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 مالحظات الدرجة الرقم القومي سماال رقم الجلوس م
 بالحروف باالرقام

    -30007260104054- ابراهيم ناصر ابراهيم بخيت 129637  1

    -29904020104991- احمد السيد عطيه عبد الحميد 174711  2

    -30101220102799- احمد ايهاب احمد صادق 162624  3

    -29807212101052- احمد حيدر احمد زكي 93067  4

    -30102052100196- احمد سامح عبد النبى فؤاد 28282  5

    -30006252103875- احمد شعبان احمد صالح 233866  6

    -30005192100352- احمد عبد العزيز ربيع عبد العزيز 29375  7

    -29909010102518- احمد عالم احمد محمد 284079  8

    -30004200102614- احمد عيد فوزى على 1034819  9

    -29904020101852- احمد محسن حسن على محمد 175186  11

    -30001012103612- احمد محمد عبد هللا ابو المجد 77891  11

    -30004030100654- احمد مصطفى محمد بدر الدين 1324573  12

    -29903040103294- احمد مصطفى محمد بسطاوى 123515  13

    -30004222102499- الغنىادهم احمد معوض عبد 1240071  14

    -29906210101754- ادهم عباس عشماوي عباس 118956  15

    -29901012139337- اسالم سعد محمد البكري 49292  16

    -30006112101473- اسالم محمود ابراهيم فهيم 41714  17

    -30002120105636- اسماعيل ايمن اسماعيل عبد العزيز 156789  18

    -30009162500297- وزى انور زهرىانور ف 223227  19

    -29908010113831- حسن هانى ادريس خليل 171790  21

    -30002140105012- حسين باسم حسين ابراهيم 29131  21

    -30008170103357- خالد احمد يوسف عفيفى 1131056  22

    -30009200108479- رئبال فادى عبد هللا البسطويسى 119508  23

    -29907232101835- د طارق محمد كامل احمدزيا 282935  24

    -29609042102818- زياد محمود عبد المجيد حاج على 91531  25

    -30001250107456- سيد محمد رجب احمد النساج 164189  26

    -30008202100738- سيف الدين احمد ثابت على حسين 1039621  27

    -30002272102454- شهاب الدين احمد نورالدين احمد 234110  28

    -30007250106911- شهاب صفوت يسرى حسنين 224525  29

    -29908210106414- عبد الرحمن اشرف عبد العظيم علي 128723  31

    -30001052103992- عبد الرحمن السيد سليمان السيد 28695  31

    -30001012127376- عبد الرحمن النميرى ابراهيم محمد 36248  32

    -30001012118911- د الرحمن مجدى احمد امامعب 1044376  33

    -30012100105554- عبد هللا يحيى محمد هاشم 122114  34

    -30010010120411- عبدالرحمن حسين مطاوع حسين 222490  35

    -30007081303877- عبدالوهاب احمد عبدالوهاب بكر 321160  36

    علي بدر الدين احمد عبد العظيم 45266  37
 من التاجيل شخصي وسمات اضافة

    -30101091400435- على عماد على ابراهيم 133107  38

    -30001270100733- على محمد ابراهيم على 219329  39

    -29905092101055- عمر احمد يوسف احمد 283360  41
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    -30009092100393- عمر خالد احمد عبد ربه 74230  41

    -29805072103693- عمر سعيد عبد الرحمن معداوى 92014  42

    -29810260104536- عمر سمير محمد ناصف غريب 1364359  43

    -30005200106438- عمر عماد الدين سمير حسن 29430  44

    -29704250100236- عمر محمد حلمى محمد 1173789  45

    -30101130100355- عمر محمد سعيد تهامى 129715  46

    -29911030100796- لسميععمر محمد عبدالحليم عبدا 365909  47

    -30101200102334- عمرو توكل عبدالوهاب محمد عطيه 315090  48

    -30012152100658- كريم حسين سيد حسن 20630  49

    -30009282101256- كريم مصطفى محمد مصطفى السبكى 232332  51

    -30007220101737- مؤمن شريف محمد السيد محمد شريف 161757  51

     مازن سيد فتحي حسانين 218243  52

    -29911202104438- محمد احمد مغازى جمعه 41778  53

    -29909300119015- محمد احمد يوسف محمد 162088  54

    -29909302102233- محمد اسامه عبد الخالق عبد الحميد 146812  55

    -30010021701114- محمد اشرف محمد عبد العزيز دحروج 22541  56

    -30002140105918- محمد حسن مصطفى محمد 224900  57

    -30001012115017- محمد طارق احمد عبدالكريم 241389  58

    -30006222102017- محمد عبدالعظيم توفيق عبدالعظيم 235464  59

    -30002092101999- محمد عبدالمجيد محمد عبدالمجيد 1227062  61

    -30012262101412- محمد عبدالمنعم محمد عابد 1230535  61

    -29911221702257- محمد فتحى محمد حجازى 39644  62

    -30010028800517- محمد ماجد مصطفى احمد اسماعيل 234440  63

    -30101080101479- محمد محمود شحاته محمد 144369  64

    -30003230100377- محمد مصطفى جمعه سيد 22846  65

    -30008142101012- محمد منتصر السيد ابراهيم 41440  66

    -29908052100616- محمد هانى محمد على 92338  67

    -30005202104491- محمود احمد عبدالغنى عبدالحليم 226219  68

    -30004012111215- محمود على محمود على 78089  69

    -30010010114152- محمود محمد امين النجدي السيد 155865  71

    -29809010110231- د الحليممحمود محمد محمود عب 176277  71

    -30005090102415- محمود محمد نبيه بدران 134814  72

    -30010150200938- مروان احمد محمود رمضان 161599  73

    -29910250102572- مصطفى اشرف محمود السيد 164260  74

    -30009030100419- مصطفى قاسم لولى عبده 314334  75

    -30005218800056- ال محمدمصطفى نبيل كم 219342  76

    -30102120101295- معاذ حسن محمد السيد على 137365  77

    -29904262101873- المهدي يحي عيد سيد سيد عامر 44082  78

    -30011200106071- نور الدين عوض بدوى عوض 137067  79

    -30007110103335- هارون احمد محمود على 143965  81

    -30012182102337- ف الدين محمد محمودياسين سي 226269  81
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    -30007160104537- يحيى حسام عبد المجيد منصور الزيات 89299  82

    -29907270101032- يحيى هانى يحيى حامد 283372  83

    -30007250108337- يوسف ابراهيم عبد اللطيف محمد 144546  84

    -30001210100173- يوسف اشرف جمال صالح 141725  85

    -29908250100117- يوسف خالد علي عبد هللا 119380  86

    -30007072101994- يوسف سعيد حنفى محمد 20395  87

    -30006252103891- يوسف شعبان احمد صالح 234599  88

    -30010152103891- يوسف صالح عبدالحميد جمعه محمد 226280  89

    -30001030100736- يوسف عمرو مصطفى السجينى 18776  91

    -30007270103757- يوسف عيد يوسف محمد 145805  91

    -29903248800118- يوسف محمد المحمدى رزق 79937  92

     يوسف محمد عبد اللطيف  232312  93

    -30002010104499- يوسف محمد منصور زكي حسين 121398  94

    -30005212100036- يوسف مصطفى عبدالسالم سليمان 234620  95

    -30008142103279- يوسف ممدوح عزوز حسين 232294  96

    -29909272102799- يوسف منير محمد عبد الحليم 77341  97

    -30001090100131- يوسف هيثم رشوان ابو الحسن 119601  98

 

 


