٩١١٣امحد ابراهيم عبدالستار توتو٨٩٦١

دمحم٨٩٦٢ دمحم امساعيل  خ٧٩١٢٣حممود السيد 
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