
id مالحظاتالحالهاالسم
يال1001 مستجدابانوب محب بشاى غبر

مستجدابتهال رضا رمضان سليمان طرفة1002

مستجدابرار احمد عبدالمنعم دمحم1003

مستجدابراهيم احمد ابراهيم ابراهيم عبدهللا1004

مستجدابراهيم السيد ابراهيم السيد1005

مستجدابراهيم السيد ابراهيم دمحم بدوى1006

مستجدابراهيم السيد احمد عبدالحميد عبدالنبر1007

1008
ى
مستجدابراهيم يوسف متوىل ابراهيم االشمون

مستجداثار دمحم السيد سليمان االترنر1009

مستجداحمد السيد دمحم ابراهيم1010

مستجداحمد ايمن احمد ابراهيم اسماعيل1011

مستجداحمد جمال ابراهيم الهباء1012

ى دمحم خضى الذىك1013 مستجداحمد حسي 

مستجداحمد خالد سيد مختار السيد حلوه1014

مستجداحمد ربيع عبدالعاىط غانم السيد1015

مستجداحمد سارى دمحم دمحم النجوىم1016

مستجداحمد سعيد احمد الحفناوى1017

مستجداحمد سمب  احمد دمحم دمحم1018

مستجداحمد سمب  عبدالعزيز السعيد المتوىل1019

مستجداحمد صابر غانم منصور1020

مستجداحمد صبح دمحم بيوىم1021

مستجداحمد عبدالحليم عبدالجليل عبدالرحمن1022

مستجداحمد عالء مىح الدين دمحم1023

مستجداحمد عوض عبدالمليك عوض دبدوب1024

مستجداحمد كرم ماهر مصطفى1025

مستجداحمد ماجد البكرى السيد1026

مستجداحمد دمحم احمد الديب1027

ى هالل1028 مستجداحمد دمحم حساني 

مستجداحمد دمحم صبىح مصطفى ابوالدهب1029

مستجداحمد دمحم عبداللطيف عىل1030

مستجداحمد دمحم عبدالمقصود حفبى الشاىم1031

مستجداحمد دمحم فوزى الشناوى1032

ه1033 وك دمحم كب  مستجداحمد دمحم مبر

مستجداحمد محمود السعيد محمود عبدالرازق1034

مستجداحمد ممدوح عبدالتواب عىل خضى1035

مستجداحمد منب  دمحم عبدالعزيز مراد1036

مستجداحمد نض الدين دمحم سعيد دمحم مرىس السنطاوى1037
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مستجداحمد وائل بدر نصب 1038

مستجداحمد وائل فكرى الشناوى1039

مستجداحمد يارس دمحم فهىم1040

مستجداروى احمد عبدالفتاح عبدهللا1041

مستجداروى مصطفى عبدالرحمن عىل شلتوت1042

مستجداروى يحب  سيد احمد1043

مستجداسامه دمحم عبدهللا دمحم داود1044

مستجداسامه نارص احمد ربيع1045

مستجدارساء احمد طه جاب هللا1046

مستجدارساء احمد عبدالغبى سالمان1047

مستجدارساء احمد عبدالفتاح كرم هللا1048

ف سيد عبده رضوان1049 مستجدارساء ارسر

مستجدارساء جمال سالم السيد احمد عبدالعال1050

مستجدارساء حسن السيد السيد السيد1051

مستجدارساء رضا عىل دمحم ابراهيم1052

مستجدارساء سعد الدين سعيد شندى1053

1054
ى
مستجدارساء عاطف عبدالسالم دمحم العنان

مستجدارساء عبدالفتاح مصطفى عبدالفتاح منصور1055

مستجدارساء عبدالمنعم شحاته الزغبر1056

مستجدارساء عصام دمحم يونس1057

مستجدارساء عطيه الطوخى يوسف1058

مستجدارساء عماد عبدالحميد عبدالحق1059

مستجدارساء فيصل دمحم عىل1060

مستجدارساء دمحم سالم دمحم1061

مستجدارساء هاشم مختار ناصف1062

مستجداسالم رضا يونس فرج1063

مستجداسالم عادل ابراهيم ابراهيم عىل1064

مستجداسالم عاطف حسن السيد حمزة1065

مستجداسماء احمد عبدالعزيز عبدالحافظ حسن1066

ف عبدالمنعم حسن1067 مستجداسماء ارسر

مستجداسماء السيد ابوبكر السيد الباز1068

مستجداسماء السيد فتىح عبدهللا القهوخر1069

مستجداسماء بهجات خليفه بهجات النجار1070

مستجداسماء عبدالعزيز شحته عبدالعزيز الديك1071

مستجداسماء عبدالهادى محمود متبوىل1072

مستجداسماء دمحم ربيع ابراهيم غراب1073

قت ايمن عبدالعظيم مليىحر احمد1074 مستجدارسر
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مستجداصاله يارس عبدالمعىط جامع1075

مستجداعتماد عاطف دمحم حامد1076

مستجداالء ابراهيم دمحم ابراهيم1077

مستجداالء السيد ابراهيم السيد1078

مستجداالء رجب صالح القصاص1079

1080
ى
مستجداالء رضا دمحم جمعه الخالن

مستجداالء عطيه عبدالحميد عطيه جلهوم1081

مستجداالء دمحم اسماعيل دمحم احمد جمال الدين1082

ى1083 مستجداالء دمحم موىس ابراهيم حسي 

س1084 مستجداالء محمود اسماعيل بيبر

بيبى1085 مستجداالء مصطفى ابراهيم الشر

مستجداالء هاشم عبدالحميد عبدالمجيد1086

مستجداالء يىح طه دمحم الخوىل1087

مستجداالء يحب  عبدالنبر زىك ابوليله1088

مستجداالء يونس حميدة السيد رزق1089

ى عزت صديق1090 مستجدالشيماء عشر

مستجدالعلىاء عبدالرازق ابراهيم الشال1091

 السيد دمحم السيد ابوعبده1092
ى
مستجدامان

 بدرالدين1093
ى
 سمب  السيد عبدالباق

ى
مستجدامان

مستجدامجد ايمن عبدالفتاح عمران رضوان1094

مستجدامل العلىىم عبدالرازق العلىىم1095

مستجدامل المصيلىح احمد المصيلىح عبدالروف1096

مستجدامل دمحم عبدالستار السعيد زيدان1097

مستجدامنيه جمال دمحم احمد ابوحمامه1098

مستجدامنيه صادق السيد محمود الخليفه1099

مستجدامنيه عيد احمد ابوالنجا1100

1101
ى
مستجدامنيه دمحم عيد احمد اليمان

ى السيد عدوى1102 ه بهاء الدين امي  مستجدامب 

1103
ى
ه حمدى رجب دسوق مستجدامب 

 زكريا النجار1104
ى
ه شوق مستجدامب 

ه عزت ثابت عزيز1105 مستجدامب 

ه فتوح احمد زلط1106 مستجدامب 

ه فوزى السيد متوىل1107 مستجدامب 

ه دمحم عبدالموىل العزب هالل1108 مستجدامب 

ه مصطفى احمد مصطفى احمد1109 مستجدامب 

مستجدايات ساىم ابراهيم سيد احمد دمحم1110

مستجدايثار احمد عبدالفتاح احمد1111
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يف رياض1112  جمال نجيب رسر
ى
مستجدايران

مستجدايمان احمد دمحم حسن1113

مستجدايمان السعداوى سعيد احمد عىل1114

 سعيد حسن عىلي نايل1115
ى مستجدايمان حسي 

مستجدايمان رضا دمحم عبدالسيد رضوان1116

مستجدايمان صالح دمحم عبدالعظيم1117

مستجدايمان طلعت ابراهيم ابراهيم احمد العطفى1118

مستجدايمان عبدالحميد ابراهيم دمحم سلطان1119

مستجدايمان دمحم ابراهيم عبدالصادق مصطفى1120

مستجدايمان دمحم عبدالمجيد احمدعبدالمجيد1121

مستجدايمان دمحم فتوح السيد سويلم1122

مستجدايمان دمحم دمحم عويس1123

مستجدايمان وهبه دمحم دمحم اسماعيل1124

مستجدايمن رمضان شحاته منصور السيد1125

مستجدايناس عاطف عبدالفتاح فرج1126

مستجدايه احمد سعيد البدوى1127

مستجدايه جمال عفيفى شما1128

مستجدايه حسن دمحم ابراهيم عيد1129

مستجدايه زين مصطفى الدقاق1130

مستجدايه عىل حافظ دمحم1131

مستجدايه عماد رفاىع عبدالنبر سيد1132

ى1133 مستجدايه عماد عبدالفتاح شاهي 

مستجدايه دمحم رمضان دمحم1134

مستجدايه نبيل عبدالفتاح االعض1135

ى رجب1136 مستجدباسل احمد حسي 

مستجدباسل سيد احمد دمحم خطاب1137

مستجدبسمه احمد احمد دمحم منصور1138

مستجدبسمه السيد عبدالمعبود دمحم احمد1139

مستجدبسمه محمود دمحم مصطفى الجوهرى1140

مستجدبسنت ساىم شوكت عفيفى1141

 مصطفى دمحم مهدى1142
ى
مستجدبسنت هان

مستجدبالل سعيد عبدالحميد عبدالحافظ1143

مستجدتحيه عصام دمحم المهدى عفيفى1144

مستجدتسنيم احمد صبح طه روميه1145

مستجدتغريد السيد دمحم عبدالرحمن ابوعرب1146

مستجدتغريد مصطفى دمحم مصطفى عبدالحافظ1147

مستجدتفى السيد دمحم السيد سالم1148
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ى1149 مستجدتفى سعد دمحم المسب 

مستجدتفى دمحم السيد حسن الور1150

مستجدجابر دمحم جابر رزق احمد عىل بدوى1151

مستجدجمال محمود محب عبدالرازق المتوىل1152

مستجدجمال مدحت شفيق عبدالغبى بالل1153

مستجدجهاد ابراهيم سيداحمد محمود سيد احمد1154

مستجدجهاد ابراهيم عبدالمومن شحاته1155

مستجدجهاد سليمان فتىح دمحم1156

مستجدجهاد عبدالمجيد احمد عزب زين الدين1157

مستجدجوليانا عاطف عدىل جرجس حنا1158

مستجدجيالن عبدالمنعم دمحم ابوهبل1159

مستجدجيهان عبدالحليم لطفى حمام1160

مستجدحازم سامح سعيد دمحم1161

مستجدحازم دمحم فوزى دمحم1162

مستجدحامد دمحم العزب عبدالمنعم ناصف1163

مستجدحبيبه حسن عبدالعزيز عبدالغفار1164

مستجدحبيبه دمحم اسعد سيداحمد شامه1165

مستجدحبيبه دمحم محمود دمحم1166

 السيد عطيه سليمان الجنايبى1167
ى
مستجدحبيبه وق

مستجدحبيبه وليد عىل الجمل1168

مستجدحبيبه وليد محمود قرشم1169

مستجدحسام احمد احمد عالم1170

مستجدحسام ايمن عبدهللا عبدالفتاح1171

مستجدحسام دمحم المرىس عبدالحافظ1172

مستجدحسن فتىح عبدالعظيم ابوالفتوح1173

مستجدحسناء عبدالحميد دمحم احمد1174

ى عبدالفتاح العزب سيف الدين1175 مستجدحسي 

مستجدحمدى عىل مصطفى عىل جبه1176

مستجدحنان دمحم عيد كامل عىل رساج1177

ى حلىم السيد دمحم عىل1178 مستجدحني 

ى محمود انور عىل1179 مستجدحني 

ى1180 ى نارص سعد حسني  مستجدحني 

ى دمحم1181 مستجدخالد احمد حسي 

ى سيد احمد زياده1182 ى امي  مستجدخالد امي 

مستجدخالد سيد رشاد السيد خليل1183

مستجدخالد دمحم عبدالخالق سليمان1184

مستجدخلود اسامه دمحم عطية1185



id مالحظاتالحالهاالسم

2022/2021قائمه ارقام جلوس الفرقه االوىلي 

يه فهيم جوده السيد الشيخ1186 مستجدخب 

حج1187  عىل مب 
مستجددعاء حسن لطفى

مستجددنيا احمد مرىس عبدالمحسن1188

مستجددنيا والء ابراهيم العبى1189

1190
ى
مستجددينا احمد حسبى دمحم عبدالباق

مستجددينا دمحم عبدالعاىط عبدالرحمن1191

مستجدذياد دمحم عبدالعلىم احمد يوسف1192

مستجدرانيا يوسف عىل يوسف1193

ف عواد دمحم حلىم1194 مستجدرحمه ارسر

مستجدرحمه امام عبدالعظيم احمد يوسف1195

مستجدرحمه ايمن عفيفى عبدهللا1196

مستجدرحمه طارق سالم عبده سالم1197

مستجدرحمه فوزى عبدالستار عبدالقادر الصعيدى1198

مستجدرحمه دمحم الحسيبى عبدالمقصود1199

ف الدين محفوظ1200 مستجدرحمه دمحم رسر

مستجدرحمه دمحم لطفى السيد عبدهللا1201

 الفار1202
ى
مستجدرحمه مصطفى عبدالمنعم دسوق

مستجدرضا المتوىل دمحم المتوىل سيد احمد1203

مستجدرضوى حامد احمد الحيله1204

ى عبدهللا نارص1205 مستجدرضوى عبدهللا امي 

مستجدرفيده السيد عبدالسالم الحاج1206

برى1207 مستجدرفيده يارس عبدالنعيم عبدالنعيم البر

مستجدرقيه ايمن دمحم الحداد عبدالفتاح1208

مستجدرقيه دمحم عبدالحميد عفيفى حسن1209

مستجدرقيه دمحم عبدهللا السيد غاىل1210

مستجدرقيه محمود عبدالمنعم دمحم عرفات1211

مستجدرنا رضا دمحم عىل عبدال1212

مستجدرنا ساىم دمحم الغريب1213

مستجدرنا سعيد عبدالنبر دمحم السمالوى1214

مستجدرنا نارص الشحات الشحات1215

ى الصياد1216 مستجدرنيم احمد امي 

مستجدروان السيد مسعود السيد1217

مستجدروان رضا فاروق دمحم1218

مستجدروان ساىم محروس عبدالحليم فراج1219

مستجدروان عبدالرحمن احمد دمحم رمضان1220

مستجدروان دمحم عرفان مصطفى االشقر1221

مستجدرودينا سليمان عبدالحميد سليمان الففى1222
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مستجدروضه السيد محمود عبدهللا شلبر1223

مستجدروال رافت ابراهيم عوض1224

مستجدروميساء قدرى سعد عبدالفتاح الشىس1225

مستجدروى سعيد كمال سعد مصطفى1226

مستجدروى عزت احمد حواش1227

مستجدروىء دمحم ابوالفضل عبدالعظيم1228

مستجدريم ابراهيم الحسيبى محمود احمد1229

مستجدريم حفبى عطيه عىل نض1230

مستجدريم عبدهللا دمحم عبدهللا رزق1231

مستجدريم عمرو دمحم زىك نوار1232

مستجدريم دمحم دمحم فواد الجوهرى المضى1233

مستجدريناد يارس دمحم حماد1234

مستجدري  هام احمد دمحم العرنر عطيه احمد1235

مستجدري  هام تامر زينهم عطيه غباره1236

مستجدزياد سمب  عبدالعال الصيفى1237

مستجدزياد عمرو فواد منصور1238

مستجدزينب احمد عىل السيد عىل الكريدى1239

مستجدزينب احمد عىل دمحم نصار1240

مستجدزينب عبدالنارص لطفى عبدالحميد1241

مستجدساره أبوبكر مصطفى عابدين1242

مستجدساره احمد هالل بدر السمالوى1243

ف سعيد عبدالغبى1244 مستجدساره ارسر

مستجدساره عصام حامد عبدالمقصود نض1245

مستجدساره مجدى دمحم نوح1246

مستجدساره نادى لبيب جرجس1247

مستجدساره نبيل دمحم بيوىم1248

مستجدسامح ناصف عبدالقادر زراره1249

مستجدسبا احمد دمحم محارب1250

مستجدسعد جالل سعد الغنام1251

مستجدسعديه خالد عىل سيد عىل1252

مستجدسعيد عبدالمعىط سعيد ابوالعز سعفان1253

 حرنر1254
مستجدسلسبيل عادل ابراهيم عبدالغبى

مستجدسلسبيل مصطفى دمحم مصطفى ابراهيم1255

 رجب1256
ى
مستجدسلىم احمد شوق

مستجدسلىم انور صبح درويش مصطفى1257

مستجدسلىم عمرو دمحم احمد دمحم علىوه1258

مستجدسلىم دمحم احمد دمحم دمحم عرفة1259
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مستجدسلىم دمحم جوده عبدالمنعم1260

مستجدسلىم دمحم مصطفى مطاوع1261

مستجدسلىم نارص حسن عبدالحميد1262

مستجدسما ساىم دمحم السيد رسحان1263

مستجدسماح وجدى دمحم عىل احمد1264

مستجدسمر حسن العدل حسن مختار1265

مستجدسندس حسن سمب  حسن1266

مستجدسندس يارس عبدالمنعم دمحمى عبدالواحد1267

مستجدسهام احمد دمحم النجار1268

مستجدسهيله السيد جميل عبدالسميع1269

مستجدسهيله عبدالعزيز احمد السيد1270

مستجدسهيله دمحم السيد حسن دويدار1271

مستجدسهيله هشام راضى عبداللطيف1272

مستجدسهيله يزيد سالم سالمه معمر1273

مستجدسيف احمد دمحم احمد فرحات1274

وق ابراهيم عبدالمعىط سيد احمد سالم1275 مستجدرسر

ف عبدهللا عبدالسالم السيد1276 وق ارسر مستجدرسر

وق السباىع زغلول احمد يحب 1277 مستجدرسر

وق رمضان مهدى عىل قنديل1278 مستجدرسر

يف عبدالخالق عمار1279 وق رسر مستجدرسر

وق عطا جاد دمحم1280 مستجدرسر

وق يارس نض عبدالعظيم مصطفى1281 مستجدرسر

يف مسعود دمحم مسعود نعينع1282 مستجدرسر

يف وطبى دمحم المرىس المرىس1283 مستجدرسر

مستجدشعبان محمود شعبان محمود ابوموىس1284

مستجدشمس دمحم عبدالتواب دمحم عرانر1285

مستجدشمس مدحت عبدالفتاح مصطفى1286

مستجدشهاب الدين مدحت فرج تعلب1287

ى1288 مستجدشهد اسالم رشدى زىك حسني 

مستجدشهد تامر سعيد ابراهيم السيىس1289

مستجدشهد جمال عاشور احمد1290

مستجدشهد سليمان دمحم محمود الففى1291

مستجدشهد صالح سالم مصطفى رحاب1292

مستجدشهد عاطف دمحم دمحم1293

مستجدشهد عبدالفتاح مرزوق دمحم ابوجميل1294

1295
ى
مستجدشهد عىل دمحم رضا عبدالخالق البسيون

مستجدشهد فتىح دمحم عبدالمنعم1296



id مالحظاتالحالهاالسم

2022/2021قائمه ارقام جلوس الفرقه االوىلي 

مستجدشهد فتوح عبدالرحيم ابوالفتوح1297

مستجدشهد دمحم بيوىم سالم1298

مستجدشهد محمود شعراوى مجاهد1299

يف1300 مستجدشهد وحيد كمال دمحم الشر

ين نارص عبدالحافظ احمد1301 مستجدشب 

مستجدشيماء ابراهيم السيد عبدهللا1302

مستجدشيماء احمد شعبان عيىس برانق1303

مستجدشيماء السيد ابراهيم ناخر علىوة1304

مستجدشيماء مصطفى ابوزيد عبدالباسط محمود1305

مستجدصالح ممدوح دمحم عبدالوهاب عطية1306

مستجدصفا يارس دمحم سعيد حداد1307

مستجدضىح ايهاب حلىم شحات1308

ى1309 مستجدضىح كرم سعيد امي 

مستجدضى حافظ حسبى حسونه1310

مستجدضياء الدين مجدى احمد احمد جماز1311

مستجدطارق السيد مسعد دمحم دمحم دمحم1312

مستجدطارق ايهاب عاطف عىل راضى1313

مستجدطارق دمحم عوض اسماعيل1314

مستجدعادل رضا ابراهيم الدخشاب1315

مستجدعاصم خالد دمحم عبدالقادر نعمان1316

مستجدعبدالحميد دمحم عبدالحميد احمد شبانه1317

 دمحم القصبر1318
ى
مستجدعبدالرحمن حامد الدسوق

مستجدعبدالرحمن سعيد محمود طه1319

مستجدعبدالرحمن عادل عبدهللا ابوالعز جعفر1320

مستجدعبدالرحمن مجدى سالم محمود السيد1321

مستجدعبدالرحمن مجدى غريب حامد1322

 السيد1323
ى
مستجدعبدالرحمن دمحم رفعت شوق

مستجدعبدالرحمن دمحم عبدالرحمن احمد عىل1324

مستجدعبدالرحمن دمحم محمود عدل الدين مصطفى1325

مستجدعبدالرحمن هشام دمحم قدرى الحداد1326

مستجدعبدالعظيم السيد عبدالعظيم الصباغ1327

1328
ى
مستجدعبدالفتاح محسن عزوز محمود الكيالن

ف دمحم عبدالرحمن يوسف1329 مستجدعبدهللا ارسر

مستجدعبدهللا بيوىم عبدهللا بيوىم دمحم1330

مستجدعبدهللا دمحم السعيد عمران1331

مستجدعبدهللا دمحم عبدهللا عبدالرحمن1332

ى رشاد فرج الشناوى1333 مستجدعبب  خب 



id مالحظاتالحالهاالسم

2022/2021قائمه ارقام جلوس الفرقه االوىلي 

مستجدعال ابراهيم دمحم ابراهيم خليل1334

مستجدعال عبدالحليم حافظ السعداوى1335

1336
ى
مستجدعالء محمود دمحم العدل غيان

مستجدعىل ابراهيم عىل ابراهيم رسور1337

مستجدعىل اسعد بدير عقل1338

مستجدعىل حمدى بدير رضوان النجار1339

مستجدعىل ربيع سعد دمحم1340

مستجدعىل عزت دمحم عبدالرحمن دمحم1341

مستجدعىل دمحم السيد درويش1342

مستجدعىل وحيد عىل دمحم كامل1343

مستجدعلىاء السطيحه احمد السطيحه احمد1344

مستجدعلىاء عبدالعزيز عبدالحميد زىك عبدالدايم1345

مستجدعمر حمدى عبدالمجيد دمحم1346

ى دمحم احمد صالح1347 مستجدعمر صبر

مستجدعمر عبدالخالق ربيع شالطة1348

مستجدعمر عبدهللا جيوىسر عبدالحليم1349

مستجدعمر عبدالنارص دمحم عامر1350

مستجدعمر عرفه عىل طلبه عبده1351

مستجدعمر عمر عمر البكر1352

ف يىح احمد1353 مستجدعمرو ارسر

مستجدعمرو عزت السيد حسن نجا1354

مستجدعمرو عىل حسن عىل1355

مستجدعمرو دمحم عبدالعظيم سعد دمحم هالل1356

مستجدعهود احمد سعد بدوى قاسم1357

ف الدين1358 مستجدغاده ابراهيم ابوالسعد ابراهيم رسر

مستجدغاده رافت سيد دمحم عىل1359

مستجدغاده دمحم عبدهللا دمحم احمد1360

مستجدفاروق نادر دمحم فاروق الجمل1361

 احمد غالب1362
ى
مستجدفاطمه الزهراء حسن الدسوق

ى دمحم ابوشادى1363 مستجدفاطمه الزهراء دمحم امي 

ى السيد1364 مستجدفاطمه السيد السيد حسني 

مستجدفاطمه سليمان دمحم دمحم سليمان1365

مستجدفاطمه طارق عامر االسود1366

مستجدفاطمه عادل اسماعيل عبدالحميد اسماعيل1367

ى1368 مستجدفاطمه محسن محمود المسب 

ى عبدالمقصود1369 مستجدفاطمه دمحم حسي 

مستجدفاطمه محمود دمحم عبدالحليم عبدالفتاح1370



id مالحظاتالحالهاالسم

2022/2021قائمه ارقام جلوس الفرقه االوىلي 

ى لعج1371  حسي 
ى
مستجدفاطمه هان

 عالم1372
ى
مستجدفتىح السيد مصطفى اليمان

مستجدفتىح دمحم دمحم عطيه1373

مستجدفرح عبدالمجيد ابراهيم عبدالمجيد1374

مستجدفريده احمد فواد دمحم1375

مستجدفريده باسم السيد محمود السيد صبيع1376

مستجدفكرى عبدالرووف فكرى البدرى1377

وز دمحم جمال الدين ابوالقاسم دمحم1378 مستجدفب 

مستجدكريم السيد سمب  السيد فرح1379

مستجدكريم عبدالنارص احمد عبيدو1380

لس فوزى صموئيل عبدالمالك1381 مستجدكب 

 مليىحر مطر1382
ى
يف بسيون مستجدلببى رسر

مستجدلىم دمحم دمحم حلىم دمحم كريم1383

مستجدليىل سمب  عىل مصطفى1384

ى نبيل سمب  بطرس1385 مستجدمارتي 

مستجدمارك عبدالملك زكريا عبدالملك1386

مستجدماروسكا ناخر ساىم وهبه ميخائيل1387

مستجدماريا جورج ماهر عزيز1388

مستجدماريا وائل طلعت حلىم عزيز1389

مستجدمارينا رزق استانيس عبدالنور1390

مستجدماهيتاب يارس رحيم احمد1391

مستجددمحم ابراهيم عبدالعزيز صالح عبدالحميد1392

مستجددمحم ابوالقاسم عبدالمعبود احمد1393

مستجددمحم احمد رفاىع جاد1394

مستجددمحم السيد احمد دمحم حماده1395

بيبى عبدالعال سعد1396 مستجددمحم الشر

مستجددمحم الالىسر ابراهيم العزب1397

يد االحمدى ندا1398 ى مستجددمحم ايمن ابوالب 

مستجددمحم ايهاب دمحم الجمال1399

مستجددمحم بدير الشحات بدير عمرو1400

مستجددمحم بيوىم رضوان بيوىم1401

مستجددمحم جمعه محمود دمحم بدوى1402

مستجددمحم حاتم عبدالعزيز عبدالفتاح1403

مستجددمحم حامد السباىع حماد1404

ه1405 شب  مستجددمحم حسن محمود دمحم عبده رسر

مستجددمحم خالد مجدى السيد عبدالهادى1406

 الكوىم1407
ى
مستجددمحم رمضان وهبه عبدالباق
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مستجددمحم سالمة دمحم سليمان منسية1408

ى سالمه1409 مستجددمحم صالح ابراهيم حسي 

مستجددمحم صالح فاروق دمحم1410

مستجددمحم عادل دمحم دمحم خلف هللا عباس1411

مستجددمحم عادل نض نض الشيخ1412

مستجددمحم عبدالسالم مصطفى احمد ابوشوشه1413

مستجددمحم عبدالعزيز دمحم فريد عبدالعزيز يونس1414

مستجددمحم عبدهللا مبارك احمد السيد1415

مستجددمحم عبدالمحسن دمحم عبدالمحسن جبر1416

مستجددمحم عزت منتض عىل عالم1417

مستجددمحم عصام عاشور ابراهيم المحالوى1418

مستجددمحم عالء فتىح دمحم اسماعيل عبدالجواد1419

مستجددمحم عماد الدين دمحم غراب1420

مستجددمحم عماد حمدى فهىم داود1421

مستجددمحم فتىح ابراهيم عبدالنبر دمحم العويضى1422

مستجددمحم فتىح يونس عبدالمجيد حواش1423

مستجددمحم قدرى عبدالهادى عواد عىل1424

مستجددمحم كمال دمحم دمحم عبده1425

مستجددمحم ماجد دمحم محمود1426

مستجددمحم ماهر ابراهيم دمحم القطان1427

مستجددمحم مجدى ابراهيم عامر1428

مستجددمحم مدحت دمحم عبدالحميد ابراهيم1429

مستجددمحم مصطفى دمحم ابوحليمه1430

مستجددمحم هشام عبدالحميد مختار دمحم ناخر1431

مستجددمحم يارس الشحات عبدالسميع حماده1432

مستجدمحمود ابراهيم المهدى ابراهيم يوسف1433

مستجدمحمود ابراهيم دمحم ابراهيم عىل هيكل1434

مستجدمحمود الصادق شحاته ابوالعال دمحم1435

ى عبدالحافظ1436 مستجدمحمود سادات الحساني 

مستجدمحمود سعد ابوالسعود سويلم الجندى1437

مستجدمحمود سيد احمد حماد عامر1438

مستجدمحمود عبدالبديع السيد دمحم عىل1439

مستجدمحمود عبدالرحمن فاروق فتح الباب1440

مستجدمحمود عبدالنارص السيد طلبه رمضان1441

مستجدمحمود عبدالنارص دمحم بيوىم1442

مستجدمحمود دمحم دمحم عبدالعال اسماعيل1443

ى1444 مستجدمحمود دمحم دمحم دمحم بحب 
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مستجدمحمود مصطفى محمود مصطفى خليل1445

مستجدمحمود نشات محمود القواس1446

مستجدمدحت وائل السيد الشناوى1447

مستجدمروان دمحم محمود حافظ جبر1448

مستجدمروه احمد فتىح عبدالعظيم العسال1449

مستجدمروه انور عبدالفتاح عبدالملك الشافىع1450

مستجدمريم احمد حامد الحنفى1451

مستجدمريم احمد حجازى احمد مصطفى1452

مستجدمريم احمد دمحم سويلم1453

مستجدمريم احمد دمحم عبدالحميد عبدالسميع1454

مستجدمريم احمد دمحم عبدالمعبود ابواحمد1455

غام1456 ف عبدالمنعم عواد رصى مستجدمريم ارسر

ف كامل عبدالسالم شعالن1457 مستجدمريم ارسر

مستجدمريم عادل فرج مصطفى الخوىل1458

مستجدمريم عبدالفتاح دمحم احمد عبدالحكم نجم1459

مستجدمريم عالء الدين فواد عبدالحميد بهنىس1460

مستجدمريم عمرو عبدالوهاب عمار1461

مستجدمريم دمحم حسن امام1462

مستجدمريم دمحم شبل عبدالمنعم1463

مستجدمريم مصطفى محمود حسن الرميدى1464

مستجدمريم ممدوح رفاىع عبدالحميد1465

 النحاس1466
ى
مستجدمريم نجاح الوردان

ى وهدان يسن الشيىح1467 مستجدمريم يارس امي 

مستجدمصطفى احمد السعيد دمحم زايد1468

مستجدمصطفى احمد عبدهللا عفيفى عىل بركات1469

مستجدمصطفى احمد دمحم مصطفى عالم1470

مستجدمصطفى اسماعيل دمحم سيد احمد1471

 السيد سلطان1472
ى
مستجدمصطفى السيد اليمان

مستجدمصطفى شهاب الدين منصور دمحم1473

مستجدمصطفى عبدالنارص رمضان عبدالوهاب1474

مستجدمصطفى محمود اسماعيل ابراهيم1475

قاوى1476 مستجدمصطفى محمود مرىس حامد الشر

مستجدمصطفى مرىس عبدالمجيد مرىس1477

ى1478 ى دمحم حسي  مستجدمنار ابراهيم حسي 

مستجدمنار عادل احمد قابيل1479

قاوى1480 مستجدمنار دمحم ابراهيم دمحم الشر

مستجدمنار دمحم اسماعيل مصلىح اسماعيل1481
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مستجدمنار مسعد رمضان مسلم1482

مستجدمنال خالد الدساوى سليم1483

مستجدمنه هللا احمد عبدالمعبود السيد1484

مستجدمنه هللا انس حسبى سالمة1485

مستجدمنه هللا جمال احمد سليمان مطر1486

مستجدمنه هللا جمال رجب الرفاىع1487

1488
ى
مستجدمنه هللا سيد سعد دسوق

مستجدمنه هللا طلب مختار بيوىم1489

مستجدمنه هللا عبدالحميد صابر دمحم1490

مستجدمنه هللا عمرو دمحم متوىل1491

ى1492 مستجدمنه هللا فتىح احمد حسي 

ى السيد1493 مستجدمنه هللا ماجد فتىح حسي 

ى عبدهللا خطاب1494 مستجدمنه هللا دمحم امي 

مستجدمنه هللا ممدوح عىل محمود1495

مستجدمنه نزيه عمر عبدالغبى1496

مستجدمبى عبدالمنعم السيد دمحم عبدالخالق1497

ى احمد1498 مستجدمبى كرم محمود حسني 

مستجدمبى دمحم دمحم عبدهللا جلجل1499

مستجدمنب  نبيل منب  رياض فرج1500

مستجدمها احمد عبدالمنعم جوده عبداللطيف1501

مستجدمها عبدالعال عبدهللا هالل حماد1502

مستجدمهند فهيم عبداللطيف عباس1503

مستجدىم عادل دمحم عىل عيسوى1504

مستجدىم عبدالحكيم عبدالعاىط محمود1505

مستجدىم عالء عبدالستار نجدى1506

مستجدىم نبيل سعد السيد عبدالجليل1507

مستجدميار عبدالجبار عيىس الالمىع دمحم1508

مستجدميار محسن دهشان يونس1509

ام هشام كمال شفيق1510 مستجدمب 

نا ايمن دمحم عبدالفتاح عطيو1511 مستجدمب 

نا دمحم احمد كامل عمر1512 مستجدمب 

نا وليد شامخ البابىل عىل1513 مستجدمب 

مستجدمينا رزق مكرم جرجس ابراهيم1514

مستجدمينا يونان مسعد صليب1515

مستجدناهد عبدالمعىط دمحم هالل النجار1516

مستجدندا الشحات عبدالغفار ابراهيم شميس1517

ى ابراهيم دمحم المنىس1518 مستجدندا حسي 
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مستجدندى ابراهيم السيد سالم1519

ف عبدالفتاح عبدالعظيم1520 مستجدندى ارسر

ف دمحم السباىع حمده1521 مستجدندى ارسر

مستجدندى ايهاب احمد الزيبى1522

كه1523 مستجدندى جمال عبدالحميد السيد رسر

مستجدندى حامد عزت ابراهيم1524

مستجدندى رمضان شبل عواض1525

مستجدندى صبىح ابراهيم المليىحر1526

مستجدندى طارق دمحم جاد همام1527

مستجدندى دمحم احمد عبدالوهاب1528

مستجدندى دمحم مصطفى جاد الموىل1529

مستجدندى نيازى عبدالرحمن نض1530

مستجدندى يارس كامل عبدالوهاب1531

ى ابراهيم سالمه سالمه1532 مستجدنرمي 

قاوى1533 مستجدنسمه دمحم فراج دمحم الشر

مستجدنشوى وليد عبدالسالم عبدالرحمن عبدالسالم1534

مستجدنض مسعد نض دمحم1535

مستجدنغم دمحم عبدالعزيز خليل بدران1536

مستجدنها حمدى صابر السحت1537

مستجدنهال سامح السيد خطاب1538

مستجدنور مجدى ابراهيم دمحم ابراهيم1539

مستجدنور نض شحاته عىل يوسف1540

 عبدالنبر دمحم1541
مستجدنورا رففى

مستجدنورهان احمد حامد دمحم موىس1542

مستجدنورهان ايمن ربيع السيد بيوىم1543

ى عبدالحميد دمحم1544 مستجدنورهان جمال امي 

مستجدنورهان رجاء دمحمكمال يوسف فرج1545

مستجدنورهان سيد رجب تهاىم1546

مستجدنورهان عاطف عبدالمجيد السيد عبداللطيف1547

مستجدنورهان عبدهللا عبدالوهاب عبدهللا1548

مستجدنورهان عصام دمحم عبدالفتاح النجار1549

مستجدنورهان عالء رمضان دمحم خميس1550

مستجدنورهان عمرو دمحم عبده البلقض1551

مستجدنورهان مجدى محسن اسماعيل1552

مستجدنورهان محمود محمود دمحم الخلفى1553

 مختار شكرى1554
ى
مستجدنورهان هان

مستجدنورهان هشام دمحم ابراهيم1555
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مستجدنورهان وليد فتح هللا محمود حماد1556

مستجدهاجر ابراهيم السيد ابراهيم1557

مستجدهاجر احمد شعبان عبدالفتاح عكاشه1558

ى1559 مستجدهاجر جمال عبدالمعز حساني 

مستجدهاجر خالد عبدالرازق مصطفى رزق1560

مستجدهاجر دمحم ابراهيم دمحم1561

يف1562 مستجدهاجر دمحم محمود احمد عبدالحليم رسر

مستجدهاجر محمود سيد سمب  محمود1563

مستجدهايدى عبدالسالم دمحم متوىل1564

مستجدهايدى عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح حفينه1565

مستجدهبه احمد عبدالحميد عبدالوهاب المتوىل1566

مستجدهبه هللا دمحم ابراهيم دمحم عبدالرحمن1567

ى السيد عبدالعزيز عبده1568 مستجدهبه بشر

ى1569 مستجدهبه دمحم دمحم البر

مستجدهبه نبيل حسن دمحم باخر1570

مستجدهدى اسامه فتىح الشاذىل1571

مستجدهدى خالد حسيبى السيد1572

1573
ى
مستجدهديه رضا دمحم حسان الغيان

مستجدهشام السعيد عبدالعظيم موىس دمحم1574

مستجدهشام نارص ثابت السيد زيدان1575

مستجدهنا رياض السيد الخطيب1576

مستجدهنا طه كمال السيد درويش1577

مستجدهند احمد فيصل خليل1578

ى جرجس واصف نجيب ابراهيم1579 مستجدهيلي 

مستجدوئام رضا دمحم البيوىم دمحم بدير1580

مستجدوالء دمحم عبدالستار احمد وفا1581

مستجدوليد ناخر ماجد عبدالخبب 1582

1583
ى
ف توفيق دمحم الشنوان مستجديارا ارسر

مستجديارا مصطفى عبدالعظيم صديق1584

ى ساىم عبدالمنعم النجار1585 مستجدياسمي 

1586
ى
ى سيد دمحم دمحم الفخران مستجدياسمي 

ى دمحم ابراهيم احمد حجاب1587 مستجدياسمي 

مستجديمبى احمد عبدالرحمن عىل1588

1589
ى
يف السعيد السيد الدسوق مستجديمبى رسر

مستجديمبى عبدالحميد الغريب عبده زين1590

ف رمزى حبيب1591 مستجديوستينا ارسر

 جابر غاىل1592
ى
مستجديوستينا عون
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مستجديوسف السيد ابراهيم دمحم احمد1593

مستجديوسف تامر غريب امام سالم الديب1594

مستجديوسف عادل دمحم محمود يوسف1595

ى ابراهيم1596  حساني 
مستجديوسف عفيفى

مستجديوسف فواد عبده شعيب1597

مستجديوسف مجدى سالمه يعقوب1598

مستجديوسف دمحم رشاد يوسف عبدهللا النجار1599

 حسبى دمحم1600
ى
مستجديوسف هان

مستجديوسف هشام دمحم زىك غرابة1601

ياحمد يشى دمحم دمحم1602
ى
باق

يارساء حسن دمحم حسن سند1603
ى
باق

قت ايمن دمحم بيوىم1604 يارسر
ى
باق

ى دمحم عمران1605 قت حاتم امي  يارسر
ى
باق

يالشحات احمد الشحات رمضان1606
ى
باق

يامينه عالء عبدالحليم طنش1607
ى
باق

يد1608 ى يانس جادهللا دمحم ابوالب 
ى
باق

يايمن احمد عدىل سالم العدل1609
ى
باق

يايمن دمحم احمد الجاوى1610
ى
باق

يبسنت دمحم لبيب زىك ابراهيم1611
ى
باق

يجالل طلعت جالل عباس1612
ى
باق

يحسن نض دمحم حسن نض1613
ى
باق

1614
ى
يرانا رافت دمحم السيد السنهون

ى
باق

يرنا ابراهيم احمد ابراهيم1615
ى
باق

يرنا فوزى دمحم عبدالقادر1616
ى
باق

ى1617 يزياد دمحم دمحم عبدالرسول حسي 
ى
باق

ى1618 يساره عىل احمد حسي 
ى
باق

يشهد رافت ابراهيم دمحم مسعود1619
ى
باق

يعزت دمحم عزت محروس1620
ى
باق

يعىل عصام الهادى عىل الحلىم1621
ى
باق

يدمحم حامد رمضان السيد هيبه1622
ى
باق

ى دمحم اسماعيل السيد1623 يدمحم حسي 
ى
باق

يدمحم حمدى دمحم عبدالحميد1624
ى
باق

يدمحم سعيد عبدالعال ابوالفتح شهاب1625
ى
باق

يدمحم طالل عبدالعاىط الدبيىك1626
ى
باق

يدمحم دمحم عبدالحميد الجابرى عزب1627
ى
باق

يمحمود قنديل مغاورى ابراهيم1628
ى
باق

مستجدمروان ايهاب سعيد دمحم1629
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يمريم ماجد احمد دمحم فرج1630
ى
باق

يمصطفى احمد دمحم كمال دمحم1631
ى
باق

يمبى اسماعيل السيد رمضان ربيع1632
ى
باق

يناريمان السيد توفيق عطيه1633
ى
باق

يهناء دمحم متوىل السيد مرىس1634
ى
باق

يوسام يارس احمد مصيلىح1635
ى
باق


