
االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
ابانوب اسامه فتىح سليمان32001
ف اديب زىك32002 ابانوب اشر
ف رمسيس توفيق32003 ابانوب اشر
ابانوب حمدى فريد ميخائيل32004
ابانوب رافت ايوب عزىم32005
ابانوب شاكر بولس صالح32006
ابانوب ماجد نبيل صليب32007
ابانوب هندى نصيف حبيب32008
ابتسام عادل عبد الظاهر محمد32009
 عبد العزيز عبد النبى32010

ابتسام مصطفى
ابتسامه احمد محمود فواد32011
ى موىس32012 ابتهال محمد حسي 
ابرار محمود سيد قطب32013
ابرام تيتو جورج توفيق32014
ابرام وجيه بشاى زخارى32015
ابراهيم ابو الحمد عبد الموىل اسماعيل32016
ابراهيم احمد ابراهيم احمد 32017
ابراهيم احمد ابراهيم محمد خليل سالمه32018
ابراهيم احمد ابوالحسن بدوى32019
(ت ش ف  )ابراهيم احمد احمد ابراهيم 32020
ابراهيم احمد حسبى احمد 32021
ابراهيم احمد سلطان حمدون كامل32022
ى32023 ابراهيم احمد محمد حسي 
ابراهيم اسعد عىل سالمه32024
ف عبد المقصود كرامه32025 ابراهيم اشر
ف محمد احمد 32026 ابراهيم اشر
ابراهيم بهلول خليل ابراهيم 32027
ابراهيم جمال رمضان حماد32028
32029

ى
ابراهيم حجازى احمد بسيون

ابراهيم خالد ابراهيم عبد العزيز32030
ى ابراهيم 32031 ابراهيم خالد حسي 
ابراهيم سامح ابراهيم عبد الموىل عىل32032
 عبد العزيز32033

ى
ابراهيم سعيد ابراهيم الدسوق

ابراهيم سعيد عابد عطا سعيد32034
ابراهيم سعيد محمد احمد 32035
ابراهيم سالم احمد حسن احمد عيد32036
ابراهيم سالمه ابراهيم محمد32037
ابراهيم سمي  محمد عبد الهادى32038
ابراهيم سيد فوىل عبد الحميد32039
ابراهيم صبىح ابراهيم جالل32040
وك32041 ابراهيم طارق ابراهيم ميى
ابراهيم طارق كامل عىل احمد 32042
ابراهيم عصام ابراهيم حسن ابراهيم 32043
ابراهيم عىل ابراهيم محمد32044
ابراهيم فاضل ابراهيم عبد الحميد32045
ابراهيم كريم خالف عمر32046
ابراهيم ماهر ابراهيم محمود32047
ابراهيم متوىل ابراهيم زىك32048
ابراهيم محمد ابراهيم عبد الظاهر32049
ابراهيم محمد ابراهيم عبد الفتاح32050
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ابراهيم محمد احمد احمد عىل عيىس32051
ابراهيم محمد اسماعيل محمد ابراهيم 32052
ابراهيم محمد شعبان عرانى32053
ابراهيم محمد فرحات سيد احمد 32054
ابراهيم مىح الدين عبد الرحيم صالح32055
ابراهيم مستور ابراهيم عىل32056
ى محمد32057 ابراهيم هشام حساني 
ابو النور احمد ابو النور عىل32058
ابوبكر صالح عىل عويس32059
احسان حافظ محمد حافظ32060
احمد ابراهيم احمد محمد مرىس32061
احمد ابراهيم السيد ابراهيم 32062
ى مصطفى عىل32063 احمد ابراهيم حسي 
احمد ابراهيم خميس ابراهيم 32064
ى32065 ى حسي  احمد ابراهيم صيى
احمد ابراهيم عبد الحميد ابراهيم 32066
احمد ابراهيم عبد العزيز بخيت32067
(محول)احمد ابراهيم عبد العلىم محمد 32068
احمد اسامه عبد العزيز عثمان32069
احمد اسامه عبد الفتاح عبد المنعم32070
احمد اسماعيل زىك محمد32071
احمد اسماعيل محمد عبد هللا32072
ف احمد محمد مرىس32073 احمد اشر
ف اسماعيل عمر32074 احمد اشر
ف اسماعيل محمد32075 احمد اشر
ف جمال محمد سالم32076 احمد اشر
ى ابراهيم 32077 ف حسي  احمد اشر
ف ربيع قاسم32078 احمد اشر
ف عبد الحليم احمد 32079 احمد اشر
ف عبد العزيز عىل32080 احمد اشر
ف عبد المجيد محمد ابو عىل32081 احمد اشر
ف عبد المعبود عىل32082 احمد اشر
ف محمد عبد الجواد32083 احمد اشر
ف محمد محمد اسماعيل32084 احمد اشر
ى احمد 32085 احمد اكرم حسني 
احمد السيد عبد البصي  عبد اللطيف32086
احمد السيد عبد الجواد عبد المقصود32087
احمد السيد عبد الكريم محمود العدل32088
احمد المهدى امام محمود32089
احمد امي  السيد عبد الصادق32090
احمد اميه احمد محجوب32091
احمد انور عبد هللا محمد32092
احمد انور محمد محمد32093
احمد ايمن احمد محمد32094
احمد ايمن عبد الكريم عبد المعبود32095
احمد ايمن فتىح محمود32096
احمد ايمن محمد عبد المجيد االزبكاوى32097
احمد ايمن محمد محمد امبانى32098
احمد ايهاب محمد جالل32099
احمد ايهاب نبيل حافظ عىل منصور32100
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احمد بدوى سيد احمد 32101
احمد بدوى فتىح محمد32102
احمد بالل السيد بدر عبد المنعم32103
احمد بهاء الدين طه محمد32104
ى32105 احمد بهاء الدين محمد امي 
احمد تامر عبد الفتاح محمود32106
احمد جمال سالم عطيه32107
احمد جمال عبد الحميد عىل32108
احمد جمال عىل عبد المعز32109
احمد جمال محمد عبد المنعم32110
احمد جمعه عبد الواحد جمعه32111
احمد حاتم احمد محمد حسن32112
احمد حاتم حجازى احمد 32113
احمد حازم رشدى محمد32114
احمد حسام الدين رشاد مصطفى مصطفى32115
احمد حسام الدين عبد المنعم محمد32116
احمد حسام قدرى محمد32117
احمد حسام محمد عصمت حسن32118
احمد حسام محمد هندى اسماعيل32119
احمد حسن احمد راغب32120
ي احمد عويس32121

ى
احمد حسن شوق

احمد حسن عبد الروف عبد الفتاح32122
احمد حسن عبد السالم مصطفى32123
احمد حسن محمد صديق احمد 32124
احمد حسن مصطفى حسن32125
احمد حسن مصطفى حموده32126
ي احمد محمد32127

احمد حسبى
ى احمد عبد العزيز32128 احمد حسي 
يف32129 ى عبد الوهاب محمد شر احمد حسي 
ى32130 ى عكاشه حسي  احمد حسي 
ى عبدربه32131 ى محمد حسي  احمد حسي 
احمد حماده سعيد اسماعيل32132
ه32133 احمد حماده عبد الستار صيى
احمد حماده محمد بشي 32134
احمد حمدان عبد الاله عبد الكريم32135
احمد حمدتو عبد الحميد محمد32136
احمد حمدى جاد الكريم عىل32137
احمد حمدى طه احمد 32138
احمد حمدى طه محمد مصطفى32139
احمد حمدى عاشور عبد الفتاح32140
احمد حمدى عبد الرحمن محمد32141
احمد حمدى محمد احمد منصور32142
احمد حمدى محمدى بدر32143
احمد حنفى محمود حنفى32144
احمد خالد احمد ابراهيم 32145
احمد خالد احمد عبد الحميد32146
احمد خالد احمد عىل يوسف32147
احمد خالد اسماعيل ابراهيم 32148
ى32149 احمد خالد السيد عبد العال العشر
احمد خالد حسن عبده حسن32150
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احمد خالد رفاىع عىل32151
احمد خالد عبد الجواد احمد 32152
احمد خالد عيد ابراهيم مرىس32153
احمد خالد محمد الطوخى32154
احمد خميس خميس مصطفى32155
 عزيز توفيق32156

ى
احمد دسوق

احمد ذكريا حسن احمد 32157
احمد ذىك سيد ذىك32158
احمد رافت عبد العال محمد32159
احمد رافت فواد مصطفى32160
ى طلبه32161 احمد راىم زىك امي 
احمد راىم محمد ابو السعود محمد شلبى32162
احمد رجب ربيع عبد العزيز32163
احمد رجب رمضان محمد32164
احمد رجب عبد العال محمد32165
احمد رجب عبد الكريم عىل32166
احمد رجب عبده رجب احمد 32167
احمد رجب عىل محمد خليل32168
احمد رجب عوض عرفات32169
احمد رجب محمد عبد ربه32170
احمد رزق احمد رزق عبد الغفار32171
احمد رشاد احمد حسن32172
احمد رشاد محمد عبد الخالق32173
احمد رشوان عبيد عشان32174
احمد رضا الششتاوى محمد32175
احمد رضا عويس عبد الحليم32176
(محول)احمد رضا فتىح عبد الحميد 32177
احمد رضا فتىح مصطفى سليمان داود32178
احمد رضا محمد جيى حسن32179
احمد رفعت جالل عبد اللطيف32180
احمد رمضان احمد عبد الرحيم32181
احمد رمضان ربيع مرصى32182
احمد رمضان سعد محمد سيد32183
احمد رمضان سيد ابراهيم عطيه32184
احمد رمضان سيد احمد 32185
احمد رمضان عبد الباسط عويس32186
احمد رمضان عىل حافظ32187
احمد رمضان عليوه عىل احمد 32188
احمد رمضان عيد رمضان32189
احمد رمضان فاروق سعد32190
احمد زايد السيد خليل32191
احمد زكريا خلف هللا عبد الرحيم32192
احمد زكريا سليم سيد32193
ى32194  عىل دهي 

احمد زهي  حنفى
احمد زينهم زىك محمد32195
احمد سامح عمر عمر32196
ى32197 احمد سامح محمد حسي 
(ت ش ف  )احمد سامح محمد عبد الرحمن 32198
احمد ساىم ضيف هللا عبد القادر32199
احمد ساىم عىل بيوىم ابو الحسن32200
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احمد ساىم محمد عطيه32201
احمد سعد حلىم عزت ابراهيم 32202
احمد سعد عبد الهادى ابراهيم 32203
احمد سعد محمد عبد الجواد32204
احمد سعد محمود محمد حشيش32205
احمد سعودى رجب فرحات32206
احمد سعيد احمد سعيد32207
احمد سعيد اسماعيل عبد الجواد32208
احمد سعيد عبد هللا طه32209
ى32210 احمد سعيد فتىح امي 
ى32211 احمد سعيد محمد امي 
احمد سعيد محمد عبد المجيد32212
احمد سعيد محمود محمد32213
احمد سمي  سعد الدين عبد الحكيم32214
احمد سمي  طلبه يوسف32215
احمد سمي  عبد المعىط السيد32216
احمد سمي  عىل عوض32217
احمد سمي  عىل محمد عىل32218
احمد سمي  محمد حسن حمزه32219
احمد سمي  هاشم محمد32220
احمد سيد احمد محمد32221
احمد سيد حسن عطا هللا32222
 شعبان32223

ى
احمد سيد شوق

احمد سيد عباس درويش32224
احمد سيد عبد العظيم يوسف32225
احمد سيد عبد اللطيف السيد32226
احمد سيد محمد عبد المحسن يوسف32227
احمد سيد محمد عىل حجاج32228
32229

ى
احمد سيد نور الدين عبد الباق

يف سميح امام32230 احمد شر
يف عبد التواب الجباىل32231 احمد شر
احمد شعبان السيد احمد 32232
احمد شعبان عبد الهادى محمد32233
احمد صابر حسبى مهيدى32234
احمد صابر محفوظ محمد عبد هللا32235
ى صالح32236 احمد صالح امي 
احمد صالح محمود نارص32237
ى كمال محمود عىل32238 احمد صيى
احمد صفوت محمد محمد يوسف32239
احمد صفى الدين فتىح فرغىل32240
احمد صالح الدين احمد محمد32241
احمد صالح السيد عىل32242
احمد صالح سليمان محمد32243
احمد صالح عبد السالم عبد العزيز محمد32244
32245

ى
احمد صالح عزت دسوق

احمد صالح محمود امام32246
احمد طارق جمال الدين احمد المناديىل32247
احمد طارق حسبى عبد الحميد32248
احمد طارق عبد الستار احمد 32249

ين  : عدد الحاضن
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كشف حضور وانرصاف الفرقه االوىل انتساب جامعه حلوان
asmaa      (  5 ) لجنه2021 / 2020 مستجد  للعام الجامىع 

كليه الحقوق
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احمد طارق محمد نجيب عباس32251
احمد طارق موىس السيد موىس32252
احمد طاهر محمد بكرى32253
احمد طلعت محمد طلعت32254
احمد طلعت مراد عبد الرحيم عبد هللا32255
احمد طه عبد المعبود سالم32256
احمد طه محمد صابر32257
احمد عادل ابراهيم منظور32258
ى32259 احمد عادل احمد االمي 
 خليل32260

ى
احمد عادل سيد دسوق

احمد عادل عبد الفتاح عبد الحليم32261
ى عىل سعودى32262 احمد عادل محمد امي 
احمد عادل محمد خرصى32263
احمد عادل محمد محب محمد عبد ربه32264
احمد عادل منصور احمد 32265
احمد عاطف احمد مرىع32266
احمد عاطف عبد المنعم عبد الغبى32267
احمد عاطف فضل هللا مصطفى32268
احمد عاطف محمد نبيه احمد 32269
احمد عاطف محمود عبد الاله محمود الشيىم32270
احمد عباس عبد الراضى سليمان32271
احمد عبد الحليم احمد حسن32272
احمد عبد الحليم مصطفى النعسان32273
احمد عبد الحميد احمد عبد الحميد عبد القادر32274
احمد عبد الحميد احمد محمد مصطفى32275
احمد عبد الرحيم عبد القادر عبد الرحيم32276
احمد عبد السالم فتح هللا احمد 32277
احمد عبد الصمد عبد الباسط محمد32278
احمد عبد العال عويس ذىك32279
احمد عبد العزيز سيد ابراهيم 32280
احمد عبد العلىم احمد عبد العلىم32281
احمد عبد الفتاح عبادى طايع32282
احمد عبد هللا حجاج يوسف32283
احمد عبد هللا شعبان السيد32284
احمد عبد هللا عاشور خليل32285
احمد عبد هللا عبد الفتاح محمد اسماعيل32286
32287

ى
احمد عبد هللا عبد هللا عبد الباق

احمد عبد هللا محمد حسن32288
ى32289 احمد عبد هللا محمد صيى
احمد عبد هللا محمدى محمدى32290
احمد عبد المحسن عبد الحليم عبد الخالق32291
احمد عبد المنىحى عبد الموجود السيد32292
احمد عبد النارص سيد ابو بكر32293
احمد عبد النارص محمود عىل احمد 32294
احمد عبد الوهاب جمال الدين عبد الوهاب32295
احمد عبد الوهاب عبد اللطيف عبد الوهاب32296
احمد عبد السيد فيصل صالح32297
احمد عبد العزيز ابراهيم محمود32298

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 

كشف حضور وانرصاف الفرقه االوىل انتساب جامعه حلوان
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كليه الحقوق



احمد عرفه البدرى السيد32299
احمد عز الدين سيد عبدالمعز32300

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
احمد عز الدين محمد كمال محمد32301
احمد عزت عبد هللا رشوان32302
احمد عزيز سالمان همام32303
(ت ش ف)احمد عشاوى عبد المومن محمد 32304
احمد عصام الدين قرطام حجاج32305
ى عبد الحميد32306 احمد عصام حسي 
احمد عصام سعد حلوى32307
احمد عصام سليمان حسان32308
احمد عصام عبد اللطيف حسن32309
احمد عصام عبد هللا عمر32310
احمد عصام محمد ابراهيم عويس32311
احمد عصام محمد النبوى32312
احمد عصمت عبد هللا احمد 32313
احمد عالء الدين احمد عباس احمد 32314
احمد عالء الدين سلطان العادىل32315
احمد عالء الدين عبد الحميد متوىل32316
احمد عالء الدين عبده شحاته32317
احمد عالء سعيد يوسف32318
احمد عالء عبد العظيم فرج هللا32319
احمد عىل ابراهيم عىل32320
احمد عىل احمد جوهر32321
احمد عىل احمد عىل32322
احمد عىل حسن ليبى32323
احمد عىل سعد عىل32324
احمد عىل سعيد احمد 32325
احمد عىل محمد محمد32326
احمد عماد الدين محمد شعبان محمد32327
احمد عماد الدين محمد محمد بطران32328
احمد عماد يوسف محمد32329
احمد عمار عبد العزيز عبد الفتاح32330
احمد عمر احمد سلطان32331
احمد عمر احمد منجود32332
احمد عمر عبد العزيز عىل32333
احمد عمرو احمد رشدى محمود32334
احمد عواد محمد العوام32335
ى سليمان عواد32336 احمد عيد حسي 
احمد عيد عبد التواب محمد32337
احمد عيد فتىح عيد32338
احمد فاروق احمد احمد حسن32339
احمد فاروق انور محمد32340
احمد فراج محمد عثمان32341
احمد فرج ابراهيم فرج جاد هللا32342
احمد فرج عبد المحسن عبد الغفار32343
احمد فريد ابو المنارص بدر32344
احمد فوزى مصطفى محمد متوىل32345
 امام حميد32346

ى
احمد قرن

احمد كرم احمد عبد العزيز32347

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 

كشف حضور وانرصاف الفرقه االوىل انتساب جامعه حلوان
asmaa      (  7 ) لجنه2021 / 2020 مستجد  للعام الجامىع 

كليه الحقوق



احمد كرم محمد كامل32348
احمد كمال حامد كمال32349
احمد كمال محمد السيد32350

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
احمد ماجد حسن احمد 32351
احمد ماهر زيدان جمعه32352
احمد ماهر صبىح محمد32353
احمد ماهر عبد الموجود محمد سند32354
احمد ماهر محمد عبد العال امام32355
احمد ماهر مغرنى محمد البدوى32356
احمد متوىل حسن عبد هللا32357
احمد مجدى احمد عبد العلىم32358
احمد مجدى فاروق محمود32359
احمد مجدى محروس احمد 32360
احمد مجدى محمد احمد 32361
احمد مجدى محمود طاهر32362
احمد مجدى نبيل عثمان عزت32363
ى العزب32364 احمد محروس عبد المقصود حسي 
احمد محسن عبد الرحمن عبد هللا32365
احمد محسن عبد الفتاح محمد عبد هللا32366
احمد محسن عبيد بيوىم32367
احمد محسن فوزى محمود32368
احمد محسن محمد سليمان32369
احمد محمد ابراهيم الطيب الطيب32370
احمد محمد احمد السيد32371
احمد محمد احمد رمضان سعد32372
احمد محمد احمد سالم ابراهيم 32373
احمد محمد احمد سليمان32374
احمد محمد احمد طه32375
احمد محمد احمد عباس32376
احمد محمد احمد عبد التواب السبىك32377
احمد محمد احمد عبد المحسن32378
احمد محمد احمد عبد المنعم32379
احمد محمد احمد عىل32380
احمد محمد احمد محمد32381
احمد محمد احمد محمد32382
احمد محمد احمد محمد رضوان32383
احمد محمد احمد يوسف32384
احمد محمد اسماعيل عبد الحميد32385
احمد محمد اسماعيل محمد32386
احمد محمد اسماعيل محمود32387
احمد محمد الرفاىع محمد32388
احمد محمد السيد السيد32389
ى سليمان32390 احمد محمد امي 
احمد محمد جميل ابو الفتوح32391
احمد محمد جوده سعد32392
احمد محمد حسن منصور32393
ى محمد32394 احمد محمد حسي 
احمد محمد حفىطى حافظ32395
ى32396 احمد محمد حفبى حسي 

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 

كشف حضور وانرصاف الفرقه االوىل انتساب جامعه حلوان
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كليه الحقوق



احمد محمد حمدان عىل32397
احمد محمد حمدى محمد محمد32398
احمد محمد خلف محمد32399
احمد محمد رجب سعيد عبد هللا32400

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
احمد محمد زغلول عبد الحفيظ مرىس32401
احمد محمد ساىم محمد32402
احمد محمد سعيد سيد32403
احمد محمد سعيد شعبان عبد هللا32404
احمد محمد سالمه عىل32405
احمد محمد سيد حموده32406
احمد محمد سيد مصطفى32407
احمد محمد شعبان السيد32408
احمد محمد شعبان محمد32409
احمد محمد شعبان يوسف32410
ى محمد32411 احمد محمد صيى
يه32412 احمد محمد صديق احمد االمي 
احمد محمد صالح الدين محمد32413
احمد محمد صالح موىس32414
احمد محمد عاطف محمد32415
احمد محمد عباس عبد العاىط32416
احمد محمد عبد الحفيظ عبد الرحمن32417
احمد محمد عبد الحكيم االمام32418
احمد محمد عبد الدايم خلف32419
احمد محمد عبد الرازق السيد حسن32420
ه)احمد محمد عبد الرازق محمد 32421 ى (الجي 
(القاهره)احمد محمد عبد الرازق محمد 32422
احمد محمد عبد الستار عبد الرازق32423
ف الدين32424 احمد محمد عبد الظاهر شر
احمد محمد عبد العزيز عبد السالم جمعه32425
احمد محمد عبد الفتاح ابراهيم 32426
احمد محمد عبد الفتاح محمد32427
احمد محمد عبد الكريم عبد الحميد شتا32428
احمد محمد عبد الاله عبد العال32429
احمد محمد عبد هللا محمد32430
احمد محمد عىل عثمان32431
(محول)احمد محمد عىل محمد عبد العال 32432
احمد محمد عىل محمد عىل32433
احمد محمد عيد كامل32434
ى احمد 32435 احمد محمد فتح هللا حسي 
احمد محمد فواد احمد 32436
ى32437 احمد محمد فواد حسي 
32438

ى
احمد محمد فوزى حسان

ى32439 احمد محمد كامل حسي 
احمد محمد كمال عبد الحميد32440
احمد محمد محمد احمد محمد32441
احمد محمد محمد عبدالنبى32442
احمد محمد محمد غنيىم32443
احمد محمد محمد محمد خليفه32444
احمد محمد محمد مصطفى32445

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 

كشف حضور وانرصاف الفرقه االوىل انتساب جامعه حلوان
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كليه الحقوق



احمد محمد محمود خليفه ابراهيم 32446
احمد محمد محمود عبد الحافظ32447
احمد محمد محمود عبد اللطيف32448
احمد محمد محمود عىل تمساح32449
احمد محمد محمود محمد32450

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
احمد محمد محب  عفيفى عيسوى32451
احمد محمد مني  عبد الحكيم32452
(مستجد بعذر  )احمد محمد نبيل احمد 32453
احمد محمد هشام عبد العاىط محمد32454
 بدير32455

ى
احمد محمود احمد احمد كيالن

احمد محمود احمد عبد المطلب32456
احمد محمود احمد محمد عبد الرحمن32457
احمد محمود رزق محمد احمد 32458
احمد محمود سعد محمود32459
احمد محمود سمي  محمود32460
احمد محمود صابر محمد32461
احمد محمود صالح ابراهيم 32462
احمد محمود عبد الحافظ الصغي 32463
احمد محمود عبد العال سليمان32464
احمد محمود عىل طه32465
احمد محمود فزارى ابو ضيف32466
احمد محمود قطب محمود32467
ى فرج32468 احمد مختار عطا خي 
احمد مدحت السيد احمد الشبكه32469
احمد مرىع عبد الحميد السيد32470
احمد مسعد عطيه عىل خليل32471
احمد مسعود محمد عبد السالم32472
احمد مسلم كامل حسن32473
احمد مصطفى ابراهيم احمد 32474
احمد مصطفى ابراهيم عبد الواحد32475
احمد مصطفى احمد ابو الحسن32476
احمد مصطفى احمد سيف النرص عىل سالم32477
احمد مصطفى احمد عىل32478
احمد مصطفى اسماعيل عبد العزيز32479
احمد مصطفى خليل مصطفى قاسم32480
احمد مصطفى رجب حسن32481
احمد مصطفى صبىح مصطفى عىل32482
احمد مصطفى عبد القادر محمد عكاشه32483
احمد مصطفى عصمت عبد التواب32484
احمد مصطفى عمار مصطفى32485
احمد مصطفى كامل عبد الحميد الغرباوى32486
احمد مصطفى محمد اسماعيل مطر32487
احمد مصيلىح فرحات مصيلىح32488
احمد معمر سعد محمد ابراهيم 32489
احمد ممدوح احمد محمد32490
احمد ممدوح عبد الواحد يونس محمد32491
احمد ممدوح عىل حامد32492
احمد ممدوح نرص الدين هالل32493
احمد منصور شعبان محمد32494

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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احمد منصور عبد العليم محمد اسماعيل32495
احمد منصور محمد منصور عبد هللا32496
احمد مني  عبد المحسن عبد الحافظ32497
احمد مهدى زينهم امام32498
احمد ناخى عىل عبد الغبى32499
احمد نادى عبد المحسن عبد الهادى شنب32500

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
احمد نارص شعبان احمد 32501
احمد نارص محمد السيد32502
احمد نبيل سيد محمد32503
احمد نبيل فهىم عبد العزيز32504
احمد نجدى محمد عالم32505
وك32506 احمد نزيه حافظ ميى
 احمد السيد عقيل32507

ى
احمد هان

 احمد عبد الجواد ابراهيم 32508
ى
احمد هان

 عبد الفتاح بخيت32509
ى
احمد هان

 مني  احمد 32510
ى
احمد هان

احمد هشام ابراهيم عىل عطا32511
ى محمد32512 احمد هشام عبد المنعم بحي 
احمد هشام محمد عىل32513
احمد هنداوى سعد الدين محمود32514
احمد هيبت عبد الحكيم محمد32515
احمد وائل احمد عبد الغفار32516
احمد وائل احمد عبد اللطيف32517
احمد وائل احمد محمد حسن32518
احمد وائل حسن احمد 32519
احمد وائل فكرى حسن32520
احمد وائل محمد ربيع32521
احمد وحيد فهيم عبد التواب32522
ى وزيرى32523 احمد وزيرى حسي 
احمد وليد احمد محمد32524
احمد وليد احمد محمود32525
احمد وليد اسماعيل عبد الحميد المرصى32526
احمد وليد عبد التواب محمد32527
احمد وليد فضل محمد32528
 السيد32529

ى
احمد ياش البسيون

احمد ياش بيوىم عبد الرووف32530
احمد ياش جمال رياض32531
احمد ياش حسام الدين السعيد32532
احمد ياش سعيد الشحات محمد32533
احمد ياش عزت ابراهيم 32534
احمد ياش محمد اسماعيل32535
احمد ياش محمد مختار سيد32536
احمد يحب  جابر عبد العظيم32537
احمد يحب  عبدالجواد محمد السواح32538
احمد يشى السيد محمد32539
ف سيد حامد32540 ادم اشر
ادم طه فواد طه32541
ادم عبد الحفيظ حنفى عبد الحفيظ32542
ادهم احمد عبد الاله حسن32543

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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ادهم احمد محمد سعيد32544
ادهم احمد محمد عبد العزيز احمد 32545
ادهم احمد محمود السيد عثمان32546
ادهم احمد مصطفى السيد مصطفى32547
ادهم احمد وائل ربيع بخيت32548
ف ابراهيم سعيد32549 ادهم اشر
م32550 ى المحمدى حسب النبى االشر ادهم امي 

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
ادهم ايهاب يوسف عىل احمد 32551
ادهم حسن عبد الرحمن حسن32552
ادهم حمدى محمد موىس ابوعجوه32553
ف شومان32554 ادهم خالد اشر
ادهم خالد محمد عبد الصمد32555
ادهم زكريا ابراهيم عبد اللطيف32556
ادهم زين الدين عبد العظيم سليمان32557
ادهم سعد عىل زين العابدين سالمه32558
ادهم سيد مصطفى فهىم32559
ى عبد السالم جاد جاد الحق32560 ادهم صيى
ادهم طارق عبد المنعم محمد جاد32561
ادهم طالل وجدى محمد32562
ادهم عادل رمضان ابوشيــــع32563
ى32564 ادهم عاصم عبد النبى حسي 
ادهم عامر محمود عبد التواب32565
ادهم عبد الرحمن عىل محمد سعيد32566
ادهم عالء شندي محروس32567
ادهم عىل ذىك عىل32568
(محول  )ادهم عمرو سيد عىل 32569
ى محمود حسن32570 ادهم عيد امي 
ادهم مجدى فتىح احمد 32571
ادهم محمد ابراهيم محمد عىل32572
ادهم محمد ابو الفتوح احمد 32573
ى32574 ادهم محمد سعد ثابت حسي 
ادهم محمد عاطف عىل32575
ادهم محمد عبدالحكم موىس32576
ادهم محمد فواد عبد الحميد32577
ادهم محمد محمود محمد32578
(محول  )ادهم مىح محمد صابر 32579
ادهم مصطفى عبد الرحمن رشاد32580
ى محمد32581 ادهم وليد بدر امي 
اربسيما فواد يوسف عزيز32582
اروى احمد سيد احمد سيد احمد 32583
ف عبد الرحيم عىل32584 اروى اشر
اروى حسن صابر حسن32585
اروى طارق كمال السيد32586
اروى عبد العظيم احمد يس32587
اروى عبد المنعم مدبوىل عبدالموجود32588
اروى عزت محمد عابدين32589
اروى عصام عبد الجابر محمد32590
اروى عالء حسن عبد المنعم32591
اروى محمد عيىس محمد32592

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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كليه الحقوق



اريــــج عصام يوسف محمد32593
32594

ى
اريــــج هشام عبد الحميد العراق

اسامه احمد يىح محمود32595
ف فرج محمود32596 اسامه اشر
اسامه ايمن جالل عبدالسميع32597
اسامه حامد عبد هللا عىل32598
اسامه طه عبد الستار عىل32599
اسامه فايز عبد السالم عبد المحسن32600

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
اسامه محمد رجب عبد الحميد32601
اسامه محمود جمعه محمد32602
اسامه نارص سيد مصطفى32603
اسامه نارص عىل سالم32604
ى ايهاب صالح حليم32605 استيفي 
اشاء ابوهريره احمد ابراهيم 32606
اشاء احمد جاد احمد 32607
 ابو الدهب32608

ى
اشاء احمد صدق

اشاء احمد عىل بكر32609
اشاء احمد محمد احمد 32610
اشاء احمد محمد عبد التواب عثمان32611
اشاء احمد محمود محمد32612
اشاء اسامه رجب موىس32613
ف جمال داود32614 اشاء اشر
اشاء السيد احمد جاد عمر32615
اشاء السيد عىل سيد حسن حجازى32616
اشاء ايهاب عبد المنعم عبدالحميد32617
اشاء بركات عبدربه محمد32618
اشاء جالل هالل هالل عىل32619
اشاء جمال حامد عبدالعال32620
(محول  )اشاء جمال خميس حسن 32621
يد32622 ى اشاء حامد عبد هللا حامد ابو الي 
اشاء حسن احمد محمود32623
اشاء حسن اسماعيل احمد 32624
اشاء حسن عاشور محمد32625
(ت ش ف  )اشاء حمدى احمد عبد العاىط 32626
اشاء حمدى حسن مصطفى32627
32628

ى
اشاء حمدى محمد الفخران

اشاء حمدى مسعد سليم32629
اشاء خالد محمد الطاهر محمد32630
اشاء رجب محمد حافظ32631
اشاء رجب محمد عبد هللا32632
اشاء رفاىع حسن محمد32633
اشاء رمضان سعيد محمد32634
اشاء ساىم ابراهيم عواد32635
اشاء ساىم سعيد عفيفى32636
اشاء سعيد ابراهيم رمضان32637
اشاء سمي  توفيق صادق32638
اشاء سيد خالوى العزب32639
اشاء سيد هاشم سيد امام32640
اشاء شعبان ابراهيم محمد32641

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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اشاء شعبان صالح رفاىع32642
اشاء صابر انور ابو المجد احمد 32643
32644

ى
اشاء صالح عبد الرحمن عبد الباق

اشاء طارق احمد الطويل32645
(ت ش ف  )اشاء طارق شعبان اسماعيل 32646
 محمد32647

ى
اشاء طارق محمد قرن

اشاء عادل عبد المنعم ابوشيــــع32648
ف32649 اشاء عاطف محمد مشر
اشاء عبد التواب ابراهيم حماد32650

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
اشاء عبد الرحمن محمود سيد32651
اشاء عبد المنعم ابراهيم محمد32652
اشاء عرنى عبدالاله ابراهيم 32653
اشاء عز الدين احمد محمود32654
اشاء عماد هنداوى عطوه32655
اشاء عيد عىل عبد ربه32656
اشاء فكرى ماجد ابو زيد32657
اشاء محمد ابراهيم خليل32658
اشاء محمد احمد بكر32659
اشاء محمد الحسيبى ابراهيم عىل32660
 محمد32661

ى
اشاء محمد بسيون

اشاء محمد سعيد محمد ابراهيم 32662
اشاء محمد سعيد يوسف كامل32663
اشاء محمد صالح محمد32664
اشاء محمد عباس محمد محمد32665
اشاء محمد عبد الىحي السيد32666
اشاء محمد عبد السالم محمد النكالوى32667
اشاء محمد عبد الفتاح عبدالسالم32668
اشاء محمد فوزى محمد الدكرورى32669
اشاء محمد محمد عبدالواحد32670
اشاء محمد محمود عىل32671
اشاء محمود احمد عىل32672
اشاء محمود ترىك محمود عبد هللا32673
اشاء محمود حلىم حسن محمد32674
اشاء محمود خطاب احمد 32675
اشاء محمود سيد محمد32676
اشاء محمود عبد الحليم عىل32677
اشاء مخيمر السيد عىل مخيمر عمران32678
اشاء مصطفى عبد الرازق اعمر32679
اشاء مصطفى فضل عطيه32680
ى عبد المحسن حامد رزق32681 اشاء مكي 
اشاء ممدوح طه سعد هللا32682
اشاء ممدوح محمد محمود حنيش32683
اشاء مندوه عبد التواب مندوه32684
ى32685 اشاء منصور حسن حسي 
اشاء نارص عبد الستار خميس32686
اشاء نبيل انور محمد هاشم32687
اشاء نور الدين ابراهيم ابراهيم 32688
 احمد عبدالعزيز32689

ى
اشاء هان

 محمد عبد العظيم32690
ى
اشاء هان

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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اشاء وائل البدرى عبد هللا32691
اشاء وائل وجيه محمدعىل32692
اشاء وجدى سليمان حسن32693
اشاء وحيد حسن عبد المنعم32694
اشاء وليد هاشم احمد 32695
ى32696 اشاء ياش طلعت حسي 
اسالم احمد ابراهيم عرندس32697
اسالم احمد عبد الفضيل محمد32698
اسالم احمد محمد احمد فرغىل32699
اسالم احمد محمد البادرى32700

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
اسالم احمد محمود عبد القادر32701
اسالم اسامه سمي  محمد32702
اسالم اسامه عبد العظيم احمد 32703
(ت ش ف  )اسالم اسماعيل محمد عىل 32704
ى32705 ف زين حسي  اسالم اشر
ف فوزى عوض32706 اسالم اشر
ف محمد سند32707 اسالم اشر
اسالم االمي  فتح هللا بيوىم32708
اسالم بشي  مصطفى جمعه32709
اسالم حامد ابراهيم حامد32710
اسالم حسن رفعت محمد32711
ى عبد الحليم عوض السيد32712 اسالم حسي 
ي32713

ى
اسالم حمدى محمد الكيالن

اسالم خليفه عيد عثمان32714
اسالم ربيع رمضان محمد32715
اسالم رزق ذىك اسماعيل32716
اسالم رضا عبدالعزيز محمد32717
اسالم رضانا رمضان بيوىم32718
اسالم ركانى فتىح عىل32719
اسالم سامح محمد حنفى32720
اسالم سعداوى عبد الباسط سعد32721
اسالم سالمه محمد سالمه32722
(ايقاف قيد  )اسالم سيد ابو الفتوح صميده 32723
اسالم سيد عثمان محمد32724
اسالم سيد مفضل ثابت عبدالحكيم32725
اسالم طارق السيد ابو زيد32726
اسالم طه محمود طه محمود32727
ى32728 اسالم عادل صالح حسي 
اسالم عادىل سالم منصور32729
اسالم عاطف فاروق عبد الهادى32730
32731

ى
 عبد العزيز عبد الباق

ى
اسالم عبد الباق

اسالم عبد الحليم سليمان محمد32732
اسالم عبد العظيم صادق عبد العظيم32733
اسالم عبد الموىل السيد عبد الموىل32734
اسالم عبد النارص حامد منصور32735
اسالم عصام الدين محمد الحسيبى محمد عبد هللا32736
اسالم عصام خلف عبدالاله32737
اسالم عمرو السواح سيد32738
اسالم عيد حمدان سيد32739

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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اسالم فارس ابوالحديد حسن حالوه32740
اسالم مجدى جمعه شحاته32741
اسالم مجدى محمد احمد عبد الجواد32742
اسالم محمد احمد محمد32743
اسالم محمد السيد اسماعيل32744
اسالم محمد رفاىع احمد 32745
اسالم محمد عبد الحليم حسن32746
اسالم محمد عبدالعزيز عامر32747
اسالم محمد عبدالمعىط احمد 32748
اسالم محمد عبدالمنصف كامل32749
اسالم محمد عرنى عىل32750

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
اسالم محمد محمد محمود السمان32751
اسالم محمد مصطفى محمد ادريس32752
 عبد السالم32753

ى
اسالم محمد مندوه زنان

32754
ى
اسالم محمود عبد الفتاح عبد الباق

ى عبد الرازق32755 اسالم محمود ياسي 
اسالم مسعود غيضان خالد32756
اسالم مصطفى قناوى مرىسي32757
اسالم مهبى محمد بدر32758
اسالم نارص صديق سليم32759
 محمود عبدالخالق32760

ى
اسالم هان

اسالم وحيد عبدالمنصف محمد32761
اسالم ياش ابو الفضل طه32762
اسالم يشى عدىل احمد 32763
اسالم يوسف مصطفى احمد 32764
اسالم يونس احمد محمود يونس32765
اسماء ابراهيم سليمان امام32766
اسماء ابراهيم عبد المحسن غانم32767
اسماء احمد عاشور عبد السالم32768
ف محمد محمد البدراوى32769 اسماء اشر
اسماء امام فارس امام حسن32770
اسماء امي  محمد محمد32771
اسماء انور عبدالعزيز جابر32772
اسماء جمال حمدان احمد 32773
اسماء جمال عبد الفتاح عبد المجيد عوده32774
اسماء جمال عبد المنعم حسن32775
ى32776 ى عىل حسي  اسماء حسي 
اسماء حمدى عيد محمد32777
اسماء خلف محمد احمد 32778
اسماء رجب عيد عبده32779
اسماء رضا رحمت عبد العزيز32780
اسماء سالم حواش حواش32781
اسماء ساىم حنفى ابوشيــــع32782
اسماء سيد عدىل محمد32783
اسماء سيد محمد طه32784
اسماء صابر عبد هللا عبد العزيز32785
اسماء صالح فوزى ثابت32786
ى32787 اسماء عبد الرازق محمود حسي 
اسماء عبد الفتاح سعد عبد الفتاح مسعود32788

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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اسماء عبد الهادى احمد سالمه32789
(ت ش ف)اسماء عالء عىل حسن 32790
اسماء عىل سيد عىل32791
اسماء عمرو حسن حسن32792
اسماء فتىح محمد ربيىع32793
اسماء فتىحي ابراهيم عبده32794
اسماء قطب محمد الهنداوى32795
اسماء ماهر عبد السالم احمد 32796
اسماء محسن محمد الطويل32797
اسماء محمد السيد كامل32798
اسماء محمد حسبى محمد32799
اسماء محمد حسيب عبد الحليم32800

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
اسماء محمود ابراهيم مرىسي32801
اسماء محمود ابو الفتوح معبد32802
(دمج)اسماء محمود احمد محمد 32803
اسماء محمود حلىم عىل32804
اسماء مصطفى محمود السيد32805
اسماء نارص سيد سليمان32806
اسماء نبيل عنيى عثمان عىل الديب32807
اسماء نجم محمود نرصهللا نجم32808
(محول  )اسماعيل احمد اسماعيل احمد 32809
اسماعيل ايمن اسماعيل محمد32810
اسماعيل سيد اسماعيل محمد32811
اسماعيل صالح رجب اسماعيل32812
اسماعيل عادل فتىح احمد 32813
اسماعيل مرجان عبد الغفار اسماعيل32814
اسمهان وليد محمد عبد النارص32815
اسيل محمود ابراهيم حسن32816
اسيل وليد كامل عبد المهدى32817
اشجان محمود وحيد محمود غنيم32818
ى32819  كمال امي 

اق وحيد مصطفى اشر
ف احمد فهيم احمد عىل32820 اشر
ف احمد محمد مهدى32821 اشر
ف زىك صالح محمد32822 اشر
ف يامن محمد محمد32823 اشر
قت حسن محمد حسن متوىلي32824 اشر
قت عصام احمد عثمان احمد 32825 اشر
قت محمد زينهم كامل32826 اشر
قت محمود محمد كامل32827 اشر
قت مسعود شويل عبد النارص شحاته32828 اشر
اصاله احمد حسن حسن32829
اعتدال سعد عبد العاىط عبد الهادى32830
افرام عماد عاطف ذىك مسعود32831
افرايم جمال سعد يعقوب32832
افنان ابراهيم ابراهيم الحسيبى32833
ف جمعه طلب32834 اكرم اشر
اكرم رجب سيد سيد ندا32835
(ت ش ف  )اكرم مصطفى عبد العظيم مرىس 32836
اكرم هشام عبد الحميد غانم32837

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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اكرم ياش محمد عبد القوى32838
االء ابراهيم مرزوق ابراهيم 32839
االء ابوبكر سيد محمد ابراهيم 32840
االء اسماعيل عطيه محمد32841
ف محمد الشحات32842 االء اشر
ف محمود عبد ربه32843 االء اشر
يف عطا هللا مهبى عمر32844 االء الرحمن شر
االء ايهاب محمد الدمراوى32845
االء بدر عرنوس شعبان32846
االء بركه هللا محمد بركه هللا32847
االء جمال سيد احمد ابراهيم 32848
االء حامد ابراهيم السيد32849
ى عبد هللا32850 ى عبده حسي  االء حسي 

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
االء رفعت عبد العاىط عبد العال عابدين32851
االء ساىمي رمضان احمد 32852
االء سيد احمد سباق32853
االء شكرى ابراهيم عىل العفيفى32854
االء صبىح عبد الندير حفبى عبد النعيم32855
ى عىل قنديل32856 االء صالح حسي 
االء طارق جمال الدين عطيه32857
االء طارق عبدالمحسن محمد32858
االء عاطف عبد المنعم عبد هللا32859
االء عبد هللا محمد سيد32860
االء عبدالحميد محمد عثمان32861
االء عصام الدين احمد محمد32862
االء عماد خليل جمعه32863
االء عماد عبد الرحمن عيد32864
االء عمرو محمد عبدالقادر32865
االء فريد عبد المعبود منصور32866
االء ماهر زىك ابراهيم 32867
االء محمد احمد المهدى محمد32868
االء محمد احمد محمود32869
االء محمد سعيد محمد32870
االء محمد عبد الغفار محمد32871
االء محمد عىل محمد32872
االء محمد محمد هاشم ابراهيم 32873
ى32874 االء محمد محمود حسي 
االء محمود حسن عىل32875
االء محمود محمد اسماعيل32876
االء محمود محمد فرج32877
االء مدحت يوسف محمد32878
االء منترص سمي  محمود32879
االء نارص سعيد محمد32880
ى32881 االء نارص يوسف حسي 
 جمال هاشم32882

ى
االء هان

 محمد حامد32883
ى
االء هان

االء هشام هريدى احمد هريدى32884
االء وحيد حامد الرشيدى32885
الحسن عبد النارص محمد احمد سالمه32886

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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32887
ى
الحسن عىل محمد سيد احمد العنان

الحسن محمد حسن طه32888
الحسن مصطفى سعد وخري32889
ى السيد عبد الخالق رمضان32890 الحسي 
ى خالد كمال سليم32891 الحسي 
ف محمد محمود مصطفى32892 الحسيبى اشر
ي طه سعد عبدالمعز خليل32893

الحسيبى
 الشافىع السعيد32894

ى
 ابراهيم الدسوق

ى
الدسوق

الزهراء ربيع عبد الجواد ابراهيم 32895
السعيد عبد هللا متوىل ثابت32896
(ت ش ف)السيد عماد الدين السيد محمد 32897
السيد مىح الدين ابو العز ابراهيم 32898
الشيماء حسن ممدوح محمد صديق32899
الشيماء محمد عىل محمد32900

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-
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الفت خالد عيىس موىس رمضان32901
الفى مجدى الفى مجيد32902
المختار عبد الرحمن سيد عبد الرحمن32903
ف صفوت محمود32904 الهام اشر
الهام صابر حمدى احمد 32905
32906

ى
الهام محمد مهدى فرجان

الهام محمود محمد محمود عباس32907
امال احمد فهىم عىل32908
امال الليبى محمد محمد وهبه32909
امال خليل ابراهيم شاكر32910
امال رفعت احمد جوده32911
امال محمد اسماعيل محمود32912
امال محمد حسن عبدالنبى32913
امال يحب  مصطفى موىس32914
امام عادل محمد امام احمد 32915
 ابراهيم سليمان حسن32916

ى
امان

ف فتىح احمد 32917  اشر
ى
امان

 ايمن رجب امام32918
ى
امان

 تاج الدين السيد محمود32919
ى
امان

ي عىل32920
 حسام عبد الراضى

ى
امان

 حماده سيد لطفى32921
ى
امان

ى32922  عبده صديق عبده حسي 
ى
امان

 محمد صالح محمد32923
ى
امان

 مصطفى شعبان عىل32924
ى
امان

 مصطفى فراج عبد هللا32925
ى
امان

ي رمضان سليمان عبد العزيز32926
ى
 امان

امجد ايمن ابراهيم ابراهيم سعودى32927
ى32928 امجد محمد شحاته حسني 
امل ابراهيم سليمان ابوحطب الشهانى32929
ى32930 امل احمد محمد حساني 
امل احمد محمد عبد الوهاب32931
امل جمعه لطفى احمد 32932
امل رجب فراج حسن ابو العال32933
امل عادل شعراوى عبد الوهاب32934
امل عادل محمد احمد 32935

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 

كشف حضور وانرصاف الفرقه االوىل انتساب جامعه حلوان
asmaa      (19) لجنه2021 / 2020 مستجد  للعام الجامىع 

كليه الحقوق



امل عبد الجواد ابراهيم ابراهيم 32936
امل عبد الاله ابو الفضل احمد 32937
امل عبد المحسن حسن عبد المحسن عىل32938
امل محمود رشوان محمود32939
امل محب  محمد عبد الوهاب عبدالمحسن32940
امل مكرم سيد احمد عبد الكريم32941
امنده مصطفى عىل محمد32942
امنه احمد عبد الرشيد عىل حسن32943
امنه صالح شاكر عبد المعىط32944
امنه صالح محمد عبد الحميد32945
امنيه ابراهيم سيد ابراهيم محمد حنفى32946
امنيه ابراهيم سيد حسن32947
امنيه ابراهيم محمد السعيد32948
ى عبد الرحمن32949 امنيه احمد محمد حسي 
امنيه ايمن عبد هللا محمد اسماعيل32950

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-
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امنيه توفيق عواد رفاىع32951
امنيه جمال عبد العظيم احمد عبد الجليل32952
 امنيه خليل سيد محمد32953
امنيه رجب محمد عبد الهادي32954
امنيه رجب محمد محمد32955
امنيه رمضان يوسف متوىلي32956
ى ابراهيم 32957 امنيه رواش عىل حسي 
ى32958 امنيه سنوىس احمد حسي 
امنيه سيد عرفات محمد32959
امنيه طارق عبد النافع عكاشه32960
امنيه عادل احمد فهىم32961
امنيه عامر خميس محمد32962
امنيه عباس رجب عباس32963
امنيه عز الدين شحاته سليمان32964
امنيه عصام احمد السيد32965
امنيه عىل محمود صقر32966
امنيه عىل يونس عىل32967
امنيه عمرو عبد التواب ناخى32968
امنيه ماهر ابراهيم محمد خليفه32969
امنيه محمد احمد حنفى32970
امنيه محمد شعيب حسن32971
ي مرصي32972 امنيه محمد عشر
امنيه محمد محمد عبد القادر ابراهيم 32973
امنيه محمود راضى عبدالرسول32974
امنيه مصطفى محمود سيد احمد 32975
 محمد عىل32976

ى
امنيه هان

ى عبد الغبى32977  ياسي 
ى
امنيه هان

امنيه هشام محروس هاشم زيدان32978
امي  سامح عجيب ايوب32979
امي  مني  مسيحه عبد المالك32980
ه احمد فرغىل مرىس32981 امي 
ه احمد محمد سيد32982 امي 
ف عبد المرضى عبد الونيس32983 ه اشر امي 
 شحاته32984

ى
ه ايمن تناىع امي 

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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ه جمال احمد السمان32985 امي 
ه جمال سيد طه حجاج32986 امي 
ه حسن انصارى احمد 32987 امي 
ى رزق امام32988 ه حسي  امي 
ى نظي  جوده32989 ه حسي  امي 
ه حماده رمضان ابراهيم 32990 امي 
ه حنفى محمود عىل32991 امي 
ه خالد شلبى عبد التواب32992 امي 
ه سالم عامر سالم عبد الرحمن32993 امي 
ه سامح فتىح حداد جمعه32994 امي 
ه ساىم سعيد محمود32995 امي 
ه سعيد عمر شاكر32996 امي 
ه سعيد فرحات محمد32997 امي 
ه سعيد محمد شحاته32998 امي 
يف عىل احمد 32999 ه شر امي 
ه عادل ابراهيم محمود33000 امي 

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
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ه عبدالسيد راضى عبد الرحمن33001 امي 
ه عزت عىل محمد جمعه33002 امي 
ه عصام احمد عىل33003 امي 
ه عطيه عىل عبد الحميد33004 امي 
ه عىل شاذىل عثمان33005 امي 
ه عمر عبد المجيد عبد السميع33006 امي 
ه عيد عوده عيد محمد نارص33007 امي 
ه فتىحي عبدالتواب احمد 33008 امي 
ه محمد السيد سالم غنيم33009 امي 
ه محمد جابر منجود33010 امي 
33011

ى
ه محمد سلطان دسوق امي 

ه محمد عطيه عبد الفتاح33012 امي 
ه محمد فتىحي امام33013 امي 
ه محمود عبد هللا هريدى33014 امي 
اميمه منصور رمضان السيد33015
ى محمد محفوظ33016 ى عبد الرحمن امي  امي 
امينه ابراهيم سيد ابراهيم 33017
امينه الباىه احمد محمد حامد33018
امينه جمال محمد طاهر33019
امينه خالد محمد ابومحمد33020
امينه صالح اسماعيل عبد العاىط33021
امينه يوسف يوسف نعمان33022
ف احمد عبد الرحمن33023 انىحى اشر
ف سمي  حكيم33024 انىحى اشر
انىحى حسن محمد ابراهيم 33025
انىحى سامح فريد فرنسيس33026
ى مسعود سيد33027 انىحى شاهي 
انىحى عاطف ساىم ارمانيوس33028
انىحى عماد عريان زىك33029
انىحى كمال سيد عبد العاىط33030
انىحى محمد سيد محمد33031
ى33032  جالل حسني 

ى
انىحى هان

انىحى هشام عبد هللا السيد33033

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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اندرو ايليا فتىح حليم33034
ى كامل غيىط33035 اندرو بشر
اندرو زكريا جابر توفيق33036
اندرو عماد وليم جندي33037
انس ايمن كمال الدين زىك محمد33038
انس خالد عىل احمد 33039
انس محمد سيد محمد33040
انس ممدوح عبد الحليم محمد33041
انسام حسبى ابراهيم عبدالفتاح33042
 (محول  )انطون ميالد حلىم عزيز 33043
انطونيوس صادق كامل ذىك يونان33044
انطونيوس فتىح جاد بخيت33045
انور سعيد عبدالغفار عبدالمجيد33046
ايات ابراهيم عىل محمد33047
 محمد33048

ى
ايات احمد دسوق

ايات احمد عبدالظاهر عبدالقادر33049
 محمد33050

ى
ايات حرنى محمود قرن

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
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ايات رشدى محمد حلىمي33051
ايات عطا عبد الغبى عبد العزيز33052
اياد صالح عطيه متوىل33053
اياد عمرو محمد تيسي  محمد ضيف33054
ف خليفه33055 ى خالد محمود شر اييى
 سليمان عواد33056

ى
ى هان اييى

ايثار ساىم ابراهيم عبد القادر33057
ى33058 ايريبى سمي  اسكندر عبد هللا حني 
ايريبى سمي  عدىل يبى33059
ايمان احمد السنوىس محمود33060
ايمان احمد صالح عبدالمحسن33061
ايمان احمد طه عىل محمود33062
 اسماعيل ركبه33063

ى
ايمان اسماعيل بسيون

ف احمد فيصل33064 ايمان اشر
ى33065  امي 

ى
ف مدن ايمان اشر

ايمان انور سيد احمد طلبه33066
ايمان انور عبد المنعم انور ابراهيم 33067
ايمان ايمن السعيد احمد 33068
ايمان ايمن حلىمي عبد العاىطي33069
ايمان ايهاب محمد ماهر درويش33070
ى عبد الكريم33071 ى محمد حسي  ايمان حسي 
ايمان رضا عبده عبدالحميد33072
ايمان رفعت عبد هللا احمد 33073
ايمان سعد محمد سالم طلبه عيىس33074
ايمان سليمان محمد غريب33075
ايمان سيد حسن رزق حسن33076
ايمان صابر فاروق محمد33077
ى كامل عبد الحليم33078 ايمان صيى
ايمان صالح بخيت مجاهد33079
ايمان عادل الزهرى محمد عفيفى33080
ايمان عاطف عبد الرحمن عبد التواب33081
ايمان عاطف مصطفى مصطفى33082

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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ايمان عبد الحميد رشاد احمد 33083
ايمان عبد النارص محفوظ عىل33084
ايمان عطيه احمد عطيه33085
ايمان عالء محمد فتىح33086
ايمان عىل عبد الحميد محمد33087
ايمان عماد الدين بكر ابوناعم33088
ايمان عماد صابر موىس33089
ايمان مجدى محمد عىل عبد المعىط33090
ايمان محفوظ محمد عبد الوهاب33091
ايمان محمد اسماعيل احمد 33092
ايمان محمد حسن محمد33093
ايمان محمد عبد اللطيف محمد حمايه هللا33094
ايمان محمود حنفى محمود محمد33095
ايمان محمود يوسف خليل33096
ايمان معتمد عبد الشكور درويش33097
ايمن زغلول عبد العظيم محمد محمد33098
ايمن صالح عابد صالح33099
ايمن عالء محمود سيد33100

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
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 الديب محمد33101

ى
ايمن عون

33102
ى
ايمن محمد احمد بسيون

ايمن محمد عبد اللطيف عبدالخالق33103
ايمن محمود عبد الفتاح عبد الخالق حبيب33104
ايمن منصور مفتاح عبد الفضيل33105
ايناس صالح سعيد صالح33106
ايناس كمال محمود شحاته عياد33107
ف خليفه33108 اينور خالد محمود شر
ايه ابراهيم ابوطالب احمد 33109
ايه ابراهيم السيد محمد33110
ايه ابراهيم سيد عبد الظاهر33111
ايه ابراهيم شعبان ابراهيم 33112
ايه احمد جوده احمد 33113
ايه احمد عبدالستار محمد33114
ايه احمد محمد الغنيىم سيد33115
ايه احمد محمد زينهم ابو النجا33116
ايه احمد محمد سليمان33117
ايه احمد محمد محمد33118
ايه اسامه عبد المجيد السيد عفيفى33119
ايه اسماعيل سيد عبد الجواد33120
ف بدر السيد33121 ايه اشر
ف فهىم عبد الوهاب33122 ايه اشر
ايه هللا حسن محمد رجب33123
ايه هللا خالد بن الوليد حسن33124
ى فياض33125 ايه هللا طارق عبد العزيز حسي 
ايه هللا عبد الخالق السيد عىل عفيفى33126
ايه هللا محمد امبانى ابراهيم الحلبى33127
ايه امام شافىع هاشم33128
ايه ايوب رشاد منشاوى33129
ايه توفيق ابوالحجاج عثمان33130
ايه حازم احمد حامد33131

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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ايه حسن احمد محمدين33132
ايه حسن سيد سليمان احمد 33133
ايه حسبى معوض خليل33134
ى عبد التواب عبد الحميد33135 ايه حسي 
ايه حمدى عاشور عبدالغبى33136
ايه خالد احمد محمد33137
ايه خالد محمد حسب هللا عبد الواحد33138
ايه خالد منصور محمد33139
ايه خميس محمد فواد33140
 محمد محمود33141

ى
ايه دسوق

ايه راجح سعد ابراهيم محمد33142
ايه رافت احمد عبد الرازق33143
ايه ربيع عبد الحليم محمد33144
ايه رجب حجازى محمد33145
ايه رجب محمد ابراهيم 33146
ايه رشاد احمد شحاته33147
ايه ساىم احمد محمد33148
ايه سعيد ابراهيم السيد33149
ايه سليمان سعد خليل33150
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ايه سمي  سليمان حمزه33151
ايه سمي  معروف ابوزيد33152
ايه سيد حسبى مغاورى33153
ايه سيد محمد عىل33154
ايه سيد محمود سيد33155
ايه شعبان ابراهيم محمد33156
ايه شعبان عبدالحميد عبدالحميد33157
ي السيد محمد33158

ى
ايه شوق

ايه صابر كمال عبد الهادى33159
ايه صالح احمد محمود33160
ايه طارق جمعه عفيفى عبد الرحمن عماره33161
ى حسن33162 ايه طارق حسي 
ايه طارق عيد عبدالحميد33163
ايه عادل سالم عبد القوى33164
ى نجم33165  حسي 

ايه عادل مصطفى
ايه عاطف زىك فهيم الحلفاوى33166
ايه عاطف محمد محمد عىل33167
ايه عامر خالد السيد33168
ايه عبد الحميد محمد عبد الحميد حسن33169
ى33170 ايه عبد السالم احمد محمد حسي 
ايه عبد هللا ضاخ كامل عبد هللا33171
ايه عبد المنعم ابراهيم احمد 33172
ايه عبده فاروز مرزوق33173
ايه عزت عبد العاىط عبد الحميد33174
ايه عىل حسن محمد33175
ايه عمرو احمد النجار33176
وك33177 وك صالح ميى ايه ميى
ايه محمد احمد احمد 33178
ى33179 ايه محمد احمد حسي 
ايه محمد احمد حلىم33180

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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ى سيد احمد 33181 ايه محمد حسي 
ايه محمد رمضان عبد الحميد33182
ايه محمد سمي  عبد الرحمن33183
ايه محمد سيد محمد33184
 محمد عبد اللطيف33185

ى
ايه محمد عبد الشاق

ايه محمد عبد العاىط الخوىل33186
ايه محمد عبد الكريم محمد33187
ايه محمد عبد هللا فهيم33188
ايه محمد فتىح محمد33189
ايه محمد فهيم محمد جميله33190
ايه محمد مشحوت عبد العزيز33191
ايه محمد مصطفى محمد عبد العال33192
ايه محمد مني  سليمان33193
ايه محمود احمد محمد33194
ايه محمود السيد محمود عىل33195
ايه محمود حسن عبد الحميد33196
ى حموده33197 ايه محمود محمد حسي 
ايه محمود يىح محمود33198
ايه مصطفى محمود محمد33199
ايه نبيل احمد عيد33200

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-
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ايه نبيل زغلول حسن33201
 صالح عباس33202

ى
ايه هان

ايه هشام رزق كامل33203
ايه هيثم عبدالعال خليل33204
ايه ياش فتىح محمد33205
ايه ياش محمد عبدالمقصود محمد33206
ايه يحب  عبد الخالق عبد الحليم33207
33208

ى
ى امام السنديون ايهاب احمد حسي 

ايهاب اسامه عبدالغبى ابراهيم محمد33209
ى سالم عىل33210 ايهاب بكرى حسي 
ايهاب جمال عيد زيدان33211
ى33212 ى حسي  ايهاب حمدى حسي 
(محول  )ايهاب عادل خليل حسن 33213
ايهاب عبد الوهاب محمد عبد الوهاب33214
(محول  )ايهاب عزوز حنفى خليل 33215
ايهاب محمد يوسف السيد33216
ايهاب محمود محمد الهادى احمد 33217
ايهاب محمود مسعد محمود33218
ايهاب نسيم عبد المسيح عطيه33219
باسل رجب داود عبدون33220
باسل عىل عبد المجيد احمد عىل33221
باسم اسعد سيف الضوى احمد 33222
ف عبد الحليم جيى33223 باسم اشر
باسم حازم محمود حسن33224
باسم حنفى محمد مختار عبد هللا33225
باسم عادل محمد عبدالدايم33226
باسم عمرو احمد جاد33227
باسم عمرو بهجت عبد المنعم33228
باسم محمد احمد عبد العزيز33229

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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باسمه محمد خليل ابو طالب33230
بافىل ايهاب عريان ملك33231
بافىل فيكتور شاكر عبد السيد33232
باهر محمد سعيد لبيب33233
ى محمد شحاته33234 بثينه حسي 
بثينه سيد عبد الحليم اسماعيل33235
بدر الدين محمد السعيد بدر الدين محمد السيد سلطان33236
بدر بكر دياب دياب الرونى33237
بدر خالد عبد الرحمن عوض33238
ي33239

بدر عاشور سالم مشاضى
بدر عثمان بدر عثمان33240
بدور محمد رفاىع قريش33241
بدوى جمال ابراهيم رياض33242
بسام محمد محمود محمد صالح33243
ف عبد الحميد عىل33244 بسمله اشر
بسمله السيد عبد هللا محمود33245
بسمله ايمن حسن احمد حمدي33246
بسمله ايمن محمد يونس عبدالعال33247
بسمله عادل عبد ربه محمود33248
بسمله عرفات عبد هللا شعبان33249
بسمله عصام سليمان محمد سليمان33250

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
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-2:اإلجمالـــــــــــــــى 
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بسمله عالء محمد عبد المجيد33251
بسمله عماد عباس سالمان33252
بسمله عماد عزيز الدين احمد 33253
بسمله كمال عماره ابو الحسن33254
بسمله محسن السيد محمد شلتوت33255
ى33256 بسمله محمد احمد حسي 
بسمله محمد عبد الرحمن محمد33257
بسمله محمد عبد المقصود فهىم33258
بسمله مصطفى خليل خليل33259
بسمله ناخى امام احمد 33260
ى33261  احمد حسي 

ى
بسمله هان

 سعيد ابراهيم 33262
ى
بسمله هان

بسمه احمد محمود عبدالعزيز33263
بسمه رمضان عبد الحفيظ فرحان33264
بسمه ساىم عبد الفتاح محمد33265
بسمه عبد العال محمد احمد 33266
بسمه عبد هللا السيد خليل عوض هللا33267
بسمه محمد ابراهيم احمد 33268
بسمه محمد عبد السالم عىل ابو القاسم33269
بسمه محمد عالم عبد الرحمن عبد اللطيف33270
ى محمد مقبل محمود33271 بسمه محمد معيى
بسمه مصطفى محمد ابراهيم 33272
بسمه ياش عبد العاىط موىس الديب33273
ف عصام الدين حسن33274 بسنت اشر
بسنت جابر محمود ابراهيم 33275
بسنت حسن احمد حسن33276
بسنت حسن عبده عبد هللا33277
بسنت حسن عىل حسن33278

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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بسنت حسن محمود محمدى محمود33279
بسنت حمدى محمد صابر33280
ى33281 بسنت خالد السيد عمار حسي 
بسنت طارق عىل السيد شعالن33282
بسنت طه عبد الفتاح اسماعيل عبد الموىل33283
بسنت عبد المعز ابراهيم عىل33284
بسنت عبد النارص عبد العال ابراهيم 33285
بسنت عبده سعد ابو العز33286
بسنت مجاهد اسماعيل السيد33287
بسنت مجدى صبىح يوسف33288
بسنت محسن احمد محمد33289
بسنت محمد صالح الدين عبد الرحمن33290
بسنت محمد عبد الرازق ابراهيم 33291
(ت ش ف  )بسنت محمد عبد المنعم عبد الهادى 33292
بسنت هشام حسبى عبد الحميد33293
بسنت وليد عبدالعال عبد العظيم33294
بشار احمد عبد التواب واصىل33295
بشي  محمود بشي  محمد33296
بالل ابراهيم محمد ابراهيم 33297
بالل احمد المرىس البهنىس بدره33298
ى33299 بالل احمد رمزى حساني 
بالل السيد سعد السيد عبد الاله33300

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
بالل امجد محمد زاهر33301
ى رزق سيد خطاب33302 بالل حسي 
بالل عبد المطلب محمد مختار القصاص33303
بالل عىل رياض رياض33304
بالل عمر عبد الحميد احمد 33305
بالل محمد السيد عالم33306
بالل محمد حسن محمد33307
بالل محمد سيد محمد33308
بالل محمد محمد عبدالعال33309
ى33310 بالل نبيل امام حسي 
 السيد محمد الشاذىل33311

ى
بهاء الدين ساىم شوق

بهاء خالد عبد ربه محمد33312
بهاء سيد مرزوق ادريس33313
بهجه عطوه عبد الرحمن حجاج33314
بوال ادور مملوك جريس33315
ف حسبى زىك33316 بوال اشر
بوال سليمان لويز فكري33317
ى عبيد عيىس33318 بوال صيى
(محول)بوال عادل موىس سعد 33319
بوال ماهر مالك ساىم33320
ى نرص33321 بوال نشات هيى
بييى جرجس فوزى لطفى33322
بييى جمال نادى معوض33323
بييى جمال وهيب جرجاوى33324
بييى سعيد توفيق لوقا33325
بييى سعيد حليم فرج حسب هللا33326
بييى كمال فتىح ميخائيل33327

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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بييى لطفى ناروز سعيد33328
بيشوى اسامه فخرى جيد33329
بيشوى رافت جوزيف فوزى33330
بيشوى مينا عبيد غطاس33331
بيشوى نشات فهيم جرجس33332
تامر نارص عيد غازى33333
تسبيح سعيد مرىس اسماعيل33334
ى33335 تسنيم اسامه عبد العلىم عىل حسي 
تسنيم ايمن يحب  عباس33336
تسنيم محمد جالل محمد احمد 33337
تسنيم محمد رضا عبد التواب سالم33338
ى33339 تسنيم محمد صابر حسي 
ى محمد33340 تغريد احمد حساني 
تغريد سيد ابراهيم السيد33341
تغريد عبد الرحيم محمد عبد الغبى33342
تقوى سامح محمد طلعت مسامح33343
تقوى عادل احمد محمد ابو القمصان33344
ى عبد الكريم33345 تقوى لملوم حسي 
ف احمد حسن33346 تفى اشر
ف احمد سيد33347 تفى اشر
تفى جمعه عبد هللا عبد الفتاح33348
تفى حسن ابو الوفا عبد هللا محمد33349
ى محمد احمد محمد33350  حسي 

تفى

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
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تفى سعيد عطيه محمد هارون33351
تفى عادل جابر عبد ربه33352
ى33353 ى محمد حسي   عادل حسي 

تفى
تفى عبد السالم عبد العزيز حماده33354
تفى كارم محمد عبد الحليم33355
تفى محمد حافظ سيد33356
 سالم33357

ى
تفى محمد سعدن

تفى محمد عىل عىل سيد33358
تفى محمد محمود عبدالسالم33359
تفى محمد مصطفى عبد التواب33360
تفى محمود عزت مصطفى33361
تفى محمود محمد عثمان33362
تفى نادر عبدالحميد عبد العظيم33363
 حسن حسن عبد القادر33364

ى
تهان

توفيق احمد كامل توفيق33365
توفيق رضا توفيق عبد الراضى33366
توفيق شعبان توفيق عبد الواحد33367
ثريا عماد عىل فهىم33368
جاد محمود جاد عبد الهادى33369
جاش اسامه محمد عبد المهيمن33370
بيبى محمد33371 جاش السيد السيد الشر
جاش سالمه عبد المومن محمد عىل تعلب33372
جاش محمد عبد الكريم حافظ33373
ى33374  محمد حساني 

جاش محمد مصطفى
ى ربيع احمد احمد حموده33375 جاسمي 
ى عبد هللا احمد سيد محمد33376 جاسمي 

ين  : عدد الحاضن
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ى مصطفى فواد محمود صالح33377 جاسمي 
جرجس ثروت كمال شفيق33378
 حبيب ميخائيل33379

ى
جرجس رومان

جرجس طارق بسطا ملك33380
جرجس ميالد كرم ملك33381
جرجس وجيه نرص امبانى33382
جالل خلف عيد محمد33383
جالل رضا سيد عبد هللا33384
ف عبد العال يوسف33385 جمال اشر
جمال حسن عباس عبد المجيد33386
جمال ساىم جمال الدين فوده33387
جمال سيد فضل شيىم33388
جمال عبد النارص سعد عبده33389
جمال عبد النارص موىس جابر33390
جمال عالء محمود سيد33391
جمال نبيل عبد الحميد عبد الحميد33392
جنات ايمن عبد العزيز حافظ33393
جنه احمد محمد محمود33394
ى عىل33395 جنه هللا ياش عىل حسي 
جنه انور حسن محمد33396
جنه ايهاب رشدى ابراهيم 33397
جنه ايهاب محمد حافظ33398
جنه تامر احمد رجب33399
جنه محمد عدوى اسماعيل33400

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
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جنه وائل السيد ابراهيم 33401
جبى طارق عبد هللا ابراهيم السيد33402
جبى عمرو محمد مهدى33403
جهاد ابراهيم عبدالمحسن ابراهيم 33404
ف سيد عبد القادر33405 جهاد اشر
ى33406 ف محمد حسي  جهاد اشر
جهاد جمال فتىح عبد الحميد33407
جهاد جمال يشى عبدالعزيز33408
جهاد خالد احمد صابر33409
جهاد خالد سيد محمد33410
جهاد صالح عبد الموجود محمد مرىس33411
جهاد عبد الرحيم محمد عطيه33412
جهاد فتىح عبدالعال حسن33413
جهاد مجدى محمود فرحات33414
جهاد محمد عبد الستار جاب هللا33415
جهاد محمد عبدالحميد عبدالغفار33416
جهاد محمد يىحي سيد احمد 33417
جهاد ياش محمود احمد اسماعيل33418
جورج ابراهيم كرم ايوب33419
 حكيم واصف33420

ى
ن جورج بي 

جورج طلعت فاروق ابراهيم 33421
جورج فواد ميالد فهيم33422
جورج يوسف جرجس حكيم33423
جورجينا باسم زغلول سعيد33424
جوزيف رضا يعقوب موىس خليل33425

ين  : عدد الحاضن
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جوزيف عادل انور فهىم33426
جوزيف عزت لمبى ساويرس33427
ف غطاس يوسف33428 جوليانا اشر
جوليانا كريم نسيم سليمان33429
جومانه ايمن ابراهيم محمد33430
جومانه سعيد عىل الصاوى محمد33431
جون نزيه فايق عبدالملك33432
ي سيد منشاوي33433

ى
جويريه منشاوي قرن

جيهان عبدالمجيد محمد حسن الشناط33434
حاتم جيى فتىح جيى33435
 محمود عابد33436

ى
حاتم شوق

حاتم طلعت ابراهيم محمد33437
حاتم عماد حلىم فرج33438
حازم ابراهيم غريب ابراهيم 33439
ي عبدالحميد33440

حازم احمد مرتضى
حازم اسامه حبيب عزيز33441
حازم اسماعيل خليل اسماعيل33442
ف بشي  احمد 33443 حازم اشر
ف عبد الغبى عىل33444 حازم اشر
حازم ايهاب حسن فراج33445
حازم جمال محمد فران عبد الرحمن33446
ى سيد حنفى33447 حازم حسي 
حازم طارق محمد وفاء33448
حازم طالل محمد بشي  محمد33449
حازم عاصم سيد سنوىس33450

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
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حازم عبد المجيد ربيع عبد المجيد33451
ى 33452 (محول  )حازم عماد عارف حسي 
حازم عيد محمد عبد العاىط33453
حازم فرج عبد الموىل فرج33454
حازم محمود احمد عبد الموجود احمد 33455
ى33456 حازم محمود عبد الجابر حساني 
حازم مصطفى احمد فراج33457
حازم مصطفى عىل رياض عىل33458
حازم مصطفى عىل عبد العزيز33459
حازم هاشم محمود عىل33460
حازم وليد سعيد السيد33461
ف حمدى محمد33462 حامد اشر
حامد حسن حامد محمد33463
حبيبه ابو المكارم يوسف ابو الحجاج33464
حبيبه ابو بكر جميل السعيد33465
حبيبه احمد ابراهيم احمد حمزاوى33466
حبيبه احمد احمد السيد راجح33467
حبيبه احمد ربيع ذىك33468
حبيبه احمد سيد ابراهيم 33469
حبيبه احمد سيد احمد 33470
حبيبه احمد عىل محمد33471
33472

ى
حبيبه احمد محمد الدسوق

حبيبه اسامه سعيد محمد33473
حبيبه اسامه شمس الدين عبد الحفيظ33474

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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حبيبه اسامه محمد محمد شحاته33475
ف سعيد محمد33476 حبيبه اشر
ف محمد حسن33477 حبيبه اشر
ف محمد عز الدين33478 حبيبه اشر
حبيبه السيد ابو المجد محمد33479
ى بدر عبد المجيد33480 حبيبه امي 
ى33481 حبيبه ايمن حسبى عبد العزيز حسني 
حبيبه ايمن نبيل عبد الحميد حسن33482
حبيبه ايهاب السيد محمد حباكه33483
حبيبه ايهاب كمال كامل33484
حبيبه جمال ابو المجد عىل33485
يل محمود33486 حبيبه جمال جيى
حبيبه جمعه السيد كامل ابو عجيله33487
حبيبه حاتم كمال محمد عبد العال33488
حبيبه خالد محمد عبدالجواد33489
حبيبه رمضان محمد حافظ33490
حبيبه سامح محمد رزق محمد33491
حبيبه ساىم اسماعيل محمد احمد 33492
حبيبه ساىم رمضان عنيى33493
حبيبه سيد رمضان عواد33494
حبيبه سيد عبد الحافظ عىل33495
يد عىل ابو هيبه33496 ى يف ابو الي  حبيبه شر
يف مصطفى احمد 33497 حبيبه شر
حبيبه صفوت خميس موىس عبد هللا33498
حبيبه صالح سيد مرغبى عبد هللا33499
حبيبه عادل محمود عبدالسيد33500

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
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حبيبه عادل محمود عىل33501
حبيبه عاشور سيد جاد33502
حبيبه عبد الحليم محمد عبد هللا عباس33503
حبيبه عبد العظيم محمد عبد العظيم33504
ف33505 حبيبه عبد الفتاح ابراهيم شر
حبيبه عبد هللا سليمان عبد هللا33506
حبيبه عبد النبى سعد جاد احمد 33507
ى عفيفى33508 حبيبه عزت ابوالعني 
حبيبه عىل انور يمبى33509
حبيبه عىل حسن عىل33510
ى33511 حبيبه عماد عمر حسي 
حبيبه عمر عبد الفضيل حسن33512
حبيبه عمرو احمد عبد الظاهر33513
حبيبه مبارك حازم محمد33514
حبيبه مجدى جمعه صديق33515
حبيبه مجدى عبد الفضيل عبد العاىط33516
حبيبه محسن حامد محمد33517
حبيبه محمد احمد فواد احمد 33518
حبيبه محمد احمد محمود33519
حبيبه محمد بكرى عبد المحسن33520
حبيبه محمد زينهم هاشم33521
حبيبه محمد عبد الصادق السيد33522
حبيبه محمد عبد الغفور محمد خليل33523

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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حبيبه محمد عبد المعز خليل33524
حبيبه محمد محمد محمد33525
حبيبه محمد محمود مصطفى33526
حبيبه محمد وصفى خليل عبده33527
حبيبه نارص رمضان محمود33528
 حسن سالم33529

ى
حبيبه هان

 محمد عبد هللا33530
ى
حبيبه هان

حبيبه هشام ابراهيم عبد الخالق المرىس33531
حبيبه وائل سعد عبد الحميد33532
حبيبه ياش ايوب مصطفى سلوم33533
حرز هللا زين العابدين حرز هللا محمد33534
ي احمد 33535

حسام احمد حسبى
حسام احمد مسعود محمد عجىم33536
33537

ى
ى عبد الباق حسام اسماعيل حسي 

ى احمد 33538 حسام الدين احمد خي 
ى حسن33539 حسام الدين حسن حساني 
حسام الدين محمد احمد احمد زهران33540
حسام الدين محمد احمد محمد33541
حسام الدين محمد عباس سيد مرىس33542
حسام الدين مصطفى اسماعيل السيد33543
حسام الدين مصطفى محمد محمد33544
حسام جمال عطيه محمد السيد33545
حسام حسن رشاد محارب33546
حسام حسن سيد حسن33547
حسام حسن صابر حسن33548
حسام حسن طلبه محمد33549
يل33550 حسام حسن عبد الحميد جيى

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
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-2:اإلجمالـــــــــــــــى 
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ف33551 حسام حسن عبد الحميد عىل شر
حسام حسن مختار حسن الجوهرى33552
ى صبىح رجب33553 حسام حسي 
حسام رمضان عبده امام33554
يف سيد عيد33555 حسام شر
حسام عبد التواب عبد هللا رفاىع33556
حسام عبد الاله احمد مهران محمد33557
حسام عمران عبد العزيز عمران33558
حسام محمد احمد عبد الرحمن33559
حسام محمد زغبى بركات33560
حسام محمد عبد المنعم يوسف غباىسر33561
حسام نادى رجب عطيه33562
حسام نارص جوده سيد33563
حسام نارص محمد سيد33564
حسام نرص درويش عويس33565
حسام وليد مسعود عبد العزيز33566
حسب محمود محمود عبد البارى33567
حسن ابو زيد حسن عبد الرسول33568
حسن احمد حسن شاكر محمد33569
حسن احمد عبد الحميد احمد حسن33570
حسن بدر محمود شفيق33571
حسن جابر سعد محمد معوض33572

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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33573
ى
حسن حسام حسن محمد العراق

حسن حسن انس احمد ندا33574
حسن حظ حسن موىس33575
حسن خالد حسن عبد السميع33576
حسن رجب محمد فكرى نسيم33577
حسن رضا خلف محمود33578
حسن رمضان مسعد متوىل عبد المجيد33579
حسن سيد حسن عبد هللا33580
33581

ى
حسن طارق حسن قرن

حسن عصام حسن حسن احمد 33582
حسن عىل حسن عىل مدين33583
حسن كامل عىل كامل33584
حسن كمال محمد محمود33585
حسن محمد حسن عىل33586
ه)حسن محمد حسن محمد 33587 ى (الجي 
(القاهره)حسن محمد حسن محمد 33588
حسن محمد سعداوى سيد33589
حسن محمد سيد محمد عبد العال33590
حسن محمد عزت عباس33591
حسن محمود حسن الصاوى33592
حسن محمود حسن شحات ابو صليب33593
حسناء حسن يوسف محمد33594
ى عبد اللطيف33595 حسناء خلف حسي 
حسناء سيد فتىح محمد33596
حسناء صالح عبد الحميد عبد الغبى33597
حسناء محمد فوزى السيد33598
حسناء مصطفى ابراهيم طه33599
حسبى سمي  حسبى عىل ابراهيم 33600

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
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ى33601 ى السيد احمد بحي  ى احمد حسي  حسي 
ى احمد محمد توفيق شبل33602 حسي 
ى اسماعيل السيد امام ابو عيىس33603 حسي 
ى جميل عواد33604 ى جميل حسي  حسي 
ى رضا عبد الكريم بخيت33605 حسي 
ى رمضان سيد عبد الرحمن33606 حسي 
ى عبد هللا33607 ى سيد سالم حسي  حسي 
ى احمد محمود33608 ى طارق حسي  حسي 
ى33609 ى السيد حسي  ى عادل حسي  حسي 
ى عبد الرحمن مصطفى عيد احمد 33610 حسي 
ى33611 ى عىل طه محمد عبد الرحمن بحي  حسي 
ى عمر33612 ى عمر حسي  حسي 
ى السيد عىل33613  حسي 

ى عنيى حسي 
ى عبد الفتاح محمود33614 ى فتىح حسي  حسي 
ى عبد الحليم33615 ى فرحات حسي  حسي 
ى قاعود اسماعيل محمد33616 حسي 
ى قدرى عبد الروف عبد الوهاب33617 حسي 
ى عبد الرحمن33618 ى محمد حسي  حسي 
ى عىل33619 ى محمد حسي  حسي 
ى محمود صالح عبد الكريم33620 حسي 
ى حافظ عىل33621 ى مىح الدين حسي  حسي 

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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ى احمد 33622  حسي 
ى
ى هان حسي 

ى33623 ى وائل عىل حسي  حسي 
حلىم فيصل حلىم شاكر33624
حماد فواز سالم سالم33625
حماده شعبان حمدى السيد33626
حماده عبد العلىم سيد عبد السميع33627
حماده محمود فرج محمود33628
حمدى امي  احمد شحاته33629
حمدى ايهاب حمدى ابو طالب الخطيب33630
ى33631 حمدى بندارى عىل حسي 
حمدى صالح اسماعيل صابر33632
حمدى عىل محمد احمد 33633
حمدى محسن عبد المحسن تهاىم33634
حمدى محمد جمعه بركات33635
ى33636 حمدى محمد محمد محمود حسني 
 عبد السالم33637

ى
حمدى مدحت قرن

حمدى وائل سمي  احمد 33638
 احمد 33639

ى
حمزه احمد عنان

ى33640 حمزه محمد السيد حسي 
حمزه محمد عيد محمد33641
ى احمد عبد هللا33642 حنان حسي 
حنان خالد حامد ابراهيم يونس33643
حنان عطيه فتىح عطيه حميده33644
حنان عماد امام احمد 33645
حنان محمود هالل سيد33646
ى اكراىم مصطفى بدوى33647 حني 
ى حسب هللا عبد هللا محمد33648 حني 
 محمود33649

ى
ى محمد شوق حني 

ى محمد عبد العظيم عبده33650 حني 

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
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 العوضى عبده33651

ى
ى هان حني 

 جمعه عبد الغفار33652
ى
ى هان حني 

حياه خالد محمد السيد صالح33653
حياه عمرو مصطفى طه33654
خاطر عبد الحليم خاطر عبد الوهاب33655
خالد ابراهيم عبد هللا محمد33656
خالد احمد عبد الرووف محمد33657
ف ابراهيم يوسف33658 خالد اشر
ى عبد الهادى33659 ف صيى خالد اشر
ف يونس عبد هللا محمد33660 خالد اشر
خالد جاد محمد جاد33661
خالد جمال عبد المجيد عىل33662
خالد رافت احمد عبد المعبود33663
خالد رمضان محمد محمد33664
خالد سعيد سالمه اسماعيل33665
خالد سيد صابر بشر33666
خالد عادل الدردير احمد 33667
ى33668 خالد عبد الحكيم شحاته حسي 
خالد عبد السالم مبارك علىان33669
خالد عبد الفتاح كامل عبد الرحمن33670

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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خالد عبد النارص عبد العال عبد المعبود33671
خالد عزت عبده عبده33672
خالد عماد حسن صالح33673
خالد عوض حموده يوسف حجازى33674
 الخطيب33675

ى
خالد فتح هللا بسيون

خالد محمد عبد الرازق محمد33676
خالد محمد عبد العال محمد33677
خالد محمد عبد العال محمود33678
خالد محمد عطا كامل33679
خالد مصطفى عبد الفتاح صابر33680
خالد مصطفى محمد احمد زيدان33681
 ظريف محمد33682

ى
خالد هان

خالد هشام عبد الرحمن عبد هللا33683
33684

ى
خالد وليد السيد احمد بسيون

خالد وليد تامر سيد مرجح33685
خالد وليد عىل شفيق33686
خالد يشى ابو خالد محمد ابراهيم 33687
خديجه احمد فرج سالم33688
خديجه محمد ربيع محمدى حسن33689
خلود احمد شعبان فراج محمد33690
خلود احمد محمد احمد عمران33691
خلود احمد محمد السيد محمد33692
خلود حسن حسن سويلم33693
33694

ى
ى محمد كيالن خلود حسي 

ى محمد 33695 (ت ش ف )خلود خالد امي 
خلود خالد عبد الحافظ احمد 33696
خلود خالد عبد المنعم عباس33697
خلود خالد فراج عىل33698
خلود خالد محمد محمود33699
خلود دياب محمد محمود33700

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
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خلود ساىم عبد الوهاب عبد القوى الشاهد33701
خلود سعيد فرج مدبوىل33702
خلود سيف محمود محمد احمد غراب33703
خلود طارق الشحات محمد33704
خلود عبد السميع ربيع حسن عيد33705
خلود عالء بكرى محمد33706
خلود فتىح عبد المنعم محمد امام33707
خلود محمد حلىم محمود33708
خلود محمد سيد فهىم33709
خلود محمد صبىح السيد33710
 مهدى33711

ى
 خلود محمود شوق

خلود محمود عبد الباسط عبد الغبى محمد33712
خلود ممدوح مهدى محمد33713
خلود ياش عبد الحكيم محمد33714
ف الدين33715 داليا سعيد صالح شر
داليا نادى محمد منصور33716
داود محمد عبد الواحد السيد33717
ى33718 درين محمود يوسف حسي 
 شيخون محمد يوسف33719

ى
دعاء ابراهيم الدسوق

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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دعاء جابر عبد المنعم امام33720
دعاء جاد الرب نرصالدين منصور33721
دعاء حماد عبد الحكيم ابو زيد33722
دعاء حنفى عبد الحميد رياض33723
دعاء سعيد حنفى الجندى33724
دعاء سعيد محمد عبد هللا33725
دعاء سمي  ابراهيم قطب33726
دعاء صابر احمد جابر33727
دعاء عادل سيد عبد الرحيم33728
دعاء عىل احمد عبد ربه33729
دعاء فتىح محمد عبد الفتاح33730
دعاء فرج محمد عبد الرحمن33731
ى سيد33732 دعاء محمد امي 
دعاء محمد زيان محمد33733
دعاء محمد مصطفى كامل عثمان33734
دعاء موىس عىل محمد33735
دعاء ياش فتىح حسن33736
دميانه اكرم زىك شفيق33737
 شلبى جنيدى33738

ى
دميانه رومان

دميانه صموئيل حلىم صموئيل33739
دميانه ميالد ساىم شنوده33740
دنيا ابو القاسم جمعه عىل33741
دنيا احمد محمود محمد33742
دنيا اسامه محمد احمد حسن33743
ف بركات السايح33744 دنيا اشر
ف صالح برىع33745 دنيا اشر
ف عرنى محمد33746

دنيا اشر
ف محمد بيوىم33747 دنيا اشر
دنيا السيد يوسف محمد رضوان33748
دنيا ايهاب احمد السيد33749
دنيا ايهاب حلىم عبد الرحيم33750
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دنيا توفيق عدىل محمود33751
دنيا جمال عبد العزيز محمد عىل33752
دنيا جميل ابراهيم حسن33753
دنيا حسن عبد الحميد محمد33754
دنيا خالد يوسف محمد33755
دنيا ربيع صالح محمد33756
دنيا رمضان صبىح احمد 33757
دنيا زكريا رشاد عبد السميع33758
دنيا سعيد انور محمد السيد33759
دنيا سعيد مفرح مرزوق33760
دنيا سمي  محمد ابو الفتوح33761
دنيا سيد سعيد محمد33762
دنيا سيد فهىم ابراهيم 33763
دنيا سيد محمد محمود احمد 33764
يف فهىم عبد العلىم33765 دنيا شر
دنيا طارق طه حسن33766
دنيا عبد هللا حامد درويش33767
دنيا عبد النبى احمد سيد محمد33768

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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دنيا عصام عىل السيد ابراهيم 33769
دنيا عصام فرغىل جابر احمد 33770
دنيا عالء الدين سيد حنفى33771
دنيا محمد احمد مسعد33772
دنيا محمد محمد عبده33773
دنيا محمد نجيب عطيه العدوى33774
33775

ى
دنيا ممدوح محمد اسماعيل محمد الغيطان

دنيا مهدى عبد هللا محمود33776
 عبد هللا عبد التواب33777

ى
دولت دسوق

دولت عماد محمد عبد الحافظ33778
ديانا احمد سعد محمد33779
ديانا عادل فىل سانوس33780
ديفيد ايهاب برتو زمارى33781
ديفيد كمال نجيب حكيم33782
 ميخائيل حنا33783

ى
ديفيد ماجد شوق

دينا احمد عزىم محمد سيد33784
دينا احمد فايز احمد خفاخى33785
دينا احمد محمد عىل33786
ى محسب33787 دينا السيد عبد العال امي 
دينا ايمن عىل محمود33788
دينا جمال عبد العزيز حسن33789
دينا خالد عبد المحسن عبد النبى33790
دينا رافت دردير احمد 33791
 راشد33792

ى
دينا رافت شوق

دينا رضا موىس حماد موىس33793
دينا رمضان عدىل يوسف33794
دينا طارق محمد احمد درويش33795
دينا طاهر محمد عبد الخالق33796
دينا طه سيد احمد احمد سيد احمد 33797
دينا عبد الرشيد محمد فرج33798
دينا عبد هللا انور عبد هللا33799
دينا عبد هللا حسن عبد الحميد33800

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
يل33801 دينا عدىل محمد محمد جيى
دينا عزت عبد العاىط حفبى33802
دينا عالء الدين حسن عبد الحافظ33803
دينا عالء الدين حسن محمد33804
ى33805 دينا عالء عبد الروف حسني 
دينا عويس كامل سيد33806
دينا محمد حسن عبد الغبى33807
دينا محمد حسن محمد سليمان33808
دينا محمد عبد العزيز عثمان33809
دينا محمد عبد الغفار مرزوق33810
دينا منصور عبد اللطيف احمد 33811
دينا ياش محمود عبد الفتاح عىل33812
ذياد يشى عىل فراج33813
 يونس حسن33814

ى
راشد شوق

راشد محمود يوسف عبد الحافظ33815
33816

ى
راضى وليد عبد الرووف ابراهيم الدسوق

راغده محمد هليل ابوطالب33817

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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ى عبد الرازق فرج33818 رافت حسي 
رافت عبد المجيد عبد هللا عبد المجيد33819
رافت محمود محمد هندى33820
رامز ياش نعيم وديع33821
ى محمد محمد حسن33822 راىم حسي 
راىم سمي  عوض قديس33823
راىم كمال احمد البدوى33824
رانا احمد عبد القادر محمد33825
رانا جمال سيد محمد33826
رانا حسام الدين رمضان السيد33827
رانا حسن جامع سليمان33828
رانا رضا احمد محمد احمد 33829
رانا رياض عبد الوهاب اسماعيل33830
 بكر ضيف33831

ى
رانا شوق

رانا عصام رفعت عبد الفتاح33832
رانا هشام جابر محمد33833
ف عبد الفتاح موىس33834 راندا اشر
راندا السنوىس محمود عبد العال33835
راندا هشام فواد احمد 33836
رانيا حسن عباس السنباىط33837
رانيا ربيع محمد عىل33838
رانيا زيدان يحب  زيدان33839
رانيا سعيد محمد سيد33840
رانيا عىل حمدى عىل33841
رانيا عماد فهىم بسخرون33842
رانيا محمود فتىح السيد33843
رانيا وليد راضى عبد السالم33844
رباب عىل محمد عىل عبد هللا33845
رجاء مىح الدين سيد مىح الدين33846
رجاء وحيد رافت فضل33847
رجب عمر عبد الموجود عبد الغبى33848
رحاب السيد مصطفى محمد33849
رحاب حسن عىل عبد العظيم33850

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
رحاب خليل محمد جاد33851
رحاب سعيد سيد محمد33852
رحاب سعيد محمد فضل33853
رحاب سالمه عبد الجواد صالح33854
رحاب عبادى محمد احمد احمد 33855
رحاب عىل حسن عبد الحليم33856
رحاب فوزى احمد محمد33857
رحاب محمد نبيل عبد العال33858
رحاب محمود عبد القادر محمود33859
رحاب محمود محمد غياض محمد33860
رحاب مصطفى عىل عبد الرحمن33861
رحاب وففى محمد ادريس33862
رحاب ياش احمد جنيدى33863
رحاب يىح زكريا عبد الحليم33864
رحمه ابراهيم ابراهيم محمد سعد33865
رحمه ابراهيم محمد عىل33866

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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رحمه احمد احمد عىل خطاب33867
رحمه احمد اسماعيل حماد عىل33868
رحمه احمد رضوان احمد 33869
رحمه احمد رمضان حسن33870
رحمه احمد سعد احمد 33871
رحمه احمد عبد العال احمد 33872
رحمه احمد فاروق احمد 33873
رحمه اسماعيل مجاهد ابو السعود33874
ف حسن عىل احمد 33875 رحمه اشر
ف عبد الظاهر محمد احمد 33876 رحمه اشر
ف فتىح ابراهيم 33877 رحمه اشر
ف فتىح محمود33878 رحمه اشر
ف محمد مصطفى33879 رحمه اشر
رحمه السيد اسماعيل محمد حمزه33880
رحمه ايمن عبد العزيز اسماعيل33881
رحمه بكر عىل احمد 33882
رحمه جمال غرباوى احمد 33883
ى جمعه33884 رحمه جمعه امي 
رحمه حافظ عبد المجيد سليم33885
رحمه حامد حامد شحاته33886
ى عبد السميع السيد33887 رحمه حسي 
رحمه حمدى عباس عىل عباس33888
رحمه خالد فواد محمد33889
رحمه خالد فوزى احمد زيدان33890
رحمه خطيب عز العرب امام33891
رحمه رمضان محمود رمضان33892
رحمه سامح حسبى محمود33893
33894

ى
رحمه سمي  محمد عبد الشاق

رحمه سيد رشدى عبد هللا33895
ى محمد33896 رحمه سيد عبد الكريم حسي 
رحمه سيد محمد عبد المجيد33897
رحمه سيد محمد عيد33898
رحمه شعبان عباس عىل33899
رحمه عباس صالح الدين عباس ابراهيم 33900

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
رحمه عبد الحليم عبد الحليم جمعه33901
رحمه عبد الرحمن عبد العظيم محمد33902
رحمه عرفه محمد عبد الجليل33903
رحمه عصام غريب محمود33904
رحمه عىل حسن عىل33905
رحمه فرج حسن سيد33906
رحمه فرج رشاد معوض33907
رحمه فريد هاشم صادق33908
رحمه ماجد محمد فاروق33909
رحمه مجدى عبد العزيز عبد الرحمن33910
رحمه محسن سعد ابراهيم محمد33911
33912

ى
رحمه محمد توفيق عبد الباق

رحمه محمد سيد عبد العزيز ابراهيم 33913
رحمه محمد سيد محمد حجازى33914
رحمه محمد عطا عطا عبد هللا33915

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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رحمه محمد لبيب عبد المجيد مصطفى33916
رحمه محمد محمد محمد عيىس33917
رحمه محمد مرىس فتىح فرج33918
رحمه محمد هراس بخيت33919
رحمه محمود عبد الوارث احمد 33920
(محول  )رحمه مىح عبد المالك ابراهيم 33921
رحمه هشام سيد ابراهيم 33922
رحمه هشام مدبوىل مرىس33923
رحمه ياش السيد برهاىم33924
رحمه ياش باشا ابراهيم 33925
رحمه ياش عبد العزيز احمد محمد33926
رحمه يشى احمد حسن33927
رحيق شهاب الدين محمد نزيه33928
رحيق محمد السيد العفيفى33929
ردينه احمد جمعه عبد الحميد منصور33930
رزان فاروق فواد عبد الوهاب33931
رزق ايمن رزق عبد التواب33932
رزق عبد هللا رزق محمد عبد الرازق33933
ف رشاد محمود33934 رشا اشر
رشا شادى صقر شادى33935
رشا محمود مرىع محمود33936
رشدى سيد رشدى عبد هللا33937
رضا عبد الغفار عبد القوى عبد الغفار33938
رضا محمود عبد الرحيم عبد الرحمن33939
رضا معوض ذىك ويصا داوود33940
رضوان محمد داود سليمان33941
ى محمد احمد قاسم33942 رضوى احمد حسي 
رضوى احمد عبد العزيز سيد عىل33943
رضوى اسماعيل رضوان اسماعيل33944
رضوى ايمن محمد عىل نور الدين33945
ى محمد33946 رضوى بدوى خرصى
ى محمود محمد الشافىع33947 رضوى حسني 
رضوى خالد عادل الشحات عبد ربه33948
ى جابر عوض33949 رضوى خي 
رضوى ربيع عرفه عىل33950

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
رضوى طارق محمد فتىح محمد33951
رضوى عادل عبد العزيز محمود33952
رضوى عمرو سمي  حسن33953
رضوى غريب جميل غريب33954
رضوى فتيح فتىح ابراهيم 33955
وك33956 رضوى قدرى عبد المنعم ميى
رضوى محمد احمد حلىم33957
رضوى محمد احمد سيد33958
رضوى محمد صالح امام حواله33959
رضوى محمد طه حسن سيد33960
رضوى محمد عزت عبد الفتاح33961
رضوى محمد عىل نرص33962
رضوى محمد فكرى عباس33963
رضوى محب  عبد العزيز فاضل33964

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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رضوى وائل عبد هللا السيد احمد 33965
رغده هشام مىح الدين هاشم33966
رفيده سعد عبد الفتاح عىل33967
رفئه فوزى سعد عطيه33968
رقيه احمد عبد المعز الصادق محمد33969
ى33970 رقيه خالد محمد حسي 
رقيه شعبان اسماعيل مدبوىل33971
رمضان سعد رمضان محمد33972
رميساء عىل سيد عىل33973
رنا ابراهيم محمود ابراهيم 33974
رنا ابو الحسن محمد عىل احمد 33975
رنا اسامه محمد عبادى محمد ساىم33976
ف احمد طه33977 رنا اشر
رنا ايمن احمد حسن33978
رنا حسن عامر حسن33979
رنا حسن عبد الفتاح هاشم33980
رنا رضا عبد الغبى محمد33981
ى33982 رنا ساىم اسماعيل محمد حسي 
رنا سعيد انور شفيق33983
رنا صالح سيد حسن33984
رنا عالء محمد حسب هللا33985
(مستجد بعذر  )رنيم ماجد صالح الحرش 33986
ى محمد القصاص33987 رنيم محمد حسي 
رهف سيد محمد عبد المطلب33988
رهف طارق حامد امام الطيار33989
روان ابراهيم محمد الزين33990
روان احمد عبد الرحمن نرص الدين33991
روان احمد متوىل السيد33992
روان احمد مصطفى محمد33993
روان اسامه محمد حسن عطوه33994
روان ايمن رضا السيد33995
روان ايمن عىل محمد الهيو33996
روان ايمن محمد يسن33997
روان جمال محمد شمس الدين33998
روان حسن احمد عطيه33999
 عبد القادر34000

ى
ى جبيىل علوان روان حسي 

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
روان خليل رمضان خليل34001
روان رشدى محمد محمد34002
روان سعد متوىل حماد متوىل34003
روان سمي  ابو بكر احمد حماد34004
34005

ى
روان شعبان ابراهيم الدسوق

روان صابر ابراهيم محمد السيد رخا34006
روان صابر احمد سيد34007
روان طارق سعد الدين عىل34008
ى34009 روان طارق محمد حسني 
روان عابد ربه اسماعيل عوض34010
روان عادل السيد محمد34011
ى محمود34012 روان عادل خي 
روان عاطف عبد هللا معبد34013

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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روان عاطف مصطفى متوىل قنديل34014
روان عبد العال السيد عبد العال34015
روان عصام الدين محمد عبد العظيم34016
روان عالء الدين جابر محمد34017
روان عىل سيد عىل مسلم34018
روان عماد احمد احمد 34019
روان عماد محمد حسن34020
روان عمرو مصطفى سالم34021
روان محسن محمد عبد العال34022
روان محمد سليمان محمد34023
روان محمد عبد الرحمن السيد34024
روان محمد عبد العزيز عكاشه34025
روان محمد نبيه محمود عطوه34026
ى محمد الحنفى34027 روان محمود الحسي 
روان محمود محمد عباس34028
روان مروان صبىح سيد اسماعيل34029
روان مصطفى سعودى فتىح34030
 صابر احمد 34031

ى
روان هان

ى غريب34032 روان ياش امي 
روجينا احمد اسماعيل احمد 34033
رودان نادر عىل عطيه34034
رودينا احمد يوسف رمضان34035
رودينا رمضان عبد الفتاح سيد34036
ى34037 رودينا نارص سيد عىل حسي 
ى34038 روزان نرص الدين محمد عبده حسي 
روزان وائل محمد وحيد الدين محمد احمد 34039
روضه السيد عطيه خليل34040
روضه خليل سيد خليل34041
ى عبد الحافظ34042 روضه محمد حسي 
روفيده عمرو محمود احمد 34043
رومانده نشات نرصى شحاته34044
 عماد عزيز ميتاس34045

ى
رومان

روناء هشام احمد مصلىح34046
رووف حرنى رففى حنا نخله34047
روى حسن فريد محمود34048
روى خالد عبد هللا محمود رفاىع34049
روى خالد محمد السيد محمد34050

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
روى رافت عبد المقصود فاوى34051
روى مجدى محمد عبد العزيز عزب34052
روى محمد احمد محمد عدوى34053
رويدا احمد راضى احمد 34054
رويدا احمد فوزى احمد محمود34055
رويدا حسن محمد حسن فراج34056
يف امام عبد الرازق34057 رويدا شر
اوى حجاج34058 رويدا صالح الشيى
رويدا عادل محمود محمد34059
رويدا مجدى محمد طلبه34060
رويدا ممدوح عبد التواب محمد34061
ريتام والء عبد هللا عبد الفتاح34062

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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ف رزق هللا يوسف34063 ريفانا اشر
(محول)ريم احمد محمد احمد 34064
ريم اسامه عبد النبى سليمان34065
وك عبد الحليم عبيد34066 ريم ايمن ميى
ريم حمدى حافظ اسماعيل34067
ريم حنفى رشاد محمود34068
ريم رجب عطا حسن34069
ريم سيد عىل سيد34070
ريم صابر حامد محمد34071
ى كامل عبد القادر ابو حطب34072 ريم صيى
ريم عبد المنعم محروس عبد الرحمن34073
ريم عىل عبد هللا الشيخ34074
ريم مجدى السيد البدوى صديق34075
ريم محمد ابراهيم احمد 34076
ريم محمد حامد عاشور34077
ريم محمد شكرى عبد السالم جاب هللا34078
ريم محمد عبد الاله عبد الفتاح34079
ريم هشام محمد عبد الحافظ34080
ريم وائل سالمه عىل34081
يف محمد عبد العلىم حسن34082 ريماز شر
ريموندا عادل اديب خليفه اشائيل34083
ريناد جمال طلبه حسان34084
ريــهام احمد حسن عبد العظيم جمجوم34085
ريــهام احمد محمد احمد 34086
ى34087 ريــهام خالد عبد هللا حسي 
ريــهام شعراوي سيد عامر34088
ى34089 ريــهام طارق سيد حسي 
ريــهام عادل محمد حلىم34090
ريــهام عيىس شعبان احمد 34091
ريــهام فاتح غازى محمد فاتح34092
ريــهام ماهر حمزه قطب34093
ريــهام محمد عبد الفتاح صبح34094
ريــهام مصطفى محفوظ عبد هللا عليوه34095
ريــهام نرص احمد محمد القناوى34096
 سيد محمد34097

ى
ريــهام هان

ريــهام هشام عبد المىح عباس محمد34098
زكريا عصام زكريا خليل34099
زهراء عبد اللطيف رزق جمعه عطا هللا34100

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-
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زهيه جمال محمد عبد اللطيف محمد34101
زياد ابراهيم عبد هللا عبد العزيز34102
زياد احمد سيد عبد الغبى34103
زياد احمد عبد العزيز قطب34104
زياد احمد عبد القادر بديوى34105
زياد احمد عىل السيد34106
34107

ى
زياد اسامه محمد عبادى تكرون

ف سيد محمود34108 زياد اشر
ى حسن محمد داود34109 زياد السيد حسي 
زياد السيد محمد سالمه34110
زياد امجد جالل ابراهيم 34111

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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زياد ايمن ابوالفتوح توفيق34112
زياد ايمن عبد العزيز سيد34113
زياد ايهاب احمد عبد العزيز34114
زياد ايهاب رمضان عفيفى34115
زياد جمعه عبد الحليم محمد34116
زياد حازم حمدى عبد المقصود34117
زياد حامد سنوىس سعد34118
زياد حسام فاروق عمر34119
زياد حسن محمد الطاهر34120
ى محمود غالب عىل المغرنى34121 زياد حسي 
زياد خالد محمد صابر34122
زياد خالد محمد صالح جاد هللا34123
زياد رجب احمد يىح34124
زياد رمضان احمد محمد34125
زياد ساىم سيد مصيلىح السيد34126
زياد ساىم عفيفى العزب النجار34127
زياد سعدى حسن كرار34128
زياد سمي  فتىح محمود عبد الوهاب34129
زياد شعبان عبد الىح عبد الىح بدوى34130
زياد طارق محمد عزىم احمد 34131
زياد عاطف احمد اسماعيل34132
زياد عاطف كامل محمود34133
زياد عىل احمد محمد اسماعيل34134
زياد عىل محمد ابراهيم 34135
زياد عماد الدين محمد محمود34136
زياد عماد عبد اللطيف مصيلىح34137
زياد عمرو رفعت بيوىم34138
زياد فرج احمد عبد المحسن34139
زياد كارم كمال عفيفى34140
زياد ماهر صابر عبد القادر34141
زياد مجدى مرزوق عىل فضل34142
زياد محسن سيد حسن عثمان34143
زياد محمد ابراهيم اسماعيل34144
زياد محمد احمد رمضان سويدان34145
زياد محمد سيف الدين محمد34146
زياد محمد عبد اللطيف محمد34147
ى34148 زياد محمد عبد هللا حسي 
زياد محمد عبد النعيم محمد عبد التواب34149
زياد محمد فواد عبد المجيد34150

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
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زياد محمد محمد محمود محمد34151
زياد محمد محمود محمد34152
زياد محمد مصطفى لبيب34153
زياد مصطفى ابراهيم طلبه34154
زياد نادر احمد عبد السالم34155
زياد هشام احمد قطب السيد34156
زياد وائل محمد مني  عىل34157
زياد وحيد سعيد سيد34158
زينب ابراهيم عبد هللا محمد34159
زينب ابراهيم مجاهد شحاته34160

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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زينب ابراهيم محمد ابراهيم 34161
زينب احمد نبهان حامد34162
زينب احمد هدىه عبد اللطيف34163
ف حسن امام الزيبى34164 زينب اشر
ف عبد العال عبد الحليم احمد 34165 زينب اشر
زينب السيد سالمه محمد34166
زينب ايمن محمد محمد34167
زينب حسام جابر عبد الحميد34168
زينب حسام محمد عبد الهادى34169
زينب حسن محمد حسن34170
زينب حسن وزيرى السيد34171
زينب حسبى مصطفى بيوىم احمد 34172
زينب حمدى سيد عثمان السيد34173
زينب شعبان عبد الفتاح احمد 34174
زينب صابر محمد عبد الغبى34175
زينب طارق محمد محمد عثمان34176
زينب عىل احمد مصطفى34177
زينب فتىح عىل انور عبد المعىط34178
زينب فهيم عىل محمد34179
زينب ماجد فتىح محمد عباس34180
زينب محمد زاهر عىل34181
زينب محمد مصطفى محمد34182
ى34183 زينب محمود عبد المنعم حسني 
زينب محمود محمد عمر34184
ى34185  سيد حسي 

زينب مصطفى
زينب مصطفى عىل جاد عىل بكر34186
زينب مهدى سعد محمد ابراهيم 34187
زينب نصار عبد الرسول احمد 34188
زينب يىح محمد حسن34189
زينب يوسف توفيق يوسف34190
زينه جمال السيد احمد جمعه34191
(مستجد بعذر  )زينه محمد سالم ابراهيم 34192
ساره ابراهيم عبد الغبى عبد هللا34193
 يوسف34194

ى
ساره احمد عبد الباق

ساره احمد عبد الظاهر عىل34195
ساره احمد عبد الفتاح محمد34196
ى34197 ساره اسامه ابراهيم محمد حسي 
ساره اسامه زكريا عرص34198
ف العرنى محمد34199

ساره اشر
ف محمد عبد الوهاب القصاص34200 ساره اشر

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
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ساره السيد سعد سعد34201
ساره السيد عبد السالم همام34202
ساره السيد عبده حسن34203
ى34204 ساره ايمن رضوان حساني 
ساره ايهاب ابراهيم ابو ورده34205
ساره بخيت محمد عبد اللطيف34206
ساره جمال توفيق عبد المنصف34207
ساره جمال عبد الىح محمد34208
ساره جمال عبد هللا محمد34209

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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ساره جمال محمد عىل34210
ساره جمال مدبوىل فرج34211
ساره حمدى عبد هللا محمد34212
ساره خالد عبد هللا سالم34213
ساره خالد فواد حسن مرزوق34214
ساره رجب سيد احمد المهر34215
ساره رجب عبد الخالق محمد ابو زيد34216
ساره رفعت عبد العلىم محمود النجار34217
ساره ساىم سعد محمد خليل34218
ى السيد34219 ساره سعيد حسي 
ساره سعيد عبد الرحمن نجدى34220
ساره سيد عىل احمد 34221
ساره سيد محمود حنفى34222
يف عبد العزيز غانم34223 ساره شر
ساره صالح احمد محمد34224
ساره طارق عبد السميع عىل السيد34225
ساره طارق محمد قطب34226
ساره طه سعيد طه عباس34227
ساره طه عبد العال طه34228
ساره عادل احمد عيد34229
ساره عبد الرحمن احمد السيد34230
ساره عبد الرحمن حسن عبد الرحمن احمد 34231
ى34232 ساره عبد السالم احمد محمد حسي 
ساره عبد المنعم عيد سيد احمد 34233
ساره عبد النارص مكاوى عمر الشيخ34234
ساره عبده جالل عبد الجليل34235
ساره عزت هارون بسل دويسه34236
ساره عصام محمد السيد34237
ساره عالء سيد حنفى34238
ساره عماد حسبى محمد34239
ساره عمر فاروق عبد الحكيم34240
ساره كرم بدر عبد الرحيم34241
وك حلىم عبد العاىط السيىس34242 ساره ميى
ساره مجدى سيف النرص الصاوى34243
ساره محروس خالف عوض34244
ساره محمد فواد محمد34245
ساره محمد محمد رشدى فريد34246
ساره محمود احمد محمود34247
ساره محمود محمود متوىل34248
ساره مدبوىل عبد المنعم مدبوىل34249
ساره مسعد سليم محمد34250

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
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ساره مسعد محمد سيد34251
ساره مصطفى اسماعيل مصطفى34252
ساره مصطفى حنفى محمود34253
ى محمد عادل سعد34254 ساره معيى
ساره ممدوح سمي  مراد34255
ساره نرص عبد الرازق محمد34256
 عبد الرازق محمود ابو الحسن34257

ى
ساره هان

ساره هشام محمد حسن34258

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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ساره هشام محمد عبد الحليم34259
سالم حسن محمد رشدان34260
سالم زكريا فتىحي الدين طه34261
34262

ى
سالم محمد سالم واق

سالمه حماده عوض هللا عبد الحليم34263
ساىل محمد سيد عبد السميع34264
سامح احمد ممتاز محمود حامد34265
سامح جمال حسن عىل34266
سامح سالم مصطفى السيد34267
سامح محمد عبد المنعم محمد34268
سامر عمرو محمود عبد الرووف34269
 زارع نجيب34270

ى
سامر هان

ى34271  محمد امي 
ساىم مصطفى

ساميه جمال عيد محمد احمد 34272
ساميه رافت محمد صادق34273
ساميه سامح ادوار عزيز34274
ساميه سيد فوزى سيد عطوه34275
ساميه عماد عبد الحليم كمال34276
ساميه عمر سمي  عبد الىح34277
ساندرا مدحت كميل كامل34278
ساندى راىم مجدى فريد34279
ساندى سمي  محمد عبد العظيم34280
ساندى عصام اسعد عبد العال34281
ساندى كامل مالك كامل34282
ساهر مدحت صالح فرغىل34283
ف فوزى رشدى34284 ستيف اشر
سىحى محمد سالم بدوى34285
سحر ابراهيم الحسيبى ابراهيم 34286
سحر حسن سيد عبد الغبى34287
سحر سالمه كامل احمد 34288
سعاد محمود عبد هللا محمود34289
سعد احمد سعد ابو الوفا34290
سعد الدين سيد محمد عبد الحميد34291
سعد ايمن سعد السيد34292
34293

ى
سعد ايمن مصطفى الوردان

سعديه محمود يوسف يوسف34294
سعيد احمد سعيد عبد الجواد34295
 عىل يوسف34296

ى
سعيد احمد قرن

سعيد خالد سعيد امام احمد 34297
سعيد رمضان سعيد محمد الخشن34298
سعيد عبد المعز سعيد كشك34299
سعيد فكرى عبد الحفيظ محمد عبد العزيز34300

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
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سعيد ماهر السعيد فهيم34301
سعيد محمد سعيد عىل34302
سعيد محمد محمد عىل34303
سعيد مراد اسماعيل مراد34304
سفيان جمال محمد ابراهيم المتبتب34305
سالم محمد محمد سالم34306
سلسبيل السيد ابراهيم ابراهيم محمد34307

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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يف احمد المنشاوى34308 سلسبيل شر
سلسبيل فكرى خليل محمد34309
سلسبيال احمد حماد محمود34310
سلفيا سمي  فهيم بشاره34311
سلفيا عماد عبد المسيح صادق34312
سلىم ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم 34313
سلىم ابو المكارم محمد ابو المكارم34314
سلىم احمد ابراهيم السيد34315
سلىم احمد عبد الحميد محمد34316
سلىم احمد عبد اللطيف مصطفى34317
سلىم احمد عىل احمد 34318
سلىم احمد محمد عىل34319
ف سليمان نرص34320 سلىم اشر
اوى محمد عىل المصلىح34321 سلىم الشيى
سلىم ايهاب سيد عبد الحميد34322
سلىم جمعه شحاته حسن34323
سلىم حامد عبدالجواد محمد34324
سلىم حسن محمد عطيه34325
ى34326 سلىم حسبى رمضان امي 
ى محمد محمد ابراهيم 34327 سلىم حسي 
سلىم حمدى عبد العال خليل34328
سلىم خالد ابو العزم محمد34329
سلىم خالد سالم عبد الجواد سالم34330
سلىم خالد سيد ابراهيم 34331
سلىم زين عبده خوجىل34332
سلىم ساىم عرفه احمد عطيه34333
سلىم سيد حماد عبد العال34334
(ت ش ف  )سلىم سيد سعيد دياب 34335
سلىم سيد محمد السيد34336
ى محمد محمد عىل34337 سلىم صيى
34338

ى
سلىم طارق السيد قرن

سلىم طارق فتىح علىش فرج34339
سلىم عادل احمد محمد عبد المحسن34340
سلىم عادل رجب ابو العز34341
سلىم عاطف عبد المنعم حسن34342
سلىم عبد الحميد السيد عىل ابو النيل34343
سلىم عبد الرحيم غريب عبد الرحيم34344
سلىم عبد المنعم محمود احمد 34345
سلىم عصام رياض عبد الهادى34346
سلىم عىل حسن عىل34347
سلىم عىل عاطف عىل34348
سلىم عماد الدين طه محمد34349
سلىم عماد حسن عبد الفتاح34350

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
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سلىم عماد عاشور عبد الدايم34351
سلىم فتىح بخيت يوسف34352
ى قاسم34353 سلىم فتىح حسي 
سلىم كرم حلىم ابو المكارم34354
سلىم محمد ابراهيم محمد34355
سلىم محمد جمال حسن محمد34356

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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ى مرىس34357 سلىم محمد حسي 
سلىم محمد سعدى محمد34358
سلىم محمد عبد التواب امام السيد34359
وك34360 سلىم محمد عبد الحكم ميى
ى34361 سلىم محمد عبد الوهاب حسي 
سلىم محمد فواد سالمه34362
سلىم محمد نجيب احمد 34363
سلىم محمود عبد النبى محمود34364
سلىم محمود محمد احمد محمد34365
سلىم مصطفى احمد محمد34366
سلىم مصطفى امام محمود34367
سلىم مصطفى كامل احمد 34368
سلىم مومن ماضى محمد34369
سلىم نارص محمد محمود34370
سلىم نارص منصور مسلم34371
34372

ى
سلىم وائل احمد محمد الدسوق

سلىم وليد شعبان محمود34373
سلىم ياش محمود خميس محمد34374
سلىم ياش يشى السيد محمد34375
ى34376 سلوان عاطف جابر حسي 
سلوى احمد يوسف احمد سباق34377
ف حجازى عبده34378 سلوى اشر
سلوى محمود محمد محمد السيد34379
سليم عمر محمد سليم34380
سما احمد عبد العزيز مصطفى34381
سما خالد عىل فرحات34382
سما سلطان حسبى عىل34383
سما طارق محمد محمود34384
 محمد34385

ى
سما عماد محمد دسوق

سما فتىح عبد المنعم عبد الجواد34386
سما محمد العادىل العادىل خليفه34387
ى34388 سما محمد حسان حسي 
سما محمد سيد عبد الحميد محمود34389
 محمد عبد المطلب34390

ى
سما هان

سما ياش سيد بيوىم34391
سماء اسامه احمد احمد 34392
سماء عصام اسماعيل صالح حسن ابو النجا34393
سماء محمد محمد ابراهيم 34394
سماء مصطفى عبد الرحمن محمود34395
سماح رجب محمد حسن34396
سماح ساىم خلف شكرى34397
سماح عبد الوهاب احمد محمد طه34398
سماح محمد عبد البارى السقا34399
سماح محمد عزت السيد34400

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
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-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
سماح محمد فاروق محمد34401
سماح ياش كامل حامد عبد اللطيف34402
سمر رفعت عىل مرىس34403
ى34404 سمر عمر عبد المطلب امي 
سمر ماهر حسن محمد34405

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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سمر محسن محمد محمد34406
34407

ى
سمر محفوظ مصطفى عبد الباق

سمر محمد سعد عبد العال34408
سميحه كرم محمد عبد الرحمن الغرباوى34409
سمي  احمد سمي  حافظ34410
سمي  احمد محمد ابراهيم 34411
سمي  ايمن سمي  صالح34412
سمي  حازم نوح شعبان34413
34414

ى
ق سمي  كمال جرجس ابراهيم مشر

ه احمد حنفى عبده34415 سمي 
ه احمد عبد الحكيم عىل عباس34416 سمي 
سميه ابراهيم فوزى احمد 34417
سميه بدوى مسعود سعد34418
وك عبد السميع34419 سميه سيد ميى
سميه عادل الششتاوى محمد34420
سميه عبد الفتاح طاهر عىل34421
سندس احمد السيد سليم34422
سندس عبد هللا محمد نبيه امام34423
سندس فتىح عبدالبديع شعبان34424
سندس محمد محمد عبد العزيز34425
ى34426 سندس محمود حسن حسي 
سندس ياش فوزى محمد فرغىل34427
سها بدرى محمد احمد 34428
سها سعيد سعيد السيد ابراهيم 34429
سها عصام عبد المحسن متوىل34430
 سالم الحلفاوى34431

ى
سهام هشام الدسوق

سهر سيد خلف حسن34432
سهر محمد ابراهيم محمود ابراهيم 34433
سهي  ايمن محمد مصطفى خليل34434
ى عبد السالم34435 سهي  خالد حسي 
سهي  عادل السيد عىل عبد اللطيف34436
سهيل فيصل عبد العزيز ابراهيم خي 34437
سهيله احمد سعد عبد السميع34438
سهيله السيد ابراهيم النجار34439
سهيله جابر محمد محمد34440
سهيله حسام الدين حسن ابو الليل34441
سهيله حسام محمد احمد 34442
سهيله حمدى عبد الرحمن عبد العزيز34443
ى محمد 34444 (ت ش ف )سهيله خالد امي 
ى ابراهيم سيد34445 سهيله سعد حسي 
سهيله سعيد محمد السيد خليل34446
سهيله سعيد محمد عبد المعىط34447
سهيله سيد ذىك سيد احمد 34448
سهيله صالح محمد دياب محمود34449
سهيله صـــالح احمد عىل عثمان34450

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
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سهيله عاصم موىس عبد العظيم34451
سهيله عبد الجواد حمزه عىل34452
سهيله عبد المعىط محمد عبد المعىط34453
سهيله عصام محمد محمود34454

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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سهيله غريب العبد محمد34455
سهيله كمال محمدين سيد34456
سهيله متوىل طلعت محمد شلبى34457
سهيله محمد احمد محمد34458
سهيله محمد بكر مجاهد34459
سهيله محمد حسن عىل34460
ى34461 سهيله مدحت عبد الوهاب ابراهيم حسي 
سهيله مصطفى احمد موىس عوض34462
 يحب  سعيد الداىل34463

سهيله مصطفى
سهيله ياش السيد السيد غانم34464
سهيله ياش سيد طه34465
سوسنا رزق حنا عطيه34466
ائيل عازر34467 سوسنه ميالد جيى
سوميه جمعه رمضان عبد الفتاح34468
سوميه ربيع عىل عبد الكريم34469
سوميه عاطف زينهم محمد34470
سيد احمد سيد عبد الوارث عىل34471
سيد حسن السيد رجب نرص34472
سيد خالد سليم ذىك34473
سيد طه سيد طه34474
سيد ظريف محمود ابو طالب34475
سيد عزت محمد ابراهيم 34476
سيد عفيفى كامل عبد السميع34477
سيد فواد السيد احمد النجار34478
سيد لطفى عبدالعزيز محمد34479
سيد مجدى سيد عوده34480
سيد محمد انور السيد مصطفى34481
سيد محمد سيد عىل34482
سيد محمد سيد محمد عىل34483
سيد محمد سيد محمود34484
سيد يونس السيد العرنى34485
سيده حسن سعد محمود34486
سيف الدين ابراهيم حلىم حلىم عبد الرحمن34487
سيف الدين احمد محمد محمد34488
سيف الدين احمد محمد محمد عىل34489
ف احمد عبد اللطيف34490 سيف الدين اشر
ف سعيد حسن34491 سيف الدين اشر
ف عبد المنعم عبد الحليم34492 سيف الدين اشر
سيف الدين السيد سعيد عدىل34493
سيف الدين سامح شلبى موىس34494
34495

ى
سيف الدين سعيد محمد بسيون

سيف الدين صبىح مصطفى محمد34496
34497

ى
سيف الدين عمرو اسماعيل عىل النون

سيف الدين فتىح عبد المعىطي محمد34498
سيف الدين محمد عبد الرحيم سعد الحواط34499
سيف الدين مراد انور عبد العال ابراهيم 34500

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
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سيف الدين نرص سعيد جاد احمد 34501
سيف الدين وائل محمد محمد ابراهيم 34502
سيف الدين وليد رشدى عبد الجليل34503

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 

كشف حضور وانرصاف الفرقه االوىل انتساب جامعه حلوان
asmaa      (51) لجنه2021 / 2020 مستجد  للعام الجامىع 

كليه الحقوق



سيف الدين وليد عبد الونيس غريب ابو زيد34504
سيف المليىحى سعيد مليىحى ابراهيم 34505
بيبى صديق34506 ى الشر سيف حسي 
سيف خالد محمود بىه الدين34507
سيف سمي  حنفى محمود34508
سيف عادل عبد العزيز فرج34509
سيف عىل محمد سليم حسن34510
سيف عماد الدين عبد الحميد سعيد34511
سيف محمد عبد الخالق محمد34512
سيف محمد فتىح السيد34513
سيف وليد عبد المنعم عبد الىح عبد اللطيف34514
سيف ياش سيد عبد الجليل34515
سيلفيا سمي  فايز شنوده34516
ى يعقوب غاىل34517 سيمون بنيامي 
 ابراهيم 34518

ى
سيمون شنوده شوق

سيمون ميالد حنا رزق هللا34519
سيمون نابىلي حزقيال خله جرجس34520
شادن محمود عبد الحميد محمود سليمان34521
شادى احمد عزت محمد محمد عامر34522
شادى ايمن طه توفيق34523
شادى ايمن محمد الجوهرى االلفى34524
شادى محمود محمد محمود34525
شادى مصطفى حسن محمد34526
شادى منترص مدبوىل السيد34527
شادى ميالد عزيز الياس34528
شاديه عاطف قطب قطب احمد 34529
شاكر محمد شاكر بدوى34530
شاكر وائل شاكر جاد الرب34531
ف طه عبد الهادى الجعودى34532 شاهر اشر
شاهنده احمد صبىح عىل34533
ف ابراهيم بخيت34534 شاهنده اشر
شاهنده السيد سالمه احمد 34535
 يونس محمد34536

ى
شاهنده شوق

شاهنده محمود فرغىل عىل محمد34537
ى محمود34538 ى احمد شاهي  شاهي 
ى ياش سالم سيد34539 شاهي 
شحته السيد عبد العزيز احمد 34540
شذى عمرو رمضان نور الدين34541
بات محسن عبد العال محمد34542 شر
وق ابراهيم احمد احمد 34543 شر
وق ابراهيم انور ابراهيم 34544 شر
وق احمد جالل ابو العز محمد حمزه34545 شر
وق احمد محمد عىل منصور34546 شر
 فتوح34547

ى
وق اسامه الدسوق شر

ف مرىس عواد34548 وق اشر شر
ف مسلم محمد34549 وق اشر شر
وق انس حامد عبد هللا34550 شر

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
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وق ايهاب عويس عويس عىل34551 شر
وق تامر انور سيد34552 شر

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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وق حجازى السيد هنيدى34553 شر
وق حسن عبد الفضيل خليفه34554 شر
وق حسبى مصدق عىل34555 شر
ى عبد الرازق محمد34556 وق حسي  شر
وق داود احمد داود34557 شر
وق رضا هاشم السيد34558 شر
وق سامح احمد عبد المجيد34559 شر
وق سيد عبد الوهاب محمد34560 شر
وق سيد مرداش عبد المقصود34561 شر
 فاروق ابراهيم 34562

ى
وق شوق شر

وق طارق سيد توفيق34563 شر
وق عبد الخالق محمد فواد34564 شر
 محمد ابراهيم 34565

ى
وق عبد الشاق شر

وق عبد المنعم فتىح محمد عبد المجيد34566 شر
وق عبد النارص صالح خليل34567 شر
ى بخيت محمود34568 وق عىل حسي  شر
وق عماد سالمه حسن34569 شر
وق عماد سيد ابراهيم 34570 شر
وق عنيى محمد السيد34571 شر
وق عيد سيد عيد34572 شر
وق فوزى محمد عباس34573 شر
وق مجدى عبد العال سيد34574 شر
وق محسن عبد الحميد عثمان34575 شر
وق محسن محمد محسن34576 شر
وق محمد احمد عبد الفتاح34577 شر
وق محمد سالم ابراهيم مصطفى34578 شر
وق محمد شعبان محمد34579 شر
وق محمد عبد الحليم محمد34580 شر
وق محمد عبد المنعم احمد محمد34581 شر
وق محمد فتىح محمد34582 شر
وق مدثر احمد محمود الراوى34583 شر
وق مصطفى عىل احمد عبد النعيم34584 شر
وق نادى عبد الغبى محمد قاسم34585 شر
وق هاشم احمد هاشم34586 شر
 عبد النبى عىل34587

ى
وق هان شر

ف سيد 34588 يف طه مشر (ت ش ف  )شر
يف عبد الرحمن محمد عبد الوهاب34589 شر
يف عبد الصمد عبد العظيم حافظ34590 شر
يف محمد عبد الباسط محمد34591 شر
يف محمود ابو طالب احمد 34592 شر
يف محمود حسبى احمد عمر34593 شر
يف ناجح احمد خلف34594 شر
يف ياش كمال شويل34595 شر
يفه محمود عبد المنعم ابو حطب 34596 (ت ش ف  )شر
ين عاطف محمد احمد 34597 شر
يــهان وحيد مجىلي محمد سعد34598

شر
شعبان سيد احمد سليمان34599
ى احمد اسماعيل34600 شمس احمد امي 

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
شمس احمد فتىح عبد السالم34601

ين  : عدد الحاضن
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شمس عاطف فيتورى سعد34602
شمس محمد بكرى محمد34603
شمس مصطفى محمد ابراهيم محمد الدجوى34604
شمس هشام عيىس دياب34605
ى احمد 34606 شمس ياش حسي 
34607

ى
ف محمد الزنان شهاب اشر

ف محمد محمد بدوى34608 شهاب اشر
شهاب الدين احمد السيد احمد عىل34609
شهاب الدين سيد منجود عبده34610
شهاب الدين محمد عطا عبد البارى34611
شهاب خميس امام محمد34612
شهاب رضا محمد حامد34613
يف احمد مطاوع34614 شهاب شر
شهاب طارق رجب فرج مرجان34615
شهاب عبدالمنصف عبد الجابر عبد المنصف34616
شهاب عصام احمد كامل34617
شهاب عمر هاشم متوىل سيد34618
شهاب محمد احمد جاد سليمان34619
شهاب محمد عبد العزيز سيد34620
شهاب مصطفى احمد محمد34621
شهد احمد احمد البنا سيد احمد 34622
شهد احمد عبد الكامل اسماعيل34623
شهد احمد عبدالبصي  احمد الشيخ34624
شهد اسامه صادق عبد البارى34625
ف عبد الفتاح محمود صالح34626 شهد اشر
شهد ايمن احمد خليل34627
شهد تامر محمد عبده34628
شهد خالد حنفى سيد موىس34629
ى ابراهيم 34630 شهد خليل حسي 
شهد رشوان محمود راغب34631
شهد رضا ثابت محمد ابراهيم 34632
يف طه محمود34633 شهد شر
شهد طارق شعبان عىل34634
شهد طارق محمد السعيد ابراهيم شعالن34635
شهد غباىسر عامر العلىىم34636
شهد ماهر عبد الاله محمود34637
شهد محمد عبد القادر محمود34638
وك عبد العظيم34639  ميى

شهد مصطفى
شهد ممدوح عبد السميع ابراهيم 34640
شهد ناخى عثمان خلف34641
شهد نبيل المتوىل عىل ندا34642
 حسن فواد صبح34643

ى
شهد هان

شهد وائل عىل سهام الدين صالح صادق34644
شهد يوسف محمد عبد العزيز الغريب34645
ه شكرى احمد عبد العزيز34646 شهي 
ين ابراهيم مصطفى سيد34647 شي 
ين عبد هللا مصطفى ابراهيم 34648 شي 
ين عيد سالمه سيد34649 شي 
شيماء احمد البدرى عبد الصادق34650
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شيماء احمد السيد ابراهيم 34651
شيماء احمد عبد الرحمن عوض34652
شيماء احمد عبد اللطيف احمد 34653
شيماء احمد محمد الحسيبى محمد34654
شيماء اسامه عبد الرحمن فرماوى34655
ف ابراهيم عبد المجيد34656 شيماء اشر
ى34657 ف متوىل سليمان الشي  شيماء اشر
شيماء حجازى محمد سلطان اسماعيل34658
شيماء خالد عبد النبى محمود34659
شيماء خلف محفوظ عبد الحفيظ34660
شيماء رضا رجب حامد34661
ى محمد34662 شيماء رضا عرفه حسي 
شيماء رمضان ابراهيم محمد34663
شيماء سيد رمضان سليمان34664
يف عبد المنعم محمد34665 شيماء شر
شيماء صالح حامد ثابت34666
شيماء عادل حسن عبد السالم34667
شيماء عثمان سمي  عثمان34668
شيماء عصام محمد منصور34669
شيماء عالء فتىح عبد العلىم34670
شيماء محمد القاسم طه شعبان34671
شيماء محمد شاذىل عبد الرحمن34672
شيماء محمد عزت هاشم34673
شيماء محمد عىل احمد 34674
شيماء محمد محمود عبد الخالق عاشور34675
شيماء مصطفى محمد احمد 34676
شيماء نارص بدر عبد هللا34677
 عبد اللطيف عثمان34678

ى
شيماء هان

شيماء هشام فوزى حسن34679
صابرين ابو الخي  محمود فرج34680
صابرين جالل عىل حماده34681
صابرين عبد الجواد عبد هللا ابراهيم 34682
صابرين محمود محمد محمود34683
صادق عادل صادق اريوس34684
صافيه محمد عبد المنعم ابراهيم 34685
 صالح ايوب نفادى حسن34686
صالح حسن صالح عبد المنعم34687
صالح محمد صالح سعيد34688
صالح مصطفى محمد ثروت محمد رشدى34689
صباح احمد صبىح محمد34690
صباح خالد عبد المنعم محمود34691
صباح عوض محمد محجوب34692
صباح محمود محمد عبد الجواد34693
صبىح محمود صبىح عبد اليى34694
ى محمد صبىح زىك حسن34695 صيى
 واصف34696

ى
 ايمن صدق

ى
صدق

صفاء احمد يوسف احمد 34697
ى هريدى احمد 34698 صفاء طاهر حسي 
 الدين عرنى عبد اللطيف محمد34699

صفى
صفيه مجدى محمد اسماعيل34700
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صالح الدين وحيد صالح محمد34701
صالح محمد عبد الفتاح نبوى34702
صالح محمود عباس عبد المجيد34703
صالح مصطفى اسماعيل ناخى34704
صهيب سعيد فهىم محمد34705
ضحا ممدوح محمد عثمان34706
ى احمد 34707 ضىح احمد حسن حساني 
ضىح اسامه ابراهيم عبد الحميد34708
ضىح ايهاب محمود حنفى خرصى34709
ضىح توفيق عبد الحميد صادق34710
ضىح حسن عىل بريك34711
ى سيد احمد 34712 ضىح حسي 
ضىح خالد عىل النجار34713
ضىح خالد عمر امام34714
ضىح سعيد السيد سيد34715
ضىح سيد فايد محمد34716
ضىح شعبان كمال عبده34717
ضىح عبد العزيز عىل محمد34718
ضىح عىل عبد المعبود حسن محمد34719
ضىح عماد صالح عبد الكريم34720
ى34721 ضىح محمد ابراهيم حسي 
ضىح محمد احمد زايد بركات34722
 محمد34723

ى
ضىح محمد الدسوق

ضىح محمود بدر السيد34724
ضىح محمود سيد عىل بيوىم34725
ضىح مدحت عبد الخالق جويده34726
ضىح مصطفى محمد عبدالكريم34727
ضىح ناخى احمد عبد المجيد34728
ضىح ناخى محمد احمد 34729
ضىح نادى محمد عبدالعال34730
ضىح وائل ندا مرىس34731
ضياء الدين احمد عبد الحفيظ عبد الفتاح34732
طارق ابراهيم محمد ابراهيم 34733
طارق ابوبكر عىل يوسف34734
طارق احمد عيد محمد عيد34735
طارق ايهاب السيد محمد مصطفى34736
طارق حسن عثمان مسلم34737
ى34738 طارق سعيد عبد العزيز حساني 
طارق فتىح طه محمد34739
طارق محسن فتىح ابراهيم 34740
طارق محمد السيد السيد بدير34741
طارق محمد توفيق عبده محمد34742
طارق محمد سيد احمد 34743
طارق محمد محمد ابو طاحون34744
(محول)طارق محمود محمد عبد هللا 34745
طارق نتىع فوزى عبد الوهاب34746
طارق ياش شحاته احمد 34747
طارق يىح محمد محمد يىح34748
طارق يوسف محمد يوسف34749
طاهر خلف ابو العال احمد 34750
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طه محسن احمد عىل34751
طه محمد طه محمد34752
طه محمد محمد حسن هالل34753
طه منصور مرىس السيد34754
طه يشى زىك خلف مرزوق34755
عابد عالء الدين عطيه جمعه34756
عادل ابراهيم عز الدين محمد حسن34757
عادل احمد محمد احمد 34758
عادل احمد محمود محمد34759
عادل السيد عادل السيد34760
عادل الليبى الصاوى عبد هللا34761
عادل حميدان سالم حمدان34762
(ت ش ف )عادل كمال احمد عبد هللا 34763
عادل محمد عبد هللا ابومسلم34764
ى حافظ34765 عادل محمود حسي 
عاصم عماد سيد فتح الباب34766
عاصم عمرو السيد محمد34767
عاصم فتىح عبد الرشيد شلقاىم34768
عاليه رفاىع سعد الدين محمد34769
عامر محمد سيد جمعه34770
عايده شحان محمود رمضان34771
عايده محسن مصطفى محمد عبد الرحمن34772
عايده محمد حموده سليمان34773
عائشه عادل احمد ابراهيم 34774
عائشه محمد سعيد عبد هللا34775
عبد الحليم اسماعيل عبد اللطيف بكر34776
عبد الحميد رضا عبد الحميد عطوه34777
عبد الحميد صالح الدين عبد الحميد سيد احمد 34778
عبد الحميد عاطف عبد الحميد المشمىسر34779
عبد الحميد عيد محمود عبد الحميد34780
عبد الحميد محمد عبد الحميد عامر34781
عبد الحميد نزيه صالح عبد الحميد34782
عبد الحميد هاشم عبد الحميد احمد 34783
عبد الرازق مجدى السيد احمد االلفى34784
عبد الرازق مصطفى عبد الرازق دهب34785
عبد الرحمن ابراهيم عبد الغبى احمد 34786
(ت ش ف  )عبد الرحمن انى محمد عبد الجيد 34787
عبد الرحمن احمد ابراهيم محمد34788
عبد الرحمن احمد احمد البسطويىس34789
اوى محمد34790 عبد الرحمن احمد الشيى
عبد الرحمن احمد ثابت عثمان34791
عبد الرحمن احمد حسن احمد 34792
عبد الرحمن احمد حسبى طه34793
عبد الرحمن احمد ربيع عبد هللا34794
ى34795 عبد الرحمن احمد عثمان حسي 
عبد الرحمن احمد عثمان مصطفى34796
عبد الرحمن احمد عطيه صالح34797
عبد الرحمن احمد عطيه محمود34798
عبد الرحمن احمد عىل جمعه34799
عبد الرحمن احمد عىل محمد محمد34800
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عبد الرحمن احمد فواد محمد34801
عبد الرحمن احمد ماهر احمد 34802
عبد الرحمن احمد محمد احمد 34803
عبد الرحمن احمد محمد حامد34804
عبد الرحمن احمد محمد حسن34805
عبد الرحمن احمد محمد حلىم محمد الزغبى34806
عبد الرحمن احمد محمد رفعت34807
عبد الرحمن احمد محمد عىل34808
عبد الرحمن احمد محمد عىل احمد 34809
عبد الرحمن احمد مصطفى احمد حميده34810
عبد الرحمن ادهم زكريا بيوىم34811
عبد الرحمن اسامه عبد الرحمن حامد عبد الرحمن34812
ف احمد عبد الحميد34813 عبد الرحمن اشر
ف توفيق احمد 34814 عبد الرحمن اشر
ف جابر عبد الجواد34815 عبد الرحمن اشر
ف رمضان محمود34816 عبد الرحمن اشر
ف سليمان احمد 34817 عبد الرحمن اشر
ف سيد عزب محمود34818 عبد الرحمن اشر
ف صاوى شحان34819 عبد الرحمن اشر
ف محمد محمود34820 عبد الرحمن اشر
عبد الرحمن السيد عبد الرحمن سيد34821
عبد الرحمن الفوىل احمد سليمان34822
عبد الرحمن الوصيفى الوصيفى السيد عماشه34823
عبد الرحمن ايمن عبد المرضى محمد عىل34824
عبد الرحمن ايمن نشات راشد34825
عبد الرحمن جمال الدين احمد زايد34826
عبد الرحمن جمال عبد التواب هوارى34827
عبد الرحمن جمال عبد القادر عىل صالح34828
ى34829 عبد الرحمن جمال عبد المنعم حسي 
عبد الرحمن جمعه صديق محمد جمعه34830
عبد الرحمن جوده جنيدى محمد34831
عبد الرحمن جوده نعمان جوده34832
عبد الرحمن حسام محمد عبد المنعم34833
عبد الرحمن حسن عىل ابراهيم 34834
عبد الرحمن حمدى غريب ش الختم34835
عبد الرحمن حمدى فايد عبد العزيز34836
عبد الرحمن خالد احمد محمد34837
عبد الرحمن خالد سيد حسن34838
عبد الرحمن خالد عبد الفتاح محمد34839
عبد الرحمن خالد فواد صالح احمد 34840
عبد الرحمن خالد مصطفى عبد المنعم34841
عبد الرحمن خليل سعيد عبد الرحمن34842
عبد الرحمن رجب ابراهيم محمود حسن34843
عبد الرحمن رجب ابو زيد عبد الخالق34844
عبد الرحمن رجب محمد رجب عىل34845
عبد الرحمن رضا عبد الرحمن السيد34846
عبد الرحمن رفعت درويش عبد المجيد34847
عبد الرحمن رمضان عبد الرحمن عبد هللا34848
عبد الرحمن رمضان عبد الغبى رياض34849
عبد الرحمن سامح عبد العزيز عبد الجواد34850
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عبد الرحمن ساىم ابراهيم حافظ العوادىل34851
عبد الرحمن سعد حامد عثمان34852
عبد الرحمن سعد محمد السمان34853
عبد الرحمن سالمه امام محمد34854
عبد الرحمن سالمه سالم نارص34855
عبد الرحمن سالمه شبل سالمه34856
عبد الرحمن سالمه نرص سالمه34857
عبد الرحمن سمي  شحاته محمد عىل34858
عبد الرحمن سمي  عىل قطب34859
عبد الرحمن سيد بيوىم احمد 34860
عبد الرحمن سيد رجب السيد34861
عبد الرحمن سيد عبده احمد 34862
عبد الرحمن سيد محمد عبد الفتاح34863
يف محمد محمد محمد34864 عبد الرحمن شر
عبد الرحمن شعبان عدىل محمد34865
عبد الرحمن صادق مصطفى صادق34866
عبد الرحمن صالح الدين عبد الكريم عبد الخالق34867
عبد الرحمن صالح حامد حافظ34868
عبد الرحمن صالح سليمان محمد34869
عبد الرحمن طارق فتىح عباس34870
عبد الرحمن طلعت احمد محمد34871
عبد الرحمن عادل عىل حسن34872
عبد الرحمن عاطف حامد عطاهللا34873
عبد الرحمن عباس رزق محمد34874
عبد الرحمن عبد التواب شعبان رمضان34875
عبد الرحمن عبد الحميد عىل عبد الحميد34876
عبد الرحمن عبد القادر ابراهيم عبد اللطيف34877
عبد الرحمن عبد المحسن رمضان عبد الغبى34878
عبد الرحمن عبد المنعم شحاته سعد34879
عبد الرحمن عبد النارص عبد الفتاح ابو شعله34880
ماوى34881 عبد الرحمن عبد الهادى محمد اليى
عبد الرحمن عثمان محمد غانم34882
عبد الرحمن عجىم احمد عجىم34883
عبد الرحمن عرفه سيد ابراهيم ابو عمره34884
عبد الرحمن عرفه سيد عطيه هللا محمد34885
عبد الرحمن عزت عبده محمد عوض34886
عبد الرحمن عصام الدين مصطفى عماره34887
عبد الرحمن عصام رمضان محمد34888
عبد الرحمن عصام فتىح احمد 34889
عبد الرحمن عصام محمد عبد الصمد محمد34890
 عبد الفتاح34891

ى
عبد الرحمن عالء محمد الدسوق

عبد الرحمن عالء محمد عبد القادر34892
ى34893 ى محمد حسي  عبد الرحمن عىل حسي 
عبد الرحمن عماد حمدى محمود34894
ى34895 عبد الرحمن عمر السيد حفبى حسي 
عبد الرحمن عمر فكرى عىل34896
عبد الرحمن عمر كامل حافظ34897
عبد الرحمن عيد محمد سعيد34898
عبد الرحمن فتىح عبد هللا محمود34899
ى عبد الحميد خلف34900 عبد الرحمن فوىل امي 
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ى34901 عبد الرحمن مجدى احمد عىل شاهي 
عبد الرحمن مجدى سعد محمود34902
(ت ش ف  )عبد الرحمن مجدى سيد عبد الفتاح 34903
عبد الرحمن مجدى محمد سليم الصاوى34904
عبد الرحمن مجدى محمد عبد الصمد34905
عبد الرحمن محسن عبد الصادق ابراهيم 34906
عبد الرحمن محمد ابو الفتح احمد سليمان34907
عبد الرحمن محمد احمد السيد34908
عبد الرحمن محمد احمد عبد الحليم34909
عبد الرحمن محمد احمد عبد المحسن34910
عبد الرحمن محمد احمد عويضه34911
عبد الرحمن محمد احمد محمد محمد34912
ى34913 عبد الرحمن محمد اسماعيل حسني 
عبد الرحمن محمد اسماعيل عىل زايد34914
عبد الرحمن محمد السيد السيد34915
يل محمد34916 عبد الرحمن محمد جيى
عبد الرحمن محمد جالل حسن34917
عبد الرحمن محمد جمال محمد عىل حسن34918
عبد الرحمن محمد حسن سليمان34919
عبد الرحمن محمد حسن محمد34920
عبد الرحمن محمد حسن يعقوب34921
عبد الرحمن محمد رمضان محمد34922
عبد الرحمن محمد زيدان عىل محمد34923
عبد الرحمن محمد سعيد صادق عبد الغبى34924
عبد الرحمن محمد سيد رسىم34925
عبد الرحمن محمد سيد محمد34926
ى34927 عبد الرحمن محمد شمس الدين امي 
عبد الرحمن محمد صالح احمد 34928
عبد الرحمن محمد صالح مرىس34929
ى سمره34930 عبد الرحمن محمد عبد الىح حساني 
عبد الرحمن محمد عبد الرازق عبد الراضى نجم34931
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن احمد مناع34932
(الفيوم)عبد الرحمن محمد عبد العال محمد 34933
(القاهره)عبد الرحمن محمد عبد العال محمد 34934
عبد الرحمن محمد عبد العظيم حسن34935
عبد الرحمن محمد عبد الغبى احمد 34936
عبد الرحمن محمد عبد الفتاح حنفى34937
عبد الرحمن محمد عبد هللا محمد34938
عبد الرحمن محمد عطيه عبد الغبى34939
عبد الرحمن محمد عىل السكرى34940
عبد الرحمن محمد فوزى محمود34941
عبد الرحمن محمد محرز فرج34942
عبد الرحمن محمد مراد عبد هللا34943
عبد الرحمن محمد مسعود الغباىسر34944
عبد الرحمن محمد يسن عبد الرازق34945
عبد الرحمن محمد يوسف عبيد34946
عبد الرحمن محمود فتىح محمد مصطفى34947
عبد الرحمن محمود فهىم سيد34948
عبد الرحمن محمود محمد فائق ابو الفتوح34949
عبد الرحمن محمود محمد محمود34950

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
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عبد الرحمن محمود منشطح عبد الجواد34951
ى34952 عبد الرحمن محمود يشى امي 
عبد الرحمن مدحت عىل محمود زيد34953
 سليمان34954

ى
عبد الرحمن مسعد عبد الباق

عبد الرحمن مصطفى حسن محمود محمد34955
ى مصطفى 34956  حسني 

(ت ش ف)عبد الرحمن مصطفى
عبد الرحمن مصطفى سيد احمد ابراهيم 34957
عبد الرحمن مصطفى عبد السميع محمد34958
عبد الرحمن مصطفى عبد المعىط احمد خلف هللا34959
عبد الرحمن مصطفى محمد حسن34960
عبد الرحمن ممدوح حسن مصطفى34961
عبد الرحمن ناجح مصطفى محمد34962
عبد الرحمن نادر احمد عثمان34963
عبد الرحمن نادر محمود سليم34964
عبد الرحمن نارص حماد تهاىمي34965
عبد الرحمن نارص محمد عبد الحافظ34966
عبد الرحمن نبيل السيد ابراهيم 34967
 رجب احمد 34968

ى
عبد الرحمن هان

ئ مني  حسن34969
ى
عبد الرحمن هان

عبد الرحمن هدىه سعيد قوت34970
عبد الرحمن هشام رجب عبد الرحمن34971
عبد الرحمن وائل عبد الحميد سويلم34972
عبد الرحمن وائل عمر طلبه34973
عبد الرحمن وائل محمد محمد34974
عبد الرحمن وجدى يوسف ابراهيم 34975
عبد الرحمن وجيه جالل ابراهيم 34976
عبد الرحمن وحيد محمد الشحات محجوب34977
عبد الرحمن وليد شكرى احمد 34978
عبد الرحمن وليد عبد المجيد السيد34979
عبد الرحمن وليد غريب امام محمد34980
عبد الرحمن وليد فايز عبد الرحمن34981
عبد الرحمن وليد محمد حكمت مسلم القرم34982
عبد الرحمن ياش عىل عبد العظيم34983
عبد الرحمن ياش فاروق ابو العال34984
عبد الرحمن يحب  عباس السيد عثمان34985
عبد الرحمن يحب  مصطفى محمود34986
عبد الرحمن يوسف سيد السيد محمد كسيى34987
عبد الرحمن يونس عبد النعيم محمد34988
عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد34989
عبد السالم خالد عبد السالم احمد 34990
عبد السالم محمد عبد السالم ابراهيم 34991
عبد السالم هشام عبد السالم عبد الحميد34992
عبد العاىط عىل عبد العاىط عيد محمد34993
عبد العزيز طارق دردير سعد34994
عبد العزيز طه عبد العزيز مصطفى34995
عبد العزيز محمد بيوىم عطيه34996
عبد العزيز محمد عبد الجواد عبد العزيز34997
عبد العزيز محمد عبد العزيز عبد الفتاح34998
عبد العزيز نارص نعمان سالم السيد34999
ى زعفان35000 عبد العظيم محمد حسي 

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي  ين  : عدد الحاضن
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عبد العظيم محمد نجيب عبد العظيم محمود35001
عبد العظيم نارص ابراهيم محمد ابراهيم 35002
عبد العلىم عصام احمد عبد العلىم35003
عبد الفتاح محمد اسماعيل عيد محمد35004
عبد الفضيل اسماعيل عبد الفضيل ابوبكر35005
عبد القادر وحيد عبد القادر سيد35006
عبد اللطيف رجب عبد اللطيف ابوبكر35007
يف عبد اللطيف محفوظ35008 عبد اللطيف شر
عبد هللا احمد السعيد محمد35009
عبد هللا احمد بخيت عبد الاله35010
عبد هللا احمد رافع سعد35011
ى يوسف35012 عبد هللا احمد سعد حسني 
عبد هللا احمد عيد عبدالفتاح35013
عبد هللا احمد محمد عبد هللا35014
عبد هللا احمد محمد عىل35015
عبد هللا احمد محمد محمود فيصل35016
عبد هللا احمد مصطفى احمد 35017
عبد هللا احمد مني  سالم محمد35018
عبد هللا اسامه احمد السباىع35019
عبد هللا اسامه عبد هللا حسان الصول35020
عبد هللا اسامه محمد غانم عامر35021
ف محمد ادريس35022 عبد هللا اشر
ى بدين هللا سمىح35023 عبد هللا المعيى
عبد هللا جمال الدين محمود محمد عىل35024
عبد هللا جمال محمد عشماوى35025
عبد هللا حسن السيد احمد 35026
عبد هللا حسن عبده محمد35027
ى يوسف35028 ى حسي  عبد هللا حسي 
ى35029 ى عبد هللا حسي  عبد هللا حسي 
عبد هللا خالد عبد هللا ابو بكر35030
عبد هللا رضا عطيه السيد35031
عبد هللا رفاىع عبد هللا عبد الحليم35032
عبد هللا رمضان سمي  رمضان حيدر35033
عبد هللا زيدان عبد هللا عطيفى35034
عبد هللا سعيد اسماعيل غريب35035
عبد هللا سلطان كامل عبد الرحمن35036
عبد هللا سمي  سليمان هندى35037
عبد هللا سيد عمر طلبه35038
عبد هللا شعبان عبد التواب محمود مدكور35039
عبد هللا صابر رمضان محمد عثمان35040
(ت ش ف)عبد هللا طارق عبد الراضى محمد 35041
عبد هللا طارق فاروق مصطفى35042
عبد هللا عادل ابراهيم عامر35043
عبد هللا عاطف منصور فهىم35044
ى35045 عبد هللا عبد الباسط عيد محمد حساني 
عبد هللا عبد السميع عبد هللا عبد السميع35046
عبد هللا عبد النارص عبد هللا حسن35047
عبد هللا عىل محمد عىل شحاته35048
عبد هللا فكرى محمود حفبى35049
عبد هللا كمال حامد عبد الغبى35050

ن  :عــــدد الغائبي 
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ى العفيفى35051 عبد هللا محسن عبد الحليم امي 
عبد هللا محسن عبد المنعم عبد اللطيف35052
عبد هللا محمد ابو الهدى سليمان35053
عبد هللا محمد رفعت محمد35054
عبد هللا محمد زكريا حسن35055
عبد هللا محمد زين العابدين عبد المحسن35056
عبد هللا محمد سيد ابراهيم 35057
عبد هللا محمد طنطاوى عىل35058
عبد هللا محمد عبد هللا حافظ35059
عبد هللا محمد عالم محمد35060
عبد هللا محمد عىل ابراهيم 35061
عبد هللا محمد عىل محمد35062
عبد هللا محمد كمال عبد المجيد35063
عبد هللا محمد مصطفى كامل35064
عبد هللا محمود احمد محمد35065
عبد هللا محمود صابر خليل35066
عبد هللا محمود عىل محمد عىل غريب35067
عبد هللا مصطفى حنفى محمود35068
عبد هللا مصطفى راضى احمد ابراهيم 35069
35070

ى
عبد هللا نارص رشوان سليم عزقالن

عبد هللا هشام السيد جمعه35071
عبد هللا هشام السيد عرفه35072
عبد هللا هشام محمد محمد35073
عبد هللا وليد عبد هللا محمد35074
عبد هللا يحب  سيد راشد35075
عبد المجيد محمد عبد المجيد محمد ابراهيم 35076
عبد المسيح سعيد فواد سعد سعيد35077
عبد المنعم اكرم محمود احمد حموده35078
عبد المنعم سيد محمد احمد 35079
عبد المنعم طه محمود سالم35080
عبد المنعم عزت عبد المنعم عبد الرحمن35081
عبد النارص مصطفى عىل ثابت35082
عبد الهادى جمعه عبد الجابر حسن35083
عبد الهادى محمد عبد الهادى حافظ35084
عبد الهادى هيثم محمود حسن35085
عبد الوهاب احمد حنفى محمد اسماعيل35086
عبد الوهاب حماده عبد الفتاح محمد35087
عبد الوهاب عالء عز الدين عبد الوهاب35088
عبده عاطف عىل احمد 35089
ى35090 عبله خالد سيد عبده امي 
ف عبد العزيز محمد35091 عبي  اشر
عبي  امام محمد حامد35092
عبي  عبد هللا محمد محمد قنديل35093
عثمان عبد النبى عثمان اسماعيل35094
عرنى عصام عبد الموجود محمد35095
عز الدين ابراهيم انور ابراهيم 35096
عز الدين احمد حنفى عبد السالم35097
عز الدين خالد زين العابدين عبد النبى35098
عز الدين رجب محمد عبد الهادى35099
عز الدين عادل عالم احمد 35100

ين  : عدد الحاضن
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ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 
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عزت برسوم عزت رمسيس35101
عزت عبد التواب فاروق سيد35102
عزه حسن حلىم حسن35103
ى صالح35104 عزه حسن فرج حسني 
عزه عالء فرغىل سالم35105
عزيزه خالد محمد محمد عىل35106
عشان ماجد خميس محمد عىل35107
ى35108 عصام رضا احمد حساني 
عصام مجدى محمد عمران35109
عطيه محمد عطيه خالف35110
ى35111 عفاف مجدى عىل حسن حساني 
عفاف محمد السيد عمار35112
عال ابراهيم احمد ابراهيم خرصى35113
ى محمود محمد السقا35114 عال حسي 
عال خالد عبد العلىم محمد السيد35115
عال طارق عبد المحسن عبد الجواد35116
عال طلعت عبد العزيز اصالن35117
عال عادل عبد المجيد مرىس محمد35118
عال عبد الوهاب محمد السيد35119
عال عىل عبد العلىم صالح35120
عال عماد محمد توحيد35121
عال محمد السيد ابراهيم ابراهيم 35122
عالء ابراهيم عبد الراضى نور الدين35123
عالء ابراهيم عىل ابراهيم 35124
عالء احمد عىل سيد35125
عالء احمد محمد لبيب محمد35126
عالء اسماعيل عىل ابراهيم 35127
عالء الدين عىل محمد هاشم عبد الفضيل35128
عالء جمال رجب حماد عىل35129
عالء عبد المجيد محمود عبد المجيد35130
عالء عماد رجب عبد الرحمن35131
عالء عيد عطيه محمد حسن35132
عالء محروص عبد العزيز فتح الباب35133
35134

ى
ى عبد الباق عالء محمد حسي 

عالء محمد سيد توفيق35135
عالء وليد فاروق صالح35136
عالم طلعت فتىح عالم35137
عالم عماد الدين عالم عبد النعيم35138
عىل احمد احمد عىل35139
عىل احمد عىل هللا عىل احمد 35140
عىل احمد محمد احمد منصور35141
عىل الدين مجدى عىل قطب خليل هاشم35142
(محول  )عىل ايمن فاروق محمد 35143
عىل تامر عىل رضا عبد الفتاح35144
عىل جمال انور عىل35145
عىل جمال عىل سيد35146
عىل جمال عىل مناع35147
عىل حازم عىل ماهر عباس35148
عىل حسام الدين رمضان محمد35149

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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عىل حسن عىل فهيم35151
عىل حسن محمد عبد هللا35152
ى انور زىك35153 عىل حسني 
عىل حماده عىل محمد شعيب35154
عىل خالد عىل محمد35155
عىل خالد محمد فارس35156
عىل داود عىل عىل35157
عىل رجب عىل عبد هللا35158
عىل زين العابدين سعد محمد35159
عىل زين العابدين عىل السيد35160
عىل زين العابدين عىل فرغىل35161
عىل سيد عىل عبد الباسط35162
عىل شحاته عبد الحميد عبد المجيد35163
ى كمال دياب35164 عىل صيى
عىل طارق عىل احمد 35165
عىل عادل احمد محمد35166
عىل عبد الحميد عىل حامد35167
(ت ش ف )عىل عبد هللا عىل عبد هللا 35168
عىل عبدالحميد عىل مرداش35169
عىل عرفات عىل مرىع35170
عىل عالء محروس عبد الكريم مهدى35171
عىل عماد عىل عبد العزيز35172
عىل عماد عىل موىس35173
عىل ماهر محمد اسماعيل35174
يد35175 ى عىل محمد السيد ابو الي 
عىل محمد عبد الفتاح بدوى35176
عىل محمد عبد الونيس عىل35177
(دمج)عىل محمد عىل درويش 35178
عىل محمد عىل محمد برج35179
عىل محمد عىل محمد سليمان35180
عىل محمد كمال محمد احمد 35181
عىل محمود عىل محمد حسن35182
عىل مصطفى عىل عبد العال35183
 فواد عىل محمد35184

ى
عىل هان

عىل يىح عبد العزيز بدوى35185
عىل يسن محمد اسماعيل35186
علياء احمد السيد احمد 35187
علياء احمد عبد الفتاح محمود مناع35188
علياء جابر عبد المنعم محمد35189
علياء جمال شمردل حسن35190
علياء جمال عىل الدين محمد35191
ى محمد35192 علياء حسن امي 
علياء طارق محمد عبد الرحيم جاد الموىل35193
علياء عبد المنصف عبد المالك قوشبى35194
علياء عزت عبد المومن احمد رزق35195
علياء عىل رجب عىل سالم35196
ى عطوه احمد 35197 علياء عماد صيى
علياء ماهر محمد ابراهيم 35198

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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علياء محمد صبىح احمد 35199
علياء هشام محمد ابراهيم 35200

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
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عماد انور محمود عبد هللا35201
عماد حمدى عبد النبى عىل35202
عماد عادل عبد الرحمن حسن35203
عماد عىل راغب احمد 35204
(محول)عمار امام زينهم محمد 35205
يف فرحات السيد محمد35206 عمار شر
عمار عبد العال عىل خليل35207
عمار محمد حمزه عمار35208
عمار محمد عبد العزيز ابو العال35209
عمار ياش عبد الستار عبد السميع35210
عمار ياش عبد النعيم محمدين35211
عمار ياش محمد محمد الفوىل35212
عمر ابراهيم شعبان احمد 35213
عمر ابراهيم كمال محمد ابراهيم 35214
عمر احمد ابراهيم راتب احمد شى الدين35215
ويدى35216 عمر احمد احمد محمد الشر
عمر احمد صابر النجار35217
عمر احمد طلعت توفيق سعيد35218
عمر احمد عبد الحفيظ محمد يحب 35219
عمر احمد عبد العلىم ابراهيم 35220
عمر احمد فتىح محمد35221
ى قاسم35222 عمر احمد فواد حسي 
عمر احمد محمد سيد35223
عمر احمد محمد كامل عطيه35224
عمر اسامه زاهر احمد يونس35225
عمر اسامه محمد ابوالعزم35226
ف احمد عمر35227 عمر اشر
ف محمد صالح احمد طعيمه35228 عمر اشر
عمر اكرم شور محمد35229
عمر الحريبى عبد السالم الحريبى35230
عمر السيد جابر احمد 35231
عمر ايمن عثمان محمد35232
عمر ايمن عمر مجىل35233
عمر ايمن فاروق عبد الفتاح35234
عمر ايمن فهيم احمد 35235
عمر ايهاب عمر محمد35236
عمر ايهاب فاروق احمد عمران35237
35238

ى
عمر ثروت الشحات الكيالن

ى الغمرى35239 عمر جمال الدين عىل حسي 
عمر جمعه نور عىل35240
عمر حسن احمد ابو العز35241
عمر حسن فوزى حسن35242
ى35243  حسني 

ى عبد الراضى عمر حسني 
ى عبد الفضيل35244 عمر حمدى صيى
عمر خالد ابو خالد ابراهيم شور35245
عمر خالد عبد الستار زيدان35246
عمر خالد يونس بهجت35247

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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عمر ساىم ابراهيم حماد35248
ي عبد العظيم35249

عمر سعد راضى
عمر سعيد السيد جابر الففى35250

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
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عمر سيد سعد حامد عبد الكريم35251
عمر سيد عبد المعىط محمود35252
ى ابو الغيط ابراهيم 35253 عمر شاهي 
يف احمد عبد العال35254 عمر شر
يف السيد الشاىم35255 عمر شر
يف رشدى سيف35256 عمر شر
ى سليمان بدر الدين35257 يف صيى عمر شر
ى35258 يف طلعت صيى عمر شر
يف عزت عبد اللطيف35259 عمر شر
عمر شعبان رمضان سيد ابو العال35260
عمر صالح محمد عبد الحميد35261
عمر طارق محمود عبد القادر35262
عمر طلعت عبد العزيز محمد عبد العزيز35263
عمر طه احمد عثمان احمد 35264
عمر طه سعيد عبد الغفار35265
عمر عادل حسن عىل حسن35266
عمر عاطف عبد الحميد محمد سلطان35267
عمر عاطف محمد معوض35268
عمر عبد الرازق عبد الحميد طه35269
عمر عبد الرازق يوسف محمود35270
عمر عبد الرحمن محمود عبد الرحمن35271
عمر عبد الرحيم الشيىم عمر35272
عمر عبد العزيز تمام صالح35273
عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز35274
عمر عبد العزيز مختار عبد العزيز35275
عمر عبد هللا احمد محمد35276
عمر عبد المنعم الفوىل محمد35277
عمر عبد النارص مصطفى محمد35278
عمر عز الدين حامد محمود35279
عمر عصام عز الدين حسن35280
عمر عالء الدين احمد محمد سلطان35281
عمر عالء الدين سعد عبد الهادى35282
عمر عالء الشمردل عبد السالم 35283
عمر عىل محمد ابراهيم عىل 35284
عمر عليوه عليوه عبد الغفور35285
ى35286 عمر عماد عبد العزيز الشي 
عمر عماد عزوز محمد35287
عمر عوض هللا محمد احمد عوض هللا35288
عمر فتىح عبد المعىط احمد 35289
عمر مجدى محمود عبد الرازق35290
ى احمد 35291 عمر محسن محمد حسي 
عمر محمد ابراهيم ابراهيم 35292
عمر محمد ايمن حمدى جوده عبد الفتاح35293
(ت ش ف  )عمر محمد حسن ابراهيم 35294
يف محمد نبيل35295 عمر محمد شر
عمر محمد عابدين احمد 35296

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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عمر محمد عبد هللا محمد35297
عمر محمد عبد الهادى رمضان35298
عمر محمد عنيى فرغىل35299
ى خميس35300  امي 

ى
عمر محمد قرن

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
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عمر محمد كمال الدين عرفه35301
عمر محمد محمد عبد العال35302
عمر محمد مصطفى مصطفى35303
عمر محمد مني  حافظ35304
عمر محمود ابو بكر عبد الحكيم35305
ى35306 عمر محمود سيد حسي 
(محول  )عمر محمود سيد محمود الحريرى 35307
عمر مختار عبد المجيد سيد35308
عمر مدحت سعيد محمود35309
عمر مدحت عبد العزيز سالم35310
ى احمد 35311  شاكر حسي 

عمر مصطفى
عمر مصطفى عبد الجابر حسن35312
عمر ممدوح عبد الرشيد عبد الرشيد35313
عمر نارص محمد عبد العال35314
عمر هاشم مصطفى سالم35315
ى سليم35316  حساني 

ى
عمر هان

 عبد هللا محمد العرنى35317
ى
عمر هان

عمر هشام ابو هاشم بندارى35318
عمر هشام حنفى محمود35319
عمر واىل عبد الصمد عبد هللا35320
عمر وائل حسبى البسطويىس35321
عمر وائل حمدى عبد الحفيظ35322
عمر وائل محمد عادل35323
عمر ياش عبد الغبى عبد الرسول35324
عمرو ابراهيم محمود بيوىم35325
عمرو احمد ابراهيم احمد 35326
عمرو احمد امام عماره35327
عمرو احمد محمود احمد حسن35328
 طه35329

ى
عمرو احمد يس عىل عنان

عمرو اسامه كمال ابراهيم 35330
ف النونى احمد 35331

عمرو اشر
ف سيد محمد35332 عمرو اشر
عمرو السيد احمد رمضان35333
عمرو السيد عبد الوهاب السيد35334
 حسن35335

ى
عمرو جالل كيالن

عمرو جميل سالمه محمد35336
عمرو حامد عيىس حامد35337
ى35338 عمرو حمامه محمد حسي 
عمرو خالد عامر محمود دعبس35339
عمرو خالد عبد الرازق شعبان35340
عمرو خالد عبد الرحمن محمد35341
عمرو خالد محمد ساىم عبد المعىط35342
عمرو رجب زغلول عىل جاد الرب35343
ى35344 عمرو رجب سعيد امي 
عمرو سعد احمد محمود35345

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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عمرو سليم محمد سليم35346
عمرو سمي  واىل محمد35347
عمرو سيد خلف محمود همام35348
عمرو صابر عبد السالم عبد هللا35349
عمرو صالح الدين محمد محمد عىل زايد35350

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
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عمرو طارق عىل جاد35351
عمرو طارق فواد مىك35352
عمرو طارق كامل محمد بيدق35353
عمرو طارق ناخى عبد النعيم35354
عمرو عادل احمد عبد الفتاح35355
عمرو عادل محمد عبد العزيز35356
عمرو عاشور زكريا الدرجىل35357
عمرو عاطف هشام عبادى35358
عمرو عبد الحكيم فاروق عبد الحكيم35359
عمرو عبد العليم رشاد عبد الرزاق35360
عمرو عبد النارص محمد عبد الوهاب محمد35361
عمرو عالء عيد عبد الحميد عوض35362
عمرو عالء هدايه مصيلىح35363
35364

ى
 عبد هللا علوان

ى
عمرو علوان

عمرو عمر ابو الحسن تهاىم35365
عمرو كمال رمضان امام35366
عمرو لطفى سعد ابراهيم 35367
عمرو محسن رواش محمود35368
عمرو محمد احمد عطيه35369
عمرو محمد رفيع عبد الرازق35370
عمرو محمد رمضان محمد35371
عمرو محمد محمود مهران35372
(مستجد بعذر  )عمرو محمد يوسف عبد الحليم 35373
عمرو مصطفى عبد الرحمن ابراهيم 35374
عمرو مصطفى محمد جمعه35375
عمرو موىس محمد محمد موىس35376
عمرو هشام خالف خليفه35377
(ت ش ف  )عمرو هالل عبد القوى بدر 35378
عمرو وحيد سيد ابوزيد كمال35379
 حسن احمد 35380

ى
عمرو ياش ابراهيم الدسوق

(ت ش ف )عمرو يوسف عبد الحافظ عطا هللا 35381
عمرو يونس عبد هللا عبد التواب35382
عنان رضا فتىح عبد القادر35383
عنان عز الدين عبد الفتاح مصطفى بيوىم35384
عهد السيد السيد السيد ابراهيم 35385
عهد عصام حجازى عواد حجازى35386
عيىس علوى عىل احمد 35387
ى35388 غاده اسماعيل احمد ابو ليىل عشر
غاده رجب راشد عبد الموجود35389
غاده رجب عبد المنعم عبد العال35390
غاده شعبان احمد ادريس35391
غاده محمد عبد الهادى عبد الوهاب35392
غاده محمود فتىح محمد عبد العليم35393
غرام احمد رجب سيد سالم35394

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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غرام بدر عرانى مكسب35395
ى35396  سليمان حسي 

فاتن لطفى
فاتن محمد عبد السيد حامد35397
فادى اسحق جرجس صادق35398
ت35399 فادى جمال محمود خي 
فادى صابر سليمان جيد35400

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
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فادى عادل ايوب ملك35401
فادى عادل رشاد عوض35402
فادى فكرى طاهر توفيق منترص35403
فادى نبيل عدىل بشاى35404
فادى نبيل وهيب رزق هللا35405
 ملىط مكسيموس35406

ى
فادى هان

فادى ياش رفعت تادرس35407
ى عبد السميع35408 فارس عاطف امي 
فارس عبد المقصود عبد الخالق عبد المقصود35409
فارس عماد الدين محمد محمد عبد الفتاح35410
فارس محمد عبد الرازق جمعه35411
فارس محمد لطفى غنيم35412
فارس وحيد عبد العال احمد 35413
فاروق احمد فاروق عبد المحسن35414
فاروق احمد فاروق عبد الموىل محمد35415
فاروق فواد فاروق فواد35416
35417

ى
فاروق محمد فاروق صدق

فاروق يشى فاروق رضوان35418
فاضل حمدى فاضل عز العرب35419
فاطمه احمد عبد القادر عبد العزيز35420
فاطمه احمد عبد المنعم محمد35421
فاطمه احمد ماهر بيوىم35422
فاطمه احمد محمد امام35423
فاطمه اسامه لبيب محمود35424
فاطمه اسامه محمد ابراهيم 35425
فاطمه اسماعيل انور اسماعيل35426
فاطمه اكرام عبد الحميد عبد الحليم35427
فاطمه الزهراء اسامه احمد التهاىم35428
فاطمه الزهراء جمال طلعت عبدالكريم35429
فاطمه الزهراء رزق عيد كامل35430
فاطمه الزهراء عبد العليم عبد البارى ابراهيم 35431
فاطمه الزهراء محمد نجيب محمود35432
فاطمه السيد اسماعيل السيد35433
فاطمه ايهاب ساىم محمد عىل35434
فاطمه بدوى محمد محمد احمد 35435
ي عبد العزيز دياب35436 فاطمه بهاء صيى
فاطمه حامد عبدالنبى امبانى35437
فاطمه حسام عامر ابراهيم 35438
فاطمه حسبى مصطفى درويش35439
فاطمه خالد رشاد رياض35440
ى زايد35441 فاطمه خالد محمد حسي 
فاطمه خالد محمد محمود35442
فاطمه رفاىع رجب اسماعيل35443

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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فاطمه رياض عىل السيد35444
ى محمد35445 فاطمه سامح صيى
فاطمه ساىم عبد المومن فرج35446
فاطمه سعد محمد الجوهرى سليمان35447
فاطمه سعيد محمود محمد35448
فاطمه سيد خلف هللا محمد35449
فاطمه سيد عبد الرازق عيىس35450

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
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فاطمه سيد محمد عىل35451
ى محمد35452 فاطمه سيد محمد ياسي 
ى35453 فاطمه شعبان كريم الدين حسي 
فاطمه شعبان مصطفى محمد35454
ى احمد ابو الحمد35455 فاطمه صيى
ى فهىم عبد العزيز35456 فاطمه صيى
فاطمه عاطف مصطفى السيد35457
فاطمه عبد الحكيم نور الدين حامد35458
فاطمه عبد الرحمن مصطفى مصطفى الوكيل35459
فاطمه عبد العليم رجب عثمان ابراهيم 35460
فاطمه عبد المجيد مصطفى احمد 35461
ى خميس عثمان35462 فاطمه عشر
فاطمه عطيه مهدى محمد35463
فاطمه عالء الدين جمعه عطيه35464
فاطمه عالء صالح عثمان عبد النارص35465
فاطمه عىل حماد احمد 35466
فاطمه عىل سيد عىل35467
فاطمه عمار الدين محمد عثمان35468
فاطمه عمرو احمد محمد35469
فاطمه كمال مصطفى درويش35470
وك35471 وك عىل ميى فاطمه ميى
يد محمود35472 ى فاطمه متوىل ابو الي 
فاطمه مجدى النمس سيف35473
فاطمه محسن عطيه احمد 35474
35475

ى
فاطمه محمد احمد شوق

فاطمه محمد احمد محمد35476
فاطمه محمد العدل حسن35477
فاطمه محمد جوده عثمان35478
فاطمه محمد حسن عمر35479
فاطمه محمد عبد الحميد عبد الرحيم35480
فاطمه محمد عبد الفتاح داود35481
فاطمه محمد عبد القادر محمد35482
فاطمه محمد عجىم سعد هللا35483
فاطمه محمد عىل محمد حسن35484
فاطمه محمد محمود عبد السالم محمد35485
فاطمه محمود جمال حسن خطاب35486
فاطمه محمود سليمان محمد35487
فاطمه محمود عبد المجيد احمد حموده35488
فاطمه محمود مراد محمود35489
فاطمه مسعد محمود عبد اللطيف35490
ى35491 فاطمه ممدوح عبد الاله حسي 
فاطمه هاشم السيد عليوه35492

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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فاطمه هشام رجب حماد35493
فاطمه هشام سعيد عبد الفتاح35494
فاطمه وائل حسن محمد عفيفى35495
فاطمه وهبه حسن وهبه35496
فاطمه يوسف السيد ابراهيم 35497
 سعيد عبد العليم عبد الرحمن35498

ى
فاق

فايزه احمد حسن فرحات35499
فايزه احمد محمد ابو شيــــع محمد35500

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
فايزه سعد عىل سيد35501
فايقه خالد عبد الرحمن محمد35502
فتىح احمد فتىح محمد35503
فتىح ايمن فتىح عبد الحليم35504
فتىح جمال اسماعيل سيد35505
فتىح سيد فتىح السيد35506
فتىح عصام فتىح احمد 35507
فتىح عالء فتىح حسن عىل35508
فتىح محمود فتىح محمود35509
يف35510 فتىح وائل عطيه عبد المجيد الشر
فرج يحب  فرج بيوىم35511
فرح ابراهيم جاد عىل جاد35512
فرح احمد اسماعيل جمعه ابراهيم 35513
فرح احمد السيد ابو المكارم35514
فرح احمد حلىم محمد35515
فرح احمد دياب عبد السميع35516
فرح احمد عبد العزيز ابراهيم 35517
(محول)فرح احمد فواد احمد 35518
فرح احمد محمد رياض35519
فرح السيد احمد السيد35520
فرح زكريا حسن عبد الجواد35521
ى35522 يف كمال الدين حسي  فرح شر
يف محمد زينهم35523 فرح شر
فرح ضياء محمد عبد هللا35524
فرح طارق سيد محمود35525
فرح طارق عبد النبى ابراهيم 35526
فرح عبد هللا كمال ابراهيم 35527
فرح عزيز نجيب راغب35528
فرح عالء محمد عىل رزق35529
فرح عماد مهدى محمد35530
فرح عمر راغب محمد عبد المجيد35531
فرح فرج ابراهيم صالح35532
فرح ماهر سعيد عىل35533
فرح محمد توفيق عىل شتات35534
فرح محمد عىل ابراهيم عبد هللا35535
فرح محمد عىل عثمان35536
فرح مىح الدين احمد توفيق35537
فرح مصطفى صالح عطيه35538
فرح نبيل مسعود مسعود35539
فرح وحيد احمد عىل حسن35540
فرح وسام طالل محمد35541

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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فرح وليد سيد عبد العال35542
ه ابراهيم 35543 فرحه ابراهيم عمي 
فرحه جمال محمد احمد منصور35544
فرحه حجازى محمد ابراهيم 35545
فرحه خالد احمد بشي 35546
فرحه رجب احمد محمد35547
فرحه سليمان محمد سليمان35548
فرحه شامل عبد الحميد عقل35549
فرحه طه ابراهيم محمد35550

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
فرحه عبد الرازق سيد احمد رضوان35551
فرحه عبد المنعم محمد احمد 35552
فرحه عالء محمد فهىم عبد الجواد35553
فرحه فوزى عرنى عىل35554
فرحه ماهر عبد التواب ابوبكر35555
فريال ياش عىل سليمان35556
فريد خالد محمد محمد خليفه35557
فريده سعيد عبد الحكم عىل ابراهيم 35558
فريده سيد رياض سالمه35559
فريده ماجد محمد مصطفى35560
فريده محمد شحاته محمد35561
فريده مىح صالح عبد المنعم عىل اباظه35562
فريده مصطفى احمد فواد35563
فكرى احمد فكرى محمد35564
فهد خالد السيد محمد ابوليله35565
وك35566 ى سعد ميى فهد خالد حسي 
فهد رجب ابراهيم محمد35567
فهد سالمان عويض سليم35568
فهد محمد صابر حسن35569
فواد سامح فواد سيد35570
فوقيه محمد سليمان عىل35571
وز حسن احمد ابراهيم 35572 في 
 ابو السعود محمد35573

ى
وز هان في 

ونيا رزق لمىع رزق35574 في 
ونيا عماد بدر ثابت35575 في 
ونيا فرج ارنست فرج35576 في 
ونيا موىس رمزى بساىل35577 في 
فيلوباتي  ناخى يوسف اشائيل35578
لس35579  كي 

ى
فيوال مدحت رومان

قاسم ممدوح قاسم محمود المغرنى35580
قمر ادهم متوىل عطيه35581
كارم صالح الدين عبد الحميد ابراهيم 35582
كارن وفيق روبيل مكرم هللا35583
كارين مكرم ادوارت مليكه35584
كامل محمود احمد محمود35585
ى فرح مني  صادق سالمه35586 كرستي 
كرستينا جوده جاد اسطس35587
كرستينا رسىم ايوب سليمان35588
ى عماد عزيز سعيد جاد هللا35589 كريستي 
كريم ابراهيم احمد ابراهيم 35590

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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كريم ابراهيم محمد السيد35591
كريم احمد حلىم السيد35592
كريم احمد عبد السميع انس زين الدين35593
كريم احمد ماهر رمضان35594
كريم احمد محمد عبد الهادى35595
ى محمد35596 كريم اسامه حسي 
ف عبيد حسن35597 كريم اشر
ى حسن عيىس35598 ف عشر كريم اشر
كريم السعيد السيد ابو النيل35599
كريم ايمن محمد محمد35600

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
كريم بهاء الدين عىل عبد السالم35601
كريم جمال عبد الخالق ابراهيم 35602
35603

ى
كريم جمال كامل عبد الباق

كريم حسن فاروق احمد 35604
كريم حسن محمد ابراهيم مرىس35605
ى محمود الشايب35606 كريم حسي 
كريم خالد سعد طه35607
كريم ربيع ضاخ عبده35608
كريم رضا عبد الغبى محمد35609
كريم زغلول محمد المهلهل35610
كريم سالم فرج محمد35611
كريم سعد احمد حسن35612
كريم سمي  محمد فريد محمد السيد35613
كريم سيد جمال عيد35614
ى عوض35615 كريم سيد صيى
كريم شاكر توفيق طه35616
كريم طارق محمد ميهوب35617
كريم طلعت السيد ابراهيم 35618
كريم عادل محمد عبد المعىط35619
كريم عبد الفتاح عبد العزيز احمد 35620
كريم عبد النارص عبد المجيد السيد35621
كريم عثمان محمد محمد35622
كريم عالء الدين عبدالحميد السيد35623
كريم عالء الدين نرص رجب35624
 عمار35625

ى
كريم عىل عبد الشاق

كريم عمرو مصطفى عبد الحافظ35626
كريم فاروق نرصالدين احمد الجندى35627
كريم فتىح محمد احمد 35628
كريم فراج محمود فراج35629
كريم فكرى ابراهيم سليمان35630
كريم فواز السيد عبد الرحيم35631
كريم مجدى محمد عبد اللطيف35632
كريم مجدى محمد محمود35633
كريم مجدى محمود محمود35634
كريم محسن عبد السالم محمد35635
كريم محمد الصغي  احمد 35636
كريم محمد المهدى عبد العاىط عبد العزيز35637
كريم محمد حسبى مصطفى35638
كريم محمد حمدى حنفى35639

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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كريم محمد حنفى محمود سعد35640
كريم محمد عبد الفتاح حسن طعمه35641
كريم محمد عطيه محمود35642
كريم محمد لطفى محمد عبد العزيز35643
كريم محمد ماهر محمد ابوزيد35644
كريم محمد محمود العجىم35645
كريم محمد مصطفى عثمان35646
كريم محمود احمد محمود35647
كريم محمود حسن رسىم محمود الوكيل35648
كريم محمود عبد المقصود محمد عبد المقصود35649
كريم محمود فاروق محمود35650

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
كريم مدحت زكريا يونس35651
ى35652 كريم هشام حسن حسي 
كريم هشام عبد ربه عىل35653
كريم هشام محمد محمد عبد الكريم35654
كريم وائل سمي  غازى محمد35655
ى35656 ى محمد ابو العني  كريمان اسامه ابو العني 
كريمه بركات عبد هللا بركات حموده35657
كريمه سالمه مشحوت كامل35658
كريمه محمد مصطفى محمود35659
كالرا اليكسان عادل ميشيل35660
كالرا رافت حليم روفائيل35661
كمال احمد كمال احمد 35662
(محول  )كمال الدين عىل كمال عىل 35663
ه35664 كمال رووف كمال جيى
كمال عبد الحميد السيد عبد الحميد35665
وك مصطفى كمال35666 كمال ميى
كمال محمود صالح محمد ابو زيد35667
كمال مسعود كمال محمد عىل35668
كمال وليد كمال محمود35669
كنوز عىل احمد حامد رمضان35670
ف رمزى عطا هللا35671 لس اشر كي 
لس ايهاب عزت ابسخرون35672 كي 
لس بسيط انور عطا35673 كي 
لس بولس زكريا نصي 35674 كي 
لس ثروت ابراهيم مهاود35675 كي 
 فايق شاكر35676

ى
لس رومان كي 

لس زىك ابراهيم خليل35677 كي 
لس شحات زكريا شحاته35678 كي 
لس طارق سمي  لبيب35679 كي 
لس عادل كمال بهنان35680 كي 
ى سليمان35681 لس عاطف صيى كي 
لس فرج فتىح جرجس35682 كي 
لس مني  فوزى ميالد35683 كي 
 حنا35684

ى
لس ميشيل شوق كي 

لس نبيل حكيم سوس35685 كي 
لس نعيم فوزى صديق35686 كي 
 فهيم سليمان35687

ى
لس هان كي 

 يعقوب قلدس35688
ى
لس هان كي 

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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كيفن مدحت مني  ميخائيل35689
لببى عبد العزيز فواد عبد العزيز35690
لببى محمد غيضان محمد35691
لببى محمود احمد محمد محمود35692
لببى مصطفى احمد فواد35693
لبيب ابراهيم لبيب جندى35694
ى محمد موىس محمد زيدان35695 لجي 
لفى احمد فاروق عبده35696
لفى محمد شكرى محمد35697
لمياء احمد محمد عىل النوارصه35698
لمياء احمد محمد عىل عبد السالم35699
 محمد عبد العزيز35700

ى
لمياء هان

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
لندا هشام عىل احمد 35701
لوى تامر فاروق عبد القادر35702
لوى مصطفى عبد الروف مرىس35703
 عزيز جرجس35704

ى
ليديا رومان

ليديا صموئيل فواد حرز35705
ليىل ايمن محمد كامل ابراهيم 35706
ليىل حسن عبد الرسول عىل هاشم35707
ى35708 ليىل صبىح سعيد حسي 
ليىل طاهر مىح الدين عبد القادر35709
ليىل محسن فوزى عبد هللا35710
ليىل محمد احمد مبارك35711
ليىل ياش حسن محمد عىل35712
لينه عماد طه عبد الحميد35713
ماجد صبىح لبيب اديب35714
ماجد محمد سيف النرص متوىل35715
ماجده صالح الدين كمال عبد الهادى35716
ماجده محمود محمد محمد حسن35717
ماخى ماهر ميخائيل يوسف35718
مادونا ابراهيم سعد مسعود35719
مادونا سعد كامل زكرى حنا35720
مادونا عزيز رمزى حبيب35721
مارتن امجد صالح حنا35722
مارتن صفوت فايز شفيق35723
مارتينا رافت انيس خليل35724
مارتينا رمزى واصف جرجس35725
مارتينا نادر نبيل وهيب35726
مارتينا وجيه صموئيل اشائيل35727
ى خليل35728 مارسلينو كرم بينيامي 
 مجدى نرصى يوسف35729

ى
مارق

ى عبده قداس35730 مارك بشر
 شاكر جرجس35731

ى
ماركو رومان

ى ماهر موريس يعقوب هارون35732 مارلي 
مارى جرجس عزيز جرجس35733
ماريا ايمن توفيق خله35734
ماريا سامح حظ لطفى35735
ماريا سمي  صابر جرجس35736
موخ جيد35737 ماريا صفوت جيد شر

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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ي باخوم35738 ماريا عزت جورخى
ماريا فليب وهبه بخيت35739
ماريان مدحت رمزى يىس35740
ماريانا عماد عيد حنا35741
ماريز اندراوس ناشد سعيد35742
ف اسحق بطرس35743 مارينا اشر
ف سمعان صليب35744 مارينا اشر
مارينا ايمن لويس يعقوب35745
 سعد35746

ى
مارينا رافت صدق

مارينا رزق عوض ميخائيل35747
ى سعد35748 مارينا طلعت صيى
مارينا عوض حلىم فخرى35749
مارينا غاىل حلىم ميخائيل35750

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
مارينا ماجد حميد عدىل35751
مارينا ماجد فرج حبيب35752
مارينا مجدى عبده بقطر35753
مارينا مكرم فهيم جرجس35754
مارينا ميشيل سليمان صليب35755
مارينا نادى جرجس مسعود عوض35756
مارينا وجيه سعد رزق35757
ماريــهام ماهر سعيد عبد المالك35758
ماريــهان حسن عبد الحميد حسن35759
ف لويس بطرس35760 ماريو اشر
ماريو طلعت مفدى بطرس35761
ماريو ممدوح زاهر عبد هللا35762
مازن احمد شاج الدين عبد الحليم عبد الواحد35763
ف محمد ابراهيم 35764 مازن اشر
مازن السيد ابراهيم عبد القادر35765
مازن تامر سمي  محمد العسيىل35766
مازن حسام الدين السيد السيد35767
مازن عبد الستار ظريف الففى35768
مازن عز الدين حسن رمضان35769
مازن عمرو احمد عىل35770
مازن عمرو صابر محمد35771
مازن فتىح محمود السباىع الحفناوى35772
مازن محمد احمد طه35773
مازن محمد ثابت محمد35774
مازن محمد حمدى محمد35775
مازن محمد رشاد عبد المجيد35776
مازن محمد فاروق عىل35777
مازن محمود محمد ابو بكر ترىك35778
مازن مدحت السيد بيوىم35779
مازن مدحت سيد حسن عوض35780
مازن ممدوح احمد لطفى35781
 صالح الدين عبد النبى35782

ى
مازن هان

مازن هشام عبد هللا مرزوق35783
مازن يوسف سعيد ابو العز35784
 رافت موريس توفيلس35785

ى
ماق

ماهر اسماعيل عىل احمد 35786

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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ماهر عبد السالم ابراهيم محمد محمد35787
ماهيتاب مصطفى عيىس احمد 35788
مايا احمد فتىح محمد محمود35789
ى محمود فتىح35790 مايا خي 
مايا سيد احمد محمود35791
مايا محمد محمود مهدى35792
مايا وليد محمد حمزه مرىع35793
 زكريا الياس35794

ى
مايكل عون

 احمد محمد عبده35795
ى
وكه هان ميى

متوىل محمود متوىل احمد 35796
مجدى اسامه سعيد محمد الصغي 35797
مجدى عبده عبد هللا احمد 35798
مجدى محمد محمود احمد 35799
مجدي امرى فتىح زين العابدين35800

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
محاسن ابراهيم محمود ابراهيم 35801
محب ماهر خليفه خميس35802
محسن نارص زغلول احمد 35803
محمد ابراهيم شحاته ابراهيم 35804
محمد ابراهيم شعبان محمد35805
محمد ابراهيم عثمان ابراهيم غباىسر35806
محمد ابراهيم فتىح عبد الرازق35807
(القاهره)محمد ابراهيم محمد ابراهيم 35808
محمد ابراهيم محمد ابراهيم المالح35809
محمد ابراهيم محمد عبد العزيز35810
محمد ابراهيم محمد عالم35811
محمد ابراهيم محمد عىل35812
محمد احمد ابراهيم ابو شيــــع35813
محمد احمد ابراهيم احمد 35814
يف35815 محمد احمد ابو الفتوح احمد الشر
محمد احمد ابو ضيف محمد35816
محمد احمد احمد مصطفى35817
محمد احمد اسماعيل محمد35818
محمد احمد البدرى محمود35819
محمد احمد السيد عبد العال35820
محمد احمد بشي  فرج35821
محمد احمد تامر محمد عبد اللطيف35822
محمد احمد جباىل بدر35823
ى35824 محمد احمد خليل خبي 
 عبد العظيم35825

ى
محمد احمد دسوق

محمد احمد دياب غانم35826
محمد احمد سعيد خضي 35827
35828

ى
محمد احمد سيد قرن

محمد احمد سيد محمد النجار35829
محمد احمد شعبان ابراهيم 35830
محمد احمد صالح محمد35831
محمد احمد طاهر محمود35832
محمد احمد عبد الجواد محمد احمد 35833
محمد احمد عبد الحافظ محمود35834
محمد احمد عبد الحميد احمد حنفى35835

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 

كشف حضور وانرصاف الفرقه االوىل انتساب جامعه حلوان
asmaa (77) لجنه2021 / 2020 مستجد  للعام الجامىع 

كليه الحقوق



محمد احمد عبد الخالق حامد35836
محمد احمد عبد العزيز عناره35837
محمد احمد عبد العليم محمد عبد الحميد35838
محمد احمد عبد القادر احمد 35839
محمد احمد عبد هللا محمد35840
محمد احمد عبد المنعم عىل35841
محمد احمد عقيل معقل35842
محمد احمد فتىح احمد محمد35843
محمد احمد فتىح شحاته35844
محمد احمد فتىح محمود35845
محمد احمد كامل فرج الكوىمي35846
محمد احمد محمد ابراهيم 35847
محمد احمد محمد احمد المتوىل35848
محمد احمد محمد احمد عىل35849
محمد احمد محمد المالىك احمد 35850

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
محمد احمد محمد جمال الدين35851
محمد احمد محمد حسن35852
محمد احمد محمد شحاته35853
محمد احمد محمد صالح احمد 35854
محمد احمد محمد عبد الغبى مصطفى35855
محمد احمد محمد عبد ربه35856
محمد احمد محمد عدنان اسماعيل معتوق35857
محمد احمد محمد محمود35858
محمد احمد محمد مرىس35859
محمد احمد محمد نادى محمد35860
محمد احمد محمود عبد العاىط35861
محمد احمد مرزوق ابو العال35862
محمد احمد مرىس عبد الحافظ35863
محمد احمد موىس عبد الجليل35864
محمد احمد وطبى محمد35865
محمد احمد يوسف احمد 35866
محمد ادريس شافىع احمد 35867
محمد اسامه محمد جوده35868
(محول  )محمد اسعد عبد العليم عبد الرحيم 35869
محمد اسعد محمد حماده35870
محمد اسماعيل حسن سيد35871
محمد اسماعيل مشحوت حسن35872
ف احمد ابراهيم 35873 محمد اشر
ف احمد يوسف35874 محمد اشر
ف السيد عبد الفتاح35875 محمد اشر
ف حسن محمد35876 محمد اشر
ف خليل ابو بكر35877 محمد اشر
ف سيد ابراهيم 35878 محمد اشر
ف شحاته عبد الرازق35879 محمد اشر
ف عبد الحكيم عبد هللا35880 محمد اشر
ف عبد الحميد هاشم 35881 (محول)محمد اشر
ف عبد المتعال عبد الحليم35882 محمد اشر
ف فواد محمد35883 محمد اشر

ف كمال محمد35884 محمد اشر

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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ف محمد احمد المقدم35885 محمد اشر
ف محمد حسن35886 محمد اشر
ف محمد حسن المالح35887 محمد اشر
ف محمد عبد الحكيم35888 محمد اشر
ف محمد عبد السميع35889 محمد اشر
ف محمد عبد المجيد السيد35890 محمد اشر
ف محمد فتىح35891 محمد اشر
ف محمد كامل35892 محمد اشر
ف محمد محمد عبد الرحمن35893 محمد اشر
ف محمود عبد العزيز35894 محمد اشر
ف محمود مصطفى35895 محمد اشر
ف مصطفى محمد35896 محمد اشر
ف يحب  فهيم35897

محمد اشر
محمد اكرام رشاد فريــــج35898
محمد السقىط فتىح عبد العال35899
محمد السيد ابراهيم احمد 35900

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
محمد السيد بدوى عىل35901
محمد السيد جوده محمد35902
وك35903 محمد السيد عبد العزيز ميى
محمد السيد محمد عبد الرحيم35904
محمد السيد محمد عبد السالم35905
محمد السيد محمد محمود35906
محمد السيد معوض السيد35907
محمد السيد واىل متوىل35908
محمد الطاهر محمود راتب35909
ى عيىس مومن مصطفى35910 محمد امي 
ى35911 ى كامل امي  محمد امي 
محمد انور سيد محمد35912
محمد انور محمد محمد35913
محمد ايمن ابراهيم عبد الحق35914
محمد ايمن حسن حلىم35915
ى عبدالعال35916 محمد ايمن حسي 
محمد ايمن راجح محمد عىل35917
محمد ايمن سيد سيد متوىل35918
محمد ايمن عاشور حامد35919
محمد ايمن محمد زىك سعد35920
محمد ايمن محمود عبد الغبى35921
35922

ى
ى الحمصان محمد ايمن محمود عىل حسي 

محمد ايهاب جميل محمود35923
محمد ايهاب عرفه محمد نصار35924
35925

ى
محمد ايهاب فتىح ابراهيم السالمون

ى بدر35926 محمد بدر حسني 
محمد بدر حنفى محمود35927
محمد بدر محمد صابر35928
محمد بكر السيد متوىل35929
ى السيد35930 محمد بهاء الدين حسي 
محمد بهاء رمزى محروس35931
محمد بهاء عبد السالم يوسف35932
محمد تامر عىل عبد الحفيظ35933

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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محمد تامر محمد عبد المنعم35934
محمد تامر محمود السيد فوده35935
محمد تمام احمد حسن35936
محمد ثروت بخيت ابو زيد35937
محمد جاب هللا سيد محمد35938
محمد جابر عبد الرحمن محمد عىل35939
محمد جاد هللا حسن رشوان35940
محمد جالل محمد جالل مرىع35941
محمد جلش محمد رياض35942
محمد جمال الدين السيد محمد شادوفه35943
محمد جمال الدين محمد كامل جمال الدين35944
محمد جمال امام حسن35945
ى طه35946 محمد جمال حسي 
ى35947 محمد جمال سعد خليفه حسي 
محمد جمال صابر محمد35948
محمد جمال عبد العظيم السيد حجازى35949
محمد جمال عبد العظيم رمضان35950

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
محمد جمعه ابراهيم محمد جمعه35951
محمد جمعه هارون كامل35952
محمد حاتم محمد سالم عىل35953
ف35954 محمد حازم محمد فهىم شر
محمد حافظ مصطفى حافظ35955
محمد حامد عبد التواب محمود35956
ى35957 محمد حجاج السيد حسي 
محمد حجاج السيد محمد35958
محمد حرنى عبد الرسول ابو شيــــع امام35959
محمد حسام سعد احمد 35960
محمد حسام عيد مصطفى35961
محمد حسان محمد سيد35962
ى عبد الوهاب محمد التهاىم35963 محمد حساني 
محمد حسن ابو شيــــع حسن35964
محمد حسن احمد احمد سليمان35965
محمد حسن السيد عبده35966
محمد حسن راشد فراغىل35967
محمد حسن سعد محمد35968
محمد حسن سعودى محمد35969
محمد حسن صادق عبد الرحيم35970
ى35971 محمد حسن عبد المحسن حسي 
محمد حسن عيد حسن موىس35972
محمد حسن قدرى حسن35973
محمد حسن محمد البيوىم35974
محمد حسن محمد حسن35975
(ت ش ف  )محمد حسن محمد حسن 35976
ى35977 محمد حسن محمد حسي 
محمد حسن مصيلىح محمد35978
محمد حسن يوسف حسن35979
محمد حسبى عبد الهادى محمد صالح35980
محمد حسبى فهىم حسن35981
ى35982 ى سمي  حسي  محمد حسي 

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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ى صالح خليل35983 محمد حسي 
ى عبد الرحمن الجارخ35984 محمد حسي 
ى عبد الرحمن عبد العزيز35985 محمد حسي 
ى عبد العزيز السيد ابراهيم 35986 محمد حسي 
ى عبد العزيز طقاق35987 محمد حسي 
ى عبد العظيم بيوىم بدر35988 محمد حسي 
ى عىل احمد 35989 محمد حسي 
ى عىل حسن حرب35990 محمد حسي 
ى عىل عبد اللطيف35991 محمد حسي 
ى عوض حسن35992 محمد حسي 
وك سنهانى35993 ى ميى محمد حسي 
ى35994 ى محمد حسي  محمد حسي 
ى محمد شعبان35995 محمد حسي 
ى محمد عفيفى35996 محمد حسي 
ى محمد محمد35997 محمد حسي 
محمد حلىم عبد المجيد محمد35998
محمد حلىم محمد عبده حسن35999
محمد حلىم مصطفى ابراهيم رجب36000

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
محمد حماد احمد صالح36001
محمد حماده عبد المحسن عبد القادر36002
محمد حمدى عبد النبى مهدى حسن36003
محمد حمدى عبد الواحد سيد محمد36004
محمد حمدى عيد محمد36005
محمد حمدى محمد احمد 36006
محمد حمدى محمد البكرى عبد المحسن36007
محمد حمدى محمد سيد36008
محمد حميد احمد يوسف36009
محمد خالد احمد احمد 36010
محمد خالد حافظ ابراهيم محمد36011
ى محمد خليل36012 محمد خالد حسي 
محمد خالد راضى محمود36013
محمد خالد زكريا بيوىم36014
محمد خالد سالم السيد36015
36016

ى
محمد خالد سعيد وردان

محمد خالد سيد مهدى36017
محمد خالد عباس موىس36018
محمد خالد عبد الرحيم يوسف36019
محمد خالد عبد الفتاح عبده محمد36020
محمد خالد محمد احمد المتناوى36021
محمد خالد محمد احمد حفبى36022
36023

ى
محمد خالد محمد القرن

محمد خالد محمد تاج الدين36024
محمد خالد محمد عبد الحليم36025
محمد خالد محمد عزت محمد فتىح36026
محمد خالد محمد محمد صالح36027
محمد خالد محمد نجم الدين36028
محمد خالد محمود احمد 36029
محمد خميس عبد الستار مرىس36030
محمد خميس يحب  محمد حسن36031

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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محمد داود حسن محمد36032
محمد راضى رشدى محمود محمد36033
محمد رافت عبد الفتاح صالح36034
محمد ربيع عبد الكريم عبد الفتاح36035
محمد ربيع فرج عطيه36036
محمد رجب احمد احمد عىل36037
محمد رجب سعيد محمد36038
محمد رجب محمد السيد36039
محمد رجب محمد محمود36040
محمد رجب مني  محمود36041
محمد رشاد محمد عىل36042
محمد رضا عبد الفتاح ابو الفتوح36043
محمد رضا عبد المحسن ايوب36044
محمد رضا غلوش عبد الهادى36045
محمد رضا محمد احمد بدر36046
وك36047 محمد رضا محمد ميى
محمد رضا محمد محمد36048
36049

ى
محمد رضا ناخى تون

محمد رفاىع جمعه عىل خليل36050

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
محمد رفعت اسماعيل محمد36051
محمد رفعت عبد المنعم مامون36052
محمد رمضان ابو السعود رمضان36053
محمد رمضان احمد رمضان36054
محمد رمضان عبد الرحمن احمد 36055
محمد رمضان عىل عباس36056
محمد رمضان محمد احمد 36057
(سفاجا)محمد رمضان محمد احمد 36058
محمد رمضان محمد سيد احمد 36059
محمد رمضان محمد محمود احمد 36060
محمد رمضان ندير هيكل36061
محمد رمضان يوسف عبد الغبى36062
(ت ش ف  )محمد زاهر ابراهيم محمد 36063
محمد زىك محمد زىك36064
محمد سالم محمد سالم36065
(ت ش ف )محمد سالم محمود محمد 36066
(ت ش ف  )محمد سامح فوىل عاشور 36067
محمد ساىم جالل عبد العزيز36068
محمد ساىم فاروق محمد36069
محمد ساىم محمد رمضان36070
ف36071 محمد ساىمي محمد مشر
محمد سعد السيد محمود36072
محمد سعد عمر عبد المقصود36073
محمد سعد محمد سيف36074
محمد سعيد الرماىل ابراهيم 36075
36076

ى
محمد سعيد السيد حميده الحلوان

محمد سعيد درويش محمد جعفر36077
(محول  )محمد سعيد سعد السيد 36078
محمد سعيد عبد الحميد احمد 36079
محمد سعيد فتىح عثمان36080

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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36081
ى
محمد سعيد فهىم بسيون

ى36082 محمد سعيد محمد حسي 
محمد سعيد محمد حواش36083
محمد سعيد محمد خليل36084
محمد سعيد محمد صالح الدين سعيد وداعه36085
محمد سعيد محمد عبد المجيد36086
(ت ش ف  )محمد سالمه محمد سالمه 36087
محمد سالمه محمد غانم سعد36088
 الياس36089

ى
محمد سالمه نجان

محمد سمان حسن عبد النبى36090
محمد سمي  حلىم محمد36091
محمد سمي  خرصى سيد الشاعر36092
محمد سمي  عطيه محمود36093
محمد سمي  محمد عبد الغبى36094
ى محمد عىل36095 محمد سيد امي 
محمد سيد جمعه احمد حسن36096
محمد سيد سالم خليل36097
محمد سيد سعد ضاخ36098
محمد سيد شعبان سيد36099
محمد سيد عبد التواب محمد36100

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
محمد سيد عبد الرحيم ابراهيم 36101
محمد سيد عبد السالم عبد المجيد36102
ى36103 محمد سيد عوض هللا محمد حسي 
محمد سيد هاشم عيد36104
محمد شحات فنجرى مختار36105
محمد شحاته مغاورى اسماعيل36106
ف عيد سعد عبد السميع36107 محمد شر
يف عبد المحسن محمد36108 محمد شر
محمد شعبان احمد حسن36109
محمد شعبان سيف عبدالجليل36110
محمد شعبان عبد الصادق محمد خي 36111
ى36112 محمد شعبان محمود امي 
محمد شكرى محمد حسن36113
محمد شلبى رجب حمزه36114
محمد شهاب محمد عبد الحميد36115
 زىك احمد هالل36116

ى
محمد شوق

محمد صابر السيد السيد يونس36117
محمد صابر شكرى احمد 36118
محمد صابر كامل سليمان36119
محمد صالح جمال صالح36120
محمد صالح عثمان حسن36121
محمد صبىح احمد اسماعيل36122
محمد صفوت عبد الروف زىك36123
محمد صالح الدين عبد النبى محمد36124
محمد صالح الدين محمد ابراهيم محمد36125
ى36126 محمد صالح الدين محمد امي 
محمد صالح الدين محمد حسن36127
محمد صالح السيد االعرص36128
محمد صالح سليم مسلم سليم36129

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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محمد صالح عبد المحسن نرص نرص36130
محمد صالح عبد المعز سيد سعد36131
محمد صالح عبد المقصود خليل36132
محمد صالح محمد احمد 36133
محمد صالح محمود السيد36134
محمد ضاخي عبد العظيم سيد36135
(ت ش ف )محمد طارق احمد عبد العزيز 36136
محمد طارق اسماعيل حسن36137
(مستجد بعذر ترم اول )محمد طارق عبد المحسن عبده 36138
محمد طارق عبده الهم36139
محمد طارق فاروق ابراهيم 36140
محمد طارق فهىم احمد 36141
محمد طارق فوزى عوض هللا36142
محمد طارق محمد ابراهيم محمد36143
محمد طارق محمد خليل36144
محمد طلعت فتح عبد النظي 36145
محمد طلعت فتىح ابراهيم سكينه36146
محمد طه صالح محمد36147
محمد عابد عىل عىل سليمان36148
محمد عادل احمد عطيه حسن36149
محمد عادل حامد احمد حبيب36150

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
محمد عادل دخيل هللا سعيد36151
محمد عادل عبد التواب عىل36152
محمد عادل عىل السمان36153
محمد عادل عىل محمد36154
محمد عادل فواد سعد محمد36155
محمد عادل محمد محمد36156
محمد عادل مصطفى ابراهيم 36157
محمد عاصم ابراهيم عبدالحميد ابراه36158
ى36159 ى محمد الشي  محمد عاطف صيى
محمد عاطف عبد السميع دريس36160
محمد عاطف فتىح السيد عبد الرحمن الدقن36161
محمد عاطف محمد المغاورى ابراهيم 36162
محمد عامر عطيه عبد الفتاح36163
محمد عباس محمد احمد 36164
محمد عبد التواب احمد عبد التواب36165
محمد عبد الحكيم عبد المجيد عطوه36166
محمد عبد الحميد كامل امام36167
محمد عبد الىح عيد خليفه احمد 36168
محمد عبد الخالق عبد الحميد عبد الخالق36169
محمد عبد الرازق محمد عبد الرازق36170
محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن36171
محمد عبد الرحمن منترص احمد الشيخ36172
محمد عبد العاىط شحاته سيد36173
محمد عبد العزيز عبد هللا التهاىم محمد36174
محمد عبد العظيم السيد عثمان عفان36175
محمد عبد الغبى محمود عبد هللا36176
محمد عبد الفتاح رمضان عبد الحليم36177
محمد عبد الفتاح عبد الحميد عىل36178

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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ى36179 محمد عبد القادر عيىس حسي 
محمد عبد هللا الحفبى عبيد الحفبى36180
محمد عبد هللا زىك محمد36181
محمد عبد هللا شحاته عبد العزيز الهوارى36182
محمد عبد هللا عىل مهدى36183
محمد عبد هللا فتىح عبد هللا36184
محمد عبد هللا محمد سالم36185
36186

ى
محمد عبد هللا محمد عجىم دسوق

محمد عبد هللا محمد محمد عامر36187
محمد عبد المجيد امام عبد المجيد36188
محمد عبد المجيد محمد عبد المجيد36189
 محمد عبد المعز محمد السونى36190
محمد عبد المنعم محمد عىل عباس36191
محمد عبد المهيمن محمد حسن36192
محمد عبد النارص احمد محمد حماده36193
محمد عبد النارص احمد مطاوع36194
محمد عبد النارص السيد احمد 36195
ى عبد الفتاح36196 محمد عبد النارص حسي 
محمد عبد النارص شعبان مهبى سلطان36197
محمد عبد النارص محمد سيد36198
محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب36199
محمد عبد الوهاب محمد فهىم36200

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
محمد عبده احمد عبد العظيم36201
محمد عبده نعمه هللا عىل36202
ى عبده36203 محمد عدىل حسي 
محمد عرنى امام احمد 36204
36205

ى
محمد عرنى محمود عبد الباق

محمد عصام توفيق عبد الغفار36206
ى مصطفى36207 محمد عصام حسي 
محمد عصام شحان احمد 36208
محمد عصام صالح عبد التواب36209
محمد عصام عباس احمد 36210
محمد عصام عبد الحليم عبد العزيز36211
محمد عصام عبد الرحيم محمد36212
محمد عصام عبد الفتاح احمد 36213
محمد عصام محمود احمد محمد36214
(محول  )محمد عفيفى صبىح عفيفى 36215
ى رفعت36216 محمد عالء الدين حسي 
ى36217 محمد عالء سعيد حسي 
محمد عالء عبد الرحمن محمد36218
محمد عالء محمد السيد36219
محمد عالء محمد سيد حامد36220
محمد عالء محمد صالح36221
محمد عىل احمد عزب رضوان36222
محمد عىل الديب خليفه36223
محمد عىل بركات رياض36224
ى36225 ى امي  محمد عىل حساني 
محمد عىل حسن احمد 36226
محمد عىل حسن عىل عىل36227

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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محمد عىل حسن محمد36228
محمد عىل خليل عىل36229
محمد عىل زكريا عىل36230
محمد عىل سيد احمد عىل36231
محمد عىل عبد الروف عبد الحكم36232
محمد عىل عبد الفتاح العزب محمد36233
محمد عىل فهىم شلبى36234
محمد عىل محمد محمود36235
محمد عىل محمود عفيفى بركات36236
محمد عىل نبيه عىل العزاىل36237
محمد عماد الدين عبد المنعم محمد36238
محمد عماد سيد بخاطره36239
محمد عماد عبد العزيز احمد عبد الحميد36240
محمد عماد فرج احمد 36241
محمد عماد محمد السيد36242
محمد عماد محمود عبد العظيم36243
محمد عمر ابو شيــــع محمد36244
محمد عمر احمد نجيب عىل الملط36245
محمد عمر السيد صديق السيد36246
محمد عمر حافظ عبد الوهاب36247
محمد عمر محمد عبد الرحمن36248
محمد عمر محمد عىل محمد36249
محمد عمر محمود عمر36250

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
ى36251 محمد عمرو محمد عبد الرازق ابو ليى
محمد عمرو محمد عبد القادر36252
محمد عمرو مختار احمد 36253
محمد عوض محمد شحاته36254
(محول  )محمد عياد محمد سعد 36255
36256

ى
محمد عيد سيد بسيون

محمد عيد عطيه محمد36257
محمد عيد محمد سالمه36258
محمد غريب عطا هللا غريب36259
محمد فارس عبد العزيز محروص36260
محمد فاروق نبيه عبد الرسول قطب36261
محمد فايز عبد هللا احمد 36262
محمد فتىح احمد ابو شيــــع36263
محمد فتىح محمد محمود36264
محمد فرج شحات ابراهيم 36265
محمد فريد احمد عبد العظيم36266
ى36267 ى حسي  محمد فهىم امي 
ى فهىم36268 محمد فهىم حسي 
محمد فواد حسن امام36269
ى36270 ى حسي  محمد فواد حسي 
ى احمد 36271 محمد فوزى حسي 
 شعبان حسن36272

ى
محمد قيان

محمد كرم درويش مصطفى36273
محمد كرم سعيد ابراهيم 36274
محمد كرم سيد عىل36275
محمد كمال حماد عبد الحليم36276

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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محمد كمال مصطفى موىس فرحات36277
محمد ماجد احمد محمد ابراهيم 36278
محمد ماهر احمد عبد المقصود نرص الدين36279
محمد ماهر عبد التواب محمد36280
وك احمد موىس36281 محمد ميى
وك رجب محمد36282 محمد ميى
وك محمد عمر36283 محمد ميى
محمد مجدى ابراهيم عبده36284
بيبى36285 يد الشر ى محمد مجدى ابو الي 
محمد مجدى احمد محمد36286
محمد مجدى اسماعيل عباس36287
محمد مجدى انور محمد سليم36288
36289

ى
محمد مجدى جالل احمد عيد بسيون

محمد مجدى حمدى عبد السالم36290
محمد مجدى سعيد سيد احمد 36291
(ت ش ف)محمد مجدى عبد العزيز عبد الرحمن 36292
محمد مجدى عبد الغبى قاسم36293
محمد مجدى كامل درديرى36294
محمد مجدى محمد سيد36295
ى36296 محمد محرم محمد عطيه ياسي 
محمد محسن سعيد عبد الرحمن36297
محمد محسن شعبان محمد36298
محمد محسن عبد اللطيف عبد الاله فرغىل36299
محمد محسن فتىحي محمد36300

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
محمد محمد ابراهيم احمد 36301
محمد محمد احمد ابوزيد36302
محمد محمد احمد محمد36303
ي محمد36304

محمد محمد الحسيبى
محمد محمد السيد عبد العظيم عبد الواحد36305
محمد محمد جالل حسن36306
محمد محمد حسن محمد36307
ى36308 محمد محمد رفيق الكردى شاهي 
محمد محمد عبد التواب عيد36309
محمد محمد عبد الرازق محمد جاد عمرو36310
محمد محمد علىش محمد36311
محمد محمد فتىح محمد36312
محمد محمود ابراهيم احمد 36313
محمد محمود ابراهيم حافظ36314
محمد محمود ابو النجا محمود36315
محمد محمود احمد اسماعيل36316
محمد محمود احمد سيد احمد عثمان مومن36317
محمد محمود احمد عبد الحميد36318
36319

ى
محمد محمود جالل دسوق

محمد محمود حسن حسن الشاوى36320
ى مهلل36321 محمد محمود حسي 
محمد محمود سعد عىل36322
محمد محمود سيد احمد محمد المرصى36323
محمد محمود سيد محمود36324
محمد محمود عبد الحميد حافظ36325

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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محمد محمود عبد الحميد عىل36326
محمد محمود عبد الفتاح محمد بدوى36327
محمد محمود عبد القادر محمود36328
محمد محمود عبد النبى احمد 36329
محمد محمود عبد النبى محمود36330
محمد محمود عكاشه محمود36331
محمد محمود عمران محمد36332
محمد محمود فواد احمد 36333
محمد محمود فواد حسن36334
36335

ى
محمد محمود محمد ابوحواس الدسوق

محمد محمود محمد حنفى36336
(ت ش ف  )محمد محمود محمد عبد السيد 36337
محمد محمود محمد عىل36338
محمد محمود محمد محمد36339
محمد محمود محمد محمود عبد الكريم36340
محمد محمود محمد محمود محمد سليمان36341
محمد محمود محمود خي  هللا36342
 جيى عرفه36343

محمد محمود مصطفى
محمد محمود مصطفى مصطفى عرفه36344
محمد محمود مهدى رجب36345
محمد مىح الدين معوض احمد 36346
محمد مختار احمد ابراهيم 36347
ى  )محمد مختار احمد محمد 36348 (ابناء عاملي 
محمد مختار محمد مسعود36349
ى36350 محمد مدحت عبد العظيم محمد ياسي 

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
محمد مدحت عبد المجيد السيد36351
محمد مدحت محمد السيد ابراهيم 36352
محمد مرجان محمد مرجان36353
محمد مرزوق عبد المجيد اسماعيل36354
محمد مرزوق عبد المحسن محمود36355
محمد مزيون شحاته عبد الرحمن36356
محمد مسعد محمد ماهر36357
محمد مسعد مصطفى حسن العادىل36358
ى العبد36359  احمد امي 

محمد مصطفى
محمد مصطفى احمد محمد36360
محمد مصطفى سيد محمد36361
محمد مصطفى عبد التواب رزق حواس36362
محمد مصطفى عبد الحميد مجاهد مصباح36363
محمد مصطفى عبد اللطيف محمد36364
محمد مصطفى فهىم عىل36365
ى36366  محمد امي 

محمد مصطفى
محمد مصطفى محمد سلطان36367
محمد مصطفى محمد مصطفى عبيد36368
(ت ش ف  )محمد مظلوم عبده محمد 36369
محمد ممدوح احمد عبد الىح36370
محمد ممدوح عبد الكريم ابو بكر36371
محمد ممدوح محمد عبد الحميد36372
محمد ممدوح معوض صالح36373
محمد منصور حلىم موىس36374

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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محمد منصور عبد هللا مخلوف36375
محمد مومن فوزى محمد36376
محمد مومن محمد محمد36377
محمد موندى عبد السالم احمد 36378
محمد مونس محمد السعيد الصياد36379
محمد ناجح احمد محمد36380
محمد ناجح عبد الحميد عبد القادر36381
محمد ناجح عبد العاىط عبد المجيد36382
محمد ناخى رزق احمد 36383
محمد نادر سمي  عبد اللطيف36384
محمد نادى طه معوض36385
محمد نارص احمد حسن36386
محمد نارص احمد محمد36387
محمد نارص احمد محمود36388
محمد نارص رزق محمود محمد36389
محمد نارص سعد الدين عبد النعيم36390
محمد نارص ممدوح مهدى36391
محمد نارص منشاوى عبد السالم36392
ى36393 محمد نبيل سيد محمد حسي 
محمد نبيل عىل موىس متوىل36394
محمد نبيل فواد عبد السميع36395
ى36396 محمد نبيل محمد االمي  حسي 
محمد نرص ابو الفتوح ابراهيم 36397
محمد نرص السيد عىل مخيمر36398
ى السيد36399 محمد نرص صيى
محمد نرص عشم عبد المنعم36400

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
36401

ى
 السيد الشمون

ى
محمد هان

 رمضان سيد 36402
ى
(محول  )محمد هان

 صفوت محمود كامل36403
ى
محمد هان

 عبد الرازق محمد حنفى36404
ى
محمد هان

 محمد احمد عيىس36405
ى
محمد هان

محمد هشام ابو العال ابراهيم 36406
محمد هشام الدين محمد ممدوح سيد36407
محمد هشام السباىع محمد36408
محمد هشام السيد رجب36409
محمد هشام حسن السيد36410
محمد هشام حمدى عباس36411
محمد هشام صادق اسماعيل36412
محمد هشام عبد الغفار محمود36413
محمد هشام كمال السيد36414
محمد هشام محمد حسن الديب36415
36416

ى
محمد هشام محمد مدن

محمد هيثم حمزه معوض عبد الواحد36417
محمد وائل عبد الواحد محمود خليل36418
محمد وائل محمد حامد36419
محمد وائل مرىس شحاته36420
محمد وجدى مصطفى السيد محمد36421
محمد وجيه النادى مصطفى36422
محمد وجيه محمد مجاهد36423

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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محمد وحيد محمد درويش36424
محمد وليد جمال توفيق36425
محمد وليد عبد العظيم عبد السالم36426
محمد وليد محمد قطب36427
محمد وليد محمد محمد ماضى36428
محمد وليد نبيل عبد الفتاح36429
محمد وليد وائل حجازى36430
محمد ياش احمد حسن36431
محمد ياش احمد عبد السميع36432
محمد ياش بهجت عبد الحميد36433
محمد ياش جميل رجب36434
محمد ياش محمد احمد 36435
محمد ياش محمد عثمان36436
محمد ياش محمد ناخى36437
محمد ياش محمود عبد المجيد حشيش36438
محمد ياش وجيه احمد 36439
ى محمود طه36440 محمد ياسي 
محمد يشى احمد محمد36441
محمد يشى محمد سالم36442
محمد يوسف احمد عكاشه36443
محمد يوسف شعبان جمعه36444
محمد يوسف شعبان محمد طنش36445
محمد يوسف محمد حسن36446
محمود ابراهيم محمد ابراهيم الحفناوى36447
محمود ابو الليل عبد النارص بخيت36448
ى احمد 36449 محمود احمد امي 
ى عىل نجم36450 محمود احمد امي 

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
محمود احمد حسن محمد36451
محمود احمد سعيد محمد احمد 36452
محمود احمد سيد احمد 36453
بيه)محمود احمد سيد احمد 36454 (الشر
محمود احمد سيد عبد التواب36455
ى36456 محمود احمد عبد الرحيم حسني 
محمود احمد عبد العظيم عبد ربه36457
محمود احمد عبد المنعم عىل36458
محمود احمد عىل عبد هللا36459
محمود احمد عىل محمد عثمان36460
محمود احمد عنيى السيد36461
وك احمد 36462 محمود احمد ميى
محمود احمد محمد سالم36463
محمود احمد مصطفى عبد الباسط36464
36465

ى
محمود اسامه محمد شوق

محمود اسماعيل امبانى محمد36466
ف احمد زهران36467 محمود اشر
ف سيد حافظ36468 محمود اشر
ف مجاهد ابراهيم 36469 محمود اشر
ف محمود عبد الراضى36470 محمود اشر
محمود السيد عبد الفتاح السيد هاشم36471
محمود السيد محمد احمد 36472

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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محمود الشافىع محمود محمد36473
محمود ايمن عبد العال فراج36474
محمود ايمن عبد العظيم عبد التواب36475
محمود ايمن محمود عيد36476
محمود بهاء الدين عبد العزيز كامل36477
ى عىل36478 محمود جالل ابو العني 
محمود جمال ابو شيــــع عبد القادر36479
محمود جمال محمد عبد الستار36480
 وهبه36481

ى
محمود حجازى محمد محمد عبد الباق

محمود حرنى عبد السالم ابراهيم سيد احمد 36482
محمود حسام عبد المجيد عىل نوفل36483
محمود حسام محمود محمد36484
محمود حسن ابو الفضل احمد 36485
محمود حسن عباس محمود36486
محمود حسن محمود حسن دياب36487
ى شحات ابراهيم 36488 محمود حسي 
محمود حالوى سيد احمد 36489
خى36490 محمود حماده محمود خرصى
محمود حمدى حسن كامل36491
محمود حمدى كمال سعداوى عزام36492
قاوى36493 محمود حمدى محمود الشر
محمود خالد ابراهيم ابراهيم فراج36494
محمود خالد احمد ابراهيم 36495
محمود خالد السيد احمد خاطر36496
محمود خالد فكرى محمود36497
 هاشم36498

ى
محمود خالد قرن

محمود خالد محمود محمد36499
محمود خالد نبيل محمد36500

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
محمود خليل زكريا محمد مصطفى36501
محمود خليل محمود خليل36502
محمود رافت حافظ احمد 36503
محمود رجب احمد عيىس36504
محمود رشاد بخيت سيد بخيت36505
محمود رشاد محمد عوض هللا36506
محمود رمضان سليمان موىس دعبس36507
محمود رمضان محمد حسن36508
محمود رونى عبد الموىل عبد العاىط36509
محمود زكريا زىك عبد هللا36510
محمود زكريا محمود احمد شهاب36511
محمود سامح احمد زكريا36512
محمود سامح عبد القادر سيد الهوارى36513
محمود ساىم عبد المعز شافىع36514
محمود سعد مفتاح قطب36515
محمود سعود محمود عثمان36516
محمود سعيد ابراهيم سعيد36517
محمود سعيد احمد احمد 36518
محمود سعيد بدوى محمد36519
محمود سالمه محمد سيد36520
محمود سمي  زغلول عباس36521

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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محمود سمي  عبد الفتاح السيد عبد الرحيم36522
محمود سيد احمد مبارك36523
محمود سيد سعيد محمود36524
يف محمد عبد العظيم36525 محمود شر
محمود شعبان عبد العاىط عباس36526
محمود شعبان عبد هللا حمزه السيد36527
محمود صابر عتانى عبد القادر36528
محمود صالح ربيع صالح36529
محمود طارق محمد الطوخى محمد36530
محمود طه محمود المرىس36531
محمود عادل احمد ذىك36532
محمود عادل حمزه فكرى36533
محمود عادل صابر شعبان36534
محمود عادل عبد هللا محمود36535
محمود عادل محمد عبد التواب36536
محمود عادل محمود طلب عبد هللا36537
محمود عاشور حامد خليل36538
محمود عاطف فريد محمود36539
محمود عبد التواب احمد السيىس36540
محمود عبد الخالق احمد عبد الغفور36541
محمود عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن36542
محمود عبد الرحيم محمود عبد الرحيم36543
(ايقاف قيد )محمود عبد العظيم عبد القوى احمد 36544
محمود عبد العظيم عبد الكريم عبد العظيم36545
محمود عبد هللا محمد محمود36546
محمود عبد النارص محمد مصطفى36547
محمود عبد النبى محمد الصغي  محمد36548
محمود عبد الوهاب محمد عىل عبد المجيد36549
محمود عجىم سالم ابراهيم 36550

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
محمود عرنى عىل احمد عبد الفتاح36551
محمود عزت محمود محمد36552
محمود عصام مكرم فهىم36553
محمود عالء ابوضيف محمد36554
(ت ش ف  )محمود عالء الدين عبد الفتاح صابر 36555
محمود عىل عطيه محمد36556
محمود عىل محمد صالح36557
محمود عماد حسبى سيد36558
محمود عماد رمضان فرحات36559
محمود عمر رمضان عرفه طه36560
محمود عيىس محمد عبد المجيد عصفور36561
محمود فوزى محمد عبد الرازق36562
ى الخوىل36563 محمود كمال الدين حلىم امي 
(مستجد بعذر  )محمود ماهر توفيق بيوىم 36564
محمود مجدى ابو زيد امام36565
محمود مجدى سيد احمد حامد36566
محمود مجدي مرغبى احمد 36567
محمود محسن احمد احمد 36568
ى36569 محمود محسن محمود حسي 
محمود محمد ابراهيم عبد الرحمن36570

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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محمود محمد ابراهيم محمد رحيم36571
محمود محمد احمد اسماعيل36572
ى36573 محمود محمد احمد حسي 
محمود محمد احمد محمد36574
محمود محمد السعدى عبد الواحد36575
محمود محمد السيد عىل36576
محمود محمد الصادق محمد36577
محمود محمد جابر محمود36578
ى سيد سيد36579 محمود محمد حسي 
يف36580 محمود محمد خميس الشر
محمود محمد شعبان عبد الحليم36581
محمود محمد صالح عىل محمد36582
محمود محمد عبد الرازق محمد جاد36583
محمود محمد عبد الرحمن محمد36584
محمود محمد عبد الظاهر محمود36585
محمود محمد عبد العزيز شلبى36586
محمود محمد عبد المنعم ابراهيم 36587
محمود محمد فتح هللا محمد36588
محمود محمد محمود بدر36589
محمود محمد محمود جاد الرب36590
محمود محمد محمود عبد الوهاب36591
محمود محمد محمود قاسم36592
(العمرانيه)محمود محمد محمود محمد 36593
محمود محمد محمود محمد رزق36594
محمود محمد محمود محمد عبد الوهاب36595
محمود محمد محمود محمد عطيه36596
محمود محمد محمود نرص ابراهيم 36597
محمود مختار امبدى عبد الوهاب ابوغراره36598
محمود مسعود حسن السيد36599
محمود مصطفى ابراهيم مصطفى36600

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
محمود مصطفى كامل مغاورى36601
محمود مصطفى محمود عبد الستار36602
ى محمد ابراهيم عبد السالم36603 محمود معيى
محمود منصور محمد احمد 36604
محمود نادى عويس محمد عطوه36605
محمود نادى كمال نادى جاد الموىل36606
محمود نارص ابو الفتح ابراهيم 36607
ى36608 محمود نارص محمد حساني 
محمود نبيل احمد عىل36609
 سيد جيى36610

ى
محمود هان

 عبد الحفيظ عبد الحميد36611
ى
محمود هان

 عبد الكريم العزب36612
ى
محمود هان

 محمود احمد جاد36613
ى
محمود هان

محمود هشام امام محمود36614
محمود هشام محمود محمد36615
محمود وائل حسن سيد36616
محمود وائل عبدالحميد محمد36617
محمود وجدى سعد محمود36618
محمود ياش محمود احمد صالح36619

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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 محمد36620
ى
محمود يىح دسوق

ى36621 محمود يوسف سيد حسي 
ى مصطفى عبد الحميد36622 مختار حسي 
مختار محمد السيد عبد البصي 36623
مختار محمد شفيق مصطفى36624
مدثر عثمان البدرى عثمان36625
مدحت عبد الهادى عبده عبد الهادى36626
مدحت محمد فرج محمد36627
مدهام حماده احمد عبدالسالم36628
مديحه محمد عبد المنعم محمد احمد 36629
مرام امام عبد المجيد محمد36630
مرام حسن مصطفى عبد الهادى36631
يف متوىل سعيد36632 مرام شر
مرام عماد عمر صبىح مصطفى36633
 محمد حسان حسن36634

ى
مرام هان

كات36635 مروان احمد محمد ابو اليى
مروان احمد محمد عبد الوهاب36636
ى احمد 36637 ف حسني  مروان اشر
ى محمود يس36638 مروان الحسي 
مروان ايمن صالح محمود عبد الهادى36639
مروان ايمن محمد ابراهيم الطناخ36640
ى الخراش36641 مروان تامر سعيد امي 
مروان جمال حسن وهدان36642
 عبد هللا36643

ى
مروان حاكم دسوق

مروان حسن يوسف محمد36644
مروان طه محمد طه محمد36645
(محول  )مروان فادى شحاته محمد 36646
ى احمد 36647 مروان محمد حسي 
مروان محمد شفيق فرج36648
مروان محمد عويس عبد القادر36649
(ت ش ف  )مروان محمد محمد السيد 36650

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
مروان محمد محمد بشي  القاضى36651
ى36652  امي 

ى
مروان محمود شوق

ى36653 مروان محمود كمال امي 
مروان مصطفى كمال شيبه الحمد36654
مروه احمد عبد العزيز حميده36655
مروه اكرم ابراهيم سيد36656
مروه حسن سيد حسن36657
مروه حسبى سليمان حسبى36658
مروه حماده طاهر محمد36659
مروه حمدى قطب اسماعيل36660
مروه رمضان يوسف احمد 36661
مروه سامح فاروق عبد العال36662
يف محمود مجاهد36663 مروه شر
ى محمد عبد الرحيم36664 مروه صالح امي 
مروه عبد اللطيف البدرى حسن36665
مروه عبد الوهاب محمد عبد الوهاب36666
مروه عصام مصطفى عبد الظاهر36667
مروه فرج حمزه شحاته36668

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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مروه ماهر راضى احمد عبد هللا36669
مروه مجدى عىل محمد36670
مروه محمد الكريم حسن جمعه36671
مروه محمد توفيق عبد العظيم36672
مروه محمد مصطفى منصور36673
مروه محمود يوسف احمد 36674
مروه مدبوىل محمد سيد36675
مروه مصطفى عبد الحميد محمد36676
مروه مصطفى محمود مصطفى36677
مريم ابراهيم سمي  احمد هارون36678
مريم ابراهيم ممدوح امام36679
مريم ابو السعود حسن ابو السعود36680
مريم احمد ابو العال رفاىع36681
مريم احمد جمعه عباس سليمان36682
مريم احمد زينهم مصطفى36683
مريم احمد سالم دياب36684
(العجوزه)مريم احمد سعيد محمد 36685
مريم احمد سعيد محمد عالء الدين36686
مريم احمد عبد المنعم عثمان36687
مريم احمد محمد احمد 36688
ى36689 مريم احمد محمد االباصي 
مريم احمد محمد بدوى36690
ى36691 مريم احمد محمد حسي 
مريم احمد محمد شافىع36692
مريم احمد محمد هاشم36693
ى36694 مريم احمد محمود امي 
مريم احمد مومن عبدالرشيد احمد 36695
ى36696 مريم اسامه سعد امي 
مريم اسامه محمود رشاد36697
مريم اسامه مني  عىل36698
ف احمد محمد36699 مريم اشر
ى36700 ف عبد العزيز محمد حسي  مريم اشر

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
ف عبد اللطيف احمد 36701 مريم اشر
ف محمد احمد 36702 (ت ش ف  )مريم اشر
ف محمد سيد36703 مريم اشر
ف نصيف يس36704 مريم اشر
مريم ايمن رزق هللا راغب36705
ى36706  حسي 

مريم تامر اسماعيل عفيفى
مريم تامر محمد شوكت36707
مريم جمال محمد محمد سيد احمد 36708
مريم حسان سالم حسان36709
مريم حسن عبدالروف بدوى36710
مريم حسن عىل محمد36711
ى36712 مريم حسبى محمد حسي 
36713

ى
ى حمدى دسوق مريم حسي 

ى36714 ى رمضان حسي  مريم حسي 
ى عبد هللا احمد عبد المنعم36715 مريم حسي 
مريم خالد احمد لطفى36716
ى36717 مريم خالد رشاد حسي 

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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مريم خالد محمد سيد محمد زيدان36718
مريم خالد محمد محمد36719
مريم سامح رمضان محمد اسماعيل36720
مريم سعيد مصطفى محمد36721
مريم سمي  القطب محمد محمد عوض36722
مريم سيد احمد محمد36723
مريم سيد رمضان احمد 36724
ى36725 مريم سيد عىل زيدان حسي 
ى محمد36726 يف حسني  مريم شر
يف كمال حنفى36727 مريم شر
مريم شعبان عبد الواحد محمد ابو غزاله36728
مريم شعبان محمد شعبان36729
مريم شلبى عز الرجال شلبى36730
مريم صابر سيد عبد الغبى36731
مريم صالح محمود متوىل36732
مريم صبىح يوسف حبيب36733
مريم صالح الدين موىس موىس36734
ى36735 مريم صالح محمد امي 
مريم طارق عىل ابراهيم 36736
مريم عادل احمد كريم اسماعيل36737
مريم عادل فواد خلف36738
مريم عاطف احمد محمد فراج36739
مريم عبد الحميد عبد الرحمن عمران36740
مريم عبد الحميد كمال عبد الحميد الليبى36741
مريم عبد الرحيم عىل احمد 36742
مريم عبد العال كمال عبد العال36743
(الزيتون)مريم عبد العزيز محمد عبد العزيز 36744
(المرج)مريم عبد العزيز محمد عبد العزيز 36745
ى كامل36746 مريم عبد هللا صيى
مريم عزت وليم اشائيل36747
مريم عصام عطيه اسكندر36748
مريم عطيفى فاروق عطيه36749
مريم عىل عبد النور عىل36750

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
مريم عىل فراج عابد خليفه36751
مريم عىل محمد محمد احمد فرحات36752
مريم عماد الياس عبد السيد ارمانيوس36753
مريم عماد سيد ادريس36754
ى36755 مريم عماد عىل حسي 
مريم عمرو سيد محمد محمد36756
مريم لطيف بشاى عطيه36757
مريم ماجد محمد محمد36758
(مستجد بعذر  )مريم ماجد مرىع مندور 36759
ى36760 مريم مجدى جاد الكريم محمد شاهي 
مريم مجدى رزق توفيق36761
مريم مجدى سيد حلىم36762
مريم مجدى شكرى جميل واصف36763
مريم مجدى عبد الدايم عبد التواب36764
مريم مجدى محمود محمد36765
مريم محسن انور محمد36766

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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مريم محمد احمد محمد المهدى36767
مريم محمد احمد محمد جاد هللا36768
مريم محمد احمد مصطفى احمد 36769
مريم محمد اسماعيل سيد محمود36770
ى36771 اوى محمد شاهي  مريم محمد النيى
ى عبد الحليم36772 مريم محمد امي 
مريم محمد توفيق محمد36773
مريم محمد حسن محمد36774
مريم محمد حسبى ابراهيم حسن36775
مريم محمد حلىم محمد حجازى36776
مريم محمد خليفه محمد36777
مريم محمد رمضان سيد احمد 36778
مريم محمد زيان محمد36779
مريم محمد سعيد عبد الوهاب36780
مريم محمد سليمان محمد محمود36781
مريم محمد سيد جالل36782
مريم محمد سيد عبد المجيد36783
مريم محمد شعبان عساف36784
مريم محمد صالح محمد رفاىع36785
مريم محمد عبد القوى عبد المعىط36786
مريم محمد عبده عىل36787
ى36788 مريم محمد فرج حسي 
مريم محمد كامل عبد العال36789
مريم محمد كمال عبد العزيز36790
مريم محمد محمود سيد36791
مريم محمد يىح زكريا36792
مريم محمود توفيق توفيق36793
مريم محمود سليمان احمد 36794
مريم محمود سيد عىل36795
مريم محمود عبد الغفار محمد الشادىل36796
مريم محمود عبد الغبى محمود36797
مريم محمود عىل محمود36798
مريم محمود فضل سليمان عبد المجيد36799
مريم مصطفى احمد محمد36800

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
مريم مصطفى عالء الدين ابراهيم 36801
مريم مني  فواز داود36802
مريم ناخى ابراهيم احمد 36803
مريم نارص احمد سليم36804
مريم نبيل عطيه شحاته36805
مريم نبيل لبيب حبيب36806
مريم نشات وليم زىك36807
 ابراهيم حمدى36808

ى
مريم هان

 نصيف عزيز36809
ى
مريم هان

مريم وائل رافت عبد العظيم36810
ى عبد الفتاح36811 مريم ياش حسي 
مريم ياش محمد عىل صبيح36812
مريم ياش محمد قناوى36813
مريم يشى احمد محمد36814
مسعد مجدى رشدى عبد الحميد36815

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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 ابراهيم ابراهيم جيى عطا هللا36816
مصطفى

(ت ش ف)مصطفى ابراهيم جابر ابراهيم 36817
مصطفى ابراهيم شحاته ابراهيم 36818
مصطفى ابراهيم مصطفى ابراهيم 36819
مصطفى ابراهيم مصطفى محمد الفرماوى36820
مصطفى ابو المعاىط دويدار عبد الجواد36821
مصطفى احمد البدوى محمد حامد36822
 احمد السيد عبد النبى 36823

(ت ش ف)مصطفى
مصطفى احمد حسب هللا احمد 36824
مصطفى احمد شعبان عبد الخالق36825
مصطفى احمد شوكت محمد36826
مصطفى احمد صديق عبد النعيم36827
مصطفى احمد عبد الستار سعد هللا36828
مصطفى احمد عبد هللا عبد المنطلب عبد 36829
مصطفى احمد عىل احمد 36830
مصطفى احمد فرحات حسن سيد36831
مصطفى احمد محمد محمود مختار36832
مصطفى احمد مصطفى احمد 36833
مصطفى اسامه ابراهيم السيد يونس36834
مصطفى اسماعيل مصطفى ادم36835
ف زىك عبد الغبى36836 مصطفى اشر
ف عبد السيد عويس36837 مصطفى اشر
ف مصطفى ابراهيم 36838 مصطفى اشر
ى36839  حسي 

ف مصطفى مصطفى اشر
ف مصطفى عىل36840 مصطفى اشر
ف مصطفى محمد36841 مصطفى اشر
ف مصطفى محمود اسماعيل36842 مصطفى اشر
مصطفى السيد مصطفى عبد هللا العرمان36843
مصطفى الفوىل احمد سليمان36844
ى خليل حسن36845  امي 

مصطفى
مصطفى انور حمدان محمد حسن36846
مصطفى ايهاب رشاد محمد36847
مصطفى بهاء ابو مسلم سعد36848
مصطفى جمال عبد الصادق محمد حسبو36849
مصطفى جمعه محمود محمد36850

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
36851

ى
مصطفى حاتم ممتاز كيالن

 حرنى عبد الوهاب عثمان36852
مصطفى

ى صابر اسماعيل36853  حسي 
مصطفى

ى عبد العظيم عىل36854  حسي 
مصطفى

ى محمود سيد36855  حسي 
مصطفى

مصطفى حمدى فاروق حسن36856
(ت ش ف )مصطفى خالد حمدى جمعه 36857
مصطفى خالد سيد فتوح حسان36858
مصطفى رجب عبد هللا ابراهيم حسن36859
مصطفى رجب محمد خلف36860
مصطفى رفعت عىل محمود محمد36861
مصطفى ساىم احمد توفيق36862
مصطفى ساىم صابر عىل36863
مصطفى سعيد سيد عبد الحميد36864

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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مصطفى سعيد سيد عبد الهادى36865
ى عىل36866  سالم ياسي 

مصطفى
مصطفى سيد حنفى امام36867
مصطفى سيد سيد رضوان36868
مصطفى سيد ليبى عبد هللا36869
مصطفى سيد محمود محمد36870
36871

ى
مصطفى صابر احمد دسوق

مصطفى صالح مصطفى محمد فايد36872
ى عثمان36873  صالح حسي 

مصطفى
مصطفى طارق سليم محمد36874
مصطفى طارق مدبوىل محمد36875
مصطفى طارق مصطفى احمد 36876
مصطفى طه مصطفى يوسف36877
مصطفى عادل اسماعيل محمد36878
مصطفى عادل بدوى جاد الكريم محمد36879
مصطفى عادل حسن محمد36880
(ايقاف قيد  )مصطفى عادل محمد يوسف 36881
مصطفى عاشور محمد عبد الجواد36882
مصطفى عاطف محمد نور36883
مصطفى عبد الحميد عبد اللطيف سيد احمد 36884
مصطفى عبد الحميد لملوم عبد الواحد36885
مصطفى عبد الرازق رشاد احمد 36886
مصطفى عبد الرحمن محمود عىل36887
ى36888  عبد الفتاح حسن حسي 

مصطفى
مصطفى عبد الفتاح مصطفى احمد 36889
مصطفى عبد القادر لطفى عبد القادر36890
مصطفى عبد القادر محروس عبد القادر36891
مصطفى عبد هللا فكرى عبد هللا36892
مصطفى عبد هللا محمود محمد36893
مصطفى عبد هللا مصطفى احمد 36894
 عبد النبى اسماعيل مرىس36895

مصطفى
مصطفى عبد الهادى حسن محمد احمد 36896
ى محمد محمود36897 مصطفى عشر
مصطفى عصام رمضان شبل36898
مصطفى عالء الدين عبد الحميد محمد عماره36899
مصطفى عىل عطيه محمد36900

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
مصطفى عىل لطفى عىل36901
مصطفى عىل مصطفى عىل36902
مصطفى عماد محمود ابو المجد36903
مصطفى عمر ابو بكر رضوان36904
مصطفى عمر عىل سيد36905
مصطفى عيد السيد احمد ابو النور36906
مصطفى فايز عىل محمد36907
مصطفى فتح هللا عوض محمد36908
مصطفى فتىح شندى عبد الفتاح36909
مصطفى فهىم احمد عطيه عيد العبد36910
 قدرى جيى عبد الرحمن36911

مصطفى
ى متوىل36912  كامل حسي 

مصطفى
ى عبد الفتاح36913  كامل سيد امي 

مصطفى

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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مصطفى كامل محمد كامل عكاشه36914
مصطفى كرم عباس سعيد36915
مصطفى كمال عبد العزيز عزازى36916
مصطفى لطفى عبد الفتاح عبد الحليم36917
مصطفى مجدى عبد السالم سليمان36918
مصطفى محسن عىل ابو بكر36919
ى36920  محسن عمر حساني 

مصطفى
مصطفى محمد ابراهيم عىل سليم36921
مصطفى محمد احمد الجميل36922
مصطفى محمد احمد عبد السالم36923
مصطفى محمد احمد نور الدين مصطفى36924
مصطفى محمد السيد محمود عىل36925
مصطفى محمد حمدى عىل36926
يف36927 مصطفى محمد خميس الشر
مصطفى محمد ر جب محمد مرىس36928
مصطفى محمد رجب محمد36929
مصطفى محمد رزق سيد بيوىم36930
مصطفى محمد رشوان محمد36931
مصطفى محمد سعيد احمد 36932
مصطفى محمد سيد مصطفى36933
مصطفى محمد شعبان عىل36934
مصطفى محمد عادل محمد حسن36935
مصطفى محمد عاشور احمد 36936
مصطفى محمد عبد الظاهر محمد36937
مصطفى محمد عبد المجيد احمد 36938
36939

ى
 محمد عبد النبى عبد الباق

مصطفى
مصطفى محمد كامل محمود غوينم36940
 محمد محمد زهي  عىل36941

مصطفى
مصطفى محمد محمد عوض36942
مصطفى محمد مسلم محمد36943
مصطفى محمد مصطفى عواد36944
مصطفى محمد ياقوت محمد36945
مصطفى محمود احمد احمد عوض36946
مصطفى محمود احمد السعيد36947
 محمود توفيق حرنى36948

مصطفى
مصطفى محمود حسن السيد36949
 سعيد ابراهيم 36950

ى
مصطفى محمود دسوق

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
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مصطفى محمود سعد محمد36951
مصطفى محمود سيف محمد36952
مصطفى محمود عبد الرجال عيىس36953
مصطفى محمود عبد الشكور احمد 36954
مصطفى محمود عبد العظيم احمد 36955
مصطفى محمود فرج مصطفى36956
مصطفى محمود متوىل محمد36957
مصطفى مدحت جميل حسن36958
مصطفى مدحت محمد رضوان حسن36959
مصطفى مومن مصطفى خلف36960
مصطفى نارص محمد عبد الرازق36961
مصطفى نرص ابو زيد فرغىل36962

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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ى36963  احمد حسي 
ى
مصطفى هان

 ثابت عىل36964
ى
مصطفى هان

مصطفى وائل احمد نعيم36965
مصطفى ياش عبد الغبى محمد36966
مصطفى ياش مصطفى عىل36967
مصطفى يشى محمد شمس الدين36968
معاذ ابراهيم محمود احمد 36969
معاذ احمد محمود محمد36970
ف قدرى عبد الحافظ36971 معاذ اشر
معاذ خالد عبد هللا محمد36972
معاز احمد سيد حسن36973
ى انور حامد احمد 36974 معيى
ى رزق سعد موىس36975 معيى
معتصم محمد عرفه عبد الحميد36976
معز ابراهيم ابراهيم عىل36977
مفيد ابادير مفيد ابادير36978
 رزق حنا منصور36979

ى
مالك شوق

ى36980 ملك احمد سيد حسني 
ملك احمد فهىم حسن36981
ملك احمد محمود عبد هللا36982
 مصطفى36983

ى
ملك احمد هان

ى36984 ملك اسامه ربيع حسي 
ملك اسامه محمد عيىس محمد36985
ملك جمال محمد زىك36986
ملك حمدى زكريا محمد36987
ملك زياد عبد الرشيد عفيفى نرص36988
ى حسان دياب36989 ملك سعد حساني 
يف عبد العال سليمان36990 ملك شر
ملك عبد اللطيف سعد عبد اللطيف36991
ملك فاروق عبد الفتاح عىل سالم36992
ى سعد الدين36993 ملك مجدى محمد امي 
ملك محسن سعيد عبد الىح36994
ملك محمد سعد مساعد محمد مال36995
ملك محمد عىل شحاته36996
ملك محمد محمد يونس36997
ملك محمد مرىع خليل36998
ملك مدحت فواد عبد الخالق36999
ملك ياش محمد محمد اسماعيل37000
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1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 
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ممدوح ايمن سيد محمد37001
ممدوح محمود عبد الجواد سيد37002
منار احمد فواد مهدى37003
ف محمد عبد الفتاح منىس37004 منار اشر
منار جابر ابو بكر عواد37005
ى صالح الليبى37006 منار خي 
منار رجب محمد عطوه37007
منار رمضان احمد محمد37008
منار سمي  عبد الجواد سيد37009
منار سمي  عبد العزيز عبد الجيد37010
منار شافىع حلىم محمد37011

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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منار عادل غطاس صادق37012
منار عرفات محمد السباىع الخطيب37013
ى عطا هللا37014 منار عالء محمد امي 
منار عماره عابدين عبد الرازق37015
منار محمد السيد محمد37016
 محمد37017

ى
منار محمد شوق

منار محمد صالح اسماعيل37018
ى السيد37019 منار معروف حسي 
منار مهدى محمد عىل37020
منار نارص عبد هللا شاكر حجازى37021
منار نارص يوسف عبد هللا37022
منار نرص سيد احمد حسن37023
منار هشام محمد مسعد37024
منار هالىل محمود عبد الرحيم37025
منار ياش زينهم عبد الحليم37026
منال رمضان سيد رمضان37027
منال كمال محمد البدوى37028
منال نارص رمضان كامل37029
منترص ممدوح عبد النبى احمد 37030
منصور خالد احمد عبد المجيد وفا37031
ى منصور شحات37032 منصور محمد حسي 
منه ابراهيم عبد الباسط مصطفى37033
منه هللا ابراهيم حامد محمود37034
ى ابراهيم 37035 منه هللا ابراهيم حساني 
منه هللا ابراهيم محمد احمد 37036
منه هللا احمد السيد حفبى37037
منه هللا احمد سعد فهىم37038
منه هللا احمد سيد عىل فرحات37039
منه هللا احمد سيد محمد عىل37040
منه هللا احمد فتىح احمد 37041
منه هللا احمد مصطفى احمد احمد 37042
منه هللا اسماعيل ابراهيم عىل37043
ف احمد محمد37044 منه هللا اشر
منه هللا االمي  فتىح احمد 37045
منه هللا السيد غانم تهاىم37046
منه هللا المتوىل فهىم الدنجاوى37047
منه هللا ايمن مصطفى محمد37048
منه هللا ايهاب فاروق رزق37049
منه هللا بلبل صبىح احمد عىل37050
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منه هللا جعفر عىل عطيه37051
منه هللا جمال سعد الصباغ37052
منه هللا حسان محمد حسان37053
منه هللا حسن عابد عبد الرحيم37054
منه هللا حسن محمد حسن عبد الحميد37055
منه هللا حلىم فضل رفاىع37056
منه هللا حنفى محمود محمد37057
منه هللا خالد حسن عيىسي37058
منه هللا خالد عبد اللطيف عالم37059
منه هللا خالد لطفى محمد37060

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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منه هللا رشدى سيد عطيه شوره37061
ى37062 منه هللا رمضان عبد السالم حسي 
منه هللا سامح سعيد اسماعيل37063
منه هللا سعيد ابو زيد سليمان37064
منه هللا سعيد ابو زيد عبد العليم37065
37066

ى
منه هللا سمي  رفاىع الدسوق

منه هللا سواح احمد محمد الريس37067
 يوسف37068

ى
منه هللا سيد قرن

يف فوزى عبد العليم37069 منه هللا شر
منه هللا شفيق عبد المنعم سيد37070
منه هللا طارق احمد عبد المطلب37071
منه هللا عبد الهادى حسن سليمان37072
منه هللا عصام ابراهيم عواد37073
منه هللا عصام احمد طاهر37074
منه هللا عالء عبد الفتاح صالح37075
منه هللا عمرو سليمان عىل37076
منه هللا فرحات عز الدين محمد37077
منه هللا كامل الصاوى كامل37078
منه هللا مجدى ابو بكر مهدى37079
منه هللا محسن عبد العال محمد37080
منه هللا محسن يوسف مسعود احمد 37081
منه هللا محمد احمد ابوالفضل37082
منه هللا محمد احمد يوسف37083
منه هللا محمد سيد عباس37084
منه هللا محمد عزت السيد حسن37085
37086

ى
منه هللا محمد فاروق عبد الباق

منه هللا محمد فتىح زىك عبد المعىط37087
منه هللا محمد محمد فواد37088
منه هللا محمد يس عوض ابراهيم 37089
منه هللا محمود محمد مصطفى37090
منه هللا مىح الدين محمد جاد الحق37091
منه هللا مراد عطيه مصطفى37092
منه هللا مصطفى عبد الحليم طنطاوى37093
منه هللا مصطفى عبد الغبى مرغبى37094
منه هللا مني  احمد حسن احمد 37095
 عماد الدين محمد37096

ى
منه هللا هان

منه هللا وليد رشدى عزوز37097
منه هللا وليد مرىس محمد محمد37098
منه هللا ياش محمد السيد ابراهيم 37099
منه حسن رمضان حسن37100
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منه حسن محمد احمد مبارك37101
منه سليم السيد عبد العاىط37102
ى فرج37103 منه عبد النبى حسي 
منه عماد رشدى حسن37104
منه محمد فوزى ظهرى37105
منه محمد لطفى محمد37106
منه محمد محمد جالل رمضان37107
منه ياش سالم سيد37108
مبى احمد سيد عىل37109

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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 احمد عبد النبى احمد 37110
مبى

مبى جنيدى محمد توفيق جنيدى37111
مبى رمضان احمد جنيدى37112
مبى سالمه محمد سالمه37113
مبى سيد عبد العزيز فرج37114
مبى شحاته سيد صالح نجم37115
ى احمد 37116 مبى صابر حسي 
مبى صابر عوض محمد37117
مبى عادل محمد محمد حسن37118
مبى عاطف محمد ابو الحارث37119
مبى عبد الرازق محمد عبد هللا37120
مبى عىل عبد المهيمن عىل الحالج37121
37122

ى
مبى عىل لطفى محمد زنان

مبى عمرو صالح موىس37123
مبى محمد احمد محمد37124
ي جمال محمد محمد عامر37125

مبى
ه محمد احمد محمد37126 مني 
مها البدرى محمود يونس37127
ى امام محمد37128 مها امام صيى
ه37129 مها حسن ابراهيم ابو عمي 
مها خميس زىك نقد37130
ى37131 ى ابو العني  مها سعيد ابو العني 
مها سمي  محمد عىل حسب النبى37132
ى37133  حساني 

ى
ى فاروق عبد الباق مها صيى

مها مجدى عباس حسن37134
مها محمد عبد الفتاح محمد37135
مها محمد محمد ابو النور37136
مها محمود محمد عىل جاد37137
مهاب اسامه سيد عبد السميع37138
مهاب ايهاب السيد احمد عزت37139
مهاب بهلول صالح بهلول37140
مهاب رضا عبد هللا عطيه محمد37141
مهاب سامح سعيد احمد 37142
مهاب عبد اللطيف احمد الشمندى37143
وك السيد37144 مهاب فتىح ميى
مهاب ممدوح احمد محمدعىل37145
مهاد احمد عبد القادر مصطفى37146
مهرائيل ايمن شنوده شاكر37147
مهرائيل ايمن فكرى عطا هللا37148
مهرائيل ايهاب الشحات نوار37149
مهرائيل جرجس ابراهيم بدوى37150
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يال37151 مهرائيل رشاد رشدى غيى
مهرائيل ظريف عيىس سعيد37152
مهرائيل عالء عبد المالك عوض37153
 بشاى عبد المسيح37154

ى
مهرائيل هان

مهره حسام محمد محمود حزه37155
ف عبد المعبود جعفر37156 مهند اشر
ف عىل السيد37157 مهند اشر
مهند امجد موىس محمود37158

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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مهند ايمن فتىح عىل37159
مهند بسام ابراهيم صبيح37160
مهند محروس عزت مشتاوى37161
مهند محمد احمد سعيد محجوب37162
37163

ى
مهند محمد صالح دسوق

مهند مدين سيد حسن عىل37164
مهند يىح عبد اليى عبد الحميد37165
مهيمن باهلل احمد حشمت احمد 37166
 كمال37167

ى
موده سيد نشات الدسوق

مومن ابراهيم محمد ابراهيم عبد السميع37168
مومن احمد السعيد محمد37169
مومن احمد عبد الغبى احمد 37170
مومن اسامه مصطفى احمد 37171
مومن اسالم محمد يونس37172
ف ابراهيم سيد37173 مومن اشر
مومن امجد طه عبد العال37174
مومن باهلل احمد حشمت احمد 37175
ى37176 ى ذىك حسني  مومن حسني 
مومن سيد شعبان عبد اللطيف37177
 منصور محمود منصور37178

ى
مومن شوق

مومن عىل احمد بسطاىم37179
مومن عمرو محمد رافت بكرى عبد العظيم37180
مومن محمد انور متوىل خرصى37181
ى محمد37182 مومن محمد صيى
مومن محمد مرىس محمد المرىس37183
مومن مصطفى جالل محمد37184
مومن وائل عبد العزيز عبد القادر37185
ى37186 مونيا حمدى فواد محمد حسي 
مونيكا عيد شكرى برسوم37187
ىم احمد محمد عبد الباسط37188
ف عبد الحميد عبد هللا37189 ىم اشر
 الشيخ37190

ى
 حامد الدسوق

ى
ىم الدسوق

ىم ايمن عبد الصمد السيد37191
ىم راضى ابراهيم عبد الحميد37192
ىم رجب احمد عبد الموىل37193
ىم سيد عيد حموده37194
ىم سيف ماضى فضل رجب37195
ىم شعبان السيد عبد الرحيم37196
ىم عبد الفتاح محمد عىل محمد37197
ىم عبد المجيد محمد عدىل حجازى37198
ىم عالء اسماعيل مصطفى37199
ىم عالء عبد المطلب عرانى37200
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ىم عالء محمد المرصى محمد37201
ىم عىل احمد شعراوى37202
ىم عىل السيد كتانه37203
ى عبد المومن المرىس37204 ىم عوضي 
ىم محمد عبد الحميد محمد خاطر37205
ىم محمد عبدالحميد سعيد مصطفى37206
ىم محمود سيد هريدى37207

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 

كشف حضور وانرصاف الفرقه االوىل انتساب جامعه حلوان
asmaa      (105) لجنه2021 / 2020 مستجد  للعام الجامىع 

كليه الحقوق



ىم محمود عبد العظيم رجب37208
ىم منترص رفاىع محمود ابوليله37209
 كمال الدين احمد 37210

ى
ىم هان

 محمد جمال الدين محمد37211
ى
ىم هان

مياده احمد عبد المنعم احمد 37212
مياده احمد عبدالشكور احمد 37213
ف راضى السقىط37214 مياده اشر
مياده جمال عثمان عبد ربه37215
يف37216 مياده جمال عىل شر
مياده جمعه شعبان احمد 37217
مياده سعيد عمر سعيد37218
مياده سيد عىل خطاب37219
مياده مىح احمد مىح اصالن37220
مياده نادر طاهر محمود37221
مياده وليد مصطفى كامل37222
ميار احمد سيد محمد37223
ف عىل محمد عىل37224 ميار اشر
ميار حمدى فوزى عبد التواب37225
ميار حنفى عزوز عىل37226
ميار زهرى ثابت زهرى37227
ميار سمي  كمال عبد الحفيظ37228
ميار سيد سالمه سالم37229
ميار عادل محمد مصطفى صقر37230
ميار عمر عبدالحميد محمد37231
ميار ماجد محمود عىل سالمه37232
ميار محمد رمضان احمد محمد37233
ميار محمد عليوه محمد37234
ميار محمد كمال محمد عبد هللا37235
(محول  )ميار محمد محمد منصور 37236
ميثاق محمد حمدى الجوهرى37237
ميخائيل عاطف فايق خليل37238
ا عبد الفتاح فاروق الحلو37239 مي 
ا ماجد نصىح شكرى37240 مي 
ا ماهر نبيل يعقوب37241 مي 
انا خالد مكرم محمد البديىل37242 مي 
فت يىح بدران حافظ37243 مي 
نا احمد محمد الزمر37244 مي 
ف عيىس قلدس37245 نا اشر مي 
نا انور صبىح ايوب37246 مي 
نا ايهاب محمد مقبول37247 مي 
نا جمال انور عىل37248 مي 
نا حسن محمد حسن ابو الخي 37249 مي 
ى سعد محمد37250 نا حسي  مي 
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نا فايز فرج غندور سوريال37251 مي 
نا محمد عبد الفتاح محمد37252 مي 
نا محمد محمود عبد الكريم37253 مي 
نا محمد هالل رمضان37254 مي 
نا نبيل محمد عبد الحكم37255 مي 
نا وائل نبيه منصور37256 مي 

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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ى مشيل صبىح قرقار37257 مي 
يت وديع شكرى يمبى37258 مي 
ميشه احمد محمود هريدى37259
يال37260 ى حليم واصف غيى ميالد صيى
ميمار احمد شحاته عىل37261
ف ذىك توفيق37262 مينا اشر
مينا امي  القس فيلبس ميالد37263
مينا جاد الرب راغب حنا37264
مينا جرجس تقاوى عطا37265
مينا رزق هللا جرجس حبييب عبد المسيح37266
مينا سامح نجيب كامل37267
مينا سعد منصور عطا37268
مينا سمي  نظي  جرجس37269
مينا لويس ندها شنوده37270
مينا مراد ميالد فهيم37271
مينا ميالد سعيد عيىس37272
مينا نارص عياد نصىح عوض37273
وس37274 مينا نبيه صديق تاورصى
مينا وليد زكرى غاىل37275
ناخى احمد محمد محمد سليمان37276
ناخى عادل ناخى لمىع حنا37277
نادر السيد عبد المنعم محمد37278
نادر سمي  محمد عبد الرحيم37279
ى37280 نادر سمي  يحب  حسي 
نادر سيد شعبان عبد الخالق37281
نادر مجدى عباس اسماعيل37282
نادر مجدى عبد اللطيف ابراهيم عىل37283
نادر محمد سيد جنيدى37284
نادر محمد عزيز بشي 37285
نادين خالد محمد عبد الونيس37286
نادين رضا حمدى رمضان37287
نادين رضا محمود معاز37288
نادين عبد الحميد محمد عبد الرحيم37289
نادين مجاهد مجاهد مجاهد الطباخ37290
نادين محمد فوزى عبد الخالق37291
ى37292 ناديه جمال خميس حسي 
ناديه صالح احمد ابو بكر37293
ناديه طارق كمال عالم رشوان37294
ناديه عطيه حسن عطيه37295
ناديه محمد محمد محمد سليم37296
ناردين استفانوس مصبح رمله37297
ناردين شحاته رمزى حزين37298
ناردين عماد ساىم اسعد37299
ناريمان ابراهيم محمود فيصل37300
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ناريمان مسعود عبد الحليم معوض37301
 سعيد جمال37302

ى
ناريمان هان

نارص عبد الحميد عىل عبد الحميد37303
نانىس احمد خلف حفناوى37304
نانىس احمد سعد ابراهيم 37305

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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ف عبد الفهيم عبد الباسط37306 نانىس اشر
نانىس ايمن خلف محمد احمد 37307
نانىس خالد السيد حمزه37308
نانىس سيد عبد العال سيد37309
نانىس سيد عيىس حميده37310
نانىس طه بدوى عىل37311
نانىس عبد العزيز احمد عبد العزيز37312
ى بخيت عوض37313 نانىس عزت ميى
نانىس مجدى محمد حامد37314
نانىس محمد عبد السميع حنفى37315
نانىس نادى سيد سالمه37316
نانىس نزيه عىل احمد 37317
نانىس نشات كمال رشدى37318
نانىس يىح بكرى محمد37319
ى طه محمد خالد37320 ناهد حسي 
ناهد عبد العزيز سعد عطيه37321
ناهد محمد عىل عبد المجيد الكوىم37322
ناهد محمود محمد عبد العال37323
نبيل سعيد سيد سليمان37324
نبيل محمد عبد هللا عطوه37325
نبيل نبيل عبد السالم السيد مصيلىح37326
نبيل وليد نبيل عبد الفتاح37327
نجاه ابراهيم احمد مصطفى37328
نجاه احمد محمد حسن محمد خرصى37329
نجاه السعيد محمود محمد37330
(ت ش ف)نجالء نارص محمد احمد 37331
نجوى احمد محمد ابراهيم 37332
نجوى عبد الرحيم عبد الروف ابو الوفا37333
نجوى موىس جمعه مهبى37334
ندا ربيع احمد محمد37335
ندا ربيع عيد ربيع37336
ندا رضا محمد يوسف37337
ندا سعيد احمد عبد الحميد37338
ى37339 ندا سيد عدىل محمد حساني 
ندا عصام فاروق عبد العزيز37340
ندا عىل محمد الوكيل37341
ندا مجدى فتىح احمد 37342
ندا محمود محمد ابو سنه37343
نداء احمد فريد عبد هللا37344
ندى ابو زيد صقر ابو العال37345
وت37346 ندى احمد ابراهيم احمد حيى
ندى احمد ابو الوفا احمد 37347
ى عبد اللطيف37348 ندى احمد حسي 
ندى احمد سعد قنوش37349
ى37350 ندى احمد سيد احمد حسي 
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ندى احمد عىل جمعه37351
ندى احمد عىل عبد المقصود سليم37352
ندى احمد كامل عبد الرحيم37353
ندى احمد محمد احمد 37354
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ندى اسامه احمد حسن عىل37355
ندى اسماعيل كامل اسماعيل السعودى37356
ف ابراهيم عىل سالم37357 ندى اشر
ف عبد الىح عبده37358 ندى اشر
ف عبد الروف محمد37359 ندى اشر
ندى السيد ابراهيم السيد37360
ى37361 ندى السيد فتىح شيى
ندى السيد محمد عبد الرحمن37362
ندى ايمن هندى محمود37363
ندى جرجس ابراهيم بطرس37364
ى عبد السالم37365 ندى جمعه عشر
ندى حسام سعيد ابراهيم 37366
ندى حسان جمال حسن ليبى37367
ندى حسن عبد الحليم فهيم37368
ى37369 ى جمال الدين حسي  ندى حسي 
ى عبد العزيز موىس37370 ندى حلىم حسي 
ندى حمدى بهجت احمد 37371
ندى حميده محمد الصاوى عبيد37372
ندى حنفى محمد مختار عبد هللا37373
ندى خالد عبد اللطيف احمد عطيفى37374
ندى خالد محمد شحاته37375
ندى خالد مصطفى حافظ37376
ندى رافت عبد العزيز عىل37377
ندى رجب عبد العاىط حسن37378
ندى رمضان محمد كمال عثمان37379
ندى ساىم اسماعيل السيد ابراهيم 37380
ندى سعد عبد اللطيف عبد العال37381
ندى سعيد زىك عدوى37382
ندى سعيد عىل محمد مهران37383
ندى سيد احمد محمد شحاته37384
ندى سيد حسن محمد عىل37385
يف مصطفى محمود37386 ندى شر
ندى شعراوى محمد عبد الرازق37387
ندى صابر ابو شيــــع ابراهيم 37388
ندى صابر حسن عبد الوهاب37389
ندى صابر محمد ابراهيم 37390
ندى طلعت عبد الغفار محمود37391
ندى عادل احمد خالد القلش37392
ندى عادل عبد الحميد حسن37393
ندى عادل محمود احمد 37394
ندى عاصم عبادى االمي 37395
ندى عبد اليى سميح عبد اليى محمد37396
ندى عبد القادر محمد ابراهيم شلبى37397
ندى عبد اللطيف احمد صبح37398
ندى عبد النارص حامد عىل37399
ندى عثمان محمد عىل37400
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ندى عصام شعبان عبد المحسن37401
ندى عالء الدين محمد اسماعيل محمد37402
ندى عالء عرفان عىل سليم37403
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ندى عىل عبد الحميد عىل37404
ندى عماد الدين عبد هللا السيد37405
ندى فاوى عبد الفهيم محمد37406
ندى قدرى عابدين محمد37407
ندى ماهر احمد عبد اليى37408
ندى محسن السيد عبد الشهيد فرج37409
ندى محسن عزام سليمان37410
ندى محمد ابراهيم عىل37411
ندى محمد ابراهيم محمد37412
ندى محمد احمد عىل37413
37414

ى
 الدسوق

ى
ندى محمد بسيون

ندى محمد جمال فتىح37415
ندى محمد جوده عبد الجليل37416
ندى محمد حمدان مصطفى احمد 37417
يس سليمان37418 ندى محمد سيد عيى
 احمد 37419

ى
ندى محمد شوق

ندى محمد صديق خليفه37420
ندى محمد عبد القادر محمود37421
ندى محمد عثمان عبد العال37422
ندى محمد عىل عبد المنعم37423
ندى محمد فواد عبد النعيم عبد الحليم37424
ندى محمد كمال ابراهيم ابراهيم 37425
ندى محمود احمد احمد 37426
37427

ى
ندى محمود ربيع صوق

ندى محمود فرج السيد37428
ندى مىح الدين كمال الدين توفيق37429
ندى معروف جوده محمد جوده37430
ندى منصور عبد الحميد محمود37431
ندى ناخى كامل ابراهيم 37432
ندى نارص حسن عىل37433
ندى نارص محمد محمد عيد اروس37434
ى حموده37435 ندى نبيل ابو الحسي 
ندى نبيل محمد عيىس37436
ندى نور الدين ابراهيم اسماعيل ابراهيم 37437
ندى وائل محمد سند37438
ندى وليد عىل مصطفى37439
ندى ياش عبد الموجود احمد 37440
نرفانا عالء الدين احمد عبد اللطيف37441
ى ابراهيم زىك رجب37442 نرمي 
ى احمد حمدان عوده37443 نرمي 
ى احمد سعد عوض37444 نرمي 
ى احمد عىل محمد37445 نرمي 
 مهبى37446

ى
ف شوق ى اشر نرمي 

ى اسماعيل محمد37447 ى حسي  نرمي 
ى خالد عويس عبد العزيز37448 نرمي 
ى عادل رجب عبد هللا37449 نرمي 
ى عبد الحكيم محمد يوسف37450 نرمي 
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ى معمر عبد النبى محمد37451 نرمي 
ى هشام سيد حسن37452 نرمي 
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نزيه هشام محمد السيد37453
نشين حسن عبد الحكم محمود العطفى37454
نشين عصام عبد الكريم يوسف محمد37455
نسمه احمد سيد احمد 37456
نسمه بدوى عىل بريره37457
نسمه حسن ابراهيم محمد حسن37458
نسمه خالد حسن عبد الرحمن37459
نسمه شافىع محمد عبد الرازق37460
نسمه محمد عبد الفتاح عبد العزيز37461
نسيبه هشام مدبوىل محمدين37462
نعمات امراجع صليب حنا37463
نعمات سعيد بدراوى محمد37464
نعمات كرم حسبى فانوس37465
نعمات مصطفى حفىطى محمد37466
نعمه احمد صالح وراد37467
نعمه شعبان محمد سلومه37468
نعمه طارق ابراهيم محمد37469
نعمه هشام فوزى السيد37470
نغم عصام الدين مصطفى مسعد37471
نغم ماهر احمد ابراهيم 37472
نغم مدحت محمد محمد مصطفى37473
نغم نبيل فتىح السيد37474
نغم ياش محمود شكرى37475
ى باىه محمد السمان37476 نفي 
نهاد سيد ثابت شحان37477
ت عرفه37478 نهاد فريد خي 
نهال احمد محمد سليمان37479
نهال عىل حسن محمد37480
نهله عبد النارص عبد الواحد مرصى37481
نىه احمد المحمدى احمد 37482
نىه احمد حسن محمد عىل37483
نىه احمد سعيد يونس37484
نىه احمد محمد السيد37485
نوال حسام سيد عبد الحليم37486
نوال سعد عبد الرحمن معداوى37487
نوال سعيد محمد حنفى حافظ37488
نوال محمد عشماوى يوسف عشماوى37489
نوال محمود عىل عبد العاىط37490
نور احمد نرص محمد موىس37491
نور الدين اسالم فهىم عبد الواحد37492
ف محمد حامد37493 نور الدين اشر
نور الدين حسن محمد حسن37494
نور الدين خالد نرص اسماعيل37495
نور الدين سيد عبد العال سيد37496
نور الدين عصام ناخى دله37497
نور الدين محمد عبد الصمد اسماعيل37498
نور الدين محمود موىس عبد هللا37499
نور الدين وائل هالل نرص السيد الضامن37500
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نور المليىحى محمود مليىحى37501
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نور الهدى خالد محمد عىل عىل سعودى37502
نور الهدى عماد عبد هللا محمد السيد37503
نور الهدى محمد رمضان عبد الحميد37504
نور ايمن عبد المنعم عىل37505
نور ثروت طلعت خميس37506
نور حمدى سيد عىل جاد هللا37507
نور سامح الديسىط احمد 37508
نور سيد مجاهد حسن37509
(مستجد بعذر  )نور ضياء محسن صالح 37510
نور عبد النارص عبد المنعم احمد 37511
نور محمد احمد احمد 37512
نور محمد جمال الدين احمد عيد37513
نور محمد عادل عبد الواحد محمد37514
نور محمد فتىح توفيق محمد37515
نور هشام ابراهيم احمد مرىس37516
نور وليد توفيق محمد37517
نورا ابراهيم سالم سليم37518
نورا احمد المحمدى احمد 37519
ف شفيق مصطفى شحاته37520 نورا اشر
نورا انور بيوىم عبد النبى37521
نورا ايمن هالل احمد 37522
نورا ايهاب سيد سيد ابراهيم 37523
نورا خالف منصور ابراهيم 37524
نورا صابر محمد النبوى37525
نورا عصام عطا عبد الفضيل37526
نورا عصام كمال الدين عبد السالم37527
نورا عىل عبد الحميد يونس37528
نورا عىل عبد الصمد عىل37529
نورا عىل فتىح عبد الحميد37530
نورا عويس احمد حسان37531
نورا عيد عبد الخالق عبد التواب37532
نورا فيصل محمد عبد الموجود37533
نورا محروس عيىس سيد37534
نورا محمود محمد عطيه37535
نورا نارص عىل ابو الليل37536
نورا ياش شندى محمد عوض37537
نوران احمد رجب جابر غريب37538
ف ابراهيم محمد رمضان37539 نوران اشر
ف كرم عبد العزيز37540 نوران اشر
ى عبد الهادى37541 نوران بهاء امي 
بيبى37542 نوران حمدى احمد محمد الشر
نوران خالد حسن فهىم37543
نوران رياض عرنى رياض37544
نوران سامح محمد ابوشيــــع37545
نوران طارق ابو العال قاسم37546
نوران ماجد محمد حسن البنا37547
نوران محسن حسن السيد حمزه37548
37549

ى
نوران محمد احمد بسيون

نوران محمد احمد عبد الهادى ميال37550

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
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ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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كليه الحقوق



نوران محمد عبد الحميد محمد37551
نوران محمد عىل محمد جمال الدين37552
نوران محمد نزيه محمد37553
نوران محمد نورالهادى محمد37554
نوران نارص ذىك محمود37555
نوره عثمان عبد الحميد خليفه37556
نوره محمد عبدالحميد احمد 37557
نوره محمود محمد ابراهيم 37558
نورهان ابراهيم امام احمد 37559
نورهان ابراهيم عبد الموجود محمود37560
نورهان ابراهيم عثمان حامد37561
نورهان احمد السيد فرج37562
نورهان احمد حامد محمود37563
نورهان احمد حنفى محمود37564
نورهان احمد رجب عويس برهان37565
 عابد محمد37566

ى
نورهان احمد قرن

نورهان اسامه حمدى عبد المجيد37567
نورهان اسماعيل محمد احمد 37568
ف سعيد محمد37569 نورهان اشر
ف عبد الجواد حامد37570 نورهان اشر
نورهان ايمن حسبى عبد المنصف37571
نورهان ثروت فرحان عىل37572
نورهان جمال سلطان محمد حسن37573
نورهان جمال عبد العظيم ابراهيم 37574
نورهان حسام فهىم محمود37575
ى فوزى عبد الوهاب37576 نورهان حسي 
نورهان حمدى احمد عبد الغبى37577
نورهان خالد حمد عبد التواب37578
نورهان خالد صالح الدين كامل37579
نورهان خالد ليبى احمد 37580
ى37581  امي 

نورهان خالد ماضى
نورهان خرصى عبد القادر خرصى37582
نورهان رزق عبد الحكيم احمد 37583
نورهان رضا عبد العزيز محمد قنديل37584
نورهان سعودى ربيع سعودى37585
نورهان سمي  سليمان محمد37586
نورهان سيد احمد سيد37587
نورهان سيد عواد سيد محمد شلبى37588
يف عىل مصطفى37589 نورهان شر
نورهان شعبان البدرى ابراهيم 37590
نورهان شعراوى محمد محمد37591
ي توفيق احمد 37592

ى
نورهان شوق

نورهان صالح محمد ابراهيم 37593
نورهان عادل جوده محمد عليوه37594
 محمد حسن37595

ى
نورهان عادل دسوق

 عبدالشكور37596
ى
نورهان عادل صدق

نورهان عادل محمد محمد37597
نورهان عاطف احمد فريد حسن الخطيب37598
نورهان عبد االله احمد محمود37599
نورهان عبد الحميد احمد عبد الحميد37600
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كشف حضور وانرصاف الفرقه االوىل انتساب جامعه حلوان
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االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
نورهان عبد العظيم محمود عبد العظيم37601
نورهان عبد هللا محمد احمد 37602
نورهان عبد المحسن محمد محمد ابراهيم 37603
نورهان عصام سيد ابراهيم 37604
نورهان عصام شعيب عبد المجيد37605
نورهان عالء ابراهيم محمود المرصى37606
نورهان عالء الدين حامد شاكر عىل حسن37607
نورهان عالء الدين حسن محمد37608
نورهان عالء عبد الحميد سهل37609
نورهان عمر حامد محمد37610
نورهان عيد جمعه احمد 37611
نورهان فتىح احمد عىل محمد37612
(محول  )نورهان محروس حسن محمد 37613
نورهان محمد اسعد سيد عىل37614
نورهان محمد شفيق عبدالحكيم37615
(ت ش ف  )نورهان محمد عبد الرحيم عىل 37616
نورهان محمد عبد اللطيف محمد37617
نورهان محمد عبد المنعم سيد37618
نورهان محمد عبدالغبى عبدالمجيد37619
نورهان محمد عيد محمد37620
نورهان محمد محمود محمد احمد 37621
نورهان محمد مصطفى العمروىس37622
نورهان محمد مصطفى عبد السالم37623
ى مقلد37624 نورهان محمود ابراهيم حسي 
نورهان محمود عبد الرازق وهبه37625
 عبد العزيز37626

ى
نورهان مدحت شوق

نورهان ممدوح ربيع فهيم حماد37627
ار السيد محمود37628 ى نورهان مي 
ى37629 نورهان نادر عبد الغبى امي 
نورهان نارص احمد سيد37630
نورهان نارص محمد عبد العلىم37631
37632

ى
نورهان نارص محمد عىل مصطفى السعدن

نورهان نارص محمود احمد عيساوى37633
نورهان نارص محمود عبد العال37634
نورهان نبيل محمد يوسف عبد هللا37635
نورهان نرص رمضان السيد37636
 عبد الحميد عبد الرحمن37637

ى
نورهان هان

 عبد الهادى عىل37638
ى
نورهان هان

نورهان وجدى حامد عبد الونيس37639
نورهان ياش محمد اسماعيل37640
نورهان يوسف كامل عبد الغبى مصطفى37641
نورين محمود رشاد محمود37642
نوسه الركيب سيد عبد الوهاب37643
ى محمد ذىك محمد37644 مي  ني 
ى حسن طاهر37645 ه احمد حسي  ني 
ه احمد محمد احمد 37646 ني 
ه عادل ابو زيد عبد الرحيم37647 ني 
ه عصام ابراهيم احمد 37648 ني 
ه محمد عبد الخالق ابراهيم ابوالعال37649 ني 
ه محمد عبد المنعم محمد37650 ني 

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
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االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
ه محمد عىل محمد37651 ني 
 متوىل عثمان37652

ى
هاجر ابراهيم الدسوق

هاجر ابراهيم سعيد سالم37653
هاجر ابو الحارث عبد هللا ابو الحارث37654
هاجر احمد عىل احمد 37655
ى37656 هاجر احمد محمد الشي 
هاجر احمد يىح عبد هللا37657
ف فتىح محمد37658 هاجر اشر
ف فوزى عمران37659 هاجر اشر
ي عطيه37660 ف محروس مليىحى هاجر اشر
ف مصطفى محمود سالم37661 هاجر اشر
هاجر السيد زينهم قطب37662
هاجر انور صالح عبدالسالم37663
هاجر ايمن محمد زغلول37664
هاجر تامر سيد محمد37665
هاجر حافظ بدر حافظ رضوان37666
هاجر حسن عبد العزيز عبد البصي  احمد 37667
هاجر حسن محمد سيد37668
ى محمد عبد اللطيف37669 هاجر حسي 
هاجر حمدى حامد احمد بدير37670
هاجر حواش خميس حواش37671
هاجر خالد حسن احمد 37672
هاجر خالد عبد المنعم محمد37673
هاجر خالد عطيه احمد عبد الواحد37674
هاجر خالد محمد احمد 37675
هاجر رافت جاد الرب السمان37676
هاجر رمضان السيد محمد37677
هاجر ساىم حماده ابوالحمد37678
هاجر سعد محمد السيد37679
هاجر سيد متوىل السيد احمد 37680
هاجر سيد محمد احمد 37681
هاجر سيد محمدين احمد 37682
ى محمد عبد القادر37683 هاجر صيى
هاجر طارق ابراهيم محمد37684
هاجر طارق محمد محمد ابراهيم 37685
هاجر طه رجب معوض37686
هاجر عادل محمود ابراهيم 37687
هاجر عاطف عبد الراضى ابوالوفا37688
هاجر عاطف عرنى عبد هللا37689
هاجر عبد الباسط طه الفارس37690
هاجر عبد الحارث محمود محمد37691
هاجر عبد العزيز فضل احمد 37692
هاجر عبد هللا عاشور عبد العزيز البساس37693
هاجر عبد هللا محمد مصطفى عماره37694
هاجر عبد النارص راشد حمزه37695
هاجر عبد النعيم عبد الرسول عبد النعيم37696
ى37697 هاجر عزىم صالح حسي 
هاجر عالء الدين عبد السميع الحنفى يىح37698
هاجر عىل زىك احمد 37699
هاجر عىل عبد الجواد عىل37700
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1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

ين  : عدد الحاضن
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االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
هاجر عىل محمد عىل37701
هاجر عيد رزق محمد رزق37702
هاجر غريب السيد صادق احمد 37703
هاجر فضل هللا محمد احمد 37704
هاجر كامل مطاوع شحات37705
هاجر كرم عدىل محمد زيدان37706
هاجر كمال احمد خليل احمد 37707
هاجر مجدى قنصوه المصيلىح37708
هاجر محسن حامد السيد37709
هاجر محسن عطيه احمد 37710
هاجر محمد ابو المجد محمد37711
هاجر محمد احمد محمد37712
يل37713 هاجر محمد سعيد جيى
هاجر محمد سليمان محمد37714
ى جوده الشتورى37715 هاجر محمد عشر
ى37716 هاجر محمد عىل حسي 
 سيد37717

ى
هاجر محمود قرن

هاجر مدحت ابراهيم عىل السيد عباده37718
هاجر مصطفى حنفى محمود37719
هاجر مصطفى فاوى اسماعيل37720
هاجر ممدوح فرحات عىل37721
ى عيد محمد37722 هاجر نارص صيى
 حسبى عواد37723

ى
هاجر هان

 فاروق عبد الوهاب37724
ى
هاجر هان

هاجر هشام محمد شندى37725
هاجر هشام محمد عبد الحميد37726
هاجر هالل محمد سيد37727
هاجر يوسف اسماعيل سيد احمد 37728
هادى احمد فتىح رجب37729
هادى السيد محمد سعيد37730
هادى رجب حسن عمرو جاد37731
هادى رجب عكاشه ابراهيم 37732
هادى رشاد هالل محمود37733
هارون صالح فوزى محمد37734
هاشم عالء احمد زىك حمزه37735
هاشم ماخ زىك احمد محمود37736
هاله حنفى عبد العزيز محمد37737
هاله رمضان الديب محمد37738
هاله عاشور رمضان احمد سيد37739
هاله كمال عبد الرحيم احمد عبد العال37740
هاله ياش محمد ابوجيى عبد الرحمن37741
 جمال محمد محمد احمد 37742

ى
هان

 عادل فكرى شنوده37743
ى
هان

 عالء شكرى صادق37744
ى
هان

 كرم فرج وهيب37745
ى
هان

 محمد راشد ابو زيد37746
ى
هان

هانيا خالد مغاورى احمد 37747
هايدى احمد عزت دردير37748
هايدى اسامه ابراهيم اسماعيل37749
هايدى السيد عبدالعزيز السيد37750

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
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كشف حضور وانرصاف الفرقه االوىل انتساب جامعه حلوان
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االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
ى37751 هايدى طارق السيد حسي 
هايدى عادل فكرى شنوده37752
هايدى عصام ابراهيم محمد37753
هايدى عمرو الغندور يوسف37754
هايدى محمد احمد فريد37755
ى محمد مدبوىل37756 هايدى محمد حسي 
هايدى محمد يوسف سيد37757
هايدى مدين محمد حسن احمد 37758
هايدى مصطفى محمود احمد 37759
هايدى نشات ميالد حنا37760
هايدى نرص سليمان عشماوى37761
هايدى هشام محمد سيد37762
هبه ابراهيم احمد حلىم37763
ف احمد عىل37764 هبه اشر
هبه السيد عبد التواب توفيق37765
هبه هللا ايهاب محمد عىل عيىس37766
هبه هللا عىل عبد الوارث عىل37767
هبه هللا محمد عبد الواحد محمد37768
ى عبد الحفيظ37769 هبه هللا موىس صيى
هبه جابر محمد حسن37770
هبه خلف عبد الرحيم عىل37771
هبه سالم ابراهيم حسام37772
ى37773 هبه سعد الدين سيد ياسي 
هبه سعيد عبد هللا قطرى37774
هبه طارق احمد السيد37775
هبه طارق سيد محمد شناوى37776
هبه عادل عبد المنعم محمد37777
هبه عاطف ابراهيم عىل37778
هبه عبد الباسط احمد عبد الباسط37779
هبه عماد محمد عبده ابراهيم 37780
هبه مكرم مصطفى عبد العزيز37781
هدى ابراهيم سالم محمود37782
ي37783

ى
هدى احمد احمد دسوق

هدى احمد بركات عمار37784
ف عبد الحليم عبد اللطيف37785 هدى اشر
ف محسب عبد العزيز37786 هدى اشر
هدى ايمن عبد المنعم السيد37787
هدى خالد عبد المجيد عبد اليى37788
ى فرج محمود محمد37789 هدى خي 
هدى راىم فتىح عباس37790
هدى سعيد محمد محمود37791
هدى طارق مصيلىح محمد37792
هدى عادل ابو المجد عبد القادر37793
هدى عادل محمد عبد الحميد37794
هدى عبد الحميد حسن عبد الحميد37795
هدى مجدى فرغىل عبد المعبود37796
ى37797 هدى محمد سيد حسني 
هدى محمد عامر عىل37798
هدى محمد معوض حسن ابراهيم 37799
هدى محمود سعيد محمود37800
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االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
هدى نجاح غريب محمد37801
هدير ابراهيم بدرى عىل37802
هدير اسامه ابراهيم عبد الحميد37803
هدير السيد عبد العال عطيه37804
هدير ايمن سليمان عوده محمد37805
هدير جابر عبد هللا جابر37806
هدير رفعت عبد القادر محمد37807
هدير زغلول ربيع ابو حامد37808
هدير سمي  فوزى تناغو37809
هدير شعبان رجب عثمان37810
ى37811 هدير صبىح عبد هللا حسي 
37812

ى
هدير طارق السيد قرن

هدير طارق شعبان عبده37813
هدير محمد احمد عبد الفتاح37814
هدير محمد احمد محمد37815
ف37816 هدير محمد سيد سعيد مشر
هدير محمد فتىح عبد التواب37817
 رمضان حنفى37818

ى
هدير هان

هشام احمد النونى محمد37819
هشام احمد ايوب سليمان37820
هشام احمد ثروت محمد احمد 37821
هشام ايمن حسن عىل ابراهيم 37822
هشام تحيف دياب عىل37823
هشام حامد جاد هللا حامد37824
ى حامد عبد الفتاح37825 هشام حسي 
هشام صابر جمعه اسماعيل37826
هشام صبىح سيد عبد الفتاح37827
هشام عبد هللا احمد محمد37828
هشام عبده محمد عبد المقصود37829
هشام عزت طه طه جاد هللا37830
هشام عىل هاشم عىل37831
هشام عمرو فاروق ابراهيم 37832
هشام كمال الدين حامد عبد اللطيف37833
هشام محمد سليمان محمد37834
هشام محمد عباس بدوى محمد37835
هشام محمود سعد ابراهيم 37836
 طلعت امام37837

ى
هشام هان

هالنا عماد فهىم جاد خليل37838
همسه عبد المنعم ابراهيم 37839
همسه محمد عبد الموجود شعبان37840
همسه هدايه سعد ابراهيم 37841
هنا ابراهيم محمد احمد 37842
هنا احمد حمدى قطب37843
يف محمد محمود احمد بدر37844 هنا شر
هنا عادل سعيد حسن عبد الحميد37845
هنا محمود طرفاوى فرغىل محمد37846
هناء فايز ابراهيم يوسف37847
 عويس37848

ى
هناء فتىح علوان

 عبد الحسيب37849
ى
هناء مصطفى قرن

هند حمدى احمد حامد37850

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

ين  : عدد الحاضن
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هند سمي  محمد عبد الدايم37851
هند نبيل عىل نجيب37852
هويدا الشافىع طه حسن37853
هيام احمد عمر سبع37854
هيام عىل طه عىل37855
ى37856 هيام محمد عبد القوى اليى
هيالنه فايز تادرس عطيه37857
هيماء جمال عىل الدين جالل37858
وائل عبد العال خلف محمد37859
وجدان رفعت احمد رفعت37860
وحيد حسن توفيق حسن37861
وداد رزق محمد رزق37862
وك الزواوى37863 وداد طه مرىس ميى
ورده سعيد محمد السيد37864
وسام عبد الحليم محمد عبد الحليم37865
وسام مصطفى محمود احمد 37866
بيبى37867 وسام ياش محمد الشر
37868

ى
وصال محمد محمد عبد الباق

وعد سيد شعبان خلف37869
ى احمد السيد37870 وعد صيى
وعد عبد الرحمن عبد الرحيم اسماعيل37871
وعد محمد خلف خلف هللا37872
وعد وائل سيد احمد 37873
وفاء احمد اسماعيل محمد37874
وفاء سمي  كمال محمد37875
وفاء فادى مكرم حمايه37876
وفاء محمود سيد عيد ابوزيد37877
وفاء منصور حميده طاهر حميده37878
وفيق محمد وفيق محمد37879
والء احمد عبد الفتاح محمد37880
والء احمد عبد الوهاب حافظ37881
والء خالد موىس محمد عثمان37882
 عبد الموجود37883

ى
والء سيد دسوق

والء عبد المحسن خليل سيد37884
والء هشام السيد السيد ابراهيم 37885
وليد احمد سعد احمد 37886
وليد جمال زىك محمد37887
وليد خالد سيد احمد 37888
وليد خالد صالح ابراهيم 37889
وليد خالد عبد العزيز خليل37890
وليد خالد عبده عابد37891
وليد شحات صالح حامد37892
ماوى37893 وليد محمد عبد هللا محمد اليى
وليد محمود زىك محمد37894
ى حسن37895 يارا احمد ابو العني 
يارا احمد عبد هللا احمد 37896
يارا السيد محمد السيد حسن37897
يارا تامر عيد محمود37898
يارا حاتم محمد عبد العزيز37899
يارا خالد خليل يوسف محمود37900

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي  ين  : عدد الحاضن
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يارا سعيد عبد القادر محمد37901
يارا سعيد هالل عويس37902
يارا سيد عطيه عىل37903
يارا سيد فتىح سيد37904
يارا سيد مصطفى عبد الوهاب37905
يارا طارق حسن محمد37906
يارا طه ابو العيون احمد ابو العيون37907
يارا عاطف عيىس عبد العظيم37908
يارا عبد الحافظ  فوزى محمد عىل37909
يارا عدىل عبد هللا بخيت37910
يارا عالء الدين عبد اليى عبد العال37911
يارا عيد عبد الستار ابراهيم 37912
يارا محمد اسماعيل هاشم37913
يارا محمد عبد الحميد رحوم37914
ى37915 يارا محمد عىل عبد المعي 
ى37916 يارا محمود عبد المنعم امي 
يارا مخلوف محمد عبد الهادى37917
 عفيفى37918

ى
يارا نارص دسوق

يارا هشام عطا هللا عبد الصبور37919
يارا وحيد سعد محمد37920
يارا ياش حسبى محمود37921
ياش اسماعيل فتىح اسماعيل37922
ف عبد الرحمن يونس قاقا37923 ياش اشر
ياش ايمن عباس محمد صالح37924
ياش بركات احمد بركات37925
ى حسن37926 ياش ثروت صيى
 عبد المقصود37927

ى
ياش جمعه عبد الباق

ى محمد سليمان37928 ياش خي 
ياش صابر السيد محمد37929
ياش عبد المجيد محمد حجاج37930
ياش عىل احمد عىل37931
ياش عماد عبد المنصف عبد الحميد37932
ياش محمد محمد حسن37933
ى37934 ياش محمد نجيب خميس حسي 
 عبد السالم37935

ى
ياش نادر ابراهيم الدسوق

ى ابراهيم محمد ابراهيم 37936 ياسمي 
ى احمد جمعه عبد السميع37937 ياسمي 
ى احمد شعبان محمد37938 ياسمي 
ى احمد صالح عبد الملك37939 ياسمي 
ى احمد عىل احمد 37940 ياسمي 
ى احمد محمد عىل37941 ياسمي 
ى احمد محمود احمد 37942 ياسمي 
ى ادهم محمد عبد المجيد فرج37943 ياسمي 
ى اسعد فرغىل محمد37944 ياسمي 
ى السيد مصطفى ابومندور37945 ياسمي 
ى احمد محمد صالح37946 ى تحسي  ياسمي 
ى جيى كامل جاد هللا37947 ياسمي 
 حبىسر صابر37948

ى
ى حامد وردان ياسمي 

ى حسن عطيه محمود37949 ياسمي 
ى عبد الواحد37950 ى امي  ى حسي  ياسمي 

ن  :عــــدد الغائبي 
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ى حماده احمد سيد37951 ياسمي 
ى خالد عىل محمد شعبان37952 ياسمي 
ى سعيد عبد الفتاح محمد محمد37953 ياسمي 
ى سعيد محمد عيىس37954 ياسمي 
ى سمي  عبد العظيم سعيد37955 ياسمي 
ى سيد توفيق السيد عويضه37956 ياسمي 
37957

ى
ى سيد عبد الحميد عبد الباق ياسمي 

يف صابر محمد عالم37958 ى شر ياسمي 
37959

ى
ى شعبان عبد اللطيف بسيون ياسمي 

ى شعبان محمد عبد العزيز37960 ياسمي 
37961

ى
ى صابر فهىم قرن ياسمي 

ى صبىح سيد احمد عىل37962 ياسمي 
37963

ى
ى طارق فاروق احمد القوق ياسمي 

ى طلعت الخطيب محمد محمد37964 ياسمي 
ى عادل عبد الفتاح شحاته37965 ياسمي 
ى عاطف محمد ذىك37966 ياسمي 
ى عبد العزيز محمد حامد37967 ياسمي 
ى عبد المنعم محمد عبد هللا37968 ياسمي 
ى عبد المومن عفيفى السيد37969 ياسمي 
ى عثمان فاروق احمد 37970 ياسمي 
ى عدنان عرفه محمد ابوعبد هللا37971 ياسمي 
ى عزت فتىح محمد37972 ياسمي 
ى عصام فتىح فهيم37973 ياسمي 
ى عالء الدين سيد سطوخ37974 ياسمي 
ى عىل بدر عىل37975 ياسمي 
ى عىل حسن عىل37976 ياسمي 
ى عىل محمد غنيم37977 ياسمي 
ى عمرو عبد الجواد محمود عىل37978 ياسمي 
ى عمرو منصور توفيق37979 ياسمي 
ى فرج عبدالحميد عىل ضاخ37980 ياسمي 
 ماهر سيد العرنى محمد37981

ى ياسمي 
ى محمد احمد حسن37982 ياسمي 
ى محمد بسام السيد احمد 37983 ياسمي 
ى محمد حامد منصور37984 ياسمي 
ى37985 ى السمي  ى محمد حسني  ياسمي 
ى محمد سعد محمد37986 ياسمي 
ى محمد سيد احمد منىس37987 ياسمي 
ى محمد صالح عيد محمد37988 ياسمي 
ى محمد مظهر محمد37989 ياسمي 
37990

ى
ى محمود محمد عبد الباق ياسمي 

ى مرىس سعيد مرىس37991 ياسمي 
وك37992  احمد ميى

ى مصطفى ياسمي 
ى37993 ى ممدوح عبد التواب حسي  ياسمي 
ى ممدوح عبد العاىط محمد37994 ياسمي 
يف هاشم37995 ى ناخى شر ياسمي 
ى نسهان مرزوق مهبى37996 ياسمي 
 محمود عبد العزيز37997

ى
ى هان ياسمي 

ى وحيد مغاورى عبد الحميد37998 ياسمي 
ى ياش مسعد محمد37999 ياسمي 
ياسمينا طارق ابو الحمد فرغىل38000

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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ياسمينا محمد احمد محمد عبد الباسط38001
ى رضا محمد عبده امام38002 ياسي 
ى عصام فتىح عبد الرحمن38003 ياسي 
ى عىل ابراهيم احمد 38004 ياسي 
ى قض السيد الهادى38005 ياسي 
يحب  خالد اسماعيل احمد 38006
يحب  سمي  صالح الدين محمد38007
يف محمد عبد الحميد القصاص38008 يحب  شر
يحب  طارق حلىم احمد 38009
يحب  عامر عبد النعيم محمود38010
 محمد38011

ى
يحب  عىل العنان

يحب  محمد عبد الهادى جمعه38012
يحب  محمد عىل ابراهيم 38013
يحب  محمود عبد هللا عبد الهادى38014
يحب  مصطفى زىك عبدالجواد38015
يشا اسامه بهاء الدين بركات38016
يشى جمال شعبان محمود38017
يشى عبد النارص يسن عبد هللا38018
يشى مدحت يشى ابو الريش38019
يشى هشام بدوى عىل38020
يشيه احمد محمود احمد 38021
يىسي سعيد زكريا نصيف38022
ى هشام محمد حمدى احمد حمدى38023 يسي 
يمبى احمد محمد عبد العزيز38024
يمبى تامر محمد عبد الحكيم شور38025
يمبى حاتم احمد احمد حجاج38026
يمبى رضا عىل عبد هللا38027
ى38028 يمبى سمي  حسن حسي 
يف مصطفى عز الدين38029 يمبى شر
يمبى عبد العزيز داود اسماعيل38030
يمبى عىل سعيد منصور38031
يمبى وائل محمد يوسف38032
يوانا ميالد عطا هللا صليب38033
يوساب ايهاب كامل اسحق38034
ف سعد يوسف38035 يوستينا اشر
يوستينا صبىح عزيز سعد هللا38036
يوستينا كامل حلىم كامل38037
يوستينا مكرم عزىم ساويرس38038
يوسف ابراهيم اسماعيل محمد38039
يوسف ابراهيم حسن احمد 38040
ى متوىل38041 يوسف ابراهيم حسني 
يوسف ابراهيم مسعود خليفه38042
يوسف ابو العال محمود احمد 38043
يوسف احمد ابراهيم ابراهيم محمد فراج38044
يوسف احمد ابراهيم اسماعيل38045
يوسف احمد ابراهيم حسن38046
يوسف احمد ابراهيم راتب احمد شي الدين38047
يوسف احمد السيد احمد عالم38048
يوسف احمد السيد احمد محمد الخياط38049

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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ي38050
بيبى يوسف احمد الهادى الشر
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يوسف احمد جمعه محمد38051
يوسف احمد حسن سليمان38052
يوسف احمد حسبى احمد عىل38053
ى حسن38054 يوسف احمد حسي 
ى عبده38055 يوسف احمد حسي 
ى محمد ابراهيم 38056 يوسف احمد حسي 
يوسف احمد رمزى عبد الحفيظ38057
يوسف احمد سعيد محمد الصواف38058
ى38059 يوسف احمد سليم حسني 
يوسف احمد صديق محمد محمد38060
يوسف احمد عبد الظاهر عبد هللا38061
يوسف احمد عىل عبد اللطيف38062
يوسف احمد محمد احمد شبانه38063
يوسف احمد ممدوح مصطفى38064
يوسف اسامه احمد احمد 38065
يوسف اسامه احمد عبد الجواد38066
يوسف اسامه انور توفيق احمد 38067
يوسف اسامه حسن عىل مصطفى38068
يوسف اسامه عبد الرازق محمد38069
يوسف اسعد يوسف احمد 38070
يوسف اسالم عبد القادر احمد 38071
ف صابر قاسم محمد38072 يوسف اشر
ف عبد اللطيف السيد38073 يوسف اشر
ف عبد المجيد عبد المقصود38074 يوسف اشر
ف فتىح شعبان38075 يوسف اشر
ف محمد رياض38076 يوسف اشر
يوسف السيد احمد محمد38077
يوسف السيد عبد الصبور عبد المعىط38078
ى38079 ى زىك امي  يوسف امي 
ى38080 يوسف ايمن حسن صيى
يوسف ايمن محمد مصطفى38081
يوسف ايهاب جاب هللا محمود38082
يوسف ايوب محمد محمود38083
ف الدين38084 يوسف بسام عبد العظيم شر
يوسف جرجس عطيه جاد الرب38085
يوسف جمال ابو العال عبد الرحمن38086
يوسف جمال احمد حماد38087
يوسف جمال احمد عبد الحليم38088
يوسف جمال زينهم اسماعيل38089
يوسف جمال عبد هللا عبد اللطيف38090
يوسف جمال عىل احمد 38091
يوسف جمعه خلف عباس38092
يوسف حاتم طه عبد هللا نرص38093
يوسف حازم فواد عبد الرازق38094
يوسف حرنى قصد هللا الياس غاىل38095
يوسف حسن احمد جمعه38096
يوسف حسن احمد زهران38097
يوسف حسن عبد الحميد ابوعياد38098

ين  : عدد الحاضن
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ى حموده38099 ى حموده حسي  يوسف حسي 
ى عبد الفتاح عيد38100 يوسف حسي 
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 عثمان38101

ى
يوسف حماده محمد قرن

يوسف حمدى بيوىم حسن38102
يوسف حنا ابراهيم حنا38103
يوسف خالد ابراهيم السيد38104
يوسف خالد احمد فرغىل السيد38105
يوسف خالد سيد حسن38106
يوسف خالد عبد العزيز سيد ابراهيم 38107
يوسف خالد عبد القوى عبد هللا38108
يوسف خالد عبد الموجود عبد الغبى38109
يوسف خالد محمد عبد السالم رضوان38110
ى محمد38111 ى امي  يوسف خي 
يوسف ربيع محمد عبد الحليم38112
 مغرنى38113

يوسف رجب عبد الراضى
يوسف رجب عبدالحميد حسن38114
يوسف رشوان عطيه يبى38115
يوسف رضا رمضان فتىح38116
يوسف رضا محمد صادق38117
يوسف رضا يوسف عبد المقصود38118
يوسف رعد حمزه عىل38119
يوسف رفاىع رمضان رفاىع38120
يوسف رفعت محمد قطب عىل سالم38121
يوسف رياض وهبه رياض38122
يوسف زىك زكيان شحاته38123
يال سمعان38124 يوسف زىك غيى
يوسف زين العابدين فتىح رياض38125
يوسف ساىم عبد هللا عبدالقادر سالم38126
يوسف سعد حامد محمد38127
يوسف سعد موىس جرجس38128
يوسف سعيد احمد عىل محمد38129
يوسف سعيد رجب محمد معروف خالف38130
يوسف سعيد محمد سليمان38131
يوسف سعيد محمد عىل38132
يوسف سليم اسماعيل عبد العال مريخه38133
ى حسبى38134 يوسف سمي  خبي 
يوسف سمي  شاكر سدره38135
يوسف سيد زمقان احمد خليل38136
يوسف سيد سعد عبد الكريم38137
يوسف سيد سيد يوسف38138
يوسف سيد عبد الفتاح زايد احمد 38139
يوسف سيد عبد المحسن سيد38140
يوسف سيد لطفى سيد38141
يوسف سيد محمد ابراهيم 38142
يوسف سيد محمد عبد الرحمن38143
يوسف سيد مسعود متوىلي38144
يوسف شلبى فرج محمد شلبى38145
ى عبد الغبى جمعه38146 يوسف صيى
يوسف صفوت حسن محمد38147

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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يوسف صالح ضوى احمد حسون38148
يوسف صموئيل فتىح صموئيل38149
يوسف ضياء عالم احمد 38150

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
يوسف طارق محمد عىل38151
يوسف طارق مصطفى البدر احمد 38152
يوسف عادل ابراهيم سليمان38153
ى محمد38154 يوسف عادل حسي 
يوسف عادل صبىح امام38155
 محمود38156

ى
يوسف عادل عبد الباق

يوسف عادل عبده محمد38157
يوسف عادل نرص الدين يوسف38158
يوسف عاطف حسن عطيه حسن38159
يوسف عاطف عبد هللا محمد رزق38160
يوسف عاطف فتىح لبيب عجايبى38161
يوسف عاطف محمد مرزوق38162
يوسف عبد التواب عبد الرازق عبد الوهاب38163
يوسف عبد الرحمن عبد هللا ابو شهبه38164
يوسف عبد العاىط فتىح رويىع38165
يوسف عبد هللا ادريس عبد الهادى38166
يوسف عبد هللا مبارز نرص38167
يوسف عبد النارص السيد محمود38168
يوسف عبده عبد الوهاب حسبو38169
(ت ش ف  )يوسف عزت السيد عبد المجيد 38170
يوسف عزت عطيه حبيب38171
يوسف عصام فاروق عباس38172
يوسف عصام محمد عبد الجواد38173
يوسف عصام ياقوت محمد38174
يوسف عالء الدين عبد الحميد االسالمبوىل38175
يوسف عالء محمد رفعت احمد 38176
يوسف عىل عبد القوى عىل38177
يوسف عىل عبده عىل حامد38178
يوسف عىل محمد عىل زين الدين38179
يوسف عىل مسعد عىل38180
يوسف عماد محروس ابو شيــــع38181
(ت ش ف  )يوسف عماد محمد ابراهيم 38182
يوسف عمرو احمد عبد العلىم38183
يوسف عيد رمضان حسن38184
يوسف فتوح خليفه محمد38185
يوسف فرحات محروس فرحات38186
(محول  )يوسف كامل عبد الخالق محمود 38187
يوسف كرم محمود عدىل38188
ى38189 يوسف كمال عباس شيى
يوسف ماهر عبد الاله قاسم عىل38190
يوسف ماهر فواد محمد38191
يوسف مجدى عوض كلىح38192
يوسف مجدى محمد الغريب محمد العبيدى38193
يوسف مجدى يوسف رضوان38194
يوسف محروس عبد المسيح يوسف38195
يوسف محسن محمود سعداوى38196

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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يوسف محمد ابراهيم عىل38197
يوسف محمد ابراهيم محمد38198
يوسف محمد احمد فراج38199
يوسف محمد السيد محمد ايوب38200

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
يوسف محمد امام رمضان38201
يوسف محمد انور محمد ذكرهللا سليمان38202
يوسف محمد بركات محمد عىل38203
يوسف محمد بيوىم شديد38204
يوسف محمد جابر محمد38205
يوسف محمد جمعه عبدالفتاح38206
يوسف محمد حسن اسماعيل38207
ى محمد حماد38208 يوسف محمد حسي 
يوسف محمد حمدان احمد 38209
يوسف محمد خميس محمد رضوان38210
يوسف محمد ربيع سيد احمد عبد المحسن38211
يوسف محمد رضوان محمود38212
يوسف محمد زين العابدين محمد سليمان38213
ى38214 يوسف محمد شى حسي 
ى حسن38215 يوسف محمد سعد حسني 
يوسف محمد سعد زغلول38216
يوسف محمد سيد محمود38217
يوسف محمد سيد مطاوع38218
يوسف محمد شندى محروس38219
يوسف محمد صالح الدين عىل همام38220
يوسف محمد صالح الدين محمد احمد38221
يوسف محمد صالح الدين مرىس محمد مرىس38222
يوسف محمد عبد الحفيظ خليل جمعان38223
(محول  )يوسف محمد عبد الحميد عبد الحميد 38224
يوسف محمد عبد الحميد محمد38225
(محول  )يوسف محمد عبد السميع محمد 38226
يوسف محمد عبد العال عىل38227
يوسف محمد عبد العزيز خليل38228
يوسف محمد عبد العظيم محمد38229
يوسف محمد عبد الفتاح عبد المنعم38230
يوسف محمد عبد اللطيف كامل38231
يوسف محمد عفيفى دومه38232
يوسف محمد عىل جمعه38233
يوسف محمد عوض هللا عبد الوهاب38234
يوسف محمد عوض هللا محمد38235
يوسف محمد فايد مقبول38236
يوسف محمد فواد مسعود38237
يوسف محمد فوزى محمد38238
يوسف محمد كمال احمد محمد علوان38239
يوسف محمد لطفى محمد البحراوى38240
يوسف محمد متوىل محمد السيد38241
يوسف محمد محمد محمد عىل38242
يوسف محمد محمود ابراهيم 38243
يوسف محمد محمود محمود38244
يوسف محمد مىح الدين جمال38245

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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يوسف محمد نرص احمد 38246
يوسف محمد يحب  حلىم امام38247
يوسف محمد يوسف عزب38248
يوسف محمود ابراهيم احمد 38249
يوسف محمود احمد احمد 38250

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
ى عىل الجوهرى38251 يوسف محمود امي 
يوسف محمود سعد محمد38252
يوسف محمود عبد الىح عبد المطلب38253
يوسف محمود عبد العظيم احمد 38254
يوسف محمود عبد الهادى احمد الخوىل38255
يوسف محمود عبدالحميد عىل38256
يوسف محمود عبدالحميد محمد38257
يوسف محمود مصطفى محمد38258
يوسف مىح الدين فهىم حسن بخيت38259
يوسف مختار عبدالصادق محمد38260
يوسف مراد حامد شاكر السنهورى38261
يوسف مرقس يوسف قيرص38262
يوسف مسعد ابراهيم محمد38263
يوسف مصطفى احمد توفيق38264
يوسف مصطفى انور حسن38265
ى38266  فوزى امي 

يوسف مصطفى
يوسف مصطفى محمد حسن38267
يوسف مصطفى محمد شحاته38268
يوسف مالك لبيب عوض اسطس38269
يوسف ممدوح عبد الرحيم شمروخ38270
يوسف ميالد جرجس سعد38271
يوسف ميالد ونيس عبد المالك سيف38272
يوسف نادى جمعه جوده38273
يوسف نارص احمد احمد 38274
يوسف نارص حسن ابراهيم 38275
يوسف نارص عبد الحكيم جاد38276
يوسف نارص عيد يشى38277
يوسف نجاح محمد السيد38278
ى38279 يوسف نرص ابراهيم حسي 
يوسف نرص بهجت لمىع38280
يوسف هشام عبد هللا عشماوى بيوىم38281
يوسف هشام محمد عبد العزيز38282
يوسف وائل جرجس يعقوب عوض38283
يوسف وائل حسبى محمد محمد38284
يوسف وائل عبد الستار عىل38285
يوسف وائل فاروق صبىح38286
يوسف وليد حسن متوىل عبدالمجيد38287
يوسف وليد عبد الفتاح عىل38288
ى عبد القادر38289 يوسف وهدان حسي 
ى محمد38290 ى حسي  يوسف ياش امي 
يوسف ياش صالح احمد محمد38291
يوسف ياش عبد الرحيم سيد38292
يوسف ياش عثمان عثمان38293
يوسف ياش محمد سعيد38294

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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يوسف ياش محمد سيد الشاىم38295
يوسف يحب  اسماعيل يوسف المالح38296
يوليانه نادى لطفى سعد38297
(ت ش ف  )احمد عز كمال حامد 38298
ى 38299 (محول  )احمد ربيع عىل محمد الشي 
(ت ش ف  )صالح ايمن صالح حمدان 38300

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
(ت ش ف  )زياد محمد حسن نعيم 38301
(ت ش ف  )عبد الهادى مصطفى عبد الهادى محمد 38302
ى 38303 (ت ش ف  )عمر محمد احمد امي 
(ت ش ف  )محمد ابراهيم محمود مصطفى 38304
ضىح احمد عبد العظيم احمد38305
38306 

ى
(محول  )محمد ابراهيم محمد الدسوق

(ف . ش . ت  )احمد اسماعيل احمد درويش 38307
(ع . م  )عمرو محمد ابراهيم عمر 38308
(ع . م  )سعد الدين كمال احمد محمد 38309
(ع . م  )عبده عىل عبده عىل 38310
(ع . م  )احمد عبد الفتاح ناخى دياب 38311
(ع . م  )مرثا سمي  رشدى سليمان 38312
 عىل محمد 38313

ى
(محول)احمد دسوق

(محول - اعاقه  )ندى محمود محمد عبد الهادى 38314
(ت ش ف  )احمد عبد الرازق مختار شحاته 38315
(محول  )احمد حمدى صفوت فرحات 38316
(م ع  )احمد عبده عبد الحميد الهندى 38317
(محول  )احمد محمد محمود خليل 38318
(ت ش ف  )ابراهيم مسعد قطب ابراهيم 38319
يل ابريك عامر 38320 (م ع  )حلىم جيى
38321 

ى
(محول  )عبد العزيز محمد خالد عبد العزيز النعمان

(معادله  )محمد محمود السيد عبد المعىط خيال 38322
نور نارص عبد الحليم جمال 38323
(ت ش ف  )هبه سعيد محمد ابراهيم 38324
(ت ش ف  )هايدى عصام الدين عثمان 38325
(ت ش ف  )زياد سيد نور الدين عبد الرحمن 38326
(م ع  )محمود عبد الرحمن محمد عبد العال 38327
(ت ش ف  )عبد الرحمن محمد حجازى سالم 38328
س 38329 محمد طارق محمد ابراهيم بييى
(م ع  )محمد قطب عبد الاله محمد38330
(محول  )احمد سمي  محمد عبد الرحيم 38331
(ت ش ف  )زياد محمد ابو زيد ابراهيم 38332
(م ع  )وائل محمود محمد عبد الغفار 38333
ى38334 احمد محمد صديق احمد حسي 
ضىح مدحت عبد الخالق جويده38335
(م ع  )احمد عثمان عليان عثمان 38336
(م ع  )مايكل جوده نصي  مسعد 38337
(م ع  )محمود احمد حفبى صالح 38338
مهند بسام ابراهيم صبيح38339
(م ع )كريم خان الخليىل صالح 38340
(ت ش ف  )احمد شعبان احمد عبد الحافظ 38341
(محول  )محمد طارق عبد المنعم احمد عبد العزيز 38342
(محول  )عزيزه محمد سيد احمد 38343

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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(ت ش ف )فاطمه الزهراء محمد عبده 38344
(محول  )عبد الرحمن ايمن بدر الدين احمد 38345
(محول  )حاتم عىل محمود عىل 38346
(م ع  )احمد عىل عوض شعبان 38347
(ت ش ف )عبد الرحمن عصام سيد سيد 38348
ف عبد الروف محمد38349 ندى اشر
مياده سعيد عمر سعيد38350

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
ميثاق محمد حمدى الجوهرى38351
بيبى38352 وسام ياش محمد الشر
 مصطفى سيد38353

ى
ملك احمد هان

محمود حسام محمود محمد عىل38354
هبه طارق احمد السيد سليمان38355
شيماء عصام محمد منصور38356
نورهان عبد االله احمد محمود38357
يوسف محمود عبد العظيم احمد38358
 بدير38359

ى
احمد محمود احمد احمد كيالن

ى ممدوح عبد العاىط محمد38360 ياسمي 
(م ع  )موىس سمي  فام رمله 38361
دعاء جابر عبد المنعم امام 38362
38363 

ى
 حامد الدسوق

ى
ىم الدسوق

هاجر احمد يحب  عبد هللا38364
والء احمد عبد الوهاب حافظ38365
مصطفى عمر عىل سيد شحاته38366
شهاب محمد احمد جاد38367
احمد السيد عبد البصي  عبد اللطيف38368
محمد خالد عبد الرحيم يوسف38369
محمد ماهر عبد التواب محمد38370
(محول)محمد رمضان عبد التواب عبد الفتاح 38371
(ف.ش.ت)محمد سامح احمد فواد السيد 38372
ف عبد الحكيم عبد هللا 38373 محمد اشر
هيام احمد عمر سبع 38374
احمد محمد محمود محمد 38375
ابراهيم صبىح ابراهيم جالل 38376
رفئه فوزى سعد عطيه38377
زياد حامد سنوىس سعد38378
اسماعيل عادل فتىح احمد38379
 جمعه سيد محمود 38380

ى
(ت ش ف )محمد هان

(ت ش ف )جهاد عبد المنعم ابراهيم عىل 38381
(ت ش ف )باسل محمد ابراهيم محمد 38382
(ت ش ف )زياد احمد عبد الهادى مصطفى 38383
(م ع )احمد حلىم محمد احمد 38384
ى محمد بخيت عامر 38385 (م ع  )ياسمي 
(م ع )والء ساىم عبد المحسن سالمه 38386
(ت ش ف  )اسالم رضا كمال ابراهيم 38387
(ت ش ف  )اسالم عمر زايد ابو زيد عىل 38388
(ت ش ف  )ايمن محمد عبد العزيز عبد الرحمن 38389
(ت ش ف  )سعيد نارص سعيد عفيفى 38390
(ت ش ف  )عبد الرحمن محمد داود ابراهيم 38391
(ت ش ف  )عمر محمد محمد نعمان مراد 38392

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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(ت ش ف  )محمد سيد فهىم ابراهيم 38393
(ت ش ف  )محمد اسامه السيد احمد 38394
38395 

ى
(ت ش ف  )محمد محمود عبد الفتاح عبد الباق

(م ع )اسالم شعبان محمود عىل 38396
 قرياقص مقار 38397

ى
ى صدق كرستي 

(ت ش ف  )محمد سمي  محمود عبد الحليم 38398
38399
38400

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
38401
38402
38403
38404
38405
38406
38407
38408
38409
38410
38411
38412
38413
38414
38415
38416
38417
38418
38419
38420
38421
38422
38423
38424
38425
38426
38427
38428
38429
38430
38431
38432
38433
38434
38435
38436
38437
38438
38439
38440
38441

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 

كشف حضور وانرصاف الفرقه االوىل انتساب جامعه حلوان
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كليه الحقوق



38442
38443
38444
38445
38446
38447
38448
38449
38450

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
38451
38452
38453
38454
38455
38456
38457
38458
38459
38460
38461
38462
38463
38464
38465
38466
38467
38468
38469
38470
38471
38472
38473
38474
38475
38476
38477
38478
38479
38480
38481
38482
38483
38484
38485
38486
38487
38488
38489
38490

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 

كشف حضور وانرصاف الفرقه االوىل انتساب جامعه حلوان
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38491
38492
38493
38494
38495
38496
38497
38498
38499
38500

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
38501
38502
38503
38504
38505
38506
38507
38508
38509
38510
38511
38512
38513
38514
38515
38516
38517
38518
38519
38520
38521
38522
38523
38524
38525
38526
38527
38528
38529
38530
38531
38532
38533
38534
38535
38536
38537
38538
38539

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 

كشف حضور وانرصاف الفرقه االوىل انتساب جامعه حلوان
asmaa  (132)لجنه 2021 / 2020 مستجد للعام الجامىع 

كليه الحقوق



38540
38541
38542
38543
38544
38545
38546
38547
38548
38549
38550

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
(ت ق)ابراهيم حمدى عبد الغفار عبد المعبود 38551
ابراهيم عادل محمد محمد38552

ابراهيم عبد هللا محمد محمود38553

ابراهيم عماد محمد السيد38554

(ت ش ف)ابراهيم محمد سيد حبيشى 38555

ابراهيم يحيى سليمان سالم صالح38556

(ت ق)احمد ابراهيم احمد عيسى 38557
(ت ش ف  )احمد ادريس محمد ادريس 38558

احمد جمال على عبد المحسن على38559

احمد حمدى فتحى احمد38560

احمد رزق عبد الحميد العربى38561

(ت ش ف )احمد رضا احمد عبده الزيتون 38562

احمد سامح رافت شريف38563

احمد صفوت سيد محمد بركات38564

احمد عصام محمود على38565

احمد على محمود عبد النعيم38566

احمد محمد محمود محمد سيد نصار38567

احمد مدحت محمد محمد الحديدى38568

(محول)احمد نبيل ابراهيم ابراهيم 38569
احمد وليد فايز عبد الرشيد38570

ادهم اشرف خلف السيد38571

ادهم حسين على محمود38572

اسراء وائل على يوسف38573

(ت ق)اسالم جمال حميد محمد 38574
اسالم رزق جمعه زياد زيدان38575

اشرف احمد مصطفى حسن38576

اشرف سعد معتوق محمد38577

االء محمد عباس عبد الجواد38578

الين ماهر انطون رمزى شنوده38579

امام على امام على38580

امير خالد احمد احمد38581

امينه سالمه على عبد الصادق38582

امينه طارق حسن محمد38583

انجى رضا سيد على ندا38584

انجى على ابراهيم احمد الحداد38585

اندرو خيرى سليمان سيحه38586

اندرو سمير تادرس بشاى38587

ايمان جابر عبد الكريم احمد38588

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 

كشف حضور وانرصاف الفرقه االوىل انتساب جامعه حلوان
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ى
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(باقى بعذر ترم اول)ايمان رافت بسيط 38589
ايمان رمضان عباس حسن محمد38590

ايه احمد حسنين احمد حشيش38591

(ت ق  )ايه محمد سيد احمد مصباح 38592

(معادله)جمال عبد الناصر عبد الحافظ 38593

جمانه احمد مسلم احمد38594

جهاد شعبان مرسى محمد38595

(ت ق)جون جرجس مرقص قلته 38596
حازم السيد فواد محمد38597

(ت ش ف  )حسام سالمه عبد الحافظ على 38598

حسنى ايمن حسنى عبد العظيم38599

(ت ق)حسين على اسماعيل محمد 38600

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
حمدى رضا عبد المحفوظ عبد هللا38601

خالد سامح عبد المولى محمد38602

(ف.ش.ت)خالد سيد احمد طه عبد السالم 38603

(ت ق)خالد عماد سيد عبد المجيد 38604
(ت ق)خالد محمد احمد البسيونى 38605
خالد محمد عبد الحفيظ البطره38606

دينا حسن على محمد38607

رحاب محمود محمد محمود38608

(ت ش ف)رمضان محمد صابر عوض هللا 38609

روان محمد خالد محمد فرج38610

ريهام بهاء محمد رشاد38611

(باقى بعذر)(ت ق )زياد محمد السيد محمود 38612
ساره عقل محمود عقل38613

سعاد عبد المحسن صبرى عبد المحسن38614

سلمى ياسر محمد اسماعيل الباجورى38615

(ت ق )سماح سيد عبد المطلب على 38616

(باقى بعذر)سها سيد حامد حسن 38617
شروق رضا احمد احمد38618

صابر جالل عبد الصادق ابراهيم38619

صباح انور محمد عبد الهادى38620

طارق رمضان صابر عبد الرحمن38621

(ت ق  )عبد الرحمن اسامه محمد محمود يوسف 38622

عبد الرحمن حسن مفلح حسن مصطفى38623

(ت ق)عبد الرحمن طارق فريد احمد 38624
(ف.ش.ت)عبد الرحمن مجدى محفوظ على 38625

عبد الرحمن ناصر زكريا محمد احمد38626

(ت ق  )عبد الرحمن ياسر احمد يوسف 38627

(ت ش ف  )عبد العزيز حسن عبد الغنى 38628

(محول)عبد هللا احمد رياض بيومى 38629
(محول  )عبد هللا باسم حسن عبد الرحمن 38630

(باقى بعذر عن نظم ، مدخل )عبد هللا سيد عبد المعبود 38631
عبد هللا ناصر ابراهيم عيد38632

عبد الوهاب سيد بركة محمد فياض38633

(باقى ترم تانى)عفاف عبد النبى فرج محمد 38634
(مستجد بعذر)عالء الدين محمد محمد على 38635

على سعد عبد العليم جمعه38636

على محمد سيد الحسن38637

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 

كشف حضور وانرصاف الفرقه االوىل انتساب جامعه حلوان
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على محمود عمر على38638

(ت ق)على موسى حامد على 38639
عمار ياسر محمد عبد الغنى زايد38640

(ت ق )عمر اسامه السيد محمد حجازى 38641

عمر سيد امام محمد38642

عمر محمد طه على داود38643

عمر مصطفى محمد ابراهيم الشازلى38644

عمر ياسر خضرى احمد38645

(باقى بعذر عن تاريخ،نظم،اجرام)عمرو سمير عبد الراضى احمد 38646

(ت ق)عمرو محمد اسماعيل حسان 38647
فاطمه حجاج سالمه احمد38648

فيلوباتير ماجد امين حبيب38649

كريم اشرف كمال محمد على38650

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
كريم نبيل عبد السالم عيسى الديب38651

كيرلس ثابت نسيم مجاهد38652

ماريا زكى كحيل زكى38653

مارينا ايهاب ناجى برسوم درياس38654

مازن احمد عبود عيسى عبد النبى38655

مالك ممدوح فهمى محمد محمود38656

(ت ق  )محمد ابراهيم محمد سعد 38657

(ت ش ف  )محمد احمد حنفى عبد القادر 38658

محمد احمد سيد على38659

محمد احمد عبد التواب عبد العزيز38660

محمد الفاوى عابدين احمد38661

(مستجد بعذر ترم اول فقط )محمد ايهاب رمضان ابراهيم 38662

محمد جمال عبد ربه هالل38663

محمد خالد عطوه احمد عطوه38664

(ت ق  )محمد خالد مرسى على هيكل 38665

محمد رمزى مرعى مشرف38666

محمد رمضان جاد قرنى عمرو38667

محمد سعيد ابو العال محمد38668

(باقى بعذر)محمد صالح سليمان محمد صالح 38669
محمد طارق عبد المحسن عبده38670

محمد طارق محمد النادى38671

محمد طه احمد محمد معوض38672

(ت ش ف  )محمد عبد الرحمن كتخدا زكى 38673

محمد عيد محمد محمد عبد هللا38674

محمد كامل احمد محمد38675

(محول)محمد محمود احمد مرسى 38676
محمد محمود فايد محمد38677

محمد نور اسماعيل على38678

(ت ش ف)محمود احمد صبحى غريب 38679

محمود احمد محمود احمد38680

(ت ش ف)محمود ايهاب نعمان زكى على 38681

محمود خالد عبد المنعم عبد العال38682

(ت ق)محمود صالح سيد دسوقى 38683
(باقى بعذر عن اقتصاد وشريعه)محمود عبد الحليم ياسين محمد 38684

محمود محمد ريحان عبد العزيز38685

مروان مصطفى حلمي مصطفى38686

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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مروه حماد عبد العال عبد هللا38687

مريم يوسف عصمت محمد مومن38688

مصطفى حمدى عبد الستار السيد38689

(ت ق  )مصطفى خميس عبد الحميد الشكشاكى 38690

(ت ق)مصطفى ربيع هنداوى عبد المطلب 38691
(ت ق)مصطفى رمضان حسين عبد السميع 38692
مصطفى عصام خليفه عبد السالم38693

مصطفى محمد عادل محمد صبحى38694

مصطفى محمد كمال محمد38695

(مستجد بعذر  )مصطفى محمد مبروك امام 38696

مصطفى هشام محمد محمد غريب38697

(ف.ش.ت)ممدوح ثروت محمود احمد 38698

(باقى ترم اول )منه هللا اشرف محمد فارس 38699
منه هللا ربيع حسن عبد السالم38700

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
منى فرحات احمد شحاته38701

(ف.ش.ت)مى حمدى ابراهيم محمد على 38702

(ت ق  )مينا ايهاب وصفى نجيب 38703

ندى محسن احمد محمد قبيصى38704

(باقى بعذر ترم اول )ندى موسى محمد عثمان 38705
ندى ناصر كامل محمود امين38706

(ت ق)نهى هالل سليمان مسلم 38707
(باقى ترم اول مستجد ترم تانى )نور الدين معتز عبد الرازق 38708

نورهان اشرف يوسف رمضان38709

(ت ق)هاجر حسين محمد عبد الفتاح 38710
هدير طه ابراهيم عبد المنعم الحمالوى38711

يوسف احمد صالح احمد38712

(وافد سورى)يوسف ايمن احمد الصليبى 38713

يوسف حسن محمد حسن38714

(ت ش ف  )يوسف سيد عبد الفتاح مبروك 38715

يوسف صبحى حامد على38716

يوسف عبد الحميد عباس عبد الحميد38717

يوسف عبد النبى رشاد محمد38718

يوسف عصام محمد اسماعيل38719

يوسف عونى صابر يقين38720

يوسف محمد كمال احمد38721

يوسف محمد مبارك خضر38722

يوسف محمود محمد خضر عبد الرحمن38723

اقتصاد ترم - باقى بعذر ترم اول  ) طارق صالح عبد الوهاب38724

(ت ق  )محمد صوفى عشرى صوفى 38725

(باقى بعذر  )شهاب جمال اسماعيل امبابى 38726

(باقى بعزر )عمر عز الدين عدلى عبد الغنى 38727

باقى بعذر عن شريعه  )مصطفى محمد على احمد 38728

سيف الدين عادل محمود عبد الرحيم38729

(ت ق  )سيد محمد فتحى احمد بيبرس 38730

(محول  )عبد الرحمن مصطفى ابراهيم حسن 38731

مستجد بعذر ماعدا تاريخ  ) محمد مصطفى محمد مصطفى فراج38732

مصطفى عادل محمد يوسف38733
(ايقاف قيد  )محمود عبد العظيم عبد القوى احمد 38734
38735

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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38736
38737
38738
38739
38740
38741
38742
38743
38744
38745
38746
38747
38748
38749
38750

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس
38751
38752
38753
38754
38755
38756
38757
38758
38759
38760
38761
38762
38763
38764
38765
38766
38767
38768
38769
38770
38771
38772
38773
38774
38775
38776
38777
38778
38779
38780
38781
38782
38783
38784

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 
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38785
38786
38787
38788
38789
38790
38791
38792
38793
38794
38795
38796
38797
38798
38799
38800

ن  :توقيع المراقب : توقيع المالحظي 
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنرصافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس

ين  : عدد الحاضن
ن  :عــــدد الغائبي 

كشف حضور وانرصاف الفرقه االوىل انتساب جامعه حلوان
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