
 

 

 

 

 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب   

 

 م2017/2018ينبن الثانية ) الئحة جديدة (كشف أرقام الجلوس الفرقة       

 

  االسم م

 

 1لجنة 

 ابراهيم ابو المكارم حسن عبد القادر  3001

 ابراهيم سمير ابراهيم عياد  3002

 ابراهيم محمد سميح علي  3003

 )باقي( نوبى ابو الحسن ابراهيمالحسن ال ابو  3004

 ابو العال صبحى احمد ابو العال  3005

 )باقي(   احمد ابوسمره حسان صالح  3006

 )باقي(  احمد اسامه فتحى عبدالناصر  3007

 )باقي( احمد اسماعيل عبدالمحسن محمد  3008

 )باقي(       احمد الحسينى سيد محمد  3009

 عبد الدايم عثماناحمد النوبى   3010

 احمد انور سليمان عبد الوهاب  3011

 احمد بركات يوسف عبد الحليم  3012

 احمد جمال احمد الدوديري  3013

 احمد جمال احمد مهني  3014

 احمد جمال محمود السيد  3015

 احمد حارص عليان جاد  3016

 احمد حامد فتحى عبد الحكيم  3017

 صادق محمد احمد حسن  3018

 احمد حسن لطفى حسن  3019

 احمد حسن محمد محمد  3020

 احمد حسين عبد الحفيظ شقراني  3021

 احمد حسين عبد هللا موسى  3022

       احمد حماده خيرى عبد الوهاب  3023

 احمد حمدى احمد عطا  3024

 احمد حمدى زكريا محمد  3025

 داحمد خالد احمد محمو  3026

 احمد خلف صالح حسن  3027

 احمد ربيع عبد المالك محمد  3028

 احمد رجب شعبان مخلوف  3029

 م2017/2018اعتذار عن دخول االمتحانات للعام الجامعي  )باقي(        احمد رمضان سيد عبدالعزيز 3030

 

 

 



 

 

 

 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب   

 

 م2017/2018ينبن الثانية ) الئحة جديدة (الجلوس الفرقة  كشف أرقام             

 

  االسم م

 "وقف قيد" (    باقي)   احمد سامى شحاته اسماعيل  3031

  احمد سعيد خير حسين  3032

 2لجنة 

 احمد سيد شريف علي  3033

 احمد سيد عبد العزيز عبده  3034

 احمد شحاته نجيب عبد العزيز  3035

 د شعبان هاشم علياحم  3036

 حميدةاحمد صالح محمود   3037

 احمد صفوت حسين عبد الرحمن  3038

 احمد صالح سيد احمد  3039

 )باقي( احمد صالح عبدالحكيم عبدالمجيد  3040

 احمد عادل زكى احمد عبد هللا  3041

 احمد عادل زين حسن  3042

 احمد عبد الدايم امين على  3043

 احمد عبد الدايم محمد عبد الدايم  3044

 احمد عبد النعيم عبد هللا سيد  3045

 احمد عربى حسن محمد  3046

 )باقي(      احمد عصام سيد عبدالحليم  3047

 احمد على سيد ابو خطوه  3048

 احمد على عبد الحكيم اسماعيل  3049

 احمد على عبد القادر علي  3050

 حمد جاللاحمد على م  3051

 احمد عماد الدين توفيق حسين  3052

 احمد فاروق سبيعى عبد العزيز  3053

 احمد فتحى سيد غريب  3054

 احمد فتحى عثمان سيد  3055

 حمد فوزى عبد البصير حسن محمدأ  3056

 احمد فولى احمد عبدهللا  3057

 احمد كريم ثابت سيد  3058

 )باقي(   وخنجراحمد كمال فتحى اب  3059

 احمد مجدى عبد السميع عبد العزيز  3060
 

 

 

 



 

 

 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب    

 

 م2017/2018ينبن الثانية ) الئحة جديدة (كشف أرقام الجلوس الفرقة    

 

  االسم م

 

 3لجنة 

 احمد محمد ابراهيم ليثي  3061

 احمد محمد احمد عبد العزيز  3062

 احمد محمد اسماعيل اسماعيل  3063

 احمد محمد شحاته عبد هللا  3064

 احمد محمد عماد الدين محمد  3065

 )باقي(          احمد محمد ماهر محمود  3066

 )باقي(                احمد محمد محمد محمد  3067

 احمد محمود حسين احمد  3068

 احمد محمود محمد حسين  3069

 احمد مختار حسن على  3070

 )باقي( احمد مدحت عبدالمنعم عبدالعزيز  3071

 احمد مصطفى احمد اسماعيل  3072

 احمد مصطفى انور محمد سيد  3073

 احمد مصطفى محمد احمد حسين  3074

 احمد منتصر شحاته يحى  3075

 احمد منتصر عبد الرشيد عبد الغني  3076

 حمداحمد ناجح سيد ا  3077

 احمد ناصر كمال حسن  3078

 )باقي(   احمد وائل محمد عبدالقادر  3079

 احمد وجيه عبد العظيم عيسى  3080

 احمد ياسر مخلوف مبروك  3081

 احمد يحيا شحاته احمد  3082

 احمد يحيى احمد محمد  3083

 اسامه امور حسن ابراهيم  3084

 اسامه حسن محمود حسن  3085

 اسامه شعبان ابراهيم احمد  3086

 اسامه على احمد علي  3087

 اسامه محمد عبد الحميد مهني  3088

 اسالم اسامه سيد محمود  3089

 اسالم اشرف ابراهيم توني  3090
 

 

 

 

 



 

 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب   

 

 م2017/2018ينبن (الثانية ) الئحة جديدة كشف أرقام الجلوس الفرقة         

  االسم م

 

 4لجنة 

 اسالم حمدى يوسف محمود  3091

 اسالم سالمه رشدى ابراهيم  3092

 اسالم سمير حجازى عبد الموجود  3093

 اسالم سيد شواط عبد اللطيف  3094

 اسالم شعبان محمد محمد  3095

 اسالم عبد الرازق عبد المعز عبد الحفيظ  3096

 (عبدالرحمن احمد الصغير )باقي اسالم  3097

 اسالم عصام ابراهيم سيد  3098

 اسالم ليس محمد ليس  3099

 (اسالم محمد فتحى احمد           )باقي  3100

 اسالم محمد محمد امين  3101

 اسالم محمود عبد الحليم عبد العال  3102

 اسالم هشام محمود حسين  3103

 سماعيل عمراسماعيل احمد ا  3104

 اسماعيل سامى محمد ربيع  3105

 اسماعيل فتحى اسماعيل محمد  3106

 اشرف عيد ابراهيم حسن  3107

 االحمدى شناوى اسماعيل علي  3108

 الحسين محمد ابو الليل سيف  3109

 الحسينى محمد محمود محمد علي  3110

 امير نبيل يوسف بشاى  3111

 زكريا فرنسااندرو امير   3112

 انور ياسر على عيد  3113

 ايمن احمد رمضان احمد  3114

 ايمن احمد محمد طه  3115

 ايهاب محمد احمد علي  3116

 باسم احمد شعبان حسن  3117

 (باسم مجدي فؤاد محمد           )محول 3118

 بالل جمعه ابراهيم حسن  3119

 بيشوى سمير زكى جرجس 3120

 
 

 

 

 

 

 



 

 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب    

 

 م2017/2018ينبن الثانية ) الئحة جديدة (كشف أرقام الجلوس الفرقة            

  االسم م

 

 5لجنة 

 جالل محمد محمود موسى  3121

 جمال محمد جمال محمد  3122

 جهاد الدين رأفت عبد هللا  3123

 جورج شحاته مسعد كراس  3124

 جون ابراهيم نصيف شحاته  3125

 )باقي(                حاتم جمال سيد محمود  3126

 حاتم محمد عمار عبد هللا  3127

 )باقي(       حازم بهنساوى امام بهنساوى  3128

 حازم ناصر عمر اسماعيل  3129

 حجاب احمد محمد علي  3130

 حجاج عادل صقر خليل  3131

 و الفتوح على عبد النعيمحسام اب  3132

 حسام احمد باهر نادي  3133

 حسام الدين صالح محمد رأفت  3134

 حسام بهاء غانم مصطفى  3135

 حسام جمعه محمد كامل  3136

 حسام حسن احمد عبد الغني  3137

 حسام رئيس عثمان رئيس  3138

 حسام سيد خلف عبد هللا  3139

 على احمد حسام صالح فولى  3140

 حسام عرباوى زين العابدين ابراهيم  3141

 حسام كمال صادق عبد الحافظ  3142

 حسام كمال فولى عبد المقصود  3143

 حسام مصطفى محروس عبد الحكيم  3144

 حسام يحيى جالل يوسف  3145

 )باقي(     حسن بهاء الدين احمد مهدى  3146

 حسن خالد حسن محمد  3147

 حسن رضا وحيد حسن  3148

 حسن محسن ابراهيم احمد  3149

 حسين صالح سعد زغلول  3150
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب     

 

 م2017/2018ينبن الثانية ) الئحة جديدة (كشف أرقام الجلوس الفرقة             

 

  االسم م

 

 6لجنة 
 )باقي(  حسين محمد حسن عبدالجواد  3151

 حسين محمد حسين محمد  3152

 حماده صابر طه سالم  3153

 حماده محمد ابراهيم محمد  3154

 حماده يسرى زيدان ابراهيم  3155

 )باقي(    حمزه محمد عونى محمود  3156

 خالد اشرف محمود احمد  3157

 )باقي(    خالد حسين فتحى جابر  3158

 )باقي( م فتحى عبدالعزيزخالد عبدالعلي  3159

 )باقي(   خالد عبدالمحسن محمد عبدالرحيم  3160

 )باقي(  خالد مبروك عبدالحميد محمد  3161

 خالد محمد عبد الرسول محمد  3162

 خالد محمد نور محمد فريد  3163

 خالد نادى سعيد قاسم  3164

 )باقي( دافيد موريس فهمى بولس  3165

 عياد احمد عبد الرحيم دياب  3166

 ديفيد ابراهيم فهمى خليل  3167

 ديفيد حنا حبيب رمله  3168

 رجائى رضا لمعى وديع  3169

 رجب محمد سعد حسب هللا  3170

 رجب ناصر رجب سيد  3171

 زياد عصام الدين محمد عزمي  3172

 سامح حنا جرجس حنا  3173

 سعيد سليمان نصر اسماعيل  3174

 سيد محرم ابراهيم المصري  3175

 سيد محمد كامل محمد  3176

 شريف شعبان محمد جابر  3177

 )باقي(       شريف محسن عزت شحات  3178

 شعبان حجازى محمد صالح  3179

 صالح تونى عبدالرحيم على  3180
 

 

 

 

 

 



 

 

 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب    

 

 م2017/2018ينبن الثانية ) الئحة جديدة (س الفرقة كشف أرقام الجلو

 

  االسم م

 

 7لجنة 

 طارق على زكى عبد الحميد  3181

 طارق عماد محمود سامى يونس  3182

 طارق محمد محمود حسن  3183

 طارق نادى مصطفى على  3184

 طاهر ابو زيد عبد الكريم توني  3185

 طه ربيع عبد السند احمد  3186

 طه سطوحى عبد الجابر عبد المعطي  3187

 طه سالمه عبد الراضى محمد  3188

 طه عبد السالم محمد عبد السالم  3189

 )باقي(                 طه محمد عبدهللا حافظ  3190

 عاصم رمضان جويد احمد  3191

 عبد الحكيم حسن عبد الحكيم ابراهيم علي  3192

 )باقي(    حمد ابوسريع حسنعبد الرحمن ا  3193

 عبد الرحمن احمد دسوقى محمد خضر  3194

 عبد الرحمن احمد ربيع عرفات  3195

 )باقي(  عبد الرحمن احمد محمد محمد عرموش  3196

 عبد الرحمن اشرف انور امين  3197

 )باقي(         عبد الرحمن امام سيد امام  3198

 انعبد الرحمن بدر شعب  3199

 عبد الرحمن جالل رمضان سيد  3200

 عبد الرحمن حسين جاد الرب هميمي  3201

 عبد الرحمن خالد محمد محمود  3202

 عبد الرحمن رجب على محمد  3203

 عبد الرحمن سلطان محمد رأفت احمد  3204

 عبد الرحمن سيد عبد المحسن عليوة  3205

 عبد الرحمن شادى محمد احمد  3206

 عبد الرحمن شحاته مصرى عبد الحسيب  3207

 عبد الرحمن شريف محمد شريف  3208

 عبد الرحمن عبد السالم عمر عباس  3209

 عبد الرحمن فتحى كامل عبد الفتاح  3210
 

 

 

 

 



 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب    

 

 م2017/2018ينبن دة (الثانية ) الئحة جديكشف أرقام الجلوس الفرقة            
 

  االسم م

 

 

 8لجنة  

 

 عبد الرحمن محمد حسين محمد  3211

 عبد الرحمن محمد رمضان محمد  3212

 )باقي( عبد الرحمن محمد سعد زغلول  3213

 عبد الرحمن محمد عبد الظاهر محمد  3214

 عبد الرحمن محمد عبد العزيز توني  3215

 د المنعم عبد الرحمنعبد الرحمن محمد عب  3216

 عبد الرحمن محمد فهمى محمد  3217

 عبد الرحمن محمود محمد احمد  3218

 عبد الرحمن مصطفى سيد منصور  3219

 عبد الرحمن ممدوح عبد الوهاب ياسين  3220

 عبد العظيم جهاد عبد العظيم احمد  3221

 عبد العظيم محمد عبد العظيم محمود  3222

 بد الكريم احمد عبد الكريم محمدع  3223

 عبد هللا عماد الدين رجب محمود  3224

 عبد هللا محسن على اسماعيل  3225

 عبد هللا محمود احمد عبدالعال  3226

 عبد هللا محمود اسماعيل محمود  3227

 " وقف قيد"    عبد هللا محمود خلف سعيد  3228

 عبد هللا هشام سليم حمزه  3229

 عبد الناصر محفوظ حسين محمد  3230

 عبده حسن عبد المطلب محمد  3231

 )باقي(     عثمان رمضان عثمان محمد  3232

 عدى على محمد صالح  3233

 )باقي(    عالء طه محمد ممدوح عبدالغنى  3234

 عالء عبد الرحمن احمد عبد الرحمن  3235

 )باقي(     عالء عصام عبدالسميع خالد  3236

 عالء محمود امبابى محمد خليفة  3237

 على احمد على محمد  3238

 على خلف محمد عبد الرحمن  3239

 على رجب محمد كمال جوده  3240
 

 

 

 

 

 

 



 

 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب    

 

 م2017/2018ينبن الثانية ) الئحة جديدة (كشف أرقام الجلوس الفرقة           
 

  االسم م

 

 9لجنة  

 على طارق محمد صفوت محمود  3241

 على عاطف على عبد السميع  3242

 على عبد الحليم محمد لطفي  3243

 على عماد مصطفى محمد مصطفى  3244

 على كساب خلف هللا جارحي  3245

 )باقي(     على محمد محمد احمد  3246

 )باقي( على محمود رضوان شحاته  3247

 على ناجح عيد على ايوب  3248

 عماد عيد نحاس        )باقي(  3249

 )باقي(       عمار هانى حسنى محمد 3250

 عمر احمد محمد حسين عبد هللا  3251

 عمر عاصم قصدى فهمي  3252

 )باقي(  عمر عبدالشافى احمد عبدالشافى  3253

 عمر على ابو اليزيد احمد  3254

 عمر على ديب سالم  3255

 )باقي(       عمر فتحى عبداللطيف محمد  3256

 عمرو بهاء حسن اسماعيل  3257

 عمرو رزق ابراهيم شلقامي  3258

 )باقي(  عمرو سيد فارس محروص  3259

 عمرو صالح عبد الحسيب مصطفى  3260

 عمرو عبد الباسط عبد العليم عبد الغني  3261

 و على عبدالعظيم عالمعمر  3262

 عمرو عماد احمد فؤاد محمد  3263

 عمرو عمران محمد عمران  3264

 )باقي(        عمرو مخلف حسين محمد  3665

 )باقي(  عمرو مخلوف راشد عبدالسالم  3266

 عيد محمد عيد محمد قنديل  3267

 فتحى على فتحى دردير  3268

 هاشمقاسم محمد صابر محمد   3269

 كامل حسن كامل كامل  3270
 

 

 

 

 

 

 



 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب    

 

 م2017/2018ينبن الثانية ) الئحة جديدة (كشف أرقام الجلوس الفرقة 
 

  االسم م

 

 10لجنة 

 كريم اشرف عبد السالم متولى  3271

 كريم اشرف عنتر محمد حسين  3272

 النكريم ايهاب فتحى رس  3273

 كريم بكر حسن على  3274

 كريم بهاء مصطفى حافظ  3275

 )باقي(             كريم خالد محمد محمود  3276

 كريم راشد عبد الغنى محمود  3277

 كريم عاطف عبد الكريم عبد المالك  3278

 كريم فؤاد مرسى عبد الراضي  3279

 كريم محمد احمد محمد عمار  3280

 ريم محمد سمير عبد الكريمك  3281

 كريم محمد عبدهللا على حفرج  3282

 كريم محمد محمد دسوقى  3283

 كريم محمد نجيب صالح حسن  3284

 كريم ياسر سيد رجاء طه  3285

 كريم يحيى حسن محمد حسين  3286

 )باقي(       كيرلس جرجس فؤاد لبيب  3287

 ككيرلس سعيد ذكى عبد المال  3288

 )باقي(        كيرلس يونان عياد عزيز  3289

 مؤمن احمد نجيب اسماعيل  3290

 مؤمن ايمن محمد فتحى خلف  3291

 مؤمن حمدى عبد الحميد عبد الرحمن  3292

 )باقي(   مارتن اسحق ابراهيم ميخائيل  3293

 مازن طارق احمد محمود  3294

 بمجدى ماجد عبد الحكيم يعقو  3295

 محمد ابراهيم محمد حسن  3296

 محمد ابراهيم محمد عبد الرافع  3297

 محمد ابو الفتوح محمد عثمان  3298

 محمد احمد اسعد سالم  3299

 ()باقي      محمد احمد حسانين احمد  3300
 

 

 

 

 

 

 

 



 كلية التربية الرياضية

 شئون الطالب    

 

 م2017/2018ينبن ) الئحة جديدة (الثانية كشف أرقام الجلوس الفرقة 
 

  االسم م

 

 11لجنة 

 محمد احمد خلف اسماعيل  3301

 محمد احمد سرحان حسن  3302

 محمد احمد عابد عالم  3303

 محمد احمد عبد الظاهر عباس  3304

 محمد احمد محمد سليم  3305

 محمد اسامه فتحى محمد  3306

 ل عبد هللامحمد اسماعيل عبد الجلي  3307

 )باقي(      محمد اسماعيل محمد اسماعيل  3308

 محمد اشرف ضاحى محمد  3309

 محمد اشرف عبد الحكيم على عسقالني  3310

 محمد اشرف عبد الرؤف طلبه  3311

 محمد امير صالح عبد الباقي  3312

 محمد جمال الدين كامل مهني  3313

 ممحمد جمال بدوى ابراهي  3314

 محمد جمال جابر محمد  3315

 محمد جمال حسن محمد  3316

 محمد جمال رمضان عيد  3317

 محمد جمال محمد عبد الغني  3318

 محمد جمعه رمضان حسن  3319

        محمد حسن رجب اسماعيل  3320

 محمد حسن محمد حسن معوض  3321

 محمد حسنى فاوى حميد  3322

 ين فاضل صادقمحمد حس  3323

 محمد حسين محمد حسين شاهين  3324

 )باقي(               محمد حماد محمد حسن  3325

 محمد حماده حسن عرفات  3326

 محمد حمدى حسين عبد الواحد  3327

 محمد حمدى سعد ابو الحمد  3328

 محمد حمدى فتح هللا ضيف هللا  3329

 ينمحمد خالد مصطفى ابوالحس 3330
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 12لجنة

 محمد خلف محمود شعبان  3331

 محمد رأفت جميل عبد الستار  3332

 محمد رأفت عمر محمد  3333

 فتاح ابراهيممحمد ربيع عبد ال  3334

 محمد ربيعى صالح حسين  3335

 محمد سعد امام يوسف  3336

 محمد سعد عبد النبى حسن  3337

 )باقي(                 محمد سعيد سيد احمد  3338

 محمد سمير احمد عبد الحفيظ  3339

 محمد سمير زهنى توفيق  3340

 محمد سيد شوقى محمد همام  3341

 د شادى عبد العليم نجيبمحم  3342

 محمد شادى فتحى محمد عبد الجواد  3343

 محمد شعبان خليل يونس  3344

 )باقي(                   محمد شعبان محمد سعيد  3345

 )باقي(     محمد صابر فضل هللا مخلوف  3346

 محمد صالح عبد الجواد عبد السميع  3347

       )باقي(               محمد طه احمد محمد  3348

 محمد عبد الرحيم شحاته عبد الرحيم  3349

 محمد عبد العزيز حسن عبد المنعم  3350

 محمد عبد العزيز محمد حسانين  3351

 محمد عبد القادر احمد عبد القادر  3352

 محمد عبد هللا عبد الرحمن قاسم  3353

 هللا محمد عبد هللا عبد الفتاح عبد  3354

 محمد عبد الناصر طنطاوى خليفه عبد هللا  3355

 محمد عرفى احمد محمد  3356

 محمد عز الدين عرفات امام  3357

 محمد عزت سيد عثمان  3358

 محمد عصام حلمى مزيون  3359

 محمد عفيفى احمد عبد الرافع  3360
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 13لجنة 

 محمد عالء احمد محمد  3361

 محمد عالء احمد منتصر  3362

 محمد عالء كامل مهنى محمد  3363

 محمد على خلف رياض  3364

 محمد على محمد خميس  3365

 الرازق محمد على محمد عبد  3366

 محمد على محمد عالم علي  3367

 محمد عماد احمد محمد  3368

 محمد عمر بكساوى محمد  3369

 محمد عمرو محمد عبد الباقي  3370

 محمد فتحى ناجى امين  3371

 )باقي(         محمد فرغلى مختار محمد  3372

 )باقي(      محمد فرغلى يحى عبدالسالم  3373

 محمد كرم عباس حسين  3374

 محمد كمال حسن محمد  3375

 )باقي(             محمد مجدى كامل محمد  3376

 محمد محروس عرفات خلف  3377

 محمد محمد سنوسى توفيق  3378

 محمد محمود عبد الباسط عبد الرحمن  3379

 محمد محمود على محمد  3380

 )باقي(        محمد محمود محمد ابو الليل  3381

 محمد محمود محمد هاشم  3382

 )باقي(         محمد مدحت حمدى غازى  3383

 محمد مصطفى كامل حسن  3384

 )باقي(       محمد مصطفى محمد سليمان  3385

 محمد مصطفى محمود عمر حسن  3386

 محمد مصطفى منيسى عيد  3387

 محمد ممدوح احمد محمد سليمان  3388

 محمد موسى عبد هللا موسى  3389

 محمد ناصر اسماعيل سالم 3390
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 14لجنة 

 محمد ناصر صابر حسن  3391

 محمود محمد ناصر عبد العليم  3392

 محمد ناصر محمد حامد  3393

 محمد نبيل فتحى صادق  3394

 محمد وائل صالح طلب ابراهيم  3395

 محمد وحيد فاروق محمود  3396

 محمد ياسر فرغلى عثمان  3397

 محمد يحي محمد مصطفى 3398

 محمد يونس عبده حسن  3399

 محمود ابوبكر معلوف حافظ  3400

 د احمد عبد السالم حافظمحمو  3401

 محمود بدر محمد عبد الحميد قاسم  3402

 محمود جمال مرعى محمد  3403

 محمود خالد محمد طه  3404

 )باقي(       محمود رجب البدرى طلب  3405

 محمود رضا محمود محمد  3406

 محمود رفيع احمد حافظ  3407

 محمود رمضان سيد محمود  3408

 محمود رمضان عبد العزيز صالح  3409

 )باقي(   محمود سامح محمود صبحى امين  3410

 محمود صبحى عبد العزيز عبد الرحيم  3411

 محمود صفوت رجب توفيق  3412

 محمود عبد الرحمن عزايم عساف  3413

 محمود عبد العزيز اسماعيل عبد العزيز  3414

 محمود على عبد الحسيب جالل  3415

 محمود عمرو كمال شمس الدين  3416

 محمود فولى كامل محمد  3417

 محمود مجدى خليل يونس  3418

 محمود محمد احمد على  3419

 محمود محمد الهادى محمد  3420
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 محمود محمد انور احمد  3421

 محمود محمد سيف النصر ابراهيم  3422

 محمود محمد شادى عبد الرحمن  3423

 محمود محمد محمد حسن  3424

 محمود مشرف بكر احمد  3425

 محمود مصطفى هارون عبد العال  3426

 )باقي(    محمود منصور سيد حبشى  3427

 محمود ناصر محمد ماضى  3428

 محمود يحى شعبان مسعد  3429

 مختار خليل سيد احمد  3430

 مدحت مجدى شوقى سيف  3431

 مروان حامد حمدان عبدالسميع  3432

 مروان حجاج عبد العليم عبد الرحمن  3433

 مصطفى ابو بكر احمد فهيم  3434

 مصطفى احمد خلف كامل  3435

 مصطفى احمد رفعت عبد الهادى ابراهيم  3436

 مصطفى حمدى جاد سيد  3437

 مصطفى خالد جمال الدين جارحي  3438

 مصطفى رأفت مصطفى قرني  3439

 مصطفى ربيع محمد عبد المجيد  3440

 مصطفى رمضان معاز حسن  3441

 مصطفى سمير عبد العظيم احمد  3442

 )باقي( الوارثمصطفى سيد محمود عبد  3443

 مصطفى صالح حامد جالل  3444

 مصطفى ضاحى عبد المحسن داخلي  3445

 مصطفى عبد الحميد عثمان عبد السميع  3446

 )باقي(  مصطفى عبدالفتاح فهمى طلب  3447

 )باقي(    مصطفى عصام السيد مهنى  3448

 مصطفى على احمد علي  3449

 مصطفى عمر رزق عثمان  3450
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 16لجنة 

 مصطفى فرغلى ناجى سنوسي  3451

 مصطفى كامل احمد منصور  3452

 مصطفى كمال عبيد حفني  3453

 مصطفى مجدى زغلول محمد  3454

 مصطفى محمد احمد حسين  3455

 مصطفى محمد احمد عبد العزيز  3456

 مصطفى محمد محمد يوسف  3457

 مصطفى محمود حباس محمود  3458

 مصطفى محمود محمد نجيب  3459

 )باقي(   مصطفى محى عبدالحميد احمد  3460

 مصطفى مختار طه عليش  3461

 مصطفى يحى محمد علي  3462

 )باقي(   معتز ابوبكر الصديق عثمان سيد  3463

 معتز على محمد رياض  3464

 )باقي(                 معتز محمد على طه  3465

 معتز محمود عبدهللا عبدالحفيظ  3466

 معتصم رضا خيرى محمد سيد  3467

 مالك القس قزمان دانيال كاسه  3468

 منتصر احمد عبد الرشيد صديق  3469

 منتصر باهلل صالح سيد محمد  3470

 منصور محمد منصور صالح  3471

 مهند ضاحى اسماعيل عطا  3472

 مهند هانى محمود ابو طالب  3473

 ميخائيل ذكى فؤاد ذكي  3474

 ميالد جاورجى لبيب جاورجي  3475

 مينا عادل لويز بدرروس  3476

 )باقي(            مينا كامل حنا جاد السيد  3477

 مينا محروص فاروق رزق  3478

 )باقي(     ناصر اسماعيل سعيد ابراهيم  3479

 نور الدين جمال على حسن  3480
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 17ة لجن   

                     هادى عبدالسالم حلمى محمد  3481

 هانى طلعت شفيق حنا  3482

هشام جمال شمس الدين درويش ابو   3483
 العال

 )باقي(   هشام رضا فولى عبدالنبى  3484

 هشام صابر عبد الصبور رياض  3485

 هشام عصام فرغلى شندي  3486

 دهشام على محمد احم  3487

 هشام فتحى على احمد  3488

 هيثم محمد زينهم محمد  3489

 وائل فلفل زينهم عبد المقصود  3490

 وجدى ممدوح محمد عبد الرحمن  3491

 وليد احمد ناجى راشد  3492

 وليد صالح الدين عبدالهادى حسن  3493

 وليد صالح جمال عبد الحكيم  3494

 ميد احمد  وليد مبروك عبد الح  3495

 )باقي(      ياسر ريان محمد عطيه  3496

 يحى محمود عبدهللا على  3497

      )باقى(يوسف عماد الدين عمر نعنوش  3498

 يوسف محمد مصطفى احمد  3499
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


