
 انتظـام -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٠٠١ مستجد تقدير ابتسام جمال عبد هللا عبد المعز  ١

 ١٠٠٢ مستجد تقدير ابتسام محسن سيد فهمى  ٢

 ١٠٠١ مستجد تقدير ابراهيم احمد ابراهيم محمد  ١

 ١٠٠٤ مستجد تخلف ابراهيم شديد سيدابراهيم على   ٤

 ١٠٠٥ مستجد تخلف ابراهيم محمد ابراهيم على  ٥

 ١٠٠٦ مستجد تخلف ابراهيم محمد قطب محمد  ٦

 ١٠٠٧ مستجد تخلف ابوالوفا محمد ابوالوفا توفيق  ٧

 ١٠٠٨ مستجد تقدير اثار جمعه محمد أحمد  ٨

 ١٠٠٩ مستجد تقدير احالم عمر احمد امام  ٩

 ١٠١٠ مستجد تقدير احمد ابراهيم عبدالقادر فاضل  ١٠

 ١٠١١ مستجد تخلف احمد اسماعيل ماضى يوسف  ١١

 ١٠١٢ مستجد تقدير احمد اشرف عبد المختار عبد الحليم  ١٢

 ١٠١١ مستجد تخلف احمد اشرف محمد بيومى  ١١

 ١٠١٤ مستجد تخلف احمد انور فهمى على  ١٤

 ١٠١٥ مستجد تخلف احمد انور محمد ابراهيم  ١٥

 ١٠١٦ مستجد تخلف احمد بد ر شاهين شلقامى  ١٦

 ١٠١٧ مستجد تخلف احمد ثابت احمد رغمان  ١٧

 ١٠١٨ مستجد تخلف احمد جمال شمس الدين درويش  ١٨

 ١٠١٩ مستجد تخلف احمد حسن محمد هيبه  ١٩

 ١٠٢٠ مستجد تخلف احمد حلمي عبد الجواد احمد  ٢٠

 ١٠٢١ مستجد تخلف يونس صميدة احمد راضى  ٢١

 ١٠٢٢ مستجد تخلف احمد ربيع الدسوقي ابراهيم ابراهيم  ٢٢

 ١٠٢١ مستجد تقدير احمد رفعت نادى محمد  ٢١

 ١٠٢٤ مستجد تخلف احمد رمزى حسان احمد  ٢٤

 ١٠٢٥ مستجد تقدير احمد سعد السيد عبد الفتاح  ٢٥

 ١٠٢٦ تخلفمستجد  احمد شرف عبدالمطلب عبدالمجيد  ٢٦

 ١٠٢٧ مستجد تقدير احمد شعبان محمد محمد  ٢٧

 ١٠٢٨ مستجد تقدير احمد عاطف عبدالسالم عبدالعزيز  ٢٨

 ١٠٢٩ مستجد تقدير احمد عبد هللا مصطفى على  ٢٩

 ١٠١٠ مستجد تقدير احمد عبداللطيف احمد حسين  ١٠

 ١٠١١ مستجد تخلف احمد عبدهللا على كامل  ١١

 ١٠١٢ مستجد تقدير عبد المحسن محمداحمد عطيه   ١٢

 ١٠١١ مستجد تقدير احمد على عبدهللا عيد  ١١



 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٠١٤ مستجد تقدير احمد علي سنوسي حنيش  ١٤

 ١٠١٥ مستجد تقدير احمد عمر الفاروق محمدشاكر عبدالعليم  ١٥

 ١٠١٦ مستجد تخلف احمد عيد سيد محمد  ١٦

 ١٠١٧ مستجد تقدير احمد كمال مرسى محمود  ١٧

 ١٠١٨ مستجد تخلف احمد محمد عبد العظيم محمد  ١٨

 ١٠١٩ مستجد تقدير احمد محمد عبدالعال عبدالرحيم  ١٩

 ١٠٤٠ مستجد تخلف احمد محمد على السيد عبدالجليل  ٤٠

 ١٠٤١ مستجد تقدير احمد محمد غالب محمد  ٤١

 ١٠٤٢ مستجد تقدير احمد محمد محمد عبد هللا  ٤٢

 ١٠٤١ مستجد تخلف محمود محمد عبدالعزيزاحمد   ٤١

 ١٠٤٤ مستجد تخلف احمد يسرى عبد الرازق فرغلى  ٤٤

 ١٠٤٥ مستجد تقدير احمد يونس كامل حسين  ٤٥

 ١٠٤٦ مستجد تخلف اروى محمد حماد محمد  ٤٦

 ١٠٤٧ مستجد تقدير ازهار جمال حماده احمد  ٤٧

 ١٠٤٨ مستجد تخلف اسامه الوحيلى احمد اسماعيل  ٤٨

 ١٠٤٩ مستجد تخلف اسامه عبدالبديع سيد محمد  ٤٩

 ١٠٥٠ مستجد تخلف اسراء اشرف فاروق امين  ٥٠
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 ١٠٥١ مستجد تقدير اسراء جمال كامل صالح  ٥١

 ١٠٥٢ مستجد تقدير اسراء جمعه محمد محمد سعد  ٥٢

 ١٠٥١ تخلف مستجد اسراء درويش عبد الحميد درويش  ٥١

 ١٠٥٤ مستجد تخلف اسراء شحاتة محمد امين  ٥٤

 ١٠٥٥ مستجد تخلف اسراء صالح منصور احمد  ٥٥

 ١٠٥٦ مستجد تقدير اسراء ضاهر ابراهيم محمد  ٥٦

 ١٠٥٧ مستجد تخلف اسراء عصام سيد محمود  ٥٧

 ١٠٥٨ مستجد تخلف اسراء محمد احمد طلعت احمد القشيرى  ٥٨

 ١٠٥٩ مستجد تخلف قطب احمداسراء ناصر   ٥٩

 ١٠٦٠ مستجد تخلف اسالم احمد فتحى عبد الصمد  ٦٠

 ١٠٦١ مستجد تقدير اسالم اشرف على متولى  ٦١

 ١٠٦٢ مستجد تخلف اسالم اشرف محمود عبدالباقى  ٦٢

 ١٠٦١ مستجد تقدير اسالم امين رجب امين  ٦١

 ١٠٦٤ مستجد تقدير اسالم ايمن محمد ابو سريع  ٦٤

 ١٠٦٥ مستجد تخلف اسالم خيرى مخلوف نديم  ٦٥

 ١٠٦٦ مستجد تقدير اسالم عبد الرحيم محمد خيرى  ٦٦

 ١٠٦٧ مستجد تخلف اسالم عبدالحكيم احمد محمد  ٦٧
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 ١٠٦٨ مستجد تخلف اسالم عصام احمد محمد  ٦٨

 ١٠٦٩ مستجد تخلف اسالم محمد عيد خضر  ٦٩

 ١٠٧٠ مستجد تقدير اسالم محمد محمود محمد  ٧٠

 ١٠٧١ مستجد تخلف اسالم محمد معاطى عبدالغفار  ٧١

 ١٠٧٢ مستجد تقدير اسالم محمد وردانى متولى  ٧٢

 ١٠٧١ مستجد تقدير اسماء ابراهيم رشاد سيد  ٧١

 ١٠٧٤ مستجد تقدير اسماء ابراهيم محمد محمد  ٧٤

 ١٠٧٥ مستجد تخلف اسماء احمد حسن محمد  ٧٥

 ١٠٧٦ مستجد تقدير اسماء احمد على حسين  ٧٦

 ١٠٧٧ مستجد تقدير اسماء احمد فكرى عبدالظاهر  ٧٧

 ١٠٧٨ مستجد تقدير اسماء اشرف محمد حلمي  ٧٨

 ١٠٧٩ مستجد تقدير اسماء بهاء فؤاد محمد  ٧٩

 ١٠٨٠ مستجد تخلف اسماء حلمى ثابت عبد الحميد  ٨٠

 ١٠٨١ مستجد تقدير اسماء رفعت عزيز محمد  ٨١

 ١٠٨٢ مستجد تقدير صالح حسن محمداسماء   ٨٢

 ١٠٨١ مستجد تقدير اسماء صالح نادى على  ٨١

 ١٠٨٤ مستجد تقدير اسماء عاكف رشاد عبدالحليم  ٨٤

 ١٠٨٥ مستجد تقدير اسماء عبد الجليل عبد الجيد هاللى  ٨٥

 ١٠٨٦ مستجد تخلف اسماء عبد الشافي سالم حجازي  ٨٦

 ١٠٨٧ مستجد تخلف عبدالسالماسماء عزت عبدالعظيم   ٨٧

 ١٠٨٨ مستجد تقدير اسماء على محمد على  ٨٨

 ١٠٨٩ مستجد تخلف اسماء عمر محمد عمر  ٨٩

 ١٠٩٠ مستجد تقدير اسماء مبروك حسين عبدالجواد  ٩٠

 ١٠٩١ مستجد تقدير اسماء محمد صالح محمد  ٩١

 ١٠٩٢ مستجد تخلف اسماء محمد صالح محمد  ٩٢

 ١٠٩١ مستجد تخلف يوسف محمد اسماء محمد  ٩١

 ١٠٩٤ مستجد تقدير اسماء محمود صادق عبد النبى  ٩٤

 ١٠٩٥ مستجد تخلف اسماء مصطفي حسن محمد  ٩٥

 ١٠٩٦ مستجد تقدير اسماء نشات محمد محمد  ٩٦

 ١٠٩٧ مستجد تخلف اسماء يوسف سعد عبدالحكم  ٩٧

 ١٠٩٨ مستجد تخلف اسماعيل اشرف اسماعيل مهدى  ٩٨

 ١٠٩٩ مستجد تخلف اشرف صابر حجازى عبدالعظيم  ٩٩

 ١١٠٠ مستجد تخلف اشرف محمدالصغير فهمى احمد  ١٠٠
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 ١١٠١ مستجد تقدير اشرقت عبدالاله شوقى عبدالاله  ١٠١
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 ١١٠٢ مستجد تخلف اشرقت مصطفى احمد محمد  ١٠٢

 ١١٠١ تقدير مستجد االء حسني عبد الحي محمد  ١٠١

 ١١٠٤ مستجد تقدير االء طارق خميس احمد صالح  ١٠٤

 ١١٠٥ مستجد تقدير االء عالء الدين محمد محمد  ١٠٥

 ١١٠٦ مستجد تقدير االء محمد عبد النعيم سالمه  ١٠٦

 ١١٠٧ مستجد تقدير االء محمد عبدالعظيم توفيق  ١٠٧

 ١١٠٨ مستجد تقدير االء محمد عوض محمد  ١٠٨

 ١١٠٩ مستجد تقدير الزهراء جاسر رضا خليل  ١٠٩

 ١١١٠ مستجد تقدير الزهراء عبدالكريم محمد ناصر  ١١٠

 ١١١١ مستجد تخلف الزهراء على فؤاد محمد  ١١١

 ١١١٢ مستجد تخلف السيد احمد احمد طه  ١١٢

 ١١١١ مستجد تقدير السيد عزت شوقى السيد  ١١١

 ١١١٤ تقديرمستجد  الشيماء محمد حسن محمد  ١١٤

 ١١١٥ مستجد تقدير الهام جابر عيد طه  ١١٥

 ١١١٦ مستجد تقدير الهام سعيد فهمى عبدالمقصود  ١١٦

 ١١١٧ مستجد تقدير امانى ابراهيم حمدان احمد سالم  ١١٧

 ١١١٨ مستجد تقدير امانى خيرى محمد رياض  ١١٨

 ١١١٩ مستجد تخلف امانى عماد مصطفى ابراهيم  ١١٩

 ١١٢٠ مستجد تقدير امانى مصطفى عبدالناصر رحاب  ١٢٠

 ١١٢١ مستجد تقدير اماني جمعة عطا عبد الجواد  ١٢١

 ١١٢٢ مستجد تقدير اماني محمد محمد مرتضى  ١٢٢

 ١١٢١ مستجد تقدير امل ابو الجود عبد الجابر محمد  ١٢١

 ١١٢٤ مستجد تقدير امنه ناصر محمود صادق  ١٢٤

 ١١٢٥ مستجد تقدير اللطيف محمدامنية محمد عبد   ١٢٥

 ١١٢٦ مستجد تقدير امنيه حسن احمد محمد  ١٢٦

 ١١٢٧ مستجد تخلف امنيه رؤوف اسماعيل حسن  ١٢٧

 ١١٢٨ مستجد تقدير امنيه عيد صالح محمد  ١٢٨

 ١١٢٩ مستجد تقدير اميرة اسامة مرسي عبدالقادر  ١٢٩

 ١١١٠ مستجد تقدير اميرة السيد صقر محمد  ١١٠

 ١١١١ مستجد تقدير اميرة محمد على عبد العليم  ١١١

 ١١١٢ مستجد تقدير اميرة نادى عبد المقصود محمود  ١١٢

 ١١١١ مستجد تقدير اميره جميل صبره نظير ابراهيم  ١١١

 ١١١٤ مستجد تقدير اميره سعدنى حسانين محمود  ١١٤

 ١١١٥ مستجد تخلف اميره عبدالحى عبدالرازق عبدالحى  ١١٥

 ١١١٦ مستجد تقدير اميره عزت توفيق احمد  ١١٦
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 ١١١٧ مستجد تقدير اميره فوزى حلمى هالل  ١١٧

 ١١١٨ مستجد تخلف اميره محمد فتحى صادق  ١١٨

 ١١١٩ مستجد تقدير اميره محمود توفيق مهنى  ١١٩

 ١١٤٠ مستجد تخلف اميره مصطفى حبشى احمد  ١٤٠

 ١١٤١ تقديرمستجد  اميره ناجح سيد حسانين  ١٤١

 ١١٤٢ مستجد تقدير اميمه جابر محمد صالح  ١٤٢

 ١١٤١ مستجد تخلف امينه نبيل عبدالمنعم عوض  ١٤١

 ١١٤٤ مستجد تقدير انتصار اسماعيل قناوي عبدالناصر  ١٤٤

 ١١٤٥ مستجد تقدير انتصار جالل احمد سهل  ١٤٥

 ١١٤٦ مستجد تقدير انتصار عبدالمنعم احمد جبريل  ١٤٦

 ١١٤٧ مستجد تقدير انجى ابوبكر احمد بخيت  ١٤٧

 ١١٤٨ مستجد تقدير ايات خالد محمود عبد الحميد  ١٤٨

 ١١٤٩ مستجد تخلف ايات محمود سيد محمد  ١٤٩

 ١١٥٠ مستجد تقدير ايات مصطفى محمد بهجت محمد  ١٥٠
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 ١١٥١ تخلفمستجد  ايمان اشرف محمد ابراهيم زعزع  ١٥١

 ١١٥٢ مستجد تخلف ايمان اكرم محمود صالح  ١٥٢

 ١١٥١ مستجد تخلف ايمان السيد ذ كى محمد  ١٥١

 ١١٥٤ مستجد تقدير ايمان جمال حافظ محمد  ١٥٤

 ١١٥٥ مستجد تقدير ايمان رفعت حسين حسن  ١٥٥

 ١١٥٦ مستجد تقدير ايمان سمير عبد هللا اسماعيل  ١٥٦

 ١١٥٧ مستجد تقدير عبدالتواب عبدالمالك علىايمان   ١٥٧

 ١١٥٨ مستجد تقدير ايمان عصام مصطفى طنطاوى  ١٥٨

 ١١٥٩ مستجد تقدير ايمان ماهر مخيمر خلف  ١٥٩

 ١١٦٠ مستجد تخلف ايمان محمد حسن على  ١٦٠

 ١١٦١ مستجد تخلف ايمان محمد سيد محمد  ١٦١

 ١١٦٢ تقديرمستجد  ايمان محمود احمد عبد الرحمن  ١٦٢

 ١١٦١ مستجد تقدير ايمان محى الدين عاشور عبدالعزيز  ١٦١

 ١١٦٤ مستجد تقدير ايناس طه عبد هللا محمد  ١٦٤

 ١١٦٥ مستجد تقدير ايناس عبد هللا عمر صاوى  ١٦٥

 ١١٦٦ مستجد تقدير ايناس عدوى ابراهيم عبد المتجلى  ١٦٦

 ١١٦٧ مستجد تقدير ايه أحمد محمد عبدالوهاب  ١٦٧

 ١١٦٨ مستجد تقدير ايه ابوبكر عبدالعزيز عبدالرازق  ١٦٨

 ١١٦٩ مستجد تقدير ايه احمد زكي عبدالعزيز  ١٦٩

 ١١٧٠ مستجد تقدير ايه احمد عبد المنعم احمد  ١٧٠
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 ١١٧١ مستجد تخلف ايه احمد عشرى احمد  ١٧١

 ١١٧٢ مستجد تقدير ايه احمد كامل حسن  ١٧٢

 ١١٧١ مستجد تخلف زين الدينايه اسامه محمد   ١٧١

 ١١٧٤ مستجد تقدير ايه هللا علي محمد علي  ١٧٤

 ١١٧٥ مستجد تخلف ايه ايمن السيد محمود عبدالسالم  ١٧٥

 ١١٧٦ مستجد تقدير ايه بشير عبد الحميد قاعود  ١٧٦

 ١١٧٧ مستجد تقدير ايه جمعة نصر مصطفى  ١٧٧

 ١١٧٨ مستجد تخلف ايه حسين ابوبكر محمد  ١٧٨

 ١١٧٩ مستجد تقدير ايه خالد خلف بوصة  ١٧٩

 ١١٨٠ مستجد تقدير ايه خالد محمد حسن  ١٨٠

 ١١٨١ مستجد تخلف ايه رشدى يسين عكوش  ١٨١

 ١١٨٢ مستجد تقدير ايه عبد العواض عبد الكريم عبد العاطى  ١٨٢

 ١١٨١ مستجد تقدير ايه عبد ربه عبدالحكيم عبدالسميع  ١٨١

 ١١٨٤ مستجد تخلف ايه عبدالحميد توفيق دسوقى  ١٨٤

 ١١٨٥ مستجد تخلف ايه عالء جمال محمد  ١٨٥

 ١١٨٦ مستجد تخلف ايه عالء زين العابدين رشاد  ١٨٦

 ١١٨٧ مستجد تقدير ايه مجدى محمد خليفه  ١٨٧

 ١١٨٨ مستجد تخلف ايه مجدي السيد البدوى متولي  ١٨٨

 ١١٨٩ مستجد تخلف ايه محسن السيد الجندى  ١٨٩

 ١١٩٠ مستجد تقدير باسم ابو العمران خلف مهنى  ١٩٠

 ١١٩١ مستجد تقدير بثينة عزت محمد احمد  ١٩١

 ١١٩٢ مستجد تقدير بسمه قدرى طلبه صابر  ١٩٢

 ١١٩١ مستجد تخلف بسمه كمال احمد عبد القادر  ١٩١

 ١١٩٤ مستجد تقدير بسمه محمود ابراهيم محمد  ١٩٤

 ١١٩٥ مستجد تخلف مجدى محمد اسماعيل بسنت  ١٩٥

 ١١٩٦ مستجد تخلف بالل محمد ذكى عبدالوهاب  ١٩٦

 ١١٩٧ مستجد تقدير تامر حمدي حمام مهنا  ١٩٧

 ١١٩٨ مستجد تخلف تغريد ماهر محمود عبدالمالك  ١٩٨

 ١١٩٩ مستجد تخلف توفيق على توفيق ابراهيم  ١٩٩

 ١٢٠٠ تقديرمستجد  جبريل محمد جبريل محمد  ٢٠٠
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 ١٢٠١ مستجد تخلف جمال سيد ابراهيم رضوان  ٢٠١

 ١٢٠٢ مستجد تخلف جماالت احمد كمال اسماعيل  ٢٠٢

 ١٢٠١ مستجد تخلف جهاد احمد حنفى دسوقى  ٢٠١

 ١٢٠٤ مستجد تخلف جهاد محمود عبدالحافظ سنوسى  ٢٠٤
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 ١٢٠٥ مستجد تقدير حازم ابو بكر رشدي ذكى  ٢٠٥

 ١٢٠٦ مستجد تخلف حازم فوزى حميده محمد  ٢٠٦

 ١٢٠٧ مستجد تخلف حبيبه طارق محمد عوض ريحان  ٢٠٧

 ١٢٠٨ مستجد تقدير حسام الدين عبدالباسط حسن عبدهللا محمد  ٢٠٨

 ١٢٠٩ مستجد تخلف حسام الدين مصطفى زكى على  ٢٠٩

 ١٢١٠ مستجد تخلف حسام ايهاب سيد السيد  ٢١٠

 ١٢١١ مستجد تخلف حسام حسن محمد حسن  ٢١١

 ١٢١٢ مستجد تقدير حسام حسن نجاتى محمد  ٢١٢

 ١٢١١ مستجد تخلف حسن خليل مصطفى خليل  ٢١١

 ١٢١٤ مستجد تخلف حسن عصام الدين حسن عبدالمقصود صقر  ٢١٤

 ١٢١٥ مستجد تقدير حسن يوسف حمدى ابو الفضل  ٢١٥

 ١٢١٦ مستجد تقدير جادحسناء جمال محمد   ٢١٦

 ١٢١٧ مستجد تقدير حسناء عبد العظيم عبد الرحيم هاشم  ٢١٧

 ١٢١٨ مستجد تقدير حسناء فريد محمود عبد الحكيم  ٢١٨

 ١٢١٩ مستجد تقدير حسناء محمد عبد الرؤف مرسى  ٢١٩

 ١٢٢٠ مستجد تقدير حسناء محمد علي محمد  ٢٢٠

 ١٢٢١ تخلف مستجد حسين رمضان سيد عبدالرحمن  ٢٢١

 ١٢٢٢ مستجد تخلف حكيمه محمد احمد محمد  ٢٢٢

 ١٢٢١ مستجد تخلف حمدى محفوظ يونس عسكر  ٢٢١

 ١٢٢٤ مستجد تقدير حمزة بهجت عبد البديع عبد الكريم  ٢٢٤

 ١٢٢٥ مستجد تقدير حنان شحاتة عبد الغني احمد  ٢٢٥

 ١٢٢٦ مستجد تقدير خالد ابراهيم حسن على  ٢٢٦

 ١٢٢٧ مستجد تخلف احمد سيد علىخالد   ٢٢٧

 ١٢٢٨ مستجد تخلف خالد احمد مصطفى احمد  ٢٢٨

 ١٢٢٩ مستجد تخلف خالد ناجى عبدالرحمن احمد  ٢٢٩

 ١٢١٠ مستجد تقدير خديجه صابر عوض عبدالغنى  ٢١٠

 ١٢١١ مستجد تخلف خلود ابراهيم شلقامى محمد  ٢١١

 ١٢١٢ مستجد تخلف خلود رفعت فاروق محمود  ٢١٢

 ١٢١١ مستجد تقدير داليا عالء سليم عبد العليم  ٢١١

 ١٢١٤ مستجد تقدير داليا قاسم علي قاسم  ٢١٤

 ١٢١٥ مستجد تقدير دعاء رضا حسين محمود  ٢١٥

 ١٢١٦ مستجد تخلف دعاء صابر محمد على  ٢١٦

 ١٢١٧ مستجد تقدير دعاء عبد القادر حسن محمد  ٢١٧

 ١٢١٨ مستجد تقدير دعاء عالء عبدالحميد نمر  ٢١٨

 ١٢١٩ مستجد تخلف دعاء فتحى سيد عبد الباقى  ٢١٩
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 ١٢٤٠ مستجد تقدير دعاء محمد راضى محمد  ٢٤٠

 ١٢٤١ مستجد تقدير دالل السعودى ابوبكر محمد  ٢٤١

 ١٢٤٢ مستجد تقدير دنيا جمال عبدالوهاب عبدالباسط  ٢٤٢

 ١٢٤١ مستجد تخلف دنيا حسن احمد احمد على  ٢٤١

 ١٢٤٤ مستجد تقدير دنيا محمد حسن عبدالصبور  ٢٤٤

 ١٢٤٥ مستجد تقدير دينا احمد علي محمد  ٢٤٥

 ١٢٤٦ مستجد تقدير دينا حارس عبد الجيد عبد الاله  ٢٤٦

 ١٢٤٧ مستجد تقدير دينا خالد عبد المنعم احمد  ٢٤٧

 ١٢٤٨ مستجد تخلف دينا عمرو عبد الرحيم على  ٢٤٨

 ١٢٤٩ مستجد تقدير محمد نجيبدينا فداوى   ٢٤٩

 ١٢٥٠ مستجد تقدير رابعه محمد على عبدالعال  ٢٥٠
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 ١٢٥١ مستجد تقدير راندا راضى صابر صالح  ٢٥١

 ١٢٥٢ مستجد تقدير رانيا احمد حسين خضر  ٢٥٢

 ١٢٥١ مستجد تقدير رانيا جمال حسنى محمد  ٢٥١

 ١٢٥٤ مستجد تقدير جاد الكريم احمدرانيا حسن   ٢٥٤

 ١٢٥٥ مستجد تخلف رانيا حسنين احمد محمد  ٢٥٥

 ١٢٥٦ مستجد تخلف رانيا رمضان محمود عبدالقوى  ٢٥٦

 ١٢٥٧ مستجد تخلف رانيا شعبان حسين شحات  ٢٥٧

 ١٢٥٨ مستجد تقدير رانيا محمود عبد العزيز محمود  ٢٥٨

 ١٢٥٩ تقديرمستجد  رباب احمد يونس نصر  ٢٥٩

 ١٢٦٠ مستجد تقدير رباب نشأت محمد السيد خميس  ٢٦٠

 ١٢٦١ مستجد تقدير رحاب ابراهيم صالح محمد  ٢٦١

 ١٢٦٢ مستجد تقدير رحاب بدوى محمد شاكر  ٢٦٢

 ١٢٦١ مستجد تخلف رحاب حلفايه عبد الحميد عبد السالم  ٢٦١

 ١٢٦٤ مستجد تقدير رحاب صافى عابدين عبدالحميد  ٢٦٤

 ١٢٦٥ مستجد تخلف رحاب ضاحي محمد حسن  ٢٦٥

 ١٢٦٦ مستجد تخلف رحاب عاطف محمد عبد النعيم  ٢٦٦

 ١٢٦٧ مستجد تقدير رحاب على امام على  ٢٦٧

 ١٢٦٨ مستجد تقدير رحاب محمد حسن عبدهللا  ٢٦٨

 ١٢٦٩ مستجد تخلف رحاب محمد سيد فتحى  ٢٦٩

 ١٢٧٠ مستجد تخلف رحاب مصطفى كامل عمر  ٢٧٠

 ١٢٧١ مستجد تخلف رحمه شريف سيد فكرى  ٢٧١

 ١٢٧٢ مستجد تقدير رضا محمود حسين موسى  ٢٧٢

 ١٢٧١ مستجد تقدير رضوى رضا احمد عبد العاطى  ٢٧١
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 ١٢٧٤ مستجد تقدير رضوي احمد حسين مخلوف  ٢٧٤

 ١٢٧٥ مستجد تخلف رغدة ابو المكارم محمود عبد الرحيم  ٢٧٥

 ١٢٧٦ مستجد تقدير خالد احمد عنان مسعود رغده  ٢٧٦

 ١٢٧٧ مستجد تخلف رغده عبدالهادى السيد عبدالهادى  ٢٧٧

 ١٢٧٨ مستجد تقدير رغده محمود يوسف شحاته  ٢٧٨

 ١٢٧٩ مستجد تقدير رغده يسرى عزت أحمد  ٢٧٩

 ١٢٨٠ مستجد تقدير رقيه احمد محمد عبدالغنى  ٢٨٠

 ١٢٨١ تخلفمستجد  رقيه فرج كامل حسن  ٢٨١

 ١٢٨٢ مستجد تقدير رماج حسين محمد ميهوب  ٢٨٢

 ١٢٨١ مستجد تخلف رمضان جمال على عبدهللا  ٢٨١

 ١٢٨٤ مستجد تخلف رمضان حامد زكى هريدى  ٢٨٤

 ١٢٨٥ مستجد تقدير رنا اشرف ربيع عبدالغنى  ٢٨٥

 ١٢٨٦ مستجد تقدير رنا عليوه مسلم جمعه  ٢٨٦

 ١٢٨٧ مستجد تخلف رنا ياسر زكى مصطفى  ٢٨٧

 ١٢٨٨ مستجد تخلف رندا محمد احمد امين  ٢٨٨

 ١٢٨٩ مستجد تخلف رويدا امير حسين حسن  ٢٨٩

 ١٢٩٠ مستجد تقدير ريحانة عصام عبد المنعم ابراهيم  ٢٩٠

 ١٢٩١ مستجد تقدير ريـهـــام نــصــــر أحمد عبدهللا  ٢٩١

 ١٢٩٢ مستجد تقدير ريم صالح حسن اسماعيل  ٢٩٢

 ١٢٩١ مستجد تخلف ريم محمود شلبى عبدالغنى  ٢٩١

 ١٢٩٤ مستجد تقدير ريهام اسماعيل يسن محمد  ٢٩٤

 ١٢٩٥ مستجد تقدير ريهام اشرف صالح حسن  ٢٩٥

 ١٢٩٦ مستجد تقدير ريهام صالح سعيد لحام  ٢٩٦

 ١٢٩٧ مستجد تقدير ريهام على محمد محمد  ٢٩٧

 ١٢٩٨ تقديرمستجد  ريهام عمر محمد احمد  ٢٩٨

 ١٢٩٩ مستجد تقدير ريهام محمد سيد عبد الرحمن  ٢٩٩

 ١١٠٠ مستجد تخلف ريهام محمد عبدالحكيم عطية  ١٠٠
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 ١١٠١ مستجد تقدير ريهام ممدوح عبد الحميد حامد  ١٠١

 ١١٠٢ مستجد تخلف ريهام هشام ناجح محمد  ١٠٢

 ١١٠١ مستجد تخلف عبدالعزيز زمزم ضياء فتحى  ١٠١

 ١١٠٤ مستجد تقدير زهراء مصطفى جالل عثمان  ١٠٤

 ١١٠٥ مستجد تقدير زهيرة ابراهيم فتحي ابراهيم  ١٠٥

 ١١٠٦ مستجد تقدير زياد محمد احمد حسين  ١٠٦

 ١١٠٧ مستجد تقدير زياد محمد الشاذلى الصاوى  ١٠٧
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 ١١٠٨ مستجد تقدير زينا خلف خلف ابو الحسن  ١٠٨

 ١١٠٩ مستجد تقدير زينب احمد مندراوي عثمان  ١٠٩

 ١١١٠ مستجد تقدير زينب عادل عبد الودود زين عبده  ١١٠

 ١١١١ مستجد تقدير زينب عادل محمد جمال  ١١١

 ١١١٢ مستجد تقدير سارة أنور أمين محمد  ١١٢

 ١١١١ مستجد تقدير سارة ابراهيم محمد ابراهيم  ١١١

 ١١١٤ مستجد تقدير عبدالعزيز عبدالحكيمسارة صالح   ١١٤

 ١١١٥ مستجد تقدير سارة قدري محمود بخيت  ١١٥

 ١١١٦ مستجد تخلف سارة محمود عوض محمود  ١١٦

 ١١١٧ مستجد تخلف سارة ناصر حسن حسن فارس  ١١٧

 ١١١٨ مستجد تخلف ساره اشرف محمود ابراهيم  ١١٨

 ١١١٩ مستجد تخلف ساره حميد عثمان أمين  ١١٩

 ١١٢٠ مستجد تخلف ساره رأفت فتحى محمد  ١٢٠

 ١١٢١ مستجد تقدير ساره رضا محمد حسن  ١٢١

 ١١٢٢ مستجد تقدير ساره رمضان فضل على  ١٢٢

 ١١٢١ مستجد تخلف ساره عبدالظاهر مسلم فول  ١٢١

 ١١٢٤ مستجد تخلف ساره محمد محمد على احمد  ١٢٤

 ١١٢٥ مستجد تخلف ساره ياسر عبد الرحيم احمد  ١٢٥

 ١١٢٦ مستجد تخلف سالمه فتحى عبد اللطيف مكى  ١٢٦

 ١١٢٧ مستجد تقدير سامح يسرى احمد محمود  ١٢٧

 ١١٢٨ مستجد تخلف سبأ مزيد سالم الرجعان الهليلي  ١٢٨

 ١١٢٩ مستجد تخلف سحر مهدى انور بيومى  ١٢٩

 ١١١٠ مستجد تخلف سعيد محمد محمود طلب  ١١٠

 ١١١١ مستجد تخلف سلطان مطلق راجح المطيرى  ١١١

 ١١١٢ مستجد تقدير سلمى حمدي عبدالعظيم عبده  ١١٢

 ١١١١ مستجد تقدير سلمى سامح سيد رجب  ١١١

 ١١١٤ مستجد تقدير سلمى معتز على احمد  ١١٤

 ١١١٥ مستجد تقدير سلوى جمال صدقي محمد  ١١٥

 ١١١٦ مستجد تخلف سماء قمر سعد عبدالحافظ  ١١٦

 ١١١٧ مستجد تقدير سماح رضا حمدى جاد الرب  ١١٧

 ١١١٨ مستجد تقدير سمر رضوت محمد علم الدين  ١١٨

 ١١١٩ مستجد تقدير سمر سامح عبد القادر احمد  ١١٩

 ١١٤٠ مستجد تخلف سميه فاروق محمد مهران  ١٤٠

 ١١٤١ مستجد تخلف سناء فرج محمد حسين  ١٤١

 ١١٤٢ مستجد تقدير على سندس انور عبدالمطلب  ١٤٢
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 ١١٤١ مستجد تقدير سندس نصر محمد ابراهيم  ١٤١

 ١١٤٤ مستجد تقدير سندس يحى نصار محمد  ١٤٤

 ١١٤٥ مستجد تقدير سهام محمد ابراهيم السيد  ١٤٥

 ١١٤٦ مستجد تخلف سهي خليفة محمد قاسم  ١٤٦

 ١١٤٧ مستجد تقدير سهيلة فؤاد على فؤاد  ١٤٧

 ١١٤٨ مستجد تقدير محمد العربى دمرداشى محمد سهيله  ١٤٨

 ١١٤٩ مستجد تقدير سوسن هانى السيد محمود  ١٤٩

 ١١٥٠ مستجد تقدير شروق سيد امام محمد  ١٥٠
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 ١١٥١ مستجد تقدير شروق محمد حسن محمد  ١٥١

 ١١٥٢ مستجد تقدير شروق محمود رضوان على  ١٥٢

 ١١٥١ مستجد تقدير شرين رضا على محمد  ١٥١

 ١١٥٤ مستجد تقدير شرين شعبان محمد دعبس  ١٥٤

 ١١٥٥ مستجد تقدير شيماء اسماعيل سيد طنطاوى  ١٥٥

 ١١٥٦ مستجد تقدير شيماء اسماعيل عبد العزيز رشاد  ١٥٦

 ١١٥٧ مستجد تقدير شيماء جمال عبد هللا عبد الخالق  ١٥٧

 ١١٥٨ مستجد تخلف حسنشيماء حسن هالل   ١٥٨

 ١١٥٩ مستجد تقدير شيماء خلف شحاته دياب  ١٥٩

 ١١٦٠ مستجد تقدير شيماء خيرى ناجى خليفه  ١٦٠

 ١١٦١ مستجد تخلف شيماء سليمان انور حسن  ١٦١

 ١١٦٢ مستجد تقدير شيماء سيد ربيع محمود  ١٦٢

 ١١٦١ مستجد تقدير شيماء صالح فتحي مصطفي  ١٦١

 ١١٦٤ مستجد تخلف طالل محمد محمودشيماء   ١٦٤

 ١١٦٥ مستجد تقدير شيماء عبد الحميد سعد زكى  ١٦٥

 ١١٦٦ مستجد تخلف شيماء عالء محمد ابوالعال  ١٦٦

 ١١٦٧ مستجد تخلف شيماء علي السيد علي  ١٦٧

 ١١٦٨ مستجد تخلف شيماء فتح هللا صادق عثمان  ١٦٨

 ١١٦٩ مستجد تقدير شيماء مجدي توفيق فهمي  ١٦٩

 ١١٧٠ مستجد تقدير شيماء محمد عبدالعاطى محمد  ١٧٠

 ١١٧١ مستجد تقدير شيماء محمد عبدالعظيم ابراهيم  ١٧١

 ١١٧٢ مستجد تقدير شيماء مخلوف عبدالرحمن ابراهيم  ١٧٢

 ١١٧١ مستجد تقدير شيماء موسى عبدهللا موسي  ١٧١

 ١١٧٤ مستجد تقدير صابرين عاطف خليفه عبد الصادق  ١٧٤

 ١١٧٥ مستجد تقدير صالح محمد صالح عبد الرسول  ١٧٥

 ١١٧٦ مستجد تخلف صباح عبدالرحمن احمد حسن  ١٧٦
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 ١١٧٧ مستجد تخلف صبرى ايمن صبرى السيد  ١٧٧

 ١١٧٨ مستجد تقدير صبرين سالم عبدالقوى معتمد  ١٧٨

 ١١٧٩ مستجد تخلف صفاء صالح محمد امام  ١٧٩

 ١١٨٠ مستجد تخلف طه محمد صفاء هانى  ١٨٠

 ١١٨١ مستجد تخلف صالح اسماعيل سيد موسى  ١٨١

 ١١٨٢ مستجد تخلف طه خالد صادق ابو زيد  ١٨٢

 ١١٨١ مستجد تخلف طه محمد سالمة عبد العزيز  ١٨١

 ١١٨٤ مستجد تقدير عائشة ماهر عامر عبد المقصود  ١٨٤

 ١١٨٥ مستجد تخلف عباس سعيد عباس على هندى  ١٨٥

 ١١٨٦ مستجد تقدير عبد الباسط مبارك عبد الاله محمود  ١٨٦

 ١١٨٧ مستجد تخلف عبد الحميد ربيع عبد الحميد محمد  ١٨٧

 ١١٨٨ مستجد تقدير عبد الرحمن حربى معوض عبد الحميد  ١٨٨

 ١١٨٩ مستجد تقدير عبد الرحمن ربيع على صقر  ١٨٩

 ١١٩٠ مستجد تقدير عبد العزيز عثمان عبيد عبداللطيف عشيبه  ١٩٠

 ١١٩١ مستجد تقدير عبد العظيم خالد عبد العظيم عثمان  ١٩١

 ١١٩٢ مستجد تخلف عبدالرازق محمد عبدالرازق محمد  ١٩٢

 ١١٩١ مستجد تخلف عبدالرحمن جمال كمال عبدالستار  ١٩١

 ١١٩٤ مستجد تقدير عبدالرحمن صالح خلف اسماعيل  ١٩٤

 ١١٩٥ مستجد تخلف عبدالعالعبدالرحمن عثمان محمد   ١٩٥

 ١١٩٦ مستجد تخلف عبدالرحمن عصام على سيد احمد  ١٩٦

 ١١٩٧ مستجد تقدير عبدالرحمن محمد خليفه عبدالنظير  ١٩٧

 ١١٩٨ مستجد تخلف عبدالرحيم حازم فايز نور الدين  ١٩٨

 ١١٩٩ مستجد تخلف عبدالعزيز محمد عبدالعزيز احمد  ١٩٩

 ١٤٠٠ مستجد تخلف عباس طهعبدالعزيز نشأت   ٤٠٠
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 ١٤٠١ مستجد تخلف عبدالعظيم محمد عبدالعظيم محمد  ٤٠١

 ١٤٠٢ مستجد تخلف عبدهللا اسماعيل صالح دردير  ٤٠٢

 ١٤٠١ مستجد تقدير عبدهللا على محمد على  ٤٠١

 ١٤٠٤ مستجد تقدير عبير ابو الوفا نجاتى عبد المنعم  ٤٠٤

 ١٤٠٥ مستجد تقدير عبير سمير رشدى محمد  ٤٠٥

 ١٤٠٦ مستجد تقدير عبير مرزوق حسان عبد الوهاب  ٤٠٦

 ١٤٠٧ مستجد تخلف عز الدين خالد جبريل على  ٤٠٧

 ١٤٠٨ مستجد تقدير عزة سمير السيد احمد حسين ابويحيي  ٤٠٨

 ١٤٠٩ مستجد تقدير عزه لطفى محمد احمد  ٤٠٩

 ١٤١٠ مستجد تخلف عزيزه رجب حسن دسوقى  ٤١٠
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 ١٤١١ مستجد تخلف عصام زكى ابراهيم سليمان  ٤١١

 ١٤١٢ مستجد تخلف عصام مختار محمد خاطر  ٤١٢

 ١٤١١ مستجد تقدير عفاف بشير خليفه ابراهيم  ٤١١

 ١٤١٤ مستجد تقدير عال السيد محمود ابراهيم  ٤١٤

 ١٤١٥ مستجد تخلف عالء الدين احمد هالل محمد  ٤١٥

 ١٤١٦ مستجد تخلف عالء عباس راضى ابراهيم  ٤١٦

 ١٤١٧ مستجد تخلف عالء كريم كامل عثمان  ٤١٧

 ١٤١٨ مستجد تخلف عالء هالل محمد عبدالسالم  ٤١٨

 ١٤١٩ مستجد تقدير على عادل محمد حسين دياب  ٤١٩

 ١٤٢٠ مستجد تخلف على عبدالحميد على محمد  ٤٢٠

 ١٤٢١ مستجد تخلف على رشدان على عمر  ٤٢١

 ١٤٢٢ مستجد تقدير على فاروق على عبدالعزيز  ٤٢٢

 ١٤٢١ مستجد تخلف على ماهر صابر محمد  ٤٢١

 ١٤٢٤ مستجد تخلف على محمد على ابوزيد  ٤٢٤

 ١٤٢٥ مستجد تقدير على مصطفى على الزقزوقى  ٤٢٥

 ١٤٢٦ مستجد تخلف علياء جمعه شاكر عبدالعليم  ٤٢٦

 ١٤٢٧ مستجد تخلف علياء حسين محمد خليل  ٤٢٧

 ١٤٢٨ مستجد تخلف علياء سامى عباس محمد  ٤٢٨

 ١٤٢٩ مستجد تخلف علياء عيد على مهنى  ٤٢٩

 ١٤١٠ مستجد تقدير علياء معتصم سليمان عبداللطيف  ٤١٠

 ١٤١١ مستجد تخلف عمر احمد على حسين  ٤١١

 ١٤١٢ مستجد تقدير عمر جمال محمد ابوزيد  ٤١٢

 ١٤١١ مستجد تخلف عمر خالد رمضان نصر  ٤١١

 ١٤١٤ مستجد تخلف عمر ذكى محمد جادالمولى  ٤١٤

 ١٤١٥ مستجد تقدير عمر عبد المطلب عبد الدايم اسماعيل اسماعيل  ٤١٥

 ١٤١٦ مستجد تخلف عمر فتحى محمد محمد  ٤١٦

 ١٤١٧ مستجد تقدير عمرو جمعه احمد سليمان  ٤١٧

 ١٤١٨ مستجد تخلف ربيع حسين علىعمرو   ٤١٨

 ١٤١٩ مستجد تخلف عواطف محمد شعبان عشماوى  ٤١٩

 ١٤٤٠ مستجد تقدير غاده رضا محمد محمد  ٤٤٠

 ١٤٤١ مستجد تقدير غاده عبدالفتاح درويش معتمد  ٤٤١

 ١٤٤٢ مستجد تقدير غاده عبداللطيف عبدالحميد عبدهللا  ٤٤٢

 ١٤٤١ مستجد تخلف غاده مجدى عبدالعزيز سيد  ٤٤١

 ١٤٤٤ مستجد تقدير فاطمة اشرف عبد هللا دسوقى  ٤٤٤

 ١٤٤٥ مستجد تقدير فاطمة خليفه عبد الظاهر على  ٤٤٥
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 ١٤٤٦ مستجد تقدير فاطمة عادل عبدالمطلب عبدالمقصود  ٤٤٦

 ١٤٤٧ مستجد تخلف فاطمه الزهراء نادى حسين على الطويل  ٤٤٧

 ١٤٤٨ مستجد تخلف فاطمه رجب على ابوزيد  ٤٤٨

 ١٤٤٩ مستجد تخلف فاطمه فتحى احمد عبد الرحمن  ٤٤٩

 ١٤٥٠ مستجد تخلف فاطمه محمد شوقي جفالن  ٤٥٠
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 ١٤٥١ مستجد تقدير فاطمه يحى جابر يونس  ٤٥١

 ١٤٥٢ مستجد تقدير فوزيه ايمن توفيق احمدالسيد  ٤٥٢

 ١٤٥١ مستجد تخلف عبدالعالقاسم محمد قاسم   ٤٥١

 ١٤٥٤ مستجد تقدير كارم محمود صديق جاد الرب  ٤٥٤

 ١٤٥٥ مستجد تخلف كريم الفولى شرقاوى يوسف  ٤٥٥

 ١٤٥٦ مستجد تقدير لمياء ابراهيم الدسوقى حسن عبد الظاهر  ٤٥٦

 ١٤٥٧ مستجد تخلف لمياء ابوالحسن محمد محمد  ٤٥٧

 ١٤٥٨ تقدير مستجد لمياء ضاحى خلف على  ٤٥٨

 ١٤٥٩ مستجد تقدير ماجدة حمدي فضل علي  ٤٥٩

 ١٤٦٠ مستجد تخلف محمد أسامه محمد رشدي  ٤٦٠

 ١٤٦١ مستجد تخلف محمد ابراهيم على حبيب  ٤٦١

 ١٤٦٢ مستجد تخلف محمد احمد المرسى المرسى شطا  ٤٦٢

 ١٤٦١ مستجد تقدير محمد احمد سالمه محمد  ٤٦١

 ١٤٦٤ مستجد تقدير محمد احمد عبد الناصر دكرورى  ٤٦٤

 ١٤٦٥ مستجد تخلف محمد اسماعيل احمد سيد  ٤٦٥

 ١٤٦٦ مستجد تخلف محمد المعتز باهلل شاكر رياض  ٤٦٦

 ١٤٦٧ مستجد تخلف محمد ايمن على المقطف  ٤٦٧

 ١٤٦٨ مستجد تخلف محمد بهاء عبدهللا حسن  ٤٦٨

 ١٤٦٩ مستجد تخلف محمد جمال فتحى عثمان  ٤٦٩

 ١٤٧٠ مستجد تخلف محمد حويان حامد زهران العازمى  ٤٧٠

 ١٤٧١ مستجد تخلف محمد خالف احمد مشرف  ٤٧١

 ١٤٧٢ مستجد تخلف محمد رافت محمد خورشيد  ٤٧٢

 ١٤٧١ مستجد تخلف محمد ربيع طلعت عبد الحليم  ٤٧١

 ١٤٧٤ مستجد تخلف محمد رشاد ابو الفتوح احمد  ٤٧٤

 ١٤٧٥ مستجد تخلف محمد سامى عبدالعزيز احمد علم الدين  ٤٧٥

 ١٤٧٦ مستجد تقدير محمد سعد رزق عبدالمولى  ٤٧٦

 ١٤٧٧ مستجد تخلف محمد سمهان على محمد  ٤٧٧

 ١٤٧٨ مستجد تخلف محمد صالح فتحى محمد  ٤٧٨

 ١٤٧٩ مستجد تخلف محمد عبد الغفار عبد الحكيم على  ٤٧٩
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 ١٤٨٠ مستجد تخلف عبدالرازق حسينمحمد عبدالحميد   ٤٨٠

 ١٤٨١ مستجد تخلف محمد عبدالكريم محمد صبرة  ٤٨١

 ١٤٨٢ مستجد تخلف محمد عالء الدين شريف ابوالوفا  ٤٨٢

 ١٤٨١ مستجد تقدير محمد علي ابراهيم عبدالفتاح موسى  ٤٨١

 ١٤٨٤ مستجد تخلف محمد عمرو محمد على  ٤٨٤

 ١٤٨٥ مستجد تقدير محمد عيسى محمد ابراهيم  ٤٨٥

 ١٤٨٦ مستجد تخلف محمد فتحى أحمد السيد عبد الاله  ٤٨٦

 ١٤٨٧ مستجد تقدير محمد فتحي شعبان عبد اللطيف  ٤٨٧

 ١٤٨٨ مستجد تقدير محمد محمود حسين محمود  ٤٨٨

 ١٤٨٩ مستجد تخلف محمد محمود محمد عبدالنظير  ٤٨٩

 ١٤٩٠ مستجد تقدير محمد مصطفى ناجى سيد  ٤٩٠

 ١٤٩١ مستجد تقدير محمد مصطفى يوسف شعبان  ٤٩١

 ١٤٩٢ مستجد تخلف محمد ياسر عرفات شحاته  ٤٩٢

 ١٤٩١ مستجد تخلف محمد يونس محمد يوسف السيد  ٤٩١

 ١٤٩٤ مستجد تخلف محمود ابو القاسم احمد محمود  ٤٩٤

 ١٤٩٥ مستجد تقدير محمود اسماعيل على محمد  ٤٩٥

 ١٤٩٦ مستجد تخلف سيدمحمود اشرف محمود   ٤٩٦

 ١٤٩٧ مستجد تخلف محمود حسن محمود حسن  ٤٩٧

 ١٤٩٨ مستجد تخلف محمود حسنى عبدهللا عبدالكريم  ٤٩٨

 ١٤٩٩ مستجد تخلف محمود خضر محمد محمد  ٤٩٩

 ١٥٠٠ مستجد تقدير محمود رجب عبدالرسول احمد  ٥٠٠
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 ١٥٠١ مستجد تخلف محمد محمود زغلول سليم  ٥٠١

 ١٥٠٢ مستجد تخلف محمود سعيد حسن ابوطالب  ٥٠٢

 ١٥٠١ مستجد تخلف محمود شعبان محمد عبد العظيم  ٥٠١

 ١٥٠٤ مستجد تخلف محمود صابر زين العابدين علي  ٥٠٤

 ١٥٠٥ مستجد تخلف محمود عادل محمد كمال فهيم  ٥٠٥

 ١٥٠٦ مستجد تخلف محمود عزت محمد محمد  ٥٠٦

 ١٥٠٧ مستجد تقدير محمود عصام كمال احمد  ٥٠٧

 ١٥٠٨ مستجد تقدير محمود عطيه عبد الحافظ عبد العزيز  ٥٠٨

 ١٥٠٩ مستجد تقدير محمود عليان محمود محمد  ٥٠٩

 ١٥١٠ مستجد تقدير محمود محمد عبدالكريم ابوالحسن  ٥١٠

 ١٥١١ مستجد تخلف محمود محمد محمود ابوسريع  ٥١١

 ١٥١٢ مستجد تقدير محمود مرسى سيد خميس  ٥١٢

 ١٥١١ مستجد تخلف محمود مصطفى ضيف هللا مصطفى  ٥١١
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 ١٥١٤ مستجد تخلف مروة على محمد شريف  ٥١٤

 ١٥١٥ مستجد تقدير مروة مدحت عبد العليم احمد  ٥١٥

 ١٥١٦ مستجد تقدير مروه عبد الفتاح السيد احمد  ٥١٦

 ١٥١٧ مستجد تخلف محمدمروه عصام عبد القادر   ٥١٧

 ١٥١٨ مستجد تقدير مروه محمد ضياء عبد البديع عثمان  ٥١٨

 ١٥١٩ مستجد تقدير مريم جمال محمد ذكى  ٥١٩

 ١٥٢٠ مستجد تخلف مريم حسن محمد طه  ٥٢٠

 ١٥٢١ مستجد تخلف مصطفى احمد على احمد  ٥٢١

 ١٥٢٢ مستجد تخلف مصطفى جمال عبده احمد  ٥٢٢

 ١٥٢١ مستجد تخلف حماد معبد محمدمصطفى   ٥٢١

 ١٥٢٤ مستجد تخلف مصطفى محمد االمير قناوى  ٥٢٤

 ١٥٢٥ مستجد تقدير مصطفى محمد هاشم خطاب  ٥٢٥

 ١٥٢٦ مستجد تخلف مصطفى مصلح احمد ابراهيم حسن  ٥٢٦

 ١٥٢٧ مستجد تقدير مصطفى يوسف مصطفى يوسف  ٥٢٧

 ١٥٢٨ تقديرمستجد  مصطفي خيري محمد ابو زيد  ٥٢٨

 ١٥٢٩ مستجد تخلف منار محرم ماهر عبدالحكم  ٥٢٩

 ١٥١٠ مستجد تقدير منال ابوالعباس على احمد  ٥١٠

 ١٥١١ مستجد تخلف منال محمد موسى ثابت  ٥١١

 ١٥١٢ مستجد تقدير منة هللا ايمن احمد محمود  ٥١٢

 ١٥١١ مستجد تقدير منصور ممدوح هاشم منصور  ٥١١

 ١٥١٤ مستجد تقدير محمدعبد الحليم احمدمنى عصام   ٥١٤

 ١٥١٥ مستجد تقدير منى مرتضا ابراهيم ادم  ٥١٥

 ١٥١٦ مستجد تقدير منيره ابراهيم زغلول ابراهيم  ٥١٦

 ١٥١٧ مستجد تقدير مها ابراهيم عبد الرحمن احمد  ٥١٧

 ١٥١٨ مستجد تخلف مها ابراهيم عبدالمستجاب عبدالغنى  ٥١٨

 ١٥١٩ مستجد تقدير فرغلى يوسفمها احمد   ٥١٩

 ١٥٤٠ مستجد تقدير مها جمال سيد بيومى  ٥٤٠

 ١٥٤١ مستجد تقدير مها على سيد على  ٥٤١

 ١٥٤٢ مستجد تقدير مها فتحى فرج حسن  ٥٤٢

 ١٥٤١ مستجد تقدير مها محروس على عبدالعزيز  ٥٤١

 ١٥٤٤ مستجد تقدير مها محمد احمد محمد  ٥٤٤

 ١٥٤٥ مستجد تخلف عبدالكريم عبدالرحيم مهند اسماعيل  ٥٤٥

 ١٥٤٦ مستجد تقدير مى خالد عبدالحليم محمد  ٥٤٦

 ١٥٤٧ مستجد تخلف مي مختار محمد احمد  ٥٤٧

 ١٥٤٨ مستجد تقدير ميادة رجب يحى جمعه  ٥٤٨
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 ١٥٤٩ مستجد تخلف مياده جمال عبدالعظيم عبدالرحيم  ٥٤٩

 ١٥٥٠ تخلفمستجد  ميار عبدالعاطى حسين محمد  ٥٥٠
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 ١٥٥١ مستجد تخلف نادية على محمد عمر  ٥٥١

 ١٥٥٢ مستجد تقدير ناديه ماهر كامل على  ٥٥٢

 ١٥٥١ مستجد تخلف ناصر جمال تغيان احمد  ٥٥١

 ١٥٥٤ مستجد تخلف ناهد ايمن مصطفى العالم  ٥٥٤

 ١٥٥٥ مستجد تقدير الرحيمناهد عبد الرحيم عبد الستار عبد   ٥٥٥

 ١٥٥٦ مستجد تخلف نجالء عمار صالح كامل  ٥٥٦

 ١٥٥٧ مستجد تقدير نجالء فتحى محمد عبد الرؤف  ٥٥٧

 ١٥٥٨ مستجد تقدير ندا اشرف امين احمد  ٥٥٨

 ١٥٥٩ مستجد تقدير ندا عبدالعزيز كامل مناع  ٥٥٩

 ١٥٦٠ مستجد تخلف ندا محمد محمود محمد  ٥٦٠

 ١٥٦١ مستجد تقدير محمود محمد سيد ندا  ٥٦١

 ١٥٦٢ مستجد تقدير ندى جابر يوسف محمد  ٥٦٢

 ١٥٦١ مستجد تقدير ندى رمضان حلمى عباس  ٥٦١

 ١٥٦٤ مستجد تقدير ندي عبد العليم محمد توفيق  ٥٦٤

 ١٥٦٥ مستجد تقدير نرمين يسرى محمد عبد الجواد  ٥٦٥

 ١٥٦٦ مستجد تقدير نسرين السيد عبدالفتاح عبدالسالم  ٥٦٦

 ١٥٦٧ مستجد تقدير نسمه عادل على احمد  ٥٦٧

 ١٥٦٨ مستجد تخلف نسمه محمد على مرسى  ٥٦٨

 ١٥٦٩ مستجد تقدير نسمه مصطفى محمد ذكى  ٥٦٩

 ١٥٧٠ مستجد تقدير نسيبة شوكت دياب مخلوف  ٥٧٠

 ١٥٧١ مستجد تقدير نشوى محمد حسن محمد  ٥٧١

 ١٥٧٢ مستجد تخلف نعمات سامح احمد حسن  ٥٧٢

 ١٥٧١ مستجد تخلف نعمه سيد عبدالقوى احمد  ٥٧١

 ١٥٧٤ مستجد تقدير نهله محمود احمد محمد  ٥٧٤

 ١٥٧٥ مستجد تقدير نهى محمود يسرى محمد عبدالعظيم  ٥٧٥

 ١٥٧٦ مستجد تخلف نهى مختار محمد عبدالغنى  ٥٧٦

 ١٥٧٧ مستجد تقدير نوال كمال عبدهللا عبدالحميد  ٥٧٧

 ١٥٧٨ مستجد تخلف نورا غريب عبدالرحيم غريب موسى  ٥٧٨

 ١٥٧٩ مستجد تخلف نورا محمد يوسف ابو غنيمه  ٥٧٩

 ١٥٨٠ مستجد تخلف نورها ن محمد صابر محمد  ٥٨٠

 ١٥٨١ مستجد تقدير نورهان طلعت مصطفي هالل محمد  ٥٨١

 ١٥٨٢ مستجد تخلف نورهان على صالح على  ٥٨٢
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 ١٥٨١ مستجد تقدير سيد نورهان عيد على  ٥٨١

 ١٥٨٤ مستجد تخلف نورهان مؤمن محمد سامى محمد  ٥٨٤

 ١٥٨٥ مستجد تخلف نورهان مهند نواف سعيد  ٥٨٥

 ١٥٨٦ مستجد تقدير نورهان ناجى عبدالعزيز دهشان  ٥٨٦

 ١٥٨٧ مستجد تخلف نورهان هنى محمد عمر  ٥٨٧

 ١٥٨٨ مستجد تقدير هاجر خالف صهار على  ٥٨٨

 ١٥٨٩ مستجد تخلف هاجر خميس عبد العظيم نبيه احمد  ٥٨٩

 ١٥٩٠ مستجد تخلف هاجر سامى محمود امين  ٥٩٠

 ١٥٩١ مستجد تخلف هاجر شحاته عبدالعزيز عبدالغنى  ٥٩١

 ١٥٩٢ مستجد تقدير هاجر عزت محمد عبدالحميد  ٥٩٢

 ١٥٩١ مستجد تقدير هاجر عصام محمد عبده  ٥٩١

 ١٥٩٤ مستجد تخلف عبدهللاهاجر محمد احمد   ٥٩٤

 ١٥٩٥ مستجد تخلف هاله ماهر لطفى عبدالرحمن  ٥٩٥

 ١٥٩٦ مستجد تخلف هانى على نصار على  ٥٩٦

 ١٥٩٧ مستجد تخلف هايدى جمال جمعه عبدالحكيم  ٥٩٧

 ١٥٩٨ مستجد تخلف هايدى ياسر عزيز ابراهيم  ٥٩٨

 ١٥٩٩ مستجد تقدير هبه حمدى مدين عبدهللا  ٥٩٩

 ١٦٠٠ مستجد تقدير هبه راضى سيد عبدالغنى  ٦٠٠
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 ١٦٠١ مستجد تقدير هبه عاشور محمد محمود  ٦٠١

 ١٦٠٢ مستجد تخلف هبه محمد عبدالحكم مسعد حمدان  ٦٠٢

 ١٦٠١ مستجد تقدير هدى سعد عبدالحليم شحاته  ٦٠١

 ١٦٠٤ مستجد تقدير هدى سيد محمد عبدالسند  ٦٠٤

 ١٦٠٥ مستجد تقدير هدى عيد عبد الوهاب ابو العال  ٦٠٥

 ١٦٠٦ مستجد تقدير هدير بهاء الدين فؤاد عليوه  ٦٠٦

 ١٦٠٧ مستجد تقدير هدير خالد جمال امين  ٦٠٧

 ١٦٠٨ مستجد تقدير هدير خالد فهيم مهنى  ٦٠٨

 ١٦٠٩ مستجد تقدير هدير محمد رضوان عباس  ٦٠٩

 ١٦١٠ مستجد تقدير العزيز محمد هدير محمد عبد  ٦١٠

 ١٦١١ مستجد تخلف هذال فهد هذال محمد الهاجري  ٦١١

 ١٦١٢ مستجد تخلف هشام ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم  ٦١٢

 ١٦١١ مستجد تخلف هشام اشرف فتحى على  ٦١١

 ١٦١٤ مستجد تخلف هشام محمد حافظ على  ٦١٤

 ١٦١٥ مستجد تخلف هليل محمد هليل محمد هليل  ٦١٥

 ١٦١٦ مستجد تقدير هناء مصطفى على خليفه  ٦١٦
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 ١٦١٧ مستجد تخلف هند فضل احمد عباس  ٦١٧

 ١٦١٨ مستجد تقدير هند محمد جابر صادق  ٦١٨

 ١٦١٩ مستجد تخلف هيام احمد عثمان احمد  ٦١٩

 ١٦٢٠ مستجد تقدير هيام رمضان السيد على  ٦٢٠

 ١٦٢١ مستجد تقدير الوهابوجيه عبد الستار ابراهيم عبد   ٦٢١

 ١٦٢٢ مستجد تقدير وداد طه محمد سليمان  ٦٢٢

 ١٦٢١ مستجد تقدير وسام راضى السيد احمد  ٦٢١

 ١٦٢٤ مستجد تقدير وسام معروف محمد على  ٦٢٤

 ١٦٢٥ مستجد تقدير وفاء عاشور عبدالاله نعمان  ٦٢٥

 ١٦٢٦ مستجد تقدير وفاء عمر يحيى احمد  ٦٢٦

 ١٦٢٧ مستجد تخلف عرفه عبد اللطيف متولىوالء   ٦٢٧

 ١٦٢٨ مستجد تخلف وليد رفعت عبدالموجود امين  ٦٢٨

 ١٦٢٩ مستجد تخلف ياسمين احمد ابوالفتوح احمد  ٦٢٩

 ١٦١٠ مستجد تخلف ياسمين خميس حماده ابراهيم متولى  ٦١٠

 ١٦١١ مستجد تخلف ياسمين صفوت يوسف عبدالرحمن  ٦١١

 ١٦١٢ مستجد تخلف حسن احمدياسمين عادل   ٦١٢

 ١٦١١ مستجد تخلف ياسمين محمد حسانين عبدالغنى احمد  ٦١١

 ١٦١٤ مستجد تقدير ياسمين محمد فتحى تونى  ٦١٤

 ١٦١٥ مستجد تخلف ياسمين هانى فخرى احمد  ٦١٥

 ١٦١٦ مستجد تخلف يحي حسن عثمان محمد  ٦١٦

 ١٦١٧ مستجد تخلف يسرا حسنى شعبان محمد  ٦١٧

 ١٦١٨ مستجد تخلف يسرى ايمن ابراهيم محمود  ٦١٨

 ١٦١٩ مستجد تخلف يوسف على محمد عبدهللا  ٦١٩

 ١٦٤٠ مستجد تخلف يوسف محمد صالح محمد  ٦٤٠

 ١٦٤١ باق ابتهال نصار سيد حافظ  ٦٤١

 ١٦٤٢ باق احمد اشرف شحاته سنوسى الغجرى  ٦٤٢

 ١٦٤١ باق احمد السيد محمد السيد العادلى  ٦٤١

 ١٦٤٤ باق احمد خالد عبدهللا حسن  ٦٤٤

 ١٦٤٥ باق احمد عادل محمود عوض  ٦٤٥

 ١٦٤٦ باق احمد على لبيب شحاته  ٦٤٦

 ١٦٤٧ باق احمد فرغل هريدى عطيفى  ٦٤٧

 ١٦٤٨ باق احمد محمد األمير محمود حجازى  ٦٤٨

 ١٦٤٩ باق احمد محمد انور محمد  ٦٤٩

 ١٦٥٠ باق الجناينىاحمد مصطفى شعبان احمد   ٦٥٠
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 ١٦٥١ باق احمد ناجح احمد محمود  ٦٥١

 ١٦٥٢ باق احمد ناجى فؤاد محمد  ٦٥٢

 ١٦٥١ باق اخالص محمد عبدالمعز عبدالعزيز  ٦٥١

 ١٦٥٤ باق اسامه شافعى احمد محمد  ٦٥٤

 ١٦٥٥ باق اسراء صالح عبدالغنى محمد  ٦٥٥

 ١٦٥٦ باق عادل ربيع عبدالعظيماسراء   ٦٥٦

 ١٦٥٧ باق اسراء عشماوى محمد احمد  ٦٥٧

 ١٦٥٨ باق اسراء على ابو شامه جاد الكريم  ٦٥٨

 ١٦٥٩ باق اسراء كمال مصطفى عبد اللطيف  ٦٥٩

 ١٦٦٠ باق اسراء محمد عبدالقوى عبدالحميد  ٦٦٠

 ١٦٦١ باق اسراء محمود فتحى محمد  ٦٦١

 ١٦٦٢ باق على احمد على اسالم ابراهيم  ٦٦٢

 ١٦٦١ باق اشرف ناصر كامل محمد  ٦٦١

 ١٦٦٤ باق ايمان خورشيد محمد حسان  ٦٦٤

 ١٦٦٥ باق ايمان محمود مختار حسن  ٦٦٥

 ١٦٦٦ باق ايمان مراد محمود مهنى  ٦٦٦

 ١٦٦٧ باق ايه خلف محمد محمد  ٦٦٧

 ١٦٦٨ باق ايه رضا توفيق عمر  ٦٦٨

 ١٦٦٩ باق يوسف ايه عاطف مصطفى  ٦٦٩

 ١٦٧٠ باق ايه ماهر عبدالقوى محمد  ٦٧٠

 ١٦٧١ باق ايه ناجى قاسم ابو عجيلة  ٦٧١

 ١٦٧٢ باق بسمه البسيونى صديق الحسينى  ٦٧٢

 ١٦٧١ باق بسمه مجدى محمد الصادق مصطفى  ٦٧١

 ١٦٧٤ باق حمدى محمد محمود على  ٦٧٤

 ١٦٧٥ باق خالد عبدالعاطى فؤاد محمد  ٦٧٥

 ١٦٧٦ باق خليل ابراهيم خليل ابراهيم  ٦٧٦

 ١٦٧٧ باق دعاء كمال فريد اسماعيل  ٦٧٧

 ١٦٧٨ باق دعاء يحيا فخرى عبدالرحيم  ٦٧٨

 ١٦٧٩ باق دينا عبدالحكيم محمد عبدالحكيم  ٦٧٩

 ١٦٨٠ باق راندا مختار صالح عبدالعظيم  ٦٨٠

 ١٦٨١ باق رانيا ضاحى عبدالرازق عبدالفتاح  ٦٨١

 ١٦٨٢ باق رحاب سمير صالح عبدالوهاب  ٦٨٢

 ١٦٨١ باق رحاب شعبان محمد على  ٦٨١

 ١٦٨٤ باق رحمه محمد عبدالعليم بكر  ٦٨٤

 ١٦٨٥ باق رضا عبدهللا فراج ابو حلفاية  ٦٨٥
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 ١٦٨٦ باق رضوى رضا سعيد عبدالحافظ  ٦٨٦

 ١٦٨٧ باق رضوى رضا عبدالحميد محمد  ٦٨٧

 ١٦٨٨ باق رضوى عاطف فكرى محمد  ٦٨٨

 ١٦٨٩ باق رفعت عاطف احمد على محمود  ٦٨٩

 ١٦٩٠ باق روان احمد على على  ٦٩٠

 ١٦٩١ باق ريهام حسين عبدالبديع ابوالعال  ٦٩١

 ١٦٩٢ باق ريهام عماد محمد سليم  ٦٩٢

 ١٦٩١ باق زينب جميل محمد عبدالناصر  ٦٩١

 ١٦٩٤ باق زينب صالح حنفى محمود  ٦٩٤

 ١٦٩٥ باق كمال عبدهساره حماده   ٦٩٥

 ١٦٩٦ باق ساره خيرى اسماعيل ابراهيم  ٦٩٦

 ١٦٩٧ باق ساره عزات السيد حسن  ٦٩٧

 ١٦٩٨ باق شيماء شعبان خليفه ابوالسباع  ٦٩٨

 ١٦٩٩ باق شيماء نجاتى عبدالرحيم عبدالجواد  ٦٩٩

 ١٧٠٠ باق صابرين محروس عبدالتواب عطا  ٧٠٠
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 ١٧٠١ باق صابرين محمد على ابوالحسن  ٧٠١

 ١٧٠٢ باق ضحى حسام مصطفى محمد حسن  ٧٠٢

 ١٧٠١ باق طارق فرغلى محمود عسقالنى  ٧٠١

 ١٧٠٤ باق عائشه سمير محمد على  ٧٠٤

 ١٧٠٥ باق عبدالرحمن فهد بخيت عبدهللا  ٧٠٥

 ١٧٠٦ باق عبدهللا بدر راشد الرومى  ٧٠٦

 ١٧٠٧ باق عبدهللا محمد هذال المطيرى  ٧٠٧

 ١٧٠٨ باق عثمان سعد عايض عياد عناد الرشيدى  ٧٠٨

 ١٧٠٩ باق عصام حسين امبيشى حسين  ٧٠٩

 ١٧١٠ باق عفاف قطب نجيب احمد  ٧١٠

 ١٧١١ باق على سيد محمد محمد  ٧١١

 ١٧١٢ باق عمرو احمد رمضان عبدالرحيم  ٧١٢

 ١٧١١ باق عمرو محمد عبدالحميد محمد عبدالقوى  ٧١١

 ١٧١٤ باق فاطمه حسين محمد طلبه  ٧١٤

 ١٧١٥ باق فاطمه فتحى سالمه تونى  ٧١٥

 ١٧١٦ باق فاطمه محمد احمد حسين محمدين  ٧١٦

 ١٧١٧ باق كريمه على زكى محمد  ٧١٧

 ١٧١٨ باق كمال اسامه كمال محمد  ٧١٨

 ١٧١٩ باق كمال كمال ذكى على  ٧١٩
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 ١٧٢٠ باق محمد الهادى محمد ابوسعيد  ٧٢٠

 ١٧٢١ باق محمد بيومى محمد بيومى  ٧٢١

 ١٧٢٢ باق محمد جمال رجب عبدالحميد  ٧٢٢

 ١٧٢١ باق محمد جمال محمد عبدالهادى  ٧٢١

 ١٧٢٤ باق محمد حشمت عبدالعال فهمى  ٧٢٤

 ١٧٢٥ باق محمد خالد محمد حسن  ٧٢٥

 ١٧٢٦ باق محمد عبدالعال سليمانمحمد خالد   ٧٢٦

 ١٧٢٧ باق محمد خلف احمد حسن  ٧٢٧

 ١٧٢٨ باق محمد رضا رحيم الشافعى  ٧٢٨

 ١٧٢٩ باق محمد عباس السيد محمود  ٧٢٩

 ١٧١٠ باق محمد عبدالسميع صبحى عبدالسميع  ٧١٠

 ١٧١١ باق محمد عبدالعليم سيد احمد  ٧١١

 ١٧١٢ باق محمد على محمد موافى  ٧١٢

 ١٧١١ باق محمد كامل عبدالمعبود بهنساوى  ٧١١

 ١٧١٤ باق محمد كمال غريب محمد  ٧١٤

 ١٧١٥ باق محمد مجدى سيد عبدالمحسن  ٧١٥

 ١٧١٦ باق محمد مجدى محمد عيد القاضى  ٧١٦

 ١٧١٧ باق محمد محمد محمد يوسف  ٧١٧

 ١٧١٨ باق محمد محمود ادم صالح  ٧١٨

 ١٧١٩ باق احمد محمد محمود عبدالنعيم  ٧١٩

 ١٧٤٠ باق محمد مخيل سيد احمد  ٧٤٠

 ١٧٤١ باق محمد مصطفى أحمد رضوان  ٧٤١

 ١٧٤٢ باق محمد ممدوح على محمد  ٧٤٢

 ١٧٤١ باق محمد ناصر طه احمد  ٧٤١

 ١٧٤٤ باق محمد نبيل حنفى مجاهد ابوالدهب  ٧٤٤

 ١٧٤٥ باق محمد هانى محمد على  ٧٤٥

 ١٧٤٦ باق ياسينمحمد ياسين محمد   ٧٤٦

 ١٧٤٧ باق محمود احمد محمد عبدالغنى  ٧٤٧

 ١٧٤٨ باق محمود محمد محمود عثمان  ٧٤٨

 ١٧٤٩ باق محمود نبيل محمد محمود حسين  ٧٤٩

 ١٧٥٠ باق مرزوق على مرزوق العتيبى  ٧٥٠
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 ١٧٥١ باق مروان جمال محمد عطا  ٧٥١

 ١٧٥٢ باق ايمن على ابراهيم عالوةمروه   ٧٥٢

 ١٧٥١ باق مروه عماد جاب هللا احمد  ٧٥١



 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٧٥٤ باق مروه محمد خلف محمد  ٧٥٤

 ١٧٥٥ باق مروه محمد سعد امين  ٧٥٥

 ١٧٥٦ باق مريم عالء عبدالحميد احمد حسين  ٧٥٦

 ١٧٥٧ باق مريم ناصر حميده عبدالغنى  ٧٥٧

 ١٧٥٨ باق ابراهيممنار صالح الدين خليل   ٧٥٨

 ١٧٥٩ باق منال عبدالحفيظ مصطفى جادالكريم  ٧٥٩

 ١٧٦٠ باق منال محمود محمد عبدالباقى  ٧٦٠

 ١٧٦١ باق منه هللا ايمن شكرى عبدالحليم  ٧٦١

 ١٧٦٢ باق منه هللا عالء الدين عبدالكريم سيد  ٧٦٢

 ١٧٦١ باق منى موسى حسين محمود  ٧٦١

 ١٧٦٤ باق حسين عبدهللا محمد مها صبرى  ٧٦٤

 ١٧٦٥ باق مها عبدالقادر احمد خالد  ٧٦٥

 ١٧٦٦ باق مها نبيل محمد وافى  ٧٦٦

 ١٧٦٧ باق ميريهان عوض محمود محمد الفخرانى  ٧٦٧

 ١٧٦٨ باق ميى صالح عبداللطيف شعبان  ٧٦٨

 ١٧٦٩ باق ناديه ربيع فضل سالمه  ٧٦٩

 ١٧٧٠ باق عبدالوهابنجوى جمال عبدالحميد   ٧٧٠

 ١٧٧١ باق ندى منصور ريان متولى  ٧٧١

 ١٧٧٢ باق نسمه الدمرداش عبدالحميد شتا  ٧٧٢

 ١٧٧١ باق نها احمد انور عبدالحكيم  ٧٧١

 ١٧٧٤ باق نورا فتحى واجد محمد  ٧٧٤

 ١٧٧٥ باق نورا محمد احمد محمد عباس  ٧٧٥

 ١٧٧٦ باق نورهان سيد خضراوى عباس  ٧٧٦

 ١٧٧٧ باق هاجر جمال محمود محمد  ٧٧٧

 ١٧٧٨ باق هاجر محمود الداخلى ابوبكر  ٧٧٨

 ١٧٧٩ باق هاجر ناصر عبدالحميد احمد  ٧٧٩

 ١٧٨٠ باق هايدى فتحى عبدالحليم فرج  ٧٨٠

 ١٧٨١ باق هبه شحات بيومى بيومى عياد  ٧٨١

 ١٧٨٢ باق هبه محمد شعبان امين حسين  ٧٨٢

 ١٧٨١ باق عسرانهبه محمود احمد   ٧٨١

 ١٧٨٤ باق هدى عبداللطيف العادلى على  ٧٨٤

 ١٧٨٥ باق هدى ممدوح سعد احمد السيد  ٧٨٥

 ١٧٨٦ باق هدير جمال شحاته مهدي  ٧٨٦

 ١٧٨٧ باق هشام عادل حمزه محمود  ٧٨٧

 ١٧٨٨ باق هشام ممدوح رشاد رجب  ٧٨٨
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 ١٧٨٩ باق هويدا محمد احمد مصطفى  ٧٨٩

 ١٧٩٠ باق عبدالتواب احمدوفاء عيسى   ٧٩٠

 ١٧٩١ باق ياسمين عبدالحميد فوزى عبدالحميد  ٧٩١

 ١٧٩٢ باق يوسف عاطف جمال الدين عباس  ٧٩٢

  .397 احمد ابوبكر احمد فهيم ۳٩٢۳ 1خارج 

  .397 استشهاد مجدي الحسيني السيد ۳٩٢٧ 1خارج 

  .397 اسالم عاطف مندراوى محمد ۳٩٢٧ 1خارج 

  .397 ابوالمعارف على حسينالحسين  ۳٩٢٧ 1خارج 

  .393 الحسينى محمد حراجى محمد ۳٩٢٩ 1خارج 

  .397 امنيه خلف احمد محمد ۳٩٢٢ 1خارج 

  .399 اميره فرج محمد عمر ۳٩٢٢ 1خارج 

  .788 ايمان حسن انور عبد العظيم ۳٢١١ 1خارج 

  .781 بدر حزام محمد الدوسرى ۳٢١٠ 1خارج 

  .788 بسمه حماده محمد محمد ۳٢١٨ 1خارج 

  .787 محسن حسن سليمانبسمه  ۳٢١۳ 1خارج 

  .787 دعاء عبد العزيز محمود ابراهيم ۳٢١٧ 1خارج 

  .787 رفيدة على خلف محمد ۳٢١٧ 1خارج 

  .787 زهراء احمد عبد هللا احمد ۳٢١٧ 1خارج 

  .783 زينب عبد العزيز خضر محمد ۳٢١٩ 1خارج 

  .787 سارة نصرالدين عز الدين احمد ۳٢١٢ 1خارج 

  .789 سحر سيد فتحى عبد المحسن ۳٢١٢ 1خارج 

  .718 سالمه مسلم سعيد احمد ۳٢٠١ 1خارج 

  .711 سيد مخلوف سيد حسين ۳٢٠٠ 1خارج 

  .718 شيماء محمد عبدهللا عبدالحميد ۳٢٠٨ 1خارج 

  .717 صابرين محمد عبدهللا صالح ۳٢٠۳ 1خارج 

  .717 صالح مسعود عبد السالم عبد الغنى ۳٢٠٧ 1خارج 

  .717 عائشة بكر محمد علي ۳٢٠٧ 1خارج 

  .717 عبدهللا احمد ظاهر عويد العنزى ۳٢٠٧ 1خارج 

  .713 عبدهللا محمد عبدهللا هادى العليم ۳٢٠٩ 1خارج 

  .717 علياء احمد محمد السعدى ۳٢٠٢ 1خارج 

  .719 عمرو يحى محمد حسين ۳٢٠٢ 1خارج 

  .788 محمد  السيد عبدالمجلى يوسف ۳٢٨١ 1خارج 

  .781 محمد على ماهر محمد ۳٢٨٠ 1خارج 

  .788 محمود حمدي عيسى دياب ۳٢٨٨ 1خارج 

  .787 محمود عبد اللطيف محمود عبد اللطيف ۳٢٨۳ 1خارج 

  .787 محمود عبدالحميد محمود مصطفى ۳٢٨٧ 1خارج 



  .787 محمود على عبد هللا محمد ۳٢٨٧ 1خارج 

  .787 مصطفى محمود سعد محمد ۳٢٨٧ 1خارج 

  .783 منار مهنى محمد مهنى ۳٢٨٩ 1خارج 

  .787 نرمين مجدى محمد احمد ۳٢٨٢ 1خارج 

  .789 الدين مصطفى ابراهيم نوران عصام ۳٢٨٢ 1خارج 

  .778 نورة عبد اللطيف خلف مرجان ۳٢۳١ 1خارج 

  .771 نوره شريف عبد الصالحين عبد الفتاح ۳٢۳٠ 1خارج 

  .778 نورهان محمود ابراهيم عبد الرحمن ۳٢۳٨ 1خارج 

  .777 هاله ناجى عبدالحكيم صبره ۳٢۳۳ 1خارج 

  .777 هند مصطفى محمد توفيق ۳٢۳٧ 1خارج 

  .777 مرعى شحاتةورده محمد  ۳٢۳٧ 1خارج 

  .777 يحيى محمد عبد الباقى عبد الوهاب ۳٢۳٧ 1خارج 

  .773 يسرا محمد نبيل عبد الباقي عبد اللطيف ۳٢۳٩ 1خارج 

 


