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81725مستجدابانوب ابراهيم منصور يوسف مينا11
71522مستجدابانوب اشرف فضل هللا عبدالمالك22
81523مستجدابانوب عماد عوض هللا عريان عوض هللا33
92029مستجدابانوب مجدى موريس حليم44
81624مستجدابرام عطيه ابراهيم عطيه منصور55
82028مستجدابراهيم احمد عبدالعال احمد66
71522مستجدابراهيم احمد محمد خليل خليل77
81725مستجدابراهيم اسماعيل ابراهيم عمر بدران88
81523مستجدابراهيم اشرف ابراهيم حسن ابراهيم99

91726مستجدابراهيم اشرف ابراهيم غربان1010
81624مستجدابراهيم اشرف امبابي السيد على1111
0مستجدابراهيم اشرف محمد محمد شاهين1212
101929مستجدابراهيم السيد ابراهيم محمد1313
91524مستجدابراهيم حمدي عبده عبدالعال السيد1414
91625مستجدابراهيم طارق ابراهيم ابراهيم1515
91928مستجدابراهيم عبدالباسط عبدالصمد السيد البحاث1616
91928مستجدابراهيم عزت سيد خميس البدرشينى1717
91524مستجدابراهيم محمد ابراهيم محمود الجزار1818
102030مستجدابراهيم محمد عبدالفتاح ابراهيم سلطان1919
91726مستجدابراهيم مسعود محمود السيد اللبيدى2020
61723مستجدابراهيم نجم عبدالفتاح عفيفى محمد2121
91726مستجدابوالعز جمال محمد عبدالجواد محمد2222
71118مستجدابوبكر محمد سعد محمد شاهين2323
71623مستجداحمد ابراهيم السيد ابراهيم على2424
81422مستجداحمد اسامة السيد الصاوى عقل2525
91827مستجداحمد اشرف اسماعيل عبدالفتاح2626
0مستجداحمد اشرف عبدالخالق السيد2727
71623مستجداحمد اشرف عبدهللا يوسف2828
81826مستجداحمد اشرف قاسم محمد عبدهللا الشحرى2929
82028مستجداحمد السيد كمال عبدالعزيز3030
71623مستجداحمد السيد محمود عبدالمطلب3131
91827مستجداحمد الشافعي علي احمد3232
81220مستجداحمد امين محمود ابراهيم الكرداسى3333
91726مستجداحمد اوسامه احمد عبدالجواد3434
81624مستجداحمد ايمن احمد محمود صالح3535
91625مستجداحمد ايمن عبد الحكيم محمد صقر3636
81725مستجداحمد ايمن عبدالبارى الشحات محمد3737
81826مستجداحمد ايمن محمد على عيسى3838
101525مستجداحمد بهاء محمد عنيم3939
71724مستجداحمد توفيق محمدى عوض4040
81422مستجداحمد تيسير فهيم عبدالحليم4141
91827مستجداحمد جمال حامد امين محمد4242
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101828مستجداحمد جمال مصطفي محمد عكه4343
71623مستجداحمد حسام عبدالمنعم جاد على4444
91928مستجداحمد حسن رمضان حسن محمد4545
71320مستجداحمد حسن سيد ابو زيد4646
81624مستجداحمد حسن محمود السيد مكاوى4747
91625مستجداحمد حسين عبد العزيز حسين4848
71724مستجداحمد حمادة خليل احمد4949
91928مستجداحمد حمدى محمد حلفاوى العطار5050
71825مستجداحمد حمدى محمد غريب على شاهين5151
81826مستجداحمد خالد سالم محمد5252
0مستجداحمد خالد سيد عبدالكريم مرسى5353
81725مستجداحمد خالد طه السيد عبدالغنى5454
88مستجداحمد خالد عبدالرازق حسن سالمه5555
81624مستجداحمد خالد عطية السيد الحلواني5656
71522مستجداحمد خليل حلمى اسماعيل عبدربه عسكر5757
91827مستجداحمد راشد عطايا صبيح5858
91322مستجداحمد رضا عبدالعزيز على السيد5959
81725مستجداحمد رضا عبدالوهاب عسل6060
91928مستجداحمد رضا محمود محمد عطا6161
99مستجداحمد رضوان غباشى علي رضوان6262
81826مستجداحمد رفاعى عبد الفتاح رفاعى الزغلى6363
81826مستجداحمد رمزى سمير عبدالعظيم مصطفى6464
81523مستجداحمد زيد شحات زيد6565
61016مستجداحمد سامى محمود احمد زين الدين6666
81725مستجداحمد ساير ابراهيم سليمان6767
31720مستجداحمد سرحان حسنين رجب6868
0مستجداحمد سعد محمود بيومى6969
0مستجداحمد سعيد عبدهللا عبدالعظيم7070
61824مستجداحمد سعيد عطية عبدالغني7171
71522مستجداحمد سعيد مسلم حسن7272
71724مستجداحمد سعيد مصطفى عبدالحميد7373
81826مستجداحمد سمحان صالح الفى شبيب7474
31720مستجداحمد سمير ابراهيم احمد7575
81624مستجداحمد سمير السيد احمد صيام7676
91827مستجداحمد شرف الدين مامون عبدالوهاب7777
81624مستجداحمد شريف فاروق هالل7878
81523مستجداحمد شكرى عبدالعزيز شكرى7979
61824مستجداحمد شوقى مصطفى حسين8080
81624مستجداحمد صابر بيومى ابراهيم بيومى8181
61925مستجداحمد صابر محمد عبدالتواب8282
91827مستجداحمد صالح احمد ابراهيم بدر8383
71421مستجداحمد صالح الدين شعبان محمد8484
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101727مستجداحمد صالح الدين عبدالحميد ابراهيم8585
91928مستجداحمد صالح منصور ابراهيم8686
71825مستجداحمد طارق ابراهيم ابراهيم محمد طبل8787
81624مستجداحمد طارق احمد محمود8888
81624مستجداحمد طارق جابر عمر عاشور8989
0مستجداحمد طارق صالح الدين محمد محمد9090
71724مستجداحمد طارق عبدالمنعم محمود9191
71320مستجداحمد طاهر محمد محمد9292
0مستجداحمد طلعت فوزى حسن احمد بكر9393
81927مستجداحمد عادل حسن على ابورجب9494
91928مستجداحمد عاطف عبدالعزيز محمود الشلبى9595
91726مستجداحمد عامر محمد عامر عبدالجليل9696
71522مستجداحمد عبد العظيم عبد المقصود عبد المقصود9797
81826مستجداحمد عبدالحكيم رفاعى عبدالعال الشاعر9898
61521مستجداحمد عبدالحميد محمد عوض محمد قنديل9999
81927مستجداحمد عبدالرحمن خليل ابراهيم متولى100100
81624مستجداحمد عبدالرحمن محمد عوض101101
81725مستجداحمد عبدالسميع جمعه على السيد102102
91928مستجداحمد عبدالسميع شحاته محمود مرسى103103
91928مستجداحمد عبدالعظيم عبدالرحمن عبدالعظيم104104
81725مستجداحمد عبدالغفار عبدالعزيز محمد جادهللا105105
41317مستجداحمد عبدالفتاح ياسين عبدالفتاح106106
81927مستجداحمد عبدهللا محمود احمد107107
0مستجداحمد عبدالوارث بخيت عبدالوارث108108
81826مستجداحمد عربى احمد اسماعيل109109
0مستجداحمد عرفه موسى عبدالفتاح110110
91928مستجداحمد عصام احمد عبدالظاهر القطرى111111
91726مستجداحمد عصام احمد محمود الجندى112112
81927مستجداحمد عصام جمعه عبدالحميد مشعل113113
91625مستجداحمد على ابراهيم على ابوعمر114114
91827مستجداحمد على حسن عبدالفتاح115115
0مستجداحمد علي ابو ضيف محمد116116
0مستجداحمد علي محمد سيد احمد شلبي117117
92029مستجداحمد عماد صابر محمد ابراهيم118118
0مستجداحمد عماد صالح ابوسريع جبر119119
81927مستجداحمد عمرو حسين السيد الحشاش120120
102030مستجداحمد فارس عبدالغنى عبدالملك121121
91726مستجداحمد فوده عدلى فوده122122
41721مستجداحمد فوزى محمد ابو والى مسلم123123
71522مستجداحمد كرم عبده محمد اسماعيل124124
0مستجداحمد ماجد عبدالحميد محمد125125
71320مستجداحمد ماهر السيد مصطفى رخا126126
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61824مستجداحمد ماهر محمد عبد الواحد عماره127127
91625مستجداحمد مجدى ابراهيم السيد فرج128128
11مستجداحمد مجدى حسن احمد شعبان129129
81826مستجداحمد مجدى عبدالرحمن سيد سليمان130130
81826مستجداحمد مجدى محمد ابراهيم الجندى131131
81523مستجداحمد مجدي حسين عبدالنبي132132
101727مستجداحمد محسن محمد لبيب احمد133133
0مستجداحمد محمد احمد محمد134134
71724مستجداحمد محمد احمد مصطفى جنيدى135135
81927مستجداحمد محمد السيد احمدالثقبي136136
91827مستجداحمد محمد السيد على رمضان137137
81826مستجداحمد محمد السيد محمد موافى138138
91928مستجداحمد محمد حسن محمد عالم139139
91827مستجداحمد محمد حسنين على احمد140140
71320مستجداحمد محمد حسين محمد141141
71017مستجداحمد محمد خليل شفيق142142
61824مستجداحمد محمد رجب عابد خفاجي143143
81927مستجداحمد محمد سعيد عبدالعليم شمعون144144
91625مستجداحمد محمد سالمه صالح145145
81523مستجداحمد محمد سيد مصطفى فرحات146146
81826مستجداحمد محمد عبدالرحمن الدرع147147
81523مستجداحمد محمد عبدالسميع عبدالجواد148148
81624مستجداحمد محمد عبدالعليم حامد عبدالعليم149149
81927مستجداحمد محمد عبدهللا الشحات همام150150
81725مستجداحمد محمد عبدالمقصود احمد151151
71320مستجداحمد محمد عبدالهادى الشحات الريس152152
71623مستجداحمد محمد على احمد عثمان153153
81523مستجداحمد محمد فتوح مصلحى الهالوى154154
77مستجداحمد محمد فوزي محمد155155
92029مستجداحمد محمد متولى الحسينى محمد سعد156156
71724مستجداحمد محمد محمد رمضان محمد157157
81725مستجداحمد محمد محمود محمد158158
81725مستجداحمد محمد محمود محمد زيان159159
91423مستجداحمد محمد وجيه حسن160160
81826مستجداحمد محمود احمد عبدالخالق هيكل161161
81927مستجداحمد محمود صالح محمود صالح162162
71724مستجداحمد محمود عبدالحفيظ مسلم163163
81826مستجداحمد مختار محمد رجب حسن164164
91625مستجداحمد مختار مصطفى احمد165165
91827مستجداحمد مدحت احمد ابراهيم الصباغ166166
0مستجداحمد مصطفى ابراهيم احمد167167
71522مستجداحمد مصطفى بيومى ابوالعزم مصطفى168168
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81725مستجداحمد مصطفى شعبان محمود169169
31316مستجداحمد مصطفى عبدالعزيز محمد170170
81725مستجداحمد مصطفى محمد ابراهيم على171171
61723مستجداحمد مصطفي احمد سيد حجازي172172
81624مستجداحمد مصطفي عرفان عشري173173
81119مستجداحمد ممدوح احمد عثمان174174
71522مستجداحمد موسى ابراهيم موسى175175
91726مستجداحمد نبيل جوده محمد مصطفى176176
51217مستجداحمد نبيل حمزه مصطفى مجاهد177177
101929مستجداحمد نصر الدين احمد محمد178178
101929مستجداحمد نصر عبدة محمد على179179
71623مستجداحمد هادى احمد بكرى سليمان180180
81624مستجداحمد هانى احمد الششتاوى حسن181181
71522مستجداحمد هشام مرزوق السيد182182
92029مستجداحمد وائل توفيق ابو العال الخولى183183
71623مستجداحمد ياسر عادل عبدالحميد184184
55مستجداحمد ياسر لطفى امين على185185
0مستجداحمد ياسر محمد احمد عبدالحافظ186186
81523مستجداحمد ياسر يوسف محمد يوسف187187
91726مستجداحمد يحي طلبة محمد السيد188188
81826مستجدادهم محسن حمدى حسين189189
71623مستجدارسانى بطرس بشاى رزق هللا190190
101929مستجدارسانيوس اسحاق حلمى بسليوس191191
0مستجداسامة اشرف محمد عبدهللا192192
82028مستجداسامة شعبان اسماعيل على193193
1515مستجداستيفن رأفت جبرائيل باسليوس194194
71825مستجداسراء السيد محمد ابراهيم195195
81523مستجداسراء امام خليل ابراهيم196196
71522مستجداسراء جاد محمود عفيفى197197
81422مستجداسراء سعيد عبدالنبي احمد السيد احمد عنبه198198
81321مستجداسراء صفوت محمد مصطفى199199
71623مستجداسراء عاطف مصطفي احمد مصطفى200200
81220مستجداسراء عبدالغفار محمد عبدالحافظ201201
81725مستجداسراء محمد احمد حافظ برانق202202
81422مستجداسراء يسن امام عبدالحليم203203
61622مستجداسالم احمد السيد مصلحى شعبان204204
71219مستجداسالم احمد رفاعى فواز رفاعى205205
91928مستجداسالم احمد محمد سالم206206
51318مستجداسالم السيد عبدالمعبود السيد207207
91019مستجداسالم ايهاب محمد اسالم208208
81321مستجداسالم جمال عبدالمغني زكى عطاهللا209209
71926مستجداسالم خالد الطوخي السيد قمبر210210
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91928مستجداسالم خيرى عزيز محمد عبدالكريم211211
51520مستجداسالم رمزى ناصف مغاورى212212
101929مستجداسالم سعيد ثابت حسن213213
61218مستجداسالم سيد عبدالعزيز حمزه ابوسعد214214
71825مستجداسالم سيد عبدالمولى محمد215215
0مستجداسالم صالح منصور محمد216216
71926مستجداسالم عادل سالم محمد عبدالجواد217217
91928مستجداسالم عصام عبدالقادر مصطفى218218
71623مستجداسالم عصام على محمود السقا219219
81725مستجداسالم عالء الدين احمد حسن220220
71017مستجداسالم مجدى محفوظ السيد حسن221221
81927مستجداسالم محمد على ابراهيم خليل222222
81624مستجداسالم محمد علي حسن223223
71623مستجداسالم محمود احمد محمد صقر224224
91625مستجداسالم محمود عبد المهدى محمود الشقيرى225225
71623مستجداسالم وائل فتحى زيدان226226
71522مستجداسالم ياسر عبدالسالم على عفيفى227227
71623مستجداسماء احمد عرفة محمد228228
82028مستجداسماء سيد ابراهيم عبدالفتاح229229
81624مستجداسماء طاهر عرابى محمود230230
81523مستجداسماء عادل عبدالحميد محمد النجار231231
81523مستجداسماء عبدالحكم محمد سليمان منصور232232
71623مستجداسماء عبدالغفور محمود على العرابي233233
61622مستجداسماء فرج زينهم نوار234234
91625مستجداسماء فوزي احمد حامد235235
71926مستجداسماعيل سالمه اسماعيل محمد236236
101727مستجداسماعيل محروس ممدوح محمد حسانين237237
81927مستجداسمهان راشد عليوة على238238
61521مستجداعتماد توفيق محمد حامد عبدالعال239239
71623مستجداالء محمد فاضل على240240
71421مستجداالء محمد منير عبد العزيز عوض241241
61420مستجداالء يحى انور سعيد242242
81624مستجدالحسن عيد محمد صالح عيد عبدالهادى243243
61622مستجدالسيد اسماعيل السيد عبدالعزيزخضر244244
71219مستجدالسيد اشرف السيد محمد خميس245245
0مستجدالسيد سامى السيد الخولى246246
71724مستجدالسيد عالء الدين السيد حسن الشيخ247247
101727مستجدالسيد محمد عبدالفتاح السيد248248
81624مستجدالشيماء بهادى فضيل احمد عليوه249249
81826مستجدالمعتصم باهلل حسين خليل حسين شاهين250250
101929مستجدامل حسن عبدالحميد محمد اسماعيل251251
91726مستجدامل عبدالقادر عبدالمنعم احمد الشيمى252252
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61723مستجدامنية ممدوح عبدهللا احمد253253
101525مستجدامير مجدي مصطفي عبدالحميد فايز254254
101525مستجدامير مصلح نبوى مصطفى بلح255255
71926مستجداميرة اشرف فهمى محمد اسماعيل256256
72027مستجداميرة سيد ابراهيم سيد منصور257257
71724مستجداميرة محمد محمد زكى258258
61420مستجدامين ابراهيم امين محمد قابيل259259
71724مستجدامين محمد امين محمد عامر260260
81422مستجدامين مختار امين موسى دياب261261
61622مستجدامينة ناصر الشحات فرج262262
101929مستجداندرو ايمن فكري فؤاد جرجس263263
91726مستجداندرو رزق فهمي مسيحه ميخائيل264264
91928مستجداندرو عاطف فهمى نصيف265265
81321مستجدانس احمد حسين على الطنانى266266
91524مستجدانس اشرف عبدالعاطى مصطفى قطب267267
61420مستجدانس فرج علي ابو العال كحيل268268
91827مستجدانطونيوس صبرى عريان اسكندر269269
91726مستجدانطونيوس يوسف ابراهيم لبيب270270
81725مستجدايات عبدالوهاب ابراهيم متولي مزروع271271
61420مستجداياد سعيد بكير سالمه السعدنى272272
81422مستجداية ابراهيم عواد ابراهيم غنيمى273273
61420مستجداية شريف عبدالحميد حسين شحرور274274
71623مستجداية طاهر عبدالفتاح محمد275275
61521مستجداية محمد خليل سيد احمد محمد276276
41620مستجداية وجيه على محمد محمد277277
91625مستجدايرينى مكرم معوض عوض278278
71825مستجدايمان ايمن جاد فهمى279279
81725مستجدايمان ايمن عبداللطيف على280280
71724مستجدايمان سامى عبد الهادى محمد281281
81725مستجدايمان عبدالمنعم عبدالخالق محمد عرام282282
91625مستجدايه احمد عبد هللا مطاوع283283
91625مستجدايه عبدالناصر سيد عطية284284
71926مستجدايه محمد مسلم حبشى285285
81725مستجدايهاب عثمان عبدالمجيد دسوقى286286
71724مستجدباسل اشرف عبدالصمد حماد287287
41317مستجدباسل كمال عبدالحميد سالم288288
88مستجدباسل وليد الشحات احمد سيد احمد289289
61319مستجدباسم حسن عبدالوهاب على مصطفى290290
81927مستجدبافلي شريف فارس عزيز291291
91827مستجدبثينه محمد عبد العزيز عبد الغنى292292
71623مستجدبسمة اشرف محمد ابراهيم293293
61824مستجدبسنت ابراهيم حماد عياد294294
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81624مستجدبسنت عبيد احمد احمد حماد295295
71623مستجدبسنت محسن ربيع محمد احمد296296
91827مستجدبطرس اشرف بشرى بولس297297
61319مستجدبالل محمد عطية عبدالواحد298298
71522مستجدبالل محمود رزق زين زين299299
71623مستجدبهاء عبدالوهاب ابراهيم الدسوقي300300
81826مستجدبوال سامى دانيال فلبس301301
91524مستجدبوال عصام نادى لبيب302302
81422مستجدبيتر سامي سعد زكى مسيحه303303
66مستجدبيشوى سعيد نظير سعيد304304
0مستجدبيشوى مجدى صبحى حنا قرياقص305305
81624مستجدتامر محمد سليمان عبدالفتاح منصور306306
91726مستجدتقى اشرف عبدالنبي محمد خفاجى307307
61218مستجدتوفيق عبده احمد عبده البهنساوى308308
91726مستجدجاسيكا نشأت ذكرى بسيط309309
0مستجدجرجس بولس عويضه بولس310310
91625مستجدجرجس فوزى حليم عجايبى311311
71623مستجدجرجس نادى حنا عبدالمالك312312
61723مستجدجالل بسام محمد جالل ابراهيم عبدهللا313313
81624مستجدجمال عبدالناصر سليمان سليمان عزب314314
0مستجدجمانه محمد محمود ناجي315315
81725مستجدجهاد احمد السيد عبدالمولى316316
71522مستجدجهاد رشاد مصطفى حسانين النجار317317
81725مستجدجهاد سالم السيد محمد خميس318318
81422مستجدجهاد شريف جهاد الدين عبدهللا الحجار319319
81422مستجدجهاد عصام عبدالباسط موسى سيد احمد320320
91524مستجدجورج ممدوح فوزى شاكر يونان321321
91827مستجدجورج يوسف نصحى عزيز322322
71623مستجدحاتم نبيل محمد سيد احمد بدر323323
71825مستجدحازم احمد صالح المتولي324324
0مستجدحازم بحيري عدلي بحيري325325
71623مستجدحازم علي حسن ابراهيم صالح326326
61723مستجدحازم محمد عبدالمنعم توفيق محمود327327
7916مستجدحازم ياسر هاشم يوسف328328
81523مستجدحبيبة اكرم عبدالمجيد محمد329329
81523مستجدحبيبة صبحي حسان عبدالخالق330330
81725مستجدحسام احمد السيد محمد عليوه331331
81725مستجدحسام اسامة محمود عبدالغفار332332
91322مستجدحسام اشرف حسن صالح احمد333333
81826مستجدحسام سعد احمد سعد عبيد334334
71623مستجدحسام سعيد محمد بدر الجلدان335335
0مستجدحسام صالح عبدالمقصود على336336
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91524مستجدحسام محمدالرفاعى حسن عبدالفتاح337337
91928مستجدحسام محمود اسماعيل محمود338338
91827مستجدحسن ايمن احمد حسن خليل339339
81826مستجدحسن محمد انور محمد العشيرى340340
71522مستجدحسن يحى حسن احمد حسن341341
91625مستجدحسناء محمود شعبان فرحات342342
91827مستجدحسين احمد رجب محمد مرجاوى343343
81523مستجدحسين ناصر سيد احمد عبده سيد احمد344344
91524مستجدحمدى هانى محمد الغزالى345345
71825مستجدحمدي حسام حمدي سليمان346346
81826مستجدحنان احمد محمد عبدالجابر347347
71623مستجدخالد ايمن خالد الديب348348
91524مستجدخالد حسن حسن صالح حمد349349
71724مستجدخالد سمير حسن عبدالجواد فراج350350
0مستجدخالد محسن لطفى محمد351351
0مستجدخالد محمد عبدالعال بكر اسماعيل352352
81624مستجدخالد محمد محمود السيد جبر353353
51116مستجدخالد محمود محمد علي النويهى354354
66مستجدخالد هاني عز الدين محمد موسى355355
91423مستجدخلود ابراهيم احمد ابراهيم الصباغ356356
71320مستجدخلود عماد مصطفى عبدالهادي357357
91625مستجدخلود محمد يسن محمود محمد358358
81624مستجددعاء اسامة حسن عبداللطيف359359
71724مستجددعاء جمال عبدالسميع عبدالرحمن النجار360360
61622مستجددميانة سمير سليمان سرور361361
71623مستجددنيا محمد ابراهيم على362362
81523مستجددوالجى وجدى عدلى بشاى363363
91625مستجددينا احمد رشيد محمد رشيد364364
101828مستجددينا محمد عبدالحليم عبدالمقصود365365
0مستجدذكريا احمد عبدالعظيم رسالن قمر366366
81624مستجدرامى راتب فؤاد امين367367
81422مستجدرامى محمد عواد كامل368368
81725مستجدرامى مصطفى محمد مصطفى احمد369369
71825مستجدرامى نجاح محمد توفيق يسن370370
81826مستجدرانا جمال توفيق السيد طلبه371371
71522مستجدرانيا محمود فوزي شاهين372372
81927مستجدرحاب عبدالمنعم خيرى محمد373373
81725مستجدرحمة محمد رضا الحسينى احمد374374
61723مستجدرضا صالح على عايش على375375
81725مستجدرضوى احمد محمد محمود احمد376376
91726مستجدرضوى عبدالمحسن ابراهيم يوسف377377
71724مستجدرضوى محمد ابراهيم وجيه محمود378378
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91928مستجدرمزي محمد رمزي محمد عبد هللا379379
41418مستجدرمضان محمود السيد محمد عفيفى ابوزيد380380
51419مستجدرمضان هانى رمضان عبدالغفار381381
91726مستجدرنا اسامة ابراهيم محمد ابوباشا382382
81624مستجدرنا وائل محمد محمد عرابى383383
71825مستجدروان محمد عبدالعزيز عبدالمطلب384384
91726مستجدروان هشام موسى محمد385385
81725مستجدروضة محمود امين عبدهللا386386
71825مستجدريمون راتب فؤاد امين387387
81422مستجدريناد خالد محمد عبدالمنعم البيلى388388
71724مستجدريهام صالح كامل عطيه389389
71724مستجدزكريا بدر محمد سعيد390390
61723مستجدزكريا عبدالغنى عبدالحى391391
71825مستجدزياد عماد الدين انور ابراهيم حسان392392
91726مستجدزياد محمد اكرم حمدى محمد حسن393393
81725مستجدزياد محمد ناصر عبدالمقصود394394
91726مستجدزياد مدحت بحيرى ابراهيم بحيرى395395
0مستجدزياد مصطفي محمد احمد رمضان396396
51621مستجدزينب السيد سعيد السيد ابراهيم عالم397397
61420مستجدزينب محمد ابوزيد عيد398398
81826مستجدسارة احمد رجب عبادى399399
71623مستجدسارة احمد سيد محمود عفيفي400400
71724مستجدسارة انور مامون عبدالهادي اسماعيل401401
81927مستجدسارة صفوان غانم رشيد حمد402402
91625مستجدسارة لطفى محمدى ابراهيم حسين403403
81624مستجدسارة محمد عبدالمجيد فهمى القاضى404404
81826مستجدساره مدحت احمد احمد شلبى405405
81624مستجدسامح عادل فؤاد عمارة سيد احمد406406
71724مستجدسامر سعيد ابو بكر علي407407
51520مستجدسامى رضا سامى عبدالمحسن شريف408408
0مستجدسامى هانى يحيى سيد احمد409409
71825مستجدسامية عبدالعزيز صادق على دويدار410410
81624مستجدساندرا سمير عبدالالهوت سليمان411411
81826مستجدسحر محمود حسين حسن السيد412412
51318مستجدسعد عالم عز الدين سعد حمزه413413
91827مستجدسعد مجدى سعد صالح برايه414414
81018مستجدسعيد احمد محمد احمد سالم415415
81624مستجدسعيد سالم عبدالمنعم محمد سالم416416
71118مستجدسعيد على محمود على سعيد417417
61723مستجدسعيد محمد سعيد محمد ابوزهره418418
61016مستجدسعيد محمد محمد عبدالسالم خليل419419
81422مستجدسلمى ابراهيم احمد عفيفي البدوى420420
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91827مستجدسلمى عبدالفتاح امين عبدالفتاح421421
81826مستجدسلمي محمد محمد السيد الغراب422422
71421مستجدسلوان احمد محمد احمد423423
61723مستجدسلوى رضا فهيم محمد فرحات424424
0مستجدسلى خالد سعيد النبى ابراهيم حسن صيام425425
81624مستجدسليمان رضا عبداللطيف احمد عيد426426
91524مستجدسماء محمد احمد فؤاد على ابوالخير427427
71724مستجدسمر عادل عبدالفتاح على احمد428428
71320مستجدسمية شهاب ناجح عبدربه جعفر429429
81624مستجدسمير اسامه عقل عبدالباقى430430
101626مستجدسندس ابراهيم دسوقى احمد431431
91625مستجدسهيلة احمد على سيد432432
61319مستجدسيد احمد قاسم محمد احمد الجحش433433
91928مستجدسيد حسن سيد عبد الرازق434434
61521مستجدسيد رمضان السيد احمد435435
71724مستجدسيد فتحى حامد ابراهيم436436
81826مستجدسيف الدين حشمت حسين محمد437437
81624مستجدسيف الدين محمد حسين ابو الحسن محمد438438
71421مستجدسيف الدين ياسر عيسى محمد439439
81321مستجدسيف مصطفى عبدالرحيم فرغلى440440
81422مستجدسيف مصطفى محمد عبدهللا441441
81220مستجدشادى اشرف مندى بحر اقالديوس442442
0مستجدشادى جمال السيد حسن بدوى443443
71926مستجدشاكر محمد شاكر كمال فهمى444444
91928مستجدشروق زين العابدين جاد عبدالرحمن445445
91928مستجدشروق عبدهللا عبدالخالق نصار446446
71825مستجدشريف شعبان عباس محمد447447
0مستجدشريف عرفه محمد السحيمى448448
91625مستجدشريف مجدى حجازى عبد السالم449449
71623مستجدشموع بهادى عبدالفتاح عبدالتواب450450
0مستجدشهاب اشرف حموده احمد451451
91827مستجدشهاب محمد عبدالوهاب حسن عبدهللا452452
91625مستجدشهاب هانى عمر غريب453453
81624مستجدشهاب وائل انور عبدالرازق غريب454454
0مستجدشيخه جاسر ربيع الجاسر العراده455455
61723مستجدشيماء عبدالحميد محمد لبيب456456
81624مستجدصبرى محمد عز الدين صبرى457457
71421مستجدصالح احمد عبده ابراهيم458458
81927مستجدصالح اشرف صالح صالح صابر459459
0مستجدصالح الدين محمود صالح الدين محمد460460
91827مستجدصموئيل نبيل شوقى صبحى461461
81725مستجدضحى خالد احمد عرفات متولي462462
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71724مستجدضحى محمود محمود السيد463463
91625مستجدضياء الدين حسن كمال ابراهيم464464
91726مستجدطارق احمد البدوى احمد عبدالباسط فواز465465
0مستجدطارق امجد احمد فؤاد محمود عمر466466
41418مستجدطارق خالد مصطفى امام على467467
81826مستجدطارق مصطفي محمد عبدالغنى الشحات468468
91524مستجدطارق يحى عبدالعال محروس469469
81624مستجدطه فريد طه عبدهللا على حبيب470470
91524مستجدعادل عماد محمد فتحى تهامى471471
61218مستجدعاصم احمد عبده على الفقى472472
0مستجدعاصم حسن عبد ربه عكاشه473473
71724مستجدعاصم سيد صالح محمد474474
71623مستجدعبد الخالق خالد عبد الخالق السيد475475
91928مستجدعبد الرحمن طارق ياسين حمدي حسنين476476
91625مستجدعبد الرحمن عاطف السيد محمد فليفل477477
81422مستجدعبد الرحمن عمر ابراهيم محمد478478
91625مستجدعبد الرحمن محمد وحيد محمد479479
51419مستجدعبدالرحمن احمد محمد احمد عبدالحليم480480
71623مستجدعبدالرحمن احمد محمود احمد خليل481481
81624مستجدعبدالرحمن اسامة السيد ابراهيم482482
91524مستجدعبدالرحمن اسامة يوسف عبده خضير483483
91928مستجدعبدالرحمن اسامه محمد فهمى احمد484484
81321مستجدعبدالرحمن الدمرداش السيد الدمرداش485485
81826مستجدعبدالرحمن السيد محمدى على قاسم486486
92029مستجدعبدالرحمن بدوى محمد الصاوى487487
81523مستجدعبدالرحمن بيومى محمد بيومى488488
71926مستجدعبدالرحمن تامر زكريا حافظ489489
0مستجدعبدالرحمن جمال محمد المغاورى الرخاوى490490
88مستجدعبدالرحمن جمعة محمدا لدلنجاتى491491
81624مستجدعبدالرحمن حسانين قنديل حسانين492492
72027مستجدعبدالرحمن حسين حسنى فريد493493
61622مستجدعبدالرحمن حسين محمد حسين محمود494494
71320مستجدعبدالرحمن خالد عبدالمجيد عرابى محمد495495
71118مستجدعبدالرحمن رضا السيد محمد496496
81826مستجدعبدالرحمن سيد سيد ابراهيم497497
81826مستجدعبدالرحمن شعبان عبده محمد498498
61824مستجدعبدالرحمن صالح محمد هاشم الكومى499499
81927مستجدعبدالرحمن طارق جالل حبيب على500500
0مستجدعبدالرحمن عادل عبدالفتاح احمد501501
101727مستجدعبدالرحمن عادل محمد احمد قطيط502502
0مستجدعبدالرحمن عبدالقادر صبحى محمد يونس503503
91625مستجدعبدالرحمن عالء منير احمد504504
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0مستجدعبدالرحمن مجدى فتوح عبدالمغنى بدوى505505
91524مستجدعبدالرحمن محمد انور بالبل506506
91726مستجدعبدالرحمن محمد حنفى محمود507507
81523مستجدعبدالرحمن مصطفى نجدى محمد508508
81624مستجدعبدالرحمن ناصر محمد سليمان دسوقى509509
91928مستجدعبدالرحمن هشام محمد محمود هاشم510510
101424مستجدعبدالرحمن وجيه صابر محمد محمد511511
91625مستجدعبدالرحمن يسرى محمود عبدالجواد512512
81725مستجدعبدالسالم محمد عبدالسالم محمد عمر513513
71522مستجدعبدالعزيز احمد خالد عبدالقادر الفقى514514
81523مستجدعبدالعزيز محمد عبدالعزيز محمد515515
71623مستجدعبدالفتاح رمضان عبدالفتاح على مشهور516516
71825مستجدعبدهللا ابراهيم عبدالنبى محمد الفقى517517
71825مستجدعبدهللا احمد رافت اسماعيل سليم518518
81523مستجدعبدهللا احمد عبدهللا احمد محمد519519
81826مستجدعبدهللا احمد عبدهللا مشحال520520
81725مستجدعبدهللا احمد على حسن521521
81523مستجدعبدهللا اسامه عبدالشافى محمود شرف522522
91827مستجدعبدهللا اسماعيل عبدالخالق غريب حنفى523523
81725مستجدعبدهللا جمال السيد محمد524524
91827مستجدعبدهللا حسن محمد امام عبدالوهاب525525
81624مستجدعبدهللا حمدى عبدهللا عبدالحليم526526
91928مستجدعبدهللا حمدي صالح عبدالعاطي527527
0مستجدعبدهللا ربيع جاد عبدالصادق528528
55مستجدعبدهللا رجب سيد عبدهللا529529
81725مستجدعبدهللا سامي عبدهللا احمد530530
91928مستجدعبدهللا سعيد علي محمد نصار531531
81220مستجدعبدهللا سيد عبدالعزيز محمود532532
71421مستجدعبدهللا عبدالفتاح محمود حسنى السيد533533
91625مستجدعبدهللا عصام حسن على رضوان534534
91827مستجدعبدهللا على السيد على نصار535535
81624مستجدعبدهللا على محمد سيد العدل536536
92029مستجدعبدهللا علي صبحي على غنيم537537
81523مستجدعبدهللا محمد شحات محمد538538
82028مستجدعبدهللا محمد محمد محمد زيدان539539
0مستجدعبدهللا مختار سيد احمد عبدالحميد مصلحى540540
61622مستجدعبدهللا منير محمد عبدالحميد541541
91524مستجدعبدهللا نبيل محمد السعيد احمد شحاته542542
91827مستجدعبدهللا يسرى مختار عثمان543543
61420مستجدعبدالمنعم محمد عبدالمنعم محمد البكش544544
81624مستجدعبده ايمن عبده يوسف امام عيله545545
101525مستجدعبير حمدى احمد عطيه اسماعيل546546
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71421مستجدعز الدين رجب محمد يوسف منصور اللبان547547
71421مستجدعزت جميل عزت عبدالباسط548548
91625مستجدعال محمد احمد محمد متولى549549
81725مستجدعالء الدين ابراهيم عبدالعزيز محمد االصبح550550
91726مستجدعالء الدين احمد على عباس551551
61521مستجدعالء عبدالمرضى عبدالحميد العيسوى552552
81624مستجدعالء ناصر صالح الدين محمد عامر553553
91423مستجدعلى احمد سعيد ابو الحديد554554
61420مستجدعلى الشحات على مصطفى555555
51419مستجدعلى محمد رشدى على556556
91524مستجدعلى محمود على السيد557557
81826مستجدعلي حلمي محمد حسينى عثمان558558
81624مستجدعمار احمد ابو الحديد عبدالحميد على559559
91019مستجدعمار محمد امين ذكى560560
91423مستجدعمار محمد فاروق حامد موسى شرف الدين561561
0مستجدعمر احمد عبدالعزيز محمد سالمه562562
71320مستجدعمر احمد محمد احمد صالح563563
81725مستجدعمر احمد منصور السيد564564
81624مستجدعمر انور ذكى ابوالعزم565565
81725مستجدعمر ايهاب رجب محمد محمد566566
81220مستجدعمر جعفر محمد احمد مصطفى567567
81624مستجدعمر جمال جاب هللا محمود568568
91524مستجدعمر جمال محمد السيد الشاعر569569
61622مستجدعمر سلمى ابراهيم مسعد محمود570570
51520مستجدعمر صالح عماره محمد سعود571571
61622مستجدعمر صالح محمود على572572
81523مستجدعمر عبدالرحمن اسماعيل عبدالرحمن573573
61824مستجدعمر عبدالعزيز السيد عبدالعزيز حشيش574574
81523مستجدعمر عربي عبدالهادي سعد محمد575575
71926مستجدعمر على محمد على غنيم576576
71320مستجدعمر على محمد محمد577577
81826مستجدعمر عماد عثمان عبد الرازق578578
1515مستجدعمر محمد عبدالسالم عالم خليل579579
91524مستجدعمر محمد فهمى حسن نصر580580
81826مستجدعمر وجيه محمد كامل عبدالنبى متولى581581
71522مستجدعمرو جمال محمد الشواربى582582
81522مستجدعمرو خالد اسماعيل عثمان اسماعيل583583
71522مستجدعمرو سعيد فتوح حامد584584
81523مستجدعمرو طارق عبدهللا عبدالغنى585585
0مستجدعمرو علي عبدالمعبود علي ابراهيمم586586
81927مستجدعمرو مجدي فتحي احمد الدقي587587
71926مستجدعمرو محمد السيد ابراهيم فودة588588
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81522مستجدعمرو محمد صبرى محمد محمد على الكيالنىى589589
91524مستجدعمرو محمد عباس السيد590590
61622مستجدعمرو محمد عبدالحكيم محمد591591
81624مستجدعمرو مسعد عبد السيد ابراهيم صيام592592
81523مستجدغاده طارق سيد ابراهيم593593
71522مستجدفادى ميالد عطيه عوض عبدالمسيح594594
81422مستجدفاروق ابراهيم السيد ابراهيم سنبل595595
81725مستجدفاروق محمد فاروق السيد درويش596596
81826مستجدفاطمة حمدي محمد محمد امام597597
71623مستجدفاطمة عبدهللا احمد عبدهللا598598
71724مستجدفاطمة محمد مطاوع احمد599599
81826مستجدفاطمه اشرف حسن عواد فوده600600
91625مستجدفاطمه محمد ابراهيم مصلحى شلضم601601
71623مستجدفاطمه ممدوح محمد محمود سعد602602
61319مستجدفبرونيا سالمه حنا عطيه603603
71522مستجدفتحى على عبدالسالم على عبدالسالم604604
71522مستجدفرح طارق عبدالقادر جبر بريق605605
61420مستجدفوزى ابراهيم فوزى محمد على606606
71421مستجدفؤاد احمد فؤاد محمد جوهر607607
62026مستجدفيرونيا اشرف بدير نجيب608608
91928مستجدفيرونيا مالك صبحي فانوس609609
81422مستجدفيصل شديد عبدالفتاح عبدالسالم شديد610610
71421مستجدكامل صالح كامل محمود الحاج611611
81826مستجدكريم ابوزيد عبدالفتاح ابوزيد612612
81422مستجدكريم احمد ابراهيم السيد الجمل613613
71623مستجدكريم احمد السيد احمد الثقبى614614
61622مستجدكريم احمد عزات احمد615615
81725مستجدكريم حاتم علي محمد الشافعي616616
71623مستجدكريم سالمه عبدالفتاح على617617
71522مستجدكريم صبرى عبدالكريم عبدالمحسن الشافعى618618
0مستجدكريم عبدالحليم جوده عبدالحليم619619
0مستجدكريم ماهر حسين عبدربه620620
91625مستجدكريم محسن حسين عبدالفتاح621621
81624مستجدكريم محمد عبدالمنعم محمد مفتاح622622
51318مستجدكريم ناجح مصطفى مصطفى الجد623623
0مستجدكريم يوسف رفعت شحاته624624
71825مستجدكالرا رائف نصري وسيلي625625
81523مستجدكمال محمد كمال محمد الزياتى626626
91625مستجدكيرلس امين ثابت امين ثابت627627
0مستجدكيرلس جامالن ادولف سامى628628
91423مستجدكيرلس خيرى عزيز شفيق629629
91726مستجدكيرلس روماني سمير حبيب630630
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81422مستجدكيرلس سمير عطاهللا عوض631631
71926مستجدكيرلس عادل سمعان صليب632632
81826مستجدكيرلس كسبان ابراهيم طونى633633
101323مستجدكيرلس مجدى انور مليو634634
71724مستجدكيرلس مكرم بشرى زكى635635
81725مستجدكيرلس ممدوح ظريف صادق636636
71825مستجدكيرلس ميالد عبدالملك عطيه637637
82028مستجدلؤى سيد يس احمد السيد638638
91726مستجدلينا محمد عبدالفتاح عالم639639
81422مستجدمادونا حسني عبيد حنا640640
61723مستجدمارتينا ايهاب ابراهيم ابراهيم641641
71623مستجدمارسيلينو مدحت ذكى سيد عبدالمسيح642642
81927مستجدمارك فكرى انور الفونس فكرى643643
91827مستجدمارك مجدى امين سيدهم644644
51116مستجدماركو ماهر صبحى توماس645645
71623مستجدماركوس عياد يوسف نسيم646646
81725مستجدماريا عاطف عوض غطاس647647
71724مستجدماريان مجدى موسى شرقاوى648648
71522مستجدمارينا ابراهيم واصف نقوال649649
71825مستجدمارينا بدير جبره اسكندر650650
71825مستجدماريو جورج شفيق داود651651
91625مستجدماريو طارق راشد شفيق652652
71522مستجدمازن عالء عبد الهادى مصطفى احمد653653
81321مستجدمازن محمد ابراهيم عبدالهادى654654
71623مستجدمازن يحيى عبدالمقصود ابراهيم مكاوى655655
71219مستجدمايكل نبيل توفيق موسي رزيق656656
81624مستجدمايكل نبيل فرج ميخائيل657657
71623مستجدمجدى رضا على خليل الشاعر658658
71522مستجدمجدى مازن منصور رمضان حبيب659659
81624مستجدمحسن اشرف محسن عبدالمقصود ناجى660660
71623مستجدمحمد ابراهيم السيد كمال صادق661661
61723مستجدمحمد ابراهيم السيد محمد الشهاوى662662
81220مستجدمحمد ابراهيم جميل تهامي شديد663663
91827مستجدمحمد ابراهيم على ابراهيم شاهين664664
71926مستجدمحمد احمد ابراهيم محفوظ ابراهيم665665
72027مستجدمحمد احمد ابراهيم محمود666666
91524مستجدمحمد احمد السيد دياب غانم667667
91625مستجدمحمد احمد توفيق العوام668668
81725مستجدمحمد احمد حلمى جندية669669
91827مستجدمحمد احمد رفعت عبدالمجيد السعداوى670670
51924مستجدمحمد احمد سعد فوده671671
8816مستجدمحمد احمد سيد محمد672672

 [ 16 ]



5/15/2019 كلية الهندسة بشبرا-   جامعة بنها  

المادةم

رياضيات أ1

فيزياء أ2

اللغة الفنية3

كيمياء4

حالة القيد 

ل
او

ل 
ص

ف

M
id

C
W

T
o

ta
l

35

2019 / 2018كشف اعمال سنه  طالب الفرقة االعدادية فى العام الجامعى 

تحريرىشفوىاعمال سنة

50100

اسم الطالبرقم الجلوسمسلسل

الفصل الدراسى االول

تحريرى

3030115

15

شفوى

303090

اسم المادة

0مستجدمحمد احمد شاكر عبدالعزيز673673
61622مستجدمحمد احمد شحات احمد674674
91423مستجدمحمد احمد شوقى احمد محمد على675675
0مستجدمحمد احمد عبدالفتاح السيد عزام676676
91322مستجدمحمد احمد محمد احمد عبداللطيف677677
0مستجدمحمد احمد محمد رضا جوده عبدربه678678
91322مستجدمحمد احمد محمد عبده سالمه679679
88مستجدمحمد احمد محمد نور رشيدى680680
61622مستجدمحمد احمد مصطفى السيد681681
81624مستجدمحمد اسامة حسين مجاهد682682
91524مستجدمحمد اسامة محمد محمود هاشم683683
61521مستجدمحمد اسامه عبدالناصف ابراهيم رضوان684684
91524مستجدمحمد اسامه محمد حسنين عمر685685
81826مستجدمحمد اسامه مصطفى محمد عدلى686686
81523مستجدمحمد اسعد محمد طوخى حماد687687
71118مستجدمحمد اسماعيل عوض اسماعيل الشبينى688688
81422مستجدمحمد اسماعيل محمد اسماعيل689689
61521مستجدمحمد اشرف محمد سعيد محمود690690
71623مستجدمحمد اشرف محمد عبدالقادر691691
0مستجدمحمد اشرف مختار محمد محمد عايش692692
71522مستجدمحمد السيد حسين عبداللطيف693693
81522مستجدمحمد السيد صابر توفيق محرم694694
71623مستجدمحمد السيد عبدالخالق مصطفى695695
88مستجدمحمد السيد علي جميل محمد عيد عوض696696
61319مستجدمحمد السيد محمد السيد صبيح697697
61622مستجدمحمد انور ابراهيم محمد جبر698698
81725مستجدمحمد انيس محمود انيس غريب699699
81220مستجدمحمد ايمن سيد احمد عبدالحميد700700
81422مستجدمحمد ايمن محمد السيد الشافعى701701
81725مستجدمحمد ايمن محمد عبدالدايم702702
91827مستجدمحمد جالل احمد محمد سعد703703
0مستجدمحمد جمال ابراهيم قنصوه704704
91827مستجدمحمد جمال ابراهيم محمد705705
71521مستجدمحمد جمال سعيد امام بدر706706
71724مستجدمحمد جمال سيد سالم الرفاعي707707
71623مستجدمحمد جمال محمود عليوة708708
51520مستجدمحمد جمال محمود محمد قشيشة709709
81623مستجدمحمد جمال نبوي سليمان حجاج710710
61622مستجدمحمد جمال وهبه امام711711
0مستجدمحمد جميل احمد طلبة احمد السيد712712
41418مستجدمحمد حافظ محمد حافظ713713
81826مستجدمحمد حافظ يوسف حافظ714714
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55مستجدمحمد حامد عبدالمجيد محمد السيد715715
91625مستجدمحمد حسام الدين اسماعيل عبدالعال716716
91624مستجدمحمد حسام الدين عواد على عواد717717
81523مستجدمحمد حسن جالل عبدالجواد718718
81523مستجدمحمد حسن حسن عبدالفتاح719719
71825مستجدمحمد حسن سيد سالم بندق720720
81422مستجدمحمد حسن صابر حسن ابراهيم721721
91928مستجدمحمد حسن على محمد باطه722722
71623مستجدمحمد حسن محمد سيد723723
91827مستجدمحمد حسنى امين عبدالعزيز724724
91625مستجدمحمد حسنين محمد حسنين نصر725725
81725مستجدمحمد خالد احمد محمود الطويل726726
91322مستجدمحمد خالد حسين نجيب محمد عزت727727
81422مستجدمحمد خالد عبدالفتاح ابراهيم السيد728728
81523مستجدمحمد خالد عبده غريب بطنين729729
0مستجدمحمد خالد محمد رجب730730
91422مستجدمحمد خالد محمد عواد درويش731731
81624مستجدمحمد خالد محمد كامل صالح732732
91322مستجدمحمد خالد محمد محمد ابراهيم733733
0مستجدمحمد خالد محمد مصلحى734734
71623مستجدمحمد خالد محمود عبدالعظيم735735
81321مستجدمحمد خيري محمد عبدهللا خطاب736736
81522مستجدمحمد رافت محمد درويش النقيش737737
0مستجدمحمد رجب شعبان سيد738738
0مستجدمحمد رضا عباس احمد محمد739739
71724مستجدمحمد رضا هاشم حامد740740
71320مستجدمحمد رفعت احمد الكالف741741
81422مستجدمحمد سالم محمد طلعت سالم742742
71623مستجدمحمد سامى عطيه عبدالخالق شعير743743
91726مستجدمحمد سامى لطفى عثمان الحفناوى744744
81725مستجدمحمد سامى محمود محمد جمعه745745
71623مستجدمحمد سعيد ابراهيم عبدهللا746746
81422مستجدمحمد سعيد ابو العال ابراهيم مصطفى747747
101727مستجدمحمد سعيد احمد حامد صيام748748
0مستجدمحمد سعيد بدوى رمضان سعودى749749
91423مستجدمحمد سعيد غنيم عبدالعزيز الوكيل750750
91726مستجدمحمد سعيد محمد عبدالباسط751751
71421مستجدمحمد سالمة السيد سالمة السيد عفيفى البدوى752752
61521مستجدمحمد سالمة عبدالخالق سيد الرزيقى753753
91322مستجدمحمد سليمان محمد محمد سليمان754754
81422مستجدمحمد سمير محمد عمر سيداحمد موسى755755
61622مستجدمحمد سيد ابوالقاسم احمد على756756
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71623مستجدمحمد سيد احمد رضوان ابراهيم757757
61723مستجدمحمد سيد عبدالعليم محمود محمد عبدالشافى758758
91120مستجدمحمد سيد محمد السيد759759
91726مستجدمحمد سيد محمود السيد عفيفى الفقى760760
101727مستجدمحمد شحتة عبدالرازق دراس سليمان761761
81624مستجدمحمد شريف حسن عبدالعليم عبدالباقي762762
91524مستجدمحمد شريف رياض عبده763763
61723مستجدمحمد شعبان سالم محمد ابراهيم764764
51520مستجدمحمد شوقي عبدالحميد طه حجاج765765
61521مستجدمحمد شوقي محمد سيد شورة766766
71522مستجدمحمد صابر السيد غريب سالم767767
91221مستجدمحمد صبحي عبدالخالق حسن عبدالهادي768768
71825مستجدمحمد صبرى مصطفى حسن769769
91625مستجدمحمد صبري محمد ابراهيم حجازي770770
91221مستجدمحمد صفوت جالل احمد محمد771771
91624مستجدمحمد صفوت على عبدالمنعم يوسف772772
91625مستجدمحمد صالح ابراهيم ابو زيد773773
71421مستجدمحمد صالح عبدالحميد يوسف774774
81421مستجدمحمد صالح عبدالخير احمد775775
71118مستجدمحمد صالح علي مجاهد776776
91524مستجدمحمد صالح عيد ابراهيم حمزه777777
61521مستجدمحمد صالح محمد حسين محمد778778
81523مستجدمحمد صالح مصطفى عبدالوهاب779779
71522مستجدمحمد طارق رجب عبدالرازق دسوقي780780
91726مستجدمحمد طارق عبدالكريم محمد متولى781781
81725مستجدمحمد طارق محمد عبدالقادر782782
81826مستجدمحمد طارق محمد نجاتى على هنداوى783783
0مستجدمحمد طنطاوى رزق امام خليفه784784
91019مستجدمحمد عادل احمد عبدالعزيز على عويضه785785
81624مستجدمحمد عادل محمد حسين786786
51722مستجدمحمد عادل محمد حميد بحيري787787
91524مستجدمحمد عادل محمد خليل حسن788788
81725مستجدمحمد عادل محمود احمد789789
91726مستجدمحمد عارف حسين الشربينى الدرع790790
81826مستجدمحمد عاطف محمد حسينى سويلم791791
51519مستجدمحمد عاطف محمد نصر قدح792792
71623مستجدمحمد عبد العزيز محمد عبد العزيز 793793
81220مستجدمحمد عبد الغنى محمد حلمى عفيفى794794
101727مستجدمحمد عبد هللا محمد عبد هللا795795
81826مستجدمحمد عبدالحليم لطفي حمام796796
81826مستجدمحمد عبدالحميد شحاته السيد هريدى797797
81826مستجدمحمد عبدالحميد عبدالسالم ابوالحسنين798798
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81826مستجدمحمد عبدالحميد محمد عبدالعظيم البدوى799799
71522مستجدمحمد عبدالرازق محمد على800800
61723مستجدمحمد عبدالرؤف عثمان سيد بكرى801801
71825مستجدمحمد عبدالسالم محمد عبدالسالم802802
81725مستجدمحمد عبدالسميع عبدالرحمن رزين803803
91928مستجدمحمد عبدالفتاح ابراهيم محمد السيد804804
91524مستجدمحمد عبدالمقصود محمود ابو الفتح عبدالمقصود805805
0مستجدمحمد عبدالمنصف عبدالسالم عز العرب806806
61925مستجدمحمد عبدالناصر الشحات عبدالعزيز عزب807807
51217مستجدمحمد عز العرب عبدالرازق سليمان808808
91928مستجدمحمد عزب واصف محمد809809
71623مستجدمحمد عصام حسن محمد عوض810810
81725مستجدمحمد عصام حمدي عبدالغفار جادهللا811811
71623مستجدمحمد عصام محمد عبدالمقصود812812
81826مستجدمحمد عالء محمد المهدى مهدى813813
82028مستجدمحمد عالء محمد خالد الكيالنى814814
81725مستجدمحمد عالء محمد عبدالخالق عبدالفتاح815815
71724مستجدمحمد عالءالدين عرفان السيد816816
81826مستجدمحمد على ابراهيم محمد النشار817817
91321مستجدمحمد على محمد رزق818818
91928مستجدمحمد على محمود عبدالرحيم سرايا819819
91726مستجدمحمد علي امين علي رفاعى820820
81523مستجدمحمد عمر عبدالفتاح شاهين821821
0مستجدمحمد عواد عبدالحميد عواد ناصر822822
91423مستجدمحمد عيد سند مصطفى النقيشى823823
71521مستجدمحمد غالب محمد حسب824824
81927مستجدمحمد فتحى حسن محمد كمال عبدالمجيد825825
71724مستجدمحمد فرحات عبدالوهاب محمد عفيفى826826
91827مستجدمحمد فريد محمد حسنين عمر827827
71724مستجدمحمد فيصل محمد بيومي العدينى828828
81725مستجدمحمد كمال محمد عبدالعظيم829829
81826مستجدمحمد لبيب صدقي شوربجي830830
61521مستجدمحمد لطفي عامر عبدالرحمن احمد831831
91524مستجدمحمد ما مون زويد حسن صقر832832
71421مستجدمحمد مجدى امين محمد سرور833833
81422مستجدمحمد مجدى محمد صابر محمد على حميدة834834
91928مستجدمحمد مجدى محمد عبدالعزيز زهره835835
81927مستجدمحمد مجدي احمد المحالوي836836
71724مستجدمحمد محمد حسام عبدالفتاح محمد المهدى دراج837837
81927مستجدمحمد محمد حسن فاضل838838
81725مستجدمحمد محمد محمود السحيلى839839
91726مستجدمحمد محمود احمد محمد840840
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91625مستجدمحمد محمود حسين محمد عراقى841841
81725مستجدمحمد محمود زكى عبدالحليم شعيره842842
81725مستجدمحمد محمود عبدالفتاح العطار843843
81624مستجدمحمد محمود مغاورى حسن بحيرى844844
81826مستجدمحمد محيى الدين صالح عثمان محمود845845
91423مستجدمحمد مدحت سعيد على خطاب846846
91928مستجدمحمد مسعد محمد على سيد هالل847847
71623مستجدمحمد مصطفى على شديد848848
81321مستجدمحمد مصطفى كامل عفيفى849849
81725مستجدمحمد مصطفى محمد محمد المالح850850
91827مستجدمحمد ممدوح صالح عبدالعزيز851851
8816مستجدمحمد ممدوح على سالم852852
81725مستجدمحمد منصور عبدالرحمن منصور الشاذلى853853
81523مستجدمحمد منصور عبدالنبي رزق854854
51823مستجدمحمد ناصر رياض عفيفي دسوقى855855
71825مستجدمحمد نبيل حسن محمدى النجار856856
101525مستجدمحمد نبيل علي عمر محمد857857
71017مستجدمحمد نبيل محمد محمد المالح858858
7613مستجدمحمد هانى سعيد عبدالـمجيد االحول859859
41519مستجدمحمد هانى محمد عبدالعزيز اسماعيل860860
81725مستجدمحمد هاني حلمي محمد الصواف861861
71218مستجدمحمد هشام عبدالعزيز عبدالجواد862862
61016مستجدمحمد وجدى عبدالقادر ابوالعزم 863863
71724مستجدمحمد ياسر عبدالخالق عبدالغني محمد864864
91524مستجدمحمد يوسف عبدالحليم يوسف865865
71623مستجدمحمود ابراهيم احمد موسي ابوالزين866866
61319مستجدمحمود ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم حواش867867
61117مستجدمحمود احمد عواد احمد المعالوي868868
91726مستجدمحمود اشرف رجب احمد محمد869869
61723مستجدمحمود اشرف سعيد عبدالعزيز سالم870870
8917مستجدمحمود اشرف عفيفي احمد عفيفى871871
71825مستجدمحمود اشرف يسن محمد العبدالوى872872
81725مستجدمحمود السعيد محمد محمد حسن873873
91625مستجدمحمود السيد محمد ابو شادى874874
81624مستجدمحمود بهاء الدين جودة محمد الهادى سالم875875
71623مستجدمحمود جمال الدين محمد حسن قناوي876876
71623مستجدمحمود جمال الهادى عبدالعليم خلوى877877
0مستجدمحمود جمال حامد ابراهيم شافعي878878
51621مستجدمحمود جمال محروس موسى سالمه879879
91625مستجدمحمود جمعه عبدالقادر رفاعى عوض880880
61824مستجدمحمود حسن صالح حسن محمد881881
61319مستجدمحمود حسن على عبدالعزيز حسن882882
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82028مستجدمحمود حسين خالد دسوقى على عمر883883
71724مستجدمحمود خالد امام شحاته884884
61622مستجدمحمود خالد محمود سعد885885
71926مستجدمحمود رجب محمد يوسف عبدالباقى886886
91827مستجدمحمود رياض يونس عفيفي غنيم887887
81826مستجدمحمود سامى نعيم عبدالظاهر االصفر888888
91625مستجدمحمود سعيد حسين عبدربه889889
0مستجدمحمود سالمة معوض سالم890890
91726مستجدمحمود سيد سيد احمد ابوليله891891
71623مستجدمحمود شعبان معوض الشعيبى892892
101828مستجدمحمود صالح ابراهيم احمد عيد893893
71825مستجدمحمود صالح سعد جمعه سقيطه894894
101727مستجدمحمود طارق شعبان عثمان895895
82028مستجدمحمود طه اسماعيل طه داود896896
0مستجدمحمود عبد العزيز عبد الوهاب عبد العزيز897897
91625مستجدمحمود عبدالحليم احمد متولي احمد898898
88مستجدمحمود عبدالرحمن غيث عبدالرحمن899899
81624مستجدمحمود عبدهللا حسين عبدالحليم900900
91625مستجدمحمود عصام شعبان سالم بدوى901901
91827مستجدمحمود عمر عيسى محمد بغدادى الشال902902
61723مستجدمحمود فتحى صبحى عبدالحميد الديك903903
81523مستجدمحمود كمال الدين محمود على904904
71421مستجدمحمود كمال حامد عالم905905
71825مستجدمحمود محمد جالل عبدالجليل906906
71724مستجدمحمود محمد جمال عبدالرازق مبارك907907
91827مستجدمحمود محمد صبحى السيد ابراهيم908908
71724مستجدمحمود محمد عبدالحميد يونس909909
71421مستجدمحمود محمد عبدالخالق عبدالرحمن خطاب910910
0مستجدمحمود محمد عبدالعزيز على ابوالوفا911911
91827مستجدمحمود محمد عطيه شديد912912
91221مستجدمحمود محمد محمد احمد913913
91726مستجدمحمود محمد محمد معروف عطيه914914
61016مستجدمحمود محمد محمود حمد915915
71421مستجدمحمود مدحت محمد احمد سليمان916916
81826مستجدمحمود مسعد عبدالرحمن على موسى917917
91625مستجدمحمود معروف عبدالعليم حجازى918918
51823مستجدمحمود ياسر حسن حـافـظ ابـو شـادى919919
91625مستجدمحمود يحيي حنفى محمد احمد920920
61622مستجدمختار زينهم مختار الحبشى921921
71724مستجدمرام والء احمد حسنين922922
71724مستجدمروان احمد نور الدين احمد عبد923923
92029مستجدمروان اشرف رمضان السيد على924924
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81826مستجدمروان عبدالوهاب السيد ابراهيم925925
72027مستجدمروة ابراهيم سعد احمد926926
92029مستجدمريم اسامة محمد ابراهيم زين الدين927927
91726مستجدمريم سمير شفيق خليل928928
81421مستجدمريم طارق عبدالغنى عبدالجواد929929
101828مستجدمريم فتحى امين  صيام930930
81725مستجدمريم كمال فرحات اسحق931931
81725مستجدمريم محسن مصطفى حبيب932932
92029مستجدمريم محمد العزب اسماعيل933933
71724مستجدمريم مصطفى على شعبان934934
71724مستجدمصطفى ابو النجا حمدى ابو النجا935935
81927مستجدمصطفى احمد رفاعى شرف سالم936936
31720مستجدمصطفى السيد عبدالبر حماد عامر937937
72027مستجدمصطفى ايهاب مصطفى الطوخى عزازى938938
81523مستجدمصطفى حسين دسوقى عبدهللا بالل939939
71219مستجدمصطفى سامى مصطفى الصاوى940940
71623مستجدمصطفى سعد محمود حسن حسن941941
81523مستجدمصطفى سعيد نوح ابراهيم موسى942942
92029مستجدمصطفى صابر فرج طايع943943
71926مستجدمصطفى صبرى حسينى الديب944944
62026مستجدمصطفى عبدالفتاح عطيه عبدالفتاح عياد945945
61723مستجدمصطفى عبدالمنصف عبدالفتاح محمد946946
1717مستجدمصطفى عمادالدين عصام احمد عطيه947947
81321مستجدمصطفى عمرو مصطفى عبد ربه948948
71522مستجدمصطفى فتحى يوسف محمد عيد949949
71926مستجدمصطفى فريد عبدالعزيز فريد قرطام950950
91928مستجدمصطفى لطفى حامد احمد الطنطاوى951951
71825مستجدمصطفى مبروك احمد عبدالقادر952952
81624مستجدمصطفى محمد حسن محمد عيسى953953
41317مستجدمصطفى محمد عبدالشكور محمود البنا954954
61016مستجدمصطفى محمد عبدالعزيز حسن يوسف955955
0مستجدمصطفى محمد محمد امام956956
61319مستجدمصطفى محمد محمود محمد ابوزيد957957
62026مستجدمصطفى محمدالجميل ابوالعال احمد سيد958958
71926مستجدمصطفى محمود عبدالعزيز ابراهيم جعفر959959
0مستجدمصطفى محمود عطيه البدري960960
71118مستجدمصطفى محمود عواد احمد حويس961961
82028مستجدمصطفى محمود مهدى عبدالهادى محمد962962
91928مستجدمصطفي حازم اسماعيل علي963963
71522مستجدمصطفي طارق صبري عرفات العزب964964
71623مستجدمصطفي مجدي عبدالستار عبدالبارى احمد965965
71926مستجدمصطفي محمد كامل ابراهيم عبدالخالق نصار966966
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81624مستجدمعتز احمد محمد محمد موسى967967
91928مستجدممدوح احمد محمد محمد موسى968968
91928مستجدممدوح عصام جمعه ابراهيم سرحان969969
61925مستجدمنار ابراهيم كامل امام زايد970970
71724مستجدمنار السيد عبدهللا عبدالحميد شينه971971
92029مستجدمنار حسين بدرالدين حسين972972
91322مستجدمنار سعيد احمد محمد عبدالغنى973973
71724مستجدمنار سمير سعيد خليفه974974
82028مستجدمنار طارق عبدالخالق ابراهيم975975
81624مستجدمنار محمد سيد احمد جليل976976
92029مستجدمنة هللا زكريا ابراهيم كامل977977
91928مستجدمنة هللا سويلم جودة سعيد محمد978978
61420مستجدمنة هللا عبدالحليم حافظ حسن979979
81927مستجدمنة هللا محمد فوزي فتحي980980
71724مستجدمنة هللا محمد كمال سيد احمد981981
71825مستجدمنة هللا محمود عبدالحميد حسين الشرقاوي982982
92029مستجدمنى خالد عبدالغنى بدوى983983
71724مستجدمنى مسعد رمضان يوسف احمد984984
71219مستجدمنيرة محمد اسماهيل وهبه985985
91928مستجدموسى عبدالرحمن سعيد موسى فراج986986
81422مستجدموسي محمد موسى موسي987987
71724مستجدمونيكا رأفت يوسف كمال غطاس988988
91726مستجدمؤمن عصام ابوسريع محمد989989
81826مستجدمؤمن محمد محمد سيد فرحات990990
0مستجدمؤمن مصطفى ماهر سعد خلف991991
81725مستجدمى عبدالوهاب محمود عبدالغنى992992
81927مستجدمى محمود محمد امام مطر993993
71522مستجدمي احمد فرج محمد994994
82028مستجدمي محمد جودة عربي995995
91827مستجدميرنا حسين عراقى محمد جبل996996
61622مستجدمينا توفيق سليمان انسى997997
91625مستجدمينا عبدالنور ناشد صدوق998998
71522مستجدمينا فادى فرحان سارى999999

92029مستجدمينا مدحت لطفى فهمى قرقس10001000
92029مستجدمينا ناجى لطيف عويضة غبلاير10011001
71623مستجدمينا نبيل سمير ايليا10021002
81725مستجدمينا وريد وجد حشمى10031003
91726مستجدنادر سيد على حسن10041004
82028مستجدنادر محمد السيد ابراهيم صقر10051005
81826مستجدناردين سمير لمعى رزق10061006
82028مستجدناردين وفيق مجدي شفيق10071007
92029مستجدنبيلة عادل عطا محمد البحراوى10081008
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91726مستجدندى جمال فؤاد محمود10091009
81624مستجدندى سعيد حسن السيد خليفه10101010
81927مستجدندى سيد عبد الرحمن السيد10111011
81220مستجدندى سيد محمود محمد10121012
91524مستجدندى عادل سعيد عبدالكريم10131013
51823مستجدندى عبدالرازق مصطفى ابووالى جرامون10141014
91827مستجدندى عبدالناصر عبدالوهاب احمد10151015
91524مستجدندى محمد محمد حسن حماد10161016
81220مستجدنصار حسن عبدالمنعم احمد على10171017
71219مستجدنعيمة احمد عبدالمجيد احمد10181018
71623مستجدنهال اشرف فتحى جوده10191019
91625مستجدنهال خالد محمد حميد سالم10201020
71219مستجدنور الدين نزيه ابو الخير عبدالمؤمن10211021
81725مستجدنورا طنطاوى احمد طنطاوى10221022
81220مستجدنوران بشير السيد قطب10231023
91928مستجدنوران عالء حسن الحفنى السيد10241024
81321مستجدنورهان احمد السيد احمد صالح10251025
91726مستجدنورهان اشرف عبد الحميد سند الشريف10261026
91827مستجدنورهان عامر محمد الطوخى اسماعيل10271027
81321مستجدنورهان مصطفى محمد سعيد كمال10281028
81624مستجدنورهان ناصر نجاح محمد دنانة10291029
71926مستجدنورهان ياسر فتحى محمد10301030
81422مستجدهاجر احمد سيد محمود عفيفى10311031
91928مستجدهاجر احمد عبد الرحمن احمد محمد قنديل10321032
81523مستجدهاجر اشرف عبدالحميد عبدهللا10331033
71825مستجدهاجر رمضان محمد محمود محمد10341034
81523مستجدهاجر سامى محمد حسن الجالد10351035
91827مستجدهاجر شريف احمد عبد القادر10361036
91827مستجدهاجر صفوت عبدالعظيم متبولي10371037
92029مستجدهاجر طارق سالم على عبدالصمد10381038
91221مستجدهاجر مدحت احمد فهمى امين10391039
51116مستجدهادى محمد حسن الشناوى الشيخ10401040
61622مستجدهانم احمد الصادق احمد10411041
61723مستجدهانى احمد عبدالمنعم عفيفى عطيه10421042
81725مستجدهايدى خيرى منصور عوض10431043
71926مستجدهبه محمد عبدالمنعم احمد عامر10441044
81927مستجدهدى محمود عيسوى سيد عبيد10451045
91928مستجدهدير اشرف عبدالرحمن عبدهللا10461046
71623مستجدهدير محمد السيد عبدالفتاح10471047
91726مستجدهدير محمد عبدالستار جاد سليمان10481048
71623مستجدهدير محمود صالح محمود برعي10491049
1515مستجدهشام اشرف محمود متولى10501050
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81523مستجدهشام طارق محمد ابو بكر10511051
0مستجدهشام مصطفى عبدالسميع محمد رضوان10521052
91625مستجدهال عالء الدين فؤاد صابر10531053
81321مستجدهند احمد احمد الرفاعى احمد10541054
81826مستجدهويدا صابر محمد صابر الطويل10551055
91726مستجدهويدا محمود محمد عبدالكريم10561056
71421مستجدهيثم رافت السيد محمد10571057
71320مستجدهيثم محمود شوقى فهيم بيومى10581058
71825مستجدوحيد شكرى سالم ابراهيم السيد10591059
71724مستجدوالء طارق محمد محمد رمضان10601060
0مستجدوالء محمد عبدالتواب ابراهيم كساب10611061
61420مستجدوليد عاطف صالح تناغو10621062
71017مستجدوليد مرعى عبدالرحمن على10631063
92029مستجدوئام احمد احمد محمد10641064
41519مستجديارا اسالم ابوبكر مصطفى يوسف10651065
101828مستجديارا خالد محمد يوسف10661066
91423مستجديارا رضا محمد مصطفى سويلم القرش10671067
81826مستجديارا عبدالسالم مرسي عبدالسالم محمد10681068
91524مستجديارا يسرى محمد السيد10691069
91625مستجدياسمين احمد منير عبدالنبى10701070
92029مستجدياسمين اكرم محمد كامل طه دنيا10711071
71320مستجدياسمين الشاذلى عبدالعليم السمان10721072
61925مستجدياسمين جمال فتحى السيد10731073
91221مستجدياسمين عبدالوهاب محمد الطاهر10741074
81422مستجدياسمين عطية ابراهيم عطية10751075
0مستجدياسمين محمد فتوح احمد الديب10761076
91625مستجديحيى عبد المنعم عبد المحسن محمد10771077
0مستجديحيى محمد احمد هالل10781078
71320مستجديسرى طارق عبدالرحمن محمد10791079
82028مستجديمنى محمد عبدالمنعم محمد محمد10801080
92029مستجديوستينا ممدوح ابراهيم مكارى10811081
91726مستجديوسف ابو بكر حافظ فوده10821082
71724مستجديوسف ابوشادى عبدالمحسن عبدالسميع10831083
81624مستجديوسف احمد محمد توفيق10841084
71926مستجديوسف اسامة جمعة رجب رزق10851085
61925مستجديوسف اشرف محمد سيد عفيفي10861086
91524مستجديوسف السيد عبدالمنعم ابراهيم10871087
91423مستجديوسف السيد على محمد االلفى10881088
72027مستجديوسف ايهاب محمد اسماعيل ابو الخير10891089
71623مستجديوسف جمال محمود محمد عالم10901090
81826مستجديوسف جمال يوسف على كرمانى10911091
81624مستجديوسف حسن عبدالحميد عبدالحميد10921092
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81725مستجديوسف حسين محمود حسين القبطان10931093
61622مستجديوسف رضا السيد المالكى10941094
92029مستجديوسف رمضان يوسف صقر مصطفى10951095
91827مستجديوسف سعد محمد بيومي عويس10961096
71623مستجديوسف شعبان احمد احمد10971097
81523مستجديوسف شعبان حامد محمد10981098
81927مستجديوسف شوقى عبدالرازق اسماعيل10991099
91928مستجديوسف عادل مصطفي حمزه سالم11001100
81321مستجديوسف عبدالحميد محمد فوده عوض11011101
71421مستجديوسف عبدالرحمن رجب حفنى رجب11021102
81220مستجديوسف كرم محمد ابراهيم11031103
88مستجديوسف محمد الشاذلي عبدالمقصود محمد11041104
71320مستجديوسف محمد عبدالمقصود عبدالقادر11051105
91423مستجديوسف محمد كرم الدين محمد نورالدين11061106
0مستجديوسف محمد محب مرسى المنواتى11071107
81523مستجديوسف نظير توفيق جرجس11081108
81826مستجديوسف وائل محمد اصالن11091109
0استنفذاستنفذاستنفذاحمد معوض قرنى عبده عثمانى11101110
0استنفذاستنفذاستنفذمحمد سيد محمد حافظ11111111
0للاستنفذمحمود رشدى شعبان عبدالمقصود11121112
0جلاستنفذمصطفى نبيل محمد بيومى عيداروس11131113
0ج جج جاستنفذندى أشرف محمد كمال خليل سرحان11141114
0لباقابانوب ادوار حلمى كامل11151115
0باقابراهيم ناصر ابراهيم رمضان البنا11161116
0باقاحمد حمدى عبد العزيز عبد ربه11171117
0باقاحمد شاكر احمد ابو مسلم احمد11181118
0باقاحمد صالح السيد السيد بيومي11191119
0باقاحمد عادل امين احمد11201120
0لباقاحمد عبدالحليم احمد مصطفى11211121
0لباقاحمد عبدالرحيم على عبدالخالق11221122
0لباقاحمد محمد عبدالعزيز الزياتي11231123
0لباقاحمد محمد عبدالغني ابراهيم الصيفى11241124
0باقاحمد محمد لطفى محمد قطب البكليش11251125
0باقاحمد محمد محمد البكرى محمد عجاج11261126
0باقادهم سامى زايد على سليم11271127
0باقاسالم اشرف محمد حسن11281128
0باقاسالم انور عبدالحميد عبدالمقصود11291129
0باقاسالم على محمد على حسين11301130
0لباقاالء عبدالعاطى محمد عبدالعاطى جميل11311131
0باقالمعتصم باهلل جمال الفرجانى العروصى11321132
0باقامين عالء امين عبدالحميد11331133
0باقانجى بهى السيد بهى11341134
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0باقبسام محمود عبد الوهاب محمود محمد11351135
0باقثروت سعيد محمد محمد رضا11361136
0لباقحسن عبدالنبى حسن ابوالحديد11371137
0باقحمدي ناصر احمد سيد احمد بدران11381138
0باقخالد وليد السيد الباهي عبيد11391139
0باقدينا سليمان محمد محمد11401140
0لباقرانيا جمال طه احمد سليمان11411141
0لباقرضا احمد احمد محمد الجمل11421142
0باقرضوان مصطفى رضوان عبدالمعز11431143
0باقزياد طارق المغازى احمد المغازى11441144
0باقشيماء توبه حسن اسماعيل11451145
0لباقصابر محمد حسين علم الدين11461146
0لباقعادل عصام رمضان محمد11471147
0لباقعبد هللا عادل عفيفى امين11481148
0باقعبدالرحمن احمد شحاتة نجيب احمد11491149
0باقعبدالرحمن خالد محمد عبدالحليم11501150
0باقعبدالرحمن عباس عبدالرحمن عبدالرحمن11511151
0باقعبدالعزيز اسامه حسنين جاد11521152
0باقعبدالعظيم رمضان محمد محمد11531153
0باقعبدالفتاح محمد عبدالفتاح عبدهللا11541154
0باقعبدالكريم شعبان بدوى عبدالكريم المغربل11551155
0باقعبدهللا كرم محمد عبدالواحد نصر11561156
0باقعبدهللا محمد حامد محمد عبود11571157
55باقعمر احمد سيد عبدالعاطى عزالدين11581158
0باقعمر حسن شعبان حسن11591159
0باقعمر خالد عبدالحميد احمد سالم عمارة11601160
0لباقعمر عطيه عبدالحميد سالمه11611161
0باقكريم حسام لبيب خميس11621162
81422باقمحمد ابراهيم عبدالنبى على على11631163
0لباقمحمد احمد عبدالوهاب عبدالحميد11641164
0باقمحمد اشرف سيف هللا عبدالنعيم11651165
0باقمحمد اشرف عبدالعزيز احمد11661166
0باقمحمد بهاء الدين محمد عبدالغفار11671167
0باقمحمد بيومى عبدالرازق بيومى11681168
0باقمحمد حسام الدين سمير السيد قراقيش11691169
0باقمحمد حمادة محمد احمد الدابى11701170
0لباقمحمد خالد ابراهيم كيالنى11711171
0باقمحمد رضا محمد السيد خضر11721172
0باقمحمد رضا محمد على11731173
61319باقمحمد سيد ابراهيم محمد شاكر11741174
0لباقمحمد سيد حنفى سليمان الطنانى11751175
51823باقمحمد سيد طه على محمد11761176
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0باقمحمد سيد على عوض رواش11771177
0باقمحمد صالح عبدالعزيز على شداد11781178
0باقمحمد عبدهللا عبدالمعز عبدهللا11791179
0باقمحمد عبدالمجيد انور احمد محمد11801180
0باقمحمد عالء على حسن ضحا11811181
0لباقمحمد عماد على مصلحى11821182
0باقمحمد فتحي عبدالشافي الطناني11831183
0باقمحمد محمود عبدالعاطى محمود11841184
0باقمحمود احمد حسن عبدالعزيز النجولى11851185
0باقمحمود أحمد السيد محمد الصباغ11861186
0لباقمحمود سعيد عمارة صوابى هيكل11871187
0باقمحمود عادل سالمه منصور حسان11881188
0باقمحمود عاطف سيد عبدالفتاح نصار11891189
0باقمحمود عصام جالل عبدالحميد ابراهيم11901190
0باقمحمود محمد العربى ابراهيم احمد11911191
0لباقمحمود محمد حامد على الجزار11921192
0لباقمصطفى رجب السيد مصطفى البنا11931193
0باقمصطفى رمضان محجوب علي11941194
0باقمصطفى عبدالعليم حسن ابراهيم الحفنى11951195
0باقمصطفى كامل محمد على محمد11961196
0باقمنة هللا عبد الناصر عبد الفتاح حسانين11971197
0باقمينا ميالد قلينى سويحه ميخائيل11981198
81321باقنور الدين سعيد عبدالعزيز محمد يوسف11991199
0باقياسمين سامح شوقي محمد12001200
0لباقيحيى عماد الدين فتح الباب عبدالحي حسن الفرماوى12011201
88باقيوساب هاني شوقي ابراهيم12021202
0باق بعذراحمد عادل رشدى عبد العاطى حجازى12031203
0باق بعذراحمد هشام عبدالرحمن ابوعيطة12041204
0باق بعذرايمن فتحى عبدالرحمن حسين العربى12051205
0باق بعذربراء تامر محمدعزت خالف12061206
0باق بعذرخالد محمد احمد محمد ابوالسعود12071207
0باق بعذرساره عادل نجيب حنا جرجس12081208
71724باق بعذرسمر محمد بدر محمود عصفور12091209
0باق بعذركريم ماهر صالح السيد ابورحيم12101210
0باق بعذرمارينا طارق سمير ذكي12111211
0باق بعذرمحمد جمعة فرغلى عراقى12121212
61925باق بعذرمحمد سعيد محمد همام12131213
71724باق بعذرمحمود محمد احمد على12141214
0جباق بعذرهاجر عبدهللا عبدالحميد عيد12151215
0باق بعذرياسمين عادل عبدالمجيد12161216
71926مستجدعبدالرحمن سيد عبدالحميد حسن12171217
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91827مستجداحمد اشرف صادق سالم12181218
71219مستجدعبير رمضان عوض على التلوانى12191219
91726مستجدوسام عواض حسن محمود هريدى12201220
88مستجدخالد وجدى لطفى عبدالحميد12211221
71825مستجدزياد مسعد محمود عواض نور الدين12221222
91524مستجدعبدالعزيز محمود عبدالعزيز احمد محمد عامر12231223
0مستجدعبدهللا على محمد على عبداللطيف12241224
61420مستجدعلى عماد على محمد رشاد الدياربى12251225
0مستجدكريم مصطفى محمد عبدالصمد12261226
71825مستجدمارتينا نبيل حبيب عياد تكال12271227
51419مستجدمحمد عواد محمود عواد سالمه12281228
71724مستجدمصطفى سيد عبدالسميع محمد نزيل12291229
81927مستجدحازم امام محمد محمود12301230
61723مستجدمحمد خالد عبدالعظيم محمود12311231
61218مستجدنسمه السيد فوزى محمد غنيم12321232
0مستجدغادة علوي احمد عبد الحي12331233

81523محمود حسن محمد محمد الحويطي 1238
88محمد أشرف عليوه 1240
71320محمود محمد محمد علي 1243
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