
مجموعتحليليةتكاملحالة الطالباسم الطالبرقم الفصل
91726مستجدهدير محمد على محمد ابوسنة0

202040مستجداروه اسماعيل فتحى يوسف1

01212مستجداروى احمد محمد عبدالرحمن شوشه1

141024باقي لإلعادةاريج احمد محمد مصطفى1

61925مستجداسراء احمد السيد احمد ابراهيم1

111728مستجداسراء احمد محمد ابراهيم سمرى1

31114باقي لإلعادةاسراء احمد محمد سليمان على1

151025مستجداسراء اسماعيل محمد حسين1

01515مستجداسراء السعيد جوده حسن1

141327مستجداسراء السيد عبدهللا عبدالرحمن1

0مستجداسراء جمال احمد محمد حرب1

71017مستجدإسراء سعيد أمين محمود عدلى1

41721مستجداسراء صالح المرسى السيد يوسف1

21012مستجداسراء طه توفيق احمد عطوه1

51621مستجداسراء محمد السيد متولى1

161430مستجداسراء محمد فرحات على1

01111مستجداسراء نبيل محمد ابراهيم عامر1

61824مستجداسماء حسين خليل احمد1

111627مستجداسماء عاكف عطيه عرابى1

131629مستجداسماء عبدالحميد نصر سالم1

61319مستجدأسماء علي عبدهللا عطية1

81422مستجداسماء محمد ابراهيم محمد1

181432مستجداسماء نبيل عبدالفتاح عبدهللا الوكيل1

101424مستجداالء اسماعيل فتحى يوسف1

01616مستجدآالء السيد حسني الشافعي شهدة1

151833باقي لإلعادةأالء ايمن واصف محمد على نجم1

0باقي لإلعادةآالء حسن احمد يوسف1

0باقي لإلعادةآالء سعد سعد محمود حسونه1

0باقي لإلعادةاالء سيد صالح صالح محرم1

91726مستجدآالء عبدالحميد مهدى عبدالحميد1

111526مستجداالء ماهر على عبدالحميد الغندقلى1

6713مستجداالء محمود عبداللطيف مصطفي1

6814مستجداالء نبيل بدران محمود محمد1

41620مستجدالزهراء صبحى مرسى السيد1

0مستجدامال عماد محمد الغرباوى على1

0مستجدامنيه رمضان حسين رمضان1

81523باقي لإلعادةاميرة سعيد عيد سليمان1
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141428مستجداميرة طارق محمد حمدي خديوي1

0مستجداميره محمد السيد حسن محمد عبدالعال2

31316مستجداميره محمود محمد ابراهيم محمد2

0مستجداميره مصطفى عز الدين مصطفى2

31316باقي لإلعادةامينه شوقى حسن حسين المعالوى2

0مستجدانجى سعد عزيز سعد2

0باقي لإلعادةانجى محمد السيد محمد ابراهيم2

131427مستجدانصاف محمد عبدالرحمن عبدهللا حسين2

71017مستجدانعام محمود احمد القيشاوى2

1515مستجداوركيد محمد محمد سعيد2

131730مستجدايمان السيد مصطفى محمد2

91625مستجدايمان رضا جوده محمودعطية2

4711مستجدايمان عبدالسالم عبدالمعز عبدالسالم2

31114مستجدايمان عبدالقادر يسن طه2

347مستجدايمان محمد احمد حسين2

0مستجدايمان محمد السيد سالم عبدهللا2

0مستجدايمان محمد على احمد على2

71219مستجدايه ابراهيم علي عطيه2

0مستجدآيه أبوحجاج عيد جمعة2

41216مستجدايه احمد محمد احمد احمد2

81624مستجدايه السيد مصطفى احمد2

101828مستجدايه سمير على شاطر2

022مستجداية صالح محمد متولي2

51217مستجدايه عادل محمد احمد منا2

01010باقي لإلعادةايه عدلى عبدالعزيز عواد العادلى2

131124مستجدايه عرفه محمود احمد2

51520مستجدايه عالءالدين احمد مرسى2

0باقي لإلعادةايه على محمود على2

3710مستجدايه فكرى محمد سيد احمد2

101727مستجدايه متولى عبدالفتاح متولى2

12921مستجدايه محمد ابراهيم عطيه عسكورة2

0مستجدايه محمد احمد محمدعبدالصمد2

151934مستجدآية محمد محمود أبو عامر إبراهيم2

61622مستجدايه مصباح حسين السيد2

81220مستجدايه موسى جوده محمد2

121224مستجدآيه نادر عدلى عبدهللا حسين2

0مستجدبدرشاه حسين محمد احمد2

111526باقي لإلعادةبسمه اسامه السعيد محمود حسين2

0مستجدبسمة طارق حسن علي3

5914مستجدبسنت سامي محمد عبدالفتاح3

358مستجدبسنت محمود حازم محمد أمين صالح3

0مستجدتسنيم اسامه السيد بركات3

055باقي لإلعادةتسنيم محمد مصطفى محمد3



12719مستجدتغريد عبدالباسط محمود مصطفى3

088مستجدتقى حسين حسن عبدالعزيز احمد الشحات3

6915مستجدجهاد السيد محمد كمال محمد دسوقى3

121628مستجدجهاد محمد محمد السيد3

3

جيهان مصطفى مصطفى عبدالرحمن 

41317مستجدالقليوبى

12921مستجدحسناء عبدالحميد محمد عبدالحميد شرفة3

101222باقي لإلعادةحكمه صالح احمد ابوالحمد3

0باقي لإلعادةحنان احمد غالى نضال الصانع3

12921مستجدحنان سعيد عبدالقادر عبدالفتاح3

0مستجدحنين سمير احمد السيد ابو مندور3

61319مستجدخلود محمد محمد عبدالجواد3

171734مستجددارين وفيق مصطفى عبدالعال غنيم3

21719باقي لإلعادةدعاء احمد محمد متولى3

0باقي لإلعادةدعاء بدوي عبدالصمد سيد3

121224مستجددعاء رمضان عبدالباقى احمد3

121628مستجددنيا عادل سعد احمد3

0مستجددينا احمد سعد ابو القمصان فرج3

91322مستجددينا سامى عزيز عبداللطيف3

131225مستجددينا صبح عطيه عليوه3

51116مستجددينا عاطف نجيب فؤاد جعفر3

7613مستجددينا عبدالفتاح احمد على خليفه3

0باقي لإلعادةدينا عصام الرفاعى كامل3

121628مستجدرانا وجيه حسين ابراهيم3

201939باقي لإلعادةراندا عزت يوسف محمد3

181331مستجدراندا هشام على يوسف3

21416مستجدرانيا اسماعيل عبدهللا على البقري3

111425مستجدرانيا حسام خليل عبدالحليم3

191231مستجدرانيا رأفت سليمان خليل3

111223مستجدرجاء منصور يوسف عبدالعال3

91019مستجدرضا ثروت عبده ياسين3

0مستجدرضوي محمد فكري عبدالرحمن مصطفي3

131326مستجدرقيه احمد محمد غانم4

81725مستجدرنا حمدى ابراهيم السيد محمد4

0باقي لإلعادةرنا عادل فوزى عبدالمجيد4

111021مستجدرنا عبدالهادى عبدالحميد تاج الدين4

0مستجدرنا محمد اشرف محمد تاج الدين الدسوقى4

181634مستجدروان جالل السيد الريس4

0مستجدروان جمال محمود عبدالسالم4

71118مستجدروفيده التهامى الشحات محمد4

358مستجدرؤى سعيد عبدالحميد سليمان4

369مستجدريم عاطف عشرى على السيد4

12517مستجدريم نهرو عبدالفتاح محمد ادريس4



178باقي لإلعادةريم هانى صالح الدين محمد عيسى4

71724مستجدساره ابراهيم محمد عبدالسالم4

191938مستجدساره احمد ابراهيم السعيد ابراهيم4

191837مستجدساره احمد ابو العز عبدالرحمن4

81119مستجدساره احمد عبدالرازق السيد صيام4

121325مستجدساره حسنين محمد عكاشه عبدالعظيم4

61723مستجدساره سالم حسنى سويلم4

111021مستجدساره شحته عبدالعزيز السيد عبدربه4

71421مستجدساره عاطف مصطفى ابراهيم العاملى4

161430مستجدساره عالءالدين عليوه ابراهيم4

111324مستجدساره كمال رمضان حسن4

101929مستجدسارة مجدى عثمان السيد الجندى4

181735مستجدساره محمد صالح محمد محمد4

71219باقي لإلعادةسارة محمود محمد محمود محمد4

41519مستجدساره ياسر عبدالعال فرج4

121830مستجدسلمى ابراهيم محمد عبدالكريم عبدالرحمن4

0مستجدسلمى السيد عبدالحي رخا4

0باقي لإلعادةسلمى السيد عبدالعاطى أحمد4

71825مستجدسلمى عبدالوهاب عبدهللا عبدالوهاب4

11920مستجدسلمى عمرو السيد عبدالعال شعالن4

022مستجدسلمى محمد ابراهيم عبدالمقصود4

111324مستجدسلوى سامى سمير محمد4

101828مستجدسلوى سعد محمد ابراهيم4

066مستجدسماء اسامة صبري محمد4

0باقي لإلعادةسماء حسينى عبدالكريم السيد4

347باقي لإلعادةسمر عصام عبداللطيف سليم4

121527مستجدسندس عبدالمنجى عبداللطيف يوسف5

31316مستجدسندس عوض عبدالسالم مجد ابو السعد5

0باقي لإلعادةسهى محمد السيد سليم5

131629مستجدسهير احمد صبرى عبدالقوى محمد نوار5

111728مستجدشاهيناز ناصر محمود حسن5

369مستجدشروق اشرف ماهرمحمد عبدالعليم جوده5

31316مستجدشروق السيد محمد حمد5

81018مستجدشروق شوقى عزت الحلو5

0مستجدشروق صالح على قابل5

0مستجدشيماء حسن محمد5

151732مستجدشيماء سعيد علي السيد ابراهيم5

81523مستجدشيماء محمد احمد هالل خليل5

11819باقي لإلعادةشيماء محمد مصطفى سالم5

131528مستجدشيماء يحيى فرحات السيد5

181735مستجدعبير عصام الدين عبدالعزيز السيد عزيبة5

151631مستجدعال حمدى على حسن5

0مستجدعال عصام عبدالغفار عبدالحليم المرغنى5



5712مستجدعال محمد عبدالحميد عبدالمعبود5

141630مستجدعلياء على ابو عطيه على5

131427مستجدعلياء عيداروس ابراهيم محمد5

161127مستجدعلياء محمد عز حسن السيد الغندور5

101323مستجدغاده عالء طه العدل5

61420مستجدغاده علي احمد عبدالرحمن الباز5

8614مستجدفاتن على جوده عبدالعزيز5

246مستجدفاطمه رضا ابراهيم سالم5

022مستجدفاطمة صالح محمد ابراهيم صالح5

51318مستجدفاطمه صالح الدين محمود السيد مكاوى5

9413مستجدفاطمة عمر محمد ابراهيم5

033مستجدفاطمة محمد احمد محمد ابراهيم5

0مستجدفريدة نبيل محمد محفوظ مامون5

077مستجدفيروز محمد أحمد عبدهللا سالمه5

4812مستجدلقاءهللا محروس احمد حبيب ابراهيم خضر5

01111مستجدلمياء عبدهللا محمد عبدالحميد5

21214مستجدمارينا نادر منير حنا5

0مستجدمروه جمال ابراهيم محمد عبدالنبى5

077مستجدمروه خالد عبدالحميد السيد الوكيل5

171330مستجدمروه محمد عبدالرازق محمد5

369مستجدمريم احمد السيد محمد حسن6

111425مستجدمريم صالح على صالح احمد6

0مستجدمريم عزت عفيفي بسام6

0مستجدمريم علي عبدالعظيم مرسي6

111829مستجدمريم محمد احمد ابراهيم احمد العربى6

11819مستجدمريم محمد رضوان محمود صقر6

0مستجدمريم محمد محمود عبدالوهاب6

1010مستجدمريم هشام احمد عامر6

101626مستجدمنار اسامه محمد سالم6

41519مستجدمنه هللا محمد عبدالعظيم محمد6

81119مستجدمنى رضا السيد ابراهيم محمد6

131730مستجدمنى علي محمد منصور6

101222مستجدمنى وائل عزت احمد مصطفى6

7512مستجدمها سيف الدين محمد محمود عمر6

121931مستجدمها محمد عبدالعظيم محمد غنيم6

81220مستجدمي أحمد عبدالسميع دياب6

0مستجدمى احمد محمد احمد6

72027مستجدمى صابر مصطفى عبدالعزيز طنطاوى6

0مستجدميرنا اشرف مصطفى االمير6

11718باقي لإلعادةميرنا محمد فريد طرطور6

192039مستجدناديه صالح محمد مصطفى6

0مستجدناديه طلعت عبدالفتاح محمد6

0مستجدنانسى احمد ماهر احمد6



151631مستجدنجاه عبدالرحمن احمد عبدالرحمن6

257مستجدندا السعيد على جاد سالم6

111122باقي لإلعادةندا العربى عبدالوهاب عبدالوالى6

156مستجدندا عبدالقادر السيد عبده6

71017مستجدندا عبده عبدالحميد حسن6

101020مستجدندى أشرف حسنى عبدالهادى عماره6

131326مستجدندى محمد إبراهيم سيداحمد6

527مستجدندى محمد حسن إمام علي6

21113مستجدنرمين السيد محمود السيد عبدالعاطى6

91322مستجدنرمين محمود علي عبدهللا6

111324مستجدنسرين سعيد احمد عبدالرحمن6

101626باقي لإلعادةنسمة جمعه محمد عبدالعال6

121628مستجدنسمه شحته عبدالفتاح محمود6

4711مستجدنشوي محمد عبدالرحمن صقر6

0باقي لإلعادةنعمة لطفى عبدالمنعم عبدالقادر7

61218باقي لإلعادةنغم محمد محمد السيد قاسم7

0باقي لإلعادةنهير زين العابدين احمد7

71724مستجدنور محمد حسن عبدالعال شحاته7

0مستجدنورا طارق عبدالرحمن محمد7

41317باقي لإلعادةنوران نبيل محمد عبدالفتاح عوف7

011مستجدنورما سليمان كامل قوقورى7

0مستجدنورهان اشرف محمد جمال الشبراوي7

21012مستجدنورهان خالد محمد جمعه7

31013مستجدنورهان سليم محمد سليم اسماعيل7

0مستجدنورهان محمد عبدهللا عبدالمقصود حسان7

121729مستجدنورهان محمود السيد عبدالعزيز عبدالمحيى7

111425مستجدنيرمين محمد صالح الدين عبدالحميد عرابى7

101626مستجدنيره سليم عطيه سليم الشامى7

181735مستجدنيره طايل طايل حسين عيد7

189مستجدهاجر السيد العربى رجب عبدالدايم7

8917مستجدهاجر طارق عبدهللا محمود رسالن7

088مستجدهاجر عالء عبدالعزيز حسن7

31417مستجدهاجر مجدى السيد موسي7

51318مستجدهاله حسن محمد حسن7

21214مستجدهايدى فتحى فتحى عطوة7

81725مستجدهايدى محمد االمين طلبه امين7

111122مستجدهبة احمد محمد محمد7

41216مستجدهدى أحمد علي أحمد الطبالوي7

0باقي لإلعادةهدى عبدهللا محمد عاطف العطار7

31922مستجدهدير محمد تهامى احمد حبيشى7

101626مستجدهديل احمد محمد ربيع محمد7



0مستجدهنا عاطف على محمد اللبان7

202040مستجدهند عادل عبداللطيف على7

0باقي لإلعادةهيام جمال عبدالسالم نصرهللا7

41620مستجدوئام جمال عبدالصبور اسماعيل7

141630مستجدوردة عيد عثمان متولي سكر7

51116مستجدوفاء السعيد وديع محمد عبدالبر7

61218مستجديارا محمد السيد محمد7

81018مستجدياسمين جمال أحمد محمد حسن عمر7

71623مستجدياسمين عبدالسالم احمد عبدالسالم7

61218مستجدياسمين عليان محمد عليان على7

0باقي لإلعادةابانوب اميل حشمت سعيد8

0مستجدابانوب عماد رشدى رزق8

21719مستجدابانوب نسيم امين رزق هللا خليل8

156باقي لإلعادةابراهيم ابراهيم علي مصطفي8

51419باقي لإلعادةابراهيم اسامة عبدالعزيز ابراهيم8

101121مستجدابراهيم السيد ابراهيم محمد8

151732مستجدابراهيم السيد الغريب نصر عباس8

111728مستجدابراهيم السيد حسن عبدالغنى8

71623مستجدابراهيم ثروت محمود حسين الشرقاوى8

61723مستجدابراهيم جمال ابراهيم عبدالرحمن8

101626مستجدابراهيم حسن ابراهيم احمد عبدالعال8

81826مستجدابراهيم حسن البنا السيد احمد قطب8

3912مستجدابراهيم حسن عوض محمد النجار8

13922مستجدابراهيم خالد عبدالعاطى عبدالعظيم8

171734مستجدابراهيم رزق ابراهيم رزق عوده8

121224مستجدابراهيم صالح سالم حسن8

088باقي لإلعادةابراهيم طارق ابراهيم الدسوقى ابراهيم8

0مستجدابراهيم طلعت محمد عبدالهادى عبدالقادر8

71623باقي لإلعادةابراهيم عبدالدايم محمد السيد8

41923مستجدابراهيم عبدالعزيز مهدى حسن شنب8

111829مستجدابراهيم عالء الدين نبيه سالم8

9918باقي لإلعادةابراهيم على إبراهيم مدبولى ابراهيم8

202040مستجدابراهيم فؤاد بكرى عيسى8

0مستجدابراهيم متولى ابراهيم ابراهيم عزيزه8

151328مستجدابراهيم محمد ابراهيم سعيد8

161733مستجدابراهيم محمد ابراهيم عبدالعزيز8

369مستجدابراهيم محمد شاكر ابراهيم سليمان8

81119مستجدابراهيم محمد مكاوي بيلي8

033مستجدابراهيم محمود ابراهيم يونس8

0باقي لإلعادةابراهيم محمود عبدالفتاح محمود شامة8

51520مستجدابراهيم مصطفى ابراهيم ابراهيم عسكر8

0باقي لإلعادةابى احمد السيد مرسى8

131629مستجداحمد ابراهيم ابراهيم ابراهيم8



21012مستجداحمد ابراهيم عبدالرشيد محمدعثمان8

0باقي لإلعادةاحمد ابراهيم عبدهللا ابوعاصى8

81321مستجداحمد ابراهيم على عبدالرحمن8

81725مستجداحمد ابراهيم على محمود8

71320مستجداحمد ابراهيم غنيمى ابراهيم8

0باقي لإلعادةاحمد ابراهيم كامل علي السقا9

31114مستجداحمد ابراهيم مصطفى كامل ابراهيم9

131932مستجداحمد ابراهيم مصيلحى خضير9

131831مستجداحمد أبو بكر محى الدين أحمد عامر9

121123مستجداحمد احمد ابراهيم عبدالقادر عبدهللا9

121628مستجداحمد احمد السيد عبدالحميد عبدالعال9

0مستجداحمد احمد بدير ابوالمعاطى حجازى9

111223باقي لإلعادةاحمد احمد نجاح محمد9

0مستجداحمد اسعد احمد شامخ9

0مستجداحمد اسماعيل احمد حجازي9

0مستجداحمد اشرف ابراهيم العيسوى فوده9

0مستجداحمد اشرف ابو المجد ابو المجد اسماعيل9

41620مستجداحمد اشرف السيد عطية9

61117مستجداحمد اشرف عبدالرحمن رمضان9

0مستجداحمد اشرف محمد محمد البيومى9

11011مستجداحمد اشرف محمد محمد عبدهللا9

0مستجداحمد اشرف مصطفى محمد ابو العال9

31316مستجداحمد أكرم ابراهيم محمد كامل9

055مستجداحمد السعيد السيد ابراهيم9

111930مستجداحمد السيد ابراهيم السيد مصطفى موسى9

3710باقي لإلعادةاحمد السيد ابراهيم على صالح9

51217مستجداحمد السيد ابراهيم محمد9

31013مستجداحمد السيد احمد جمعه سالم9

459مستجداحمد السيد احمد صبري دياب9

131225مستجداحمد السيد حامد السيد سليمان9

172037مستجداحمد السيد حسنى عبدالعاطى9

01313باقي لإلعادةاحمد السيد شعبان على9

8715مستجداحمد السيد عبدالحليم حسن9

151833مستجداحمد السيد عبدالفتاح الخشن9

51015مستجداحمد السيد عبده عوض9

121224مستجداحمد السيد عطا عبدالفتاح حسن9

151934مستجداحمد السيد محمد ابراهيم حسين9

8816مستجداحمد السيد محمد احمد9

31417مستجداحمد السيد محمد عبدهللا9

0مستجداحمد الصاوى مصطفى محمد9

181735مستجداحمد العزازى سعد حسن9

6511باقي لإلعادةاحمد المتولى المتولى احمد العشرى9

033مستجداحمد المتولى منصور المتولى شحاته9



5813باقي لإلعادةاحمد اهاب حاتم على العنانى10

4812مستجداحمد ايمن حامد احمد الوصيف10

21113مستجدأحمد أيمن على مصطفى10

81321مستجداحمد ايمن عمر محرم10

121022مستجداحمد ايمن محمد المهدى محمد الصادق10

0مستجداحمد ايهاب توفيق احمد ابو الخير10

011مستجداحمد بالل حسين على10

71623مستجداحمد بهجت محمد جمال الدين محمود فهمى10

151631مستجداحمد جاد عبدهللا منشاوى سالم10

0مستجداحمد جالل محمد عبدالمجيد10

9817مستجداحمد جمال عبدالجواد عزوز10

0مستجداحمد جمال عبدالحميد السيد10

51015مستجداحمد جمال فتح هللا اسماعيل المرسى10

121022مستجداحمد جمال كامل عبدالوهاب المالكى10

201838مستجداحمد جمال محمد حسين الشعراوى10

191433مستجداحمد جمال مصطفى كمال سليم10

0مستجداحمد جمال يوسف السيد10

181937مستجداحمد جميل محمد المنزر10

0مستجداحمد حاتم حسن محمد على نصار10

0مستجداحمد حاتم مصطفى عثمان محمد بدوى10

61117مستجداحمد حجاج على النجار10

358مستجداحمد حسام الدين محمد السعيد10

0مستجداحمد حسام الدين محمد حسنى محمد امام10

14317مستجداحمد حسن عبدالحميد حسن احمد10

31215باقي لإلعادةاحمد حسن عبداللطيف حسن سالمه10

3710مستجداحمد حسن كمال الهادى10

0مستجداحمد حسن منصور حسن10

151429مستجداحمد حسين ابراهيم السيد10

131932مستجداحمد حسين محمد عبدالصادق عبدالعظيم10

088مستجداحمد حلمى عزت حلمى10

91221مستجداحمد حمدى السيد حسين10

182038مستجداحمد حمدى محمد ابراهيم10

0مستجدأحمد خالد إبراهيم نجيب10

0مستجداحمد خالد احمد فاروق عصر10

91423مستجداحمد خالد السيد السيد ابراهيم باشا10

0باقي لإلعادةأحمد خالد حامد محمد الظاهر10

9918مستجداحمد خطاب عفيفي حسن خطاب10

21315مستجداحمد خليل احمد محمد ابراهيم10

81624مستجداحمد رأفت محمد عبدالجواد الواكب11

13417مستجداحمد رأفت محمد على11

21416مستجداحمد ربيع سليم احمد سليم11

151328باقي لإلعادةاحمد ربيع محمد عبدهللا صيام11



201939مستجداحمد رجب ابراهيم عبدالفتاح طعيمه11

41115مستجداحمد رجب السيد رجب11

0باقي لإلعادةاحمد رضا ابراهيم محمد احمد عبيد11

41317مستجداحمد رفعت عبدالرازق محمد الطاروطى11

0باقي لإلعادةاحمد رمضان عبدالفتاح عوض هللا11

161733مستجداحمد رمضان محمد النجدى11

0مستجداحمد زكى السيد أبوزيد الجوهرى11

0باقي لإلعادةاحمد زكي بهنساوي عطية11

0مستجداحمد سالم محمد فرج11

51621مستجداحمد سامي السيد عبدهللا مرجان11

0مستجداحمد سامي عبدهللا الشحات11

0مستجداحمد سعداوي السيد سعداوي اسماعيل11

0باقي لإلعادةاحمد سعدون عبدالفتاح عبدالوهاب محمود11

0مستجداحمد سعيد أمين عبدالحميد11

111324مستجداحمد سعيد سعد الهادي فاضل11

101020مستجداحمد سعيد صبحى عبدالخالق احمد11

91221مستجداحمد سعيد صالح صيام11

0باقي لإلعادةاحمد سعيد فؤاد هاشم11

141024مستجداحمد سعيد محمد على مطر11

152035مستجداحمد سعيد محمد يوسف11

61824مستجداحمد سالمه حسين مطاوع11

01414مستجداحمد سالمه محمد عطيه متولى11

151429مستجداحمد سليم احمد محمد نعمة11

151530مستجداحمد سمير احمد محمود عزب11

5611باقي لإلعادةأحمد سمير السيد اسماعيل الشلفة11

0مستجداحمد سمير حسن على جنادى11

71421مستجداحمد سمير عبدالخالق احمد النجار11

101323مستجداحمد سمير فهمي محمد العناني11

91524باقي لإلعادةأحمد سمير نبوي محمد العش11

61521مستجداحمد سند عبدالمعطى عبدالعزيز11

0مستجداحمد شحته حبيب سليمان حبيش11

71421باقي لإلعادةاحمد شريف اسماعيل الصادق حسن شريف11

131023باقي لإلعادةاحمد شريف حسن احمد11

31013مستجداحمد شوقي سيد احمد11

111223باقي لإلعادةاحمد صبحى حمزة سليم احمد12

41317مستجداحمد صبحى على عبدالحميد12

61117مستجداحمد صبرى سليم متولى جميل12

91120مستجداحمد صبرى عبدالحافظ محمد شحاته12

0مستجداحمد صديق حسني صديق محمد12

0باقي لإلعادةاحمد صفوت الشريف محمد احمد على12

201939مستجداحمد صالح سالم عبدالحليم12

0مستجداحمد صالح عبدالغفار على12



0مستجداحمد صالح عبدهللا اسماعيل12

131427مستجداحمد صالح محمد جاب هللا يوسف12

51116مستجداحمد صالح محمد عبدالواحد عبدهللا12

0باقي لإلعادةاحمد طارق ابراهيم ابراهيم12

91322مستجداحمد طارق احمد عبدهللا سالمة12

0مستجداحمد طارق السعيد عبدهللا12

066مستجداحمد طارق سعيد مصيلحى12

0باقي لإلعادةاحمد طارق عثمان توفيق12

0باقي لإلعادةاحمد عادل احمد ابوالعنين عبدالعال12

121224مستجداحمد عادل الششتاوي حامد12

131528مستجداحمد عادل جمعه سيد احمد الحجرى12

91524مستجداحمد عادل عبدالوهاب عبدالرحيم الغنام12

51015باقي لإلعادةاحمد عادل فتحى مجاهد مصطفى12

81321مستجداحمد عادل محمد عبدالمؤمن12

088مستجداحمد عادل مصطفى عطيه12

22022مستجداحمد عادل موسي ابراهيم قناوي12

10919مستجداحمد عاطف العطافى عبدالعزيز على12

111627باقي لإلعادةأحمد عاطف عبدالمجيد أحمد12

5813مستجداحمد عاطف فتحى عبده12

10414مستجداحمد عاكف عطيه عرابى12

141832مستجداحمد عبدالباسط عبدالمجيد مناع12

161430مستجداحمد عبدالحق عبدالحق ابراهيم12

151530مستجداحمد عبدالحكيم فكرى ابراهيم12

71017مستجداحمد عبدالحميد احمد عبدالحميد الجعار12

71118مستجداحمد عبدالحميد السيد عبدالقادر جالل12

16925مستجداحمد عبدالحميد عبدالمعطى عبدالحميد12

91827مستجداحمد عبدالحميد عوض هللا عبدالحميد12

101727مستجداحمد عبدالحميد محمد ضبيع12

167مستجداحمد عبدالرازق السيد دسوقى12

31720باقي لإلعادةاحمد عبدالرحمن عثمان محمد سالم12

01313مستجداحمد عبدالسالم محمد عبدالحميد الغمري13

0باقي لإلعادةاحمد عبدالفتاح احمد محمد سالم13

121729مستجداحمد عبدالفتاح السعيد عبدالفتاح البنا13

0مستجداحمد عبدالقادر ابراهيم عبدالقادر13

5813مستجداحمد عبداللطيف احمد ابراهيم13

91928مستجداحمد عبدهللا حامد عبدالحليم13

61824مستجداحمد عبدهللا عبداللطيف عبدالفتاح13

5611مستجداحمد عبدهللا فرج دناش13

8917مستجداحمد عبدهللا محمد السيد احمد13

3811مستجداحمد عبدهللا محمد حسن عيسي13

13

احمد عبدالمجيد عبدالكريم عبدالمجيد 

3811مستجددرويش

055مستجداحمد عبدالهادى احمد ابراهيم على13



6915مستجداحمد عبده عبدالحق عبدالحق الحديدى13

171734مستجداحمد عبده محمد على13

91625مستجداحمد عبده مصطفى عبدالجليل العالوى13

268مستجداحمد عزت ابراهيم ابراهيم13

167مستجداحمد عزت عبدالعزيز محمود13

55مستجداحمد عزت عبده عرمه13

549مستجداحمد عصام ابراهيم محمد محمد مصطفى13

101626مستجداحمد عصام سعيد محمد13

0مستجداحمد عصام عطية احمد13

131225مستجدأحمد عصام محمد الحسيني عبدالرازق13

61218مستجداحمد عطيه السعيد رزق13

151530مستجداحمد عفيفى عبدالحميد سالم13

121527مستجداحمد عالء الدين السيد عبدالرحيم13

01111مستجداحمد عالء عبدهللا ابراهيم13

358مستجداحمد على احمد على13

8917باقي لإلعادةاحمد على عبدالسالم حسن13

0مستجداحمد على فتحى ابراهيم13

71724مستجداحمد على محمد السيد13

81523مستجداحمد على محمد رضا عبدالخالق البسيونى13

82028مستجداحمد على محمد عبدهللا عبدهللا13

0مستجداحمد عمر حسن عامر13

0مستجداحمد عمر عبدالوهاب محمد محمد13

10919مستجداحمد عمر محمد حسن محمد13

325مستجداحمد عنتر فياض امين العوضى13

0مستجداحمد عوض محمدين االمام النشاوى13

0باقي لإلعادةاحمد عونى عبدالبصير محمد عبدالمجيد13

415مستجداحمد عيد ابراهيم خليل14

131427مستجداحمد فتحى احمد الشبراوى14

9716باقي لإلعادةاحمد فتحى السيد عبدالحليم14

91928مستجداحمد فتحي عبدالسالم ابراهيم سويلم14

11112مستجداحمد فتحى على احمد عز الدين14

51318مستجداحمد فتحى على عمر ابراهيم14

033باقي لإلعادةاحمد فرج بخيت راضى النجدى14

01212مستجداحمد فرحات محمد على عزازي14

178مستجداحمد فكرى احمد صالح محمد14

0مستجداحمد فكري فاضل عبدالعزيز14

61521مستجداحمد فكرى محمد فرج على14

91423مستجداحمد فوزي محمد محمد علي14

81018باقي لإلعادةاحمد كامل احمد عبده محمد14

141933مستجداحمد كمال ابراهيم مصطفى14

51318مستجدأحمد مازن صديق حسين14

01111مستجداحمد ماهر عبدالعظيم على عقل14

156مستجداحمد مجدى احمد حمدان14



161733مستجداحمد مجدى شحاتة عبدالحليم14

0مستجداحمد مجدى عبدالحكيم السيد المنباوى14

0مستجداحمد محروس عبدالرازق حسن14

51419مستجداحمد محروس علي محمد ابراهيم14

31316مستجداحمد محسن احمد ابراهيم14

161632مستجداحمد محسن السيد عوض14

31417مستجداحمد محمد ابراهيم الدسوقي محمد سليم14

0مستجداحمد محمد ابراهيم السيد14

161733مستجداحمد محمد ابراهيم بدوى14

0مستجداحمد محمد ابراهيم عبدالمقصود عبدالرحمن14

101222مستجداحمد محمد ابراهيم عليوة14

131124مستجداحمد محمد ابراهيم محمد14

91928مستجداحمد محمد ابراهيم محمد ابوطالب السيسي14

141327مستجداحمد محمد ابو ادريس عطا حسين14

61420مستجدأحمد محمد أحمد ابراهيم الشورى14

151328مستجداحمد محمد احمد احمد خليل14

189مستجداحمد محمد احمد اسماعيل14

1910مستجداحمد محمد احمد الداودي14

161632مستجداحمد محمد احمد حسن14

101222مستجداحمد محمد احمد عبدالجليل ابراهيم14

01313مستجداحمد محمد احمد عبدالحليم الغزالي14

61319مستجداحمد محمد احمد عبدالنبي عجاج15

4610مستجداحمد محمد احمد على15

181129مستجداحمد محمد احمد محمد الشربينى15

167مستجداحمد محمد السيد تهامي15

91322مستجداحمد محمد السيد عبدالرحمن15

9918مستجداحمد محمد السيد محمد ابراهيم15

121628مستجداحمد محمد العزازى محمد على النجار15

0باقي لإلعادةأحمد محمد جمال إبراهيم15

51015مستجداحمد محمد جمال ابو الفتوح15

0مستجداحمد محمد حسانين داود15

0باقي لإلعادةاحمد محمد حسين عواد عافية15

0باقي لإلعادةاحمد محمد حلمى على احمد15

121729مستجداحمد محمد ربيع مصطفى الغزالى15

81220مستجداحمد محمد زغلول احمد حسن15

0مستجداحمد محمد زكى امام15

131629مستجداحمد محمد سعيد محمد15

0مستجداحمد محمد سمير محمد بهى عبده سعيد15

5611مستجداحمد محمد صالح محمد عبدالرازق15

0مستجداحمد محمد عادل حسن حسين سالم15

61420مستجداحمد محمد عبدالبديع محمد عساف15



81119مستجداحمد محمد عبدالبصير محمد15

0مستجداحمد محمد عبدالجواد السيد عبدهللا15

161733باقي لإلعادةاحمد محمد عبدالعزيز على15

0مستجداحمد محمد عبدالعظيم رشيد محمد15

10919مستجداحمد محمد عبدالعظيم محمد حسن15

91019مستجداحمد محمد عبدالفتاح رجب الشريف15

13417مستجداحمد محمد عبدالفتاح عبدالباسط15

51217مستجداحمد محمد عبدالوهاب عبدالحميد جمعة15

31013مستجداحمد محمد عبدالوهاب على15

51217مستجداحمد محمد عربى عثمان على حسن15

71118مستجداحمد محمد عطية على زيتون15

41014باقي لإلعادةاحمد محمد على محمود الهنداوى15

5813مستجداحمد محمد فتحي السيد15

11011مستجداحمد محمد فتحى عثمان15

0باقي لإلعادةاحمد محمد فهيم مصطفي15

0مستجداحمد محمد قطب على احمد15

0مستجداحمد محمد محمد ابراهيم15

61319مستجداحمد محمد محمد السيد رزق15

11415مستجداحمد محمد محمد على موسي16

01313مستجداحمد محمد محمد محمد حزين16

01414مستجداحمد محمد محمد مصطفى االبزاري16

0باقي لإلعادةاحمد محمد محمود بيومى قابيل16

077مستجداحمد محمد محمود حسين عطيه حسين16

161834مستجداحمد محمد مختار الدسوقى مجاهد16

15520مستجداحمد محمد مصطفي احمد زيد16

0مستجداحمد محمد مصطفى كمال16

167مستجداحمد محمد معاطى عوض عطيه16

151732مستجداحمد محمد منصور محمد منصور16

141428مستجداحمد محمد منصور محمود عوده16

01111مستجداحمد محمد يوسف امين عطيه مصطفى16

4913مستجداحمد محمود احمد عبدالفتاح16

099مستجداحمد محمود احمد محمد حسن صالح16

5712مستجداحمد محمود الحسينى محمد سيد احمد16

31215مستجداحمد محمود الشربينى السيد نابت16

0مستجداحمد محمود امام محمد علي16

055مستجداحمد محمود توفيق عيسي عزام16

022مستجداحمد محمود حسن أمين الفرماوي16

066مستجداحمد محمود شحاته محمد16

61016مستجداحمد محمود صابر على16

121022مستجداحمد محمود صالح طلبه صالح16

131528مستجداحمد محمود عبدالحميد على مكاوى16

91221مستجداحمد محمود محمد السيد16

101121باقي لإلعادةاحمد محمود مسعد ابوالجود16



0مستجداحمد محمود منصور راشد ابو المجد16

201939مستجداحمد محمود نجم محمود نجم16

101222مستجداحمد مدحت محمود عبدالقادر16

8311مستجداحمد مصطفى احمد السعيد16

0مستجداحمد مصطفى احمد عبدالعزيز16

7714مستجداحمد مصطفى امام احمد الحمالوى16

6612مستجداحمد مصطفى توفيق اسماعيل شعبان16

141630مستجداحمد مصطفى حسن على العده16

61723مستجداحمد مصطفى عبدهللا محمد عبدالعال16

51318مستجداحمد مصطفى محمد على مصطفى16

0مستجداحمد منتصر زكريا عبده الغندقلى16

6410مستجداحمد منصور عبدالسميع محمد ابراهيم16

044مستجداحمد مهدى عبدالقادر حسين16

0باقي لإلعادةاحمد ناجى عثمان احمد حيرم17

91827مستجداحمد ناصر عبدالوهاب مصطفى17

121527مستجداحمد ناصر مغربى عبدالصادق عبداللطيف17

131326مستجداحمد ناصف عبدالعظيم عبدالعزيز17

11415مستجداحمد نبيل امين محمد الجمبالطي17

8917مستجداحمد نبيل حسن عبدهللا17

101222مستجداحمد نبيل محمد جميل عبدهللا17

0باقي لإلعادةاحمد نجاح عطيه المليجى17

0مستجداحمد نصر متولى محمد17

0باقي لإلعادةأحمد نصر محمد عبدالنبي عبداللطيف17

617باقي لإلعادةاحمد هانى صابر عبدالهادى االعصر17

0مستجداحمد هشام السيد محمود17

71320مستجداحمد هشام عاطف عبدالحميد مصطفى17

0مستجداحمد هالل السيد عفيفى17

0مستجداحمد وجيه عبدالسالم شعبان عبدالعال17

101121مستجدأحمد ياسر عبدالحي عبدالحميد17

123مستجداحمد ياسر عطيه عبدالحميد الجعفرى17

21618مستجداحمد يحى السعيد عبدالواحد17

31114مستجداحمد يحيي غريب ابراهيم17

011مستجداحمد يحيى محمد عوض هللا17

91928مستجداحمد يحيى محمد متولي نجم17

91019مستجداحمد يسرى محمد ابراهيم القشيشى17

0مستجداحمد يوسف احمد عبدالحميد17

0باقي لإلعادةادهم حامد السيد حامد17

369مستجدادهم كارم احمد احمد عودة17

101121مستجدادهم محمد محمد رزق17

31114مستجدادهم يونس زكريا يونس السيد خليل17

11213مستجدارسانيوس معوض نقوال معوض17

161834مستجداسامه اسماعيل عطيه عبدالكريم17

8412مستجداسامة السيد احمد فرج17



101626مستجدأسامه السيد محمد محمد17

121123مستجداسامه السيد محمد محمد شتا17

022مستجداسامه الصاوى حسن سليمان17

279باقي لإلعادةاسامه طارق كمال احمد جاب هللا17

181533مستجداسامة عادل عيد احمد17

91524مستجداسامة محمد عبدالرؤف عبدالسالم17

61117باقي لإلعادةاسامه محمد محمد السيد17

12820مستجدأسامة محمود محمد محمود أحمد17

181836مستجداسالم احمد محمد شعبان18

41620باقي لإلعادةاسالم احمد محمد منصور18

81422مستجداسالم السيد احمد السيد18

8816مستجداسالم السيد السيد المرسى18

0مستجداسالم أيمن عبدالمنعم عبدهللا18

01010مستجداسالم جوده انور السيد عطيه18

121729مستجداسالم حمدان السيد محمد حمدان18

51015مستجدإسالم خالد فاروق سعيد18

151328مستجداسالم خليل السيد خليل18

4711باقي لإلعادةاسالم خيرى مهدى امين حبيب18

91322مستجداسالم سامى عبدهللا محمود18

121123مستجداسالم سعيد السيد عبدالفتاح18

369مستجداسالم سمير سعيد احمد منصور18

111425مستجداسالم طارق محمد محمد شلبى18

71522مستجداسالم طلعت حسن عبدالعال18

12618مستجداسالم عبدالرحمن فتحي حسن ريان18

141226مستجداسالم عبدالسالم عبدهللا محمد18

0مستجداسالم عبده السيد عبده18

0مستجداسالم عزت الغريب عبدالمؤمن مصطفى18

4812مستجداسالم على احمد عبدهللا عماره18

0باقي لإلعادةاسالم علي عبداللطيف عبدهللا منصور18

21012مستجداسالم عماد عبدالغنى ابراهيم محمد18

0مستجداسالم كارم محمود مصباح18

0مستجداسالم مجدى رزق عبدالخالق عبدالكريم18

6713مستجدإسالم محمد ابراهيم محمد احمد18

91120مستجداسالم محمد الشحات المغاورى سلوان18

0باقي لإلعادةاسالم محمد جميل محمد ابراهيم18

0باقي لإلعادةاسالم محمد حسين عوض18

055مستجداسالم محمد عبدالجواد سيداحمد18

11011مستجداسالم محمد عبدهللا محمد18

181432مستجداسالم محمد محمد امام18

81624مستجداسالم هانى محمد رضا عبدالمجيد18

91322مستجداسماعيل انس علي عطية صيام18

077مستجداسماعيل جهاد اسماعيل عثمان الطيور18

6612مستجداسماعيل محمد اسماعيل محمد18



4610مستجداشرف حمدى محمود محمد خليفه18

066باقي لإلعادةاشرف عبدالعظيم ابراهيم محمد18

336مستجداشرف محمد محمد على18

0مستجداكيل اويج اكول19

151126مستجدالسيد اسماعيل السيد القاسمى اسماعيل19

201636مستجدالسيد اشرف السيد السيد19

201636مستجدالسيد الشحات احمد السيد19

151126مستجدالسيد حسانين السيد يوسف19

5914مستجدالسيد خالد السيد المغازى19

8917مستجدالسيد سامى ابو الفتوح حسين19

31114مستجدالسيد سعيد ابراهيم الدسوقى مهدى19

268مستجدالسيد سعيد السيد عبدالعزيز ابو زيد19

141226مستجدالسيد شريف السيد عبدالقادر19

81321مستجدالسيد عادل السيد خليفه19

0باقي لإلعادةالسيد عبدالرحيم عبدالحافظ احمد19

0مستجدالسيد عبدالفتاح حسن محمد محمد سالم19

101424مستجدالسيد علي ابراهيم علي19

61824مستجدالسيد على السيد عيسوى متولى19

0باقي لإلعادةالسيد فتحى السيد عرفه19

0مستجدالسيد محمد ابراهيم محمد19

0باقي لإلعادةالسيد محمد شوقى السيد ابراهيم19

279مستجدالسيد محمد فكرى عبدالعزيز19

31114مستجدالسيد نبيل السيد اسماعيل19

9716مستجدالشافعى محمد محمد الشافعى19

0باقي لإلعادةالوليد جابر عبدهللا مناع19

12820باقي لإلعادةامير سمير عبدالحليم محمد19

131326مستجدامير عالء الدين عبدالحميد عبدالهادى صقر19

4610مستجدامير محمد احمد السيد19

71118مستجدامير مسلم محمد على جعفر19

11819مستجدامين احمد امين السيد19

131629مستجدأمين علي أمين أحمد حسن حبيب19

0باقي لإلعادةانس محمد امين عبدهللا19

0باقي لإلعادةأنطون جورج عوض إبراهيم19

81119مستجدانور احمد محمد مصطفى19

0مستجدأواب عبدالعزيز مقبل عثمان رميح19

51217مستجداياد خالد عثمان توفيق19

19827مستجدايمن اشرف محمد حسنى حسن19

14317باقي لإلعادةايمن جمال عيسى محمد الجد19

19

ايمن رجب ابوالفتوح محمدين صالح 

325مستجدالجوادى

91120باقي لإلعادةايمن سامى كامل محمد عيسى19

0باقي لإلعادةايهاب السيد توفيق عبدهللا19



101323مستجدايهاب السيد محمد بركات محمد حسام الدين20

0مستجدإيهاب أيمن عبدالعزيز شحاتة20

077مستجدايهاب ايمن عبدالعزيز شحاته20

71421مستجدايهاب عبدالسميع حلمى عبدالسميع20

151328مستجدباسل ابوحجازى عبدالبديع الجالدى20

161632مستجدباسم ابراهيم محمد احمد المالح20

9817مستجدباسم احمد عبدالحميد محمد عثمان20

161228مستجدباسم ايمن سعدالدين فخر20

01111مستجدباسم محمد اسامه احمد الشناوى20

0مستجدبدر فاروق شحات سليمان حسن20

181634مستجدبركات ابراهيم حسن ابراهيم20

1717مستجدبسام عادل احمد مصيلحي20

161935مستجدبسام محمد محمد عبدالعظيم محمد20

51722مستجدبالل صابر سعيد قطب محمد20

0باقي لإلعادةبهاء محمد حامد عبدالهادى20

91322مستجدبيتر غالى منير غالى عبدهللا20

14822مستجدبيشوى الكسان بطرس سدره20

257مستجدبيشوى داود ابراهيم داود20

6814مستجدبيشوى هانى صادق حنا ميخائيل20

81725مستجدتاج حلمى تاج حسن20

0مستجدتامر اسماعيل خليل سليمان السيد20

0مستجدتر روت دول ريت20

20

توفيق إبراهيم أبو بكر صديق السيد 

5510باقي لإلعادةعبدالمنعم

0باقي لإلعادةتوفيق السيد توفيق احمد20

01111مستجدثروت محمد محمد على20

0مستجدجابر خالد جابر عبداللطيف20

0مستجدجبر شريف جبر مندوه الدويك20

101121باقي لإلعادةجمال محمد عبدالعزيز يوسف رزق20

82028مستجدجمال هشام سعد هاشم متولى20

161026مستجدجميل طارق السيد احمد السباعى20

191837مستجدجميل هشام جميل محمد الزيني20

21618باقي لإلعادةجهاد عادل عطيه احمد العايدى20

111627مستجدجوده حسن جوده ابراهيم20

121123مستجدجوده سعيد جوده محمد20

161329مستجدجورج اشرف جورج فريد20

0مستجدجوزيف عادل حبيب ايوب20

0مستجدجون ميور ماوين طول20

0مستجدحاتم اسامه عبده محمد منصور20

0باقي لإلعادةحاتم محمد علوان زهران21

131427مستجدحازم اشرف محمد عبدالحميد21

10414مستجدحازم جهاد محمد محمد21



0مستجدحازم عبداللستار عبدالحميد شعبان21

121426مستجدحازم محمد مصطفى جبر21

151934مستجدحازم محمود حلمى على البى21

0مستجدحذيفة حافظ عطية عطية عطية21

0باقي لإلعادةحسام احمد حسن محمد21

161733مستجدحسام احمد سامى السيد محمد قمحاوى21

0مستجدحسام احمد عز الدين ابراهيم21

41115مستجدحسام الدين جمال عبدالواحد بيومى21

0مستجدحسام الدين حسين يوسف حبيب21

151126مستجدحسام الدين محمد محمود عبدالرحمن فودة21

11011مستجدحسام الدين مصطفى عوض محمد زيدان21

111324مستجدحسام ايمن السيد البدوي عشري محمد21

101222مستجدحسام جمال المرزوقى عبدالوهاب عبيد21

121123مستجدحسام عبدالحميد عبدالسالم متبولى21

91423مستجدحسام عبدهللا عبدالقادر ابراهيم21

141125مستجدحسام فؤاد منصور محمد21

51318مستجدحسام محمد محمد عبدالغنى عبدالسالم21

0مستجدحسام مصطفى ابراهيم السيد العياط21

15823مستجدحسان عمر سيد احمد محمد21

13619مستجدحسانين احمد شوقى سعيد حسانين21

81119مستجدحسانين محمد على محمود21

51318مستجدحسن ابو الفتوح حسن محمد بسيونى21

151126مستجدحسن احمد السيد درويش مصطفى21

11819مستجدحسن احمد حسن عبدالفتاح حسن21

5813مستجدحسن السيد عبدالحميد السيد عبدالوهاب21

101525مستجدحسن برهام حسن خليل21

51217مستجدحسن جابر فرحات مصطفي21

9817مستجدحسن حسنى نصر مصطفى21

91524مستجدحسن عبدالكريم عبدالعاطى محمد21

91322مستجدحسن عمر محمد الشوادفي محمد بركات21

7815مستجدحسن محمد حسن االمام21

131831مستجدحسن محمد حسن الدالى21

111728مستجدحسن محمد محمد حسن21

4812مستجدحسن محمد محمد محمدخليل21

11617باقي لإلعادةحسن مصطفى حسن الخواص21

4812مستجدحسن مهدى حسن مهدى الدركس22

91221مستجدحسنى بشير حسنى محمد22

0مستجدحسين عيسى امين عبدالغنى الهوارى22

201939مستجدحسين محمد الدمرداش محمد محمد سرحان22

347مستجدحسين محمد حسين محمد رويض22

3710مستجدحسين محمد محمد خليل عبدالكريم22

0مستجدحسين محمود حسين محمد على البيلي22



6713مستجدحسين نبيل عبدالفتاح سالم حلوة22

161026مستجدحمادة هيكل عوض محمد22

0باقي لإلعادةحمدى احمد عبدالباسط مصطفى احمد22

51217مستجدحمدى احمد محمد السيد22

5813مستجدحمدى أشرف محفوظ طه22

111526مستجدحمدى السعيد على حسن الجندى22

141428مستجدحمدى عبدالحكيم محمد زينهم محمد22

81321مستجدحمزة السيد محمد الصادق نويرة22

8816مستجدحمزه عادل محمد احمد عقيل22

0باقي لإلعادةحمزة محمد ابراهيم محمد22

7613مستجدخالد احمد السيد احمد باشا22

151126مستجدخالد احمد عبدالحميد عبدربه على22

181735مستجدخالد اشرف محمد علي22

10818مستجدخالد السيد عبدالرحمن على موافى22

41620مستجدخالد ربيع عبدالوهاب مصلحي حبيشى22

4913مستجدخالد عاطف على محمد برهام22

101828مستجدخالد عزت ابراهيم عمران22

71017مستجدخالد عالء الدين ابو السعود محمد الشيخ22

201737مستجدخالد علي احمد المعداوي22

81321مستجدخالد لطفى محمد مرسى هنون22

0باقي لإلعادةخالد لؤى ابوالعباس عبدالحليم شهوان22

0مستجدخالد ماهر الحسينى حسن22

0مستجدخالد متولى عبدهللا حالوة22

41014مستجدخالد محمد خليل إبراهيم22

71017مستجدخالد محمد زكريا عثمان الشرقاوى22

0باقي لإلعادةخالد محمد صالح عبداللة الصالح22

16723مستجدخالد محمد صالح احمدعبدالرحيم22

0باقي لإلعادةخالد محمد عبدالباقى عبدالحليم22

161127مستجدخالد محمد عبدهللا عبدالقادر22

51621مستجدخالد محمد علي محمد ريه22

81018مستجدخالد محمد محمد اسماعيل22

111324مستجدخالد محمود السيد ابراهيم الصياد23

5813مستجدخالد محمود محمد حسين النجار23

151126مستجدخالد محمود محمود احمد الجزار23

71421مستجدخالد مصطفى عبدالسميع الدسوقي23

10818باقي لإلعادةخالد ممدوح محمد يوسف المنير23

111627مستجدخالد منصور محمد غانم23

01212باقي لإلعادةخيرى رابح محمود احمد23

151631مستجدديفيد رفيق سامى ميخائيل جرجس23

61016مستجدراضى محمد سالم محمد سالم23

61420مستجدرأفت جمال ابراهيم العيسوي23

549مستجدرأفت محمود السيد محمد سالم23

151227باقي لإلعادةرجب عبيد عبدالحكيم حسن23



131831مستجدرحيم السيد عبدالعظيم عطيه23

81321مستجدرشاد عبدالعال مطاوع محمد23

51116مستجدرضا السيد حسين عبدالغنى23

171936مستجدرضا حمدينو مصطفى حسين حسين23

181028مستجدرضا عبدالجيد الشحات محمود سالمة23

121527مستجدرضا على محمود على23

0مستجدرضا منير شوقى شاكر23

17825مستجدرفعت ابراهيم رفعت محمد لطفى23

61521مستجدرمزى عبدالبديع محمد رمزى شمس الدين23

71017مستجدرمضان شحته ابوهاشم ابراهيم23

121224مستجدريمون شكرى بسطا بشاى23

10818مستجدزياد عالء الدين محمد الجبرى23

9716مستجدزياد على محمد الشبراوى يوسف زهو23

101424مستجدزياد محمد عبدالمقصود شرف23

141327مستجدسامح احمد محمد ابراهيم23

15924مستجدسامح محمد سليمان محمد توفيق23

81220مستجدساهر سامح حلمى زكى23

4711مستجدسراج عالء الدين عبدالرحمن محمود احمد23

0باقي لإلعادةسعد طارق حسن محمود23

0مستجدسعد على عطوه ناصف23

151530مستجدسعد محمد سعد حسن النجار23

4913باقي لإلعادةسعيد السيد محمد على23

131225مستجدسعيد سرى سعيد محمد حسن23

162036مستجدسعيد صالح رشاد عبدالغنى ابراهيم23

01515مستجدسعيد عادل محمد الجابرى23

81018مستجدسعيد محمد ابراهيم عبدالغنى ابراهيم23

121527مستجدسعيد محمد سعد عبدالباقي خليل24

5813مستجدسعيد محمد سعد محمد عطيه24

044باقي لإلعادةسعيد محمد سعيد احمد24

181533مستجدسعيد محمد فتحي محمد على السيد24

81321مستجدسعيد محمود محمد الهادى عبدالمطلب24

0مستجدسعيد ممدوح سعيد محمد حسين24

000مستجدسلمان ياسر احمد السيد حالوه24

162036مستجدسليم سعد فتحي احمد24

088باقي لإلعادةسليمان محمود سليمان الجرف24

101424باقي لإلعادةسمير عبدالفتاح محمد عبدالفتاح24

0باقي لإلعادةسمير محمد على محمد24

0مستجدسمير مسعد عبدالباقى السيد حسن24

0مستجدسيف اإلسالم ثابت عبدالرحيم تابت24

0مستجدشادى حامد احمد محمد يوسف24

12517مستجدشادي حمدان احمد علي24

101525مستجدشادى وحيد محمد محمد جاويش24



101121مستجدشاكر عاطف شاكر محمد24

0مستجدشاهر محمد رمضان عبدالعزيز24

131326مستجدشريف احمد عبدالفتاح عبدالعزيز24

71118مستجدشريف احمد محمد عطية محمد24

151530مستجدشريف صالح الدين عبدالفتاح محمد غالي24

121224مستجدشريف صالح السيد احمد متولى24

181533مستجدشريف عاشور عبدالستار إبراهيم24

202مستجدشريف عطية حسن محمد24

10414مستجدشريف عالء على حافظ سيد احمد24

6713مستجدشهاب الدين احمد محمد احمد24

121628مستجدشهاب الدين شريف عبدالحفيظ السيد24

24

شهاب عبدالمنعم محمد عبدالمنعم 

0مستجدعبدالرحمن

141226مستجدصبرى السيد صبرى مصطفى فرج24

81321مستجدصبرى جمال عبدالناصر صبرى محمود24

347باقي لإلعادةصفوان يسرى محمد محمد مصطفى24

0باقي لإلعادةصقر محمد سهيل امنيل24

141024مستجدصالح الدين اشرف احمد قابيل24

24

صالح الدين مصطفى عبداللطيف ابراهيم 

101121مستجدابو العز

141529مستجدصالح عبدالرحمن متبولى على24

0مستجدصالح محمد حامد عبدالعال24

121426مستجدصالح محمد حلمى محمود24

15924مستجدصالح محمود صالح احمد24

81220مستجدصالح يوسف محمد عطيه يوسف25

0مستجدطارق احمد انور عطيه ابراهيم25

16824مستجدطارق احمد حسين المغربى25

0باقي لإلعادةطارق احمد عبدالعظيم مصطفى25

41519مستجدطارق عبدالروؤف على قطب25

8816مستجدطارق كمال الدين عبدالسميع عبدالرحمن25

538باقي لإلعادةطارق مجدى عبدالفتاح محمد سالم25

21113مستجدطارق محمد أحمد على عطية25

71017مستجدطارق محمود حسن احمد العرايشى25

121426مستجدطارق هشام اسماعيل على عطيه القلش25

141226مستجدطاهر على محمد على25

0مستجدطالل طارق محمود محمد25

171128مستجدطه المبارك سمير محمد عبدهللا مرسى25

101121مستجدعادل خالد السيد عبدالنبى محمد بندق25

51015مستجدعادل عرفه ابو زيد بركات عيد25

0باقي لإلعادةعادل فوزى محمد العربى على شحاته25

191635مستجدعادل محمد حسينى ابو هاشم حسين25

161632مستجدعاصم ابراهيم محمد محمد محمد25

15924مستجدعاصم سمير عبدالعظيم ذكى25



7815باقي لإلعادةعاصم محمد سعد محمد جاويش25

0مستجدعاطف محمود حسن محمود حسن25

121022مستجدعباس عبدالناصر محمد عباس25

101828مستجدعبدالبديع مصطفى عبدالبديع محمد25

11819مستجدعبدالبر عبدالمنعم عبدالبر بيومى25

0باقي لإلعادةعبدالجليل السيد محمد بهى الدين عبدالجليل25

0مستجدعبدالحافظ محمد محمد عبدالحافظ25

71825باقي لإلعادةعبدالحكيم عيد عبدالحكيم محمد25

0مستجدعبدالحميد السيد أحمد الصاوى ابراهيم25

51217مستجدعبدالحميد السيد عبدالحميد محمد25

111728مستجدعبدالحميد سعد عبدالحميد رضوان السيد25

171936باقي لإلعادةعبدالحميد طارق عبدالحميد محمد احمد قاسم25

171734مستجدعبدالحميد محمد عبدالحميد احمد حماد25

0مستجدعبدالحميد محمد عبدالحميد بدرالدين25

6915باقي لإلعادةعبدالحميد محمود عبدالحميد محمد العنونى25

151833مستجدعبدالحميد منصور عبدالحميد احمد ابراهيم25

111829مستجدعبدالرازق حجازى عبده عبدالرازق25

25

عبدالرحمن ابراهيم محمد محمد عبدالرحمن 

81624مستجداحمد

121628مستجدعبدالرحمن احمد السيد محمد شاهين25

131225مستجدعبدالرحمن احمد جوده السيد صقر26

0باقي لإلعادةعبدالرحمن احمد شبانة السيد26

15823باقي لإلعادةعبدالرحمن احمد عبدالفتاح محمد26

0مستجدعبدالرحمن احمد على احمد على26

6915مستجدعبدالرحمن اسامه احمد علي طه26

336باقي لإلعادةعبدالرحمن اشرف حسين أمين طعيمة26

11920مستجدعبدالرحمن اشرف محمد غنيمى حمزه26

131427مستجدعبدالرحمن السيد الحسينى محمد26

6814مستجدعبدالرحمن السيد السيد محمد احمد26

161632مستجدعبدالرحمن ايمن السيد عبدالهادى26

8311مستجدعبدالرحمن ايمن حسن صابر26

0باقي لإلعادةعبدالرحمن ايمن عبدالقادر26

141529باقي لإلعادةعبدالرحمن جمال محمد ابراهيم26

01313مستجدعبدالرحمن جمال مهدي يوسف26

0مستجدعبدالرحمن حامد احمد عالم26

202040مستجدعبدالرحمن حسام مصطفى كمال احمد26

81927مستجدعبدالرحمن حمدى محمد كمال شلبى26

191938مستجدعبدالرحمن خالد ابو العينين على26

171027مستجدعبدالرحمن خالد رياض غريب26

26

عبدالرحمن ساهر محمد الشبراوى محمد 

0مستجدسيد احمد



91120مستجدعبدالرحمن سمير أحمد حسن26

0مستجدعبدالرحمن صبري سالمه ابراهيم26

181836مستجدعبدالرحمن عادل توفيق مأمون26

26

عبدالرحمن عاطر عبدالغنى السيد على 

121931باقي لإلعادةسمرى

8614مستجدعبدالرحمن عبدالحكيم السيد احمد الديب26

26

عبدالرحمن عبدالحميد عبدالرحمن احمد 

61117مستجدصادق

0مستجدعبدالرحمن على عبده بيومى26

055مستجدعبدالرحمن عماد محمد صالح الدين خضر26

0مستجدعبدالرحمن عمرو السعيد عبداللطيف26

0باقي لإلعادةعبدالرحمن عوض زكى محمد26

141428باقي لإلعادةعبدالرحمن فرج على محمودمقلد26

14822مستجدعبدالرحمن محمد أحمد على سعدة26

101727مستجدعبدالرحمن محمد السيد احمد سيد احمد26

0مستجدعبدالرحمن محمد السيد محمد حسن26

0مستجدعبدالرحمن محمد السيد مصطفى26

26

عبدالرحمن محمد بغدادى السيد سليمان 

131326مستجدالصادى

6915مستجدعبدالرحمن محمد بيومي السيد مصطفى26

71219مستجدعبدالرحمن محمد رزق عوف االزبك26

27

عبدالرحمن محمد عبدالهادى محمد احمد 

111728مستجدقبيع

41418مستجدعبدالرحمن محمد عبده احمد السيد خليفه27

201737مستجدعبدالرحمن محمد فؤاد السيداحمد27

41216مستجدعبدالرحمن محمد محمود شاذلى27

0مستجدعبدالرحمن محمد محمود محمد27

61117باقي لإلعادةعبدالرحمن محمود محمد محمد غريب27

81220مستجدعبدالرحمن مصطفى محمد احمد27

055مستجدعبدالرحمن ود احمد السيد المصالحي27

0مستجدعبدالرحمن وليد شوقي محمود بدر27

91019مستجدعبدالرحمن يسري عبدالواحد غنيمى27

131427مستجدعبدالسالم ابراهيم عبدة سرور27

41115مستجدعبدالعزيز السيد عبدالعزيز صديق27

151227مستجدعبدالعزيز حازم عبدالعزيز محمود حسين27

0باقي لإلعادةعبدالعزيز حسين فهيد الزغبى27

152035مستجدعبدالعزيز صالح عبدالعزيز على حجازى27

101525مستجدعبدالعزيز طارق عبدالعزيز عبدالحميد الصاد27

131326مستجدعبدالعزيز عبدالقادر محمد بحيرى27

141529مستجدعبدالعزيز عالء محمد السيد27

171734مستجدعبدالعزيز محمد عبدالعزيز السيد جاد27



27

عبدالعزيز مصطفى عبدالعزيز مصطفى 

0مستجدابراهيم

01616باقي لإلعادةعبدالعظيم محمد السيد فرج السودانى27

131124باقي لإلعادةعبدالغنى عوض الغزالى محمد القزاز27

111627مستجدعبدالفتاح جمال عبدالفتاح احمد27

121123باقي لإلعادةعبدالفتاح سامي عبدالفتاح عراقي27

121729باقي لإلعادةعبدالكريم محمد أحمد إمام27

61622باقي لإلعادةعبداللطيف عبدالرحمن على خليل27

201434مستجدعبداللطيف عبدالنبي احمد محمد مصباح27

111425مستجدعبداللطيف محمد عبداللطيف محمد الربع27

161632مستجدعبداللطيف محمد عبداللطيف محمد نجيب27

121527مستجدعبداللة احمد احمد كامل27

0مستجدعبدهللا احمد خليل بسيوني27

191736مستجدعبدهللا أحمد سيد أمين على27

27

عبدهللا احمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن 

01919باقي لإلعادةسليمان

0مستجدعبدهللا احمد عبدالرحمن يوسف27

1910مستجدعبدهللا احمد محمد السيد سرحان27

022مستجدعبدهللا السيد دسوقى عبدهللا فرج27

5914مستجدعبدهللا السيد محمد عبدهللا جايل قصه27

0مستجدعبدهللا جمال سعيد السيد الدالل27

151429مستجدعبدهللا حسن احمد سليم28

201737مستجدعبدهللا حمدى اسماعيل ابراهيم28

131023مستجدعبدهللا سامى عبدالغنى مجاهد28

141428مستجدعبدهللا سمير عبدالعزيز عبدالعال28

111627مستجدعبدهللا سمير محمد حسن ابوحنه28

0مستجدعبدهللا صفوت مسعد محمد عبدالسالم28

81119مستجدعبدهللا عادل عبدالعزيز محمد28

71017مستجدعبدهللا قطب عبدهللا محمد عبدهللا28

131831مستجدعبدهللا ماجد فكرى محمود محمد االهوانى28

131124مستجدعبدهللا محمد احمد سيد احمد28

101626باقي لإلعادةعبدهللا محمد احمد على جعفر28

201737مستجدعبدهللا محمد الدسوقى ابراهيم28

131528مستجدعبدهللا محمد السيد جمعه البنا28

15318مستجدعبدهللا محمد حسين المغربى28

71219مستجدعبدهللا محمد سامى عبدهللا عطيه يوسف28

01414مستجدعبدهللا محمد عبدهللا عبدهللا عبدالرحمن28

0مستجدعبدهللا محمد عبدهللا محمد على28

91928مستجدعبدهللا محمد عبدهللا محمد قطامش28

21315مستجدعبدهللا محمد فوزى محمد خالد28

141428مستجدعبدهللا محمد مصطفى امين28

131831مستجدعبدهللا محمود المراكبى عبدالفتاح عثمان28

131124مستجدعبدهللا محمود سعيد يوسف28



8715مستجدعبدهللا مصطفى السيد عبدالودود ابراهيم28

101424مستجدعبدهللا ممدوح السيد شلبي28

32023باقي لإلعادةعبدهللا يسرى فرج على28

101626مستجدعبدالمنعم جوهر عبدالمنعم محمد الجندى28

141529مستجدعبدالمنعم خالد عبدالمنعم السيد28

28

عبدالمنعم صالح عبدالمنعم عبدالحميد 

71017مستجدمنصور

0مستجدعبدالمنعم محمد عبدالمنعم نجم عقل28

10919مستجدعبدالمنعم مصباح عبدالمنعم احمد28

101222مستجدعبدالهادى عاطف عبدالهادى رجب28

61117مستجدعبدالوهاب احمد عبدالوهاب يوسف محمد28

121729مستجدعبدالوهاب محمد محمد يوسف28

3710مستجدعصام اسامه عثمان احمد النجار28

81624مستجدعصمت محمد عصمت عبدالقادر السنجرى28

111324مستجدعطية احمد عطية محمد28

151833مستجدعالء أحمد محمد مصطفي نصر28

0مستجدعالء السيد السيد عيسى28

131124مستجدعالء جمال عبدالمنعم محمد عبدالعال29

0مستجدعالء جمعه عبدالرحمن احمد حسانين29

8816مستجدعالء دياب فتحى عجيب دياب29

91120مستجدعالء فرج السيد عبدالفتاح سالمه29

81119مستجدعالء محمد محمد محمد ابو كامل29

13316مستجدعالء محمود امين محمود29

71219مستجدعلى احمد محمد عبدالحميد29

0مستجدعلي احمد مصطفي الجبلي29

71017مستجدعلى اسامه صقر راغب صقر29

0مستجدعلى السيد ابوالسعود مسعود29

0مستجدعلى السيد جاد السيد29

31114باقي لإلعادةعلى السيد محمد على السيد29

131023مستجدعلى السيد هدايه على محمد29

91524مستجدعلى حامد محمود على29

0مستجدعلى حلمى على غنام حسن29

055باقي لإلعادةعلى خالد على محمد عميرة29

0مستجدعلى سامى حسن توفيق حسن29

6915مستجدعلى طارق على نورالدين الفول29

0مستجدعلى عاطف مرسى محمد اسماعيل29

167مستجدعلى عبدالرحمن ابراهيم العزب على29

033مستجدعلى عالء الدين احمد احمد عبدالواحد29

0باقي لإلعادةعلى عيد على محمد عبدالعزيز29

000مستجدعلى لطفى محمد نسيم محمد امين السيد29

3912مستجدعلى محمد حسن على نافع29

171128مستجدعلى محمد رمضان حبيب29

41721مستجدعلي محمد علي الشربينى على29



448مستجدعلي محمد علي حسن مرعى29

0مستجدعلى محمد على على عبدالباقى29

077مستجدعلى محمود عبدالرؤف عبدالمنطلب29

121123مستجدعلى مصطفى عبدالفتاح مصطفى29

11617مستجدعلى مصطفى على عثمان ابراهيم29

0مستجدعلي مصطفي كمال الدين قطب29

141731مستجدعلى ناجى على محمد على29

033مستجدعماد النبوى ابراهيم محمد29

336مستجدعماد سمير موسى موسى النجار29

448مستجدعمار احمد محمود محمد السيد29

0باقي لإلعادةعمار عبدالمنعم عبدالعزيز يوسف29

8715مستجدعمار مصطفي عبدالحفيظ مصطفي شعالن29

11617مستجدعمر ابو زيد كامل السيد يوسف30

141024مستجدعمر احمد عبدالباسط احمد30

0مستجدعمر أحمد عبدالخالق محمد30

0مستجدعمر احمد فؤاد علي30

12618باقي لإلعادةعمر احمد محمد ابراهيم امام30

336مستجدعمر احمد محمد عبدالعال على30

0مستجدعمر أحمد محمد على30

0مستجدعمر احمد منصور الجندى30

0مستجدعمر اشرف محمد عطا30

145باقي لإلعادةعمر السيد محمود محمد بندارى30

71118مستجدعمر السيد مصطفى على ابراهيم حسين30

0مستجدعمر امين احمد محمد ابوزيد30

162036مستجدعمر جمال محمود ابو سبع الشين30

9615مستجدعمر حسين عطية محمد ابراهيم30

91322مستجدعمر خالد إبراهيم مكاوي30

0مستجدعمر خيري ممدوح غريب30

257باقي لإلعادةعمر سراج الدين شحاته ابراهيم السيد30

6511مستجدعمر سعيد عبدالعزيز خليل30

0مستجدعمر سمير عبدالعليم محمد30

0مستجدعمر سمير نبوي محمد على30

145باقي لإلعادةعمر صالح حامد عبدالعزيز عطيه30

182038مستجدعمر عادل شريف احمد على شريف30

055مستجدعمر عبدالرحمن ابراهيم العزب على30

10919مستجدعمر كمال عماد الدين السيد عربى30

0باقي لإلعادةعمر مجدي عبدالتواب حامد30

91221مستجدعمر محمد ابو خليل بندارى30

161733مستجدعمر محمد احمد يوسف سيد احمد30

8816مستجدعمر محمد عبدالحميد عبدالرازق حسون30

4711مستجدعمر محمد عبدالرحمن عبدالغنى30

121830مستجدعمر محمد على محمد عبدالكريم30

303مستجدعمر محمد محمد حسنى حسن30



5813باقي لإلعادةعمرو احمد عطيه محمد عطيه30

151429باقي لإلعادةعمرو احمد محمد طاهر احمد30

21012مستجدعمرو احمد محمود عزالدين الجوهري30

161733مستجدعمرو ايهاب محمد يسرى احمد مرسى30

111627مستجدعمرو جمال مصطفى مصطفى زناتى30

51722مستجدعمرو حسن عبدالرحمن عبدالعزيز شميس30

161834مستجدعمرو خليفه خليفه السيد على30

4610مستجدعمرو سعيد عبده محمد حامد31

0مستجدعمرو عادل بركات ابراهيم الحبشى31

11718مستجدعمرو عبدالعزيز محمد عبدالعزيز31

0مستجدعمرو عبدالفتاح السيد عبدالفتاح سليمان31

011مستجدعمرو عبدالمعبود احمد احمد عطيه31

0مستجدعمرو عبدالوهاب سالم حسن عبدالصادق31

131023باقي لإلعادةعمرو عصام كمال السيد عواد31

8816مستجدعمرو عمارة عبدالعزيز احمد31

426مستجدعمرو فتحى محمد فهمى امام سعيد31

161329مستجدعمرو محمد خيرى احمد الشوادفى على31

191736مستجدعمرو محمد رفعت عبدالغنى جبران31

91726مستجدعمرو محمود محمد احمد عمرو عويس31

171734مستجدعمرو موسى عبدالجليل موسى31

022مستجدعمرو هشام عبدالباسط قابيل31

4610باقي لإلعادةعوض فوزى عوض عبدالستار31

0باقي لإلعادةغفران مصطفى على الحوفى31

181634مستجدفارس احمد عبدالفتاح عبدالسالم دسوقى31

61218مستجدفاروق محمد احمد حسن منصور31

729مستجدفتحي خالد فتحي عبدالقادر31

6814باقي لإلعادةفتحى عبدالقادر فتحى محمود المرسى31

151732مستجدفتحى محمد يوسف جمعه الرشيدى31

14923مستجدفتحى مصطفى محمد مصطفى31

8412مستجدفريد محمد فريد الشيوى31

141125مستجدفكري ناجي محمد حافظ31

7512باقي لإلعادةفهد اسامه عبدالرؤف حسن31

415مستجدفهد صالح محمد عبدالسالم31

0مستجدفؤاد السعيد محمود محمد حسنين31

131730مستجدفؤاد عصام فؤاد عبده سيد احمد31

9817مستجدفوزى محمد فوزى محمد31

13821مستجدكاظم محمد عبدالحكيم حافظ الليثي31

171835مستجدكرم مصطفى محمود مصطفى صيام31

0باقي لإلعادةكريم احمد ابو بكر محمد حموده31

8816مستجدكريم احمد عبدالمنعم محمد شامه31

9918مستجدكريم اسماعيل محمد حسن سلطان31

628مستجدكريم اشرف احمد عبدالجواد السيد31

101222مستجدكريم اشرف محمد عبدالوهاب المحالوى31



5712مستجدكريم جمال محمد احمد31

0باقي لإلعادةكريم صالح امين محمد31

0مستجدكريم عادل نجم محمد عطيه32

0باقي لإلعادةكريم عبدالناصر عبدالفتاح حسانين32

101020مستجدكريم علي عبدالرحمن سالم سليمان32

51217مستجدكريم عماد الدين عبدالحميد حسين زايد32

0مستجدكريم محمد حسين محمد عبدربه32

3710مستجدكريم محمد كمال على طرطر32

3811مستجدكريم محمد محمود فتوح عطية32

0مستجدكريم هشام مصطفى حسن32

01111مستجدكمال احمد عبدالهادى السيد احمد32

0مستجدكوما موت كيت ثياب32

4610مستجدكيرلس جورجى عبدالمالك يوسف32

201838مستجدكيرلس سمير جرجس اسكندر32

121325مستجدلطفى ابراهيم السيد محمد على حسن32

257مستجدماجد عيسى مالك سمعان32

61319مستجدمارتن جيد نجيب جيد32

0مستجدماركو صموئيل سليمان مرجان32

8917مستجدمازن محمد سعيد السيد محمد32

0مستجدمجدى طه مرسى احمد32

033مستجدمجدى محمود محيى عبدالقادر عناره32

13922مستجدمحمد ابراهيم حسن لبه32

0مستجدمحمد ابراهيم خضر ابراهيم محمد32

182038مستجدمحمد ابراهيم زكى المرسى عبدالال32

0مستجدمحمد ابراهيم سعد ابراهيم الحاج32

718مستجدمحمد ابراهيم عبدالرحمن محمد32

10919مستجدمحمد ابراهيم عبدالرحمن مصطفى االمام32

077مستجدمحمد ابراهيم عبداللطيف ابراهيم32

151530مستجدمحمد ابراهيم عبدهللا محمد32

91019مستجدمحمد ابراهيم عبدهللا محمد النبراوي32

279باقي لإلعادةمحمد ابراهيم على ابراهيم اسماعيل32

5813مستجدمحمد ابراهيم فؤاد عبده حفنى32

4812باقي لإلعادةمحمد ابراهيم محمد ابراهيم شلبى32

101باقي لإلعادةمحمد ابراهيم محمد حسن الصانت32

156مستجدمحمد ابراهيم محمد عبدالعزيز32

0باقي لإلعادةمحمد ابراهيم محمد على حمامه32

0باقي لإلعادةمحمد إبراهيم محمد محمود عبدالسالم32

0باقي لإلعادةمحمد ابراهيم مصطفى حسن32

91827مستجدمحمد ابو بكر السيد ممدوح الطاهر32

0مستجدمحمد ابوبكر الشبراوى محمد32

81018باقي لإلعادةمحمد احمد ابراهيم المالح33

9211مستجدمحمد احمد احمد العادلي33

131427مستجدمحمد احمد السيد غريب33



152035مستجدمحمد احمد حسنى توفيق على33

257مستجدمحمد احمد رمضان عبدالسالم محمد33

71219مستجدمحمد احمد زكى محمد السيد33

448مستجدمحمد احمد عادل على محمد الشرقاوى33

0باقي لإلعادةمحمد احمد عباس حمامه33

51217مستجدمحمد احمد عبدالجواد محمد مشرف33

055باقي لإلعادةمحمد أحمد عبدالرحمن صبرى محمد خليل33

101929مستجدمحمد احمد عبدالعزيز عبدالخالق33

91827مستجدمحمد احمد عبدالعزيز محمود33

91322مستجدمحمد احمد عبدهللا عبدالفتاح33

21618مستجدمحمد احمد على عبدالرحيم33

0باقي لإلعادةمحمد أحمد فؤاد محمد33

11112مستجدمحمد احمد محسن عبدالفضيل محمد33

91322مستجدمحمد احمد محمد ابوالعنين محمد33

235مستجدمحمد احمد محمد احمد33

0باقي لإلعادةمحمد احمد محمد احمد عطيه الزق33

0باقي لإلعادةمحمد احمد محمد أحمد على العوضى33

181432مستجدمحمد احمد محمد السعيد احمد33

628مستجدمحمد احمد محمد سليمان الزامك33

000مستجدمحمد احمد محمد عبدالسميع عبدالهادى33

16925مستجدمحمد احمد محمد عبدالعزيز33

101323مستجدمحمد احمد محمد علي النمر33

151833مستجدمحمد احمد محمد كمال مرسى عايديه33

9312مستجدمحمد احمد محمد نوار33

111829مستجدمحمد احمد محمد وجيه احمد فؤاد33

61420مستجدمحمد احمد محى الدين درويش33

0مستجدمحمد احمد مسعد ابو السعود33

33

محمد احمد وصفى محمود حمدى ابراهيم 

141327مستجدعلى

0مستجدمحمد اسامة احمد محمد33

246مستجدمحمد اسماعيل السيد على33

33

محمد اسماعيل عبدالستار محمد 

41620مستجدعبدالمقصود

81422مستجدمحمد اسماعيل عبدالفتاح اسماعيل القصاص33

91827مستجدمحمد اسماعيل محمد احمد33

0مستجدمحمد أشرف السيد محمد علي33

61117مستجدمحمد اشرف عبدالعزيز كفافى33

0مستجدمحمد اشرف محمد عبدالحليم ربيع34

61117مستجدمحمد اشرف محمد عبدالحليم عرايس34

11920مستجدمحمد اشرف محمد عبدالعزيز عوض هللا34

11516مستجدمحمد أشرف محمد كمال دوبان34

41014مستجدمحمد اشرف مغاورى توفيق الغول34



91625مستجدمحمد السباعى عبدالغنى ابراهيم34

9918مستجدمحمد السعيد محمد جبريل34

41115مستجدمحمد السيد ابراهيم محمد أحمد34

41014مستجدمحمد السيد السعيد السيد34

0مستجدمحمد السيد صالح اسماعيل صالح34

11819مستجدمحمد السيد عبدالرحمن عبدالمجيد34

7815مستجدمحمد السيد عبدالعزيز السيد34

11011مستجدمحمد السيد عبدالعزيز خليل34

13720مستجدمحمد السيد عبدهللا محمد الغمرى34

0مستجدمحمد السيد محفوظ عبدالهادي البنا34

10919مستجدمحمد السيد محمد السيد34

51520مستجدمحمد السيد محمد السيد الشحرى34

61016مستجدمحمد السيد محمد زكى34

122032مستجدمحمد السيد محمد عبدالشافى بابا34

9918مستجدمحمد السيد محمد عبدهللا34

61016مستجدمحمد السيد مسعود الباز أحمد مرسى34

201636مستجدمحمد السيد نجيب عبدالسميع34

182038مستجدمحمد السيد نصر سعيد محمد عسكر34

0مستجدمحمد القذافي حسن حمزة34

151732مستجدمحمد المتولى محمد عبدالعظيم34

10717مستجدمحمد امين صالح محمد34

61117مستجدمحمد امين عبدالرازق عبدالمعطى سالمة34

131023مستجدمحمد امين محمد الليثي34

81624مستجدمحمد ايمن عبدالعزيز احمد على34

0باقي لإلعادةمحمد إيهاب محمد على34

4913مستجدمحمد ايوب عبدالمجيد حسانين34

121325مستجدمحمد بديع على محمد34

112031مستجدمحمد بكر ابراهيم سيد احمد34

131326مستجدمحمد بندق عبدالخالق احمد34

8311مستجدمحمد ثروت عبدالحميد السيد34

5510مستجدمحمد ثروت محمد زكى خليل34

0مستجدمحمد ثروت محمد عبده امبابى34

92029مستجدمحمد جالل حسن محمد البلتاجى34

91524مستجدمحمد جمال اسامه يوسف35

0مستجدمحمد جمال السيد صالح محمد األصور35

101222مستجدمحمد جمال عبداللطيف السيد35

8715مستجدمحمد جمال محمد عبدالعزيز فراج35

161733مستجدمحمد جمال محمد على35

7613مستجدمحمد جمال محمد مصطفى35

121426مستجدمحمد جمال محمد يوسف الشوربجى35

91019مستجدمحمد جمال محمود محمد عيسوي35

0مستجدمحمد جمعه جمعه ابراهيم القلش35

5914مستجدمحمد جمعه عبدالنبى احمد جعيبه35



0باقي لإلعادةمحمد جواد فؤاد القدره35

71118باقي لإلعادةمحمد جودة محمد حسين عشماوى35

5510مستجدمحمد حامد عبدالعزيز السيد35

448مستجدمحمد حسام الدين سعيد احمد هيكل35

0باقي لإلعادةمحمد حسام صالح رجب شحاتة35

41519مستجدمحمد حسن ابراهيم محمود35

10616مستجدمحمد حسن اسماعيل حسن35

111728مستجدمحمد حسن السيد حسن35

11213مستجدمحمد حسن السيد سليمان نجم35

5712مستجدمحمد حسن عبدالباقي محمد35

8311مستجدمحمد حسن عبدالفتاح حسن دياب35

213مستجدمحمد حسن عبدهللا طاحون35

8715باقي لإلعادةمحمد حسن محمد فرج عامر35

181634مستجدمحمد حسن محمد مصطفى البغال35

112مستجدمحمد حسنى عبدالعظيم محمد سليمان35

13821مستجدمحمد حسين حمد محمد35

448مستجدمحمد حسين زكى حسين عويس35

81119مستجدمحمد حسين عبدالغنى حسين35

0مستجدمحمد حسين فتحى محمد طاش35

91019مستجدمحمد حسين محمد احمد ابوالعنين حليمه35

9817مستجدمحمد حسين محمد محمد عبدالغنى35

0باقي لإلعادةمحمد حماده عبدالسالم محمد35

4812مستجدمحمد حمدى السيد صبور35

0مستجدمحمد حمدى على احمد35

516مستجدمحمد حمدى محمد السيد عطيه35

51722مستجدمحمد حمدي محمد حسن فرح35

201737مستجدمحمد حمدى محمد سالم ابراهيم35

31619مستجدمحمد حموده محمد محمد احمد35

41014باقي لإلعادةمحمد خالد حسن محمد حسن36

141125مستجدمحمد خالد شعبان على36

0مستجدمحمد خالد محمد السيد محمد36

6511مستجدمحمد خالد محمد عبداللطيف نايل36

0باقي لإلعادةمحمد خميس محمد غنيم36

162036مستجدمحمد خيرالدين ابراهيم عطوه36

111425مستجدمحمد خيرى السيد محمد على36

9413مستجدمحمد خيري توفيق محمد متولى36

0باقي لإلعادةمحمد رائد عبدالغفار حسن36

145مستجدمحمد راضى عزت عبدالرحمن36

111728مستجدمحمد رافت ابوبكر محمد36

61319باقي لإلعادةمحمد رأفت محمود السيد صالح36

15318مستجدمحمد ربيع زكريا عبدالرازق36

516مستجدمحمد رشاد محمد فوزى محمد زكى36

51217مستجدمحمد رشدى الهادى محمد سلطان36



111829مستجدمحمد رضا السيد محمد36

21214مستجدمحمد رضا عبدالحميد صبرى36

0مستجدمحمد رضوان حسان حسن36

0باقي لإلعادةمحمد رمضان البرعى الدسوقى عوض هللا36

36

محمد رمضان المنجد شعبان احمد ابو 

369مستجدالحسين

213مستجدمحمد رمضان توكل علوان36

415مستجدمحمد رمضان عبدالستار محمد عبدالعظيم36

066مستجدمحمد رمضان محمود يوسف36

81321مستجدمحمد رياض عبده السيد احمد36

5813مستجدمحمد زكريا السيد محمد ابراهيم36

71017مستجدمحمد زكريا منصور بندارى36

91423مستجدمحمد سامى احمد عليوه شورب36

91726مستجدمحمد سامى إدريس ابو العزم36

538مستجدمحمد سامى سعد عيسي36

41216مستجدمحمد سامى لطفى احمد صقر36

171027مستجدمحمد سامى محمد على36

101424مستجدمحمد سراج فاروق عبدالمنعم36

314مستجدمحمد سعد محمد عبدالقادر36

9514مستجدمحمد سعد محمد محمد محجوب36

61723مستجدمحمد سعيد احمد محمد عبدالرحمن36

5712باقي لإلعادةمحمد سعيد جمال إبراهيم محمد شعالن36

0باقي لإلعادةمحمد سعيد جودة عبدالعزيز36

10616مستجدمحمد سعيد عباس السيد سويلم36

0مستجدمحمد سعيد عبداللطيف عبدالصادق37

81725مستجدمحمد سعيد على سعيد37

9413مستجدمحمد سعيد محمد السيد عطية التلبانى37

51116مستجدمحمد سعيد محمد سرور37

437مستجدمحمد سليمان حسن احمد سليمان37

336مستجدمحمد سمير سالمة عبدالصمد37

0مستجدمحمد سمير محمد احمد37

102030مستجدمحمد سمير مصطفى حفنى محمد خضر37

10717باقي لإلعادةمحمد سمير نبوى محمد العش37

9918مستجدمحمد شافعى السيد محمود37

369مستجدمحمد شاكر عبدالرحمن عبدهللا سراج الدين37

9716مستجدمحمد شامل سليمان الصافورى37

9514مستجدمحمد شحاتة عبدالغني احمد الحضري37

0مستجدمحمد شعبان السيد عبدالعزيز37

0مستجدمحمد شعبان عبدالمقصود عويس37

8210مستجدمحمد شهاوي محمد شحاتة37

0مستجدمحمد صابر السيد محمد صابر37

0مستجدمحمد صابر عبدالفتاح عبدالمتجلي37



0مستجدمحمد صابر محمود احمد عبدالقادر37

91019مستجدمحمد صبحى السيد محمد عزب37

0مستجدمحمد صبحى متولى محمد37

549مستجدمحمد صبرى احمد عبدهللا37

8412مستجدمحمد صبرى محمد الصاوى37

6410مستجدمحمد صبري محمد صالح ابو اليزيد37

37

محمد صفاء الدين ابراهيم الدسوقي 

71017مستجدعبدالمجيد زيتون

10919مستجدمحمد صفوت متولى خطاب37

161127مستجدمحمد صفوت محمد عبدالحميد37

5611مستجدمحمد صالح احمد حسين على37

0مستجدمحمد صالح اسماعيل سالم37

131124مستجدمحمد صالح السيد ابراهيم37

0مستجدمحمد صالح السيد مصطفى37

0مستجدمحمد صالح عبدالستار محمود صيام37

91625مستجدمحمد صالح عوض محمود صالح37

123باقي لإلعادةمحمد صالح كامل على هيكل37

111425مستجدمحمد صالح محمد احمد37

181634مستجدمحمد صالح محمد السعدي37

0مستجدمحمد صالح محمد السيد37

134مستجدمحمد طارق احمد عادل محمد فهمى عيسى37

011مستجدمحمد طارق عبدالعاطى عبدالحميد38

66باقي لإلعادةمحمد طارق عبدالنبى محمد شديد38

111829مستجدمحمد طارق محمد الهادي مرسى كرم38

4812مستجدمحمد طارق محمد على الزرقانى38

0مستجدمحمد طارق محمود عبدالمجيد احمد38

71219مستجدمحمد طارق ناصف محمد الكارف38

0باقي لإلعادةمحمد طلعت توفيق عبدالوهاب38

0مستجدمحمد طه محمد عوض عبدهللا38

527مستجدمحمد عادل ابوالفتوح السواح38

000مستجدمحمد عادل احمد عوض38

61016مستجدمحمد عادل السعيد عبده احمد38

0مستجدمحمد عادل حامد محمد38

111829مستجدمحمد عادل رمضان محمد على38

81624مستجدمحمد عادل عبدالفتاح عبدالرحمن38

101مستجدمحمد عادل عبداللطيف رجب38

111223مستجدمحمد عادل فاروق محمد عثمان38

5914مستجدمحمد عادل محمد ابراهيم محمد38

7714مستجدمحمد عادل محمد مرسى38

9413باقي لإلعادةمحمد عارف غريب محمدعبدالكريم38

033مستجدمحمد عاشور محمد محمد احمد38

0مستجدمحمد عاشور يوسف خليل38

111526مستجدمحمد عاطف جوده عبدالرازق38



8513مستجدمحمد عاطف عبدالعظيم سرحان38

448مستجدمحمد عاطف فهمى خليل38

81422مستجدمحمد عاطف محمد جمال احمد محمد38

61117مستجدمحمد عبدالباسط السيد محمد المعاملى38

81220مستجدمحمد عبدالباسط محمد نجدى عبدالسميع38

111122مستجدمحمد عبدالباسط منصور حسين38

0مستجدمحمد عبدالبديع اسماعيل عطية38

121022مستجدمحمد عبدالحفيظ عبدالسالم محمد جازية38

41620مستجدمحمد عبدالحميد نبوى عبدالفتاح38

38

محمد عبدالخالق ثروت احمد عبدالرحمن 

101424مستجدالساعاتى

111526مستجدمحمد عبدالرحمن السيد السعيد سلطانه38

8614مستجدمحمد عبدالرحمن صالح احمد الدبيكى38

141832مستجدمحمد عبدالرحمن فرج مرشد38

8412مستجدمحمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد38

189مستجدمحمد عبدالرؤف اسماعيل محمد الدالى38

161329مستجدمحمد عبدالستار عبدالرحمن محمد38

01515مستجدمحمد عبدالسالم عبدالسالم عبدهللا39

011مستجدمحمد عبدالشافي ابراهيم محمد39

171229مستجدمحمد عبدالصادق رجب عبدالصادق39

111324مستجدمحمد عبدالعزيز حسن فرج39

151530مستجدمحمد عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز ابراهيم39

0باقي لإلعادةمحمد عبدالعزيز عبدهللا محمد39

0باقي لإلعادةمحمد عبدالعزيز محمد حسن39

0باقي لإلعادةمحمد عبدالعظيم السيد محمد ميدان39

0مستجدمحمد عبدالعظيم علي عبدالعظيم حسن39

8917مستجدمحمد عبدالفتاح السيد على عبدالمعطى39

39

محمد عبداللطيف عبدالفتاح عبداللطيف 

4913مستجدالشحات

111223مستجدمحمد عبدهللا ابراهيم احمد39

8513مستجدمحمد عبدهللا محمد محمد عبدهللا39

8816مستجدمحمد عبدالمنعم عبدالرحيم محمد39

5611مستجدمحمد عبدالناصر جمال عبدالعزيز39

0مستجدمحمد عبدالناصر عبدالرحمن غنيم39

9716مستجدمحمد عبدالناصر فوزى محمد محمد39

41014مستجدمحمد عبدالهادي محمد محمد الطاهر39

171532مستجدمحمد عبدالودود احمد سالم39

61117مستجدمحمد عبده عز الرجال عبدالرحيم قشطه39

347باقي لإلعادةمحمد عبده على عبدالجليل39

141933مستجدمحمد عزازى سليمان محمد عبدالسالم39

77مستجدمحمد عزت ابراهيم عبدالسميع39

538مستجدمحمد عزت ابوزيد محمد39

15823مستجدمحمد عزت يوسف محمد ابراهيم39



101020مستجدمحمد عصام الشحات عبدالفتاح39

0باقي لإلعادةمحمد عصام العمرى ابراهيم39

7916مستجدمحمد عصام عبدالمعبود الصاوى سعفان39

161531مستجدمحمد عصام فوزي حامد39

13922مستجدمحمد عصام محمد احمد39

235مستجدمحمد عصام محمد احمد الكاشف39

0مستجدمحمد عصام محمود حلمى محمد رخا39

0مستجدمحمد عطا ابراهيم تهامى39

01414مستجدمحمد عطيه السيد ابراهيم39

141630مستجدمحمد عالء احمد محمد عبدالحميد بدران39

5510مستجدمحمد عالء الدين عبدالحميد محمد احمد39

6612مستجدمحمد عالء عبدالقادر عبدالعال شلباية39

5712مستجدمحمد على حسن على فرج39

066مستجدمحمد على شوقى على ربيع40

6713باقي لإلعادةمحمد على صبرى احمد40

41014مستجدمحمد على عبدالحليم على40

0مستجدمحمد على عبدالفتاح عبدالحليم40

10919باقي لإلعادةمحمد على محمد عبدالرحمن40

12921مستجدمحمد على محمد على رزق40

101525مستجدمحمد على محمد على سليمان40

151227مستجدمحمد عماد الدين محمد محمود مرسى40

0مستجدمحمد عماد محمد ابراهيم صيام40

61521مستجدمحمد عماد محمد حمدى عبدالمتعال40

1910مستجدمحمد عمر محمد عمر احمد40

5712مستجدمحمد عنتر سيد احمد على40

2911مستجدمحمد عيد راتب حسن40

0مستجدمحمد عيد عبدالعظيم احمد خليل40

10616مستجدمحمد عيسى احمد الدالى40

41115مستجدمحمد فاروق ابوبكر احمد40

161834مستجدمحمد فايز ابو غنيم حسين الطلخاوي40

9615مستجدمحمد فتحى حسن خضرى40

088مستجدمحمد فتحى عبدالعزيز سالمه شحاته40

0مستجدمحمد فكرى عبدالحميد احمد هاللى40

13619مستجدمحمد فهمى صالح السيد الزغندى40

224مستجدمحمد فهمي عبدالقادر الدراوي40

161329مستجدمحمد فهمى محمد بسيونى40

141832مستجدمحمد فهيم فهيم جاد محمد40

8816مستجدمحمد فوزي جمال كيالني40

538مستجدمحمد فوزى فوزى عبدالصادق غريب40

161329مستجدمحمد قاسم محمد قاسم40

111425مستجدمحمد كامل محمد طه على40

41216مستجدمحمد كمال حسنى عبدالعزيزعطيه ندا40

426مستجدمحمد كمال فتحى محمد40



7310مستجدمحمد كمال محمد غنيم40

0مستجدمحمد لطفى محمود سعد40

0مستجدمحمد ماجد مصطفى محمد40

4711مستجدمحمد مجدى عبدالعزيز محمد ابراهيم40

11920مستجدمحمد مجدى محمد سليم40

0مستجدمحمد مجدي محمد محروس40

0مستجدمحمد محسن احمد احمد سالم40

9615مستجدمحمد محسن احمد عبدالرحمن40

6814مستجدمحمد محمد إبراهيم علي سالمه41

33مستجد محولمحمد محمد جودة على حسن41

0باقي لإلعادةمحمد محمد حافظ محمود السيد41

7411مستجدمحمد محمد حسن ابراهيم41

91322مستجدمحمد محمد عبدالعزيز عوض41

91827مستجدمحمد محمد عطيه محمد عطيه41

201636مستجدمحمد محمد محمود عبدهللا حسن شبيب41

141428مستجدمحمد محمود ابراهيم السيد متولى41

191837مستجدمحمد محمود االنور على41

448مستجدمحمد محمود الحسينى محمد سيد احمد41

7916مستجدمحمد محمود السيد علي الجوهري41

141731مستجدمحمد محمود الصادق حسين41

134مستجدمحمد محمود جوده محمد غالى41

5914مستجدمحمد محمود سليم عبداللطيف نصر41

0مستجدمحمد محمود محمد حسام الدين حسين41

437مستجدمحمد محمود محمد عبدالحميد يوسف41

459باقي لإلعادةمحمد محمود محمد محمد سبيت41

33مستجدمحمد محى الدين عبدالهادى41

181432مستجدمحمد محي حامد الهجرسي محمد41

0مستجدمحمد مختار منصور عبدالمجيد منصور41

111223باقي لإلعادةمحمد مدحت فتحى منير محمد قمحاوى41

171532مستجدمحمد مصباح السيد حسين41

151126مستجدمحمد مصباح عبدهللا اسماعيل41

459باقي لإلعادةمحمد مصطفى احمد محمود حجاج41

022مستجدمحمد مصطفى السيد محمد عوض هللا41

31013مستجدمحمد مصطفى صبح محمد41

2911مستجدمحمد مصطفى قطب عبدالمقصود41

0باقي لإلعادةمحمد مصطفى محمد تهامى عبدالمجيد41

9918مستجدمحمد مصطفى محمود عبدالعال شاهين41

123باقي لإلعادةمحمد ممدوح احمد عبدالكريم41

81321مستجدمحمد ممدوح السعيد تهامى عمارة41

2911مستجدمحمد ناجح السيد البسطويسى41

11718مستجدمحمد ناجى احمد موسى مطلق41

8513مستجدمحمد ناجى السيد عبدالرحمن41

011مستجدمحمد ناصر عمران هاشم41



538مستجدمحمد نبيل احمد عبدالهادى محمد هوانه41

202مستجدمحمد نبيل عبدالحميد صادق41

000باقي لإلعادةمحمد نبيل عبدهللا متولى41

151227مستجدمحمد نجاح بكر عثمان سالمة42

066مستجدمحمد نجيب عبدالحميد عليوه42

51419مستجدمحمد نصرالدين سليمان نصرالدين42

111223مستجدمحمد هاشم امين هاشم الصياد42

61218مستجدمحمد هاشم عبدالعظيم مرسى42

71118مستجدمحمد هانى عبدالفتاح مأمون محمد المهدى42

191938مستجدمحمد هاني محمد فتحي42

0مستجدمحمد هشام السيد امين حسونه42

077مستجدمحمد هشام رجب عبدالفتاح الكيال42

81119مستجدمحمد هشام محمد الشحات عبدهللا خوخة42

161733مستجدمحمد وجيه احمد محمد42

0مستجدمحمد ياسر ابراهيم حسين الملط42

415باقي لإلعادةمحمد ياسر عبدالجواد السيد42

0مستجدمحمد ياسر محمد حسن المهدي42

11112مستجدمحمد يحيى محمد سعيد المنقوش42

088مستجدمحمد يسرى عباده احمد وهبه42

6814مستجدمحمد يسري عبدالرحمن محمد42

066مستجدمحمود ابراهيم احمد ابراهيم42

0مستجدمحمود ابراهيم احمد الدهبان42

639مستجدمحمود ابراهيم بخيت محمد مرعى42

0مستجدمحمود ابراهيم عبدالغفار على42

011مستجدمحمود ابراهيم محمد محمد عرفه42

336مستجدمحمود احمد ابراهيم غنيم42

131023مستجدمحمود احمد احمد ابراهيم عطية42

131124مستجدمحمود احمد زكريا حامد كساب42

0مستجدمحمود احمد زكى مراد مرجان42

111627مستجدمحمود احمد شفيق عبدالحليم42

4610مستجدمحمود احمد عبدالجواد محمد الدخاخنى42

141327باقي لإلعادةمحمود احمد عبدهللا عبدهللا42

123مستجدمحمود احمد على محمد على42

729باقي لإلعادةمحمود احمد محمد احمد42

101مستجدمحمود احمد محمد عبدالرحمن ابراهيم42

000مستجدمحمود احمد محمد عطيه محمد42

14519مستجدمحمود أحمد محمد محمد سيد أحمد42

12921مستجدمحمود احمد محمود محمد ابراهيم42

121224مستجدمحمود احمد مصطفى علوان42

639مستجدمحمود احمد يوسف محمد42

000مستجدمحمود اسماعيل السيد عبدالعزيز عطيه42

459مستجدمحمود إسماعيل عبدالحميد غريب على43



0باقي لإلعادةمحمود اشرف صابر عبدالنبى الشرويدى43

121224مستجدمحمود اشرف عبدالوهاب على43

527باقي لإلعادةمحمود اشرف محمود على43

347مستجدمحمود السيد عبدالمعطى ابو النجا43

14721مستجدمحمود السيد محمد حسن على عسكر43

0باقي لإلعادةمحمود السيد مصطفى السيد الشلبى43

0باقي لإلعادةمحمود امين شمس الدين امين محروس43

0مستجدمحمود ايمن محمد محمود43

61723مستجدمحمود جمال عبدهللا حافظ43

131225مستجدمحمود جمال محمد انور عطية غريب43

7613مستجدمحمود جمال محمد عبدالحارس43

516مستجدمحمود جمال محمد عبدالقادر43

81119مستجدمحمود جمعه عبدالرحيم فرحات43

0مستجدمحمود جميل سعد عبدالمقصود43

121729مستجدمحمود جوده عبدالباسط احمد43

41519مستجدمحمود حاتم عبدالغفار عبدالعزيز43

16521مستجدمحمود حامد سليمان عراقى43

101121مستجدمحمود حامد محمد السيد43

8917مستجدمحمود حسن محمد عبدالمقصود جبل43

7411مستجدمحمود حسنى عبدالمعبود ابراهيم43

91019مستجدمحمود حمدي عبدالحفيظ محمد خداش43

6511مستجدمحمود خليل عبده مصطفى43

101مستجدمحمود رافت محمد بكرى محمد43

81119مستجدمحمود رجب فرج محمود العايدي43

14721مستجدمحمود رفعت عبدالحليم على على شلبى43

71118مستجدمحمود رمضان احمد عبدالعال السيد43

099مستجدمحمود سالم سالم على43

61016مستجدمحمود سعودى عبدالحليم محمد عفيفى43

101323مستجدمحمود سعيد عبدهللا عبدالفتاح43

51722مستجدمحمود سمير جوده محمد43

10515باقي لإلعادةمحمود سمير عبدربه ابراهيم43

0باقي لإلعادةمحمود شعبان السيد محمد43

0مستجدمحمود صالح محمد صالح على43

151025مستجدمحمود صبحى فتحى سليمان محمد عيسي43

459مستجدمحمود صبرى اسماعيل عبدالعزيز43

91322مستجدمحمود صالح علي محمد عبدالسالم43

1910مستجدمحمود صالح محمود دياب43

0مستجدمحمود طلعت حسين عبدالجليل44

12012مستجدمحمود عادل محمود عبدالحميد يوسف44

7310مستجدمحمود عاكف محمد أمين44

5813مستجدمحمود عبدالباسط محمد زاهر44

0باقي لإلعادةمحمود عبدالحميد احمد محمد الشايب44

404مستجدمحمود عبدالرحمن مختار عبدالرحمن44



7512مستجدمحمود عبدالسالم محمد علي عامر44

0مستجدمحمود عبدالعزيز عبدالرؤف عبدالعزيز44

141630مستجدمحمود عبدهللا السيد احمد شحاته44

303مستجدمحمود عبدالمجيد عبدالغنى الحسينى نصار44

44

محمود عبدالوهاب الحصافى عبدالعزيز على 

718مستجدعبدالهادى

111324مستجدمحمود عثمان حسن لطفى44

81220مستجدمحمود عرفان محمود محمد44

8917مستجدمحمود عرفه عبدالدايم محمود44

0مستجدمحمود عزت السيد عبدالعال44

0مستجدمحمود علي احمد حسن44

191433مستجدمحمود فتحى عطوه خضر44

0مستجدمحمود فرحات عبودة مصلحى سعيد44

15015مستجدمحمود لطفي حافظ لطفي44

21214مستجدمحمود محروس احمد فضل44

16723مستجدمحمود محمد ابراهيم احمد44

171633مستجدمحمود محمد احمد عبدالعزيز ابراهيم44

257مستجدمحمود محمد احمد فريد عناني44

5712مستجدمحمود محمد احمد محمد عبدالعزيز44

112مستجدمحمود محمد احمد محمد نصار44

628باقي لإلعادةمحمود محمد اسماعيل إبراهيم44

51217مستجدمحمود محمد إسماعيل حسن44

5914مستجدمحمود محمد السيد ابراهيم محمد خليل44

14923مستجدمحمود محمد السيد عبدهللا هيبة44

10818مستجدمحمود محمد توفيق على الصغير يوسف44

9615مستجدمحمود محمد ثروت حسن44

167مستجدمحمود محمد ثروت محمود محمد44

61218مستجدمحمود محمد جاد سالم44

0مستجدمحمود محمد شعبان ابراهيم44

011باقي لإلعادةمحمود محمد صالح محمد44

4610مستجدمحمود محمد عباس عبدالعظيم44

0باقي لإلعادةمحمود محمد عبدالحميد أمين44

5611مستجدمحمود محمد عبدالعزيز السيد صقر44

088مستجدمحمود محمد عبدالعزيز عبدالحميد عفيفى45

022مستجدمحمود محمد عبدالغنى على45

7613مستجدمحمود محمد عبدالفتاح محمد حسان45

0مستجدمحمود محمد عبدالنبى احمد45

161127مستجدمحمود محمد عطية دسوقي45

145مستجدمحمود محمد فتحى عبدربه45

111122مستجدمحمود محمد فوزى إمام عطيه السناوى45

347مستجدمحمود محمد محمد حجازى45

0مستجدمحمود محمد محمد عبدالكريم محمد45

11920مستجدمحمود محمد محمد عطيه عاشور45



0مستجدمحمود محمد محمود احمد45

10515مستجدمحمود محمد محمود احمد دياب45

71118مستجدمحمود محمد محمود حلمى خاطر45

077مستجدمحمود محمد محمود عبدالرحمن45

0مستجدمحمود محمد محمود محمد45

51520مستجدمحمود محمد مصطفي كامل مكاوي45

11415مستجدمحمود محمد مصطفى محمد النادي45

044باقي لإلعادةمحمود محمد مهيب محمد45

0مستجدمحمود محمدى محمد السيد جاد هللا45

011مستجدمحمود مختار سالمة ابراهيم45

0مستجدمحمود مسعود على محمد45

0مستجدمحمود مسعود يوسف قياتى عبده45

101121مستجدمحمود مصباح الحسينى محمد على الدين45

000مستجدمحمود مصطفى عبدالمنعم محمود رزق45

0مستجدمحمود مصطفى محمدي احمد مصطفى45

4812مستجدمحمود مصطفى محمود احمد عثمان45

000باقي لإلعادةمحمود ممدوح ابراهيم سالم عطية الحارون45

8917مستجدمحمود منصور جودة احمد45

161430مستجدمحمود ناجح محمد اسماعيل45

0مستجدمحمود نبيل محمد على الصعيدى45

11516مستجدمحمود نورالدين عبدالخالق محمد45

5914مستجدمحمود هشام احمد ابراهيم العراقى45

45

محمود هشام عبدالحميد عبدالهادى احمد 

161834باقي لإلعادةصقر

3710مستجدمحيى محمود فوزى محيى45

0باقي لإلعادةمرتضى محمد السيد عبدالعظيم45

11مستجدمصطفى ابراهيم عبدالفتاح محمد على45

61521مستجدمصطفى احمد السعيد احمد مجاهد45

0باقي لإلعادةمصطفى أحمد مصطفى كمال عزت45

0مستجدمصطفى اسامه السيد عبدالرحمن46

213مستجدمصطفى اشرف مصطفى صالح46

5510مستجدمصطفى السعيد محمود حسانين محمد46

151631مستجدمصطفى السيد رشاد عواد محمد46

0مستجدمصطفى جمال خليفة سعد46

41317مستجدمصطفى جمال محمود عبدالغنى بدير46

0مستجدمصطفى حامد جودة محمد46

314مستجدمصطفى حمدي عبدالرؤف سليمان46

0مستجدمصطفى خالد ابراهيم احمد46

9211باقي لإلعادةمصطفى خالد عطيه محمد ابو الغيط46

14822مستجدمصطفى خالد محمد العوضى عبده46

181735مستجدمصطفى خالد مصطفى حسن46

21517مستجدمصطفى خليل عبدالخالق الزهيرى46



000مستجدمصطفى رجب احمد مصطفى46

81018مستجدمصطفى زكريا حسن حسن الشناوى46

066مستجدمصطفى سعيد ابراهيم سيد46

303مستجدمصطفى سعيد السيد عبدالمقصود46

5813مستجدمصطفى سعيد محمد محمود محمد46

0مستجدمصطفى سمير السيد احمد امين46

0مستجدمصطفى شريف فوزى مكاوى46

4711مستجدمصطفى شكرى عبدالخالق الشين46

0باقي لإلعادةمصطفي طارق فتحي البيه46

000مستجدمصطفى عبدالحليم على محمد كوكه46

11011مستجدمصطفى عبدالمنعم عبدالباقى ايوب محمد46

11920مستجدمصطفى علوان احمد عثمان46

11718باقي لإلعادةمصطفى كمال عبدالمنعم محمد46

0مستجدمصطفى مجدى فوزى ابراهيم46

7815مستجدمصطفى محمد ابراهيم محمود46

4711باقي لإلعادةمصطفي محمد إبراهيم مصطفي موسى46

91322مستجدمصطفى محمد حسام الدين مصطفى حسين46

6410مستجدمصطفى محمد صبحى سليمان حسن46

191736مستجدمصطفى محمد عبدالحميد عزازى عوض46

279مستجدمصطفى محمد عبدالسميع احمد46

347مستجدمصطفى محمد عبدهللا السيد على46

7512باقي لإلعادةمصطفى محمد فرحان محمد سالم46

0باقي لإلعادةمصطفى محمد مصطفى ابراهيم46

91322مستجدمصطفى محمد معوض محمد46

358مستجدمصطفى محمود ابراهيم محمود الليثى46

202مستجدمصطفى محمود السيد محمد47

151631مستجدمصطفى محمود زهدى هندى47

5611مستجدمصطفى محمود عبدالعظيم غنيم47

0مستجدمصطفى معروف محمد احمد47

41115مستجدمصطفى نبيل محمد عبداللطيف47

0مستجدمصطفى هشام السيد عبدالسالم47

0مستجدمصطفى هشام حسن نادى47

182038مستجدمصطفى هشام سيد شحاته عفيفى47

8311مستجدمعتز ابراهيم السيد مرسي ابراهيم47

61117مستجدمعتز احمد ابراهيم السيد العياط47

178مستجدمعتز جابر محمد صالح47

0مستجدمهاب الشافعي عبدالعزيز السيد47

201838مستجدمهاب حازم فكرى الحسينى47

0مستجدمهاب حسن علي ابراهيم47

358مستجدمهاب محمد ابراهيم سليم جريشه47

0باقي لإلعادةمهاب ناصر سيد أحمد عطية شاهين47

7613مستجدمهند محمد عبدالرؤف محمد الهادى47

31114مستجدمؤمن ابراهيم ابراهيم محمد رمضان47



022مستجدمؤمن محمد عبدالمؤمن احمد47

31316مستجدمؤمن وائل عبدالحميد السيد سعيد47

4711مستجدميسره عبدالهادى عبدالفتاح الجندى47

0مستجدميشيل أشرف فاروق نسيم عقداوى47

707مستجدمينا اسامة عيسي زكى47

5813باقي لإلعادةمينا عادل نسيم عياد47

81523مستجدمينا ناروز كامل ونيس47

141125مستجدمينا هاني أمير صليب متياس47

134باقي لإلعادةنادر احمد اسماعيل احمد47

9615مستجدنادر السيد محمود المتولى47

41317مستجدنادر جمال عبداللطيف شعبان47

0باقي لإلعادةنادر حسن احمد موسى47

01515باقي لإلعادةنادر عبدالناصر محمد السيد حسن47

5914مستجدنادر عيد محمد سالم47

7613مستجدناصر السيد منصور جمعه47

044مستجدناصر محروس عبدالفتاح عبدالمقصود47

628مستجدناصر محمد مصطفى عزيزى47

01515مستجدنبيل فؤاد مصطفى رحيم47

01616مستجدنزار عبدالقادر عبدهللا على نصار47

41216مستجدنشأت محمد عبدالدايم يوسف47

4711باقي لإلعادةنصر صفوان صفوان سليم48

0باقي لإلعادةنور الدين محمد ابراهيم توفيق48

055مستجدنور غانم احمد غانم الميهى48

71623مستجدهادى محمد محمد على هليل48

171532مستجدهشام السعيد عبدالرحمن محمد48

91120مستجدهشام محمد ابراهيم عبدالمنعم محمود48

61319مستجدوائل اسامه الدسوقى غانم48

033مستجدوائل جميل محمد ابراهيم دياب48

61420مستجدوائل عماد عوض خالد المهدى48

161632مستجدوجدى محمد وجدى عثمان48

81018مستجدوسام سالم حلمى عبدالمقصود نجم48

0باقي لإلعادةوسام على محمد على زيد48

41519مستجدوليد صبحى محمد صالح48

111324مستجدوليد صالح احمد نورالدين48

5914مستجدوليد صالح رزق عبدالغنى48

325مستجدوليد محمد السيد ابراهيم عباس48

639مستجدياسر مصطفى محمد فايز على48

48

ياسين عمرو عبدالوهاب محمد حسن 

044مستجدالكاشف

51116مستجديحيى اسماعيل عبدالشافى عطيه48

51015مستجديحيي زكريا شرف السيد عبدالعزيز النجار48

3710مستجديوحنا عبدالملك صالح كامل48

0باقي لإلعادةيوسف ابراهيم يوسف محمد48



0مستجديوسف احمد علي ليله48

0مستجديوسف احمد محمد صبرى احمد48

14519مستجديوسف السيد يوسف محمد محمد عيله48

0مستجديوسف أيمن أمير حسن48

61016مستجديوسف حسام الدين ابو زيد ابو زيد دسوقى48

13821مستجديوسف خالد يوسف شرف48

112مستجديوسف رشاد بشرى يوسف48

022مستجديوسف شعبان محمود محمد48

141832مستجديوسف عاطف السيد متولى48

48

يوسف عبدالمحسن محمد الصغير 

61016مستجدعبدالمقصود

111526مستجديوسف ماهر يوسف كامل عوض48

178مستجديوسف محمد عطيه احمد48

101525مستجديوسف محمد محمد عبدالجليل48

4610مستجديوسف هشام عبدالسميع الدمرداش متولى48

71320اسماء السيد محمد محمد ابراهيم الجمل

022عال محمد قناية

111728ابراهيم محمد ابراهيم الدسوقى

12921احمد رياض سالمة عامر

909احمد جاد المولى الصديق محمد

131427اسالم السيد الشبراوى على

303دينق كوات وول اكيج

8917بسام رشاد عبد المجيد

121224حسام عبد الغنى ضيف

112حسن محمد على السيد احمد

3710سرمد فرزات بشير درويش

369على محمود محمد ابراهيم

61016عمر معروف عبد القادر

4610كريم سليمان عبد المولى محمد

224محمد سلمان ابو سالم

000محمد احمد عبد المطلب سليمان

10717محمد محمود عبد الغنى احمد الملكى

000محمود على عثمان ابراهيم

358وليد محمود عبد العظيم سليمان



617عبدالرحمن مصطفى لطفى رجب

12921محمد اشرف بدران

7714اسالم جمال سليمان درويش

235اندرو ابراهيم حنين خليل

9918احمد محمد الشوادفى

7411احمد محسن السيد محمدى

369باسم مدحت السيد

123خالد محمد عبده ابراهيم

325رحمة مصطفى شيخ العرب

000هشام محمد عثمان محمد نصر

10414محمد خالد سعد الدين السيد

تخلفــــــــات


