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 رقم الجلوس االســـــــــم دحالة المٌ 

 4301 ابراهٌم شحات محمود احمد مستجد 

 4302 ابراهٌم كمال فوزى احمد مستجد 

 4303 ابوالحسن سٌد ابراهٌم على مستجد 

 4304 احالم شعبان ابو الفتح ٌسن مستجد 

 4305 احمد ابوبكر عبدالغنً بكر مستجد 

 4306 احمد جابر احمد دمحم مستجد 

 4307 احمد جمال عبد الكافً أحمد مستجد 

 4308 احمد خالد دمحم حسٌن مستجد 

 4309 احمد صالح الدٌن عبد الرضً احمد مستجد 

 4310 احمد طه احمد طه مستجد 

 4311 احمد طه حسٌن احمد مستجد 

 4312 احمد عبدالبالى أحمد عبدالخالك مستجد 

 4313 احمد دمحم ابراهٌم عثمان مستجد 

 4314 احمد مصطفى عبدالبارى دمحم مستجد 

 4315 احمد معوض منٌر اسماعٌل مستجد 

 4316 ادهم اسامه عدلى عارف مستجد 

 4317 اسراء سعٌد دمحم حسانٌن مستجد 

 4318 اسراء محمود ضٌف هللا محمود مستجد 

 4319 اسالم صبرى محمود حسن مستجد 

 4320 اسالم مصطفى كامل مناع مستجد 

 4321 سالم منصور عبدالستار االمٌنا مستجد 

 4322 اسالم هشام دمحم عبدالفتاح مستجد 

 4323 اسماء ابراهٌم بغدادى حسن مستجد 

 4324 اكرام عبدهللا دمحم عبدهللا مستجد 

 4325 االء دمحم محى الدٌن نجار مستجد 

 4326 الشاذلى جابر رزق سالم مستجد 

 4327 الشٌماء سالم بدرى سٌد مستجد 

 4328 امل ابراهٌم صالح عبدالماجد مستجد 

 4329 امل احمد حمٌدان عبدالعزٌز مستجد 

 4330 امٌره عبدالكرٌم دمحم طه مستجد 
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 4331 امٌنه اشرف دمحمالمنسى عوض مستجد 

 4332 اٌات مصطفى احمد حسانٌن مستجد 

 4333 اٌفا شنوده رٌاض شنوده مستجد 

 4334 سناٌه ابوزٌد جمعة ح مستجد 

 4335 اٌه دمحم عبدالراضً احمد مستجد 

 4336 بدر عبدالعظٌم على دمحم مستجد 

 4337 بشاٌر عبدالرحٌم ربٌعى عبد المحسن مستجد 

 4338 بطه احمد مدنى احمد مستجد 

 4339 بٌشوى عبده بخٌت روفائٌل مستجد 

 4340 تسنٌم ابوالحسن ٌوسف ابراهٌم مستجد 

 4341 سٌن عالمحازم حمدى ح مستجد 

 4342 حسام حسن عوض عبدهللا مستجد 

 4343 حسن حمدي دمحم حسن محمود مستجد 

 4344 حسن دمحم حسن عبدالسٌد مستجد 

 4345 حسٌن عبدالكرٌم حسٌن علً مستجد 

 4346 حنان باهى موسى عبد الجلٌل مستجد 

 4347 حنان حامد مصطفى دمحم مستجد 

 4348 حنان عاطف ركابى طه مستجد 

 4349 خلود حسن الماضى عبد الحمٌد مستجد 

 4350 خلود خالد عبدالفتاح عبدالباسط مستجد 

 4351 دالٌا مصطفى دمحم عبد العاطى مستجد 

 4352 دنٌا حسام ابراهٌم ابراهٌم مستجد 

 4353 دٌنا مرسى عبد الموجود فراج مستجد 

 4354 رحاب عٌسى لناوى محمود مستجد 

 4355 جابر احمد محمود رحمه مستجد 

 4356 رلٌه دمحم محمود دمحم مستجد 

 4357 روضه محمود ادرٌس عباس مستجد 

 4358 رٌهام ابراهٌم دمحم ابودوح مستجد 

 4359 زاٌد دمحم عوض بشٌر مستجد 

 4360 زٌاد اشرف حافظ هارون مستجد 

 4361 زٌاد رفعت دمحم عبدالمعبود مستجد 

 4362 ضوى زٌنب سعد دمحم مستجد 
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 4363 زٌنب صالح دمحم نور خلٌل مستجد 

 4364 زٌنب طارق احمد حسن مستجد 

 4365 زٌنب عبدالفراج فهٌم حسٌن مستجد 

 4366 زٌنب عبدالناصر دمحم مغازى مستجد 

 4367 زٌنب فوزى محمود حسن مستجد 

 4368 زٌنب مصطفى حامد مرسى مستجد 

 4369 ساره خالد على سٌد احمد مستجد 

 4370 سالمه خلٌفة عبدهللا اٌوب مستجد 

 4371 سحر جمعة على حسان مستجد 

 4372 سمر موسى عبدهللا موسى مستجد 

 4373 سها حسن جابر عبدالعزٌز مستجد 

 4374 سٌد نصر الدٌن السٌد عبد الحمٌد مستجد 

 4375 شروق سعد حفنى دمحم مستجد 

 4376 شولٌه رفاعً محمود حسن مستجد 

 4377 شٌماء خالد مصطفً مرسً مستجد 

 4378 صالح دمحم حسٌن محمود مستجد 

 4379 طه بخٌت هاشم علً مستجد 

 4380 عبدالرحمن اشرف عبدالحفٌظ دمحم مستجد 

 4381 عبدالرحمن دمحم فتحى عبدالعال مستجد 

 4382 عبدالرحٌم عبدالصبور حامد الطٌب مستجد 

 4383 حٌم علىعبدالرحٌم عٌد عبدالر مستجد 

 4384 عبدهللا احمد عبدهللا دمحم مستجد 

 4385 عبدهللا بدر الدٌن احمد محمود مستجد 

 4386 عبدهللا دمحم عمر أحمد مستجد 

 4387 عبدالوهاب شعبان حسن دمحم مستجد 

 4388 عال احمد طاهر سلٌمان مستجد 

 4389 عالء اسماعٌل دمحم على مستجد 

 4390 ٌم عٌسى دمحمعالء عبدالرح مستجد 

 4391 على دمحم احمد على مستجد 

 4392 علً دمحم شاذلً عطا مستجد 

 4393 على دمحم على سلٌمان مستجد 

 4394 عمر عبدالعزٌز حسب هللا السنوسى مستجد 
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 4395 عمر محمود عمر حسٌن مستجد 

 4396 عمر نصار دمحم عبدالظاهر مستجد 

 4397 عمرو دمحم مصطفى سعد مستجد 

 4398 فاطمه الزهراء أحمد بدرى مستجد 

 4399 فاطمه الزهراء صالح حسن مستجد 

 4400 فاطمه عبدالحكٌم عبده دمحم مستجد 

 4401 فاطمه عبدالعظٌم دمحم ابراهٌم مستجد 

 4402 فاطمه عزالدٌن دمحم مصطفى مستجد 

 4403 فٌروز مجاهد صالح احمد مستجد 

 4404 براهٌمكرٌم عبده دمحم ا مستجد 

 4405 كرٌم نوبى طه اسماعٌل مستجد 

 4406 كوثر مصطفى دمحم جادالرب مستجد 

 4407 كٌرلس عبدالمسٌح عطا هللا مستجد 

 4408 مؤمن سعٌد مصطفى السٌد مستجد 

 4409 دمحم ابوالحسن شاذلى دمحم مستجد 

 4410 دمحم ابوزٌد احمد ابوزٌد مستجد 

 4411 جٌد امٌندمحم احمد عبد الم مستجد 

 4412 دمحم جامع على دمحم مستجد 

 4413 دمحم جمال حسٌن ابراهٌم مستجد 

 4414 دمحم جمال على صدٌك مستجد 

 4415 دمحم حسٌن دمحم عبدالحفٌظ مستجد 

 4416 دمحم حمدى دمحم مكى مستجد 

 4417 دمحم حٌدر على موسى مستجد 

 4418 دمحم زكرٌا عبد الستار دمحم مستجد 

 4419 دمحم سٌد عبد العال سلٌم مستجد 

 4420 دمحم عبدالرحٌم دمحم عطٌت هللا مستجد 

 4421 دمحم عطٌه عبدالرحٌم كرمً مستجد 

 4422 دمحم عٌد دمحم احمد مستجد 

 4423 دمحم غرٌب محمود ابوبكر مستجد 

 4424 دمحم محمود شاكر محمود دمحم مستجد 

 4425 دمحم مصطفى انور دمرداش مستجد 

 4426 دمحم مصطفى دمحم حسب هللا مستجد 
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 4427 دمحم مصطفى محمود ٌسن مستجد 

 4428 دمحم منصور دمحم ماضً مستجد 

 4429 دمحم ناصر جابر خالد مستجد 

 4430 دمحم ٌوسف على عبدالممصود مستجد 

 4431 محمود اشرف دمحم المنٌر مستجد 

 4432 محمود سعٌد حامد عٌسى مستجد 

 4433 محمود سٌد احمد ادم ستجدم 

 4434 محمود صبرى محمود دمحم مستجد 

 4435 مرفت امٌن عبدالفتاح عبدالحافظ مستجد 

 4436 مروان اٌمن ابراهٌم دمحم مستجد 

 4437 مروه عبدالوهاب نعٌم ٌسن مستجد 

 4438 مصطفى جمال عبد السالم دمحم مستجد 

 4439 مصطفى صالح عبد الباسط حسن مستجد 

 4440 مصطفً عامر دمحم علً مستجد 

 4441 مصطفى فتح هللا عبد العزٌز ركابى مستجد 

 4442 منار حسٌن عبدهللا ابراهٌم مستجد 

 4443 منار صالح حربى احمد مستجد 

 4444 منار على حسٌن على مستجد 

 4445 منه هللا عبد الرحٌم دمحم مستجد 

 4446 لجوادمى احمد عبد العزٌز عبد ا مستجد 

 4447 نادٌن دمحم مصطفى ابو الحسن مستجد 

 4448 ندي سعٌد عبده متلمح مستجد 

 4449 نورهان اسماعٌل سعدى دمحم مستجد 

 4450 هاله منصور دمحم عمر مستجد 

 4451 هبه هللا هشام حسن مهدى مستجد 

 4452 هبه صدٌك حسن دمحم مستجد 

 4453 هناء رمضان دمحم عبد النعٌم مستجد 

 4454 وصال محمود جامع احمد مستجد 

 4455 ٌارا احمد محمود دمحم مستجد 

 4456 ٌارا سٌد صادق احمد مستجد 

 4457 ٌارا دمحم حسن دمحم مستجد 

 4458 ٌسرا رمضان سعد عمر مستجد 
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 4459 ٌسرا دمحم عبدالستار دمحم مستجد 

 4460 ٌمنى ممدوح طه دمحم مستجد 

 4461 ب عبدالراضى علىٌوسف غرٌ مستجد 

 4462 ٌوسف معمر المذافى سعد الدٌن احمد مستجد 

 4463 اروه احمد عباس جٌالنى باق 

 4464 ارٌج ٌوسف عبدالعزٌز دمحم توفٌك باق 

 4465 امٌرة دمحم سٌد عدلى باق 

 4466 شٌرٌن محمود احمد حسن باق 

 4467 كرٌمة احمد محمود منصور باق 

 4468 ادفاوى دمحمدمحم محمود  باق 

 4469 منه هللا ٌوسف مهنى ثابت باق 

 4470 هدرا رفعت نصٌف بشٌر (2ق خ ) 
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