
 0202-0202تشعٌب طالب الفرقه االولى 

 2شعبه 

 م  اسم الطالب

 2 ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم فخر الدٌن ابراهٌم

 0 ابراهٌم اشرف عبدالسمٌع ابراهٌم الخولى

 3 ابراهٌم بٌومً فوزي عبدالعال

 4 ابراهٌم حمدى ابراهٌم عبدالمجٌد

 5 ابراهٌم حمدى عقل محمود السٌد

 6 ابراهٌم محمدابراهٌم خالد 

 7 ابراهٌم سلٌمان محمد عبدالرحمن

 8 ابراهٌم طارق محمد سالم

 9 ابراهٌم فارس اسماعٌل محمود خلٌل

 22 ابراهٌم محمد على عثمان

 22 ابراهٌم مصطفى محمد عبدالمؤمن

 20 ابراهٌم نبٌل فتحى الحسٌنى

 23 ابراهٌم ٌاسر ابراهٌم حسن

 24 ٌوسفابراهٌم ٌسرى السٌد رفاعى 

 25 احمد ابراهٌم عبدالحكٌم ابراهٌم

 26 احمد ابراهٌم فوزى عبدالرحمن

 27 احمد احمد سٌد شحات

 28 احمد اسامة سعٌد عزب السٌد

 29 احمد اسالم عبدالفتاح محمد حسن البمبى

 02 احمد اشرف احمد ابراهٌم

 02 احمد اشرف احمد بٌومى محمود

 00 احمد اشرف جمعة ابوالفضل

 03 احمد اشرف محمد المهدى سالم خاطر

 04 احمد اكرم السٌد الطوخى

 05 احمد السٌد احمد عبدالفتاح النجار

 

 

 

 

 

 



  0شعبه 

  .2 احمد السٌد عبدالعظٌم السٌد فرج

  .0 احمد السٌد كامل السٌد

  .3 احمد امجد محمد شاهٌن

  .4 احمد اٌمن احمد ابراهٌم محمد

  .5 احمد اٌمن احمد امٌن احمد

  .6 اٌمن عبدالسمٌع عبدالواحداحمد 

  .7 احمد اٌمن عبدالمحسن ابراهٌم

  .8 احمد اٌمن عطٌه فرغلى

  .9 احمد اٌهاب عبدالرازق مدبولى

  .22 احمد اٌهاب عبدالمحسن ابراهٌم عبدالداٌم

  .22 احمد بدران احمد محمد رزق

  .20 احمد بهاء محمد ٌوسف محمد علً

  .23 احمد جمال ابو الفتوح محمد

  .24 ابوالمكارم دسوقىاحمد جمال 

  .25 احمد جمال شدٌد سلٌمان موسً

  .26 احمد جمٌل محمد عبدالحلٌم رضوان

  .27 احمد جمٌل موسى عبده

  .28 احمد حسام احمد محمد على زغاري

  .29 احمد حسام احمد محمد علً زغاري

  .02 احمد حسام محمد سٌد احمد

  .02 احمد حسن ابراهٌم محمد عفٌفى

  .00 احمد حسٌن سٌد احمد

  .03 احمد حمدى بشرى عرفه عفٌفى 

  .04 احمد خالد احمد عبد الخالق

  .05 احمد خالد احمد متولى احمد

 

 

 

 

 

 

 



 3شعبه 

  .2 احمد خالد موسى عبدالرؤوف

  .0 احمد رافت عبدهللا حسب النبى

  .3 احمد رافت عبدهللا حسب النبً

  .4 احمد ربٌع رجب عبدالهادى

  .5 احمد رضا احمد ابراهٌم رواش

  .6 عبدالكرٌم محمداحمد رضا فتحً 

  .7 احمد رضا محمد عبدالعظٌم

  .8 احمد سامح سالمة عبدالفتاح

  .9 احمد سامح محمد زكى

  .22 احمد سامً عبدالهادي عبدالهادى هالل

  .22 احمد سامى عطٌه عبدالفتاح ابوطالب

  .20 احمد سعد عبدالحمٌد على الشهالى

  .23 احمد سعد عبدالعظٌم احمد

  .24 احمد سعٌد عبدالمحسن محمد عابد

  .25 احمد سعٌد متولى مصطفى السرسى

  .26 احمد سعٌد محمد عفٌفى البربرى

  .27 احمد سعٌد نعمان نصر

  .28 احمد سلٌمان ٌحٌى غنٌم

  .29 احمد سمٌر شعبان محمد شعبان

  .02 احمد سمٌر صبرى السٌد الشاذلى

  .02 احمد سمٌر عبدالعال ابراهٌم اسماعٌل

  .00 احمد سمٌر محمد عبدالوهاب الشٌخ

  .03 الدٌباحمد سمٌر مصطفى 

  .04 احمد سٌد ابراهٌم محمود

  .05 احمد سٌد محمد على ابوعٌشه

 

 

 

 

 

 

 



 4شعبه 

  .2 احمد شحاته محمود السٌد شحاته

  .0 احمد شرٌف احمد سلٌمان المرٌجى

  .3 احمد شرٌف سعٌد عبدالحمٌد ابوالعزم

  .4 احمد صفوت عبدالاله محمود

  .5 احمد صفوت محمد صالح محمد

  .6 احمد احمد ضٌاء فتحى عبدالفتاح سٌد

  .7 احمد طارق عبدالحمٌد صبٌح

  .8 احمد طارق فرج ابوالسعود

  .9 احمد طاهر السٌد عبدالجواد

  .22 احمد طاهر على سلٌمان على

  .22 احمد طلعت عزت محمد خلٌفه

  .20 احمد عادل طه عبدهللا

  .23 احمد عادل عبدالفتاح عفٌفى

  .24 احمد عادل فتوح عواد ابراهٌم

  .25 احمد عادل محمد صالح الدٌن السٌد

  .26 احمد عادل محمود عبدالمحسن

  .27 احمد عارف كرم احمد عوض

  .28 احمد عاطف الشحات عبدالغنى عمارة

  .29 احمد عبدالحلٌم جودة عبدالحلٌم

  .02 احمد عبدالعزٌز حسن عبدالعزٌز سالمه

  .02 احمد عبدالعزٌز محمد عبدالمنعم

  .00 احمد عبدالقادر حسانٌن عبدالقادر

  .03 احمد عبدهللا ابراهٌم محمد

  .04 عبدهللا حامد عبدهللا احمد

  .05 احمد عبدالمنعم محمود احمد الوكٌل

 

 

 

 

 

 

 



 5شعبه 

  .2 احمد عبدالهادى عبدالفتاح عبدالسالم المعالوى

  .0 احمد عرابً ابراهٌم محمد سلٌمان

  .3 احمد عزت رمضان محمود

  .4 احمد عصام عبدالفتاح على

  .5 احمد عصام معوض عبدالفتاح

  .6 احمد عفٌفى خمٌس عفٌفى بحٌرى

  .7 احمد عفٌفى عبدالفتاح عفٌفً

  .8 احمد عكاشة محمد محمد

  .9 احمد عالء انور مصلحى

  .22 احمد عالء عبداللطٌف عبدالعزٌز

  .22 احمد على احمد على مصطفى الدعجانى

  .20 احمد علً عبدالرسول منصور

  .23 احمد على عبدالقادر برهام

  .24 احمد عماد احمد عبٌد

  .25 احمد عماد عبدالهادى محمد احمد

  .26 عماد محمود محمد سالمان احمد

  .27 احمد عواد عواد عبدالفتاح محمد الشلقانى

  .28 احمد فاٌد شحاتة فاٌد

  .29 احمد فتحى عبدالخالق عبدالمعطى الفقى

  .02 احمد فتحً محمد احمد السعداوى

  .02 احمد فرحات محمد صالح عبدالرحمن

  .00 احمد لطفى عطا عبدالعظٌم بٌومى

  .03 احمد ماهر احمد على محمود

  .04 ماهر السٌد محمد سٌفاحمد 

  .05 احمد مجدى راضى سعداوى محمود

 

 

 

 

 

 

 



 6شعبه 

  .2 احمد مجدى محمد احمد

  .0 احمد مجدي موسى تهامى موسى

  .3 احمد محمد ابراهٌم محمود

  .4 احمد محمد ابو سرٌع السٌد

  .5 احمد محمد ابوسرٌع السٌد

  .6 احمد محمد احمد ابراهٌم دسوقى

  .7 احمد محمد احمد ابو العال سالمه

  .8 احمد محمد احمد حسن

  .9 احمد محمد احمد سٌد ابراهٌم

  .22 احمد محمد امٌن امٌن محمد

  .22 احمد محمد جوده بدوى

  .20 احمد محمد حافظ حافظ

  .23 احمد محمد حسن مختار حسن

  .24 احمد محمد حٌدر محمد عالم

  .25 احمد محمد سالم عبد الرحمن قندٌل

  .26 احمد محمد طلعت ابراهٌم

  .27 محمداحمد محمد عبد الغنى 

  .28 احمد محمد عبدالجلٌل محمد العشماوى

  .29 احمد محمد عبدالجواد محمد

  .02 احمد محمد عبدالرحمن محمد الشٌخ

  .02 احمد محمد عبدالستار احمد خلٌل

  .00 احمد محمد عبداللطٌف محمد

  .03 احمد محمد عبدهللا سالم

  .04 احمد محمد عبدالمعطً السٌد ابوزٌد

  .05 سلٌماناحمد محمد عبدالهادى عبدالفتاح 

 

 

 

 

 

 

 



 7شعبه 

 

  .2 احمد محمد عطٌة محمد غمرى

  .0 احمد محمد على محمد كمشٌش

  .3 احمد محمد على محمد كمشٌش

  .4 احمد محمد عواد امام

  .5 احمد محمد فرحات عبدالهادى علً

  .6 احمد محمد محمد عبدالسالم

  .7 احمد محمد محمد محمود عبد القوى دروٌش

  .8 احمد محمد موسى عبدالفتاح

  .9 محمود احمد مغربى حسن احمد

  .22 احمد محمود عبدالحلٌم جمعه حسانٌن

  .22 احمد محمود عبدالحلٌم جمعه حسانٌن

  .20 احمد محمود عبدهللا ابوالسعود

  .23 احمد محمود محروس احمد ٌوسف

  .24 احمد محمود مغاورى السٌد البهجـــــً القلشً

  .25 احمد مدبولً احمد متبولً

  .26 احمد مدحت بسٌونى عبدالرازق

  .27 احمد مدحت حسن عبدالصادق

  .28 احمد مصطفً بحٌري بدر

  .29 احمد مصطفى عٌسى عبدهللا منصور

  .02 احمد مصطفى عٌسى عبدهللا منصور

  .02 احمد ممدوح السٌد محمود

  .00 احمد ممدوح حسن على البربرى

  .03 احمد مهدى محمود رمضان امام عشرى

  .04 احمد نادر صبرى توفٌق محمد

  .05 احمد نادر على ابراهٌم غنٌم

 

 

 

 

 

 



  8شعبه 

  .2 احمد نبٌل سعٌد عبده محمد

  .0 احمد نبٌل عبدالكافً محمد حسنٌن

  .3 احمد نصر صالح عزام السٌد

  .4 احمد هانى مصطفى موسى خاطر

  .5 احمد وائل جوده فرجانى هشله

  .6 احمد وائل عبداللطٌف احمد مصطفى

  .7 احمد وائل محمد سامى على محمد زاٌد

  .8 احمد وحٌد عبدالحلٌم ابراهٌم

  .9 احمد ولٌد احمد احمد الجمل

  .22 احمد ولٌد احمد بكري

  .22 احمد ٌاسر احمد اسماعٌل

  .20 احمد ٌاسر احمد محمد احمد

  .23 احمد ٌاسر محمد احمد

  .24 احمد ٌحى محمد محمد بشٌر

  .25 احمد ٌسرى محمد ابو العال

  .26 احمد ٌوسف عبدهللا ابراهٌم

  .27 ادهم احمد عبدالعظٌم السٌد رضوان

  .28 محمد رضا عبداللطٌفادهم اسامه 

  .29 ادهم اشرف سلٌمان عطٌه قرطام

  .02 ادهم محمد عبدالحمٌد عبدالفتاح سلٌمان

  .02 ادهم محمد عبدالحمٌد عبدالفتاح سلٌمان

  .00 ادهم محمد عبدالغنى محمد

  .03 ادهم محمد عبدالمقصود السٌد

  .04 ادهم محمد عبده ابراهٌم

  .05 ادهم محمد عطٌه بركات عبدالتواب

 

 

 

 

 

 

 



 9شعبه 

  .2 ادهم محمد على السٌد على مسعود

  .0 ادهم ناصر صابر مصطفى شحاته

  .3 اسامة جمال معاذ حسنٌن فرج

  .4 اسامة محمد طه محمد عسل

  .5 اسامة هاشم على عبدالمعطى خلٌفه

  .6 اسامه صالح الدٌن محمود محمد

  .7 اسالم اشرف محمد جوده حسن

  .8 اسالم اٌمن شعبان عبدالرحمن

  .9 اسالم خالد فتحً محمد

  .22 اسالم سعٌد محمد على احمد قاسم

  .22 اسالم صبرى امٌن محمد

  .20 اسالم عصام حسٌن عبدالعاطى السٌد

  .23 اسالم محمد الطوخى عبدالمقصود ابوحنفى

  .24 اسالم محمود محمود جبر ابراهٌم

  .25 اسالم مصطفى حسنى السٌد احمد

  .26 اسالم ولٌد امام هاشم

  .27 اسماء جابر علٌوه محمد حنفى

  .28 هللا عبدالخالق شهٌباسماعٌل فضل 

  .29 اسماعٌل محمد فاروق على سرحان

  .02 اشرف حافظ عبدالعظٌم احمد

  .02 اشرف خالد محمد غنٌمى محمد

  .00 اشرف شرٌف حلمى احمد جاد

  .03 السٌد ابراهٌم السٌد عبد الرحمن عودة

  .04 السٌد امام السٌد امام محمد زٌد

  .05 السٌد خالد السٌد حسن

 

 

 

 

 

 

 



 22شعبه 

  .2 السٌد البسطوٌسىالسٌد رأفت 

  .0 السٌد محمد الطوخى السٌد عبدالمحسن وهبه

  .3 السٌد ولٌد السٌد احمد الحجار

  .4 السٌد ولٌد فؤاد السٌد زٌدان

  .5 امام حمادة امام اسماعٌل

  .6 امام رضا السٌد احمد المشتولى

  .7 امام رضا السٌد احمد المشتولى

  .8 امٌر ابراهٌم لبٌب سعد

  .9 امٌن حافظ امٌن علً

  .22 انور محمد نور الدٌن محمد عبدالعزٌز

  .22 اٌاد ٌاسر صالح مصطفى

  .20 اٌمن سعٌد محمد السٌد المسلمانى

  .23 اٌهاب احمد محمد عبدالرحٌم

  .24 باسل احمد حسنى محمد غٌطاس

  .25 باهى رضا احمد الصٌاد ابوزٌد

  .26 باهى محمد السٌد احمد احمد

  .27 بكر احمد عبدالعزٌز احمد ابراهٌم

  .28 العظٌم طه سٌد احمدبهاء اسامه عبد 

  .29 بوال عماد حنا ابراهٌم

  .02 بٌومً مجدي بٌومً عٌسً

  .02 تسنٌم سمٌر محمد عبد الحمٌد فرج

  .00 تقى اشرف جوده احمد السٌد

  .03 تقى هللا محسن ابو الفتوح محمد شلبى

  .04 توفٌق اٌمن توفٌق فرج

  .05 ثابت مصطفى ثابت على

 

 

 

 

 

 

 



 22شعبه 

  .2 جالل حازم جالل محمود

  .0 محمد احمد جالل دسوقىجالل 

  .3 جلٌبٌب محمود محمد محمود

  .4 جمال عبدالحمٌد محمد جمال الدٌن عبدالحمٌد

  .5 جمال محمد جمال نافع بدوى

  .6 جوده احمد جوده عبدالفتاح

  .7 جوده على جوده على عطٌه

  .8 جوده على جوده على عطٌه

  .9 حازم اٌمن عٌد عربى باظه

  .22 حازم رضا جودة عبدالنبً

  .22 امٌن فرج شلبى حازم صالح

  .20 حازم محمد محمدى محمد

  .23 حسام الدٌن حماده سلٌمان فتح هللا

  .24 حسام شرٌف محمد احمد

  .25 حسام عادل سٌد احمد مسعود

  .26 حسام عادل محمود ٌوسف نصر الدٌن

  .27 حسام عصام عبدالشافً علٌوه

  .28 حسام فؤاد لبٌب نصار

  .29 حسام محمد السٌد احمد الشاذلً

  .02 محمدحسام محمود السٌد 

  .02 حسن احمد احمد محمد عمر

  .00 حسن ربٌع سٌد قرنى حسان

  .03 حسن عبدالستار حسن محمود مرسً

  .04 حسن عبدالعال حسن عبدالعال

  .05 حسن محمد عبده حسٌن الوكٌل

 

 

 

 

 

 

 



 20شعبه 

  .2 حسن محمود احمد ابراهٌم

  .0 حسن مصطفى نبوى دسوقى

  .3 حسٌن ابراهٌم عطٌه ابراهٌم

  .4 السٌد حسٌن احمد حسٌن سلٌمان

  .5 حسٌن احمد عواد احمد ابراهٌم ربٌع

  .6 حسٌن طارق حسٌن عطٌه

  .7 حسٌن عبدالفتاح ٌسن عبدالفتاح

  .8 حسٌن ٌوسف السٌد ٌوسف السٌسى

  .9 حماده شرٌف سالمه احمد

  .22 حمدى اشرف محمد رمضان عطٌه

  .22 حمدى محمد حمدى محمد عبد المعطى

  .20 خالد احمد السٌد عمر

  .23 عبدالفتاحخالد احمد بحٌري 

  .24 خالد سٌد حسن سٌد

  .25 خالد محمد ابراهٌم السٌد الغرٌب

  .26 خالد محمود فكري محمود محمد

  .27 خالد هشام عبدالمولً امٌن

  .28 خالد ولٌد عبدالرحمن عبدالموجود

  .29 دٌفٌد وائل نبٌل عبده حنا

  .02 رابح محمد رابح محمد

  .02 رضوان ربٌع رضوان محمد الهادى حجاج

  .00 حسٌن جاب هللازكرٌا محمد زكرٌا 

  .03 زٌاد احمد السٌد مختارمحمود

  .04 زٌاد احمد حامد عبدالغنً

  .05 زٌاد احمد دسوقً السٌد دسوقً

 

 

 

 

 

 

 



 23شعبه 

  .2 زٌاد احمد ماهر احمد

  .0 زٌاد احمد محمد عبدالفتاح الزاملً

  .3 زٌاد اشرف السٌد بٌومى ابراهٌم

  .4 زٌاد اشرف عبدالغنى عبدالهادى

  .5 محمد حسانٌن زٌاد جمال الدٌن عامر

  .6 زٌاد زكرٌا ٌحى سالم محمد

  .7 زٌاد سعٌد ابوسرٌع ابراهٌم على

  .8 زٌاد طارق ذكى عبدالعال

  .9 زٌاد عصام ابراهٌم  الدسوقً

  .22 زٌاد محمد لطفً السٌد احمد

  .22 زٌاد محمود ابراهٌم على

  .20 زٌاد محمود شوقى عثمان عبدالعظٌم

  .23 زٌاد ٌاسر عبدالحى محمد

  .24 عبدالقوى هاشمسامح حسن 

  .25 سامً اشرف سامً عبدالغنى محمد الرفاعً

  .26 سعد صابر محمد الدمرداش

  .27 سعودى خالد سعودى محمد عفٌفى

  .28 سعٌد اسالم سعٌد ذكى السٌد

  .29 سعٌد سامى سعٌد عبدالعاطى

  .02 سعٌد عبدالمعطى سعٌد عبدالمعطى

  .02 سعٌد عصام امٌن االكشر

  .00 سعٌد محمد جالل سلٌمان

  .03 سعٌد رشاد محمدسعٌد محمد 

  .04 سعٌد محمد سعٌد محمد حسن

  .05 سعٌد محمد عٌد احمد مرسى

 

 

 

 

 

 

 



 24شعبه 

  .2 سعٌد نبٌل سعٌد عبده محمد

  .0 سمٌر النادى السٌد محمد النادى

  .3 سمٌر حسام الدٌن سمٌر جاهٌن بخوري

  .4 سمٌر عصام عبدالرحمن عبدالعلٌم حسانٌن

  .5 سمٌر مجدي علً محمد

  .6 عبدالغنىسٌد رافت سٌد 

  .7 سٌد سعٌد سٌد لٌسى شحات

  .8 سٌد محمد سٌد عبد هللا جاد

  .9 سٌف االسالم محمد بكري بٌومً

  .22 سٌف الدٌن احمد السٌد احمد عبدالعزٌز

  .22 سٌف الدٌن اسامة صالح الدٌن حسٌن

  .20 سٌف الدٌن اشرف لطفى عبدالرحمن

  .23 سٌف الدٌن السٌد صابر السٌد احمد

  .24 محمد سٌف الدٌن عماد عبدالستار

  .25 سٌف الدٌن ولٌد عزمى عبدالوهاب عوٌس

  .26 سٌف الدٌن ٌحًٌ زكرٌا سلٌمان شحاته

  .27 سٌف السٌد جوده احمد سعٌد

  .28 سٌف هللا عادل محمد عبدالحمٌد جعفر

  .29 سٌف خالد طلعت مصطفً

  .02 سٌف سعٌد موسً محمد

  .02 سٌف عصام محمد ابراهٌم الحلوانى

  .00 سٌف كرم فاروق امام طعٌمة

  .03 سٌف الٌزل ابوزٌد سٌف نعمان

  .04 شادى اٌهاب كمال على

  .05 شادى ولٌد حمد ابراهٌم برٌك

 

 

 

 

 

 

 



 25شعبه 

  .2 شرٌف فتحى حسن ابراهٌم

  .0 شهاب محمد محمد السٌد عامر

  .3 صالح حسن صالح على

  .4 صالح احمد سلٌمان مصٌلحى

  .5 صالح محمد على حسانٌن

  .6 صالح وسام صالح جوده

  .7 طارق سٌد عبدالعال ابراهٌم

  .8 طاهر السٌد حسٌن محمد البالط

  .9 طلعت السٌد حسن صبحى محمد الجروانى

  .22 طه فهمى مغاورى احمد

  .22 عادل طارق عادل محمود

  .20 عادل عماد محمود مصطفى

  .23 عادل قاسم محمد ابراهٌم

  .24 عادل محمد عبدالعادل عبدالوهاب

  .25 عاطف اسامه عاطف مجاهد

  .26 عاطف عماد محمد الهادى عبدالعال

  .27 عبالرحمن السٌد عبدالعظٌم شحاتة

  .28 عبد الحمٌد السٌد محمد عبد الفتاح الزقزوق

  .29 عبد الرحمن ابراهٌم كمال محمود

  .02 عبد الرحمن جمال سعٌد محمود عطٌه

  .02 عبد الرحمن محمد صالح عبد الرحمن حسن

  .00 عبد هللا شحته عواد عبد العال

  .03 عبدالجلٌل عادل عبدالجلٌل حامد

  .04 اشرف عبدالحمٌد صٌامعبدالحمٌد 

  .05 عبدالحمٌد فارس عبدالحمٌد محمود احمد

 

 

 

 

 

 

 



 26شعبه 

  .2 عبدالحمٌد مجدى عبدالنبى امٌن الدسوقى

  .0 عبدالحمٌد محمود محمود عبدالرحمن

  .3 عبدالحمٌد محى عبدالحمٌد عبد الحمٌد بحٌرى

  .4 عبدالخالق انور محمد دنٌبه

  .5 عبدالرؤف احمد عبدالرؤف ابراهٌم عٌش

  .6 عبدالرحمن  طاهر  عبدالحمٌد  امام

  .7 عبدالرحمن ابراهٌم الدسوقى محمد

  .8 عبدالرحمن ابراهٌم عبدالباقى شحاتة

  .9 عبدالرحمن ابراهٌم عواد احمد السٌد

  .22 عبدالرحمن ابراهٌم محمد خلٌل

  .22 عبدالرحمن اسامة السٌد عبدالحلٌم

  .20 عبدالرحمن اشرف سالم عنتر

  .23 عزٌز بطرانعبدالرحمن اشرف سلٌمان 

  .24 عبدالرحمن اشرف محمد على الدردٌري

  .25 عبدالرحمن اكرامى ٌحى محمود

  .26 عبدالرحمن السٌد محمد ابراهٌم

  .27 عبدالرحمن السٌد محمد محمد شامه

  .28 عبدالرحمن امٌن محمد عبدالوهاب جاد

  .29 عبدالرحمن اٌهاب جابر خلٌفة

  .02 عبدالرحمن جمال رمضان رمضان

  .02 محمود بحٌرى عبدالرحمن حسن ابراهٌم

  .00 عبدالرحمن حسن محمود حسن سلٌمان

  .03 عبدالرحمن خالد احمدي ابراهٌم

  .04 عبدالرحمن خالد عبده عطٌه الجوهرى

  .05 عبدالرحمن رضا صالح عبدالسالم الصفتى

 

 

 

 

 

 

 



 27شعبه 

  .2 عبدالرحمن زكرٌا جادهللا محمد

  .0 عبدالرحمن سعٌد عبدالرحمن ٌوسف

  .3 عبدالرحمن سالمه احمد السٌد

  .4 عبدالرحمن شرٌف سٌد ٌس سٌد

  .5 عبدالرحمن شكرى السعٌد رمضان رخا

  .6 عبدالرحمن عبدالباسط احمد ابراهٌم احمد

  .7 عبدالرحمن عبدالحمٌد السٌد عبدهللا نور الدٌن

  .8 عبدالرحمن عبدهللا محمد حسن الشرقاوى

  .9 عبدالرحمن عالء ابراهٌم سلٌمان

  .22 عبدالرحمن على عبدالعظٌم محمد

  .22 عبدالرحمن فرج بكر عمر صالح

  .20 عبدالرحمن فٌصل عبدالرحمن عبدالهادى حمودة

  .23 عبدالرحمن متولى امٌن محمد السٌد حجازى

  .24 عبدالرحمن مجدى على خلٌل

  .25 عبدالرحمن محمد عبدالمرضً محمود على شلبً

  .26 عبدالرحمن محمود عبدهللا محمد طعٌمه

  .27 عبدالرحمن محمود فوزي محمد

  .28 مصطفى عبدالحفٌظ السٌد عفٌفىعبدالرحمن 

  .29 عبدالرحمن مصطفى محمد مصطفى

  .02 عبدالرحمن ناجً السٌد محمد

  .02 عبدالرحمن ناصر محمد عبدالرحمن سالمه

  .00 عبدالرحمن ٌاسر محمد سالم

  .03 عبدالستار رأفت عبدالستار ابراهٌم

  .04 عبدالسالم احمد لطفى احمد احمد

  .05 عبدالعزٌز زهٌر عبدالعزٌز مختار

 

 

 

 

 

 

 



 28شعبه 

  .2 عبدالعزٌز صالح عزب عبداللطٌف

  .0 عبدالعزٌز طارق عبدالعزٌز حسن

  .3 عبدالعزٌز عاصم عبدالعزٌز عبدالنبى

  .4 عبدالعزٌز مجدى عبدالعزٌز الحسٌنى

  .5 عبدالعزٌز محمد عبدالعزٌز سالم

  .6 عبدالعظٌم خالد عبدالعظٌم عبدالمقصود

  .7 عبدالعلٌم ٌاسر صالح الدٌن عبدالعزٌز

  .8 عبدالغفار محمود عبدالغفار احمد اللٌثى

  .9 عبدالغنى محمد عبدالغنى احمد ٌوسف

  .22 عبدالغنى محمد عبدالغنى محمدعبدالغنى االعرج

  .22 عبدهللا احمد احمد اسماعٌل

  .20 عبدهللا احمد النفٌلً احمد رجب

  .23 عبدهللا احمد عبدهللا احمد

  .24 عبدهللا الحسٌنى الصباحى ابوالمعاطى

  .25 السٌد حسٌن السٌد محمدعبدهللا 

  .26 عبدهللا سامً محمد عوده

  .27 عبدهللا سعٌد السٌد على

  .28 عبدهللا سعٌد عبدالرازق عثمان

  .29 عبدهللا سٌد حسٌن ابو الهنا

  .02 عبدهللا صبحى سٌد السعٌد السٌد قمر

  .02 عبدهللا عادل عفٌفى محمد عفٌفى

  .00 عبدهللا عماد الدٌن محمد رشاد

  .03 احمد سالمعبدهللا محمد السٌد سٌد 

  .04 عبدهللا محمد حسن سالمه حسن

  .05 عبدهللا محمد سلٌمان ابو العال

 

 

 

 

 

 

 



 29شعبه 

  .2 عبدهللا محمد عبد هللا محمد

  .0 عبدهللا محمد عبدهللا عباس

  .3 عبدهللا مهنً علً زاهً

  .4 عبدهللا ناصر عبدالبدٌع عفٌفى حسانٌن

  .5 عبدالمنعم ابراهٌم عبدالمنعم ابراهٌم عبدالعال

  .6 عبدالمنعم فواز عبدالمنعم محمد

  .7 عبدالمنعم ٌاسر عبدالعزٌز سلٌمان

  .8 عبدالهادى حنفى محمود محمود شاهٌن

  .9 عبده احمد عبده السٌدعصر

  .22 عبده على زٌن العابدٌن على بٌومى

  .22 عثمان حسن جوده حسن على الجندي

  .20 عصام احمد ابو زٌد عطٌه مصطفى

  .23 عصام الدٌن عاطف عثمان عبدالقادر

  .24 عصام حسام الهادى على الحملى

  .25 عالء صالح عوض صالح محمد

  .26 علً بكر عبدالعلٌم تهامى محمد علً

  .27 على حمدى على احمد محمد

  .28 على صبحى عبدالعزٌز عرفات

  .29 على عبدهللا عبدالرؤف عبدهللا

  .02 على عصام على عبدالشكور

  .02 على محمد على على

  .00 على ناصر على عبدهللا مسعود

  .03 نجاح حواش علًعلى 

  .04 علً هشام شعبان عبدالحكم

  .05 عماد طلعت عبد هللا احمد القصٌر

 

 

 

 

 

 

 



 02شعبه 

  .2 عماد طلعت عبدهللا احمد القصٌر

  .0 عمار عالء الدٌن على سلٌمان

  .3 عمر ابراهٌم فوزى نجم

  .4 عمر ابو زٌد عطٌه القالع

  .5 عمر احمد عبدالحمٌد عبدالشافى زٌن الدٌن

  .6 عبدالعزٌز عمر محمدعمر احمد 

  .7 عمر اٌهاب فتحى عبدالجلٌل احمد

  .8 عمر حمٌدة عبدالمعبود حسنٌن حموده

  .9 عمر خالد ابوالٌزٌد سالمه

  .22 عمر خالد سٌد ابو العال

  .22 عمر صالح عباس محمد غنٌه

  .20 عمر طارق عبدالعزٌز سلٌمان الغباشى

  .23 عمر طارق محمود محمد كرٌم

  .24 عمر عادل شوقً محمد زاٌد

  .25 عمر عادل صبحً بخاطره

  .26 عمر عبدالعزٌز السٌد محمد علً

  .27 عمر عصام محمد كمال محمد

  .28 عمر عالء السٌد السٌد عبدالرحمن

  .29 عمر على جودة السٌد

  .02 عمر عماد احمد عبد القادر الخضرى

  .02 عمر عماد مصطفى محمد

  .00 عمر محمد رمضان حسن نصر

  .03 عمر محمد زٌد دسوقى نوار

  .04 عبدالعال محمدعمر محمد 

  .05 عمر محمد محمد احمد الشعراوى

 

 

 

 

 

 

 



 02شعبه 

  .2 عمر محمد محمد احمد الشعراوي

  .0 عمر محمد محمد شحاته عبدالباقى

  .3 عمر مصطفى توفٌق محمد عٌد

  .4 عمر هشام محمد محمد

  .5 عمر ولٌد عبدالرازق نبهان

  .6 عمر ٌسري سٌد ابو السعود

  .7 عمرو احمد ابراهٌم السٌد

  .8 امام فوزى عبدالجٌدعمرو 

  .9 عمرو بدٌوي مصطفً بدٌوي

  .22 عمرو سعٌد حسانٌن عبدالمعطً

  .22 عمرو صبرى محمد عبدالعزٌز عبدالهادى

  .20 عمرو عطٌه علً محمد النساج

  .23 عمرو عماد ٌوسف مرسى سالم

  .24 عمرو محمد حسن على الشناوى

  .25 عمرو محمد رائد أخمد نعٌم محمد عثمان

  .26 عمرو محمد مصطفى الشحات

  .27 عمرو محمود عبدالرازق عبدالجواد

  .28 عمرو مصطفى احمد محمود

  .29 فادى محمد عبدالحفٌظ محمد على

  .02 فارس احمد عبدالفتاح احمد الخولى

  .02 فارس احمد على الدٌن بٌومى

  .00 فارس فاٌز عبدالعزٌز محمد عفٌفى

  .03 فارس محمد النبوى محمد محمود السٌسى

  .04 محمدعبدهللا عمرفتحى عبدالفتاح على الفرماوى 

  .05 فتحى عبده فتحى ٌوسف عبدالحمٌد

 

 

 

 

 

 

 



 00شعبه 

 

  .2 فتحى هانى حسٌن عبدالحلٌم عبدالغنى

  .0 فرٌد محمد فرٌد السٌد ابراهٌم

  .3 فوزي اسامة فوزي عبدالحمٌد

  .4 فوزي ولٌد فوزي السٌد

  .5 كرٌم اسامه السٌد محمود

  .6 كرٌم اشرف محمد محمد فرج

  .7 كرٌم السٌد على احمد

  .8 كرٌم اٌمن احمد ابراهٌم

  .9 كرٌم اٌمن عبدالعزٌز عبدالسالم محمد

  .22 كرٌم بكري عبدالعزٌز احمد محمد الزق

  .22 كرٌم تامر علً عزب

  .20 كرٌم زٌدان محمد العربً

  .23 كرٌم شحاته نسٌم شحاته الفولى

  .24 كرٌم شرٌف عربً محمدمحمدالشرٌف

  .25 كرٌم عادل ابراهٌم احمد السٌد عنان

  .26 الدٌن على محمدكرٌم عصام 

  .27 كرٌم فتح هللا عبدالفتاح فتح هللا سلطان

  .28 كرٌم مجدى محمد محمد

  .29 كرٌم محمد رضا عبدالحى محمد

  .02 كرٌم محمد عبدالرازق على عزام

  .02 كرٌم محمد عبدالعظٌم احمد عبٌده

  .00 كرٌم محمد عٌد محمد

  .03 كرٌم محمد محمد شعبان الشربٌنى

  .04 حسانٌنكرٌم محمد محمد عبدالمنعم بخٌت 

  .05 كرٌم محمد محمود عثمان

 

 

 

 

 

 



 03شعبه 

  .2 كرٌم محمد ٌوسف سٌد احمد ابو دشٌش

  .0 كرٌم محمود شكرى محمد عبدالنبى

  .3 كرٌم ولٌد عبدالكرٌم عبده

  .4 كمال محمد كمال محمود دروٌش

  .5 مؤمن حجاج محمود محمد

  .6 مؤمن عادل عبدالمؤمن عثمان

  .7 مؤمن عبدالسالم عبدالمعبود عبدالعظٌم

  .8 مؤمن محسن غانم احمد

  .9 مؤمن محمد لبٌب حسن عبد الحمٌد

  .22 مؤمن ٌاسر عبدالستار عز الدٌن

  .22 مازن طارق عبدالحمٌد منصورموسى

  .20 مازن عالء على بدوى على

  .23 مازن مجدي محمد عبدالحمٌد

  .24 مازن محمد عبدالواحد على

  .25 مازن محمد محمد بدوى علً

  .26 مازن محٌى الدٌن محمد ٌوسف شحاته

  .27 مازن ٌاسر منٌر السٌد

  .28 ماهر حسن ابراهٌم ٌوسف عوض

  .29 ماهر طارق فتحى عبدالفتاح

  .02 متولى محمد متولى عبدالمقصود

  .02 مجدى محمد ابراهٌم عبدالعال

  .00 محمد  احمد  رمزى  ضاهر

  .03 محمد  احمد  زكرٌا  حسن صالح

  .04 محمد  عبدالمقصود  جمال الدٌن  عبدالمقصود سالم

  .05 عبدالرحمن ابراهٌممحمد ابراهٌم 

 

 

 

 

 

 

 



 04شعبه 

  .2 محمد ابراهٌم محمد ابراهٌم

  .0 محمد ابراهٌم محمد بخٌت

  .3 محمد ابراهٌم محمد عبدالوهاب

  .4 محمد احمد ابراهٌم محمود ابراهٌم

  .5 محمد احمد السٌد محمد تبع

  .6 محمد احمد جمعة عفٌفً

  .7 محمد احمد سماحه عبدالسمٌع

  .8 محمد احمد عبدالحمٌد احمد

  .9 محمد احمد عبدالرحمن احمد

  .22 محمد احمد عطٌه محروس

  .22 محمد احمد عواد احمد

  .20 محمد احمد عواد احمد الجعفرى

  .23 محمد احمد فتحً احمد عصر

  .24 محمد احمد فتحى محمد حسن جمعه

  .25 محمد احمد محمد احمد عرابى

  .26 محمد احمد محمد السٌد النجار

  .27 محمد احمد محمد السٌد على الدٌب

  .28 احمد محمد فضلمحمد 

  .29 محمد احمد محمد محمود

  .02 محمد احمد محمد مختار

  .02 محمد احمد محمود محمد موسى

  .00 محمد احمد ٌوسف احمد عبدالسالم

  .03 محمد احمد ٌوسف الدهشان

  .04 محمد اسامة محمد ابراهٌم ابوعرب

  .05 محمد اسامه فتحى عبدالمقصود الغراب

 

 

 

 

 

 

 



 05شعبه 

  .2 الصباغمحمد اسامه محمد محمد 

  .0 محمد اسالم محمد عبدالبدٌع

  .3 محمد اسماعٌل اسماعٌل فارس محمد

  .4 محمد اشرف السٌد محمد عٌد

  .5 محمد اشرف حسٌن مدبولى

  .6 محمد اشرف حسٌن مدبولى

  .7 محمد اشرف رزق محمود صقر

  .8 محمد اشرف زكى حسٌن ابوزهرة

  .9 محمد اشرف عبدالغنً ابراهٌم

  .22 عبدهللامحمد اشرف محمد رمضان 

  .22 محمد اشرف محمد محمد محمد قنصل

  .20 محمد اشرف ٌوسف حسن

  .23 محمد البهى فرٌد المحاسن محمد

  .24 محمد السعٌد محمد سعٌد على

  .25 محمد السٌد احمد عبدالحمٌد

  .26 محمد السٌد حسانٌن السٌد ابوسقاٌه

  .27 محمد السٌد سعٌد شدٌد

  .28 محمد السٌد عبدالغنً عبدالوهاب

  .29 عبدالمرضى سلٌمان محمدمحمد السٌد 

  .02 محمد السٌد محمد جوده راضً

  .02 محمد السٌد محمد متولى على

  .00 محمد امجد محمد عبدالظاهر خفاجى

  .03 محمد اٌمن السعٌد محمد

  .04 محمد اٌمن السٌد صابر

  .05 محمد اٌمن عبدالفتاح جودة

 

 

 

 

 

 

 



 06شعبه 

  .2 محمد اٌمن محمد محمد المكى

  .0 الساٌسمحمد اٌهاب مسعد محمد 

  .3 محمد بدوي محمد على محمد الهٌو

  .4 محمد بٌومى محمد مرسى

  .5 محمد ثروت فهمى عبدالمنعم ٌوسف

  .6 محمد ثروت محمدى عكاشة

  .7 محمد جمال احمد علً

  .8 محمد جمال عبدالرؤوف ابراهٌم

  .9 محمد جمال عمر صالح

  .22 محمد جمٌل سعٌد نصار

  .22 محمد حازم رمضان محمد

  .20 زاٌد محمد حسام الدٌن سٌد

  .23 محمد حسن احمد شعبان

  .24 محمد حسن السٌد حسن الصواف

  .25 محمد حسن السٌد رجب

  .26 محمد حسن حسن ابراهٌم احمد

  .27 محمد حسن عبدالكرٌم عبدالمتجلى

  .28 محمد حسن محمود محمد

  .29 محمد حسن مختار امام

  .02 محمد حسنى خلف محمد خلف

  .02 محمد حسٌن الشاذلى محمد

  .00 النادى على احمدمحمد حمدى عبدالحمٌد 

  .03 محمد خالد ابراهٌم عبدالحق

  .04 محمد خالد احمد محمد سلٌمان

  .05 محمد خالد سلٌمان سلٌمان عزب

 

 

 

 

 

 

 



 07شعبه 

  .2 محمد خالد عبدالفتاح عبدالوهاب

  .0 محمد خالد ماهر صابر حسن

  .3 محمد خالد محمد خلٌل أبو النٌل

  .4 محمد خالد محمد عبد العزٌز عبد السالم

  .5 خالد محمد فرٌد ابوالمكارممحمد 

  .6 محمد رجب عبدالحكم نور عزت

  .7 محمد رضا حسٌن بسٌسى

  .8 محمد رضا عبدالعزٌزعلى احمد

  .9 محمد رضا محمد احمد اسماعٌل

  .22 محمد رضا محمد صالح ذكى

  .22 محمد رضا محمد عواد البنا

  .20 محمد رضا محمد كمال محمد

  .23 محمد رفعت احمد محمود

  .24 جمعةمحمد زكرٌا سلٌمان 

  .25 محمد سابق عبدهللا سابق

  .26 محمد سامح محمد سامى

  .27 محمد سعد ابراهٌم على عبدالواحد

  .28 محمد سعٌد السٌد علً

  .29 محمد سعٌد عبدالسمٌع عبدالصمد

  .02 محمد سعٌد محمدي ٌوسف

  .02 محمد سالمة محمد سالمة

  .00 محمد سلٌمان فاروق عبدالعلٌم

  .03 محمد سمٌر حسانٌن محمد حسانٌن

  .04 محمد محمد محمد سٌد

  .05 محمد شافعى على احمد

 

 

 

 

 

 

 



 08شعبه 

  .2 محمد شاكر جوده عبد العلٌم

  .0 محمد شحته امٌن عبداللطٌف

  .3 محمد شحته محمد محمد عٌد قاٌد

  .4 محمد شرٌف بحٌرى سالم بحٌرى

  .5 محمد شعبان على محمد عبده

  .6 محمد شعبان غرٌب عٌد متولً

  .7 محمد شعبان محمد كامل احمد ابوباشا

  .8 محمد صبرى سعٌد محمد عفٌفى

  .9 محمد صفوت امٌن محمد االكشر

  .22 محمد صالح محمود حسٌن

  .22 محمد صالح محمود حسٌن

  .20 محمد ضٌاء الدٌن عبدالعظٌم احمد البردٌنى

  .23 محمد طارق عبدهللا ابراهٌم

  .24 محمد طاهر محمد عواد الشاعر

  .25 محمد طلعت جمال محمود

  .26 رزقمحمد عادل ابراهٌم ابراهٌم محمد 

  .27 محمد عادل السٌد سٌد احمد سالم

  .28 محمد عادل سٌد عبدالعزٌز عطٌة

  .29 محمد عادل عبدالفتاح عبدالمعبود سوٌلم

  .02 محمد عادل محمد ٌوسف 

  .02 محمد عادل محمود بٌومى

  .00 محمد عارف لطفى عٌد القرم

  .03 محمد عاطف السٌد صابر

  .04 محمد عاطف سعد على

  .05 محمد عاطف عبد النبى على السٌد

 

 

 

 

 

 

 



 09شعبه 

  .2 محمد عاطف عبدهللا مرسى

  .0 محمد عاطف عبدالنبى على السٌد

  .3 محمد عاٌد مهدى دسوقى عوض

  .4 محمد عبدالباقً ٌونس عبدالباقً

  .5 محمد عبدالحمٌد عبدالداٌم عبدالرحمن

  .6 محمد عبدالخالق عربً حسن

  .7 محمد عبدالرؤف معروف علً

  .8 محمد عبدالرازق عبدالعاطى عبدالعزٌز

  .9 محمد عبدالرحٌم عبدالرحٌم ابراهٌم

  .22 محمد عبدالعزٌز محمد ابوالنجا

  .22 محمد عبدالقادر عبدالرازق عبدالقادر

  .20 محمد عبدالكرٌم محمد محمد عبدالكرٌم

  .23 محمد عبدهللا ابراهٌم ابراهٌم عثمان

  .24 محمد عبدالمعبود رجب عبدالمعبود سعودى

  .25 محمد عبدالمنعم محمد الهادي

  .26 عبدالناصر عبدالمنعم خطاب عمرمحمد 

  .27 محمد عبدالناصر محمد ابراهٌم الزوقه

  .28 محمد عبدالناصر محمود حسنٌن محمد

  .29 محمد عزت سعٌد حسٌن درادر

  .02 محمد عصام ابراهٌم صادق احمد عفٌفً

  .02 محمد عصام اسماعٌل محمد صالح

  .00 محمد عصام السٌد زكى

  .03 محمد عصام محمد سٌد

  .04 عبدالهادىمحمد عصام محمد 

  .05 محمد عصام محمد عبدالهادى

 

 

 

 

 

 

 



 32شعبه 

  .2 محمد عطٌة عبدالجواد شحاته

  .0 محمد عالء الدٌن احمد الصادق ناجى

  .3 محمد عالء محمد حسن

  .4 محمد على عبدالحمٌد مصطفى خفاجى

  .5 محمد على محمد العجمى ابراهٌم المتولى

  .6 محمد على محمد زهره

  .7 عبدالحمٌدمحمد عماد الدٌن رشاد 

  .8 محمد عماد على محمد

  .9 محمد فاٌز شاكر السٌد

  .22 محمد فتحى محروس عبدالفتاح

  .22 محمد كمال الدٌن احمد عبدالكرٌم

  .20 محمد كمال الدٌن محمد فاروق جاد عٌد

  .23 محمد كمال انور على

  .24 محمد كمال محمد عبدالخالق

  .25 محمد كمال محمد على

  .26 محمد متولً ابراهٌم محمد

  .27 مجدى محمد محمد عسكرمحمد 

  .28 محمد مجدى منصور ابراهٌم

  .29 محمد محمد رضا عبدالمنعم عثمان

  .02 محمد محمود احمد العشماوى

  .02 محمد محمود اسماعٌل فرج

  .00 محمد محمود اسماعٌل محمد ابو غرٌبه

  .03 محمد محمود عاطف محمود عثمان

  .04 محمد محمود عمر محمد علً

  .05 محمد محمود غرٌب محمود

 

 

 

 

 

 

 



 32شعبه 

  .2 محمد محمود فتحى على شحاته

  .0 محمد محمود محمود احمد البهوتى

  .3 محمد محمود موسى السٌد موسى

  .4 محمد محٌى الدٌن شكرى على

  .5 محمد محٌى حسنى عبدالمجٌد

  .6 محمد مختار عبدالمنعم محمد عبده

  .7 محمد مخلص كمال الدٌن محمد

  .8 محمد مدحت فتحى غنٌم

  .9 محمد مصطفى حمٌدة محمد

  .22 محمد مصطفى سعد محمد سالم

  .22 محمد مصطفى على محمد ابوعز

  .20 محمد مصطفً محمد السٌد احمد

  .23 محمد مصطفى محمد عبده

  .24 محمد معتصم محمود محمد شنن

  .25 محمد ممدوح محمد عبدالغفار

  .26 محمد نادر محمد منتصر محمد

  .27 محمد ناصر ابوالغٌط على سطوحً

  .28 محمد نصر علٌوه محمد

  .29 السٌد محمد على فرغلىمحمد نصٌف 

  .02 محمد هادى محمد عبدالعلٌم

  .02 محمد هانى محمد عبدالحمٌد

  .00 محمد هشام حسنى محمد عبد ربه

  .03 محمد هشام على محمد المهدى

  .04 محمد هشام محمد هاشم

  .05 محمد هشام محمود محمد البنا

 

 

 

 

 

 

 



 30شعبه 

  .2 محمد هٌثم محمد حسن

  .0 محمد وائل عبدالحمٌد على

  .3 وائل فتح هللا طه علىمحمد 

  .4 محمد وائل مصطفً فرحات

  .5 محمد وجٌه السٌد محمود عٌسى

  .6 محمد ولٌد رمضان شرٌف امام

  .7 محمد ولٌد عبدالفتاح محمد

  .8 محمد ٌاسر محمد محمد ابراهٌم

  .9 محمد ٌاسر ٌوسف محمد ٌوسف حجاج

  .22 محمد ٌحى محمد شعبان صبٌح

  .22 محمد ٌوسف عٌد محمد سعد

  .20 جالل احمدمحمود احمد 

  .23 محمود احمد حسنٌن محمد حسنٌن

  .24 محمود احمد شبل توفٌق

  .25 محمود احمد عبدالمنعم عبداللطٌف

  .26 محمود احمد عوٌس احمد عوٌس

  .27 محمود احمد محمد مختار احمد عبدالفتاح

  .28 محمود احمد محمود تهامً

  .29 محمود احمد محمود عبدالحمٌد

  .02 محمود احمد محمود كمال مصباح

  .02 اسامة محمود عبدهللا درازمحمود 

  .00 محمود اشرف عبدالفتاح بكٌر

  .03 محمود اشرف على الجٌوشى النجار

  .04 محمود اشرف محمود ابوزٌد حمده

  .05 محمود اكرامى عبدالقادر حامد حسن

 

 

 

 

 

 

 



 33شعبه 

  .2 محمود الجٌوشى عبدالفتاح عبدالحى

  .0 محمود السٌد عبد البارى جاد عصر

  .3 الهادى ابراهٌم الهادىمحمود السٌد محمد 

  .4 محمود السٌد محمود محمد

  .5 محمود اٌمن عبدالمؤمن غالى

  .6 محمود جمال احمد حسن عبدالرحمن

  .7 محمود حسن محمود عرفه حسن

  .8 محمود حمدى سٌد عبدالعزٌز

  .9 محمود خاطر رزق عبدالحمٌد

  .22 محمود خالد عبدالقوى محمود على

  .22 محمود خٌرى على عثمان

  .20 فتحى محمدمحمود ربٌع 

  .23 محمود سامى عبدالحلٌم بٌومى

  .24 محمود سعد امام محمود باشه

  .25 محمود سالمه محمد سالمه

  .26 محمود سمٌر محمد حسن نعمت هللا

  .27 محمود سمٌر محمد عبدالفتاح

  .28 محمود سمٌر محمود محمد

  .29 محمود شعبان عبد الغنى محمدسالمان

  .02 محمود صبحى السٌد حسٌن ٌوسف

  .02 احمد وهبهمحمود صبري 

  .00 محمود صالح الدٌن عبدة شعبان

  .03 محمود طارق عبدالمحسن السٌد برهومة

  .04 محمود طه حسٌن محمد حسٌن

  .05 محمود طه كامل السٌد

 

 

 

 

 

 

 



 34شعبه 

  .2 محمود عادل محمود السٌد

  .0 محمود عادل مغاوري بحٌري

  .3 محمود عاطف محمد محمود محمد

  .4 محمود عبدالعزٌز لطفى عبدالعزٌز

  .5 محمود عبدالغفار عبدهللا ابراهٌم شعٌب

  .6 محمود عبدالكرٌم شوقى محمد مخٌمر

  .7 محمود عبدالهادى مرسى عبدالهادى

  .8 محمود عصام احمد احمد كساب

  .9 محمود عصام السٌد عٌد

  .22 محمود عماد محمود زاٌد سالم

  .22 محمود عماد محمود عبدالوهاب

  .20 محمود ماهر محمد زكً عبدالرحمن تمر

  .23 مجدى ناجح محمد محمود

  .24 محمود محروس محمد شرف الدٌن

  .25 محمود محمد ابراهٌم محمد على عطٌة

  .26 محمود محمد احمد عبدالفتاح دوٌدار

  .27 محمود محمد السٌد سالم

  .28 محمود محمد السٌد عثمان

  .29 محمود محمد حسن محمود حماده

  .02 محمود محمد زاهً ابراهٌم

  .02 محمود محمد سٌد فرج الزٌبق

  .00 محمد عبدالقادر حسنٌن الحصرىمحمود 

  .03 محمود محمد على احمد على

  .04 محمود محمد محمد محمد على شاهٌن

  .05 محمود محمد محمود احمد رزق

 

 

 

 

 

 

 



 35شعبه 

  .2 محمود محمد محمود توفٌق احمد قاسم

  .0 محمود محمد محمود حسن هالل

  .3 محمود محمد محمود عبدالرازق

  .4 سلٌمانمحمود ممدوح عبدالفتاح احمد 

  .5 محمود ناجً صابر احمد ابراهٌم

  .6 محمود ناصر محمود احمد سلٌمان

  .7 محمود والء محمود  محمد عبدالعزٌز

  .8 محمود ولٌد محمود دسوقى السٌد حموده

  .9 مرسى ناصر محمود شحات عبدربه

  .22 مروان احمد على ابراهٌم الطنطاوى

  .22 مروان محمد عبدالرحٌم عبده علً

  .20 عبدهللا عبدالحمٌد صالحمروان محمد 

  .23 مروان ٌاسر حمدي عبدالعزٌز احمد عبدالقادر

  .24 مرٌم احمد حسن محمود

  .25 مسعد اسالم السٌد احمد ٌوسف

  .26 مصطفى ابراهٌم عبدهللا ابراهٌم

  .27 مصطفً ابراهٌم مرعً ناصف

  .28 مصطفى احمد السٌد عبدالقادر

  .29 مصطفى احمد طه احمد السٌد االعرج

  .02 خضٌرىمصطفى احمد محمد 

  .02 مصطفى احمد محمود محمد شعالن

  .00 مصطفى اسامة جودة ابراهٌم

  .03 مصطفى اشرف عبدالعزٌز على

  .04 مصطفى السٌد عبدالتواب حسٌنى

  .05 مصطفى السٌد عبدالفتاح فوده منصور

 

 

 

 

 

 

 



 36شعبه 

  .2 مصطفى انور محمد عبدالرحمن عبدالباقى

  .0 مصطفى اٌهاب نور الدٌن عبدالحمٌد حسن

  .3 جمال منصور علٌوه جمعهمصطفى 

  .4 مصطفى حسن عبدالخالق شحاتة

  .5 مصطفى خالد امٌن على شاهٌن

  .6 مصطفى خالد عواد عٌد

  .7 مصطفى خالد عٌد سعد

  .8 مصطفى خالد محمد الجزار

  .9 مصطفى خالد محمد السٌد عبدالعزٌز

  .22 مصطفى خالد مصطفى خلف سلٌمان

  .22 مصطفى سعٌد صبحى السٌد خلٌفه

  .20 حسن شهٌب مصطفى صابر حسن

  .23 مصطفى صبحى فتحى رزق

  .24 مصطفى طارق الدسوقى حامد الدسوقى

  .25 مصطفى طه حسٌن مصطفى

  .26 مصطفى عبدالحمٌد شلبى دٌاب الحشاش

  .27 مصطفى عبدالخالق سالمه عبدالخالق عمار

  .28 مصطفى عبدالغفار مصطفى عبدالغفار

  .29 مصطفى عبدالواحد فوزى عبدالواحد الجندى

  .02 دنانةمصطفً عصام حسٌن 

  .02 مصطفى فتحى محمد عبدالحمٌد عبدالشافً

  .00 مصطفى محمد السٌد عبدالرحمن سالمه

  .03 مصطفى محمد عادل محمدى

  .04 مصطفى محمد عبدالفتاح احمد

  .05 مصطفى محمد عبدالمنصف رفاعى قاٌد

 

 

 

 

 

 

 



 37شعبه 

  .2 مصطفى محمد فؤاد امام العطار

  .0 مصطفى محمد مصطفى كمال عبدالحافظ

  .3 محمود ابوالفتوح رجبمصطفى 

  .4 مصطفى محمود السٌد البهات

  .5 مصطفى محمود عبدالحلٌم الوردانى

  .6 مصطفى محمود غالب جوده حسٌن

  .7 مصطفى محمود فارس صادق

  .8 مصطفى محمود محمد السٌد عبٌد

  .9 مصطفً ممدوح محمود ابراهٌم

  .22 مصطفى ناصف ناجى احمد

  .22 مصطفى ناصف ناجً احمد

  .20 سلطانمصطفى نبٌه عطٌة 

  .23 مصطفى نصر محمد احمد ابراهٌم

  .24 مصطفً وحٌد السٌد عبدالفتاح سٌف

  .25 مصطفى ٌاسر محمود على

  .26 مصطفى ٌسرى امٌن احمد العجمى

  .27 مصطفى ٌوسف محمود حسن شبانة

  .28 معاذ عمرو رمضان سعٌد الشنوانى

  .29 معاذ محمد احمد محمد

  .02 معاذ محمد محمد الشحات عبدالعال

  .02 عبدالمجٌد محمدمعتز رضا 

  .00 معتز محمد عبدالمقصود سالم سوٌلم

  .03 مفرح ماهر مفرح حسن االطرونى

  .04 مفرح ماهر مفرح حسن االطرونى

  .05 ممدوح محمد ممدوح سلٌمان

 

 

 

 

 

 

 



 38شعبه 

  .2 ممدوح محمد منٌر ابراهٌم حجازى

  .0 منصور ناصر محمد عبدالرحمن سالمه

  .3 منٌر مكرم فؤاد توفٌق سلٌمان

  .4 حسٌن احمد السٌد سلٌمانمهاب 

  .5 مهاب سعٌد حسٌن السٌد الصعٌدى

  .6 نادر حسام عطٌه عفٌفى سلطان

  .7 ناصر محمد عبدالنبى محمد مبروك

  .8 نوح عالء نوح ابو المعاطى علوه

  .9 نورالدٌن احمد محمد مصٌلحى الجعفراوى

  .22 هاجر سمٌر السٌد محمد الدلجمونى

  .22 هادي محمود عبدالهادي احمد

  .20 احمد ٌحٌى لطفى خطابهشام 

  .23 وائل ولٌد احمد سالمه احمد سالم

  .24 ولٌد رضا كامل وهٌبً

  .25 ٌاسر باسم عبدالمنعم على محمد

  .26 ٌاسر عبدالناصر سٌد على

  .27 ٌاسر عماد الدٌن محمد سعٌد ابراهٌم

  .28 ٌاسر عمار عبدالباقى ٌوسف

  .29 ٌاسر محمد حامد عبدالرؤوف

  .02 ٌاسر مصطفى السٌد اسماعٌل

  .02 سلٌمان محمد ابراهٌمٌحً 

  .00 ٌحٌى اٌمن امام السٌد

  .03 ٌحٌى سعٌد شوقى محمد

  .04 ٌحٌى عالء ٌحى عواد حسن

  .05 ٌسرى عبدالظاهر عبدالغنى عبدالظاهر

 

 

 

 

 

 

 



 39شعبه 

  .2 ٌوسف ابراهٌم مجاهد الخصوصى

  .0 ٌوسف احمد ابو طالب محمد

  .3 ٌوسف احمد جالل محمود

  .4 ٌوسف احمد عبدالمجٌد احمد ٌوسف

  .5 ٌوسف احمد عطٌة على عمر

  .6 ٌوسف اسامة فتحى عبدهللا خلٌفة

  .7 ٌوسف اسالم عبدالرؤف عبدالعظٌم

  .8 ٌوسف اشرف مسعود احمد

  .9 ٌوسف حسن محمد احمد

  .22 ٌوسف خالد احمد احمد

  .22 ٌوسف راشد محمد جودة

  .20 ٌوسف سعٌد عزت على المدنى

  .23 ٌوسف طارق فؤاد على محمد

  .24 ٌوسف عاطف عطٌه محمد حمادة

  .25 ٌوسف عبدالكرٌم حسان علً

  .26 ٌوسف على فتحى على

  .27 ٌوسف عماد عبدالفتاح عطٌه سلطان

  .28 ٌوسف محمد احمد ذكى

  .29 ٌوسف محمد رضا مسعد عبدالحكٌم احمد عبٌده

  .02 ٌوسف محمد رفعت عبدالسمٌع

  .02 ٌوسف محمد عبدهللا احمد

  .00 ٌوسف محمد عربى محمد محمد

  .03 ٌوسف محمد فاروق محمد

  .04 محمد علىٌوسف محمد 

  .05 ٌوسف محمود محمد سند بحبح

  .06 ٌوسف مدبولى ٌوسف مدبولى

  .07 ٌوسف ولٌد وجدى سالم ابراهٌم

  .08 ٌوسف ٌاسر محمد ابو طالب

 

 

 

 

 



 

 

 


