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 مالحظات الدرجة الرقم القومي االسم رقم الجلوس م
 بالحروف باالرقام

    -29907020103412- ابراهيم احمد محمد احمد الشيخ 1122732  1

    -30001092101119- ابراهيم خيرى على رمضان 1229734  2

    -30009292105276- ابراهيم يحيي ابراهيم السيد 1020852  3

    -30010012117531- د اشرف ابوالمجد الشاذلىابوالمج 1226508  4

    -30001300103376- احمد اشرف عبد العزيز صبرى اسماعيل 137784  5

    -30007072104039- احمد اكرم محمد فوزى عبدالعليم 1234651  6

    -29911160104874- احمد بدر محمد بدر 1023376  7

    -30101010103172- احمد حامد عوض سيد احمد 1321279  8

    -29905042101933- احمد حسين عبد القادر صادق 78500  9

    -30010260103873- احمد خالد عبدالفضيل اسماعيل 1224333  11

    -29911182102433- احمد خالد محروس جميل 1041691  11

    -30112262102693- احمد سعيد جمعة محمد 39724  12

    -29805240101898- لاحمد طارق محمد على الغال 179046  13

    -29908192102732- احمد عادل حسين عبد الرحمن 1015389  14

    -30008102102512- احمد عبدالرحمن محمود مصيلحى 1235287  15

    -30004092102211- احمد عبدالفتاح محمد يوسف 1234660  16

    -29909250109676- احمد على ابراهيم على ابراهيم رفاعي 171528  17

    -30002230102535- احمد فؤاد عزت مرسى 1163580  18

    -30009302109771- احمد ماهر عبد الفتاح محمد 1037622  19

    -29906172100099- احمد محمد ربيع زين الدين 1283240  21

    -30012060102174- احمد محمد صالح الدين محمد 1136954  21

    -29811242100295- احمد محمد محمد عبدالحكيم 1214804  22

    -30001010126895- احمد محمد ممدوح درويش 1283688  23

    -29907112100398- احمد مصطفى كامل احمد 1078063  24

    -30101248800998- احمد نادى جالل الدين عابد عثمان 1016936  25

    -29811222401094- احمد ناصر محمود عبدالعزيز 1364890  26

     عت عبد المجيداحمد ياسر رف 231167  27

    -30011022102075- احمد يوسف حسني سيد حمادي 1020002  28

    -29802212103231- ادهم رفعت محمد المنياوى محمد 77242  29

    -29910242102571- ادهم رمضان نمر عبد هللا 1023270  31

    -29909100101693- اسامه حسن رمضان يوسف 1172269  31

    -29804050101119- محمود علىاسامه محمد  1095242  32

    -30008210105773- اسر محمد ايمانى سعد محمود 1117441  33

    -29912240103638- اسالم عبد هللا عبد اللطيف محمد 1136965  34

    -30010292103476- اكرم احمد رشاد علي زيدان 1022671  35

    -30101132201019- اميز احمد يسين محمد 320768  36

    -30009160100577- انس احمد حسن رزق 1135353  37

    -30003102600332- ايليا منير حنا تاوضروس 1177022  38

    -30012202101278- ايمن حمدى عبدالعال علي عبد هللا 1214531  39

    -30006032102177- ايمن كامل محمد عقرب 40653  41

    -29901050101955- باسل عبدالقادر نصر الدين عبدالحي 1362028  41
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    -29908142102138- جعفر عصام محمود عبد الحميد كشاف 285121  42

    -30101162402272- حازم سعيد عبدالستار محمد 1233673  43

    -29906290100419- حازم محمود حسن على 1170774  44

    -30102012108771- حسام الدين محمد يوسف عبدالخالق 1234682  45

    -30004182102679- زين العابدين موسى حسام بهاء 234026  46

    -30002012308555- حسام حسن قاسم محمد 231057  47

    -30009182100872- حسام ممدوح بهلول محمد 229889  48

    -30002162102831- حسن اشرف حسن محمد 1041727  49

    -29904052103059- حسن عبد الرؤوف حسن على عبد العال 79807  51

    -30001012108215- سن عبد الرازق حسن عزتح 32221  51

    -30009022100051- حسين شريف حسين زيدان 20056  52

    -29904100105492- حسين مدبولى حسين عبدالمولى 1364224  53

    -30101122100257- حمزه محمد جمال محمد مرسى 230181  54

    -29812090101653- خالد عبد اللطيف سيد عبد اللطيف 1121608  55

    -30103162102158- خالد عبدالحميد محمد حسن المهدى 1225735  56

    -30001012130237- رائد ايهاب احمد يس احمد 1282176  57

    -29909262105439- رمضان محمد رمضان علي 1013831  58

    -30010192102499- زياد احمد محمد شعيب 1242362  59

    -29911110103931- بدالوهابزياد ايهاب فاروق احمد ع 1311851  61

    -29909202106851- زياد بهاء الدين كمال عبد القادر 1076647  61

    -30103132102072- زياد عبد الفتاح ابراهيم عبد الفتاح 1029638  62

    -30006202101375- زياد عصام محمد علي امين رجب 1028971  63

    -30009010113239- زياد عالء الدين محمود مصطفى 1147340  64

    -30006302100937- زياد هشام محمد صالح الدين فرج 1127649  65

    -29904280104995- زين العابدين محمد شافعى األنيرى 1115364  66

    -29901102105156- سامح عبدالرؤف محمد عفر 1291303  67

    -29912040105172- سعد عصام سعد احمد 1167025  68

    -30005232100679- ن سعيد ابراهيمسعيد حس 1022707  69

    -29808292101771- سيد محمد سيد محمد منيسي 1295953  71

    -29903240102977- سيد معتز محمد فتحى محمد 1116224  71

    -29912052104872- سيف الدين احمد مصطفى على 1032662  72

    -30012101701932- سيف الدين حاتم محمود منير 1141990  73

    -30004010106354- سيف الدين محمد سيد محمد 149736  74

    -30006142102296- سيف الدين هشام محمد محروس 1026072  75

    -29903022100733- سيف هللا محمد عبدالفتاح محمد الدالى 284108  76

    -30008220103612- سيف مأمون اسماعيل محمد 234104  77

    -30003220101774- يفىشهاب الدين محمد خلف عف 1234113  78

    -29912050103291- شهاب خالد على توفيق 116408  79

    -29911270101617- صابر محمد فوزى خطاب 1156258  81

    -30008280103557- ضياء احمد السيد السيد 1164194  81

    -29902042103791- طارق احمد حسن محمد 1032139  82
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    -30008052101838- عادل عاطف درويش محمود 225763  83

    -30003200104076- عبد الرحمن احمد عبد الجليل بخيت العدوى 147714  84

    -30103200103171- عبد الرحمن ايمن عبد الحكيم عبد ربه عابدين 1161780  85

    -30102140101631- عبد الرحمن سيد حجاج محمد عمران 1159989  86

    -29911300102532- عبد الرحمن شريف محمد هنوهم 1125375  87

    -30006172101952- عبد الرحمن ضياء عثمان عرابي احمد 22732  88

    -29901012125859- عمر عبد الرحمن عبد الفتاح عبد النبى 1079198  89

    -30102072103833- عبد الرحمن عماد علي غانم 1023168  91

    -30001222300194- عبد الرحمن عماد محمد محمد 1167021  91

    -30008050104058- عبد الرحمن محمد خليل حسن 1166194  92

    -30010012128371- عبد الرحمن محمود ابو الوفا ابراهيم 1023169  93

    -29909300113912- عبد الرحمن مصطفى سيد حسن الموان 134646  94

    -30004052101638- عبد الرحمن ياسر سيد كمال احمد 1089297  95

    -30101122102713- د هللا ابراهيم مندور ابراهيمعب 1022937  96

    -30010092100715- عبد هللا زينهم عبد الدايم حسن 1028496  97

    -29910160103677- عبد هللا طارق محمد محمد 1145385  98

    -30009020102596- عبد هللا هشام مصطفى على عبد الجواد 122866  99

    -29911042102093- لحميد جودهعبدالحميد احمد عبدا 1234707  111

    -30008111800532- عبدالحميد يوسف عبد الحميد عبد الفتاح كيالنى 1231824  111

    -30002010104456- عبدالرحمن احمد مصطفى احمد 1232320  112

    -30011060103875- عبدالرحمن انور عبدالعظيم محمد 1234140  113

    -30005182101237- يمعبدالرحمن توبه موسى ابراه 1232322  114

    -30006052102297- عبدالرحمن عمادالدين احمد مصطفى 1226997  115

    -30101162101736- عبدالرحمن محمد رمضان على هللا ابو عوف 1240862  116

    -30001200102895- عبدالرحمن محمد عبدالحميد جمعه زعرب 1029106  117

    -30006062100918- زعبدالعزيز جمال سالم عبد العزي 1037402  118

    -30005100104594- عبدهللا عبدالكريم ابراهيم محمد 1219173  119

    -30006160104298- عبدالهادى احمد سيد حسن 232329  111

    -29911082103734- عبدالوهاب ابراهيم عبدالوهاب موسى بدوى 1242550  111

     عالء الدين محمد محمد ربيع علي عبد هللا 95127  112

    -30004180101519- على حسن محمد سعيد محمد الساكت 1125120  113

    -29906020102851- على طارق ابراهيم يونس 1121453  114

    -30009292107031- عمر احمد خليل ابراهيم 14926  115

    -29912040104354- عمر احمد مختار خليل 1156826  116

     عمر خالد كامل عمار 129185  117

    -30008072100579- شريف حسن محمد عنايةعمر  1230347  118

    -29907052101594- عمر عادل رضوان محمد عبدهللا 1214860  119

    -30101010101919- عمر عبد الناصر على محمد محمد محبوب 1020997  121

    -30006230100333- عمر عبدالعزيز محمد محمد 1314242  121

    -30009140100678- عمر عيد محمد احمد ادم 1156425  122

    -29909040102733- عمر مجدى حسن ميهوب 1177503  123
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    -29905102101199- عمر مجدى محمد حسن كيالنى 1283290  124

    -29907040105756- عمر محمود صالح محمود 173965  125

    -29812202102631- عمرو على السيد محمد 1014112  126

    -30001012103671- فادى وافى ابراهيم خليل عبد هللا 1115953  127

    -29907222100776- فارس محمد سيد محمد 19878  128

    -29906230100932- فارس مصطفي احمد خليل 1174752  129

    -29907062102777- فاروق صابر محمود شحاتة 1079236  131

    -30007132102073- كريم ابراهيم عبد الكريم على محمد 1028876  131

    -30006190105337- حسين احمد محمدكريم سيد  1029020  132

    -30102132102491- كريم عالءالدين خيرى متولى 230401  133

    -30101252103592- كريم وائل ابراهيم ابراهيم 1041776  134

    -30006272101577- ماجد على السيد مرزوق عبد المجيد 1032458  135

    -30002222400454- محمد احمد خلف احمد 1037409  136

    -29912190105057- محمد احمد محمد عبد المقصود 1144577  137

    -30003238800076- محمد احمد محمود مصطفي حميد 28880  138

    -29909212100932- محمد اسامة محمد لطفى عبدالسالم 78453  139

    -29907050103298- محمد اسماعيل محمد اسماعيل 1166199  141

    -29904268800498- دمحمد اشرف احمد محمو 280620  141

    -30001011321373- محمد اشرف الديدامونى عبد العزيز 1077276  142

    -30004180104453- محمد اشرف عبد الحميد هاشم 1156340  143

    -29905150101532- محمد اشرف عبد الرؤف على 1169971  144

    -29906228800633- محمد انس سعد ابراهيم خليل 1212582  145

    -30009040102177- محمد ايمن راشد عبد العزيز 1149905  146

    -29904012206173- محمد بطل على محمد عبد العال 1135328  147

    -29903252105653- محمد حسين شريف جادهللا 281914  148

    -30001200106033- محمد حسين محمد بدوي 1147403  149

    -30009080100975- محمد حماده شفيق عبدالرحمن 1223377  151

    -29806042101412- محمد رجب عبد ربة حسن 1094944  151

    -29803072100276- محمد سعيد باهي حسين 1082766  152

    -29911250106531- محمد سعيد سعد مصطفى 1166077  153

    -29707152100375- محمد سعيد عبد المطلب عبد هللا 1096014  154

    -30001012107294- حجازىمحمد سيد عبد الحميد محمد  1027773  155

    -29912130103535- محمد صابر على عبدالباقى 1317814  156

    -30005010110358- محمد صبرى احمد ابراهيم 1156862  157

    -30001062102714- محمد صبري عثمان حسين 1167028  158

    -29912060103672- محمد صالح محمد شلبى حسن 1135262  159

    -30010240104113- ق محمد رشاد محمدمحمد طار 1135351  161

    -29910012127575- محمد عاطف محمد عبدالوهاب 1285739  161

    -29909230101857- محمد عاطف محمد عمر عبد الفتاح 1281298  162

    -29801062101336- محمد عبد اللطيف عباس عبد اللطيف 1092442  163

    -30005272100515- محمد عبدالعزيز احمد عبدالعزيز 232272  164
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    -29911252101197- محمد عزت محمد متولى 1078993  165

    -30003210100532- محمد عصام محمد ابراهيم 1363298  166

    -30004020202599- محمد عمرو قاسم عبدالمعطى 1026241  167

    -30001010131953- محمد فايز محمد اسماعيل 1166284  168

    -30004130102735- محمد كرم رياض سيد 22843  169

    -30004060105278- محمد كمال عطيه رمضان 1022280  171

    -30005092100436- محمد مجدى جابر الفقى 1020674  171

    -30001240103398- محمد محمد احمد علي احمد 1172002  172

    -30004110102135- محمد محمد السعيد محمد 32021  173

    -30009120100272- على نصر محمد محمود احمد السعيد 1028541  174

    -30009222103071- محمد مرسى عبدالجيد مرسى 232341  175

    -30003010102557- محمد مصطفى سعيد محمد 1162678  176

    -29811012201351- محمد مصطفى محمود احمد 283366  177

    -30009300113615- محمد مصطفي يوسف محمد 1318404  178

    -30002032101299- عبد الموجود عبد العالمحمد ممدوح  1172898  179

    -29911192101559- محمد نور الدين سليمان محمد 1079329  181

    -30009020102952- محمد هانئ على محمد 1145323  181

    -30009300118013- محمد هاني كامل عبدهللا 1310906  182

    -30012232100594- محمد هشام السيد احمد 1022852  183

    -30006172100336- محمد وائل جمال الدين عبد العزيز 1020275  184

    -30005040104379- محمد ياسر محمود عبد الحميد 1020276  185

    -30009091401098- محمود احمد محمد عبد هللا 1162369  186

    -29910232104916- محمود سامى ابوالفتح جاب هللا 1234477  187

     ينمحمود سامي علم الد 244613  188

    -29912182102618- محمود شرف محمد عرفات اسماعيل 283999  189

    -29905012103338- محمود مجدي انور عبدهللا 1095249  191

    -30003168800111- محمود وليد محمود رجب 284004  191

    -30008050202211- مختار سامح مختار عنتر حسن الخولى 1218809  192

    -29904080103439- سماعيل سعد الدينمدثر الحسينى ا 1168695  193

    -30002070105397- مسلم عماد حمدى محمود 1121197  194

    -30101022103216- مصطفى ابراهيم سليم محمد بالل 1239841  195

    -30007270105474- مصطفى ابراهيم فتحي محمود حسن 1147443  196

    -30102252104471- مصطفي ابو القاسم احمد علي 1026085  197

    -29912080104934- مصطفى احمد عبد الغني محمود الكفافي 1077523  198

    -29806012106231- عيل محمد اسماعيل مصطفى اسما 1094933  199

    -30007300104354- مصطفى اشرف مصطفى احمد 1152533  211

    -29811230103671- مصطفى ايمن مصطفى محمود محمد 1214874  211

    -29908012112514- المه مصطفى حامدمصطفى س 1283222  212

    -29906302101475- مصطفى سيد احمد محمد سليمان 1285006  213

    -30001012103256- مصطفى عادل سيد محمد 22885  214

    -29903270102599- مصطفى عصام عبد الرحيم حسن 1118361  215
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 مالحظات الدرجة الرقم القومي االسم رقم الجلوس م
 بالحروف باالرقام

    -29802110102192- مصطفى على عبدالعظيم جاويش 78439  216

     مصطفي محمد مصطفي محمد 141461  217

    -30010220103056- مصطفى نصر خلف عبد العليم 1150211  218

    -29912110101552- معاذ سعيد محمد محمد النجار 1124526  219

    -30012012100593- معتصم جمال ابراهيم احمد الديب 1043242  211

    -29902132103057- ممدوح محسن محمد محمود ابوالعال 1080984  211

    -30009230103412- منصور محمد منصور حامد الخولى 1160558  212

    -29909298800419- المهاب جمال نظمى عبد هللا 1176284  213

    -30001012108576- ناصر احمد حسن عبد الكريم سالم 230674  214

    -30101130101734- نور عالء الدين عبد الفتاح عبد اللطيف 1026573  215

    -29906202100412- نور محمد هاشم صوفى 1079272  216

    -30008180100119- نورالدين محمود طه محمد 1131485  217

    -29903090101071- هادى اشرف السيد يوسف 1123265  218

    -29802142102739- هاشم محمد هاشم حسن احمد 1295638  219

    -29912040102912- هشام محمد غريب احمد 1321430  221

    -30007092103691- هشام مدحت جمال سالمان 1022575  221

    -30010170105354- ياسر محمد عبد هللا مهدي 1160097  222

    -30001010139091- يوسف احمد سعيد عبده صيام 1147530  223

    -29901252100535- يوسف اشرف منير محمد 77510  224

    -30004250101813- يوسف حسن سعد الدين ابراهيم 1320545  225

    -30003200100895- يوسف حسن محمد حسن 1317824  226

    -30007200100033- يوسف خالد عصفور عبد الحميد 1119764  227

    -30002050102359- يوسف خالد فؤاد احمد 1122836  228

    -29905150103551- يوسف رؤوف احمد جمال الدين 1364546  229

    -29912052101237- يوسف سامى محمد عبدالفتاح 1234796  231

    -30009051402296- يوسف سمير جمال السالوى 1320749  231

    -30007172103293- يوسف عزالدين عبدالوهاب حسن الكردى 1240119  232

    -30008280105878- يوسف عالء الدين حسن احمد 126714  233

    -30007122101591- يوسف علي حسين علي 1020362  234

    -29909210100072- الشريفيوسف عمرو على  1079862  235

    -30003122103351- يوسف مجدى معوض على 1232349  236

    -30005242102858- يوسف ممدوح سالم محمد عفيفى 232207  237

 


