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 الفرقة االولى/ الفصل الدراسً األول-الفرقة / المستوى الدراسى :
 

 
  

 كلٌة الطب البٌطري -القسم/الشعبة :
 

  

      

 

 رقم الجلوس حالة القٌد الحالة الدراسٌة

 

 م اسم الطالب 

 

 ۱ ابتسام محمد عبدالمنجى منصور ابراهٌم ۱۰۰۱ مقٌد مستجد

 ۲ ابتهال شرٌف جاد حسٌنى ۱۰۰۲ مقٌد مستجد

 ۳ ابتهال عامر مامون محمدي ۱۰۰۳ مقٌد مستجد

 ۴ ابراهٌم اسامه ابراهٌم الدسوقى عجٌزه ۱۰۰۴ مقٌد مستجد

 ۵ ابراهٌم اٌمن السٌد عبدالرحمن ۱۰۰۵ مقٌد مستجد

 ۶ ابراهٌم على ابراهٌم على ۱۰۰۶ مقٌد مستجد

 ٧ لنبى الطوخىابراهٌم محمد ابراهٌم عبدا ۱۰۰٧ مقٌد مستجد

 ٨ ابراهٌم محمد سوٌلم السٌد حامد ۱۰۰٨ مقٌد مستجد

 ٩ ابهار محمد محمد حلمً ۱۰۰٩ مقٌد مستجد

 ۱۰ احمد اسامة فتح هللا ابراهٌم ۱۰۱۰ مقٌد مستجد

 ۱۱ احمد السٌد مراد محمد ۱۰۱۱ مقٌد مستجد

 ۱۲ احمد جمال حافظ نجم الدٌن ۱۰۱۲ مقٌد مستجد

 ۱۳ مد حافظ عبدالحمٌد موسىاح ۱۰۱۳ مقٌد مستجد

 ۱۴ احمد حمدى السٌد السٌد شحاته ۱۰۱۴ مقٌد مستجد

 ۱۵ احمد حمدى محمد احمد الجبالى ۱۰۱۵ مقٌد مستجد

 ۱۶ احمد زكرٌا زكرٌا الصادق ۱۰۱۶ مقٌد مستجد

 ۱٧ احمد سعٌد رمضان نصر ابوسنه ۱۰۱٧ مقٌد مستجد

 ۱٨ مد سلٌماناحمد سلٌمان محمد المهدى مح ۱۰۱٨ مقٌد مستجد

 ۱٩ احمد شرٌف احمد شوقى عفٌفى بٌومى ۱۰۱٩ مقٌد مستجد

 ۲۰ احمد صالح محمد محمد سالمه ۱۰۲۰ مقٌد مستجد

 ۲۱ احمد طارق فرج الخضر فرج ۱۰۲۱ مقٌد مستجد

 ۲۲ احمد عاطف احمد عبدالحمٌد الحٌله ۱۰۲۲ مقٌد مستجد

 ۲۳ احمد عبد الرحمن محمد عبدالرحمن ۱۰۲۳ مقٌد مستجد

 ۲۴ احمد عصام هالل ابراهٌم محمد ۱۰۲۴ مقٌد مستجد

 ۲۵ احمد محمد عبدالرازق حسٌن ۱۰۲۵ مقٌد مستجد

 ۲۶ احمد محمد عبدالسالم احمد شلبً ۱۰۲۶ مقٌد مستجد

 ۲٧ احمد محمد محمد عنتر عامر ۱۰۲٧ مقٌد مستجد

 ۲٨ احمد نصر الدٌن محمد علٌوه ۱۰۲٨ مقٌد مستجد

 ۲٩ د نصر عزب نصراحم ۱۰۲٩ مقٌد مستجد

 ۳۰ احمد هانئ محمد ٌوسف ۱۰۳۰ مقٌد مستجد
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 ۳۱ احمد ٌاسر ابراهٌم حسٌن البحري ۱۰۳۱ مقٌد مستجد

 ۳۲ احمد ٌاسر عبدالفتاح مصطفى ۱۰۳۲ مقٌد مستجد

 ۳۳ ادهم مسعد محمد انور ۱۰۳۳ مقٌد مستجد

 ۳۴ اسراء ابراهٌم فتوح احمد بدر ۱۰۳۴ مقٌد مستجد

 ۳۵ اسراء احمد رمضان القصاص ۱۰۳۵ مقٌد مستجد

 ۳۶ اسراء اٌمن جوده ابوزٌد ۱۰۳۶ مقٌد مستجد

 ۳٧ اسراء رضا محمد تهامى صبٌح ۱۰۳٧ مقٌد مستجد

 ۳٨ اسراء سعٌد حافظ محمد حافظ ۱۰۳٨ مقٌد مستجد

 ۳٩ اسراء صبحى فتحى مرسى الحوتى صبحى فتحى مرسى ۱۰۳٩ مقٌد مستجد

 ۴۰ مصور امام احمداسراء عبد ال ۱۰۴۰ مقٌد مستجد

 ۴۱ اسراء على مصطفى على حشٌش ۱۰۴۱ مقٌد مستجد

 ۴۲ اسراء محمد جوده ٌوسف عبدالرحمن ۱۰۴۲ مقٌد مستجد

 ۴۳ اسراء هانى نبراوى على المزٌن ۱۰۴۳ مقٌد مستجد

 ۴۴ اسالم ابراهٌم عبدالعزٌز سعد سلٌمان برى ۱۰۴۴ مقٌد مستجد

 ۴۵ مبابًاسالم اشرف احمد ا ۱۰۴۵ مقٌد مستجد

 ۴۶ اسالم محمد فتحى احمد الغرابى ۱۰۴۶ مقٌد مستجد

 ۴٧ اسالم محمود محمد احمد تهامً ۱۰۴٧ مقٌد مستجد

 ۴٨ اسماء احمد عبدالعال ابراهٌم ۱۰۴٨ مقٌد مستجد

 ۴٩ اسماء سمٌر امام شحاته عوٌس ۱۰۴٩ مقٌد مستجد

 ۵۰ اسماء صبحى محمد عبدالفتاح احمد ۱۰۵۰ مقٌد مستجد

 ۵۱ اسماء عزت عزوز حسٌن المكاوى ۱۰۵۱ مقٌد جدمست

 ۵۲ اسماء عزٌز السٌد عبدالحافظ ۱۰۵۲ مقٌد مستجد

 ۵۳ اسماء على سمٌر على ۱۰۵۳ مقٌد مستجد

 ۵۴ اسماء عماد عبدالعزٌز سالم النجار ۱۰۵۴ مقٌد مستجد

 ۵۵ اسماء فاٌز عدلى محمد نوفل ۱۰۵۵ مقٌد مستجد

 ۵۶ احمد خلٌل اسماء فوزى ۱۰۵۶ مقٌد مستجد

 ۵٧ اسماء ماهر شحات احمد اسماعٌل ۱۰۵٧ مقٌد مستجد

 ۵٨ اسماء محمد حسن الدمرداش عٌسى ۱۰۵٨ مقٌد مستجد

 ۵٩ افنان اٌمن ابراهٌم دٌاب ۱۰۵٩ مقٌد مستجد

 ۶۰ االء جمال على على ۱۰۶۰ مقٌد مستجد

 ۶۱ االء جمال محمد السٌد القط ۱۰۶۱ مقٌد مستجد

 ۶۲ االء حمدى جالل سعد ۱۰۶۲ مقٌد مستجد

 ۶۳ االء زكى ابو رواش ۱۰۶۳ مقٌد مستجد
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 ۶۴ االء عبد الستار السٌد سالمه ۱۰۶۴ مقٌد مستجد

 ۶۵ االء عصام الدٌن محمود هالل هالل محمد ۱۰۶۵ مقٌد مستجد

 ۶۶ االء كمال نبٌه عبدالعلٌم ۱۰۶۶ مقٌد مستجد

 ۶٧ االمٌره هاجر خٌرى مختار ٌوسف ۱۰۶٧ مقٌد مستجد

 ۶٨ السعٌد محمود السعٌد محمود محمود خطاب ۱۰۶٨ مقٌد مستجد

 ۶٩ الشٌماء ماجد متولى عبدهللا على ۱۰۶٩ مقٌد مستجد

 ٧۰ امانى انور حسن عبدالمطلب صالح ۱۰٧۰ مقٌد مستجد

 ٧۱ امنٌه احمد السٌد عبدالمولى ۱۰٧۱ مقٌد مستجد

 ٧۲ امنٌه احمد الطنطاوى احمد ۱۰٧۲ مقٌد مستجد

 ٧۳ امنٌه اسامه محمد سٌد امام ٌونس ۱۰٧۳ مقٌد ستجدم

 ٧۴ امنٌه اٌمن بدوى عبدالهادى بدوى ۱۰٧۴ مقٌد مستجد

 ٧۵ امنٌه اٌمن صابر احمد ۱۰٧۵ مقٌد مستجد

 ٧۶ امنٌه اٌمن على الصعٌدى على ۱۰٧۶ مقٌد مستجد

 ٧٧ امنٌه اٌمن محمد فهمى عثمان الفٌومى ۱۰٧٧ مقٌد مستجد

 ٧٨ امنٌه حسن سلٌمان حسن برهومة ۱۰٧٨ مقٌد مستجد

 ٧٩ امنٌه عز محمد امٌن ۱۰٧٩ مقٌد مستجد

 ٨۰ امنٌه محروس عبدالرازق محروس ۱۰٨۰ مقٌد مستجد

 ٨۱ امنٌه محمد محمد ابراهٌم الدمشٌتى ۱۰٨۱ مقٌد مستجد

 ٨۲ امٌره اٌمن رشدى عامر ۱۰٨۲ مقٌد مستجد

 ٨۳ سالمامٌره محمود السٌد عبدال ۱۰٨۳ مقٌد مستجد

 ٨۴ امٌره محمود عبد العال كاسب فرغلى ۱۰٨۴ مقٌد مستجد

 ٨۵ امٌمه عالم عبدالعزٌز عالم ۱۰٨۵ مقٌد مستجد

 ٨۶ امٌنه عبدالمحسن احمد سلٌمان ۱۰٨۶ مقٌد مستجد

 ٨٧ ان بدٌع امٌن عبدالرحمن ابوزعبوط ۱۰٨٧ مقٌد مستجد

 ٨٨ انجى ابراهٌم احمد ابراهٌم ۱۰٨٨ مقٌد مستجد

 ٨٩ انس احمد اسماعٌل ٌاسٌن ۱۰٨٩ مقٌد تجدمس

 ٩۰ انس جادهللا محمد ابوالٌزٌد ۱۰٩۰ مقٌد مستجد

 ٩۱ انوار عبدالعزٌز عوض هللا حسن ۱۰٩۱ مقٌد مستجد

 ٩۲ اهداء سعد عبدالحمٌد اسماعٌل ۱۰٩۲ مقٌد مستجد

 ٩۳ اٌات صبحى السٌد عثمان ۱۰٩۳ مقٌد مستجد

 ٩۴ والفتوح الطوخى سلٌماناٌثار محمد اب ۱۰٩۴ مقٌد مستجد

 ٩۵ اٌرٌنى شوقى نسٌم سلٌمان عبدالملك ۱۰٩۵ مقٌد مستجد

 ٩۶ اٌفا اٌمن عبدالسٌد عزٌز ۱۰٩۶ مقٌد مستجد



   

 

      

 

   

    

باعة مة ط ائ بة ق ل ط ام ال لوس وارق ج   ال
 

    

            

    

 9191-9102للعام األكادٌمى
 

    

  

 كلٌة الطب البٌطري
 

 

 جامعة بنهــــــــــــــا
 

  

              
        

 نظام شئون الطالب
 

  

              

              

 

        

        

 

 0من  0صفحة 
 

 

 
 

 

۲۰۱٩/۱۲/۲٥ 
 

 تارٌخ الطباعة
 

 

        

 

 ٩٧ اٌمان احمد السٌد الهتٌمى ۱۰٩٧ مقٌد مستجد

 ٩٨ اٌمان السٌد السٌد المهدى حسن ۱۰٩٨ مقٌد مستجد

 ٩٩ م السٌداٌمان انور مصطفى ابراهٌ ۱۰٩٩ مقٌد مستجد

 ۱۰۰ اٌمان حاتم محمد ابو الفتوح عبدالرحمن ۱۱۰۰ مقٌد مستجد

 ۱۰۱ اٌمان حسن عزت عبدالفتاح فاٌد ۱۱۰۱ مقٌد مستجد

 ۱۰۲ اٌمان خالد النبوى السٌد ۱۱۰۲ مقٌد مستجد

 ۱۰۳ اٌمان سالمه السٌد حسٌن ۱۱۰۳ مقٌد مستجد

 ۱۰۴ اٌمان سمٌر رزق محمود ابوالنٌل ۱۱۰۴ مقٌد مستجد

 ۱۰۵ اٌمان صالح محمد عبدالعزٌز بدران ۱۱۰۵ مقٌد مستجد

 ۱۰۶ اٌمان عبد هللا محمد عبد الستار عبد الجواد ۱۱۰۶ مقٌد مستجد

 ۱۰٧ اٌمان عزت عبدالحفٌظ محمد ۱۱۰٧ مقٌد مستجد

 ۱۰٨ اٌمان عالء عبده على ۱۱۰٨ مقٌد مستجد

 ۱۰٩ اٌمان محمد حسن محمد منصور ۱۱۰٩ مقٌد مستجد

 ۱۱۰ اٌمان محمد طه عبدالحمٌد ٌوسف ۱۱۱۰ مقٌد تجدمس

 ۱۱۱ اٌمان محمد محمد رفعت بٌومى ابو العنٌن ۱۱۱۱ مقٌد مستجد

 ۱۱۲ اٌمان نبٌل عبدالعزٌز احمد ۱۱۱۲ مقٌد مستجد

 ۱۱۳ اٌمان ٌاسر سمٌر احمد عبٌد ۱۱۱۳ مقٌد مستجد

 ۱۱۴ اٌمان ٌاسر عبدالحفٌظ شعالن ۱۱۱۴ مقٌد مستجد

 ۱۱۵ اٌناس حسب هللا هندى حسب هللا ۱۱۱۵ قٌدم مستجد

 ۱۱۶ اٌه احمد السٌد حسٌن العكل ۱۱۱۶ مقٌد مستجد

 ۱۱٧ اٌه اسامه حسن ابراهٌم مهٌب ۱۱۱٧ مقٌد مستجد

 ۱۱٨ اٌه اسماعٌل ٌوسف ابراهٌم المتٌنً ۱۱۱٨ مقٌد مستجد

 ۱۱٩ اٌه اشرف عطا ابراهٌم ادرٌس ۱۱۱٩ مقٌد مستجد

 ۱۲۰ اٌه السٌد محمد السٌد عبدالعزٌز ۱۱۲۰ مقٌد مستجد

 ۱۲۱ اٌه امام عنتر امام ۱۱۲۱ مقٌد مستجد

 ۱۲۲ اٌه جمال مصطفى عطٌة ۱۱۲۲ مقٌد مستجد

 ۱۲۳ اٌه حسن عبدالسالم مرجان ۱۱۲۳ مقٌد مستجد

 ۱۲۴ اٌه رضا احمد سٌد ۱۱۲۴ مقٌد مستجد

 ۱۲۵ اٌه سعٌد بٌومى عبدالجلٌل عدوى ۱۱۲۵ مقٌد مستجد

 ۱۲۶ اٌه صبرى عبدالعظٌم عفٌفى على ۱۱۲۶ مقٌد مستجد

 ۱۲٧ اٌه عبد الحمٌد السٌد ابراهٌم ۱۱۲٧ مقٌد مستجد

 ۱۲٨ اٌه عالء مامون محٌى سٌف ۱۱۲٨ مقٌد مستجد

 ۱۲٩ اٌه كامل سٌد احمد اسماعٌل ۱۱۲٩ مقٌد مستجد
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 ۱۳۰ اٌه محمد عبدهللا محمد ۱۱۳۰ مقٌد مستجد

 ۱۳۱ حمد سالماٌه محمد م ۱۱۳۱ مقٌد مستجد

 ۱۳۲ اٌه محمود محمد حجاج ۱۱۳۲ مقٌد مستجد

 ۱۳۳ اٌه مسعد عبدالحمٌد محمد سٌد احمد ۱۱۳۳ مقٌد مستجد

 ۱۳۴ اٌه ٌاسر محمد عبدالرحمن دٌاب ۱۱۳۴ مقٌد مستجد

 ۱۳۵ باهر ماهر سعٌد محروس ٌونس ۱۱۳۵ مقٌد مستجد

 ۱۳۶ بسام فرج محمد اسماعٌل ابو العزم ۱۱۳۶ مقٌد مستجد

 ۱۳٧ بسنت مجدى حسٌن عبدالمنعم ۱۱۳٧ مقٌد مستجد

 ۱۳٨ بكر صبحى عبدالرحٌم سٌد حبٌب ۱۱۳٨ مقٌد مستجد

 ۱۳٩ تسنٌم اشرف سٌد عبدالعزٌز المزٌن ۱۱۳٩ مقٌد مستجد

 ۱۴۰ تسنٌم عبد الباسط متولى عواد ۱۱۴۰ مقٌد مستجد

 ۱۴۱ تغرٌد عادل فاروق العسال ۱۱۴۱ مقٌد مستجد

 ۱۴۲ تقى حمدان عبدالحلٌم على شحاته ۱۱۴۲ مقٌد مستجد

 ۱۴۳ تقى خالد عبد الفتاح عبد االمنطلب جادو ۱۱۴۳ مقٌد مستجد

 ۱۴۴ تقى رأفت ٌحٌى علً مصطفى ۱۱۴۴ مقٌد مستجد

 ۱۴۵ تقى فهٌم محمد ابو سلٌم ۱۱۴۵ مقٌد مستجد

 ۱۴۶ تقى فوزى محمد قناوى ۱۱۴۶ مقٌد مستجد

 ۱۴٧ بدٌع جٌد جمال رومانى ۱۱۴٧ مقٌد مستجد

 ۱۴٨ جهاد احمد سعٌد رجب ۱۱۴٨ مقٌد مستجد

 ۱۴٩ جهاد احمد محمد الشرٌف ۱۱۴٩ مقٌد مستجد

 ۱۵۰ جهاد رفعت عبدالرحمن عبدالحلٌم ۱۱۵۰ مقٌد مستجد

 ۱۵۱ جهاد فتحى احمد حافظ ۱۱۵۱ مقٌد مستجد

 ۱۵۲ جهاد محمد زكرٌا الصاٌم ۱۱۵۲ مقٌد مستجد

 ۱۵۳ حمد متولى عبدالعزٌز احمدجهاد م ۱۱۵۳ مقٌد مستجد

 ۱۵۴ جون لوٌز جمٌل عبدالمالك ۱۱۵۴ مقٌد مستجد

 ۱۵۵ حبٌبه جمال عبدالحمٌد فرج ۱۱۵۵ مقٌد مستجد

 ۱۵۶ حسام الدٌن حمدى محمد احمد السعدي ۱۱۵۶ مقٌد مستجد

 ۱۵٧ حسام محمد ابوالفضل عبدالحمٌد ۱۱۵٧ مقٌد مستجد

 ۱۵٨ مد الغندورحسن جمال حسن مح ۱۱۵٨ مقٌد مستجد

 ۱۵٩ حسن محمد منجد عبدهللا ۱۱۵٩ مقٌد مستجد

 ۱۶۰ حسن محمود حسن فؤاد محمود زغلول ۱۱۶۰ مقٌد مستجد

 ۱۶۱ حسناء كرم عبداللطٌف مصطفى ۱۱۶۱ مقٌد مستجد

 ۱۶۲ حسٌن سٌف الدٌن حسٌن عفٌفى حسن ۱۱۶۲ مقٌد مستجد
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 ۱۶۳ حسٌن مصطفى حسٌن حسٌن رضوان ۱۱۶۳ مقٌد مستجد

 ۱۶۴ حمدى محمد فاروق محمد عوض هللا ۱۱۶۴ مقٌد مستجد

 ۱۶۵ حنان سالم سمٌر احمد ۱۱۶۵ مقٌد مستجد

 ۱۶۶ خالد رضا عبدالغنً غالى ۱۱۶۶ مقٌد مستجد

 ۱۶٧ خالد عبد الرازق السٌد نصر ۱۱۶٧ مقٌد مستجد

 ۱۶٨ خالد عبد المنعم عبد الرحمن حسانٌن ۱۱۶٨ مقٌد مستجد

 ۱۶٩ الد على احمد محمدخ ۱۱۶٩ مقٌد مستجد

 ۱٧۰ خلود بالل محمود الشافعى ۱۱٧۰ مقٌد مستجد

 ۱٧۱ خلود جمال مهران عبداللطٌف عصر ۱۱٧۱ مقٌد مستجد

 ۱٧۲ خلود خالد عبدالمنعم منصور ۱۱٧۲ مقٌد مستجد

 ۱٧۳ خلود صبرى ابراهٌم عبدالنبى ۱۱٧۳ مقٌد مستجد

 ۱٧۴ دارٌن عمرو عبدالستار على ۱۱٧۴ مقٌد مستجد

 ۱٧۵ دالٌا رفعت ابراهٌم امٌن هندى ۱۱٧۵ مقٌد مستجد

 ۱٧۶ دالٌا محمد احمد مصطفى عطوه ۱۱٧۶ مقٌد مستجد

 ۱٧٧ دعاء خالد عبدالعاطى عزب ۱۱٧٧ مقٌد مستجد

 ۱٧٨ دنـٌا امـان عبدالفتاح محمد السٌد ۱۱٧٨ مقٌد مستجد

 ۱٧٩ دٌنا جمال ابراهٌم عبدالجواد ۱۱٧٩ مقٌد مستجد

 ۱٨۰ دٌنا مصطفى محمود قاسم ۱۱٨۰ مقٌد مستجد

 ۱٨۱ رائد محمد محمد عبدالمنعم حسن ۱۱٨۱ مقٌد مستجد

 ۱٨۲ رامى سامى عبدالعال تهامى عالم ۱۱٨۲ مقٌد مستجد

 ۱٨۳ رباب ربٌع حمزه دروٌش ۱۱٨۳ مقٌد مستجد

 ۱٨۴ رحاب عادل محمد ابراهٌم صبح ۱۱٨۴ مقٌد مستجد

 ۱٨۵ حسن عبدالهادي ابراهٌمرحاب عبد الم ۱۱٨۵ مقٌد مستجد

 ۱٨۶ رحاب محمد عبدالعزٌز منصور ۱۱٨۶ مقٌد مستجد

 ۱٨٧ رحاب نبٌل عبدالعال احمد شرف ۱۱٨٧ مقٌد مستجد

 ۱٨٨ رحمه محمد على محمد واكد ۱۱٨٨ مقٌد مستجد

 ۱٨٩ رضا عبدهللا عبدالغنى محمد منتصر ۱۱٨٩ مقٌد مستجد

 ۱٩۰ رحمن ابوعفانرضا غرٌب محمد عبدال ۱۱٩۰ مقٌد مستجد

 ۱٩۱ رضوى جمال محمود احمد مرسى ۱۱٩۱ مقٌد مستجد

 ۱٩۲ رضوى خالد سٌد عبدالصبور رشوان ۱۱٩۲ مقٌد مستجد

 ۱٩۳ رقٌه محمد عبدربه عبدالسالم عبدالعال ۱۱٩۳ مقٌد مستجد

 ۱٩۴ رنا امٌر محمد على عبدالواحد ۱۱٩۴ مقٌد مستجد

 ۱٩۵ ً عامررنا رضا الغامري عل ۱۱٩۵ مقٌد مستجد
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 ۱٩۶ رنا سعٌد عبدالرازق محمد ۱۱٩۶ مقٌد مستجد

 ۱٩٧ رنا عبدهللا عبدالمنعم حسٌن ۱۱٩٧ مقٌد مستجد

 ۱٩٨ رنا عالء زهدى عبدالنبى محمد ۱۱٩٨ مقٌد مستجد

 ۱٩٩ رنا محمد صبرى محمد كامل ۱۱٩٩ مقٌد مستجد

 ۲۰۰ رنا محمد محمد عبدالوهاب ابو السعود ۱۲۰۰ مقٌد مستجد

 ۲۰۱ رنٌم صبحى ابراهٌم حموده ۱۲۰۱ مقٌد ستجدم

 ۲۰۲ رنٌن عبد الجلٌل عبدالبدٌع محمد ۱۲۰۲ مقٌد مستجد

 ۲۰۳ رهف السٌد محمد جوده احمد ۱۲۰۳ مقٌد مستجد

 ۲۰۴ رهف ٌاسر حسن دسوقى الشنبكى ۱۲۰۴ مقٌد مستجد

 ۲۰۵ رواء عالء الدٌن مصطفى السٌد الطنبولً ۱۲۰۵ مقٌد مستجد

 ۲۰۶ روان اشرف امٌن امٌن منصور ۱۲۰۶ ٌدمق مستجد

 ۲۰٧ روان امجد محمد االنور حسٌن اسماعٌل ۱۲۰٧ مقٌد مستجد

 ۲۰٨ رٌم  احمد عبدالفتاح عواد العوام ۱۲۰٨ مقٌد مستجد

 ۲۰٩ رٌم عادل جمعه على ۱۲۰٩ مقٌد مستجد

 ۲۱۰ رٌهام احمد محمد عبدالعال ۱۲۱۰ مقٌد مستجد

 ۲۱۱ ارق محمد لطفى بٌومى رجبرٌهام ط ۱۲۱۱ مقٌد مستجد

 ۲۱۲ رٌهام عاطف محمد عبدالمنعم ۱۲۱۲ مقٌد مستجد

 ۲۱۳ رٌهام محمد سلٌمان سلٌمان مدره ۱۲۱۳ مقٌد مستجد

 ۲۱۴ زٌنب عبد الهادى عبدالرحمن عبدالهادي ۱۲۱۴ مقٌد مستجد

 ۲۱۵ زٌنب محمد سعد الرفاعى ۱۲۱۵ مقٌد مستجد

 ۲۱۶ د محمد عبدالوهابساره احمد محم ۱۲۱۶ مقٌد مستجد

 ۲۱٧ ساره اٌمن جاد الحسٌنى ۱۲۱٧ مقٌد مستجد

 ۲۱٨ ساره اٌهاب عبدالفتاح محمد رضوان ۱۲۱٨ مقٌد مستجد

 ۲۱٩ ساره رضا على حسن على ابورٌشة ۱۲۱٩ مقٌد مستجد

 ۲۲۰ ساره عاطف احمد محمد الحفناوى ۱۲۲۰ مقٌد مستجد

 ۲۲۱ دالعزٌزساره عاطف طلعت صالح عب ۱۲۲۱ مقٌد مستجد

 ۲۲۲ ساره عبد الناصر محمد السٌد ۱۲۲۲ مقٌد مستجد

 ۲۲۳ ساره على لطفى علً ۱۲۲۳ مقٌد مستجد

 ۲۲۴ ساره مجدى محمود علٌوة ۱۲۲۴ مقٌد مستجد

 ۲۲۵ ساره محمد شحات عبدالمؤمن امٌن نجم ۱۲۲۵ مقٌد مستجد

 ۲۲۶ ساره محمد على كامل ۱۲۲۶ مقٌد مستجد

 ۲۲٧ ره محمد عٌد بحٌرىسا ۱۲۲٧ مقٌد مستجد

 ۲۲٨ ساره محمود رشاد زكرٌا شعبان ۱۲۲٨ مقٌد مستجد
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 ۲۲٩ ساره محمود عبدالفتاح شعٌب ۱۲۲٩ مقٌد مستجد

 ۲۳۰ ساره مصطفى كامل على ابراهٌم ۱۲۳۰ مقٌد مستجد

 ۲۳۱ ساره ٌاسر محمد عباس ۱۲۳۱ مقٌد مستجد

 ۲۳۲ ٌمساندى سامح عبدالشهٌد اسحق ابراه ۱۲۳۲ مقٌد مستجد

 ۲۳۳ سجده سعٌد محمد عجوه ۱۲۳۳ مقٌد مستجد

 ۲۳۴ سعٌد انور محمد مراد ۱۲۳۴ مقٌد مستجد

 ۲۳۵ سلمى ابراهٌم عبد الرحمن محمد عبد الرحمن ۱۲۳۵ مقٌد مستجد

 ۲۳۶ سلمى اسامه شفٌق الجمل ۱۲۳۶ مقٌد مستجد

 ۲۳٧ سلمى جمال السٌد محمد ابو زٌنه ۱۲۳٧ مقٌد مستجد

 ۲۳٨ سلمى رافت محمد عبدالحكٌم ملٌجى ۱۲۳٨ مقٌد مستجد

 ۲۳٩ سلمى محمد عبدربه عبدهللا امام ۱۲۳٩ مقٌد مستجد

 ۲۴۰ سلمى مصطفى رمضان السٌد ۱۲۴۰ مقٌد مستجد

 ۲۴۱ سماء نبٌل السٌد مبارك ابونصٌر ۱۲۴۱ مقٌد مستجد

 ۲۴۲ سماح حسٌن محمد احمد محمود ۱۲۴۲ مقٌد مستجد

 ۲۴۳ حمد السٌد عٌدسمٌه م ۱۲۴۳ مقٌد مستجد

 ۲۴۴ سندس مصطفى جمعه عبدالصالحٌن ۱۲۴۴ مقٌد مستجد

 ۲۴۵ سها الصباحى عبدالرحمن الصباحى ۱۲۴۵ مقٌد مستجد

 ۲۴۶ سهٌلــه احمــــد السٌـــد احمــــد اللٌثـــى ۱۲۴۶ مقٌد مستجد

 ۲۴٧ سهٌله عبدالباسط محمود عتلم ۱۲۴٧ مقٌد مستجد

 ۲۴٨ لٌد محمد سعدسهٌله و ۱۲۴٨ مقٌد مستجد

 ۲۴٩ سٌد حسٌن سٌد محمد ۱۲۴٩ مقٌد مستجد

 ۲۵۰ سٌف الدٌن ناصر مجدي امام سالم ۱۲۵۰ مقٌد مستجد

 ۲۵۱ سٌف هللا السٌد ابراهٌم السٌد احمد ۱۲۵۱ مقٌد مستجد

 ۲۵۲ سٌلفٌا جرجس شحاته عبدالمالك ۱۲۵۲ مقٌد مستجد

 ۲۵۳ شذا معتز حسٌن دسوقى ۱۲۵۳ مقٌد مستجد

 ۲۵۴ شروق اشرف محمد عبدالباقى عبدالعظٌم ۱۲۵۴ مقٌد جدمست

 ۲۵۵ شروق مجدى عبدالسمٌع السٌد ۱۲۵۵ مقٌد مستجد

 ۲۵۶ شروق هٌثم وحٌد محمد ۱۲۵۶ مقٌد مستجد

 ۲۵٧ شروق ٌاسر اسماعٌل الحسٌنى غانم ۱۲۵٧ مقٌد مستجد

 ۲۵٨ شرٌف عادل عبدالسالم شرٌف ۱۲۵٨ مقٌد مستجد

 ۲۵٩ مس سعٌد حسٌن سٌد احمد شمس الدٌنش ۱۲۵٩ مقٌد مستجد

 ۲۶۰ شٌماء شعبان عبدالهادى محمد ۱۲۶۰ مقٌد مستجد

 ۲۶۱ شٌماء نصار محمد عبدالناصر ۱۲۶۱ مقٌد مستجد
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 ۲۶۲ صابرٌن اكرم عبدالعزٌز السٌد ۱۲۶۲ مقٌد مستجد

 ۲۶۳ ضحى شرٌف حجازى حجازى ابوسقاٌه ۱۲۶۳ مقٌد مستجد

 ۲۶۴ صبرى عبدالفتاح حسانٌن ضحى عماد ۱۲۶۴ مقٌد مستجد

 ۲۶۵ ضحى مجدي فهمً عبدالغنى سعده ۱۲۶۵ مقٌد مستجد

 ۲۶۶ طه سالمه ابراهٌم عطٌة ۱۲۶۶ مقٌد مستجد

 ۲۶٧ طه عبد الواحد غرٌب بركات ۱۲۶٧ مقٌد مستجد

 ۲۶٨ عاصم محمد عمر محمد خٌر الدٌن ۱۲۶٨ مقٌد مستجد

 ۲۶٩ عبد الحمٌد محمد سٌد محمد ۱۲۶٩ مقٌد مستجد

 ۲٧۰ عبد الرحمن خالد محمد حسن ۱۲٧۰ مقٌد مستجد

 ۲٧۱ عبد الرحمن سمٌر خطاب خفاجى ۱۲٧۱ مقٌد مستجد

 ۲٧۲ عبد الرحمن عصام جوده الشٌخ ۱۲٧۲ مقٌد مستجد

 ۲٧۳ عبد الرحمن فاٌز سالمه سٌد ۱۲٧۳ مقٌد مستجد

 ۲٧۴ عبد الرحمن محمد محمد عبدالعزٌز ۱۲٧۴ مقٌد مستجد

 ۲٧۵ عبد العزٌز سمٌر عبدالعزٌز ابراهٌم ۱۲٧۵ دمقٌ مستجد

 ۲٧۶ عبد العزٌز محمد عبدالظاهر نصٌر ۱۲٧۶ مقٌد مستجد

 ۲٧٧ عبد العزٌز ٌسرى عبد العزٌز قطب ابو ستٌت ۱۲٧٧ مقٌد مستجد

 ۲٧٨ عبد هللا احمد محمد احمد ۱۲٧٨ مقٌد مستجد

 ۲٧٩ عبد هللا عاطف محمد عبدالعظٌم ۱۲٧٩ مقٌد مستجد

 ۲٨۰ عبد هللا محمد مصطفى محمد ۱۲٨۰ مقٌد تجدمس

 ۲٨۱ عبد المنعم عبدالحلٌم عبدالمنعم عبدالحلٌم ۱۲٨۱ مقٌد مستجد

 ۲٨۲ عزه عادل مصطفى ابراهٌم الجندى ۱۲٨۲ مقٌد مستجد

 ۲٨۳ عصام سعد على سعد بركه ۱۲٨۳ مقٌد مستجد

 ۲٨۴ على حسن على عٌسى السٌد ۱۲٨۴ مقٌد مستجد

 ۲٨۵ علً عبد الحمٌد على محمود ۱۲٨۵ مقٌد مستجد

 ۲٨۶ على عبد الناصر كامل التهامى ۱۲٨۶ مقٌد مستجد

 ۲٨٧ على عصام الهادى على الحلمى ۱۲٨٧ مقٌد مستجد

 ۲٨٨ على محمد على زكى خضٌر ۱۲٨٨ مقٌد مستجد

 ۲٨٩ علٌاء رفٌق محمد الدسوقى محمد ۱۲٨٩ مقٌد مستجد

 ۲٩۰ منصف سلٌمانعلٌاء مجدى عبدال ۱۲٩۰ مقٌد مستجد

 ۲٩۱ عمر اشرف كمال الدٌن احمد السٌد الفار ۱۲٩۱ مقٌد مستجد

 ۲٩۲ عمر السٌد عبدالعال على ٌونس ۱۲٩۲ مقٌد مستجد

 ۲٩۳ عمر عبد العزٌز احمد محمود ۱۲٩۳ مقٌد مستجد

 ۲٩۴ عمرو احمد صبحى معوض عٌد ۱۲٩۴ مقٌد مستجد
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 ۲٩۵ عهدى صبرى نجٌب جرجس ۱۲٩۵ مقٌد مستجد

 ۲٩۶ غاده السٌد شقٌر احمد تاٌب ۱۲٩۶ مقٌد مستجد

 ۲٩٧ غاده جمال نصر محمدعلى ۱۲٩٧ مقٌد مستجد

 ۲٩٨ غاده خالد محمد عبدالمجٌد ابراهٌم ۱۲٩٨ مقٌد مستجد

 ۲٩٩ غاده صبرى محمد على رضا ۱۲٩٩ مقٌد مستجد

 ۳۰۰ غاده عبد الوهاب محمد عبدالفتاح ۱۳۰۰ مقٌد مستجد

 ۳۰۱ غاده وائل عباس محمد ۱۳۰۱ مقٌد مستجد

 ۳۰۲ فاطمه ابراهٌم عبدهللا سالم ۱۳۰۲ مقٌد مستجد

 ۳۰۳ فاطمه احمد عطٌه عبدالواحد على ۱۳۰۳ مقٌد مستجد

 ۳۰۴ فاطمه اٌمن جمعه مغربى السٌد ۱۳۰۴ مقٌد مستجد

 ۳۰۵ فاطمه جمال عبدالرحمن احمد ۱۳۰۵ مقٌد مستجد

 ۳۰۶ فاعىفاطمه حاتم ربٌع الر ۱۳۰۶ مقٌد مستجد

 ۳۰٧ فاطمه سعٌد عبدالحمٌد محمد ۱۳۰٧ مقٌد مستجد

 ۳۰٨ فاطمه طارق امشٌر محمدى ۱۳۰٨ مقٌد مستجد

 ۳۰٩ فاطمه طه السٌد عبدالمجٌد ۱۳۰٩ مقٌد مستجد

 ۳۱۰ فاطمه عاطف عبدالعلٌم على ۱۳۱۰ مقٌد مستجد

 ۳۱۱ فاطمه قاسم عبدالرازق محمد سرور ۱۳۱۱ مقٌد مستجد

 ۳۱۲ فاطمه لطفى نبوى السٌد ۱۳۱۲ مقٌد مستجد

 ۳۱۳ فاطمه محمد جمال الدٌن عبد الرحمن ۱۳۱۳ مقٌد مستجد

 ۳۱۴ فاطمه محمد عبدالعال عبدالهادى عسل ۱۳۱۴ مقٌد مستجد

 ۳۱۵ فاطمه محمد فتوح السٌد سوٌلم ۱۳۱۵ مقٌد مستجد

 ۳۱۶ فاطمه موسى سالمه الشرقاوى ۱۳۱۶ مقٌد مستجد

 ۳۱٧ زه جالل السٌد السعٌدفاٌ ۱۳۱٧ مقٌد مستجد

 ۳۱٨ فتحى سمٌر فتحى عطٌه ۱۳۱٨ مقٌد مستجد

 ۳۱٩ فتحٌه حسانٌن الشحات حسانٌن ۱۳۱٩ مقٌد مستجد

 ۳۲۰ فٌوال موسى شندى بستان ۱۳۲۰ مقٌد مستجد

 ۳۲۱ كرٌم احمد احمد محمد عٌسى ۱۳۲۱ مقٌد مستجد

 ۳۲۲ كرٌم جمال عٌد محمد ۱۳۲۲ مقٌد مستجد

 ۳۲۳ كرٌم ٌاسر عبدالمنعم محمدى عبدالواحد ۱۳۲۳ مقٌد مستجد

 ۳۲۴ كرٌمان نبٌل شحاته ابوالحسن ۱۳۲۴ مقٌد مستجد

 ۳۲۵ كمال احمد كمال احمد ۱۳۲۵ مقٌد مستجد

 ۳۲۶ كمال احمد محمدى محمد النجار ۱۳۲۶ مقٌد مستجد

 ۳۲٧ لمٌاء اسامه محمد رفاعى ابوزٌنه ۱۳۲٧ مقٌد مستجد
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 ۳۲٨ محمد عبدالحلٌم عبدالحلٌم محمد الطنانى ماجده ۱۳۲٨ مقٌد مستجد

 ۳۲٩ مارٌنا شوقى لمعى عطٌه مٌخائٌل ۱۳۲٩ مقٌد مستجد

 ۳۳۰ محمد ابراهٌم احمد محمد المغربى ۱۳۳۰ مقٌد مستجد

 ۳۳۱ محمد احمد احمد احمد ابو جمره ۱۳۳۱ مقٌد مستجد

 ۳۳۲ محمد احمد السٌد سعد على ۱۳۳۲ مقٌد مستجد

 ۳۳۳ محمد احمد حامد الصٌاد ۱۳۳۳ مقٌد مستجد

 ۳۳۴ محمد احمد عبدالحمٌد عمران ۱۳۳۴ مقٌد مستجد

 ۳۳۵ محمد احمد محمد حسن سالم ۱۳۳۵ مقٌد مستجد

 ۳۳۶ محمد احمد محمد سالم ۱۳۳۶ مقٌد مستجد

 ۳۳٧ محمد اسامه صالح خالد ۱۳۳٧ مقٌد مستجد

 ۳۳٨ محمد اشرف عبدالمحٌى اسماعٌل ۱۳۳٨ مقٌد مستجد

 ۳۳٩ محمد السٌد سالمه عبدالمعطى السٌد ۱۳۳٩ مقٌد جدمست

 ۳۴۰ محمد اٌمن محمد سعٌد ابراهٌم زمان ۱۳۴۰ مقٌد مستجد

 ۳۴۱ محمد بسٌونى محمد شحاتة ۱۳۴۱ مقٌد مستجد

 ۳۴۲ محمد حسن حسٌن حسن ۱۳۴۲ مقٌد مستجد

 ۳۴۳ محمد حمٌد محروس عبدالعظٌم ۱۳۴۳ مقٌد مستجد

 ۳۴۴ خالد عبدالنبى احمدمحمد  ۱۳۴۴ مقٌد مستجد

 ۳۴۵ محمد خالد محمد فاروق جاد عٌد ۱۳۴۵ مقٌد مستجد

 ۳۴۶ محمد سلٌمان محمد سلٌمان الجندى ۱۳۴۶ مقٌد مستجد

 ۳۴٧ محمد سمٌر محمد ابوالمجد الحمزاوى ۱۳۴٧ مقٌد مستجد

 ۳۴٨ محمد شهاب الدٌن مصطفى محمود ۱۳۴٨ مقٌد مستجد

 ۳۴٩ لسٌد موسىمحمد طلعت ا ۱۳۴٩ مقٌد مستجد

 ۳۵۰ محمد عادل عبدالظاهر احمد ابوالسعود ۱۳۵۰ مقٌد مستجد

 ۳۵۱ محمد عادل كامل عبدالسالم شعالن ۱۳۵۱ مقٌد مستجد

 ۳۵۲ محمد عبد الفتاح عطاهللا احمد ۱۳۵۲ مقٌد مستجد

 ۳۵۳ محمد عبد الكرٌم عبدالمعطى موسى ۱۳۵۳ مقٌد مستجد

 ۳۵۴ مد ابراهٌممحمد عبدهللا مح ۱۳۵۴ مقٌد مستجد

 ۳۵۵ محمد عبدهللا محمد محمد حسنٌن ۱۳۵۵ مقٌد مستجد

 ۳۵۶ محمد عرفه محمد عثمان ۱۳۵۶ مقٌد مستجد

 ۳۵٧ محمد عزت مصطفً محمود خلٌفة ۱۳۵٧ مقٌد مستجد

 ۳۵٨ محمد عصام عبداللطٌف محمد احمد الجاوٌش ۱۳۵٨ مقٌد مستجد

 ۳۵٩ محمد عصام فاٌز ناصف محمد ۱۳۵٩ مقٌد مستجد

 ۳۶۰ محمد عصام محمد السٌد طه ۱۳۶۰ مقٌد مستجد
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 ۳۶۱ محمد فتحى محمود قاسم ۱۳۶۱ مقٌد مستجد

 ۳۶۲ محمد قدرى عطٌه شبل الخولى ۱۳۶۲ مقٌد مستجد

 ۳۶۳ محمد محمود ابراهٌم قطب ۱۳۶۳ مقٌد مستجد

 ۳۶۴ محمد محمود احمد السٌد ۱۳۶۴ مقٌد مستجد

 ۳۶۵ ٌد الحسٌنى عوضمحمد محمود الس ۱۳۶۵ مقٌد مستجد

 ۳۶۶ محمد مرسً محمد عبدالغنى ۱۳۶۶ مقٌد مستجد

 ۳۶٧ محمد مسعد السٌد عطا ۱۳۶٧ مقٌد مستجد

 ۳۶٨ محمد مصطفى ٌوسف مصطفى اسماعٌل ۱۳۶٨ مقٌد مستجد

 ۳۶٩ محمد نجدى احمد عبدالشكور ۱۳۶٩ مقٌد مستجد

 ۳٧۰ محمد ٌسن احمد عبدهللا احمد شاهٌن ۱۳٧۰ مقٌد مستجد

 ۳٧۱ محمود ابراهٌم لطفى الحسٌنى ۱۳٧۱ مقٌد مستجد

 ۳٧۲ محمود احمد سلٌم محمد ۱۳٧۲ مقٌد مستجد

 ۳٧۳ محمود اشرف عبدالمحسن تاج الدٌن ۱۳٧۳ مقٌد مستجد

 ۳٧۴ محمود السٌد عبدالحمٌد نصر هللا غناٌم ۱۳٧۴ مقٌد مستجد

 ۳٧۵ محمود السٌد فكرى السٌد شحاته ۱۳٧۵ مقٌد مستجد

 ۳٧۶ محمود جمال جاد الحق السٌد ۱۳٧۶ مقٌد مستجد

 ۳٧٧ محمود حسٌن احمد حسٌن ابوعقده ۱۳٧٧ مقٌد مستجد

 ۳٧٨ محمود سامى عباس محروس ۱۳٧٨ مقٌد مستجد

 ۳٧٩ محمود سمٌر محمد احمد الشافعً ۱۳٧٩ مقٌد مستجد

 ۳٨۰ محمود صالح مصطفى محمود الصعٌدى ۱۳٨۰ مقٌد مستجد

 ۳٨۱ ود عاطف محمد عبدالحافظ حسنمحم ۱۳٨۱ مقٌد مستجد

 ۳٨۲ محمود ماهر على عبدالعزٌز ۱۳٨۲ مقٌد مستجد

 ۳٨۳ محمود محمد صالح محمد ۱۳٨۳ مقٌد مستجد

 ۳٨۴ محمود محمد عبدهللا الصافورى ۱۳٨۴ مقٌد مستجد

 ۳٨۵ محمود محمد عطٌه الدٌب مصطفى ۱۳٨۵ مقٌد مستجد

 ۳٨۶ محمود محمد منصور رفاعً ۱۳٨۶ مقٌد مستجد

 ۳٨٧ محمود منٌر عبدالواحد احمد الموافى ۱۳٨٧ مقٌد مستجد

 ۳٨٨ مدٌحه عصام جالل عبدالهادى على ۱۳٨٨ مقٌد مستجد

 ۳٨٩ مرام على عبدالنبى على البرعى ۱۳٨٩ مقٌد مستجد

 ۳٩۰ مرام ناصر محمد السٌد شبانه ۱۳٩۰ مقٌد مستجد

 ۳٩۱ مروان احمد عباس محمد نصار ۱۳٩۱ مقٌد مستجد

 ۳٩۲ مروه اشرف فاروق محمد ۱۳٩۲ مقٌد مستجد

 ۳٩۳ مروه صالح محمد احمد علوش ۱۳٩۳ مقٌد مستجد
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 ۳٩۴ مروه محمد سلٌمان التهامى ۱۳٩۴ مقٌد مستجد

 ۳٩۵ مروه محمد محمد عماره ۱۳٩۵ مقٌد مستجد

 ۳٩۶ مرٌم احمد محمود سالمان محمد ۱۳٩۶ مقٌد مستجد

 ۳٩٧ على البلبٌسى مرٌم خالد محمد ۱۳٩٧ مقٌد مستجد

 ۳٩٨ مرٌم صالح سعٌد عبدالعاطى ۱۳٩٨ مقٌد مستجد

 ۳٩٩ مرٌم عبد الحمٌد عبد الحمٌد محمد الهلٌس ۱۳٩٩ مقٌد مستجد

 ۴۰۰ مرٌم عبدالمسٌح محروس عوض هللا ۱۴۰۰ مقٌد مستجد

 ۴۰۱ مرٌم عالء جمٌل ابراهٌم سلٌمان المناحى ۱۴۰۱ مقٌد مستجد

 ۴۰۲ على على عبدالحكٌممرٌم  ۱۴۰۲ مقٌد مستجد

 ۴۰۳ مرٌم محمد سعٌد طه ۱۴۰۳ مقٌد مستجد

 ۴۰۴ مرٌم ولٌد جاب  هللا رزق ۱۴۰۴ مقٌد مستجد

 ۴۰۵ مصطفى حافظ ابوالفضل حافظ ۱۴۰۵ مقٌد مستجد

 ۴۰۶ مصطفى حامد عبدالنبى عبدالرحمن ۱۴۰۶ مقٌد مستجد

 ۴۰٧ مصطفى رمضان عبدالهادي عبدالمطلب ۱۴۰٧ مقٌد مستجد

 ۴۰٨ مصطفى صابر عبدالعزٌز احمد رمضان ۱۴۰٨ مقٌد مستجد

 ۴۰٩ مصطفى طارق السٌد بٌومى ۱۴۰٩ مقٌد مستجد

 ۴۱۰ مصطفى كامل نور الدٌن عبدالجلٌل ۱۴۱۰ مقٌد مستجد

 ۴۱۱ مصطفى مجدى محمد اسماعٌل ۱۴۱۱ مقٌد مستجد

 ۴۱۲ مصطفى محمد عبدالعظٌم محمود ۱۴۱۲ مقٌد مستجد

 ۴۱۳ مصطفى محمد فوزى الشاٌب ۱۴۱۳ مقٌد مستجد

 ۴۱۴ معتز على ابراهٌم على نوح ۱۴۱۴ مقٌد مستجد

 ۴۱۵ معتز ناصرالشافعى على الفارسى ۱۴۱۵ مقٌد مستجد

 ۴۱۶ مالك رومانى بدٌع جٌد ۱۴۱۶ مقٌد مستجد

 ۴۱٧ ملك خالد ابراهٌم عبدالهادى ٌوسف ۱۴۱٧ مقٌد مستجد

 ۴۱٨ دالعلٌممنار السٌد معوض عب ۱۴۱٨ مقٌد مستجد

 ۴۱٩ منار الهادى عبدالخالق محمد الشافعى ۱۴۱٩ مقٌد مستجد

 ۴۲۰ منار سامح محمد قطب عفٌفى ۱۴۲۰ مقٌد مستجد

 ۴۲۱ منار شكرى صالح فرج ۱۴۲۱ مقٌد مستجد

 ۴۲۲ منار صابر محمد ابوالفتوح معروف ۱۴۲۲ مقٌد مستجد

 ۴۲۳ منار عبد العال على محمد ۱۴۲۳ مقٌد مستجد

 ۴۲۴ منار عبد العظٌم محمد محمد ۱۴۲۴ مقٌد دمستج

 ۴۲۵ منار عبدهللا عبدالمنعم بحٌرى على عبدالرحمن ۱۴۲۵ مقٌد مستجد

 ۴۲۶ منار محمود مصطفى محمد خضر ۱۴۲۶ مقٌد مستجد
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 ۴۲٧ منه هللا احمد امٌن محمد ۱۴۲٧ مقٌد مستجد

 ۴۲٨ منه هللا سامى احمد مختار ۱۴۲٨ مقٌد مستجد

 ۴۲٩ منه هللا فوزى بسٌونى رمضان ۱۴۲٩ مقٌد مستجد

 ۴۳۰ منه هللا محمد محمد على ۱۴۳۰ مقٌد مستجد

 ۴۳۱ منه هللا محمود سلٌمان عبدربه ۱۴۳۱ مقٌد مستجد

 ۴۳۲ منه هللا نبٌل مبروك سٌد ۱۴۳۲ مقٌد مستجد

 ۴۳۳ منه هللا ٌحٌى اسماعٌل محمد ۱۴۳۳ مقٌد مستجد

 ۴۳۴ زٌز حسٌن احمدمنى عاشور عبدالع ۱۴۳۴ مقٌد مستجد

 ۴۳۵ منى ماهر عصمت على عبدهللا ۱۴۳۵ مقٌد مستجد

 ۴۳۶ منى محمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم موسً ۱۴۳۶ مقٌد مستجد

 ۴۳٧ مها عطٌه مغاورى عطٌه غرٌب ۱۴۳٧ مقٌد مستجد

 ۴۳٨ مهند اٌمن عبدالجواد رفاعى ۱۴۳٨ مقٌد مستجد

 ۴۳٩ مؤمن صالح عبدالقادر فاضل ۱۴۳٩ مقٌد مستجد

 ۴۴۰ مى محمد منصور الهادى ۱۴۴۰ مقٌد مستجد

 ۴۴۱ مٌار مسعد طلبه عبده ۱۴۴۱ مقٌد مستجد

 ۴۴۲ مٌان تامر السٌد عبدهللا سلٌمان ۱۴۴۲ مقٌد مستجد

 ۴۴۳ مٌنا زكرٌا سمٌر مٌخائٌل تادرس ۱۴۴۳ مقٌد مستجد

 ۴۴۴ نادٌن محمد عبدالهادى صوابً ۱۴۴۴ مقٌد مستجد

 ۴۴۵ اهد احمد نبوى احمد داودن ۱۴۴۵ مقٌد مستجد

 ۴۴۶ نبٌله عبدهللا محمد سٌد احمد الزغبى ۱۴۴۶ مقٌد مستجد

 ۴۴٧ نجالء السٌد صبرى محمد ابوزٌد ۱۴۴٧ مقٌد مستجد

 ۴۴٨ ندا سعد عبدهللا عبدالتواب احمد ۱۴۴٨ مقٌد مستجد

 ۴۴٩ ندى احمد السٌد احمد بٌومى ۱۴۴٩ مقٌد مستجد

 ۴۵۰ بان زكرٌا محمدندى شع ۱۴۵۰ مقٌد مستجد

 ۴۵۱ ندى صبرى عبدالمنصف عوٌس ۱۴۵۱ مقٌد مستجد

 ۴۵۲ ندى محمد فاروق احمد ۱۴۵۲ مقٌد مستجد

 ۴۵۳ نرمٌن محمد امٌن على ابراهٌم ۱۴۵۳ مقٌد مستجد

 ۴۵۴ نزٌه عبد الحفٌظ نزٌه عبدالحفٌظ ۱۴۵۴ مقٌد مستجد

 ۴۵۵ نسمه السٌد عبدالفتاح فارس ۱۴۵۵ مقٌد مستجد

 ۴۵۶ نسمه صبرى عماد الدٌن عبدالحمٌد ۱۴۵۶ مقٌد تجدمس

 ۴۵٧ نورا شرٌف محمد مصطفى ۱۴۵٧ مقٌد مستجد

 ۴۵٨ نورا عزت محمد صالح العوضى ۱۴۵٨ مقٌد مستجد

 ۴۵٩ نوران مصطفى زهدى عبده ۱۴۵٩ مقٌد مستجد
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 ۴۶۰ نوران نشات احمد السٌد عبدهللا ۱۴۶۰ مقٌد مستجد

 ۴۶۱ ابراهٌم جمال حامدنورهان  ۱۴۶۱ مقٌد مستجد

 ۴۶۲ نورهان جمعه سٌد جمعه ۱۴۶۲ مقٌد مستجد

 ۴۶۳ نورهان خالد حسٌن عبدالرازق ۱۴۶۳ مقٌد مستجد

 ۴۶۴ نورهان عبد السالم جمٌل عبدالسالم ۱۴۶۴ مقٌد مستجد

 ۴۶۵ نورهان عبد المجٌد ابراهٌم عبدالمجٌد ۱۴۶۵ مقٌد مستجد

 ۴۶۶ لداٌم محمد عبدالخالقنورهان محمد عبدا ۱۴۶۶ مقٌد مستجد

 ۴۶٧ نورهان محمود ابراهٌم زغلول سٌد احمد ۱۴۶٧ مقٌد مستجد

 ۴۶٨ نٌره محمد صبرى محمد عٌسى ۱۴۶٨ مقٌد مستجد

 ۴۶٩ نٌفٌن عصام داود رزق هللا ۱۴۶٩ مقٌد مستجد

 ۴٧۰ هاجر امٌن حافظ السٌد حسن ۱۴٧۰ مقٌد مستجد

 ۴٧۱ هاجر حامد حامد حسان ۱۴٧۱ مقٌد مستجد

 ۴٧۲ هاجر رضا ابراهٌم السٌد ۱۴٧۲ مقٌد مستجد

 ۴٧۳ هاجر سعٌد محفوظ ابراهٌم مروان ۱۴٧۳ مقٌد مستجد

 ۴٧۴ هاجر طارق ابراهٌم السٌد حسنٌن ۱۴٧۴ مقٌد مستجد

 ۴٧۵ هاجر كامل محمد شدٌد ۱۴٧۵ مقٌد مستجد

 ۴٧۶ هاجر مجدى وفقى محمد ۱۴٧۶ مقٌد مستجد

 ۴٧٧ رفعت ابوالسعود ابراهٌمهاٌدى  ۱۴٧٧ مقٌد مستجد

 ۴٧٨ هبه هللا عادل محمد محمد عبدالعال ۱۴٧٨ مقٌد مستجد

 ۴٧٩ هدى ابراهٌم محمد عبد العزٌز الحنفى ۱۴٧٩ مقٌد مستجد

 ۴٨۰ هدى احمد محمد محمود عبدالرحمن ۱۴٨۰ مقٌد مستجد

 ۴٨۱ هدى اشرف سعد امام حسن ۱۴٨۱ مقٌد مستجد

 ۴٨۲ ان على الشرقاوىهدى سلٌم ۱۴٨۲ مقٌد مستجد

 ۴٨۳ هدٌر تامر سلٌمان السٌد الكٌالنى ۱۴٨۳ مقٌد مستجد

 ۴٨۴ هدٌر محمد امام محمد ۱۴٨۴ مقٌد مستجد

 ۴٨۵ هدٌر مولد مصطفى زكى رزق ۱۴٨۵ مقٌد مستجد

 ۴٨۶ هند خطاب محمد محمد ۱۴٨۶ مقٌد مستجد

 ۴٨٧ هند محمد سند شعبان ۱۴٨٧ مقٌد مستجد

 ۴٨٨ هٌثم محمد ابراهٌم جاب هللا ۱۴٨٨ مقٌد مستجد

 ۴٨٩ وصال احمد سٌد ابراهٌم عٌد ۱۴٨٩ مقٌد مستجد

 ۴٩۰ وفاء هشام محمد لطفى ۱۴٩۰ مقٌد مستجد

 ۴٩۱ والء محمد محمدى على غانم ۱۴٩۱ مقٌد مستجد

 ۴٩۲ ٌارا اٌهاب محمود عبدالعال ۱۴٩۲ مقٌد مستجد
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 ۴٩۳ وارٌارا ناصر طه ابراهٌم خلٌل ن ۱۴٩۳ مقٌد مستجد

 ۴٩۴ ٌاسمٌن السٌد محمد النجار ۱۴٩۴ مقٌد مستجد

 ۴٩۵ ٌاسمٌن عصام عبدهللا محمد عبدهللا ۱۴٩۵ مقٌد مستجد

 ۴٩۶ ٌاسمٌن محمد سعد عبداللطٌف ۱۴٩۶ مقٌد مستجد

 ۴٩٧ ٌاسمٌن ناصر محمد حجازى ابو طالب ۱۴٩٧ مقٌد مستجد

 ۴٩٨ ٌاسٌن السٌد الجابرى عبدالهادى ۱۴٩٨ مقٌد مستجد

 ۴٩٩ ٌحٌى محمد سعد محمد ۱۴٩٩ مقٌد مستجد

 ۵۰۰ ٌمنى اٌمن موسى ابراهٌم حسٌن ۱۵۰۰ مقٌد مستجد

 ۵۰۱ ٌوستٌنا عاطف ذكى عبدهللا ۱۵۰۱ مقٌد مستجد

 ۵۰۲ ٌوستٌنا ولٌد اسعد ابراهٌم ۱۵۰۲ مقٌد مستجد

 ۵۰۳ ٌوسف احمد عبدالحمٌد البهى عبدالحى ناجى ۱۵۰۳ مقٌد مستجد

 ۵۰۴ ٌوسف حسن ٌوسف حسٌن محمد ۱۵۰۴ مقٌد مستجد

 ۵۰۵ ٌوسف عبدهللا عبدالعزٌز محمد بسٌونى ۱۵۰۵ مقٌد مستجد

 ۵۰۶ ٌوسف محمود سعد الزناتى ۱۵۰۶ مقٌد مستجد

 615 -مجموع الطلبة : 
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