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سلٌمان فتحى اسامه ابانوب32001
زكى ادٌب اشرف ابانوب32002
توفٌق رمسٌس اشرف ابانوب32003
مٌخائٌل فرٌد حمدى ابانوب32004
عزمى اٌوب رافت ابانوب32005
صالح بولس شاكر ابانوب32006
صلٌب نبٌل ماجد ابانوب32007
حبٌب نصٌف هندى ابانوب32008
محمد الظاهر عبد عادل ابتسام32009
النبى عبد العزٌز عبد مصطفى ابتسام32010
فواد محمود احمد ابتسامه32011
موسى حسٌن محمد ابتهال32012
قطب سٌد محمود ابرار32013
توفٌق جورج تٌتو ابرام32014
زخارى بشاى وجٌه ابرام32015
اسماعٌل المولى عبد الحمد ابو ابراهٌم32016
 احمد ابراهٌم احمد ابراهٌم32017
سالمه خلٌل محمد ابراهٌم احمد ابراهٌم32018
بدوى ابوالحسن احمد ابراهٌم32019
( ف ش ت ) ابراهٌم احمد احمد ابراهٌم32020
 احمد حسنى احمد ابراهٌم32021
كامل حمدون سلطان احمد ابراهٌم32022
حسٌن محمد احمد ابراهٌم32023
سالمه على اسعد ابراهٌم32024
كرامه المقصود عبد اشرف ابراهٌم32025
 احمد محمد اشرف ابراهٌم32026
 ابراهٌم خلٌل بهلول ابراهٌم32027
حماد رمضان جمال ابراهٌم32028
بسٌونى احمد حجازى ابراهٌم32029
العزٌز عبد ابراهٌم خالد ابراهٌم32030
 ابراهٌم حسٌن خالد ابراهٌم32031
على المولى عبد ابراهٌم سامح ابراهٌم32032
العزٌز عبد الدسوقى ابراهٌم سعٌد ابراهٌم32033
سعٌد عطا عابد سعٌد ابراهٌم32034
 احمد محمد سعٌد ابراهٌم32035
عٌد احمد حسن احمد سالم ابراهٌم32036
محمد ابراهٌم سالمه ابراهٌم32037
الهادى عبد محمد سمٌر ابراهٌم32038
الحمٌد عبد فولى سٌد ابراهٌم32039
جالل ابراهٌم صبحى ابراهٌم32040
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مبروك ابراهٌم طارق ابراهٌم32041
 احمد على كامل طارق ابراهٌم32042
 ابراهٌم حسن ابراهٌم عصام ابراهٌم32043
محمد ابراهٌم على ابراهٌم32044
الحمٌد عبد ابراهٌم فاضل ابراهٌم32045
عمر خالف كرٌم ابراهٌم32046
محمود ابراهٌم ماهر ابراهٌم32047
زكى ابراهٌم متولى ابراهٌم32048
الظاهر عبد ابراهٌم محمد ابراهٌم32049
الفتاح عبد ابراهٌم محمد ابراهٌم32050
عٌسى على احمد احمد محمد ابراهٌم32051
 ابراهٌم محمد اسماعٌل محمد ابراهٌم32052
عرابى شعبان محمد ابراهٌم32053
 احمد سٌد فرحات محمد ابراهٌم32054
صالح الرحٌم عبد الدٌن محى ابراهٌم32055
على ابراهٌم مستور ابراهٌم32056
محمد حسانٌن هشام ابراهٌم32057
على النور ابو احمد النور ابو32058
عوٌس على صالح ابوبكر32059
حافظ محمد حافظ احسان32060
مرسى محمد احمد ابراهٌم احمد32061
 ابراهٌم السٌد ابراهٌم احمد32062
على مصطفى حسٌن ابراهٌم احمد32063
 ابراهٌم خمٌس ابراهٌم احمد32064
حسٌن صبرى ابراهٌم احمد32065
 ابراهٌم الحمٌد عبد ابراهٌم احمد32066
بخٌت العزٌز عبد ابراهٌم احمد32067
(محول) محمد العلىم عبد ابراهٌم احمد32068
عثمان العزٌز عبد اسامه احمد32069
المنعم عبد الفتاح عبد اسامه احمد32070
محمد زكى اسماعٌل احمد32071
هللا عبد محمد اسماعٌل احمد32072
مرسى محمد احمد اشرف احمد32073
عمر اسماعٌل اشرف احمد32074
محمد اسماعٌل اشرف احمد32075
سالم محمد جمال اشرف احمد32076
 ابراهٌم حسٌن اشرف احمد32077
قاسم ربٌع اشرف احمد32078
 احمد الحلٌم عبد اشرف احمد32079
على العزٌز عبد اشرف احمد32080

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع

 انتساب االولى الفرقه وانصراف حضور كشفجامعه حموان

asmaa      (  2 ) لجنه2021 / 2020 الجامعى للعام  مستجد 
كميه الحقوق

:  الحاضرٌن عدد



1-
-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
على ابو محمد المجٌد عبد اشرف احمد32081
على المعبود عبد اشرف احمد32082
الجواد عبد محمد اشرف احمد32083
اسماعٌل محمد محمد اشرف احمد32084
 احمد حسنٌن اكرم احمد32085
اللطٌف عبد البصٌر عبد السٌد احمد32086
المقصود عبد الجواد عبد السٌد احمد32087
العدل محمود الكرٌم عبد السٌد احمد32088
محمود امام المهدى احمد32089
الصادق عبد السٌد امٌر احمد32090
محجوب احمد امٌه احمد32091
محمد هللا عبد انور احمد32092
محمد محمد انور احمد32093
محمد احمد اٌمن احمد32094
المعبود عبد الكرٌم عبد اٌمن احمد32095
محمود فتحى اٌمن احمد32096
االزبكاوى المجٌد عبد محمد اٌمن احمد32097
امبابى محمد محمد اٌمن احمد32098
جالل محمد اٌهاب احمد32099
منصور على حافظ نبٌل اٌهاب احمد32100
 احمد سٌد بدوى احمد32101
محمد فتحى بدوى احمد32102
المنعم عبد بدر السٌد بالل احمد32103
محمد طه الدٌن بهاء احمد32104
امٌن محمد الدٌن بهاء احمد32105
محمود الفتاح عبد تامر احمد32106
عطٌه سالم جمال احمد32107
على الحمٌد عبد جمال احمد32108
المعز عبد على جمال احمد32109
المنعم عبد محمد جمال احمد32110
جمعه الواحد عبد جمعه احمد32111
حسن محمد احمد حاتم احمد32112
 احمد حجازى حاتم احمد32113
محمد رشدى حازم احمد32114
مصطفى مصطفى رشاد الدٌن حسام احمد32115
محمد المنعم عبد الدٌن حسام احمد32116
محمد قدرى حسام احمد32117
حسن عصمت محمد حسام احمد32118
اسماعٌل هندى محمد حسام احمد32119
راغب احمد حسن احمد32120

: الغائبٌن عــــدد

 انتساب االولى الفرقه وانصراف حضور كشفجامعه حموان

asmaa      ( 3  ) لجنه2021 / 2020 الجامعى للعام  مستجد 
كميه الحقوق



: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
عوٌس احمد شوقً حسن احمد32121
الفتاح عبد الروف عبد حسن احمد32122
مصطفى السالم عبد حسن احمد32123
 احمد صدٌق محمد حسن احمد32124
حسن مصطفى حسن احمد32125
حموده مصطفى حسن احمد32126
محمد احمد حسنً احمد32127
العزٌز عبد احمد حسٌن احمد32128
شرٌف محمد الوهاب عبد حسٌن احمد32129
حسٌن عكاشه حسٌن احمد32130
عبدربه حسٌن محمد حسٌن احمد32131
اسماعٌل سعٌد حماده احمد32132
صبره الستار عبد حماده احمد32133
بشٌر محمد حماده احمد32134
الكرٌم عبد الاله عبد حمدان احمد32135
محمد الحمٌد عبد حمدتو احمد32136
على الكرٌم جاد حمدى احمد32137
 احمد طه حمدى احمد32138
مصطفى محمد طه حمدى احمد32139
الفتاح عبد عاشور حمدى احمد32140
محمد الرحمن عبد حمدى احمد32141
منصور احمد محمد حمدى احمد32142
بدر محمدى حمدى احمد32143
حنفى محمود حنفى احمد32144
 ابراهٌم احمد خالد احمد32145
الحمٌد عبد احمد خالد احمد32146
ٌوسف على احمد خالد احمد32147
 ابراهٌم اسماعٌل خالد احمد32148
العشرى العال عبد السٌد خالد احمد32149
حسن عبده حسن خالد احمد32150
على رفاعى خالد احمد32151
 احمد الجواد عبد خالد احمد32152
مرسى ابراهٌم عٌد خالد احمد32153
الطوخى محمد خالد احمد32154
مصطفى خمٌس خمٌس احمد32155
توفٌق عزٌز دسوقى احمد32156
 احمد حسن ذكرٌا احمد32157
ذكى سٌد ذكى احمد32158
محمد العال عبد رافت احمد32159
مصطفى فواد رافت احمد32160
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طلبه امٌن زكى رامى احمد32161
شلبى محمد السعود ابو محمد رامى احمد32162
العزٌز عبد ربٌع رجب احمد32163
محمد رمضان رجب احمد32164
محمد العال عبد رجب احمد32165
على الكرٌم عبد رجب احمد32166
 احمد رجب عبده رجب احمد32167
خلٌل محمد على رجب احمد32168
عرفات عوض رجب احمد32169
ربه عبد محمد رجب احمد32170
الغفار عبد رزق احمد رزق احمد32171
حسن احمد رشاد احمد32172
الخالق عبد محمد رشاد احمد32173
عسران عبٌد رشوان احمد32174
محمد الششتاوى رضا احمد32175
الحلٌم عبد عوٌس رضا احمد32176
(محول) الحمٌد عبد فتحى رضا احمد32177
داود سلٌمان مصطفى فتحى رضا احمد32178
حسن جبر محمد رضا احمد32179
اللطٌف عبد جالل رفعت احمد32180
الرحٌم عبد احمد رمضان احمد32181
مصرى ربٌع رمضان احمد32182
سٌد محمد سعد رمضان احمد32183
عطٌه ابراهٌم سٌد رمضان احمد32184
 احمد سٌد رمضان احمد32185
عوٌس الباسط عبد رمضان احمد32186
حافظ على رمضان احمد32187
 احمد على علٌوه رمضان احمد32188
رمضان عٌد رمضان احمد32189
سعد فاروق رمضان احمد32190
خلٌل السٌد زاٌد احمد32191
الرحٌم عبد هللا خلف زكرٌا احمد32192
سٌد سلٌم زكرٌا احمد32193
دهٌن على حنفى زهٌر احمد32194
محمد زكى زٌنهم احمد32195
عمر عمر سامح احمد32196
حسٌن محمد سامح احمد32197
( ف ش ت ) الرحمن عبد محمد سامح احمد32198
القادر عبد هللا ضٌف سامى احمد32199
الحسن ابو بٌومى على سامى احمد32200
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عطٌه محمد سامى احمد32201
 ابراهٌم عزت حلمى سعد احمد32202
 ابراهٌم الهادى عبد سعد احمد32203
الجواد عبد محمد سعد احمد32204
حشٌش محمد محمود سعد احمد32205
فرحات رجب سعودى احمد32206
سعٌد احمد سعٌد احمد32207
الجواد عبد اسماعٌل سعٌد احمد32208
طه هللا عبد سعٌد احمد32209
امٌن فتحى سعٌد احمد32210
امٌن محمد سعٌد احمد32211
المجٌد عبد محمد سعٌد احمد32212
محمد محمود سعٌد احمد32213
الحكٌم عبد الدٌن سعد سمٌر احمد32214
ٌوسف طلبه سمٌر احمد32215
السٌد المعطى عبد سمٌر احمد32216
عوض على سمٌر احمد32217
على محمد على سمٌر احمد32218
حمزه حسن محمد سمٌر احمد32219
محمد هاشم سمٌر احمد32220
محمد احمد سٌد احمد32221
هللا عطا حسن سٌد احمد32222
شعبان شوقى سٌد احمد32223
دروٌش عباس سٌد احمد32224
ٌوسف العظٌم عبد سٌد احمد32225
السٌد اللطٌف عبد سٌد احمد32226
ٌوسف المحسن عبد محمد سٌد احمد32227
حجاج على محمد سٌد احمد32228
الباقى عبد الدٌن نور سٌد احمد32229
امام سمٌح شرٌف احمد32230
الجبالى التواب عبد شرٌف احمد32231
 احمد السٌد شعبان احمد32232
محمد الهادى عبد شعبان احمد32233
مهٌدى حسنى صابر احمد32234
هللا عبد محمد محفوظ صابر احمد32235
صالح امٌن صالح احمد32236
ناصر محمود صالح احمد32237
على محمود كمال صبرى احمد32238
ٌوسف محمد محمد صفوت احمد32239
فرغلى فتحى الدٌن صفى احمد32240
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محمد احمد الدٌن صالح احمد32241
على السٌد صالح احمد32242
محمد سلٌمان صالح احمد32243
محمد العزٌز عبد السالم عبد صالح احمد32244
دسوقى عزت صالح احمد32245
امام محمود صالح احمد32246
المنادٌلى احمد الدٌن جمال طارق احمد32247
الحمٌد عبد حسنى طارق احمد32248
 احمد الستار عبد طارق احمد32249
مصطفى محمد طارق احمد32250
عباس نجٌب محمد طارق احمد32251
موسى السٌد موسى طارق احمد32252
بكرى محمد طاهر احمد32253
طلعت محمد طلعت احمد32254
هللا عبد الرحٌم عبد مراد طلعت احمد32255
سالم المعبود عبد طه احمد32256
صابر محمد طه احمد32257
منظور ابراهٌم عادل احمد32258
االمٌن احمد عادل احمد32259
خلٌل دسوقى سٌد عادل احمد32260
الحلٌم عبد الفتاح عبد عادل احمد32261
سعودى على امٌن محمد عادل احمد32262
خضر محمد عادل احمد32263
ربه عبد محمد محب محمد عادل احمد32264
 احمد منصور عادل احمد32265
مرعى احمد عاطف احمد32266
الغنى عبد المنعم عبد عاطف احمد32267
مصطفى هللا فضل عاطف احمد32268
 احمد نبٌه محمد عاطف احمد32269
الشٌمى محمود الاله عبد محمود عاطف احمد32270
سلٌمان الراضى عبد عباس احمد32271
حسن احمد الحلٌم عبد احمد32272
النعسان مصطفى الحلٌم عبد احمد32273
القادر عبد الحمٌد عبد احمد الحمٌد عبد احمد32274
مصطفى محمد احمد الحمٌد عبد احمد32275
الرحٌم عبد القادر عبد الرحٌم عبد احمد32276
 احمد هللا فتح السالم عبد احمد32277
محمد الباسط عبد الصمد عبد احمد32278
ذكى عوٌس العال عبد احمد32279
 ابراهٌم سٌد العزٌز عبد احمد32280

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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العلىم عبد احمد العلىم عبد احمد32281
طاٌع عبادى الفتاح عبد احمد32282
ٌوسف حجاج هللا عبد احمد32283
السٌد شعبان هللا عبد احمد32284
خلٌل عاشور هللا عبد احمد32285
اسماعٌل محمد الفتاح عبد هللا عبد احمد32286
الباقى عبد هللا عبد هللا عبد احمد32287
حسن محمد هللا عبد احمد32288
صبرى محمد هللا عبد احمد32289
محمدى محمدى هللا عبد احمد32290
الخالق عبد الحلٌم عبد المحسن عبد احمد32291
السٌد الموجود عبد المنجى عبد احمد32292
بكر ابو سٌد الناصر عبد احمد32293
 احمد على محمود الناصر عبد احمد32294
الوهاب عبد الدٌن جمال الوهاب عبد احمد32295
الوهاب عبد اللطٌف عبد الوهاب عبد احمد32296
صالح فٌصل السٌد عبد احمد32297
محمود ابراهٌم العزٌز عبد احمد32298
السٌد البدرى عرفه احمد32299
عبدالمعز سٌد الدٌن عز احمد32300
محمد كمال محمد الدٌن عز احمد32301
رشوان هللا عبد عزت احمد32302
همام سالمان عزٌز احمد32303
(ف ش ت) محمد المومن عبد عسراوى احمد32304
حجاج قرطام الدٌن عصام احمد32305
الحمٌد عبد حسٌن عصام احمد32306
حلوى سعد عصام احمد32307
حسان سلٌمان عصام احمد32308
حسن اللطٌف عبد عصام احمد32309
عمر هللا عبد عصام احمد32310
عوٌس ابراهٌم محمد عصام احمد32311
النبوى محمد عصام احمد32312
 احمد هللا عبد عصمت احمد32313
 احمد عباس احمد الدٌن عالء احمد32314
العادلى سلطان الدٌن عالء احمد32315
متولى الحمٌد عبد الدٌن عالء احمد32316
شحاته عبده الدٌن عالء احمد32317
ٌوسف سعٌد عالء احمد32318
هللا فرج العظٌم عبد عالء احمد32319
على ابراهٌم على احمد32320

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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جوهر احمد على احمد32321
على احمد على احمد32322
لٌثى حسن على احمد32323
على سعد على احمد32324
 احمد سعٌد على احمد32325
محمد محمد على احمد32326
محمد شعبان محمد الدٌن عماد احمد32327
بطران محمد محمد الدٌن عماد احمد32328
محمد ٌوسف عماد احمد32329
الفتاح عبد العزٌز عبد عمار احمد32330
سلطان احمد عمر احمد32331
منجود احمد عمر احمد32332
على العزٌز عبد عمر احمد32333
محمود رشدى احمد عمرو احمد32334
العوام محمد عواد احمد32335
عواد سلٌمان حسٌن عٌد احمد32336
محمد التواب عبد عٌد احمد32337
عٌد فتحى عٌد احمد32338
حسن احمد احمد فاروق احمد32339
محمد انور فاروق احمد32340
عثمان محمد فراج احمد32341
هللا جاد فرج ابراهٌم فرج احمد32342
الغفار عبد المحسن عبد فرج احمد32343
بدر المناصر ابو فرٌد احمد32344
متولى محمد مصطفى فوزى احمد32345
حمٌد امام قرنى احمد32346
العزٌز عبد احمد كرم احمد32347
كامل محمد كرم احمد32348
كمال حامد كمال احمد32349
السٌد محمد كمال احمد32350
 احمد حسن ماجد احمد32351
جمعه زٌدان ماهر احمد32352
محمد صبحى ماهر احمد32353
سند محمد الموجود عبد ماهر احمد32354
امام العال عبد محمد ماهر احمد32355
البدوى محمد مغربى ماهر احمد32356
هللا عبد حسن متولى احمد32357
العلىم عبد احمد مجدى احمد32358
محمود فاروق مجدى احمد32359
 احمد محروس مجدى احمد32360

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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 احمد محمد مجدى احمد32361
طاهر محمود مجدى احمد32362
عزت عثمان نبٌل مجدى احمد32363
العزب حسٌن المقصود عبد محروس احمد32364
هللا عبد الرحمن عبد محسن احمد32365
هللا عبد محمد الفتاح عبد محسن احمد32366
بٌومى عبٌد محسن احمد32367
محمود فوزى محسن احمد32368
سلٌمان محمد محسن احمد32369
الطٌب الطٌب ابراهٌم محمد احمد32370
السٌد احمد محمد احمد32371
سعد رمضان احمد محمد احمد32372
 ابراهٌم سالم احمد محمد احمد32373
سلٌمان احمد محمد احمد32374
طه احمد محمد احمد32375
عباس احمد محمد احمد32376
السبكى التواب عبد احمد محمد احمد32377
المحسن عبد احمد محمد احمد32378
المنعم عبد احمد محمد احمد32379
على احمد محمد احمد32380
محمد احمد محمد احمد32381
محمد احمد محمد احمد32382
رضوان محمد احمد محمد احمد32383
ٌوسف احمد محمد احمد32384
الحمٌد عبد اسماعٌل محمد احمد32385
محمد اسماعٌل محمد احمد32386
محمود اسماعٌل محمد احمد32387
محمد الرفاعى محمد احمد32388
السٌد السٌد محمد احمد32389
سلٌمان امٌن محمد احمد32390
الفتوح ابو جمٌل محمد احمد32391
سعد جوده محمد احمد32392
منصور حسن محمد احمد32393
محمد حسٌن محمد احمد32394
حافظ حفظى محمد احمد32395
حسٌن حفنى محمد احمد32396
على حمدان محمد احمد32397
محمد محمد حمدى محمد احمد32398
محمد خلف محمد احمد32399
هللا عبد سعٌد رجب محمد احمد32400

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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مرسى الحفٌظ عبد زغلول محمد احمد32401
محمد سامى محمد احمد32402
سٌد سعٌد محمد احمد32403
هللا عبد شعبان سعٌد محمد احمد32404
على سالمه محمد احمد32405
حموده سٌد محمد احمد32406
مصطفى سٌد محمد احمد32407
السٌد شعبان محمد احمد32408
محمد شعبان محمد احمد32409
ٌوسف شعبان محمد احمد32410
محمد صبرى محمد احمد32411
االمٌرٌه احمد صدٌق محمد احمد32412
محمد الدٌن صالح محمد احمد32413
موسى صالح محمد احمد32414
محمد عاطف محمد احمد32415
العاطى عبد عباس محمد احمد32416
الرحمن عبد الحفٌظ عبد محمد احمد32417
االمام الحكٌم عبد محمد احمد32418
خلف الداٌم عبد محمد احمد32419
حسن السٌد الرازق عبد محمد احمد32420
(الجٌزه) محمد الرازق عبد محمد احمد32421
(القاهره) محمد الرازق عبد محمد احمد32422
الرازق عبد الستار عبد محمد احمد32423
الدٌن شرف الظاهر عبد محمد احمد32424
جمعه السالم عبد العزٌز عبد محمد احمد32425
 ابراهٌم الفتاح عبد محمد احمد32426
محمد الفتاح عبد محمد احمد32427
شتا الحمٌد عبد الكرٌم عبد محمد احمد32428
العال عبد الاله عبد محمد احمد32429
محمد هللا عبد محمد احمد32430
عثمان على محمد احمد32431
(محول) العال عبد محمد على محمد احمد32432
على محمد على محمد احمد32433
كامل عٌد محمد احمد32434
 احمد حسٌن هللا فتح محمد احمد32435
 احمد فواد محمد احمد32436
حسٌن فواد محمد احمد32437
حسانى فوزى محمد احمد32438
حسٌن كامل محمد احمد32439
الحمٌد عبد كمال محمد احمد32440

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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محمد احمد محمد محمد احمد32441
عبدالنبى محمد محمد احمد32442
غنٌمى محمد محمد احمد32443
خلٌفه محمد محمد محمد احمد32444
مصطفى محمد محمد احمد32445
 ابراهٌم خلٌفه محمود محمد احمد32446
الحافظ عبد محمود محمد احمد32447
اللطٌف عبد محمود محمد احمد32448
تمساح على محمود محمد احمد32449
محمد محمود محمد احمد32450
عٌسوى عفٌفى محٌى محمد احمد32451
الحكٌم عبد منٌر محمد احمد32452
( بعذر مستجد ) احمد نبٌل محمد احمد32453
محمد العاطى عبد هشام محمد احمد32454
بدٌر كٌالنى احمد احمد محمود احمد32455
المطلب عبد احمد محمود احمد32456
الرحمن عبد محمد احمد محمود احمد32457
 احمد محمد رزق محمود احمد32458
محمود سعد محمود احمد32459
محمود سمٌر محمود احمد32460
محمد صابر محمود احمد32461
 ابراهٌم صالح محمود احمد32462
الصغٌر الحافظ عبد محمود احمد32463
سلٌمان العال عبد محمود احمد32464
طه على محمود احمد32465
ضٌف ابو فزارى محمود احمد32466
محمود قطب محمود احمد32467
فرج خٌرى عطا مختار احمد32468
الشبكه احمد السٌد مدحت احمد32469
السٌد الحمٌد عبد مرعى احمد32470
خلٌل على عطٌه مسعد احمد32471
السالم عبد محمد مسعود احمد32472
حسن كامل مسلم احمد32473
 احمد ابراهٌم مصطفى احمد32474
الواحد عبد ابراهٌم مصطفى احمد32475
الحسن ابو احمد مصطفى احمد32476
سالم على النصر سٌف احمد مصطفى احمد32477
على احمد مصطفى احمد32478
العزٌز عبد اسماعٌل مصطفى احمد32479
قاسم مصطفى خلٌل مصطفى احمد32480

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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حسن رجب مصطفى احمد32481
على مصطفى صبحى مصطفى احمد32482
عكاشه محمد القادر عبد مصطفى احمد32483
التواب عبد عصمت مصطفى احمد32484
مصطفى عمار مصطفى احمد32485
الغرباوى الحمٌد عبد كامل مصطفى احمد32486
مطر اسماعٌل محمد مصطفى احمد32487
مصٌلحى فرحات مصٌلحى احمد32488
 ابراهٌم محمد سعد معمر احمد32489
محمد احمد ممدوح احمد32490
محمد ٌونس الواحد عبد ممدوح احمد32491
حامد على ممدوح احمد32492
هالل الدٌن نصر ممدوح احمد32493
محمد شعبان منصور احمد32494
اسماعٌل محمد العلٌم عبد منصور احمد32495
هللا عبد منصور محمد منصور احمد32496
الحافظ عبد المحسن عبد منٌر احمد32497
امام زٌنهم مهدى احمد32498
الغنى عبد على ناجى احمد32499
شنب الهادى عبد المحسن عبد نادى احمد32500
 احمد شعبان ناصر احمد32501
السٌد محمد ناصر احمد32502
محمد سٌد نبٌل احمد32503
العزٌز عبد فهمى نبٌل احمد32504
عالم محمد نجدى احمد32505
مبروك حافظ نزٌه احمد32506
عقٌل السٌد احمد هانى احمد32507
 ابراهٌم الجواد عبد احمد هانى احمد32508
بخٌت الفتاح عبد هانى احمد32509
 احمد منٌر هانى احمد32510
عطا على ابراهٌم هشام احمد32511
محمد بحٌرى المنعم عبد هشام احمد32512
على محمد هشام احمد32513
محمود الدٌن سعد هنداوى احمد32514
محمد الحكٌم عبد هٌبت احمد32515
الغفار عبد احمد وائل احمد32516
اللطٌف عبد احمد وائل احمد32517
حسن محمد احمد وائل احمد32518
 احمد حسن وائل احمد32519
حسن فكرى وائل احمد32520

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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ربٌع محمد وائل احمد32521
التواب عبد فهٌم وحٌد احمد32522
وزٌرى حسٌن وزٌرى احمد32523
محمد احمد ولٌد احمد32524
محمود احمد ولٌد احمد32525
المصرى الحمٌد عبد اسماعٌل ولٌد احمد32526
محمد التواب عبد ولٌد احمد32527
محمد فضل ولٌد احمد32528
السٌد البسٌونى ٌاسر احمد32529
الرووف عبد بٌومى ٌاسر احمد32530
رٌاض جمال ٌاسر احمد32531
السعٌد الدٌن حسام ٌاسر احمد32532
محمد الشحات سعٌد ٌاسر احمد32533
 ابراهٌم عزت ٌاسر احمد32534
اسماعٌل محمد ٌاسر احمد32535
سٌد مختار محمد ٌاسر احمد32536
العظٌم عبد جابر ٌحٌى احمد32537
السواح محمد عبدالجواد ٌحٌى احمد32538
محمد السٌد ٌسرى احمد32539
حامد سٌد اشرف ادم32540
طه فواد طه ادم32541
الحفٌظ عبد حنفى الحفٌظ عبد ادم32542
حسن الاله عبد احمد ادهم32543
سعٌد محمد احمد ادهم32544
 احمد العزٌز عبد محمد احمد ادهم32545
عثمان السٌد محمود احمد ادهم32546
مصطفى السٌد مصطفى احمد ادهم32547
بخٌت ربٌع وائل احمد ادهم32548
سعٌد ابراهٌم اشرف ادهم32549
االشرم النبى حسب المحمدى امٌن ادهم32550
 احمد على ٌوسف اٌهاب ادهم32551
حسن الرحمن عبد حسن ادهم32552
ابوعجوه موسى محمد حمدى ادهم32553
شومان اشرف خالد ادهم32554
الصمد عبد محمد خالد ادهم32555
اللطٌف عبد ابراهٌم زكرٌا ادهم32556
سلٌمان العظٌم عبد الدٌن زٌن ادهم32557
سالمه العابدٌن زٌن على سعد ادهم32558
فهمى مصطفى سٌد ادهم32559
الحق جاد جاد السالم عبد صبرى ادهم32560

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
جاد محمد المنعم عبد طارق ادهم32561
محمد وجدى طالل ادهم32562
ابوسرٌع رمضان عادل ادهم32563
حسٌن النبى عبد عاصم ادهم32564
التواب عبد محمود عامر ادهم32565
سعٌد محمد على الرحمن عبد ادهم32566
محروس شندي عالء ادهم32567
على ذكى على ادهم32568
( محول ) على سٌد عمرو ادهم32569
حسن محمود امٌن عٌد ادهم32570
 احمد فتحى مجدى ادهم32571
على محمد ابراهٌم محمد ادهم32572
 احمد الفتوح ابو محمد ادهم32573
حسٌن ثابت سعد محمد ادهم32574
على عاطف محمد ادهم32575
موسى عبدالحكم محمد ادهم32576
الحمٌد عبد فواد محمد ادهم32577
محمد محمود محمد ادهم32578
( محول ) صابر محمد محى ادهم32579
رشاد الرحمن عبد مصطفى ادهم32580
محمد امٌن بدر ولٌد ادهم32581
عزٌز ٌوسف فواد اربسٌما32582
 احمد سٌد احمد سٌد احمد اروى32583
على الرحٌم عبد اشرف اروى32584
حسن صابر حسن اروى32585
السٌد كمال طارق اروى32586
ٌس احمد العظٌم عبد اروى32587
عبدالموجود مدبولى المنعم عبد اروى32588
عابدٌن محمد عزت اروى32589
محمد الجابر عبد عصام اروى32590
المنعم عبد حسن عالء اروى32591
محمد عٌسى محمد اروى32592
محمد ٌوسف عصام ارٌج32593
العراقى الحمٌد عبد هشام ارٌج32594
محمود ٌحى احمد اسامه32595
محمود فرج اشرف اسامه32596
عبدالسمٌع جالل اٌمن اسامه32597
على هللا عبد حامد اسامه32598
على الستار عبد طه اسامه32599

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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المحسن عبد السالم عبد فاٌز اسامه32600

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
الحمٌد عبد رجب محمد اسامه32601
محمد جمعه محمود اسامه32602
مصطفى سٌد ناصر اسامه32603
سالم على ناصر اسامه32604
حلٌم صالح اٌهاب استٌفٌن32605
 ابراهٌم احمد ابوهرٌره اسراء32606
 احمد جاد احمد اسراء32607
الدهب ابو صدقى احمد اسراء32608
بكر على احمد اسراء32609
 احمد محمد احمد اسراء32610
عثمان التواب عبد محمد احمد اسراء32611
محمد محمود احمد اسراء32612
موسى رجب اسامه اسراء32613
داود جمال اشرف اسراء32614
عمر جاد احمد السٌد اسراء32615
حجازى حسن سٌد على السٌد اسراء32616
عبدالحمٌد المنعم عبد اٌهاب اسراء32617
محمد عبدربه بركات اسراء32618
على هالل هالل جالل اسراء32619
عبدالعال حامد جمال اسراء32620
( محول ) حسن خمٌس جمال اسراء32621
الٌزٌد ابو حامد هللا عبد حامد اسراء32622
محمود احمد حسن اسراء32623
 احمد اسماعٌل حسن اسراء32624
محمد عاشور حسن اسراء32625
( ف ش ت ) العاطى عبد احمد حمدى اسراء32626
مصطفى حسن حمدى اسراء32627
الفخرانى محمد حمدى اسراء32628
سلٌم مسعد حمدى اسراء32629
محمد الطاهر محمد خالد اسراء32630
حافظ محمد رجب اسراء32631
هللا عبد محمد رجب اسراء32632
محمد حسن رفاعى اسراء32633
محمد سعٌد رمضان اسراء32634
عواد ابراهٌم سامى اسراء32635
عفٌفى سعٌد سامى اسراء32636
رمضان ابراهٌم سعٌد اسراء32637
صادق توفٌق سمٌر اسراء32638

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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العزب خالوى سٌد اسراء32639
امام سٌد هاشم سٌد اسراء32640

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
محمد ابراهٌم شعبان اسراء32641
رفاعى صالح شعبان اسراء32642
 احمد المجد ابو انور صابر اسراء32643
الباقى عبد الرحمن عبد صالح اسراء32644
الطوٌل احمد طارق اسراء32645
( ف ش ت ) اسماعٌل شعبان طارق اسراء32646
محمد قرنى محمد طارق اسراء32647
ابوسرٌع المنعم عبد عادل اسراء32648
مشرف محمد عاطف اسراء32649
حماد ابراهٌم التواب عبد اسراء32650
سٌد محمود الرحمن عبد اسراء32651
محمد ابراهٌم المنعم عبد اسراء32652
 ابراهٌم عبدالاله عربى اسراء32653
محمود احمد الدٌن عز اسراء32654
عطوه هنداوى عماد اسراء32655
ربه عبد على عٌد اسراء32656
زٌد ابو ماجد فكرى اسراء32657
خلٌل ابراهٌم محمد اسراء32658
بكر احمد محمد اسراء32659
على ابراهٌم الحسٌنى محمد اسراء32660
محمد بسٌونى محمد اسراء32661
 ابراهٌم محمد سعٌد محمد اسراء32662
كامل ٌوسف سعٌد محمد اسراء32663
محمد صالح محمد اسراء32664
محمد محمد عباس محمد اسراء32665
السٌد الحً عبد محمد اسراء32666
النكالوى محمد السالم عبد محمد اسراء32667
عبدالسالم الفتاح عبد محمد اسراء32668
الدكرورى محمد فوزى محمد اسراء32669
عبدالواحد محمد محمد اسراء32670
على محمود محمد اسراء32671
على احمد محمود اسراء32672
هللا عبد محمود تركى محمود اسراء32673
محمد حسن حلمى محمود اسراء32674
 احمد خطاب محمود اسراء32675
محمد سٌد محمود اسراء32676
على الحلٌم عبد محمود اسراء32677

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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عمران مخٌمر على السٌد مخٌمر اسراء32678
اعمر الرازق عبد مصطفى اسراء32679
عطٌه فضل مصطفى اسراء32680

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
رزق حامد المحسن عبد مكٌن اسراء32681
هللا سعد طه ممدوح اسراء32682
حنٌش محمود محمد ممدوح اسراء32683
مندوه التواب عبد مندوه اسراء32684
حسٌن حسن منصور اسراء32685
خمٌس الستار عبد ناصر اسراء32686
هاشم محمد انور نبٌل اسراء32687
 ابراهٌم ابراهٌم الدٌن نور اسراء32688
عبدالعزٌز احمد هانى اسراء32689
العظٌم عبد محمد هانى اسراء32690
هللا عبد البدرى وائل اسراء32691
محمدعلى وجٌه وائل اسراء32692
حسن سلٌمان وجدى اسراء32693
المنعم عبد حسن وحٌد اسراء32694
 احمد هاشم ولٌد اسراء32695
حسٌن طلعت ٌاسر اسراء32696
عرندس ابراهٌم احمد اسالم32697
محمد الفضٌل عبد احمد اسالم32698
فرغلى احمد محمد احمد اسالم32699
البادرى محمد احمد اسالم32700
القادر عبد محمود احمد اسالم32701
محمد سمٌر اسامه اسالم32702
 احمد العظٌم عبد اسامه اسالم32703
( ف ش ت ) على محمد اسماعٌل اسالم32704
حسٌن زٌن اشرف اسالم32705
عوض فوزى اشرف اسالم32706
سند محمد اشرف اسالم32707
بٌومى هللا فتح االمٌر اسالم32708
جمعه مصطفى بشٌر اسالم32709
حامد ابراهٌم حامد اسالم32710
محمد رفعت حسن اسالم32711
السٌد عوض الحلٌم عبد حسٌن اسالم32712
الكٌالنً محمد حمدى اسالم32713
عثمان عٌد خلٌفه اسالم32714
محمد رمضان ربٌع اسالم32715
اسماعٌل ذكى رزق اسالم32716

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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محمد عبدالعزٌز رضا اسالم32717
بٌومى رمضان رضانا اسالم32718
على فتحى ركابى اسالم32719
حنفى محمد سامح اسالم32720

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
سعد الباسط عبد سعداوى اسالم32721
سالمه محمد سالمه اسالم32722
( قٌد اٌقاف ) صمٌده الفتوح ابو سٌد اسالم32723
محمد عثمان سٌد اسالم32724
عبدالحكٌم ثابت مفضل سٌد اسالم32725
زٌد ابو السٌد طارق اسالم32726
محمود طه محمود طه اسالم32727
حسٌن صالح عادل اسالم32728
منصور سالم عادلى اسالم32729
الهادى عبد فاروق عاطف اسالم32730
الباقى عبد العزٌز عبد الباقى عبد اسالم32731
محمد سلٌمان الحلٌم عبد اسالم32732
العظٌم عبد صادق العظٌم عبد اسالم32733
المولى عبد السٌد المولى عبد اسالم32734
منصور حامد الناصر عبد اسالم32735
هللا عبد محمد الحسٌنى محمد الدٌن عصام اسالم32736
عبدالاله خلف عصام اسالم32737
سٌد السواح عمرو اسالم32738
سٌد حمدان عٌد اسالم32739
حالوه حسن ابوالحدٌد فارس اسالم32740
شحاته جمعه مجدى اسالم32741
الجواد عبد احمد محمد مجدى اسالم32742
محمد احمد محمد اسالم32743
اسماعٌل السٌد محمد اسالم32744
 احمد رفاعى محمد اسالم32745
حسن الحلٌم عبد محمد اسالم32746
عامر عبدالعزٌز محمد اسالم32747
 احمد عبدالمعطى محمد اسالم32748
كامل عبدالمنصف محمد اسالم32749
على عربى محمد اسالم32750
السمان محمود محمد محمد اسالم32751
ادرٌس محمد مصطفى محمد اسالم32752
السالم عبد زناتى مندوه محمد اسالم32753
الباقى عبد الفتاح عبد محمود اسالم32754
الرازق عبد ٌاسٌن محمود اسالم32755

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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خالد غٌضان مسعود اسالم32756
مرسً قناوى مصطفى اسالم32757
بدر محمد مهنى اسالم32758
سلٌم صدٌق ناصر اسالم32759
عبدالخالق محمود هانى اسالم32760

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
محمد عبدالمنصف وحٌد اسالم32761
طه الفضل ابو ٌاسر اسالم32762
 احمد عدلى ٌسرى اسالم32763
 احمد مصطفى ٌوسف اسالم32764
ٌونس محمود احمد ٌونس اسالم32765
امام سلٌمان ابراهٌم اسماء32766
غانم المحسن عبد ابراهٌم اسماء32767
السالم عبد عاشور احمد اسماء32768
البدراوى محمد محمد اشرف اسماء32769
حسن امام فارس امام اسماء32770
محمد محمد امٌر اسماء32771
جابر عبدالعزٌز انور اسماء32772
 احمد حمدان جمال اسماء32773
عوده المجٌد عبد الفتاح عبد جمال اسماء32774
حسن المنعم عبد جمال اسماء32775
حسٌن على حسٌن اسماء32776
محمد عٌد حمدى اسماء32777
 احمد محمد خلف اسماء32778
عبده عٌد رجب اسماء32779
العزٌز عبد رحمت رضا اسماء32780
حواش حواش سالم اسماء32781
ابوسرٌع حنفى سامى اسماء32782
محمد عدلى سٌد اسماء32783
طه محمد سٌد اسماء32784
العزٌز عبد هللا عبد صابر اسماء32785
ثابت فوزى صالح اسماء32786
حسٌن محمود الرازق عبد اسماء32787
مسعود الفتاح عبد سعد الفتاح عبد اسماء32788
سالمه احمد الهادى عبد اسماء32789
(ف ش ت) حسن على عالء اسماء32790
على سٌد على اسماء32791
حسن حسن عمرو اسماء32792
ربٌعى محمد فتحى اسماء32793
عبده ابراهٌم فتحً اسماء32794

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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الهنداوى محمد قطب اسماء32795
 احمد السالم عبد ماهر اسماء32796
الطوٌل محمد محسن اسماء32797
كامل السٌد محمد اسماء32798
محمد حسنى محمد اسماء32799
الحلٌم عبد حسٌب محمد اسماء32800

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
مرسً ابراهٌم محمود اسماء32801
معبد الفتوح ابو محمود اسماء32802
(دمج) محمد احمد محمود اسماء32803
على حلمى محمود اسماء32804
السٌد محمود مصطفى اسماء32805
سلٌمان سٌد ناصر اسماء32806
الدٌب على عثمان عنتر نبٌل اسماء32807
نجم نصرهللا محمود نجم اسماء32808
( محول ) احمد اسماعٌل احمد اسماعٌل32809
محمد اسماعٌل اٌمن اسماعٌل32810
محمد اسماعٌل سٌد اسماعٌل32811
اسماعٌل رجب صالح اسماعٌل32812
 احمد فتحى عادل اسماعٌل32813
اسماعٌل الغفار عبد مرجان اسماعٌل32814
الناصر عبد محمد ولٌد اسمهان32815
حسن ابراهٌم محمود اسٌل32816
المهدى عبد كامل ولٌد اسٌل32817
غنٌم محمود وحٌد محمود اشجان32818
امٌن كمال مصطفى وحٌد اشراق32819
على احمد فهٌم احمد اشرف32820
مهدى محمد احمد اشرف32821
محمد صالح زكى اشرف32822
محمد محمد ٌامن اشرف32823
متولً حسن محمد حسن اشرقت32824
 احمد عثمان احمد عصام اشرقت32825
كامل زٌنهم محمد اشرقت32826
كامل محمد محمود اشرقت32827
شحاته الناصر عبد شوٌل مسعود اشرقت32828
حسن حسن احمد اصاله32829
الهادى عبد العاطى عبد سعد اعتدال32830
مسعود ذكى عاطف عماد افرام32831
ٌعقوب سعد جمال افراٌم32832
الحسٌنى ابراهٌم ابراهٌم افنان32833

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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طلب جمعه اشرف اكرم32834
ندا سٌد سٌد رجب اكرم32835
( ف ش ت ) مرسى العظٌم عبد مصطفى اكرم32836
غانم الحمٌد عبد هشام اكرم32837
القوى عبد محمد ٌاسر اكرم32838
 ابراهٌم مرزوق ابراهٌم االء32839
 ابراهٌم محمد سٌد ابوبكر االء32840

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
محمد عطٌه اسماعٌل االء32841
الشحات محمد اشرف االء32842
ربه عبد محمود اشرف االء32843
عمر مهنى هللا عطا شرٌف الرحمن االء32844
الدمراوى محمد اٌهاب االء32845
شعبان عرنوس بدر االء32846
هللا بركه محمد هللا بركه االء32847
 ابراهٌم احمد سٌد جمال االء32848
السٌد ابراهٌم حامد االء32849
هللا عبد حسٌن عبده حسٌن االء32850
عابدٌن العال عبد العاطى عبد رفعت االء32851
 احمد رمضان سامً االء32852
سباق احمد سٌد االء32853
العفٌفى على ابراهٌم شكرى االء32854
النعٌم عبد حفنى الندٌر عبد صبحى االء32855
قندٌل على حسٌن صالح االء32856
عطٌه الدٌن جمال طارق االء32857
محمد عبدالمحسن طارق االء32858
هللا عبد المنعم عبد عاطف االء32859
سٌد محمد هللا عبد االء32860
عثمان محمد عبدالحمٌد االء32861
محمد احمد الدٌن عصام االء32862
جمعه خلٌل عماد االء32863
عٌد الرحمن عبد عماد االء32864
عبدالقادر محمد عمرو االء32865
منصور المعبود عبد فرٌد االء32866
 ابراهٌم زكى ماهر االء32867
محمد المهدى احمد محمد االء32868
محمود احمد محمد االء32869
محمد سعٌد محمد االء32870
محمد الغفار عبد محمد االء32871
محمد على محمد االء32872

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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 ابراهٌم هاشم محمد محمد االء32873
حسٌن محمود محمد االء32874
على حسن محمود االء32875
اسماعٌل محمد محمود االء32876
فرج محمد محمود االء32877
محمد ٌوسف مدحت االء32878
محمود سمٌر منتصر االء32879
محمد سعٌد ناصر االء32880

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
حسٌن ٌوسف ناصر االء32881
هاشم جمال هانى االء32882
حامد محمد هانى االء32883
هرٌدى احمد هرٌدى هشام االء32884
الرشٌدى حامد وحٌد االء32885
سالمه احمد محمد الناصر عبد الحسن32886
العنانى احمد سٌد محمد على الحسن32887
طه حسن محمد الحسن32888
وخري سعد مصطفى الحسن32889
رمضان الخالق عبد السٌد الحسٌن32890
سلٌم كمال خالد الحسٌن32891
مصطفى محمود محمد اشرف الحسٌنى32892
خلٌل عبدالمعز سعد طه الحسٌن32893ً
السعٌد الشافعى الدسوقى ابراهٌم الدسوقى32894
 ابراهٌم الجواد عبد ربٌع الزهراء32895
ثابت متولى هللا عبد السعٌد32896
(ف ش ت) محمد السٌد الدٌن عماد السٌد32897
 ابراهٌم العز ابو الدٌن محى السٌد32898
صدٌق محمد ممدوح حسن الشٌماء32899
محمد على محمد الشٌماء32900
رمضان موسى عٌسى خالد الفت32901
مجٌد الفى مجدى الفى32902
الرحمن عبد سٌد الرحمن عبد المختار32903
محمود صفوت اشرف الهام32904
 احمد حمدى صابر الهام32905
فرجانى مهدى محمد الهام32906
عباس محمود محمد محمود الهام32907
على فهمى احمد امال32908
وهبه محمد محمد اللٌثى امال32909
شاكر ابراهٌم خلٌل امال32910
جوده احمد رفعت امال32911

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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محمود اسماعٌل محمد امال32912
عبدالنبى حسن محمد امال32913
موسى مصطفى ٌحٌى امال32914
 احمد امام محمد عادل امام32915
حسن سلٌمان ابراهٌم امانى32916
 احمد فتحى اشرف امانى32917
امام رجب اٌمن امانى32918
محمود السٌد الدٌن تاج امانى32919
على الراضً عبد حسام امانى32920

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
لطفى سٌد حماده امانى32921
حسٌن عبده صدٌق عبده امانى32922
محمد صالح محمد امانى32923
على شعبان مصطفى امانى32924
هللا عبد فراج مصطفى امانى32925
العزٌز عبد سلٌمان رمضان امان32926ً
سعودى ابراهٌم ابراهٌم اٌمن امجد32927
حسنٌن شحاته محمد امجد32928
الشهابى ابوحطب سلٌمان ابراهٌم امل32929
حسانٌن محمد احمد امل32930
الوهاب عبد محمد احمد امل32931
 احمد لطفى جمعه امل32932
العال ابو حسن فراج رجب امل32933
الوهاب عبد شعراوى عادل امل32934
 احمد محمد عادل امل32935
 ابراهٌم ابراهٌم الجواد عبد امل32936
 احمد الفضل ابو الاله عبد امل32937
على المحسن عبد حسن المحسن عبد امل32938
محمود رشوان محمود امل32939
عبدالمحسن الوهاب عبد محمد محٌى امل32940
الكرٌم عبد احمد سٌد مكرم امل32941
محمد على مصطفى امنده32942
حسن على الرشٌد عبد احمد امنه32943
المعطى عبد شاكر صالح امنه32944
الحمٌد عبد محمد صالح امنه32945
حنفى محمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم امنٌه32946
حسن سٌد ابراهٌم امنٌه32947
السعٌد محمد ابراهٌم امنٌه32948
الرحمن عبد حسٌن محمد احمد امنٌه32949
اسماعٌل محمد هللا عبد اٌمن امنٌه32950

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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رفاعى عواد توفٌق امنٌه32951
الجلٌل عبد احمد العظٌم عبد جمال امنٌه32952
محمد سٌد خلٌل امنٌه32953
الهادي عبد محمد رجب امنٌه32954
محمد محمد رجب امنٌه32955
متولً ٌوسف رمضان امنٌه32956
 ابراهٌم حسٌن على رواش امنٌه32957
حسٌن احمد سنوسى امنٌه32958
محمد عرفات سٌد امنٌه32959
عكاشه النافع عبد طارق امنٌه32960

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
فهمى احمد عادل امنٌه32961
محمد خمٌس عامر امنٌه32962
عباس رجب عباس امنٌه32963
سلٌمان شحاته الدٌن عز امنٌه32964
السٌد احمد عصام امنٌه32965
صقر محمود على امنٌه32966
على ٌونس على امنٌه32967
ناجى التواب عبد عمرو امنٌه32968
خلٌفه محمد ابراهٌم ماهر امنٌه32969
حنفى احمد محمد امنٌه32970
حسن شعٌب محمد امنٌه32971
مصري عشري محمد امنٌه32972
 ابراهٌم القادر عبد محمد محمد امنٌه32973
عبدالرسول راضى محمود امنٌه32974
 احمد سٌد محمود مصطفى امنٌه32975
على محمد هانى امنٌه32976
الغنى عبد ٌاسٌن هانى امنٌه32977
زٌدان هاشم محروس هشام امنٌه32978
اٌوب عجٌب سامح امٌر32979
المالك عبد مسٌحه منٌر امٌر32980
مرسى فرغلى احمد امٌره32981
سٌد محمد احمد امٌره32982
الونٌس عبد المرضى عبد اشرف امٌره32983
شحاته تناغى اٌمن امٌره32984
السمان احمد جمال امٌره32985
حجاج طه سٌد جمال امٌره32986
 احمد انصارى حسن امٌره32987
امام رزق حسٌن امٌره32988
جوده نظٌر حسٌن امٌره32989

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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 ابراهٌم رمضان حماده امٌره32990
على محمود حنفى امٌره32991
التواب عبد شلبى خالد امٌره32992
الرحمن عبد سالم عامر سالم امٌره32993
جمعه حداد فتحى سامح امٌره32994
محمود سعٌد سامى امٌره32995
شاكر عمر سعٌد امٌره32996
محمد فرحات سعٌد امٌره32997
شحاته محمد سعٌد امٌره32998
 احمد على شرٌف امٌره32999
محمود ابراهٌم عادل امٌره33000

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
الرحمن عبد راضى عبدالسٌد امٌره33001
جمعه محمد على عزت امٌره33002
على احمد عصام امٌره33003
الحمٌد عبد على عطٌه امٌره33004
عثمان شاذلى على امٌره33005
السمٌع عبد المجٌد عبد عمر امٌره33006
ناصر محمد عٌد عوده عٌد امٌره33007
 احمد عبدالتواب فتحً امٌره33008
غنٌم سالم السٌد محمد امٌره33009
منجود جابر محمد امٌره33010
دسوقى سلطان محمد امٌره33011
الفتاح عبد عطٌه محمد امٌره33012
امام فتحً محمد امٌره33013
هرٌدى هللا عبد محمود امٌره33014
السٌد رمضان منصور امٌمه33015
محفوظ محمد امٌن الرحمن عبد امٌن33016
 ابراهٌم سٌد ابراهٌم امٌنه33017
حامد محمد احمد الباهى امٌنه33018
طاهر محمد جمال امٌنه33019
ابومحمد محمد خالد امٌنه33020
العاطى عبد اسماعٌل صالح امٌنه33021
نعمان ٌوسف ٌوسف امٌنه33022
الرحمن عبد احمد اشرف انجى33023
حكٌم سمٌر اشرف انجى33024
 ابراهٌم محمد حسن انجى33025
فرنسٌس فرٌد سامح انجى33026
سٌد مسعود شاهٌن انجى33027
ارمانٌوس سامى عاطف انجى33028

:  الحاضرٌن عدد
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زكى عرٌان عماد انجى33029
العاطى عبد سٌد كمال انجى33030
محمد سٌد محمد انجى33031
حسنٌن جالل هانى انجى33032
السٌد هللا عبد هشام انجى33033
حلٌم فتحى اٌلٌا اندرو33034
غٌطى كامل بشرى اندرو33035
توفٌق جابر زكرٌا اندرو33036
جندي ولٌم عماد اندرو33037
محمد زكى الدٌن كمال اٌمن انس33038
 احمد على خالد انس33039
محمد سٌد محمد انس33040

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
محمد الحلٌم عبد ممدوح انس33041
عبدالفتاح ابراهٌم حسنى انسام33042
 ( محول ) عزٌز حلمى مٌالد انطون33043
ٌونان ذكى كامل صادق انطونٌوس33044
بخٌت جاد فتحى انطونٌوس33045
عبدالمجٌد عبدالغفار سعٌد انور33046
محمد على ابراهٌم اٌات33047
محمد دسوقى احمد اٌات33048
عبدالقادر عبدالظاهر احمد اٌات33049
محمد قرنى محمود حربى اٌات33050
حلمً محمد رشدى اٌات33051
العزٌز عبد الغنى عبد عطا اٌات33052
متولى عطٌه صالح اٌاد33053
ضٌف محمد تٌسٌر محمد عمرو اٌاد33054
خلٌفه شرف محمود خالد اٌتن33055
عواد سلٌمان هانى اٌتن33056
القادر عبد ابراهٌم سامى اٌثار33057
حنٌن هللا عبد اسكندر سمٌر اٌرٌنى33058
ٌنى عدلى سمٌر اٌرٌنى33059
محمود السنوسى احمد اٌمان33060
عبدالمحسن صالح احمد اٌمان33061
محمود على طه احمد اٌمان33062
ركبه اسماعٌل بسٌونى اسماعٌل اٌمان33063
فٌصل احمد اشرف اٌمان33064
امٌن مدنى اشرف اٌمان33065
طلبه احمد سٌد انور اٌمان33066
 ابراهٌم انور المنعم عبد انور اٌمان33067

:  الحاضرٌن عدد
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 احمد السعٌد اٌمن اٌمان33068
العاطً عبد حلمً اٌمن اٌمان33069
دروٌش ماهر محمد اٌهاب اٌمان33070
الكرٌم عبد حسٌن محمد حسٌن اٌمان33071
عبدالحمٌد عبده رضا اٌمان33072
 احمد هللا عبد رفعت اٌمان33073
عٌسى طلبه سالم محمد سعد اٌمان33074
غرٌب محمد سلٌمان اٌمان33075
حسن رزق حسن سٌد اٌمان33076
محمد فاروق صابر اٌمان33077
الحلٌم عبد كامل صبرى اٌمان33078
مجاهد بخٌت صالح اٌمان33079
عفٌفى محمد الزهرى عادل اٌمان33080
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التواب عبد الرحمن عبد عاطف اٌمان33081
مصطفى مصطفى عاطف اٌمان33082
 احمد رشاد الحمٌد عبد اٌمان33083
على محفوظ الناصر عبد اٌمان33084
عطٌه احمد عطٌه اٌمان33085
فتحى محمد عالء اٌمان33086
محمد الحمٌد عبد على اٌمان33087
ابوناعم بكر الدٌن عماد اٌمان33088
موسى صابر عماد اٌمان33089
المعطى عبد على محمد مجدى اٌمان33090
الوهاب عبد محمد محفوظ اٌمان33091
 احمد اسماعٌل محمد اٌمان33092
محمد حسن محمد اٌمان33093
هللا حماٌه محمد اللطٌف عبد محمد اٌمان33094
محمد محمود حنفى محمود اٌمان33095
خلٌل ٌوسف محمود اٌمان33096
دروٌش الشكور عبد معتمد اٌمان33097
محمد محمد العظٌم عبد زغلول اٌمن33098
صالح عابد صالح اٌمن33099
سٌد محمود عالء اٌمن33100
محمد الدٌب عونى اٌمن33101
بسٌونى احمد محمد اٌمن33102
عبدالخالق اللطٌف عبد محمد اٌمن33103
حبٌب الخالق عبد الفتاح عبد محمود اٌمن33104
الفضٌل عبد مفتاح منصور اٌمن33105
صالح سعٌد صالح اٌناس33106
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عٌاد شحاته محمود كمال اٌناس33107
خلٌفه شرف محمود خالد اٌنور33108
 احمد ابوطالب ابراهٌم اٌه33109
محمد السٌد ابراهٌم اٌه33110
الظاهر عبد سٌد ابراهٌم اٌه33111
 ابراهٌم شعبان ابراهٌم اٌه33112
 احمد جوده احمد اٌه33113
محمد عبدالستار احمد اٌه33114
سٌد الغنٌمى محمد احمد اٌه33115
النجا ابو زٌنهم محمد احمد اٌه33116
سلٌمان محمد احمد اٌه33117
محمد محمد احمد اٌه33118
عفٌفى السٌد المجٌد عبد اسامه اٌه33119
الجواد عبد سٌد اسماعٌل اٌه33120
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السٌد بدر اشرف اٌه33121
الوهاب عبد فهمى اشرف اٌه33122
رجب محمد حسن هللا اٌه33123
حسن الولٌد بن خالد هللا اٌه33124
فٌاض حسٌن العزٌز عبد طارق هللا اٌه33125
عفٌفى على السٌد الخالق عبد هللا اٌه33126
الحلبى ابراهٌم امبابى محمد هللا اٌه33127
هاشم شافعى امام اٌه33128
منشاوى رشاد اٌوب اٌه33129
عثمان ابوالحجاج توفٌق اٌه33130
حامد احمد حازم اٌه33131
محمدٌن احمد حسن اٌه33132
 احمد سلٌمان سٌد حسن اٌه33133
خلٌل معوض حسنى اٌه33134
الحمٌد عبد التواب عبد حسٌن اٌه33135
عبدالغنى عاشور حمدى اٌه33136
محمد احمد خالد اٌه33137
الواحد عبد هللا حسب محمد خالد اٌه33138
محمد منصور خالد اٌه33139
فواد محمد خمٌس اٌه33140
محمود محمد دسوقى اٌه33141
محمد ابراهٌم سعد راجح اٌه33142
الرازق عبد احمد رافت اٌه33143
محمد الحلٌم عبد ربٌع اٌه33144
محمد حجازى رجب اٌه33145
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 ابراهٌم محمد رجب اٌه33146
شحاته احمد رشاد اٌه33147
محمد احمد سامى اٌه33148
السٌد ابراهٌم سعٌد اٌه33149
خلٌل سعد سلٌمان اٌه33150
حمزه سلٌمان سمٌر اٌه33151
ابوزٌد معروف سمٌر اٌه33152
مغاورى حسنى سٌد اٌه33153
على محمد سٌد اٌه33154
سٌد محمود سٌد اٌه33155
محمد ابراهٌم شعبان اٌه33156
عبدالحمٌد عبدالحمٌد شعبان اٌه33157
محمد السٌد شوقً اٌه33158
الهادى عبد كمال صابر اٌه33159
محمود احمد صالح اٌه33160
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عماره الرحمن عبد عفٌفى جمعه طارق اٌه33161
حسن حسٌن طارق اٌه33162
عبدالحمٌد عٌد طارق اٌه33163
القوى عبد سالم عادل اٌه33164
نجم حسٌن مصطفى عادل اٌه33165
الحلفاوى فهٌم زكى عاطف اٌه33166
على محمد محمد عاطف اٌه33167
السٌد خالد عامر اٌه33168
حسن الحمٌد عبد محمد الحمٌد عبد اٌه33169
حسٌن محمد احمد السالم عبد اٌه33170
هللا عبد كامل ضاحى هللا عبد اٌه33171
 احمد ابراهٌم المنعم عبد اٌه33172
مرزوق فاروز عبده اٌه33173
الحمٌد عبد العاطى عبد عزت اٌه33174
محمد حسن على اٌه33175
النجار احمد عمرو اٌه33176
مبروك صالح مبروك اٌه33177
 احمد احمد محمد اٌه33178
حسٌن احمد محمد اٌه33179
حلمى احمد محمد اٌه33180
 احمد سٌد حسٌن محمد اٌه33181
الحمٌد عبد رمضان محمد اٌه33182
الرحمن عبد سمٌر محمد اٌه33183
محمد سٌد محمد اٌه33184
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اللطٌف عبد محمد الشافى عبد محمد اٌه33185
الخولى العاطى عبد محمد اٌه33186
محمد الكرٌم عبد محمد اٌه33187
فهٌم هللا عبد محمد اٌه33188
محمد فتحى محمد اٌه33189
جمٌله محمد فهٌم محمد اٌه33190
العزٌز عبد مشحوت محمد اٌه33191
العال عبد محمد مصطفى محمد اٌه33192
سلٌمان منٌر محمد اٌه33193
محمد احمد محمود اٌه33194
على محمود السٌد محمود اٌه33195
الحمٌد عبد حسن محمود اٌه33196
حموده حسٌن محمد محمود اٌه33197
محمود ٌحى محمود اٌه33198
محمد محمود مصطفى اٌه33199
عٌد احمد نبٌل اٌه33200
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حسن زغلول نبٌل اٌه33201
عباس صالح هانى اٌه33202
كامل رزق هشام اٌه33203
خلٌل عبدالعال هٌثم اٌه33204
محمد فتحى ٌاسر اٌه33205
محمد عبدالمقصود محمد ٌاسر اٌه33206
الحلٌم عبد الخالق عبد ٌحٌى اٌه33207
السندٌونى امام حسٌن احمد اٌهاب33208
محمد ابراهٌم عبدالغنى اسامه اٌهاب33209
على سالم حسٌن بكرى اٌهاب33210
زٌدان عٌد جمال اٌهاب33211
حسٌن حسٌن حمدى اٌهاب33212
( محول ) حسن خلٌل عادل اٌهاب33213
الوهاب عبد محمد الوهاب عبد اٌهاب33214
( محول ) خلٌل حنفى عزوز اٌهاب33215
السٌد ٌوسف محمد اٌهاب33216
 احمد الهادى محمد محمود اٌهاب33217
محمود مسعد محمود اٌهاب33218
عطٌه المسٌح عبد نسٌم اٌهاب33219
عبدون داود رجب باسل33220
على احمد المجٌد عبد على باسل33221
 احمد الضوى سٌف اسعد باسم33222
جبر الحلٌم عبد اشرف باسم33223
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حسن محمود حازم باسم33224
هللا عبد مختار محمد حنفى باسم33225
عبدالداٌم محمد عادل باسم33226
جاد احمد عمرو باسم33227
المنعم عبد بهجت عمرو باسم33228
العزٌز عبد احمد محمد باسم33229
طالب ابو خلٌل محمد باسمه33230
ملك عرٌان اٌهاب بافلى33231
السٌد عبد شاكر فٌكتور بافلى33232
لبٌب سعٌد محمد باهر33233
شحاته محمد حسٌن بثٌنه33234
اسماعٌل الحلٌم عبد سٌد بثٌنه33235
سلطان السٌد محمد الدٌن بدر السعٌد محمد الدٌن بدر33236
الروبى دٌاب دٌاب بكر بدر33237
عوض الرحمن عبد خالد بدر33238
مشاضً سالم عاشور بدر33239
عثمان بدر عثمان بدر33240
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قرٌش رفاعى محمد بدور33241
رٌاض ابراهٌم جمال بدوى33242
صالح محمد محمود محمد بسام33243
على الحمٌد عبد اشرف بسمله33244
محمود هللا عبد السٌد بسمله33245
حمدي احمد حسن اٌمن بسمله33246
عبدالعال ٌونس محمد اٌمن بسمله33247
محمود ربه عبد عادل بسمله33248
شعبان هللا عبد عرفات بسمله33249
سلٌمان محمد سلٌمان عصام بسمله33250
المجٌد عبد محمد عالء بسمله33251
سالمان عباس عماد بسمله33252
 احمد الدٌن عزٌز عماد بسمله33253
الحسن ابو عماره كمال بسمله33254
شلتوت محمد السٌد محسن بسمله33255
حسٌن احمد محمد بسمله33256
محمد الرحمن عبد محمد بسمله33257
فهمى المقصود عبد محمد بسمله33258
خلٌل خلٌل مصطفى بسمله33259
 احمد امام ناجى بسمله33260
حسٌن احمد هانى بسمله33261
 ابراهٌم سعٌد هانى بسمله33262
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عبدالعزٌز محمود احمد بسمه33263
فرحان الحفٌظ عبد رمضان بسمه33264
محمد الفتاح عبد سامى بسمه33265
 احمد محمد العال عبد بسمه33266
هللا عوض خلٌل السٌد هللا عبد بسمه33267
 احمد ابراهٌم محمد بسمه33268
القاسم ابو على السالم عبد محمد بسمه33269
اللطٌف عبد الرحمن عبد عالم محمد بسمه33270
محمود مقبل محمد معتز محمد بسمه33271
 ابراهٌم محمد مصطفى بسمه33272
الدٌب موسى العاطى عبد ٌاسر بسمه33273
حسن الدٌن عصام اشرف بسنت33274
 ابراهٌم محمود جابر بسنت33275
حسن احمد حسن بسنت33276
هللا عبد عبده حسن بسنت33277
حسن على حسن بسنت33278
محمود محمدى محمود حسن بسنت33279
صابر محمد حمدى بسنت33280
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حسٌن عمار السٌد خالد بسنت33281
شعالن السٌد على طارق بسنت33282
المولى عبد اسماعٌل الفتاح عبد طه بسنت33283
على ابراهٌم المعز عبد بسنت33284
 ابراهٌم العال عبد الناصر عبد بسنت33285
العز ابو سعد عبده بسنت33286
السٌد اسماعٌل مجاهد بسنت33287
ٌوسف صبحى مجدى بسنت33288
محمد احمد محسن بسنت33289
الرحمن عبد الدٌن صالح محمد بسنت33290
 ابراهٌم الرازق عبد محمد بسنت33291
( ف ش ت ) الهادى عبد المنعم عبد محمد بسنت33292
الحمٌد عبد حسنى هشام بسنت33293
العظٌم عبد عبدالعال ولٌد بسنت33294
واصلى التواب عبد احمد بشار33295
محمد بشٌر محمود بشٌر33296
 ابراهٌم محمد ابراهٌم بالل33297
بدره البهنسى المرسى احمد بالل33298
حسانٌن رمزى احمد بالل33299
الاله عبد السٌد سعد السٌد بالل33300
زاهر محمد امجد بالل33301
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خطاب سٌد رزق حسٌن بالل33302
القصاص مختار محمد المطلب عبد بالل33303
رٌاض رٌاض على بالل33304
 احمد الحمٌد عبد عمر بالل33305
عالم السٌد محمد بالل33306
محمد حسن محمد بالل33307
محمد سٌد محمد بالل33308
عبدالعال محمد محمد بالل33309
حسٌن امام نبٌل بالل33310
الشاذلى محمد السٌد شوقى سامى الدٌن بهاء33311
محمد ربه عبد خالد بهاء33312
ادرٌس مرزوق سٌد بهاء33313
حجاج الرحمن عبد عطوه بهجه33314
جرٌس مملوك ادور بوال33315
زكى حسنى اشرف بوال33316
فكري لوٌز سلٌمان بوال33317
عٌسى عبٌد صبرى بوال33318
(محول) سعد موسى عادل بوال33319
سامى مالك ماهر بوال33320
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نصر هنرى نشات بوال33321
لطفى فوزى جرجس بٌتر33322
معوض نادى جمال بٌتر33323
جرجاوى وهٌب جمال بٌتر33324
لوقا توفٌق سعٌد بٌتر33325
هللا حسب فرج حلٌم سعٌد بٌتر33326
مٌخائٌل فتحى كمال بٌتر33327
سعٌد ناروز لطفى بٌتر33328
جٌد فخرى اسامه بٌشوى33329
فوزى جوزٌف رافت بٌشوى33330
غطاس عبٌد مٌنا بٌشوى33331
جرجس فهٌم نشات بٌشوى33332
غازى عٌد ناصر تامر33333
اسماعٌل مرسى سعٌد تسبٌح33334
حسٌن على العلىم عبد اسامه تسنٌم33335
عباس ٌحٌى اٌمن تسنٌم33336
 احمد محمد جالل محمد تسنٌم33337
سالم التواب عبد رضا محمد تسنٌم33338
حسٌن صابر محمد تسنٌم33339
محمد حسانٌن احمد تغرٌد33340

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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السٌد ابراهٌم سٌد تغرٌد33341
الغنى عبد محمد الرحٌم عبد تغرٌد33342
مسامح طلعت محمد سامح تقوى33343
القمصان ابو محمد احمد عادل تقوى33344
الكرٌم عبد حسٌن لملوم تقوى33345
حسن احمد اشرف تقى33346
سٌد احمد اشرف تقى33347
الفتاح عبد هللا عبد جمعه تقى33348
محمد هللا عبد الوفا ابو حسن تقى33349
محمد احمد محمد حسٌن تقى33350
هارون محمد عطٌه سعٌد تقى33351
ربه عبد جابر عادل تقى33352
حسٌن محمد حسٌن عادل تقى33353
حماده العزٌز عبد السالم عبد تقى33354
الحلٌم عبد محمد كارم تقى33355
سٌد حافظ محمد تقى33356
سالم سعدنى محمد تقى33357
سٌد على على محمد تقى33358
عبدالسالم محمود محمد تقى33359
التواب عبد مصطفى محمد تقى33360

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
مصطفى عزت محمود تقى33361
عثمان محمد محمود تقى33362
العظٌم عبد عبدالحمٌد نادر تقى33363
القادر عبد حسن حسن تهانى33364
توفٌق كامل احمد توفٌق33365
الراضى عبد توفٌق رضا توفٌق33366
الواحد عبد توفٌق شعبان توفٌق33367
فهمى على عماد ثرٌا33368
الهادى عبد جاد محمود جاد33369
المهٌمن عبد محمد اسامه جاسر33370
محمد الشربٌنى السٌد السٌد جاسر33371
تعلب على محمد المومن عبد سالمه جاسر33372
حافظ الكرٌم عبد محمد جاسر33373
حسانٌن محمد مصطفى محمد جاسر33374
حموده احمد احمد ربٌع جاسمٌن33375
محمد سٌد احمد هللا عبد جاسمٌن33376
صالح محمود فواد مصطفى جاسمٌن33377
شفٌق كمال ثروت جرجس33378
مٌخائٌل حبٌب رومانى جرجس33379

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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ملك بسطا طارق جرجس33380
ملك كرم مٌالد جرجس33381
امبابى نصر وجٌه جرجس33382
محمد عٌد خلف جالل33383
هللا عبد سٌد رضا جالل33384
ٌوسف العال عبد اشرف جمال33385
المجٌد عبد عباس حسن جمال33386
فوده الدٌن جمال سامى جمال33387
شٌمى فضل سٌد جمال33388
عبده سعد الناصر عبد جمال33389
جابر موسى الناصر عبد جمال33390
سٌد محمود عالء جمال33391
الحمٌد عبد الحمٌد عبد نبٌل جمال33392
حافظ العزٌز عبد اٌمن جنات33393
محمود محمد احمد جنه33394
على حسٌن على ٌاسر هللا جنه33395
محمد حسن انور جنه33396
 ابراهٌم رشدى اٌهاب جنه33397
حافظ محمد اٌهاب جنه33398
رجب احمد تامر جنه33399
اسماعٌل عدوى محمد جنه33400

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
 ابراهٌم السٌد وائل جنه33401
السٌد ابراهٌم هللا عبد طارق جنى33402
مهدى محمد عمرو جنى33403
 ابراهٌم عبدالمحسن ابراهٌم جهاد33404
القادر عبد سٌد اشرف جهاد33405
حسٌن محمد اشرف جهاد33406
الحمٌد عبد فتحى جمال جهاد33407
عبدالعزٌز ٌسرى جمال جهاد33408
صابر احمد خالد جهاد33409
محمد سٌد خالد جهاد33410
مرسى محمد الموجود عبد صالح جهاد33411
عطٌه محمد الرحٌم عبد جهاد33412
حسن عبدالعال فتحى جهاد33413
فرحات محمود مجدى جهاد33414
هللا جاب الستار عبد محمد جهاد33415
عبدالغفار عبدالحمٌد محمد جهاد33416
 احمد سٌد ٌحً محمد جهاد33417
اسماعٌل احمد محمود ٌاسر جهاد33418

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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اٌوب كرم ابراهٌم جورج33419
واصف حكٌم بٌرتى جورج33420
 ابراهٌم فاروق طلعت جورج33421
فهٌم مٌالد فواد جورج33422
حكٌم جرجس ٌوسف جورج33423
سعٌد زغلول باسم جورجٌنا33424
خلٌل موسى ٌعقوب رضا جوزٌف33425
فهمى انور عادل جوزٌف33426
ساوٌرس لمبى عزت جوزٌف33427
ٌوسف غطاس اشرف جولٌانا33428
سلٌمان نسٌم كرٌم جولٌانا33429
محمد ابراهٌم اٌمن جومانه33430
محمد الصاوى على سعٌد جومانه33431
عبدالملك فاٌق نزٌه جون33432
منشاوي سٌد قرنً منشاوي جوٌرٌه33433
الشناط حسن محمد عبدالمجٌد جٌهان33434
جبر فتحى جبر حاتم33435
عابد محمود شوقى حاتم33436
محمد ابراهٌم طلعت حاتم33437
فرج حلمى عماد حاتم33438
 ابراهٌم غرٌب ابراهٌم حازم33439
عبدالحمٌد مرتضً احمد حازم33440

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
عزٌز حبٌب اسامه حازم33441
اسماعٌل خلٌل اسماعٌل حازم33442
 احمد بشٌر اشرف حازم33443
على الغنى عبد اشرف حازم33444
فراج حسن اٌهاب حازم33445
الرحمن عبد فران محمد جمال حازم33446
حنفى سٌد حسٌن حازم33447
وفاء محمد طارق حازم33448
محمد بشٌر محمد طالل حازم33449
سنوسى سٌد عاصم حازم33450
المجٌد عبد ربٌع المجٌد عبد حازم33451
( محول ) حسٌن عارف عماد حازم33452
العاطى عبد محمد عٌد حازم33453
فرج المولى عبد فرج حازم33454
 احمد الموجود عبد احمد محمود حازم33455
حسانٌن الجابر عبد محمود حازم33456
فراج احمد مصطفى حازم33457

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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على رٌاض على مصطفى حازم33458
العزٌز عبد على مصطفى حازم33459
على محمود هاشم حازم33460
السٌد سعٌد ولٌد حازم33461
محمد حمدى اشرف حامد33462
محمد حامد حسن حامد33463
الحجاج ابو ٌوسف المكارم ابو حبٌبه33464
السعٌد جمٌل بكر ابو حبٌبه33465
حمزاوى احمد ابراهٌم احمد حبٌبه33466
راجح السٌد احمد احمد حبٌبه33467
ذكى ربٌع احمد حبٌبه33468
 ابراهٌم سٌد احمد حبٌبه33469
 احمد سٌد احمد حبٌبه33470
محمد على احمد حبٌبه33471
الدسوقى محمد احمد حبٌبه33472
محمد سعٌد اسامه حبٌبه33473
الحفٌظ عبد الدٌن شمس اسامه حبٌبه33474
شحاته محمد محمد اسامه حبٌبه33475
محمد سعٌد اشرف حبٌبه33476
حسن محمد اشرف حبٌبه33477
الدٌن عز محمد اشرف حبٌبه33478
محمد المجد ابو السٌد حبٌبه33479
المجٌد عبد بدر امٌن حبٌبه33480

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
حسنٌن العزٌز عبد حسنى اٌمن حبٌبه33481
حسن الحمٌد عبد نبٌل اٌمن حبٌبه33482
حباكه محمد السٌد اٌهاب حبٌبه33483
كامل كمال اٌهاب حبٌبه33484
على المجد ابو جمال حبٌبه33485
محمود جبرٌل جمال حبٌبه33486
عجٌله ابو كامل السٌد جمعه حبٌبه33487
العال عبد محمد كمال حاتم حبٌبه33488
عبدالجواد محمد خالد حبٌبه33489
حافظ محمد رمضان حبٌبه33490
محمد رزق محمد سامح حبٌبه33491
 احمد محمد اسماعٌل سامى حبٌبه33492
عنتر رمضان سامى حبٌبه33493
عواد رمضان سٌد حبٌبه33494
على الحافظ عبد سٌد حبٌبه33495
هٌبه ابو على الٌزٌد ابو شرٌف حبٌبه33496

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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 احمد مصطفى شرٌف حبٌبه33497
هللا عبد موسى خمٌس صفوت حبٌبه33498
هللا عبد مرغنى سٌد صالح حبٌبه33499
عبدالسٌد محمود عادل حبٌبه33500
على محمود عادل حبٌبه33501
جاد سٌد عاشور حبٌبه33502
عباس هللا عبد محمد الحلٌم عبد حبٌبه33503
العظٌم عبد محمد العظٌم عبد حبٌبه33504
شرف ابراهٌم الفتاح عبد حبٌبه33505
هللا عبد سلٌمان هللا عبد حبٌبه33506
 احمد جاد سعد النبى عبد حبٌبه33507
عفٌفى ابوالعنٌن عزت حبٌبه33508
ٌمنى انور على حبٌبه33509
على حسن على حبٌبه33510
حسٌن عمر عماد حبٌبه33511
حسن الفضٌل عبد عمر حبٌبه33512
الظاهر عبد احمد عمرو حبٌبه33513
محمد حازم مبارك حبٌبه33514
صدٌق جمعه مجدى حبٌبه33515
العاطى عبد الفضٌل عبد مجدى حبٌبه33516
محمد حامد محسن حبٌبه33517
 احمد فواد احمد محمد حبٌبه33518
محمود احمد محمد حبٌبه33519
المحسن عبد بكرى محمد حبٌبه33520

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
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-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
هاشم زٌنهم محمد حبٌبه33521
السٌد الصادق عبد محمد حبٌبه33522
خلٌل محمد الغفور عبد محمد حبٌبه33523
خلٌل المعز عبد محمد حبٌبه33524
محمد محمد محمد حبٌبه33525
مصطفى محمود محمد حبٌبه33526
عبده خلٌل وصفى محمد حبٌبه33527
محمود رمضان ناصر حبٌبه33528
سالم حسن هانى حبٌبه33529
هللا عبد محمد هانى حبٌبه33530
المرسى الخالق عبد ابراهٌم هشام حبٌبه33531
الحمٌد عبد سعد وائل حبٌبه33532
سلوم مصطفى اٌوب ٌاسر حبٌبه33533
محمد هللا حرز العابدٌن زٌن هللا حرز33534
 احمد حسنً احمد حسام33535

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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عجمى محمد مسعود احمد حسام33536
الباقى عبد حسٌن اسماعٌل حسام33537
 احمد خٌرى احمد الدٌن حسام33538
حسن حسانٌن حسن الدٌن حسام33539
زهران احمد احمد محمد الدٌن حسام33540
محمد احمد محمد الدٌن حسام33541
مرسى سٌد عباس محمد الدٌن حسام33542
السٌد اسماعٌل مصطفى الدٌن حسام33543
محمد محمد مصطفى الدٌن حسام33544
السٌد محمد عطٌه جمال حسام33545
محارب رشاد حسن حسام33546
حسن سٌد حسن حسام33547
حسن صابر حسن حسام33548
محمد طلبه حسن حسام33549
جبرٌل الحمٌد عبد حسن حسام33550
شرف على الحمٌد عبد حسن حسام33551
الجوهرى حسن مختار حسن حسام33552
رجب صبحى حسٌن حسام33553
امام عبده رمضان حسام33554
عٌد سٌد شرٌف حسام33555
رفاعى هللا عبد التواب عبد حسام33556
محمد مهران احمد الاله عبد حسام33557
عمران العزٌز عبد عمران حسام33558
الرحمن عبد احمد محمد حسام33559
بركات زغبى محمد حسام33560

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 
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غباشى ٌوسف المنعم عبد محمد حسام33561
عطٌه رجب نادى حسام33562
سٌد جوده ناصر حسام33563
سٌد محمد ناصر حسام33564
عوٌس دروٌش نصر حسام33565
العزٌز عبد مسعود ولٌد حسام33566
البارى عبد محمود محمود حسب33567
الرسول عبد حسن زٌد ابو حسن33568
محمد شاكر حسن احمد حسن33569
حسن احمد الحمٌد عبد احمد حسن33570
شفٌق محمود بدر حسن33571
معوض محمد سعد جابر حسن33572
العراقى محمد حسن حسام حسن33573
ندا احمد انس حسن حسن33574

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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موسى حسن حظ حسن33575
السمٌع عبد حسن خالد حسن33576
نسٌم فكرى محمد رجب حسن33577
محمود خلف رضا حسن33578
المجٌد عبد متولى مسعد رمضان حسن33579
هللا عبد حسن سٌد حسن33580
قرنى حسن طارق حسن33581
 احمد حسن حسن عصام حسن33582
مدٌن على حسن على حسن33583
كامل على كامل حسن33584
محمود محمد كمال حسن33585
على حسن محمد حسن33586
(الجٌزه) محمد حسن محمد حسن33587
(القاهره) محمد حسن محمد حسن33588
سٌد سعداوى محمد حسن33589
العال عبد محمد سٌد محمد حسن33590
عباس عزت محمد حسن33591
الصاوى حسن محمود حسن33592
صلٌب ابو شحات حسن محمود حسن33593
محمد ٌوسف حسن حسناء33594
اللطٌف عبد حسٌن خلف حسناء33595
محمد فتحى سٌد حسناء33596
الغنى عبد الحمٌد عبد صالح حسناء33597
السٌد فوزى محمد حسناء33598
طه ابراهٌم مصطفى حسناء33599
 ابراهٌم على حسنى سمٌر حسنى33600

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
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بحٌرى احمد السٌد حسٌن احمد حسٌن33601
شبل توفٌق محمد احمد حسٌن33602
عٌسى ابو امام السٌد اسماعٌل حسٌن33603
عواد جمٌل حسٌن جمٌل حسٌن33604
بخٌت الكرٌم عبد رضا حسٌن33605
الرحمن عبد سٌد رمضان حسٌن33606
هللا عبد حسٌن سالم سٌد حسٌن33607
محمود احمد حسٌن طارق حسٌن33608
حسٌن السٌد حسٌن عادل حسٌن33609
 احمد عٌد مصطفى الرحمن عبد حسٌن33610
بحٌرى الرحمن عبد محمد طه على حسٌن33611
عمر حسٌن عمر حسٌن33612
على السٌد حسٌن عنتر حسٌن33613

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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محمود الفتاح عبد حسٌن فتحى حسٌن33614
الحلٌم عبد حسٌن فرحات حسٌن33615
محمد اسماعٌل قاعود حسٌن33616
الوهاب عبد الروف عبد قدرى حسٌن33617
الرحمن عبد حسٌن محمد حسٌن33618
على حسٌن محمد حسٌن33619
الكرٌم عبد صالح محمود حسٌن33620
على حافظ حسٌن الدٌن محى حسٌن33621
 احمد حسٌن هانى حسٌن33622
حسٌن على وائل حسٌن33623
شاكر حلمى فٌصل حلمى33624
سالم سالم فواز حماد33625
السٌد حمدى شعبان حماده33626
السمٌع عبد سٌد العلىم عبد حماده33627
محمود فرج محمود حماده33628
شحاته احمد امٌر حمدى33629
الخطٌب طالب ابو حمدى اٌهاب حمدى33630
حسٌن على بندارى حمدى33631
صابر اسماعٌل صالح حمدى33632
 احمد محمد على حمدى33633
تهامى المحسن عبد محسن حمدى33634
بركات جمعه محمد حمدى33635
حسنٌن محمود محمد محمد حمدى33636
السالم عبد قرنى مدحت حمدى33637
 احمد سمٌر وائل حمدى33638
 احمد عنانى احمد حمزه33639
حسٌن السٌد محمد حمزه33640

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-
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محمد عٌد محمد حمزه33641
هللا عبد احمد حسٌن حنان33642
ٌونس ابراهٌم حامد خالد حنان33643
حمٌده عطٌه فتحى عطٌه حنان33644
 احمد امام عماد حنان33645
سٌد هالل محمود حنان33646
بدوى مصطفى اكرامى حنٌن33647
محمد هللا عبد هللا حسب حنٌن33648
محمود شوقى محمد حنٌن33649
عبده العظٌم عبد محمد حنٌن33650
عبده العوضى هانى حنٌن33651
الغفار عبد جمعه هانى حنٌن33652

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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صالح السٌد محمد خالد حٌاه33653
طه مصطفى عمرو حٌاه33654
الوهاب عبد خاطر الحلٌم عبد خاطر33655
محمد هللا عبد ابراهٌم خالد33656
محمد الرووف عبد احمد خالد33657
ٌوسف ابراهٌم اشرف خالد33658
الهادى عبد صبرى اشرف خالد33659
محمد هللا عبد ٌونس اشرف خالد33660
جاد محمد جاد خالد33661
على المجٌد عبد جمال خالد33662
المعبود عبد احمد رافت خالد33663
محمد محمد رمضان خالد33664
اسماعٌل سالمه سعٌد خالد33665
بشر صابر سٌد خالد33666
 احمد الدردٌر عادل خالد33667
حسٌن شحاته الحكٌم عبد خالد33668
علىان مبارك السالم عبد خالد33669
الرحمن عبد كامل الفتاح عبد خالد33670
المعبود عبد العال عبد الناصر عبد خالد33671
عبده عبده عزت خالد33672
صالح حسن عماد خالد33673
حجازى ٌوسف حموده عوض خالد33674
الخطٌب بسٌونى هللا فتح خالد33675
محمد الرازق عبد محمد خالد33676
محمد العال عبد محمد خالد33677
محمود العال عبد محمد خالد33678
كامل عطا محمد خالد33679
صابر الفتاح عبد مصطفى خالد33680

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
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-2:اإلجمالـــــــــــــــى 
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زٌدان احمد محمد مصطفى خالد33681
محمد ظرٌف هانى خالد33682
هللا عبد الرحمن عبد هشام خالد33683
بسٌونى احمد السٌد ولٌد خالد33684
مرجح سٌد تامر ولٌد خالد33685
شفٌق على ولٌد خالد33686
 ابراهٌم محمد خالد ابو ٌسرى خالد33687
سالم فرج احمد خدٌجه33688
حسن محمدى ربٌع محمد خدٌجه33689
محمد فراج شعبان احمد خلود33690
عمران احمد محمد احمد خلود33691

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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محمد السٌد محمد احمد خلود33692
سوٌلم حسن حسن خلود33693
كٌالنى محمد حسٌن خلود33694
( ف ش ت) محمد امٌن خالد خلود33695
 احمد الحافظ عبد خالد خلود33696
عباس المنعم عبد خالد خلود33697
على فراج خالد خلود33698
محمود محمد خالد خلود33699
محمود محمد دٌاب خلود33700
الشاهد القوى عبد الوهاب عبد سامى خلود33701
مدبولى فرج سعٌد خلود33702
غراب احمد محمد محمود سٌف خلود33703
محمد الشحات طارق خلود33704
عٌد حسن ربٌع السمٌع عبد خلود33705
محمد بكرى عالء خلود33706
امام محمد المنعم عبد فتحى خلود33707
محمود حلمى محمد خلود33708
فهمى سٌد محمد خلود33709
السٌد صبحى محمد خلود33710
مهدى شوقى محمود خلود33711
محمد الغنى عبد الباسط عبد محمود خلود33712
محمد مهدى ممدوح خلود33713
محمد الحكٌم عبد ٌاسر خلود33714
الدٌن شرف صالح سعٌد دالٌا33715
منصور محمد نادى دالٌا33716
السٌد الواحد عبد محمد داود33717
حسٌن ٌوسف محمود درٌن33718
ٌوسف محمد شٌخون الدسوقى ابراهٌم دعاء33719
امام المنعم عبد جابر دعاء33720

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
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منصور نصرالدٌن الرب جاد دعاء33721
زٌد ابو الحكٌم عبد حماد دعاء33722
رٌاض الحمٌد عبد حنفى دعاء33723
الجندى حنفى سعٌد دعاء33724
هللا عبد محمد سعٌد دعاء33725
قطب ابراهٌم سمٌر دعاء33726
جابر احمد صابر دعاء33727
الرحٌم عبد سٌد عادل دعاء33728
ربه عبد احمد على دعاء33729
الفتاح عبد محمد فتحى دعاء33730

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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الرحمن عبد محمد فرج دعاء33731
سٌد امٌن محمد دعاء33732
محمد زٌان محمد دعاء33733
عثمان كامل مصطفى محمد دعاء33734
محمد على موسى دعاء33735
حسن فتحى ٌاسر دعاء33736
شفٌق زكى اكرم دمٌانه33737
جنٌدى شلبى رومانى دمٌانه33738
صموئٌل حلمى صموئٌل دمٌانه33739
شنوده سامى مٌالد دمٌانه33740
على جمعه القاسم ابو دنٌا33741
محمد محمود احمد دنٌا33742
حسن احمد محمد اسامه دنٌا33743
الساٌح بركات اشرف دنٌا33744
برعى صالح اشرف دنٌا33745
محمد عربى اشرف دنٌا33746
بٌومى محمد اشرف دنٌا33747
رضوان محمد ٌوسف السٌد دنٌا33748
السٌد احمد اٌهاب دنٌا33749
الرحٌم عبد حلمى اٌهاب دنٌا33750
محمود عدلى توفٌق دنٌا33751
على محمد العزٌز عبد جمال دنٌا33752
حسن ابراهٌم جمٌل دنٌا33753
محمد الحمٌد عبد حسن دنٌا33754
محمد ٌوسف خالد دنٌا33755
محمد صالح ربٌع دنٌا33756
 احمد صبحى رمضان دنٌا33757
السمٌع عبد رشاد زكرٌا دنٌا33758
السٌد محمد انور سعٌد دنٌا33759
مرزوق مفرح سعٌد دنٌا33760

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
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الفتوح ابو محمد سمٌر دنٌا33761
محمد سعٌد سٌد دنٌا33762
 ابراهٌم فهمى سٌد دنٌا33763
 احمد محمود محمد سٌد دنٌا33764
العلىم عبد فهمى شرٌف دنٌا33765
حسن طه طارق دنٌا33766
دروٌش حامد هللا عبد دنٌا33767
محمد سٌد احمد النبى عبد دنٌا33768
 ابراهٌم السٌد على عصام دنٌا33769

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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 احمد جابر فرغلى عصام دنٌا33770
حنفى سٌد الدٌن عالء دنٌا33771
مسعد احمد محمد دنٌا33772
عبده محمد محمد دنٌا33773
العدوى عطٌه نجٌب محمد دنٌا33774
الغٌطانى محمد اسماعٌل محمد ممدوح دنٌا33775
محمود هللا عبد مهدى دنٌا33776
التواب عبد هللا عبد دسوقى دولت33777
الحافظ عبد محمد عماد دولت33778
محمد سعد احمد دٌانا33779
سانوس فلى عادل دٌانا33780
زمارى برتو اٌهاب دٌفٌد33781
حكٌم نجٌب كمال دٌفٌد33782
حنا مٌخائٌل شوقى ماجد دٌفٌد33783
سٌد محمد عزمى احمد دٌنا33784
خفاجى احمد فاٌز احمد دٌنا33785
على محمد احمد دٌنا33786
محسب امٌن العال عبد السٌد دٌنا33787
محمود على اٌمن دٌنا33788
حسن العزٌز عبد جمال دٌنا33789
النبى عبد المحسن عبد خالد دٌنا33790
 احمد دردٌر رافت دٌنا33791
راشد شوقى رافت دٌنا33792
موسى حماد موسى رضا دٌنا33793
ٌوسف عدلى رمضان دٌنا33794
دروٌش احمد محمد طارق دٌنا33795
الخالق عبد محمد طاهر دٌنا33796
 احمد سٌد احمد احمد سٌد طه دٌنا33797
فرج محمد الرشٌد عبد دٌنا33798
هللا عبد انور هللا عبد دٌنا33799
الحمٌد عبد حسن هللا عبد دٌنا33800

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
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جبرٌل محمد محمد عدلى دٌنا33801
حفنى العاطى عبد عزت دٌنا33802
الحافظ عبد حسن الدٌن عالء دٌنا33803
محمد حسن الدٌن عالء دٌنا33804
حسنٌن الروف عبد عالء دٌنا33805
سٌد كامل عوٌس دٌنا33806
الغنى عبد حسن محمد دٌنا33807
سلٌمان محمد حسن محمد دٌنا33808

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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عثمان العزٌز عبد محمد دٌنا33809
مرزوق الغفار عبد محمد دٌنا33810
 احمد اللطٌف عبد منصور دٌنا33811
على الفتاح عبد محمود ٌاسر دٌنا33812
فراج على ٌسرى ذٌاد33813
حسن ٌونس شوقى راشد33814
الحافظ عبد ٌوسف محمود راشد33815
الدسوقى ابراهٌم الرووف عبد ولٌد راضى33816
ابوطالب هلٌل محمد راغده33817
فرج الرازق عبد حسٌن رافت33818
المجٌد عبد هللا عبد المجٌد عبد رافت33819
هندى محمد محمود رافت33820
ودٌع نعٌم ٌاسر رامز33821
حسن محمد محمد حسٌن رامى33822
قدٌس عوض سمٌر رامى33823
البدوى احمد كمال رامى33824
محمد القادر عبد احمد رانا33825
محمد سٌد جمال رانا33826
السٌد رمضان الدٌن حسام رانا33827
سلٌمان جامع حسن رانا33828
 احمد محمد احمد رضا رانا33829
اسماعٌل الوهاب عبد رٌاض رانا33830
ضٌف بكر شوقى رانا33831
الفتاح عبد رفعت عصام رانا33832
محمد جابر هشام رانا33833
موسى الفتاح عبد اشرف راندا33834
العال عبد محمود السنوسى راندا33835
 احمد فواد هشام راندا33836
السنباطى عباس حسن رانٌا33837
على محمد ربٌع رانٌا33838
زٌدان ٌحٌى زٌدان رانٌا33839
سٌد محمد سعٌد رانٌا33840

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
على حمدى على رانٌا33841
بسخرون فهمى عماد رانٌا33842
السٌد فتحى محمود رانٌا33843
السالم عبد راضى ولٌد رانٌا33844
هللا عبد على محمد على رباب33845
الدٌن محى سٌد الدٌن محى رجاء33846
فضل رافت وحٌد رجاء33847

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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الغنى عبد الموجود عبد عمر رجب33848
محمد مصطفى السٌد رحاب33849
العظٌم عبد على حسن رحاب33850
جاد محمد خلٌل رحاب33851
محمد سٌد سعٌد رحاب33852
فضل محمد سعٌد رحاب33853
صالح الجواد عبد سالمه رحاب33854
 احمد احمد محمد عبادى رحاب33855
الحلٌم عبد حسن على رحاب33856
محمد احمد فوزى رحاب33857
العال عبد نبٌل محمد رحاب33858
محمود القادر عبد محمود رحاب33859
محمد غٌاض محمد محمود رحاب33860
الرحمن عبد على مصطفى رحاب33861
ادرٌس محمد وفقى رحاب33862
جنٌدى احمد ٌاسر رحاب33863
الحلٌم عبد زكرٌا ٌحى رحاب33864
سعد محمد ابراهٌم ابراهٌم رحمه33865
على محمد ابراهٌم رحمه33866
خطاب على احمد احمد رحمه33867
على حماد اسماعٌل احمد رحمه33868
 احمد رضوان احمد رحمه33869
حسن رمضان احمد رحمه33870
 احمد سعد احمد رحمه33871
 احمد العال عبد احمد رحمه33872
 احمد فاروق احمد رحمه33873
السعود ابو مجاهد اسماعٌل رحمه33874
 احمد على حسن اشرف رحمه33875
 احمد محمد الظاهر عبد اشرف رحمه33876
 ابراهٌم فتحى اشرف رحمه33877
محمود فتحى اشرف رحمه33878
مصطفى محمد اشرف رحمه33879
حمزه محمد اسماعٌل السٌد رحمه33880

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
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اسماعٌل العزٌز عبد اٌمن رحمه33881
 احمد على بكر رحمه33882
 احمد غرباوى جمال رحمه33883
جمعه امٌن جمعه رحمه33884
سلٌم المجٌد عبد حافظ رحمه33885
شحاته حامد حامد رحمه33886

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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السٌد السمٌع عبد حسٌن رحمه33887
عباس على عباس حمدى رحمه33888
محمد فواد خالد رحمه33889
زٌدان احمد فوزى خالد رحمه33890
امام العرب عز خطٌب رحمه33891
رمضان محمود رمضان رحمه33892
محمود حسنى سامح رحمه33893
الشافى عبد محمد سمٌر رحمه33894
هللا عبد رشدى سٌد رحمه33895
محمد حسٌن الكرٌم عبد سٌد رحمه33896
المجٌد عبد محمد سٌد رحمه33897
عٌد محمد سٌد رحمه33898
على عباس شعبان رحمه33899
 ابراهٌم عباس الدٌن صالح عباس رحمه33900
جمعه الحلٌم عبد الحلٌم عبد رحمه33901
محمد العظٌم عبد الرحمن عبد رحمه33902
الجلٌل عبد محمد عرفه رحمه33903
محمود غرٌب عصام رحمه33904
على حسن على رحمه33905
سٌد حسن فرج رحمه33906
معوض رشاد فرج رحمه33907
صادق هاشم فرٌد رحمه33908
فاروق محمد ماجد رحمه33909
الرحمن عبد العزٌز عبد مجدى رحمه33910
محمد ابراهٌم سعد محسن رحمه33911
الباقى عبد توفٌق محمد رحمه33912
 ابراهٌم العزٌز عبد سٌد محمد رحمه33913
حجازى محمد سٌد محمد رحمه33914
هللا عبد عطا عطا محمد رحمه33915
مصطفى المجٌد عبد لبٌب محمد رحمه33916
عٌسى محمد محمد محمد رحمه33917
فرج فتحى مرسى محمد رحمه33918
بخٌت هراس محمد رحمه33919
 احمد الوارث عبد محمود رحمه33920

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
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( محول ) ابراهٌم المالك عبد محى رحمه33921
 ابراهٌم سٌد هشام رحمه33922
مرسى مدبولى هشام رحمه33923
برهامى السٌد ٌاسر رحمه33924
 ابراهٌم باشا ٌاسر رحمه33925

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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محمد احمد العزٌز عبد ٌاسر رحمه33926
حسن احمد ٌسرى رحمه33927
نزٌه محمد الدٌن شهاب رحٌق33928
العفٌفى السٌد محمد رحٌق33929
منصور الحمٌد عبد جمعه احمد ردٌنه33930
الوهاب عبد فواد فاروق رزان33931
التواب عبد رزق اٌمن رزق33932
الرازق عبد محمد رزق هللا عبد رزق33933
محمود رشاد اشرف رشا33934
شادى صقر شادى رشا33935
محمود مرعى محمود رشا33936
هللا عبد رشدى سٌد رشدى33937
الغفار عبد القوى عبد الغفار عبد رضا33938
الرحمن عبد الرحٌم عبد محمود رضا33939
داوود وٌصا ذكى معوض رضا33940
سلٌمان داود محمد رضوان33941
قاسم احمد محمد حسٌن احمد رضوى33942
على سٌد العزٌز عبد احمد رضوى33943
اسماعٌل رضوان اسماعٌل رضوى33944
الدٌن نور على محمد اٌمن رضوى33945
محمد خضرى بدوى رضوى33946
الشافعى محمد محمود حسنٌن رضوى33947
ربه عبد الشحات عادل خالد رضوى33948
عوض جابر خٌرى رضوى33949
على عرفه ربٌع رضوى33950
محمد فتحى محمد طارق رضوى33951
محمود العزٌز عبد عادل رضوى33952
حسن سمٌر عمرو رضوى33953
غرٌب جمٌل غرٌب رضوى33954
 ابراهٌم فتحى فتٌح رضوى33955
مبروك المنعم عبد قدرى رضوى33956
حلمى احمد محمد رضوى33957
سٌد احمد محمد رضوى33958
حواله امام صالح محمد رضوى33959
سٌد حسن طه محمد رضوى33960

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
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الفتاح عبد عزت محمد رضوى33961
نصر على محمد رضوى33962
عباس فكرى محمد رضوى33963
فاضل العزٌز عبد محٌى رضوى33964

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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 احمد السٌد هللا عبد وائل رضوى33965
هاشم الدٌن محى هشام رغده33966
على الفتاح عبد سعد رفٌده33967
عطٌه سعد فوزى رفئه33968
محمد الصادق المعز عبد احمد رقٌه33969
حسٌن محمد خالد رقٌه33970
مدبولى اسماعٌل شعبان رقٌه33971
محمد رمضان سعد رمضان33972
على سٌد على رمٌساء33973
 ابراهٌم محمود ابراهٌم رنا33974
 احمد على محمد الحسن ابو رنا33975
سامى محمد عبادى محمد اسامه رنا33976
طه احمد اشرف رنا33977
حسن احمد اٌمن رنا33978
حسن عامر حسن رنا33979
هاشم الفتاح عبد حسن رنا33980
محمد الغنى عبد رضا رنا33981
حسٌن محمد اسماعٌل سامى رنا33982
شفٌق انور سعٌد رنا33983
حسن سٌد صالح رنا33984
هللا حسب محمد عالء رنا33985
( بعذر مستجد ) الحرش صالح ماجد رنٌم33986
القصاص محمد حسٌن محمد رنٌم33987
المطلب عبد محمد سٌد رهف33988
الطٌار امام حامد طارق رهف33989
الزٌن محمد ابراهٌم روان33990
الدٌن نصر الرحمن عبد احمد روان33991
السٌد متولى احمد روان33992
محمد مصطفى احمد روان33993
عطوه حسن محمد اسامه روان33994
السٌد رضا اٌمن روان33995
الهٌو محمد على اٌمن روان33996
ٌسن محمد اٌمن روان33997
الدٌن شمس محمد جمال روان33998
عطٌه احمد حسن روان33999
القادر عبد علوانى جبٌلى حسٌن روان34000

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
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خلٌل رمضان خلٌل روان34001
محمد محمد رشدى روان34002
متولى حماد متولى سعد روان34003

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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حماد احمد بكر ابو سمٌر روان34004
الدسوقى ابراهٌم شعبان روان34005
رخا السٌد محمد ابراهٌم صابر روان34006
سٌد احمد صابر روان34007
على الدٌن سعد طارق روان34008
حسنٌن محمد طارق روان34009
عوض اسماعٌل ربه عابد روان34010
محمد السٌد عادل روان34011
محمود خٌرى عادل روان34012
معبد هللا عبد عاطف روان34013
قندٌل متولى مصطفى عاطف روان34014
العال عبد السٌد العال عبد روان34015
العظٌم عبد محمد الدٌن عصام روان34016
محمد جابر الدٌن عالء روان34017
مسلم على سٌد على روان34018
 احمد احمد عماد روان34019
حسن محمد عماد روان34020
سالم مصطفى عمرو روان34021
العال عبد محمد محسن روان34022
محمد سلٌمان محمد روان34023
السٌد الرحمن عبد محمد روان34024
عكاشه العزٌز عبد محمد روان34025
عطوه محمود نبٌه محمد روان34026
الحنفى محمد الحسٌن محمود روان34027
عباس محمد محمود روان34028
اسماعٌل سٌد صبحى مروان روان34029
فتحى سعودى مصطفى روان34030
 احمد صابر هانى روان34031
غرٌب امٌن ٌاسر روان34032
 احمد اسماعٌل احمد روجٌنا34033
عطٌه على نادر رودان34034
رمضان ٌوسف احمد رودٌنا34035
سٌد الفتاح عبد رمضان رودٌنا34036
حسٌن على سٌد ناصر رودٌنا34037
حسٌن عبده محمد الدٌن نصر روزان34038
 احمد محمد الدٌن وحٌد محمد وائل روزان34039
خلٌل عطٌه السٌد روضه34040

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
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خلٌل سٌد خلٌل روضه34041
الحافظ عبد حسٌن محمد روضه34042

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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 احمد محمود عمرو روفٌده34043
شحاته نصرى نشات رومانده34044
مٌتاس عزٌز عماد رومانى34045
مصلحى احمد هشام روناء34046
نخله حنا رفقى حربى رووف34047
محمود فرٌد حسن روى34048
رفاعى محمود هللا عبد خالد روى34049
محمد السٌد محمد خالد روى34050
فاوى المقصود عبد رافت روى34051
عزب العزٌز عبد محمد مجدى روى34052
عدوى محمد احمد محمد روى34053
 احمد راضى احمد روٌدا34054
محمود احمد فوزى احمد روٌدا34055
فراج حسن محمد حسن روٌدا34056
الرازق عبد امام شرٌف روٌدا34057
حجاج الشبراوى صالح روٌدا34058
محمد محمود عادل روٌدا34059
طلبه محمد مجدى روٌدا34060
محمد التواب عبد ممدوح روٌدا34061
الفتاح عبد هللا عبد والء رٌتام34062
ٌوسف هللا رزق اشرف رٌفانا34063
(محول) احمد محمد احمد رٌم34064
سلٌمان النبى عبد اسامه رٌم34065
عبٌد الحلٌم عبد مبروك اٌمن رٌم34066
اسماعٌل حافظ حمدى رٌم34067
محمود رشاد حنفى رٌم34068
حسن عطا رجب رٌم34069
سٌد على سٌد رٌم34070
محمد حامد صابر رٌم34071
حطب ابو القادر عبد كامل صبرى رٌم34072
الرحمن عبد محروس المنعم عبد رٌم34073
الشٌخ هللا عبد على رٌم34074
صدٌق البدوى السٌد مجدى رٌم34075
 احمد ابراهٌم محمد رٌم34076
عاشور حامد محمد رٌم34077
هللا جاب السالم عبد شكرى محمد رٌم34078
الفتاح عبد الاله عبد محمد رٌم34079
الحافظ عبد محمد هشام رٌم34080

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
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على سالمه وائل رٌم34081
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حسن العلىم عبد محمد شرٌف رٌماز34082
اسرائٌل خلٌفه ادٌب عادل رٌموندا34083
حسان طلبه جمال رٌناد34084
جمجوم العظٌم عبد حسن احمد رٌهام34085
 احمد محمد احمد رٌهام34086
حسٌن هللا عبد خالد رٌهام34087
عامر سٌد شعراوي رٌهام34088
حسٌن سٌد طارق رٌهام34089
حلمى محمد عادل رٌهام34090
 احمد شعبان عٌسى رٌهام34091
فاتح محمد غازى فاتح رٌهام34092
قطب حمزه ماهر رٌهام34093
صبح الفتاح عبد محمد رٌهام34094
علٌوه هللا عبد محفوظ مصطفى رٌهام34095
القناوى محمد احمد نصر رٌهام34096
محمد سٌد هانى رٌهام34097
محمد عباس المحى عبد هشام رٌهام34098
خلٌل زكرٌا عصام زكرٌا34099
هللا عطا جمعه رزق اللطٌف عبد زهراء34100
محمد اللطٌف عبد محمد جمال زهٌه34101
العزٌز عبد هللا عبد ابراهٌم زٌاد34102
الغنى عبد سٌد احمد زٌاد34103
قطب العزٌز عبد احمد زٌاد34104
بدٌوى القادر عبد احمد زٌاد34105
السٌد على احمد زٌاد34106
تكرونى عبادى محمد اسامه زٌاد34107
محمود سٌد اشرف زٌاد34108
داود محمد حسن حسٌن السٌد زٌاد34109
سالمه محمد السٌد زٌاد34110
 ابراهٌم جالل امجد زٌاد34111
توفٌق ابوالفتوح اٌمن زٌاد34112
سٌد العزٌز عبد اٌمن زٌاد34113
العزٌز عبد احمد اٌهاب زٌاد34114
عفٌفى رمضان اٌهاب زٌاد34115
محمد الحلٌم عبد جمعه زٌاد34116
المقصود عبد حمدى حازم زٌاد34117
سعد سنوسى حامد زٌاد34118
عمر فاروق حسام زٌاد34119
الطاهر محمد حسن زٌاد34120
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المغربى على غالب محمود حسٌن زٌاد34121
صابر محمد خالد زٌاد34122
هللا جاد صالح محمد خالد زٌاد34123
ٌحى احمد رجب زٌاد34124
محمد احمد رمضان زٌاد34125
السٌد مصٌلحى سٌد سامى زٌاد34126
النجار العزب عفٌفى سامى زٌاد34127
كرار حسن سعدى زٌاد34128
الوهاب عبد محمود فتحى سمٌر زٌاد34129
بدوى الحى عبد الحى عبد شعبان زٌاد34130
 احمد عزمى محمد طارق زٌاد34131
اسماعٌل احمد عاطف زٌاد34132
محمود كامل عاطف زٌاد34133
اسماعٌل محمد احمد على زٌاد34134
 ابراهٌم محمد على زٌاد34135
محمود محمد الدٌن عماد زٌاد34136
مصٌلحى اللطٌف عبد عماد زٌاد34137
بٌومى رفعت عمرو زٌاد34138
المحسن عبد احمد فرج زٌاد34139
عفٌفى كمال كارم زٌاد34140
القادر عبد صابر ماهر زٌاد34141
فضل على مرزوق مجدى زٌاد34142
عثمان حسن سٌد محسن زٌاد34143
اسماعٌل ابراهٌم محمد زٌاد34144
سوٌدان رمضان احمد محمد زٌاد34145
محمد الدٌن سٌف محمد زٌاد34146
محمد اللطٌف عبد محمد زٌاد34147
حسٌن هللا عبد محمد زٌاد34148
التواب عبد محمد النعٌم عبد محمد زٌاد34149
المجٌد عبد فواد محمد زٌاد34150
محمد محمود محمد محمد زٌاد34151
محمد محمود محمد زٌاد34152
لبٌب مصطفى محمد زٌاد34153
طلبه ابراهٌم مصطفى زٌاد34154
السالم عبد احمد نادر زٌاد34155
السٌد قطب احمد هشام زٌاد34156
على منٌر محمد وائل زٌاد34157
سٌد سعٌد وحٌد زٌاد34158
محمد هللا عبد ابراهٌم زٌنب34159
شحاته مجاهد ابراهٌم زٌنب34160
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 ابراهٌم محمد ابراهٌم زٌنب34161
حامد نبهان احمد زٌنب34162
اللطٌف عبد هدىه احمد زٌنب34163
الزٌنى امام حسن اشرف زٌنب34164
 احمد الحلٌم عبد العال عبد اشرف زٌنب34165
محمد سالمه السٌد زٌنب34166
محمد محمد اٌمن زٌنب34167
الحمٌد عبد جابر حسام زٌنب34168
الهادى عبد محمد حسام زٌنب34169
حسن محمد حسن زٌنب34170
السٌد وزٌرى حسن زٌنب34171
 احمد بٌومى مصطفى حسنى زٌنب34172
السٌد عثمان سٌد حمدى زٌنب34173
 احمد الفتاح عبد شعبان زٌنب34174
الغنى عبد محمد صابر زٌنب34175
عثمان محمد محمد طارق زٌنب34176
مصطفى احمد على زٌنب34177
المعطى عبد انور على فتحى زٌنب34178
محمد على فهٌم زٌنب34179
عباس محمد فتحى ماجد زٌنب34180
على زاهر محمد زٌنب34181
محمد مصطفى محمد زٌنب34182
حسنٌن المنعم عبد محمود زٌنب34183
عمر محمد محمود زٌنب34184
حسٌن سٌد مصطفى زٌنب34185
بكر على جاد على مصطفى زٌنب34186
 ابراهٌم محمد سعد مهدى زٌنب34187
 احمد الرسول عبد نصار زٌنب34188
حسن محمد ٌحى زٌنب34189
ٌوسف توفٌق ٌوسف زٌنب34190
جمعه احمد السٌد جمال زٌنه34191
( بعذر مستجد ) ابراهٌم سالم محمد زٌنه34192
هللا عبد الغنى عبد ابراهٌم ساره34193
ٌوسف الباقى عبد احمد ساره34194
على الظاهر عبد احمد ساره34195
محمد الفتاح عبد احمد ساره34196
حسٌن محمد ابراهٌم اسامه ساره34197
عصر زكرٌا اسامه ساره34198
محمد العربى اشرف ساره34199
القصاص الوهاب عبد محمد اشرف ساره34200
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سعد سعد السٌد ساره34201
همام السالم عبد السٌد ساره34202
حسن عبده السٌد ساره34203
حسانٌن رضوان اٌمن ساره34204
ورده ابو ابراهٌم اٌهاب ساره34205
اللطٌف عبد محمد بخٌت ساره34206
المنصف عبد توفٌق جمال ساره34207
محمد الحى عبد جمال ساره34208
محمد هللا عبد جمال ساره34209
على محمد جمال ساره34210
فرج مدبولى جمال ساره34211
محمد هللا عبد حمدى ساره34212
سالم هللا عبد خالد ساره34213
مرزوق حسن فواد خالد ساره34214
المهر احمد سٌد رجب ساره34215
زٌد ابو محمد الخالق عبد رجب ساره34216
النجار محمود العلىم عبد رفعت ساره34217
خلٌل محمد سعد سامى ساره34218
السٌد حسٌن سعٌد ساره34219
نجدى الرحمن عبد سعٌد ساره34220
 احمد على سٌد ساره34221
حنفى محمود سٌد ساره34222
غانم العزٌز عبد شرٌف ساره34223
محمد احمد صالح ساره34224
السٌد على السمٌع عبد طارق ساره34225
قطب محمد طارق ساره34226
عباس طه سعٌد طه ساره34227
طه العال عبد طه ساره34228
عٌد احمد عادل ساره34229
السٌد احمد الرحمن عبد ساره34230
 احمد الرحمن عبد حسن الرحمن عبد ساره34231
حسٌن محمد احمد السالم عبد ساره34232
 احمد سٌد عٌد المنعم عبد ساره34233
الشٌخ عمر مكاوى الناصر عبد ساره34234
الجلٌل عبد جالل عبده ساره34235
دوٌسه بسل هارون عزت ساره34236
السٌد محمد عصام ساره34237
حنفى سٌد عالء ساره34238
محمد حسنى عماد ساره34239
الحكٌم عبد فاروق عمر ساره34240
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الرحٌم عبد بدر كرم ساره34241
السٌسى العاطى عبد حلمى مبروك ساره34242
الصاوى النصر سٌف مجدى ساره34243
عوض خالف محروس ساره34244
محمد فواد محمد ساره34245
فرٌد رشدى محمد محمد ساره34246
محمود احمد محمود ساره34247
متولى محمود محمود ساره34248
مدبولى المنعم عبد مدبولى ساره34249
محمد سلٌم مسعد ساره34250
سٌد محمد مسعد ساره34251
مصطفى اسماعٌل مصطفى ساره34252
محمود حنفى مصطفى ساره34253
سعد عادل محمد معتز ساره34254
مراد سمٌر ممدوح ساره34255
محمد الرازق عبد نصر ساره34256
الحسن ابو محمود الرازق عبد هانى ساره34257
حسن محمد هشام ساره34258
الحلٌم عبد محمد هشام ساره34259
رشدان محمد حسن سالم34260
طه الدٌن فتحً زكرٌا سالم34261
وافى سالم محمد سالم34262
الحلٌم عبد هللا عوض حماده سالمه34263
السمٌع عبد سٌد محمد سالى34264
حامد محمود ممتاز احمد سامح34265
على حسن جمال سامح34266
السٌد مصطفى سالم سامح34267
محمد المنعم عبد محمد سامح34268
الرووف عبد محمود عمرو سامر34269
نجٌب زارع هانى سامر34270
امٌن محمد مصطفى سامى34271
 احمد محمد عٌد جمال سامٌه34272
صادق محمد رافت سامٌه34273
عزٌز ادوار سامح سامٌه34274
عطوه سٌد فوزى سٌد سامٌه34275
كمال الحلٌم عبد عماد سامٌه34276
الحى عبد سمٌر عمر سامٌه34277
كامل كمٌل مدحت ساندرا34278
فرٌد مجدى رامى ساندى34279
العظٌم عبد محمد سمٌر ساندى34280
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العال عبد اسعد عصام ساندى34281
كامل مالك كامل ساندى34282
فرغلى صالح مدحت ساهر34283
رشدى فوزى اشرف ستٌف34284
بدوى سالم محمد سجى34285
 ابراهٌم الحسٌنى ابراهٌم سحر34286
الغنى عبد سٌد حسن سحر34287
 احمد كامل سالمه سحر34288
محمود هللا عبد محمود سعاد34289
الوفا ابو سعد احمد سعد34290
الحمٌد عبد محمد سٌد الدٌن سعد34291
السٌد سعد اٌمن سعد34292
الوردانى مصطفى اٌمن سعد34293
ٌوسف ٌوسف محمود سعدٌه34294
الجواد عبد سعٌد احمد سعٌد34295
ٌوسف على قرنى احمد سعٌد34296
 احمد امام سعٌد خالد سعٌد34297
الخشن محمد سعٌد رمضان سعٌد34298
كشك سعٌد المعز عبد سعٌد34299
العزٌز عبد محمد الحفٌظ عبد فكرى سعٌد34300
فهٌم السعٌد ماهر سعٌد34301
على سعٌد محمد سعٌد34302
على محمد محمد سعٌد34303
مراد اسماعٌل مراد سعٌد34304
المتبتب ابراهٌم محمد جمال سفٌان34305
سالم محمد محمد سالم34306
محمد ابراهٌم ابراهٌم السٌد سلسبٌل34307
المنشاوى احمد شرٌف سلسبٌل34308
محمد خلٌل فكرى سلسبٌل34309
محمود حماد احمد سلسبٌال34310
بشاره فهٌم سمٌر سلفٌا34311
صادق المسٌح عبد عماد سلفٌا34312
 ابراهٌم الرحمن عبد ابراهٌم سلمى34313
المكارم ابو محمد المكارم ابو سلمى34314
السٌد ابراهٌم احمد سلمى34315
محمد الحمٌد عبد احمد سلمى34316
مصطفى اللطٌف عبد احمد سلمى34317
 احمد على احمد سلمى34318
على محمد احمد سلمى34319
نصر سلٌمان اشرف سلمى34320
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المصلحى على محمد الشبراوى سلمى34321
الحمٌد عبد سٌد اٌهاب سلمى34322
حسن شحاته جمعه سلمى34323
محمد عبدالجواد حامد سلمى34324
عطٌه محمد حسن سلمى34325
امٌن رمضان حسنى سلمى34326
 ابراهٌم محمد محمد حسٌن سلمى34327
خلٌل العال عبد حمدى سلمى34328
محمد العزم ابو خالد سلمى34329
سالم الجواد عبد سالم خالد سلمى34330
 ابراهٌم سٌد خالد سلمى34331
خوجلى عبده زٌن سلمى34332
عطٌه احمد عرفه سامى سلمى34333
العال عبد حماد سٌد سلمى34334
( ف ش ت ) دٌاب سعٌد سٌد سلمى34335
السٌد محمد سٌد سلمى34336
على محمد محمد صبرى سلمى34337
قرنى السٌد طارق سلمى34338
فرج علىش فتحى طارق سلمى34339
المحسن عبد محمد احمد عادل سلمى34340
العز ابو رجب عادل سلمى34341
حسن المنعم عبد عاطف سلمى34342
النٌل ابو على السٌد الحمٌد عبد سلمى34343
الرحٌم عبد غرٌب الرحٌم عبد سلمى34344
 احمد محمود المنعم عبد سلمى34345
الهادى عبد رٌاض عصام سلمى34346
على حسن على سلمى34347
على عاطف على سلمى34348
محمد طه الدٌن عماد سلمى34349
الفتاح عبد حسن عماد سلمى34350
الداٌم عبد عاشور عماد سلمى34351
ٌوسف بخٌت فتحى سلمى34352
قاسم حسٌن فتحى سلمى34353
المكارم ابو حلمى كرم سلمى34354
محمد ابراهٌم محمد سلمى34355
محمد حسن جمال محمد سلمى34356
مرسى حسٌن محمد سلمى34357
محمد سعدى محمد سلمى34358
السٌد امام التواب عبد محمد سلمى34359
مبروك الحكم عبد محمد سلمى34360
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حسٌن الوهاب عبد محمد سلمى34361
سالمه فواد محمد سلمى34362
 احمد نجٌب محمد سلمى34363
محمود النبى عبد محمود سلمى34364
محمد احمد محمد محمود سلمى34365
محمد احمد مصطفى سلمى34366
محمود امام مصطفى سلمى34367
 احمد كامل مصطفى سلمى34368
محمد ماضى مومن سلمى34369
محمود محمد ناصر سلمى34370
مسلم منصور ناصر سلمى34371
الدسوقى محمد احمد وائل سلمى34372
محمود شعبان ولٌد سلمى34373
محمد خمٌس محمود ٌاسر سلمى34374
محمد السٌد ٌسرى ٌاسر سلمى34375
حسٌن جابر عاطف سلوان34376
سباق احمد ٌوسف احمد سلوى34377
عبده حجازى اشرف سلوى34378
السٌد محمد محمد محمود سلوى34379
سلٌم محمد عمر سلٌم34380
مصطفى العزٌز عبد احمد سما34381
فرحات على خالد سما34382
على حسنى سلطان سما34383
محمود محمد طارق سما34384
محمد دسوقى محمد عماد سما34385
الجواد عبد المنعم عبد فتحى سما34386
خلٌفه العادلى العادلى محمد سما34387
حسٌن حسان محمد سما34388
محمود الحمٌد عبد سٌد محمد سما34389
المطلب عبد محمد هانى سما34390
بٌومى سٌد ٌاسر سما34391
 احمد احمد اسامه سماء34392
النجا ابو حسن صالح اسماعٌل عصام سماء34393
 ابراهٌم محمد محمد سماء34394
محمود الرحمن عبد مصطفى سماء34395
حسن محمد رجب سماح34396
شكرى خلف سامى سماح34397
طه محمد احمد الوهاب عبد سماح34398
السقا البارى عبد محمد سماح34399
السٌد عزت محمد سماح34400
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محمد فاروق محمد سماح34401
اللطٌف عبد حامد كامل ٌاسر سماح34402
مرسى على رفعت سمر34403
امٌن المطلب عبد عمر سمر34404
محمد حسن ماهر سمر34405
محمد محمد محسن سمر34406
الباقى عبد مصطفى محفوظ سمر34407
العال عبد سعد محمد سمر34408
الغرباوى الرحمن عبد محمد كرم سمٌحه34409
حافظ سمٌر احمد سمٌر34410
 ابراهٌم محمد احمد سمٌر34411
صالح سمٌر اٌمن سمٌر34412
شعبان نوح حازم سمٌر34413
مشرقى ابراهٌم جرجس كمال سمٌر34414
عبده حنفى احمد سمٌره34415
عباس على الحكٌم عبد احمد سمٌره34416
 احمد فوزى ابراهٌم سمٌه34417
سعد مسعود بدوى سمٌه34418
السمٌع عبد مبروك سٌد سمٌه34419
محمد الششتاوى عادل سمٌه34420
على طاهر الفتاح عبد سمٌه34421
سلٌم السٌد احمد سندس34422
امام نبٌه محمد هللا عبد سندس34423
شعبان عبدالبدٌع فتحى سندس34424
العزٌز عبد محمد محمد سندس34425
حسٌن حسن محمود سندس34426
فرغلى محمد فوزى ٌاسر سندس34427
 احمد محمد بدرى سها34428
 ابراهٌم السٌد سعٌد سعٌد سها34429
متولى المحسن عبد عصام سها34430
الحلفاوى سالم الدسوقى هشام سهام34431
حسن خلف سٌد سهر34432
 ابراهٌم محمود ابراهٌم محمد سهر34433
خلٌل مصطفى محمد اٌمن سهٌر34434
السالم عبد حسٌن خالد سهٌر34435
اللطٌف عبد على السٌد عادل سهٌر34436
خٌر ابراهٌم العزٌز عبد فٌصل سهٌل34437
السمٌع عبد سعد احمد سهٌله34438
النجار ابراهٌم السٌد سهٌله34439
محمد محمد جابر سهٌله34440
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اللٌل ابو حسن الدٌن حسام سهٌله34441
 احمد محمد حسام سهٌله34442
العزٌز عبد الرحمن عبد حمدى سهٌله34443
( ف ش ت) محمد امٌن خالد سهٌله34444
سٌد ابراهٌم حسٌن سعد سهٌله34445
خلٌل السٌد محمد سعٌد سهٌله34446
المعطى عبد محمد سعٌد سهٌله34447
 احمد سٌد ذكى سٌد سهٌله34448
محمود دٌاب محمد صالح سهٌله34449
عثمان على احمد صـــالح سهٌله34450
العظٌم عبد موسى عاصم سهٌله34451
على حمزه الجواد عبد سهٌله34452
المعطى عبد محمد المعطى عبد سهٌله34453
محمود محمد عصام سهٌله34454
محمد العبد غرٌب سهٌله34455
سٌد محمدٌن كمال سهٌله34456
شلبى محمد طلعت متولى سهٌله34457
محمد احمد محمد سهٌله34458
مجاهد بكر محمد سهٌله34459
على حسن محمد سهٌله34460
حسٌن ابراهٌم الوهاب عبد مدحت سهٌله34461
عوض موسى احمد مصطفى سهٌله34462
الدالى سعٌد ٌحٌى مصطفى سهٌله34463
غانم السٌد السٌد ٌاسر سهٌله34464
طه سٌد ٌاسر سهٌله34465
عطٌه حنا رزق سوسنا34466
عازر جبرائٌل مٌالد سوسنه34467
الفتاح عبد رمضان جمعه سومٌه34468
الكرٌم عبد على ربٌع سومٌه34469
محمد زٌنهم عاطف سومٌه34470
على الوارث عبد سٌد احمد سٌد34471
نصر رجب السٌد حسن سٌد34472
ذكى سلٌم خالد سٌد34473
طه سٌد طه سٌد34474
طالب ابو محمود ظرٌف سٌد34475
 ابراهٌم محمد عزت سٌد34476
السمٌع عبد كامل عفٌفى سٌد34477
النجار احمد السٌد فواد سٌد34478
محمد عبدالعزٌز لطفى سٌد34479
عوده سٌد مجدى سٌد34480
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مصطفى السٌد انور محمد سٌد34481
على سٌد محمد سٌد34482
على محمد سٌد محمد سٌد34483
محمود سٌد محمد سٌد34484
العربى السٌد ٌونس سٌد34485
محمود سعد حسن سٌده34486
الرحمن عبد حلمى حلمى ابراهٌم الدٌن سٌف34487
محمد محمد احمد الدٌن سٌف34488
على محمد محمد احمد الدٌن سٌف34489
اللطٌف عبد احمد اشرف الدٌن سٌف34490
حسن سعٌد اشرف الدٌن سٌف34491
الحلٌم عبد المنعم عبد اشرف الدٌن سٌف34492
عدلى سعٌد السٌد الدٌن سٌف34493
موسى شلبى سامح الدٌن سٌف34494
بسٌونى محمد سعٌد الدٌن سٌف34495
محمد مصطفى صبحى الدٌن سٌف34496
النوتى على اسماعٌل عمرو الدٌن سٌف34497
محمد المعطً عبد فتحى الدٌن سٌف34498
الحواط سعد الرحٌم عبد محمد الدٌن سٌف34499
 ابراهٌم العال عبد انور مراد الدٌن سٌف34500
 احمد جاد سعٌد نصر الدٌن سٌف34501
 ابراهٌم محمد محمد وائل الدٌن سٌف34502
الجلٌل عبد رشدى ولٌد الدٌن سٌف34503
زٌد ابو غرٌب الونٌس عبد ولٌد الدٌن سٌف34504
 ابراهٌم ملٌجى سعٌد الملٌجى سٌف34505
صدٌق الشربٌنى حسٌن سٌف34506
الدٌن بهى محمود خالد سٌف34507
محمود حنفى سمٌر سٌف34508
فرج العزٌز عبد عادل سٌف34509
حسن سلٌم محمد على سٌف34510
سعٌد الحمٌد عبد الدٌن عماد سٌف34511
محمد الخالق عبد محمد سٌف34512
السٌد فتحى محمد سٌف34513
اللطٌف عبد الحى عبد المنعم عبد ولٌد سٌف34514
الجلٌل عبد سٌد ٌاسر سٌف34515
شنوده فاٌز سمٌر سٌلفٌا34516
غالى ٌعقوب بنٌامٌن سٌمون34517
 ابراهٌم شوقى شنوده سٌمون34518
هللا رزق حنا مٌالد سٌمون34519
جرجس خله حزقٌال نابلً سٌمون34520

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد

 انتساب االولى الفرقه وانصراف حضور كشفجامعه حموان

asmaa      (63) لجنه2021 / 2020 الجامعى للعام  مستجد 
كميه الحقوق



: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
سلٌمان محمود الحمٌد عبد محمود شادن34521
عامر محمد محمد عزت احمد شادى34522
توفٌق طه اٌمن شادى34523
االلفى الجوهرى محمد اٌمن شادى34524
محمود محمد محمود شادى34525
محمد حسن مصطفى شادى34526
السٌد مدبولى منتصر شادى34527
الٌاس عزٌز مٌالد شادى34528
 احمد قطب قطب عاطف شادٌه34529
بدوى شاكر محمد شاكر34530
الرب جاد شاكر وائل شاكر34531
الجعودى الهادى عبد طه اشرف شاهر34532
على صبحى احمد شاهنده34533
بخٌت ابراهٌم اشرف شاهنده34534
 احمد سالمه السٌد شاهنده34535
محمد ٌونس شوقى شاهنده34536
محمد على فرغلى محمود شاهنده34537
محمود شاهٌن احمد شاهٌن34538
سٌد سالم ٌاسر شاهٌن34539
 احمد العزٌز عبد السٌد شحته34540
الدٌن نور رمضان عمرو شذى34541
محمد العال عبد محسن شربات34542
 احمد احمد ابراهٌم شروق34543
 ابراهٌم انور ابراهٌم شروق34544
حمزه محمد العز ابو جالل احمد شروق34545
منصور على محمد احمد شروق34546
فتوح الدسوقى اسامه شروق34547
عواد مرسى اشرف شروق34548
محمد مسلم اشرف شروق34549
هللا عبد حامد انس شروق34550
على عوٌس عوٌس اٌهاب شروق34551
سٌد انور تامر شروق34552
هنٌدى السٌد حجازى شروق34553
خلٌفه الفضٌل عبد حسن شروق34554
على مصدق حسنى شروق34555
محمد الرازق عبد حسٌن شروق34556
داود احمد داود شروق34557
السٌد هاشم رضا شروق34558
المجٌد عبد احمد سامح شروق34559
محمد الوهاب عبد سٌد شروق34560
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المقصود عبد مرداش سٌد شروق34561
 ابراهٌم فاروق شوقى شروق34562
توفٌق سٌد طارق شروق34563
فواد محمد الخالق عبد شروق34564
 ابراهٌم محمد الشافى عبد شروق34565
المجٌد عبد محمد فتحى المنعم عبد شروق34566
خلٌل صالح الناصر عبد شروق34567
محمود بخٌت حسٌن على شروق34568
حسن سالمه عماد شروق34569
 ابراهٌم سٌد عماد شروق34570
السٌد محمد عنتر شروق34571
عٌد سٌد عٌد شروق34572
عباس محمد فوزى شروق34573
سٌد العال عبد مجدى شروق34574
عثمان الحمٌد عبد محسن شروق34575
محسن محمد محسن شروق34576
الفتاح عبد احمد محمد شروق34577
مصطفى ابراهٌم سالم محمد شروق34578
محمد شعبان محمد شروق34579
محمد الحلٌم عبد محمد شروق34580
محمد احمد المنعم عبد محمد شروق34581
محمد فتحى محمد شروق34582
الراوى محمود احمد مدثر شروق34583
النعٌم عبد احمد على مصطفى شروق34584
قاسم محمد الغنى عبد نادى شروق34585
هاشم احمد هاشم شروق34586
على النبى عبد هانى شروق34587
( ف ش ت ) سٌد مشرف طه شرٌف34588
الوهاب عبد محمد الرحمن عبد شرٌف34589
حافظ العظٌم عبد الصمد عبد شرٌف34590
محمد الباسط عبد محمد شرٌف34591
 احمد طالب ابو محمود شرٌف34592
عمر احمد حسنى محمود شرٌف34593
خلف احمد ناجح شرٌف34594
شوٌل كمال ٌاسر شرٌف34595
( ف ش ت ) حطب ابو المنعم عبد محمود شرٌفه34596
 احمد محمد عاطف شرٌن34597
سعد محمد مجلً وحٌد شرٌهان34598
سلٌمان احمد سٌد شعبان34599
اسماعٌل احمد امٌن احمد شمس34600
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السالم عبد فتحى احمد شمس34601
سعد فٌتورى عاطف شمس34602
محمد بكرى محمد شمس34603
الدجوى محمد ابراهٌم محمد مصطفى شمس34604
دٌاب عٌسى هشام شمس34605
 احمد حسٌن ٌاسر شمس34606
الزناتى محمد اشرف شهاب34607
بدوى محمد محمد اشرف شهاب34608
على احمد السٌد احمد الدٌن شهاب34609
عبده منجود سٌد الدٌن شهاب34610
البارى عبد عطا محمد الدٌن شهاب34611
محمد امام خمٌس شهاب34612
حامد محمد رضا شهاب34613
مطاوع احمد شرٌف شهاب34614
مرجان فرج رجب طارق شهاب34615
المنصف عبد الجابر عبد عبدالمنصف شهاب34616
كامل احمد عصام شهاب34617
سٌد متولى هاشم عمر شهاب34618
سلٌمان جاد احمد محمد شهاب34619
سٌد العزٌز عبد محمد شهاب34620
محمد احمد مصطفى شهاب34621
 احمد سٌد البنا احمد احمد شهد34622
اسماعٌل الكامل عبد احمد شهد34623
الشٌخ احمد عبدالبصٌر احمد شهد34624
البارى عبد صادق اسامه شهد34625
صالح محمود الفتاح عبد اشرف شهد34626
خلٌل احمد اٌمن شهد34627
عبده محمد تامر شهد34628
موسى سٌد حنفى خالد شهد34629
 ابراهٌم حسٌن خلٌل شهد34630
راغب محمود رشوان شهد34631
 ابراهٌم محمد ثابت رضا شهد34632
محمود طه شرٌف شهد34633
على شعبان طارق شهد34634
شعالن ابراهٌم السعٌد محمد طارق شهد34635
العلىمى عامر غباشى شهد34636
محمود الاله عبد ماهر شهد34637
محمود القادر عبد محمد شهد34638
العظٌم عبد مبروك مصطفى شهد34639
 ابراهٌم السمٌع عبد ممدوح شهد34640
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خلف عثمان ناجى شهد34641
ندا على المتولى نبٌل شهد34642
صبح فواد حسن هانى شهد34643
صادق صالح الدٌن سهام على وائل شهد34644
الغرٌب العزٌز عبد محمد ٌوسف شهد34645
العزٌز عبد احمد شكرى شهٌره34646
سٌد مصطفى ابراهٌم شٌرٌن34647
 ابراهٌم مصطفى هللا عبد شٌرٌن34648
سٌد سالمه عٌد شٌرٌن34649
الصادق عبد البدرى احمد شٌماء34650
 ابراهٌم السٌد احمد شٌماء34651
عوض الرحمن عبد احمد شٌماء34652
 احمد اللطٌف عبد احمد شٌماء34653
محمد الحسٌنى محمد احمد شٌماء34654
فرماوى الرحمن عبد اسامه شٌماء34655
المجٌد عبد ابراهٌم اشرف شٌماء34656
الشٌن سلٌمان متولى اشرف شٌماء34657
اسماعٌل سلطان محمد حجازى شٌماء34658
محمود النبى عبد خالد شٌماء34659
الحفٌظ عبد محفوظ خلف شٌماء34660
حامد رجب رضا شٌماء34661
محمد حسٌن عرفه رضا شٌماء34662
محمد ابراهٌم رمضان شٌماء34663
سلٌمان رمضان سٌد شٌماء34664
محمد المنعم عبد شرٌف شٌماء34665
ثابت حامد صالح شٌماء34666
السالم عبد حسن عادل شٌماء34667
عثمان سمٌر عثمان شٌماء34668
منصور محمد عصام شٌماء34669
العلىم عبد فتحى عالء شٌماء34670
شعبان طه القاسم محمد شٌماء34671
الرحمن عبد شاذلى محمد شٌماء34672
هاشم عزت محمد شٌماء34673
 احمد على محمد شٌماء34674
عاشور الخالق عبد محمود محمد شٌماء34675
 احمد محمد مصطفى شٌماء34676
هللا عبد بدر ناصر شٌماء34677
عثمان اللطٌف عبد هانى شٌماء34678
حسن فوزى هشام شٌماء34679
فرج محمود الخٌر ابو صابرٌن34680
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حماده على جالل صابرٌن34681
 ابراهٌم هللا عبد الجواد عبد صابرٌن34682
محمود محمد محمود صابرٌن34683
ارٌوس صادق عادل صادق34684
 ابراهٌم المنعم عبد محمد صافٌه34685
حسن نفادى اٌوب صالح34686
المنعم عبد صالح حسن صالح34687
سعٌد صالح محمد صالح34688
رشدى محمد ثروت محمد مصطفى صالح34689
محمد صبحى احمد صباح34690
محمود المنعم عبد خالد صباح34691
محجوب محمد عوض صباح34692
الجواد عبد محمد محمود صباح34693
البر عبد صبحى محمود صبحى34694
حسن زكى صبحى محمد صبرى34695
واصف صدقى اٌمن صدقى34696
 احمد ٌوسف احمد صفاء34697
 احمد هرٌدى حسٌن طاهر صفاء34698
محمد اللطٌف عبد عربى الدٌن صفى34699
اسماعٌل محمد مجدى صفٌه34700
محمد صالح وحٌد الدٌن صالح34701
نبوى الفتاح عبد محمد صالح34702
المجٌد عبد عباس محمود صالح34703
ناجى اسماعٌل مصطفى صالح34704
محمد فهمى سعٌد صهٌب34705
عثمان محمد ممدوح ضحا34706
 احمد حسانٌن حسن احمد ضحى34707
الحمٌد عبد ابراهٌم اسامه ضحى34708
خضر حنفى محمود اٌهاب ضحى34709
صادق الحمٌد عبد توفٌق ضحى34710
برٌك على حسن ضحى34711
 احمد سٌد حسٌن ضحى34712
النجار على خالد ضحى34713
امام عمر خالد ضحى34714
سٌد السٌد سعٌد ضحى34715
محمد فاٌد سٌد ضحى34716
عبده كمال شعبان ضحى34717
محمد على العزٌز عبد ضحى34718
محمد حسن المعبود عبد على ضحى34719
الكرٌم عبد صالح عماد ضحى34720
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حسٌن ابراهٌم محمد ضحى34721
بركات زاٌد احمد محمد ضحى34722
محمد الدسوقى محمد ضحى34723
السٌد بدر محمود ضحى34724
بٌومى على سٌد محمود ضحى34725
جوٌده الخالق عبد مدحت ضحى34726
عبدالكرٌم محمد مصطفى ضحى34727
المجٌد عبد احمد ناجى ضحى34728
 احمد محمد ناجى ضحى34729
عبدالعال محمد نادى ضحى34730
مرسى ندا وائل ضحى34731
الفتاح عبد الحفٌظ عبد احمد الدٌن ضٌاء34732
 ابراهٌم محمد ابراهٌم طارق34733
ٌوسف على ابوبكر طارق34734
عٌد محمد عٌد احمد طارق34735
مصطفى محمد السٌد اٌهاب طارق34736
مسلم عثمان حسن طارق34737
حسانٌن العزٌز عبد سعٌد طارق34738
محمد طه فتحى طارق34739
 ابراهٌم فتحى محسن طارق34740
بدٌر السٌد السٌد محمد طارق34741
محمد عبده توفٌق محمد طارق34742
 احمد سٌد محمد طارق34743
طاحون ابو محمد محمد طارق34744
(محول) هللا عبد محمد محمود طارق34745
الوهاب عبد فوزى نتعى طارق34746
 احمد شحاته ٌاسر طارق34747
ٌحى محمد محمد ٌحى طارق34748
ٌوسف محمد ٌوسف طارق34749
 احمد العال ابو خلف طاهر34750
على احمد محسن طه34751
محمد طه محمد طه34752
هالل حسن محمد محمد طه34753
السٌد مرسى منصور طه34754
مرزوق خلف زكى ٌسرى طه34755
جمعه عطٌه الدٌن عالء عابد34756
حسن محمد الدٌن عز ابراهٌم عادل34757
 احمد محمد احمد عادل34758
محمد محمود احمد عادل34759
السٌد عادل السٌد عادل34760
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هللا عبد الصاوى اللٌثى عادل34761
حمدان سالم حمٌدان عادل34762
( ف ش ت) هللا عبد احمد كمال عادل34763
ابومسلم هللا عبد محمد عادل34764
حافظ حسٌن محمود عادل34765
الباب فتح سٌد عماد عاصم34766
محمد السٌد عمرو عاصم34767
شلقامى الرشٌد عبد فتحى عاصم34768
محمد الدٌن سعد رفاعى عالٌه34769
جمعه سٌد محمد عامر34770
رمضان محمود سرحان عاٌده34771
الرحمن عبد محمد مصطفى محسن عاٌده34772
سلٌمان حموده محمد عاٌده34773
 ابراهٌم احمد عادل عائشه34774
هللا عبد سعٌد محمد عائشه34775
بكر اللطٌف عبد اسماعٌل الحلٌم عبد34776
عطوه الحمٌد عبد رضا الحمٌد عبد34777
 احمد سٌد الحمٌد عبد الدٌن صالح الحمٌد عبد34778
المشمشى الحمٌد عبد عاطف الحمٌد عبد34779
الحمٌد عبد محمود عٌد الحمٌد عبد34780
عامر الحمٌد عبد محمد الحمٌد عبد34781
الحمٌد عبد صالح نزٌه الحمٌد عبد34782
 احمد الحمٌد عبد هاشم الحمٌد عبد34783
االلفى احمد السٌد مجدى الرازق عبد34784
دهب الرازق عبد مصطفى الرازق عبد34785
 احمد الغنى عبد ابراهٌم الرحمن عبد34786
( ف ش ت ) الجٌد عبد محمد ابى الرحمن عبد34787
محمد ابراهٌم احمد الرحمن عبد34788
البسطوٌسى احمد احمد الرحمن عبد34789
محمد الشبراوى احمد الرحمن عبد34790
عثمان ثابت احمد الرحمن عبد34791
 احمد حسن احمد الرحمن عبد34792
طه حسنى احمد الرحمن عبد34793
هللا عبد ربٌع احمد الرحمن عبد34794
حسٌن عثمان احمد الرحمن عبد34795
مصطفى عثمان احمد الرحمن عبد34796
صالح عطٌه احمد الرحمن عبد34797
محمود عطٌه احمد الرحمن عبد34798
جمعه على احمد الرحمن عبد34799
محمد محمد على احمد الرحمن عبد34800
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محمد فواد احمد الرحمن عبد34801
 احمد ماهر احمد الرحمن عبد34802
 احمد محمد احمد الرحمن عبد34803
حامد محمد احمد الرحمن عبد34804
حسن محمد احمد الرحمن عبد34805
الزغبى محمد حلمى محمد احمد الرحمن عبد34806
رفعت محمد احمد الرحمن عبد34807
على محمد احمد الرحمن عبد34808
 احمد على محمد احمد الرحمن عبد34809
حمٌده احمد مصطفى احمد الرحمن عبد34810
بٌومى زكرٌا ادهم الرحمن عبد34811
الرحمن عبد حامد الرحمن عبد اسامه الرحمن عبد34812
الحمٌد عبد احمد اشرف الرحمن عبد34813
 احمد توفٌق اشرف الرحمن عبد34814
الجواد عبد جابر اشرف الرحمن عبد34815
محمود رمضان اشرف الرحمن عبد34816
 احمد سلٌمان اشرف الرحمن عبد34817
محمود عزب سٌد اشرف الرحمن عبد34818
سرحان صاوى اشرف الرحمن عبد34819
محمود محمد اشرف الرحمن عبد34820
سٌد الرحمن عبد السٌد الرحمن عبد34821
سلٌمان احمد الفولى الرحمن عبد34822
عماشه السٌد الوصٌفى الوصٌفى الرحمن عبد34823
على محمد المرضى عبد اٌمن الرحمن عبد34824
راشد نشات اٌمن الرحمن عبد34825
زاٌد احمد الدٌن جمال الرحمن عبد34826
هوارى التواب عبد جمال الرحمن عبد34827
صالح على القادر عبد جمال الرحمن عبد34828
حسٌن المنعم عبد جمال الرحمن عبد34829
جمعه محمد صدٌق جمعه الرحمن عبد34830
محمد جنٌدى جوده الرحمن عبد34831
جوده نعمان جوده الرحمن عبد34832
المنعم عبد محمد حسام الرحمن عبد34833
 ابراهٌم على حسن الرحمن عبد34834
الختم سر غرٌب حمدى الرحمن عبد34835
العزٌز عبد فاٌد حمدى الرحمن عبد34836
محمد احمد خالد الرحمن عبد34837
حسن سٌد خالد الرحمن عبد34838
محمد الفتاح عبد خالد الرحمن عبد34839
 احمد صالح فواد خالد الرحمن عبد34840
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المنعم عبد مصطفى خالد الرحمن عبد34841
الرحمن عبد سعٌد خلٌل الرحمن عبد34842
حسن محمود ابراهٌم رجب الرحمن عبد34843
الخالق عبد زٌد ابو رجب الرحمن عبد34844
على رجب محمد رجب الرحمن عبد34845
السٌد الرحمن عبد رضا الرحمن عبد34846
المجٌد عبد دروٌش رفعت الرحمن عبد34847
هللا عبد الرحمن عبد رمضان الرحمن عبد34848
رٌاض الغنى عبد رمضان الرحمن عبد34849
الجواد عبد العزٌز عبد سامح الرحمن عبد34850
العوادلى حافظ ابراهٌم سامى الرحمن عبد34851
عثمان حامد سعد الرحمن عبد34852
السمان محمد سعد الرحمن عبد34853
محمد امام سالمه الرحمن عبد34854
ناصر سالم سالمه الرحمن عبد34855
سالمه شبل سالمه الرحمن عبد34856
سالمه نصر سالمه الرحمن عبد34857
على محمد شحاته سمٌر الرحمن عبد34858
قطب على سمٌر الرحمن عبد34859
 احمد بٌومى سٌد الرحمن عبد34860
السٌد رجب سٌد الرحمن عبد34861
 احمد عبده سٌد الرحمن عبد34862
الفتاح عبد محمد سٌد الرحمن عبد34863
محمد محمد محمد شرٌف الرحمن عبد34864
محمد عدلى شعبان الرحمن عبد34865
صادق مصطفى صادق الرحمن عبد34866
الخالق عبد الكرٌم عبد الدٌن صالح الرحمن عبد34867
حافظ حامد صالح الرحمن عبد34868
محمد سلٌمان صالح الرحمن عبد34869
عباس فتحى طارق الرحمن عبد34870
محمد احمد طلعت الرحمن عبد34871
حسن على عادل الرحمن عبد34872
عطاهللا حامد عاطف الرحمن عبد34873
محمد رزق عباس الرحمن عبد34874
رمضان شعبان التواب عبد الرحمن عبد34875
الحمٌد عبد على الحمٌد عبد الرحمن عبد34876
اللطٌف عبد ابراهٌم القادر عبد الرحمن عبد34877
الغنى عبد رمضان المحسن عبد الرحمن عبد34878
سعد شحاته المنعم عبد الرحمن عبد34879
شعله ابو الفتاح عبد الناصر عبد الرحمن عبد34880
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البرماوى محمد الهادى عبد الرحمن عبد34881
غانم محمد عثمان الرحمن عبد34882
عجمى احمد عجمى الرحمن عبد34883
عمره ابو ابراهٌم سٌد عرفه الرحمن عبد34884
محمد هللا عطٌه سٌد عرفه الرحمن عبد34885
عوض محمد عبده عزت الرحمن عبد34886
عماره مصطفى الدٌن عصام الرحمن عبد34887
محمد رمضان عصام الرحمن عبد34888
 احمد فتحى عصام الرحمن عبد34889
محمد الصمد عبد محمد عصام الرحمن عبد34890
الفتاح عبد الدسوقى محمد عالء الرحمن عبد34891
القادر عبد محمد عالء الرحمن عبد34892
حسٌن محمد حسٌن على الرحمن عبد34893
محمود حمدى عماد الرحمن عبد34894
حسٌن حفنى السٌد عمر الرحمن عبد34895
على فكرى عمر الرحمن عبد34896
حافظ كامل عمر الرحمن عبد34897
سعٌد محمد عٌد الرحمن عبد34898
محمود هللا عبد فتحى الرحمن عبد34899
خلف الحمٌد عبد امٌن فولى الرحمن عبد34900
شاهٌن على احمد مجدى الرحمن عبد34901
محمود سعد مجدى الرحمن عبد34902
( ف ش ت ) الفتاح عبد سٌد مجدى الرحمن عبد34903
الصاوى سلٌم محمد مجدى الرحمن عبد34904
الصمد عبد محمد مجدى الرحمن عبد34905
 ابراهٌم الصادق عبد محسن الرحمن عبد34906
سلٌمان احمد الفتح ابو محمد الرحمن عبد34907
السٌد احمد محمد الرحمن عبد34908
الحلٌم عبد احمد محمد الرحمن عبد34909
المحسن عبد احمد محمد الرحمن عبد34910
عوٌضه احمد محمد الرحمن عبد34911
محمد محمد احمد محمد الرحمن عبد34912
حسنٌن اسماعٌل محمد الرحمن عبد34913
زاٌد على اسماعٌل محمد الرحمن عبد34914
السٌد السٌد محمد الرحمن عبد34915
محمد جبرٌل محمد الرحمن عبد34916
حسن جالل محمد الرحمن عبد34917
حسن على محمد جمال محمد الرحمن عبد34918
سلٌمان حسن محمد الرحمن عبد34919
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ٌعقوب حسن محمد الرحمن عبد34921
محمد رمضان محمد الرحمن عبد34922
محمد على زٌدان محمد الرحمن عبد34923
الغنى عبد صادق سعٌد محمد الرحمن عبد34924
رسمى سٌد محمد الرحمن عبد34925
محمد سٌد محمد الرحمن عبد34926
امٌن الدٌن شمس محمد الرحمن عبد34927
 احمد صالح محمد الرحمن عبد34928
مرسى صالح محمد الرحمن عبد34929
سمره حسانٌن الحى عبد محمد الرحمن عبد34930
نجم الراضى عبد الرازق عبد محمد الرحمن عبد34931
مناع احمد الرحمن عبد محمد الرحمن عبد34932
(الفٌوم) محمد العال عبد محمد الرحمن عبد34933
(القاهره) محمد العال عبد محمد الرحمن عبد34934
حسن العظٌم عبد محمد الرحمن عبد34935
 احمد الغنى عبد محمد الرحمن عبد34936
حنفى الفتاح عبد محمد الرحمن عبد34937
محمد هللا عبد محمد الرحمن عبد34938
الغنى عبد عطٌه محمد الرحمن عبد34939
السكرى على محمد الرحمن عبد34940
محمود فوزى محمد الرحمن عبد34941
فرج محرز محمد الرحمن عبد34942
هللا عبد مراد محمد الرحمن عبد34943
الغباشى مسعود محمد الرحمن عبد34944
الرازق عبد ٌسن محمد الرحمن عبد34945
عبٌد ٌوسف محمد الرحمن عبد34946
مصطفى محمد فتحى محمود الرحمن عبد34947
سٌد فهمى محمود الرحمن عبد34948
الفتوح ابو فائق محمد محمود الرحمن عبد34949
محمود محمد محمود الرحمن عبد34950
الجواد عبد منشطح محمود الرحمن عبد34951
امٌن ٌسرى محمود الرحمن عبد34952
زٌد محمود على مدحت الرحمن عبد34953
سلٌمان الباقى عبد مسعد الرحمن عبد34954
محمد محمود حسن مصطفى الرحمن عبد34955
(ف ش ت) مصطفى حسنٌن مصطفى الرحمن عبد34956
 ابراهٌم احمد سٌد مصطفى الرحمن عبد34957
محمد السمٌع عبد مصطفى الرحمن عبد34958
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هللا خلف احمد المعطى عبد مصطفى الرحمن عبد34959
حسن محمد مصطفى الرحمن عبد34960
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مصطفى حسن ممدوح الرحمن عبد34961
محمد مصطفى ناجح الرحمن عبد34962
عثمان احمد نادر الرحمن عبد34963
سلٌم محمود نادر الرحمن عبد34964
تهامً حماد ناصر الرحمن عبد34965
الحافظ عبد محمد ناصر الرحمن عبد34966
 ابراهٌم السٌد نبٌل الرحمن عبد34967
 احمد رجب هانى الرحمن عبد34968
حسن منٌر هانئ الرحمن عبد34969
قوت سعٌد هدىه الرحمن عبد34970
الرحمن عبد رجب هشام الرحمن عبد34971
سوٌلم الحمٌد عبد وائل الرحمن عبد34972
طلبه عمر وائل الرحمن عبد34973
محمد محمد وائل الرحمن عبد34974
 ابراهٌم ٌوسف وجدى الرحمن عبد34975
 ابراهٌم جالل وجٌه الرحمن عبد34976
محجوب الشحات محمد وحٌد الرحمن عبد34977
 احمد شكرى ولٌد الرحمن عبد34978
السٌد المجٌد عبد ولٌد الرحمن عبد34979
محمد امام غرٌب ولٌد الرحمن عبد34980
الرحمن عبد فاٌز ولٌد الرحمن عبد34981
القرم مسلم حكمت محمد ولٌد الرحمن عبد34982
العظٌم عبد على ٌاسر الرحمن عبد34983
العال ابو فاروق ٌاسر الرحمن عبد34984
عثمان السٌد عباس ٌحٌى الرحمن عبد34985
محمود مصطفى ٌحٌى الرحمن عبد34986
كسبر محمد السٌد سٌد ٌوسف الرحمن عبد34987
محمد النعٌم عبد ٌونس الرحمن عبد34988
محمد الرحٌم عبد محمد الرحٌم عبد34989
 احمد السالم عبد خالد السالم عبد34990
 ابراهٌم السالم عبد محمد السالم عبد34991
الحمٌد عبد السالم عبد هشام السالم عبد34992
محمد عٌد العاطى عبد على العاطى عبد34993
سعد دردٌر طارق العزٌز عبد34994
مصطفى العزٌز عبد طه العزٌز عبد34995
عطٌه بٌومى محمد العزٌز عبد34996
العزٌز عبد الجواد عبد محمد العزٌز عبد34997
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الفتاح عبد العزٌز عبد محمد العزٌز عبد34998
السٌد سالم نعمان ناصر العزٌز عبد34999
زعفان حسٌن محمد العظٌم عبد35000
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محمود العظٌم عبد نجٌب محمد العظٌم عبد35001
 ابراهٌم محمد ابراهٌم ناصر العظٌم عبد35002
العلىم عبد احمد عصام العلىم عبد35003
محمد عٌد اسماعٌل محمد الفتاح عبد35004
ابوبكر الفضٌل عبد اسماعٌل الفضٌل عبد35005
سٌد القادر عبد وحٌد القادر عبد35006
ابوبكر اللطٌف عبد رجب اللطٌف عبد35007
محفوظ اللطٌف عبد شرٌف اللطٌف عبد35008
محمد السعٌد احمد هللا عبد35009
الاله عبد بخٌت احمد هللا عبد35010
سعد رافع احمد هللا عبد35011
ٌوسف حسنٌن سعد احمد هللا عبد35012
عبدالفتاح عٌد احمد هللا عبد35013
هللا عبد محمد احمد هللا عبد35014
على محمد احمد هللا عبد35015
فٌصل محمود محمد احمد هللا عبد35016
 احمد مصطفى احمد هللا عبد35017
محمد سالم منٌر احمد هللا عبد35018
السباعى احمد اسامه هللا عبد35019
الصول حسان هللا عبد اسامه هللا عبد35020
عامر غانم محمد اسامه هللا عبد35021
ادرٌس محمد اشرف هللا عبد35022
سمحى هللا بدٌن المعتز هللا عبد35023
على محمد محمود الدٌن جمال هللا عبد35024
عشماوى محمد جمال هللا عبد35025
 احمد السٌد حسن هللا عبد35026
محمد عبده حسن هللا عبد35027
ٌوسف حسٌن حسٌن هللا عبد35028
حسٌن هللا عبد حسٌن هللا عبد35029
بكر ابو هللا عبد خالد هللا عبد35030
السٌد عطٌه رضا هللا عبد35031
الحلٌم عبد هللا عبد رفاعى هللا عبد35032
حٌدر رمضان سمٌر رمضان هللا عبد35033
عطٌفى هللا عبد زٌدان هللا عبد35034
غرٌب اسماعٌل سعٌد هللا عبد35035
الرحمن عبد كامل سلطان هللا عبد35036
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هندى سلٌمان سمٌر هللا عبد35037
طلبه عمر سٌد هللا عبد35038
مدكور محمود التواب عبد شعبان هللا عبد35039
عثمان محمد رمضان صابر هللا عبد35040
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(ف ش ت) محمد الراضى عبد طارق هللا عبد35041
مصطفى فاروق طارق هللا عبد35042
عامر ابراهٌم عادل هللا عبد35043
فهمى منصور عاطف هللا عبد35044
حسانٌن محمد عٌد الباسط عبد هللا عبد35045
السمٌع عبد هللا عبد السمٌع عبد هللا عبد35046
حسن هللا عبد الناصر عبد هللا عبد35047
شحاته على محمد على هللا عبد35048
حفنى محمود فكرى هللا عبد35049
الغنى عبد حامد كمال هللا عبد35050
العفٌفى امٌن الحلٌم عبد محسن هللا عبد35051
اللطٌف عبد المنعم عبد محسن هللا عبد35052
سلٌمان الهدى ابو محمد هللا عبد35053
محمد رفعت محمد هللا عبد35054
حسن زكرٌا محمد هللا عبد35055
المحسن عبد العابدٌن زٌن محمد هللا عبد35056
 ابراهٌم سٌد محمد هللا عبد35057
على طنطاوى محمد هللا عبد35058
حافظ هللا عبد محمد هللا عبد35059
محمد عالم محمد هللا عبد35060
 ابراهٌم على محمد هللا عبد35061
محمد على محمد هللا عبد35062
المجٌد عبد كمال محمد هللا عبد35063
كامل مصطفى محمد هللا عبد35064
محمد احمد محمود هللا عبد35065
خلٌل صابر محمود هللا عبد35066
غرٌب على محمد على محمود هللا عبد35067
محمود حنفى مصطفى هللا عبد35068
 ابراهٌم احمد راضى مصطفى هللا عبد35069
عزقالنى سلٌم رشوان ناصر هللا عبد35070
جمعه السٌد هشام هللا عبد35071
عرفه السٌد هشام هللا عبد35072
محمد محمد هشام هللا عبد35073
محمد هللا عبد ولٌد هللا عبد35074
راشد سٌد ٌحٌى هللا عبد35075
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 ابراهٌم محمد المجٌد عبد محمد المجٌد عبد35076
سعٌد سعد فواد سعٌد المسٌح عبد35077
حموده احمد محمود اكرم المنعم عبد35078
 احمد محمد سٌد المنعم عبد35079
سالم محمود طه المنعم عبد35080
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الرحمن عبد المنعم عبد عزت المنعم عبد35081
ثابت على مصطفى الناصر عبد35082
حسن الجابر عبد جمعه الهادى عبد35083
حافظ الهادى عبد محمد الهادى عبد35084
حسن محمود هٌثم الهادى عبد35085
اسماعٌل محمد حنفى احمد الوهاب عبد35086
محمد الفتاح عبد حماده الوهاب عبد35087
الوهاب عبد الدٌن عز عالء الوهاب عبد35088
 احمد على عاطف عبده35089
امٌن عبده سٌد خالد عبله35090
محمد العزٌز عبد اشرف عبٌر35091
حامد محمد امام عبٌر35092
قندٌل محمد محمد هللا عبد عبٌر35093
اسماعٌل عثمان النبى عبد عثمان35094
محمد الموجود عبد عصام عربى35095
 ابراهٌم انور ابراهٌم الدٌن عز35096
السالم عبد حنفى احمد الدٌن عز35097
النبى عبد العابدٌن زٌن خالد الدٌن عز35098
الهادى عبد محمد رجب الدٌن عز35099
 احمد عالم عادل الدٌن عز35100
رمسٌس عزت برسوم عزت35101
سٌد فاروق التواب عبد عزت35102
حسن حلمى حسن عزه35103
صالح حسنٌن فرج حسن عزه35104
سالم فرغلى عالء عزه35105
على محمد محمد خالد عزٌزه35106
على محمد خمٌس ماجد عسران35107
حسانٌن احمد رضا عصام35108
عمران محمد مجدى عصام35109
خالف عطٌه محمد عطٌه35110
حسانٌن حسن على مجدى عفاف35111
عمار السٌد محمد عفاف35112
خضر ابراهٌم احمد ابراهٌم عال35113
السقا محمد محمود حسٌن عال35114
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السٌد محمد العلىم عبد خالد عال35115
الجواد عبد المحسن عبد طارق عال35116
اصالن العزٌز عبد طلعت عال35117
محمد مرسى المجٌد عبد عادل عال35118
السٌد محمد الوهاب عبد عال35119
صالح العلىم عبد على عال35120
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توحٌد محمد عماد عال35121
 ابراهٌم ابراهٌم السٌد محمد عال35122
الدٌن نور الراضى عبد ابراهٌم عالء35123
 ابراهٌم على ابراهٌم عالء35124
سٌد على احمد عالء35125
محمد لبٌب محمد احمد عالء35126
 ابراهٌم على اسماعٌل عالء35127
الفضٌل عبد هاشم محمد على الدٌن عالء35128
على حماد رجب جمال عالء35129
المجٌد عبد محمود المجٌد عبد عالء35130
الرحمن عبد رجب عماد عالء35131
حسن محمد عطٌه عٌد عالء35132
الباب فتح العزٌز عبد محروص عالء35133
الباقى عبد حسٌن محمد عالء35134
توفٌق سٌد محمد عالء35135
صالح فاروق ولٌد عالء35136
عالم فتحى طلعت عالم35137
النعٌم عبد عالم الدٌن عماد عالم35138
على احمد احمد على35139
 احمد على هللا على احمد على35140
منصور احمد محمد احمد على35141
هاشم خلٌل قطب على مجدى الدٌن على35142
( محول ) محمد فاروق اٌمن على35143
الفتاح عبد رضا على تامر على35144
على انور جمال على35145
سٌد على جمال على35146
مناع على جمال على35147
عباس ماهر على حازم على35148
محمد رمضان الدٌن حسام على35149
محمد العال عبد حسن على35150
فهٌم على حسن على35151
هللا عبد محمد حسن على35152
زكى انور حسنٌن على35153
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شعٌب محمد على حماده على35154
محمد على خالد على35155
فارس محمد خالد على35156
على على داود على35157
هللا عبد على رجب على35158
محمد سعد العابدٌن زٌن على35159
السٌد على العابدٌن زٌن على35160
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فرغلى على العابدٌن زٌن على35161
الباسط عبد على سٌد على35162
المجٌد عبد الحمٌد عبد شحاته على35163
دٌاب كمال صبرى على35164
 احمد على طارق على35165
محمد احمد عادل على35166
حامد على الحمٌد عبد على35167
( ف ش ت) هللا عبد على هللا عبد على35168
مرداش على عبدالحمٌد على35169
مرعى على عرفات على35170
مهدى الكرٌم عبد محروس عالء على35171
العزٌز عبد على عماد على35172
موسى على عماد على35173
اسماعٌل محمد ماهر على35174
الٌزٌد ابو السٌد محمد على35175
بدوى الفتاح عبد محمد على35176
على الونٌس عبد محمد على35177
(دمج) دروٌش على محمد على35178
برج محمد على محمد على35179
سلٌمان محمد على محمد على35180
 احمد محمد كمال محمد على35181
حسن محمد على محمود على35182
العال عبد على مصطفى على35183
محمد على فواد هانى على35184
بدوى العزٌز عبد ٌحى على35185
اسماعٌل محمد ٌسن على35186
 احمد السٌد احمد علٌاء35187
مناع محمود الفتاح عبد احمد علٌاء35188
محمد المنعم عبد جابر علٌاء35189
حسن شمردل جمال علٌاء35190
محمد الدٌن على جمال علٌاء35191
محمد امٌن حسن علٌاء35192
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المولى جاد الرحٌم عبد محمد طارق علٌاء35193
قوشتى المالك عبد المنصف عبد علٌاء35194
رزق احمد المومن عبد عزت علٌاء35195
سالم على رجب على علٌاء35196
 احمد عطوه صبرى عماد علٌاء35197
 ابراهٌم محمد ماهر علٌاء35198
 احمد صبحى محمد علٌاء35199
 ابراهٌم محمد هشام علٌاء35200

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
هللا عبد محمود انور عماد35201
على النبى عبد حمدى عماد35202
حسن الرحمن عبد عادل عماد35203
 احمد راغب على عماد35204
(محول) محمد زٌنهم امام عمار35205
محمد السٌد فرحات شرٌف عمار35206
خلٌل على العال عبد عمار35207
عمار حمزه محمد عمار35208
العال ابو العزٌز عبد محمد عمار35209
السمٌع عبد الستار عبد ٌاسر عمار35210
محمدٌن النعٌم عبد ٌاسر عمار35211
الفولى محمد محمد ٌاسر عمار35212
 احمد شعبان ابراهٌم عمر35213
 ابراهٌم محمد كمال ابراهٌم عمر35214
الدٌن سرى احمد راتب ابراهٌم احمد عمر35215
الشروٌدى محمد احمد احمد عمر35216
النجار صابر احمد عمر35217
سعٌد توفٌق طلعت احمد عمر35218
ٌحٌى محمد الحفٌظ عبد احمد عمر35219
 ابراهٌم العلىم عبد احمد عمر35220
محمد فتحى احمد عمر35221
قاسم حسٌن فواد احمد عمر35222
سٌد محمد احمد عمر35223
عطٌه كامل محمد احمد عمر35224
ٌونس احمد زاهر اسامه عمر35225
ابوالعزم محمد اسامه عمر35226
عمر احمد اشرف عمر35227
طعٌمه احمد صالح محمد اشرف عمر35228
محمد سرور اكرم عمر35229
الحرٌبى السالم عبد الحرٌبى عمر35230
 احمد جابر السٌد عمر35231

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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محمد عثمان اٌمن عمر35232
مجلى عمر اٌمن عمر35233
الفتاح عبد فاروق اٌمن عمر35234
 احمد فهٌم اٌمن عمر35235
محمد عمر اٌهاب عمر35236
عمران احمد فاروق اٌهاب عمر35237
الكٌالنى الشحات ثروت عمر35238
الغمرى حسٌن على الدٌن جمال عمر35239
على نور جمعه عمر35240

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
العز ابو احمد حسن عمر35241
حسن فوزى حسن عمر35242
حسنٌن الراضى عبد حسنٌن عمر35243
الفضٌل عبد صبرى حمدى عمر35244
سرور ابراهٌم خالد ابو خالد عمر35245
زٌدان الستار عبد خالد عمر35246
بهجت ٌونس خالد عمر35247
حماد ابراهٌم سامى عمر35248
العظٌم عبد راضً سعد عمر35249
الفقى جابر السٌد سعٌد عمر35250
الكرٌم عبد حامد سعد سٌد عمر35251
محمود المعطى عبد سٌد عمر35252
 ابراهٌم الغٌط ابو شاهٌن عمر35253
العال عبد احمد شرٌف عمر35254
الشامى السٌد شرٌف عمر35255
سٌف رشدى شرٌف عمر35256
الدٌن بدر سلٌمان صبرى شرٌف عمر35257
صبرى طلعت شرٌف عمر35258
اللطٌف عبد عزت شرٌف عمر35259
العال ابو سٌد رمضان شعبان عمر35260
الحمٌد عبد محمد صالح عمر35261
القادر عبد محمود طارق عمر35262
العزٌز عبد محمد العزٌز عبد طلعت عمر35263
 احمد عثمان احمد طه عمر35264
الغفار عبد سعٌد طه عمر35265
حسن على حسن عادل عمر35266
سلطان محمد الحمٌد عبد عاطف عمر35267
معوض محمد عاطف عمر35268
طه الحمٌد عبد الرازق عبد عمر35269
محمود ٌوسف الرازق عبد عمر35270

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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الرحمن عبد محمود الرحمن عبد عمر35271
عمر الشٌمى الرحٌم عبد عمر35272
صالح تمام العزٌز عبد عمر35273
العزٌز عبد محمد العزٌز عبد عمر35274
العزٌز عبد مختار العزٌز عبد عمر35275
محمد احمد هللا عبد عمر35276
محمد الفولى المنعم عبد عمر35277
محمد مصطفى الناصر عبد عمر35278
محمود حامد الدٌن عز عمر35279
حسن الدٌن عز عصام عمر35280

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
سلطان محمد احمد الدٌن عالء عمر35281
الهادى عبد سعد الدٌن عالء عمر35282
 السالم عبد الشمردل عالء عمر35283
 على ابراهٌم محمد على عمر35284
الغفور عبد علٌوه علٌوه عمر35285
الشٌن العزٌز عبد عماد عمر35286
محمد عزوز عماد عمر35287
هللا عوض احمد محمد هللا عوض عمر35288
 احمد المعطى عبد فتحى عمر35289
الرازق عبد محمود مجدى عمر35290
 احمد حسٌن محمد محسن عمر35291
 ابراهٌم ابراهٌم محمد عمر35292
الفتاح عبد جوده حمدى اٌمن محمد عمر35293
( ف ش ت ) ابراهٌم حسن محمد عمر35294
نبٌل محمد شرٌف محمد عمر35295
 احمد عابدٌن محمد عمر35296
محمد هللا عبد محمد عمر35297
رمضان الهادى عبد محمد عمر35298
فرغلى عنتر محمد عمر35299
خمٌس امٌن قرنى محمد عمر35300
عرفه الدٌن كمال محمد عمر35301
العال عبد محمد محمد عمر35302
مصطفى مصطفى محمد عمر35303
حافظ منٌر محمد عمر35304
الحكٌم عبد بكر ابو محمود عمر35305
حسٌن سٌد محمود عمر35306
( محول ) الحرٌرى محمود سٌد محمود عمر35307
سٌد المجٌد عبد مختار عمر35308
محمود سعٌد مدحت عمر35309

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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سالم العزٌز عبد مدحت عمر35310
 احمد حسٌن شاكر مصطفى عمر35311
حسن الجابر عبد مصطفى عمر35312
الرشٌد عبد الرشٌد عبد ممدوح عمر35313
العال عبد محمد ناصر عمر35314
سالم مصطفى هاشم عمر35315
سلٌم حسانٌن هانى عمر35316
العربى محمد هللا عبد هانى عمر35317
بندارى هاشم ابو هشام عمر35318
محمود حنفى هشام عمر35319
هللا عبد الصمد عبد والى عمر35320

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
البسطوٌسى حسنى وائل عمر35321
الحفٌظ عبد حمدى وائل عمر35322
عادل محمد وائل عمر35323
الرسول عبد الغنى عبد ٌاسر عمر35324
بٌومى محمود ابراهٌم عمرو35325
 احمد ابراهٌم احمد عمرو35326
عماره امام احمد عمرو35327
حسن احمد محمود احمد عمرو35328
طه عنانى على ٌس احمد عمرو35329
 ابراهٌم كمال اسامه عمرو35330
 احمد النوبى اشرف عمرو35331
محمد سٌد اشرف عمرو35332
رمضان احمد السٌد عمرو35333
السٌد الوهاب عبد السٌد عمرو35334
حسن كٌالنى جالل عمرو35335
محمد سالمه جمٌل عمرو35336
حامد عٌسى حامد عمرو35337
حسٌن محمد حمامه عمرو35338
دعبس محمود عامر خالد عمرو35339
شعبان الرازق عبد خالد عمرو35340
محمد الرحمن عبد خالد عمرو35341
المعطى عبد سامى محمد خالد عمرو35342
الرب جاد على زغلول رجب عمرو35343
امٌن سعٌد رجب عمرو35344
محمود احمد سعد عمرو35345
سلٌم محمد سلٌم عمرو35346
محمد والى سمٌر عمرو35347
همام محمود خلف سٌد عمرو35348

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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هللا عبد السالم عبد صابر عمرو35349
زاٌد على محمد محمد الدٌن صالح عمرو35350
جاد على طارق عمرو35351
مكى فواد طارق عمرو35352
بٌدق محمد كامل طارق عمرو35353
النعٌم عبد ناجى طارق عمرو35354
الفتاح عبد احمد عادل عمرو35355
العزٌز عبد محمد عادل عمرو35356
الدرجلى زكرٌا عاشور عمرو35357
عبادى هشام عاطف عمرو35358
الحكٌم عبد فاروق الحكٌم عبد عمرو35359
الرزاق عبد رشاد العلٌم عبد عمرو35360

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
محمد الوهاب عبد محمد الناصر عبد عمرو35361
عوض الحمٌد عبد عٌد عالء عمرو35362
مصٌلحى هداٌه عالء عمرو35363
علوانى هللا عبد علوانى عمرو35364
تهامى الحسن ابو عمر عمرو35365
امام رمضان كمال عمرو35366
 ابراهٌم سعد لطفى عمرو35367
محمود رواش محسن عمرو35368
عطٌه احمد محمد عمرو35369
الرازق عبد رفٌع محمد عمرو35370
محمد رمضان محمد عمرو35371
مهران محمود محمد عمرو35372
( بعذر مستجد ) الحلٌم عبد ٌوسف محمد عمرو35373
 ابراهٌم الرحمن عبد مصطفى عمرو35374
جمعه محمد مصطفى عمرو35375
موسى محمد محمد موسى عمرو35376
خلٌفه خالف هشام عمرو35377
( ف ش ت ) بدر القوى عبد هالل عمرو35378
كمال ابوزٌد سٌد وحٌد عمرو35379
 احمد حسن الدسوقى ابراهٌم ٌاسر عمرو35380
( ف ش ت) هللا عطا الحافظ عبد ٌوسف عمرو35381
التواب عبد هللا عبد ٌونس عمرو35382
القادر عبد فتحى رضا عنان35383
بٌومى مصطفى الفتاح عبد الدٌن عز عنان35384
 ابراهٌم السٌد السٌد السٌد عهد35385
حجازى عواد حجازى عصام عهد35386
 احمد على علوى عٌسى35387

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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عشرى لٌلى ابو احمد اسماعٌل غاده35388
الموجود عبد راشد رجب غاده35389
العال عبد المنعم عبد رجب غاده35390
ادرٌس احمد شعبان غاده35391
الوهاب عبد الهادى عبد محمد غاده35392
العلٌم عبد محمد فتحى محمود غاده35393
سالم سٌد رجب احمد غرام35394
مكسب عرابى بدر غرام35395
حسٌن سلٌمان لطفى فاتن35396
حامد السٌد عبد محمد فاتن35397
صادق جرجس اسحق فادى35398
خٌرت محمود جمال فادى35399
جٌد سلٌمان صابر فادى35400

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
ملك اٌوب عادل فادى35401
عوض رشاد عادل فادى35402
منتصر توفٌق طاهر فكرى فادى35403
بشاى عدلى نبٌل فادى35404
هللا رزق وهٌب نبٌل فادى35405
مكسٌموس ملطى هانى فادى35406
تادرس رفعت ٌاسر فادى35407
السمٌع عبد امٌن عاطف فارس35408
المقصود عبد الخالق عبد المقصود عبد فارس35409
الفتاح عبد محمد محمد الدٌن عماد فارس35410
جمعه الرازق عبد محمد فارس35411
غنٌم لطفى محمد فارس35412
 احمد العال عبد وحٌد فارس35413
المحسن عبد فاروق احمد فاروق35414
محمد المولى عبد فاروق احمد فاروق35415
فواد فاروق فواد فاروق35416
صدقى فاروق محمد فاروق35417
رضوان فاروق ٌسرى فاروق35418
العرب عز فاضل حمدى فاضل35419
العزٌز عبد القادر عبد احمد فاطمه35420
محمد المنعم عبد احمد فاطمه35421
بٌومى ماهر احمد فاطمه35422
امام محمد احمد فاطمه35423
محمود لبٌب اسامه فاطمه35424
 ابراهٌم محمد اسامه فاطمه35425
اسماعٌل انور اسماعٌل فاطمه35426

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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الحلٌم عبد الحمٌد عبد اكرام فاطمه35427
التهامى احمد اسامه الزهراء فاطمه35428
الكرٌم عبد طلعت جمال الزهراء فاطمه35429
كامل عٌد رزق الزهراء فاطمه35430
 ابراهٌم البارى عبد العلٌم عبد الزهراء فاطمه35431
محمود نجٌب محمد الزهراء فاطمه35432
السٌد اسماعٌل السٌد فاطمه35433
على محمد سامى اٌهاب فاطمه35434
 احمد محمد محمد بدوى فاطمه35435
دٌاب العزٌز عبد صبري بهاء فاطمه35436
امبابى عبدالنبى حامد فاطمه35437
 ابراهٌم عامر حسام فاطمه35438
دروٌش مصطفى حسنى فاطمه35439
رٌاض رشاد خالد فاطمه35440

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
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-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
زاٌد حسٌن محمد خالد فاطمه35441
محمود محمد خالد فاطمه35442
اسماعٌل رجب رفاعى فاطمه35443
السٌد على رٌاض فاطمه35444
محمد صبرى سامح فاطمه35445
فرج المومن عبد سامى فاطمه35446
سلٌمان الجوهرى محمد سعد فاطمه35447
محمد محمود سعٌد فاطمه35448
محمد هللا خلف سٌد فاطمه35449
عٌسى الرازق عبد سٌد فاطمه35450
على محمد سٌد فاطمه35451
محمد ٌاسٌن محمد سٌد فاطمه35452
حسٌن الدٌن كرٌم شعبان فاطمه35453
محمد مصطفى شعبان فاطمه35454
الحمد ابو احمد صبرى فاطمه35455
العزٌز عبد فهمى صبرى فاطمه35456
السٌد مصطفى عاطف فاطمه35457
حامد الدٌن نور الحكٌم عبد فاطمه35458
الوكٌل مصطفى مصطفى الرحمن عبد فاطمه35459
 ابراهٌم عثمان رجب العلٌم عبد فاطمه35460
 احمد مصطفى المجٌد عبد فاطمه35461
عثمان خمٌس عشرى فاطمه35462
محمد مهدى عطٌه فاطمه35463
عطٌه جمعه الدٌن عالء فاطمه35464
الناصر عبد عثمان صالح عالء فاطمه35465
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 احمد حماد على فاطمه35466
على سٌد على فاطمه35467
عثمان محمد الدٌن عمار فاطمه35468
محمد احمد عمرو فاطمه35469
دروٌش مصطفى كمال فاطمه35470
مبروك على مبروك فاطمه35471
محمود الٌزٌد ابو متولى فاطمه35472
سٌف النمس مجدى فاطمه35473
 احمد عطٌه محسن فاطمه35474
شوقى احمد محمد فاطمه35475
محمد احمد محمد فاطمه35476
حسن العدل محمد فاطمه35477
عثمان جوده محمد فاطمه35478
عمر حسن محمد فاطمه35479
الرحٌم عبد الحمٌد عبد محمد فاطمه35480

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
داود الفتاح عبد محمد فاطمه35481
محمد القادر عبد محمد فاطمه35482
هللا سعد عجمى محمد فاطمه35483
حسن محمد على محمد فاطمه35484
محمد السالم عبد محمود محمد فاطمه35485
خطاب حسن جمال محمود فاطمه35486
محمد سلٌمان محمود فاطمه35487
حموده احمد المجٌد عبد محمود فاطمه35488
محمود مراد محمود فاطمه35489
اللطٌف عبد محمود مسعد فاطمه35490
حسٌن الاله عبد ممدوح فاطمه35491
علٌوه السٌد هاشم فاطمه35492
حماد رجب هشام فاطمه35493
الفتاح عبد سعٌد هشام فاطمه35494
عفٌفى محمد حسن وائل فاطمه35495
وهبه حسن وهبه فاطمه35496
 ابراهٌم السٌد ٌوسف فاطمه35497
الرحمن عبد العلٌم عبد سعٌد فافى35498
فرحات حسن احمد فاٌزه35499
محمد سرٌع ابو محمد احمد فاٌزه35500
سٌد على سعد فاٌزه35501
محمد الرحمن عبد خالد فاٌقه35502
محمد فتحى احمد فتحى35503
الحلٌم عبد فتحى اٌمن فتحى35504
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سٌد اسماعٌل جمال فتحى35505
السٌد فتحى سٌد فتحى35506
 احمد فتحى عصام فتحى35507
على حسن فتحى عالء فتحى35508
محمود فتحى محمود فتحى35509
الشرٌف المجٌد عبد عطٌه وائل فتحى35510
بٌومى فرج ٌحٌى فرج35511
جاد على جاد ابراهٌم فرح35512
 ابراهٌم جمعه اسماعٌل احمد فرح35513
المكارم ابو السٌد احمد فرح35514
محمد حلمى احمد فرح35515
السمٌع عبد دٌاب احمد فرح35516
 ابراهٌم العزٌز عبد احمد فرح35517
(محول) احمد فواد احمد فرح35518
رٌاض محمد احمد فرح35519
السٌد احمد السٌد فرح35520

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
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-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
الجواد عبد حسن زكرٌا فرح35521
حسٌن الدٌن كمال شرٌف فرح35522
زٌنهم محمد شرٌف فرح35523
هللا عبد محمد ضٌاء فرح35524
محمود سٌد طارق فرح35525
 ابراهٌم النبى عبد طارق فرح35526
 ابراهٌم كمال هللا عبد فرح35527
راغب نجٌب عزٌز فرح35528
رزق على محمد عالء فرح35529
محمد مهدى عماد فرح35530
المجٌد عبد محمد راغب عمر فرح35531
صالح ابراهٌم فرج فرح35532
على سعٌد ماهر فرح35533
شتات على توفٌق محمد فرح35534
هللا عبد ابراهٌم على محمد فرح35535
عثمان على محمد فرح35536
توفٌق احمد الدٌن محى فرح35537
عطٌه صالح مصطفى فرح35538
مسعود مسعود نبٌل فرح35539
حسن على احمد وحٌد فرح35540
محمد طالل وسام فرح35541
العال عبد سٌد ولٌد فرح35542
 ابراهٌم عمٌره ابراهٌم فرحه35543

:  الحاضرٌن عدد
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منصور احمد محمد جمال فرحه35544
 ابراهٌم محمد حجازى فرحه35545
بشٌر احمد خالد فرحه35546
محمد احمد رجب فرحه35547
سلٌمان محمد سلٌمان فرحه35548
عقل الحمٌد عبد شامل فرحه35549
محمد ابراهٌم طه فرحه35550
رضوان احمد سٌد الرازق عبد فرحه35551
 احمد محمد المنعم عبد فرحه35552
الجواد عبد فهمى محمد عالء فرحه35553
على عربى فوزى فرحه35554
ابوبكر التواب عبد ماهر فرحه35555
سلٌمان على ٌاسر فلاير35556
خلٌفه محمد محمد خالد فرٌد35557
 ابراهٌم على الحكم عبد سعٌد فرٌده35558
سالمه رٌاض سٌد فرٌده35559
مصطفى محمد ماجد فرٌده35560

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
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محمد شحاته محمد فرٌده35561
اباظه على المنعم عبد صالح محى فرٌده35562
فواد احمد مصطفى فرٌده35563
محمد فكرى احمد فكرى35564
ابولٌله محمد السٌد خالد فهد35565
مبروك سعد حسٌن خالد فهد35566
محمد ابراهٌم رجب فهد35567
سلٌم عوٌض سالمان فهد35568
حسن صابر محمد فهد35569
سٌد فواد سامح فواد35570
على سلٌمان محمد فوقٌه35571
 ابراهٌم احمد حسن فٌروز35572
محمد السعود ابو هانى فٌروز35573
رزق لمعى رزق فٌرونٌا35574
ثابت بدر عماد فٌرونٌا35575
فرج ارنست فرج فٌرونٌا35576
بسالى رمزى موسى فٌرونٌا35577
اسرائٌل ٌوسف ناجى فٌلوباتٌر35578
كٌرلس رومانى مدحت فٌوال35579
المغربى محمود قاسم ممدوح قاسم35580
عطٌه متولى ادهم قمر35581
 ابراهٌم الحمٌد عبد الدٌن صالح كارم35582

:  الحاضرٌن عدد
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هللا مكرم روبٌل وفٌق كارن35583
ملٌكه ادوارت مكرم كارٌن35584
محمود احمد محمود كامل35585
سالمه صادق منٌر فرح كرستٌن35586
اسطس جاد جوده كرستٌنا35587
سلٌمان اٌوب رسمى كرستٌنا35588
هللا جاد سعٌد عزٌز عماد كرٌستٌن35589
 ابراهٌم احمد ابراهٌم كرٌم35590
السٌد محمد ابراهٌم كرٌم35591
السٌد حلمى احمد كرٌم35592
الدٌن زٌن انس السمٌع عبد احمد كرٌم35593
رمضان ماهر احمد كرٌم35594
الهادى عبد محمد احمد كرٌم35595
محمد حسٌن اسامه كرٌم35596
حسن عبٌد اشرف كرٌم35597
عٌسى حسن عشرى اشرف كرٌم35598
النٌل ابو السٌد السعٌد كرٌم35599
محمد محمد اٌمن كرٌم35600

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
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االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
السالم عبد على الدٌن بهاء كرٌم35601
 ابراهٌم الخالق عبد جمال كرٌم35602
الباقى عبد كامل جمال كرٌم35603
 احمد فاروق حسن كرٌم35604
مرسى ابراهٌم محمد حسن كرٌم35605
الشاٌب محمود حسٌن كرٌم35606
طه سعد خالد كرٌم35607
عبده ضاحى ربٌع كرٌم35608
محمد الغنى عبد رضا كرٌم35609
المهلهل محمد زغلول كرٌم35610
محمد فرج سالم كرٌم35611
حسن احمد سعد كرٌم35612
السٌد محمد فرٌد محمد سمٌر كرٌم35613
عٌد جمال سٌد كرٌم35614
عوض صبرى سٌد كرٌم35615
طه توفٌق شاكر كرٌم35616
مٌهوب محمد طارق كرٌم35617
 ابراهٌم السٌد طلعت كرٌم35618
المعطى عبد محمد عادل كرٌم35619
 احمد العزٌز عبد الفتاح عبد كرٌم35620
السٌد المجٌد عبد الناصر عبد كرٌم35621
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محمد محمد عثمان كرٌم35622
السٌد عبدالحمٌد الدٌن عالء كرٌم35623
رجب نصر الدٌن عالء كرٌم35624
عمار الشافى عبد على كرٌم35625
الحافظ عبد مصطفى عمرو كرٌم35626
الجندى احمد نصرالدٌن فاروق كرٌم35627
 احمد محمد فتحى كرٌم35628
فراج محمود فراج كرٌم35629
سلٌمان ابراهٌم فكرى كرٌم35630
الرحٌم عبد السٌد فواز كرٌم35631
اللطٌف عبد محمد مجدى كرٌم35632
محمود محمد مجدى كرٌم35633
محمود محمود مجدى كرٌم35634
محمد السالم عبد محسن كرٌم35635
 احمد الصغٌر محمد كرٌم35636
العزٌز عبد العاطى عبد المهدى محمد كرٌم35637
مصطفى حسنى محمد كرٌم35638
حنفى حمدى محمد كرٌم35639
سعد محمود حنفى محمد كرٌم35640

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
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طعمه حسن الفتاح عبد محمد كرٌم35641
محمود عطٌه محمد كرٌم35642
العزٌز عبد محمد لطفى محمد كرٌم35643
ابوزٌد محمد ماهر محمد كرٌم35644
العجمى محمود محمد كرٌم35645
عثمان مصطفى محمد كرٌم35646
محمود احمد محمود كرٌم35647
الوكٌل محمود رسمى حسن محمود كرٌم35648
المقصود عبد محمد المقصود عبد محمود كرٌم35649
محمود فاروق محمود كرٌم35650
ٌونس زكرٌا مدحت كرٌم35651
حسٌن حسن هشام كرٌم35652
على ربه عبد هشام كرٌم35653
الكرٌم عبد محمد محمد هشام كرٌم35654
محمد غازى سمٌر وائل كرٌم35655
العنٌن ابو محمد العنٌن ابو اسامه كرٌمان35656
حموده بركات هللا عبد بركات كرٌمه35657
كامل مشحوت سالمه كرٌمه35658
محمود مصطفى محمد كرٌمه35659
مٌشٌل عادل الٌكسان كالرا35660
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روفائٌل حلٌم رافت كالرا35661
 احمد كمال احمد كمال35662
( محول ) على كمال على الدٌن كمال35663
جبره كمال رووف كمال35664
الحمٌد عبد السٌد الحمٌد عبد كمال35665
كمال مصطفى مبروك كمال35666
زٌد ابو محمد صالح محمود كمال35667
على محمد كمال مسعود كمال35668
محمود كمال ولٌد كمال35669
رمضان حامد احمد على كنوز35670
هللا عطا رمزى اشرف كٌرلس35671
ابسخرون عزت اٌهاب كٌرلس35672
عطا انور بسٌط كٌرلس35673
نصٌر زكرٌا بولس كٌرلس35674
مهاود ابراهٌم ثروت كٌرلس35675
شاكر فاٌق رومانى كٌرلس35676
خلٌل ابراهٌم زكى كٌرلس35677
شحاته زكرٌا شحات كٌرلس35678
لبٌب سمٌر طارق كٌرلس35679
بهنان كمال عادل كٌرلس35680

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
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سلٌمان صبرى عاطف كٌرلس35681
جرجس فتحى فرج كٌرلس35682
مٌالد فوزى منٌر كٌرلس35683
حنا شوقى مٌشٌل كٌرلس35684
سوس حكٌم نبٌل كٌرلس35685
صدٌق فوزى نعٌم كٌرلس35686
سلٌمان فهٌم هانى كٌرلس35687
قلدس ٌعقوب هانى كٌرلس35688
مٌخائٌل منٌر مدحت كٌفن35689
العزٌز عبد فواد العزٌز عبد لبنى35690
محمد غٌضان محمد لبنى35691
محمود محمد احمد محمود لبنى35692
فواد احمد مصطفى لبنى35693
جندى لبٌب ابراهٌم لبٌب35694
زٌدان محمد موسى محمد لجٌن35695
عبده فاروق احمد لقى35696
محمد شكرى محمد لقى35697
النواصره على محمد احمد لمٌاء35698
السالم عبد على محمد احمد لمٌاء35699
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العزٌز عبد محمد هانى لمٌاء35700
 احمد على هشام لندا35701
القادر عبد فاروق تامر لوى35702
مرسى الروف عبد مصطفى لوى35703
جرجس عزٌز رومانى لٌدٌا35704
حرز فواد صموئٌل لٌدٌا35705
 ابراهٌم كامل محمد اٌمن لٌلى35706
هاشم على الرسول عبد حسن لٌلى35707
حسٌن سعٌد صبحى لٌلى35708
القادر عبد الدٌن محى طاهر لٌلى35709
هللا عبد فوزى محسن لٌلى35710
مبارك احمد محمد لٌلى35711
على محمد حسن ٌاسر لٌلى35712
الحمٌد عبد طه عماد لٌنه35713
ادٌب لبٌب صبحى ماجد35714
متولى النصر سٌف محمد ماجد35715
الهادى عبد كمال الدٌن صالح ماجده35716
حسن محمد محمد محمود ماجده35717
ٌوسف مٌخائٌل ماهر ماجى35718
مسعود سعد ابراهٌم مادونا35719
حنا زكرى كامل سعد مادونا35720
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حبٌب رمزى عزٌز مادونا35721
حنا صالح امجد مارتن35722
شفٌق فاٌز صفوت مارتن35723
خلٌل انٌس رافت مارتٌنا35724
جرجس واصف رمزى مارتٌنا35725
وهٌب نبٌل نادر مارتٌنا35726
اسرائٌل صموئٌل وجٌه مارتٌنا35727
خلٌل بٌنٌامٌن كرم مارسلٌنو35728
ٌوسف نصرى مجدى مارفى35729
قداس عبده بشرى مارك35730
جرجس شاكر رومانى ماركو35731
هارون ٌعقوب مورٌس ماهر مارلٌن35732
جرجس عزٌز جرجس مارى35733
خله توفٌق اٌمن مارٌا35734
لطفى حظ سامح مارٌا35735
جرجس صابر سمٌر مارٌا35736
جٌد شرموخ جٌد صفوت مارٌا35737
باخوم جورجً عزت مارٌا35738
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بخٌت وهبه فلٌب مارٌا35739
ٌسى رمزى مدحت مارٌان35740
حنا عٌد عماد مارٌانا35741
سعٌد ناشد اندراوس مارٌز35742
بطرس اسحق اشرف مارٌنا35743
صلٌب سمعان اشرف مارٌنا35744
ٌعقوب لوٌس اٌمن مارٌنا35745
سعد صدقى رافت مارٌنا35746
مٌخائٌل عوض رزق مارٌنا35747
سعد صبرى طلعت مارٌنا35748
فخرى حلمى عوض مارٌنا35749
مٌخائٌل حلمى غالى مارٌنا35750
عدلى حمٌد ماجد مارٌنا35751
حبٌب فرج ماجد مارٌنا35752
بقطر عبده مجدى مارٌنا35753
جرجس فهٌم مكرم مارٌنا35754
صلٌب سلٌمان مٌشٌل مارٌنا35755
عوض مسعود جرجس نادى مارٌنا35756
رزق سعد وجٌه مارٌنا35757
المالك عبد سعٌد ماهر مارٌهام35758
حسن الحمٌد عبد حسن مارٌهان35759
بطرس لوٌس اشرف مارٌو35760

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
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بطرس مفدى طلعت مارٌو35761
هللا عبد زاهر ممدوح مارٌو35762
الواحد عبد الحلٌم عبد الدٌن سراج احمد مازن35763
 ابراهٌم محمد اشرف مازن35764
القادر عبد ابراهٌم السٌد مازن35765
العسٌلى محمد سمٌر تامر مازن35766
السٌد السٌد الدٌن حسام مازن35767
الفقى ظرٌف الستار عبد مازن35768
رمضان حسن الدٌن عز مازن35769
على احمد عمرو مازن35770
محمد صابر عمرو مازن35771
الحفناوى السباعى محمود فتحى مازن35772
طه احمد محمد مازن35773
محمد ثابت محمد مازن35774
محمد حمدى محمد مازن35775
المجٌد عبد رشاد محمد مازن35776
على فاروق محمد مازن35777

:  الحاضرٌن عدد
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تركى بكر ابو محمد محمود مازن35778
بٌومى السٌد مدحت مازن35779
عوض حسن سٌد مدحت مازن35780
لطفى احمد ممدوح مازن35781
النبى عبد الدٌن صالح هانى مازن35782
مرزوق هللا عبد هشام مازن35783
العز ابو سعٌد ٌوسف مازن35784
توفٌلس مورٌس رافت مافى35785
 احمد على اسماعٌل ماهر35786
محمد محمد ابراهٌم السالم عبد ماهر35787
 احمد عٌسى مصطفى ماهٌتاب35788
محمود محمد فتحى احمد ماٌا35789
فتحى محمود خٌرى ماٌا35790
محمود احمد سٌد ماٌا35791
مهدى محمود محمد ماٌا35792
مرعى حمزه محمد ولٌد ماٌا35793
الٌاس زكرٌا عونى ماٌكل35794
عبده محمد احمد هانى مبروكه35795
 احمد متولى محمود متولى35796
الصغٌر محمد سعٌد اسامه مجدى35797
 احمد هللا عبد عبده مجدى35798
 احمد محمود محمد مجدى35799
العابدٌن زٌن فتحى امرى مجدي35800

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
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 ابراهٌم محمود ابراهٌم محاسن35801
خمٌس خلٌفه ماهر محب35802
 احمد زغلول ناصر محسن35803
 ابراهٌم شحاته ابراهٌم محمد35804
محمد شعبان ابراهٌم محمد35805
غباشى ابراهٌم عثمان ابراهٌم محمد35806
الرازق عبد فتحى ابراهٌم محمد35807
(القاهره) ابراهٌم محمد ابراهٌم محمد35808
المالح ابراهٌم محمد ابراهٌم محمد35809
العزٌز عبد محمد ابراهٌم محمد35810
عالم محمد ابراهٌم محمد35811
على محمد ابراهٌم محمد35812
سرٌع ابو ابراهٌم احمد محمد35813
 احمد ابراهٌم احمد محمد35814
الشرٌف احمد الفتوح ابو احمد محمد35815
محمد ضٌف ابو احمد محمد35816
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: الغائبٌن عــــدد

 انتساب االولى الفرقه وانصراف حضور كشفجامعه حموان

asmaa      (96) لجنه2021 / 2020 الجامعى للعام  مستجد 
كميه الحقوق



مصطفى احمد احمد محمد35817
محمد اسماعٌل احمد محمد35818
محمود البدرى احمد محمد35819
العال عبد السٌد احمد محمد35820
فرج بشٌر احمد محمد35821
اللطٌف عبد محمد تامر احمد محمد35822
بدر جبالى احمد محمد35823
خبٌرى خلٌل احمد محمد35824
العظٌم عبد دسوقى احمد محمد35825
غانم دٌاب احمد محمد35826
خضٌر سعٌد احمد محمد35827
قرنى سٌد احمد محمد35828
النجار محمد سٌد احمد محمد35829
 ابراهٌم شعبان احمد محمد35830
محمد صالح احمد محمد35831
محمود طاهر احمد محمد35832
 احمد محمد الجواد عبد احمد محمد35833
محمود الحافظ عبد احمد محمد35834
حنفى احمد الحمٌد عبد احمد محمد35835
حامد الخالق عبد احمد محمد35836
عناره العزٌز عبد احمد محمد35837
الحمٌد عبد محمد العلٌم عبد احمد محمد35838
 احمد القادر عبد احمد محمد35839
محمد هللا عبد احمد محمد35840

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
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على المنعم عبد احمد محمد35841
معقل عقٌل احمد محمد35842
محمد احمد فتحى احمد محمد35843
شحاته فتحى احمد محمد35844
محمود فتحى احمد محمد35845
الكومً فرج كامل احمد محمد35846
 ابراهٌم محمد احمد محمد35847
المتولى احمد محمد احمد محمد35848
على احمد محمد احمد محمد35849
 احمد المالكى محمد احمد محمد35850
الدٌن جمال محمد احمد محمد35851
حسن محمد احمد محمد35852
شحاته محمد احمد محمد35853
 احمد صالح محمد احمد محمد35854
مصطفى الغنى عبد محمد احمد محمد35855
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ربه عبد محمد احمد محمد35856
معتوق اسماعٌل عدنان محمد احمد محمد35857
محمود محمد احمد محمد35858
مرسى محمد احمد محمد35859
محمد نادى محمد احمد محمد35860
العاطى عبد محمود احمد محمد35861
العال ابو مرزوق احمد محمد35862
الحافظ عبد مرسى احمد محمد35863
الجلٌل عبد موسى احمد محمد35864
محمد وطنى احمد محمد35865
 احمد ٌوسف احمد محمد35866
 احمد شافعى ادرٌس محمد35867
جوده محمد اسامه محمد35868
( محول ) الرحٌم عبد العلٌم عبد اسعد محمد35869
حماده محمد اسعد محمد35870
سٌد حسن اسماعٌل محمد35871
حسن مشحوت اسماعٌل محمد35872
 ابراهٌم احمد اشرف محمد35873
ٌوسف احمد اشرف محمد35874
الفتاح عبد السٌد اشرف محمد35875
محمد حسن اشرف محمد35876
بكر ابو خلٌل اشرف محمد35877
 ابراهٌم سٌد اشرف محمد35878
الرازق عبد شحاته اشرف محمد35879
هللا عبد الحكٌم عبد اشرف محمد35880
(محول) هاشم الحمٌد عبد اشرف محمد35881
الحلٌم عبد المتعال عبد اشرف محمد35882
محمد فواد اشرف محمد35883

محمد كمال اشرف محمد35884
المقدم احمد محمد اشرف محمد35885
حسن محمد اشرف محمد35886
المالح حسن محمد اشرف محمد35887
الحكٌم عبد محمد اشرف محمد35888
السمٌع عبد محمد اشرف محمد35889
السٌد المجٌد عبد محمد اشرف محمد35890

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
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فتحى محمد اشرف محمد35891
كامل محمد اشرف محمد35892
الرحمن عبد محمد محمد اشرف محمد35893
العزٌز عبد محمود اشرف محمد35894
مصطفى محمود اشرف محمد35895
محمد مصطفى اشرف محمد35896
فهٌم ٌحٌى اشرف محمد35897
فرٌج رشاد اكرام محمد35898
العال عبد فتحى السقطى محمد35899
 احمد ابراهٌم السٌد محمد35900
على بدوى السٌد محمد35901
محمد جوده السٌد محمد35902
مبروك العزٌز عبد السٌد محمد35903
الرحٌم عبد محمد السٌد محمد35904
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: الغائبٌن عــــدد
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السالم عبد محمد السٌد محمد35905
محمود محمد السٌد محمد35906
السٌد معوض السٌد محمد35907
متولى والى السٌد محمد35908
راتب محمود الطاهر محمد35909
مصطفى مومن عٌسى امٌن محمد35910
امٌن كامل امٌن محمد35911
محمد سٌد انور محمد35912
محمد محمد انور محمد35913
الحق عبد ابراهٌم اٌمن محمد35914
حلمى حسن اٌمن محمد35915
عبدالعال حسٌن اٌمن محمد35916
على محمد راجح اٌمن محمد35917
متولى سٌد سٌد اٌمن محمد35918
حامد عاشور اٌمن محمد35919
سعد زكى محمد اٌمن محمد35920
الغنى عبد محمود اٌمن محمد35921
الحمصانى حسٌن على محمود اٌمن محمد35922
محمود جمٌل اٌهاب محمد35923
نصار محمد عرفه اٌهاب محمد35924
السالمونى ابراهٌم فتحى اٌهاب محمد35925
بدر حسنٌن بدر محمد35926
محمود حنفى بدر محمد35927
صابر محمد بدر محمد35928
متولى السٌد بكر محمد35929
السٌد حسٌن الدٌن بهاء محمد35930
محروس رمزى بهاء محمد35931
ٌوسف السالم عبد بهاء محمد35932
الحفٌظ عبد على تامر محمد35933
المنعم عبد محمد تامر محمد35934
فوده السٌد محمود تامر محمد35935
حسن احمد تمام محمد35936
زٌد ابو بخٌت ثروت محمد35937
محمد سٌد هللا جاب محمد35938
على محمد الرحمن عبد جابر محمد35939
رشوان حسن هللا جاد محمد35940
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مرعى جالل محمد جالل محمد35941
رٌاض محمد جلش محمد35942
شادوفه محمد السٌد الدٌن جمال محمد35943
الدٌن جمال كامل محمد الدٌن جمال محمد35944
حسن امام جمال محمد35945
طه حسٌن جمال محمد35946
حسٌن خلٌفه سعد جمال محمد35947
محمد صابر جمال محمد35948
حجازى السٌد العظٌم عبد جمال محمد35949
رمضان العظٌم عبد جمال محمد35950
جمعه محمد ابراهٌم جمعه محمد35951
كامل هارون جمعه محمد35952
على سالم محمد حاتم محمد35953
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شرف فهمى محمد حازم محمد35954
حافظ مصطفى حافظ محمد35955
محمود التواب عبد حامد محمد35956
حسٌن السٌد حجاج محمد35957
محمد السٌد حجاج محمد35958
امام سرٌع ابو الرسول عبد حربى محمد35959
 احمد سعد حسام محمد35960
مصطفى عٌد حسام محمد35961
سٌد محمد حسان محمد35962
التهامى محمد الوهاب عبد حسانٌن محمد35963
حسن سرٌع ابو حسن محمد35964
سلٌمان احمد احمد حسن محمد35965
عبده السٌد حسن محمد35966
فراغلى راشد حسن محمد35967
محمد سعد حسن محمد35968
محمد سعودى حسن محمد35969
الرحٌم عبد صادق حسن محمد35970
حسٌن المحسن عبد حسن محمد35971
موسى حسن عٌد حسن محمد35972
حسن قدرى حسن محمد35973
البٌومى محمد حسن محمد35974
حسن محمد حسن محمد35975
( ف ش ت ) حسن محمد حسن محمد35976
حسٌن محمد حسن محمد35977
محمد مصٌلحى حسن محمد35978
حسن ٌوسف حسن محمد35979
صالح محمد الهادى عبد حسنى محمد35980
حسن فهمى حسنى محمد35981
حسٌن سمٌر حسٌن محمد35982
خلٌل صالح حسٌن محمد35983
الجارحى الرحمن عبد حسٌن محمد35984
العزٌز عبد الرحمن عبد حسٌن محمد35985
 ابراهٌم السٌد العزٌز عبد حسٌن محمد35986
طقاق العزٌز عبد حسٌن محمد35987
بدر بٌومى العظٌم عبد حسٌن محمد35988
 احمد على حسٌن محمد35989
حرب حسن على حسٌن محمد35990
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اللطٌف عبد على حسٌن محمد35991
حسن عوض حسٌن محمد35992
سنهابى مبروك حسٌن محمد35993
حسٌن محمد حسٌن محمد35994
شعبان محمد حسٌن محمد35995
عفٌفى محمد حسٌن محمد35996
محمد محمد حسٌن محمد35997
محمد المجٌد عبد حلمى محمد35998
حسن عبده محمد حلمى محمد35999
رجب ابراهٌم مصطفى حلمى محمد36000
صالح احمد حماد محمد36001
القادر عبد المحسن عبد حماده محمد36002
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حسن مهدى النبى عبد حمدى محمد36003
محمد سٌد الواحد عبد حمدى محمد36004
محمد عٌد حمدى محمد36005
 احمد محمد حمدى محمد36006
المحسن عبد البكرى محمد حمدى محمد36007
سٌد محمد حمدى محمد36008
ٌوسف احمد حمٌد محمد36009
 احمد احمد خالد محمد36010
محمد ابراهٌم حافظ خالد محمد36011
خلٌل محمد حسٌن خالد محمد36012
محمود راضى خالد محمد36013
بٌومى زكرٌا خالد محمد36014
السٌد سالم خالد محمد36015
وردانى سعٌد خالد محمد36016
مهدى سٌد خالد محمد36017
موسى عباس خالد محمد36018
ٌوسف الرحٌم عبد خالد محمد36019
محمد عبده الفتاح عبد خالد محمد36020
المتناوى احمد محمد خالد محمد36021
حفنى احمد محمد خالد محمد36022
القرنى محمد خالد محمد36023
الدٌن تاج محمد خالد محمد36024
الحلٌم عبد محمد خالد محمد36025
فتحى محمد عزت محمد خالد محمد36026
صالح محمد محمد خالد محمد36027
الدٌن نجم محمد خالد محمد36028
 احمد محمود خالد محمد36029
مرسى الستار عبد خمٌس محمد36030
حسن محمد ٌحٌى خمٌس محمد36031
محمد حسن داود محمد36032
محمد محمود رشدى راضى محمد36033
صالح الفتاح عبد رافت محمد36034
الفتاح عبد الكرٌم عبد ربٌع محمد36035
عطٌه فرج ربٌع محمد36036
على احمد احمد رجب محمد36037
محمد سعٌد رجب محمد36038
السٌد محمد رجب محمد36039
محمود محمد رجب محمد36040
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محمود منٌر رجب محمد36041
على محمد رشاد محمد36042
الفتوح ابو الفتاح عبد رضا محمد36043
اٌوب المحسن عبد رضا محمد36044
الهادى عبد غلوش رضا محمد36045
بدر احمد محمد رضا محمد36046
مبروك محمد رضا محمد36047
محمد محمد رضا محمد36048
تونى ناجى رضا محمد36049
خلٌل على جمعه رفاعى محمد36050
محمد اسماعٌل رفعت محمد36051
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مامون المنعم عبد رفعت محمد36052
رمضان السعود ابو رمضان محمد36053
رمضان احمد رمضان محمد36054
 احمد الرحمن عبد رمضان محمد36055
عباس على رمضان محمد36056
 احمد محمد رمضان محمد36057
(سفاجا) احمد محمد رمضان محمد36058
 احمد سٌد محمد رمضان محمد36059
 احمد محمود محمد رمضان محمد36060
هٌكل ندٌر رمضان محمد36061
الغنى عبد ٌوسف رمضان محمد36062
( ف ش ت ) محمد ابراهٌم زاهر محمد36063
زكى محمد زكى محمد36064
سالم محمد سالم محمد36065
( ف ش ت) محمد محمود سالم محمد36066
( ف ش ت ) عاشور فولى سامح محمد36067
العزٌز عبد جالل سامى محمد36068
محمد فاروق سامى محمد36069
رمضان محمد سامى محمد36070
مشرف محمد سامً محمد36071
محمود السٌد سعد محمد36072
المقصود عبد عمر سعد محمد36073
سٌف محمد سعد محمد36074
 ابراهٌم الرمالى سعٌد محمد36075
الحلوانى حمٌده السٌد سعٌد محمد36076
جعفر محمد دروٌش سعٌد محمد36077
( محول ) السٌد سعد سعٌد محمد36078
 احمد الحمٌد عبد سعٌد محمد36079
عثمان فتحى سعٌد محمد36080
بسٌونى فهمى سعٌد محمد36081
حسٌن محمد سعٌد محمد36082
حواش محمد سعٌد محمد36083
خلٌل محمد سعٌد محمد36084
وداعه سعٌد الدٌن صالح محمد سعٌد محمد36085
المجٌد عبد محمد سعٌد محمد36086
( ف ش ت ) سالمه محمد سالمه محمد36087
سعد غانم محمد سالمه محمد36088
الٌاس نجاتى سالمه محمد36089
النبى عبد حسن سمان محمد36090
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محمد حلمى سمٌر محمد36091
الشاعر سٌد خضر سمٌر محمد36092
محمود عطٌه سمٌر محمد36093
الغنى عبد محمد سمٌر محمد36094
على محمد امٌن سٌد محمد36095
حسن احمد جمعه سٌد محمد36096
خلٌل سالم سٌد محمد36097
ضاحى سعد سٌد محمد36098
سٌد شعبان سٌد محمد36099
محمد التواب عبد سٌد محمد36100
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 ابراهٌم الرحٌم عبد سٌد محمد36101
المجٌد عبد السالم عبد سٌد محمد36102
حسٌن محمد هللا عوض سٌد محمد36103
عٌد هاشم سٌد محمد36104
مختار فنجرى شحات محمد36105
اسماعٌل مغاورى شحاته محمد36106
السمٌع عبد سعد عٌد شرف محمد36107
محمد المحسن عبد شرٌف محمد36108
حسن احمد شعبان محمد36109
عبدالجلٌل سٌف شعبان محمد36110
خٌر محمد الصادق عبد شعبان محمد36111
امٌن محمود شعبان محمد36112
حسن محمد شكرى محمد36113
حمزه رجب شلبى محمد36114
الحمٌد عبد محمد شهاب محمد36115
هالل احمد زكى شوقى محمد36116
ٌونس السٌد السٌد صابر محمد36117
 احمد شكرى صابر محمد36118
سلٌمان كامل صابر محمد36119
صالح جمال صالح محمد36120
حسن عثمان صالح محمد36121
اسماعٌل احمد صبحى محمد36122
زكى الروف عبد صفوت محمد36123
محمد النبى عبد الدٌن صالح محمد36124
محمد ابراهٌم محمد الدٌن صالح محمد36125
امٌن محمد الدٌن صالح محمد36126
حسن محمد الدٌن صالح محمد36127
االعصر السٌد صالح محمد36128
سلٌم مسلم سلٌم صالح محمد36129
نصر نصر المحسن عبد صالح محمد36130
سعد سٌد المعز عبد صالح محمد36131
خلٌل المقصود عبد صالح محمد36132
 احمد محمد صالح محمد36133
السٌد محمود صالح محمد36134
سٌد العظٌم عبد ضاحً محمد36135
( ف ش ت) العزٌز عبد احمد طارق محمد36136
حسن اسماعٌل طارق محمد36137
( اول ترم بعذر مستجد) عبده المحسن عبد طارق محمد36138
الهم عبده طارق محمد36139
 ابراهٌم فاروق طارق محمد36140
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 احمد فهمى طارق محمد36141
هللا عوض فوزى طارق محمد36142
محمد ابراهٌم محمد طارق محمد36143
خلٌل محمد طارق محمد36144
النظٌر عبد فتح طلعت محمد36145
سكٌنه ابراهٌم فتحى طلعت محمد36146
محمد صالح طه محمد36147
سلٌمان على على عابد محمد36148
حسن عطٌه احمد عادل محمد36149
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حبٌب احمد حامد عادل محمد36150
سعٌد هللا دخٌل عادل محمد36151
على التواب عبد عادل محمد36152
السمان على عادل محمد36153
محمد على عادل محمد36154
محمد سعد فواد عادل محمد36155
محمد محمد عادل محمد36156
 ابراهٌم مصطفى عادل محمد36157
ابراه عبدالحمٌد ابراهٌم عاصم محمد36158
الشٌن محمد صبرى عاطف محمد36159
درٌس السمٌع عبد عاطف محمد36160
الدقن الرحمن عبد السٌد فتحى عاطف محمد36161
 ابراهٌم المغاورى محمد عاطف محمد36162
الفتاح عبد عطٌه عامر محمد36163
 احمد محمد عباس محمد36164
التواب عبد احمد التواب عبد محمد36165
عطوه المجٌد عبد الحكٌم عبد محمد36166
امام كامل الحمٌد عبد محمد36167
 احمد خلٌفه عٌد الحى عبد محمد36168
الخالق عبد الحمٌد عبد الخالق عبد محمد36169
الرازق عبد محمد الرازق عبد محمد36170
الرحمن عبد محمد الرحمن عبد محمد36171
الشٌخ احمد منتصر الرحمن عبد محمد36172
سٌد شحاته العاطى عبد محمد36173
محمد التهامى هللا عبد العزٌز عبد محمد36174
عفان عثمان السٌد العظٌم عبد محمد36175
هللا عبد محمود الغنى عبد محمد36176
الحلٌم عبد رمضان الفتاح عبد محمد36177
على الحمٌد عبد الفتاح عبد محمد36178
حسٌن عٌسى القادر عبد محمد36179
الحفنى عبٌد الحفنى هللا عبد محمد36180
محمد زكى هللا عبد محمد36181
الهوارى العزٌز عبد شحاته هللا عبد محمد36182
مهدى على هللا عبد محمد36183
هللا عبد فتحى هللا عبد محمد36184
سالم محمد هللا عبد محمد36185
دسوقى عجمى محمد هللا عبد محمد36186
عامر محمد محمد هللا عبد محمد36187
المجٌد عبد امام المجٌد عبد محمد36188
المجٌد عبد محمد المجٌد عبد محمد36189
السوبى محمد المعز عبد محمد36190
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عباس على محمد المنعم عبد محمد36191
حسن محمد المهٌمن عبد محمد36192
حماده محمد احمد الناصر عبد محمد36193
مطاوع احمد الناصر عبد محمد36194
 احمد السٌد الناصر عبد محمد36195
الفتاح عبد حسٌن الناصر عبد محمد36196
سلطان مهنى شعبان الناصر عبد محمد36197
سٌد محمد الناصر عبد محمد36198
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الوهاب عبد محمد الوهاب عبد محمد36199
فهمى محمد الوهاب عبد محمد36200
العظٌم عبد احمد عبده محمد36201
على هللا نعمه عبده محمد36202
عبده حسٌن عدلى محمد36203
 احمد امام عربى محمد36204
الباقى عبد محمود عربى محمد36205
الغفار عبد توفٌق عصام محمد36206
مصطفى حسٌن عصام محمد36207
 احمد سرحان عصام محمد36208
التواب عبد صالح عصام محمد36209
 احمد عباس عصام محمد36210
العزٌز عبد الحلٌم عبد عصام محمد36211
محمد الرحٌم عبد عصام محمد36212
 احمد الفتاح عبد عصام محمد36213
محمد احمد محمود عصام محمد36214
( محول ) عفٌفى صبحى عفٌفى محمد36215
رفعت حسٌن الدٌن عالء محمد36216
حسٌن سعٌد عالء محمد36217
محمد الرحمن عبد عالء محمد36218
السٌد محمد عالء محمد36219
حامد سٌد محمد عالء محمد36220
صالح محمد عالء محمد36221
رضوان عزب احمد على محمد36222
خلٌفه الدٌب على محمد36223
رٌاض بركات على محمد36224
امٌن حسانٌن على محمد36225
 احمد حسن على محمد36226
على على حسن على محمد36227
محمد حسن على محمد36228
على خلٌل على محمد36229
على زكرٌا على محمد36230
على احمد سٌد على محمد36231
الحكم عبد الروف عبد على محمد36232
محمد العزب الفتاح عبد على محمد36233
شلبى فهمى على محمد36234
محمود محمد على محمد36235
بركات عفٌفى محمود على محمد36236
العزالى على نبٌه على محمد36237
محمد المنعم عبد الدٌن عماد محمد36238
بخاطره سٌد عماد محمد36239
الحمٌد عبد احمد العزٌز عبد عماد محمد36240
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 احمد فرج عماد محمد36241
السٌد محمد عماد محمد36242
العظٌم عبد محمود عماد محمد36243
محمد سرٌع ابو عمر محمد36244
الملط على نجٌب احمد عمر محمد36245
السٌد صدٌق السٌد عمر محمد36246
الوهاب عبد حافظ عمر محمد36247
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الرحمن عبد محمد عمر محمد36248
محمد على محمد عمر محمد36249
عمر محمود عمر محمد36250
لبن ابو الرازق عبد محمد عمرو محمد36251
القادر عبد محمد عمرو محمد36252
 احمد مختار عمرو محمد36253
شحاته محمد عوض محمد36254
( محول ) سعد محمد عٌاد محمد36255
بسٌونى سٌد عٌد محمد36256
محمد عطٌه عٌد محمد36257
سالمه محمد عٌد محمد36258
غرٌب هللا عطا غرٌب محمد36259
محروص العزٌز عبد فارس محمد36260
قطب الرسول عبد نبٌه فاروق محمد36261
 احمد هللا عبد فاٌز محمد36262
سرٌع ابو احمد فتحى محمد36263
محمود محمد فتحى محمد36264
 ابراهٌم شحات فرج محمد36265
العظٌم عبد احمد فرٌد محمد36266
حسٌن امٌن فهمى محمد36267
فهمى حسٌن فهمى محمد36268
امام حسن فواد محمد36269
حسٌن حسٌن فواد محمد36270
 احمد حسٌن فوزى محمد36271
حسن شعبان قٌاتى محمد36272
مصطفى دروٌش كرم محمد36273
 ابراهٌم سعٌد كرم محمد36274
على سٌد كرم محمد36275
الحلٌم عبد حماد كمال محمد36276
فرحات موسى مصطفى كمال محمد36277
 ابراهٌم محمد احمد ماجد محمد36278
الدٌن نصر المقصود عبد احمد ماهر محمد36279
محمد التواب عبد ماهر محمد36280
موسى احمد مبروك محمد36281
محمد رجب مبروك محمد36282
عمر محمد مبروك محمد36283
عبده ابراهٌم مجدى محمد36284
الشربٌنى الٌزٌد ابو مجدى محمد36285
محمد احمد مجدى محمد36286
عباس اسماعٌل مجدى محمد36287
سلٌم محمد انور مجدى محمد36288
بسٌونى عٌد احمد جالل مجدى محمد36289
السالم عبد حمدى مجدى محمد36290
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 احمد سٌد سعٌد مجدى محمد36291
(ف ش ت) الرحمن عبد العزٌز عبد مجدى محمد36292
قاسم الغنى عبد مجدى محمد36293
دردٌرى كامل مجدى محمد36294
سٌد محمد مجدى محمد36295
ٌاسٌن عطٌه محمد محرم محمد36296

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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الرحمن عبد سعٌد محسن محمد36297
محمد شعبان محسن محمد36298
فرغلى الاله عبد اللطٌف عبد محسن محمد36299
محمد فتحً محسن محمد36300
 احمد ابراهٌم محمد محمد36301
ابوزٌد احمد محمد محمد36302
محمد احمد محمد محمد36303
محمد الحسٌنً محمد محمد36304
الواحد عبد العظٌم عبد السٌد محمد محمد36305
حسن جالل محمد محمد36306
محمد حسن محمد محمد36307
شاهٌن الكردى رفٌق محمد محمد36308
عٌد التواب عبد محمد محمد36309
عمرو جاد محمد الرازق عبد محمد محمد36310
محمد علىش محمد محمد36311
محمد فتحى محمد محمد36312
 احمد ابراهٌم محمود محمد36313
حافظ ابراهٌم محمود محمد36314
محمود النجا ابو محمود محمد36315
اسماعٌل احمد محمود محمد36316
مومن عثمان احمد سٌد احمد محمود محمد36317
الحمٌد عبد احمد محمود محمد36318
دسوقى جالل محمود محمد36319
الشاوى حسن حسن محمود محمد36320
مهلل حسٌن محمود محمد36321
على سعد محمود محمد36322
المصرى محمد احمد سٌد محمود محمد36323
محمود سٌد محمود محمد36324
حافظ الحمٌد عبد محمود محمد36325
على الحمٌد عبد محمود محمد36326
بدوى محمد الفتاح عبد محمود محمد36327
محمود القادر عبد محمود محمد36328
 احمد النبى عبد محمود محمد36329
محمود النبى عبد محمود محمد36330
محمود عكاشه محمود محمد36331
محمد عمران محمود محمد36332
 احمد فواد محمود محمد36333
حسن فواد محمود محمد36334
الدسوقى ابوحواس محمد محمود محمد36335
حنفى محمد محمود محمد36336
( ف ش ت ) السٌد عبد محمد محمود محمد36337
على محمد محمود محمد36338
محمد محمد محمود محمد36339
الكرٌم عبد محمود محمد محمود محمد36340
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سلٌمان محمد محمود محمد محمود محمد36341
هللا خٌر محمود محمود محمد36342
عرفه جبر مصطفى محمود محمد36343
عرفه مصطفى مصطفى محمود محمد36344
رجب مهدى محمود محمد36345
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: الغائبٌن عــــدد
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 احمد معوض الدٌن محى محمد36346
 ابراهٌم احمد مختار محمد36347
( عاملٌن ابناء ) محمد احمد مختار محمد36348
مسعود محمد مختار محمد36349
ٌاسٌن محمد العظٌم عبد مدحت محمد36350
السٌد المجٌد عبد مدحت محمد36351
 ابراهٌم السٌد محمد مدحت محمد36352
مرجان محمد مرجان محمد36353
اسماعٌل المجٌد عبد مرزوق محمد36354
محمود المحسن عبد مرزوق محمد36355
الرحمن عبد شحاته مزٌون محمد36356
ماهر محمد مسعد محمد36357
العادلى حسن مصطفى مسعد محمد36358
العبد امٌن احمد مصطفى محمد36359
محمد احمد مصطفى محمد36360
محمد سٌد مصطفى محمد36361
حواس رزق التواب عبد مصطفى محمد36362
مصباح مجاهد الحمٌد عبد مصطفى محمد36363
محمد اللطٌف عبد مصطفى محمد36364
على فهمى مصطفى محمد36365
امٌن محمد مصطفى محمد36366
سلطان محمد مصطفى محمد36367
عبٌد مصطفى محمد مصطفى محمد36368
( ف ش ت ) محمد عبده مظلوم محمد36369
الحى عبد احمد ممدوح محمد36370
بكر ابو الكرٌم عبد ممدوح محمد36371
الحمٌد عبد محمد ممدوح محمد36372
صالح معوض ممدوح محمد36373
موسى حلمى منصور محمد36374
مخلوف هللا عبد منصور محمد36375
محمد فوزى مومن محمد36376
محمد محمد مومن محمد36377
 احمد السالم عبد موندى محمد36378
الصٌاد السعٌد محمد مونس محمد36379
محمد احمد ناجح محمد36380
القادر عبد الحمٌد عبد ناجح محمد36381
المجٌد عبد العاطى عبد ناجح محمد36382
 احمد رزق ناجى محمد36383
اللطٌف عبد سمٌر نادر محمد36384
معوض طه نادى محمد36385
حسن احمد ناصر محمد36386
محمد احمد ناصر محمد36387
محمود احمد ناصر محمد36388
محمد محمود رزق ناصر محمد36389
النعٌم عبد الدٌن سعد ناصر محمد36390
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مهدى ممدوح ناصر محمد36391
السالم عبد منشاوى ناصر محمد36392
حسٌن محمد سٌد نبٌل محمد36393
متولى موسى على نبٌل محمد36394
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: الغائبٌن عــــدد

 انتساب االولى الفرقه وانصراف حضور كشفجامعه حموان

asmaa      (108) لجنه2021 / 2020 الجامعى للعام  مستجد 
كميه الحقوق



السمٌع عبد فواد نبٌل محمد36395
حسٌن االمٌر محمد نبٌل محمد36396
 ابراهٌم الفتوح ابو نصر محمد36397
مخٌمر على السٌد نصر محمد36398
السٌد صبرى نصر محمد36399
المنعم عبد عشم نصر محمد36400
الشموتى السٌد هانى محمد36401
( محول ) سٌد رمضان هانى محمد36402
كامل محمود صفوت هانى محمد36403
حنفى محمد الرازق عبد هانى محمد36404
عٌسى احمد محمد هانى محمد36405
 ابراهٌم العال ابو هشام محمد36406
سٌد ممدوح محمد الدٌن هشام محمد36407
محمد السباعى هشام محمد36408
رجب السٌد هشام محمد36409
السٌد حسن هشام محمد36410
عباس حمدى هشام محمد36411
اسماعٌل صادق هشام محمد36412
محمود الغفار عبد هشام محمد36413
السٌد كمال هشام محمد36414
الدٌب حسن محمد هشام محمد36415
مدنى محمد هشام محمد36416
الواحد عبد معوض حمزه هٌثم محمد36417
خلٌل محمود الواحد عبد وائل محمد36418
حامد محمد وائل محمد36419
شحاته مرسى وائل محمد36420
محمد السٌد مصطفى وجدى محمد36421
مصطفى النادى وجٌه محمد36422
مجاهد محمد وجٌه محمد36423
دروٌش محمد وحٌد محمد36424
توفٌق جمال ولٌد محمد36425
السالم عبد العظٌم عبد ولٌد محمد36426
قطب محمد ولٌد محمد36427
ماضى محمد محمد ولٌد محمد36428
الفتاح عبد نبٌل ولٌد محمد36429
حجازى وائل ولٌد محمد36430
حسن احمد ٌاسر محمد36431
السمٌع عبد احمد ٌاسر محمد36432
الحمٌد عبد بهجت ٌاسر محمد36433
رجب جمٌل ٌاسر محمد36434
 احمد محمد ٌاسر محمد36435
عثمان محمد ٌاسر محمد36436
ناجى محمد ٌاسر محمد36437
حشٌش المجٌد عبد محمود ٌاسر محمد36438
 احمد وجٌه ٌاسر محمد36439
طه محمود ٌاسٌن محمد36440
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محمد احمد ٌسرى محمد36441
سالم محمد ٌسرى محمد36442
عكاشه احمد ٌوسف محمد36443
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جمعه شعبان ٌوسف محمد36444
طنش محمد شعبان ٌوسف محمد36445
حسن محمد ٌوسف محمد36446
الحفناوى ابراهٌم محمد ابراهٌم محمود36447
بخٌت الناصر عبد اللٌل ابو محمود36448
 احمد امٌن احمد محمود36449
نجم على امٌن احمد محمود36450
محمد حسن احمد محمود36451
 احمد محمد سعٌد احمد محمود36452
 احمد سٌد احمد محمود36453
(الشربٌه) احمد سٌد احمد محمود36454
التواب عبد سٌد احمد محمود36455
حسنٌن الرحٌم عبد احمد محمود36456
ربه عبد العظٌم عبد احمد محمود36457
على المنعم عبد احمد محمود36458
هللا عبد على احمد محمود36459
عثمان محمد على احمد محمود36460
السٌد عنتر احمد محمود36461
 احمد مبروك احمد محمود36462
سالم محمد احمد محمود36463
الباسط عبد مصطفى احمد محمود36464
شوقى محمد اسامه محمود36465
محمد امبابى اسماعٌل محمود36466
زهران احمد اشرف محمود36467
حافظ سٌد اشرف محمود36468
 ابراهٌم مجاهد اشرف محمود36469
الراضى عبد محمود اشرف محمود36470
هاشم السٌد الفتاح عبد السٌد محمود36471
 احمد محمد السٌد محمود36472
محمد محمود الشافعى محمود36473
فراج العال عبد اٌمن محمود36474
التواب عبد العظٌم عبد اٌمن محمود36475
عٌد محمود اٌمن محمود36476
كامل العزٌز عبد الدٌن بهاء محمود36477
على العنٌن ابو جالل محمود36478
القادر عبد سرٌع ابو جمال محمود36479
الستار عبد محمد جمال محمود36480
وهبه الباقى عبد محمد محمد حجازى محمود36481
 احمد سٌد ابراهٌم السالم عبد حربى محمود36482
نوفل على المجٌد عبد حسام محمود36483
محمد محمود حسام محمود36484
 احمد الفضل ابو حسن محمود36485
محمود عباس حسن محمود36486
دٌاب حسن محمود حسن محمود36487
 ابراهٌم شحات حسٌن محمود36488
 احمد سٌد حالوى محمود36489
خضرجى محمود حماده محمود36490
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كامل حسن حمدى محمود36491
عزام سعداوى كمال حمدى محمود36492

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد

 انتساب االولى الفرقه وانصراف حضور كشفجامعه حموان

asmaa      (110) لجنه2021 / 2020 الجامعى للعام  مستجد 
كميه الحقوق



الشرقاوى محمود حمدى محمود36493
فراج ابراهٌم ابراهٌم خالد محمود36494
 ابراهٌم احمد خالد محمود36495
خاطر احمد السٌد خالد محمود36496
محمود فكرى خالد محمود36497
هاشم قرنى خالد محمود36498
محمد محمود خالد محمود36499
محمد نبٌل خالد محمود36500
مصطفى محمد زكرٌا خلٌل محمود36501
خلٌل محمود خلٌل محمود36502
 احمد حافظ رافت محمود36503
عٌسى احمد رجب محمود36504
بخٌت سٌد بخٌت رشاد محمود36505
هللا عوض محمد رشاد محمود36506
دعبس موسى سلٌمان رمضان محمود36507
حسن محمد رمضان محمود36508
العاطى عبد المولى عبد روبى محمود36509
هللا عبد زكى زكرٌا محمود36510
شهاب احمد محمود زكرٌا محمود36511
زكرٌا احمد سامح محمود36512
الهوارى سٌد القادر عبد سامح محمود36513
شافعى المعز عبد سامى محمود36514
قطب مفتاح سعد محمود36515
عثمان محمود سعود محمود36516
سعٌد ابراهٌم سعٌد محمود36517
 احمد احمد سعٌد محمود36518
محمد بدوى سعٌد محمود36519
سٌد محمد سالمه محمود36520
عباس زغلول سمٌر محمود36521
الرحٌم عبد السٌد الفتاح عبد سمٌر محمود36522
مبارك احمد سٌد محمود36523
محمود سعٌد سٌد محمود36524
العظٌم عبد محمد شرٌف محمود36525
عباس العاطى عبد شعبان محمود36526
السٌد حمزه هللا عبد شعبان محمود36527
القادر عبد عتابى صابر محمود36528
صالح ربٌع صالح محمود36529
محمد الطوخى محمد طارق محمود36530
المرسى محمود طه محمود36531
ذكى احمد عادل محمود36532
فكرى حمزه عادل محمود36533
شعبان صابر عادل محمود36534
محمود هللا عبد عادل محمود36535
التواب عبد محمد عادل محمود36536
هللا عبد طلب محمود عادل محمود36537
خلٌل حامد عاشور محمود36538
محمود فرٌد عاطف محمود36539
السٌسى احمد التواب عبد محمود36540
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الغفور عبد احمد الخالق عبد محمود36541
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الرحمن عبد مصطفى الرحمن عبد محمود36542
الرحٌم عبد محمود الرحٌم عبد محمود36543
( قٌد اٌقاف) احمد القوى عبد العظٌم عبد محمود36544
العظٌم عبد الكرٌم عبد العظٌم عبد محمود36545
محمود محمد هللا عبد محمود36546
مصطفى محمد الناصر عبد محمود36547
محمد الصغٌر محمد النبى عبد محمود36548
المجٌد عبد على محمد الوهاب عبد محمود36549
 ابراهٌم سالم عجمى محمود36550
الفتاح عبد احمد على عربى محمود36551
محمد محمود عزت محمود36552
فهمى مكرم عصام محمود36553
محمد ابوضٌف عالء محمود36554
( ف ش ت ) صابر الفتاح عبد الدٌن عالء محمود36555
محمد عطٌه على محمود36556
صالح محمد على محمود36557
سٌد حسنى عماد محمود36558
فرحات رمضان عماد محمود36559
طه عرفه رمضان عمر محمود36560
عصفور المجٌد عبد محمد عٌسى محمود36561
الرازق عبد محمد فوزى محمود36562
الخولى امٌن حلمى الدٌن كمال محمود36563
( بعذر مستجد ) بٌومى توفٌق ماهر محمود36564
امام زٌد ابو مجدى محمود36565
حامد احمد سٌد مجدى محمود36566
 احمد مرغنى مجدي محمود36567
 احمد احمد محسن محمود36568
حسٌن محمود محسن محمود36569
الرحمن عبد ابراهٌم محمد محمود36570
رحٌم محمد ابراهٌم محمد محمود36571
اسماعٌل احمد محمد محمود36572
حسٌن احمد محمد محمود36573
محمد احمد محمد محمود36574
الواحد عبد السعدى محمد محمود36575
على السٌد محمد محمود36576
محمد الصادق محمد محمود36577
محمود جابر محمد محمود36578
سٌد سٌد حسٌن محمد محمود36579
الشرٌف خمٌس محمد محمود36580
الحلٌم عبد شعبان محمد محمود36581
محمد على صالح محمد محمود36582
جاد محمد الرازق عبد محمد محمود36583
محمد الرحمن عبد محمد محمود36584
محمود الظاهر عبد محمد محمود36585
شلبى العزٌز عبد محمد محمود36586
 ابراهٌم المنعم عبد محمد محمود36587
محمد هللا فتح محمد محمود36588
بدر محمود محمد محمود36589
الرب جاد محمود محمد محمود36590
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الوهاب عبد محمود محمد محمود36591
قاسم محمود محمد محمود36592
(العمرانٌه) محمد محمود محمد محمود36593
رزق محمد محمود محمد محمود36594
الوهاب عبد محمد محمود محمد محمود36595
عطٌه محمد محمود محمد محمود36596
 ابراهٌم نصر محمود محمد محمود36597
ابوغراره الوهاب عبد امبدى مختار محمود36598
السٌد حسن مسعود محمود36599
مصطفى ابراهٌم مصطفى محمود36600
مغاورى كامل مصطفى محمود36601
الستار عبد محمود مصطفى محمود36602
السالم عبد ابراهٌم محمد معتز محمود36603
 احمد محمد منصور محمود36604
عطوه محمد عوٌس نادى محمود36605
المولى جاد نادى كمال نادى محمود36606
 ابراهٌم الفتح ابو ناصر محمود36607
حسانٌن محمد ناصر محمود36608
على احمد نبٌل محمود36609
جبر سٌد هانى محمود36610
الحمٌد عبد الحفٌظ عبد هانى محمود36611
العزب الكرٌم عبد هانى محمود36612
جاد احمد محمود هانى محمود36613
محمود امام هشام محمود36614
محمد محمود هشام محمود36615
سٌد حسن وائل محمود36616
محمد عبدالحمٌد وائل محمود36617
محمود سعد وجدى محمود36618
صالح احمد محمود ٌاسر محمود36619
محمد دسوقى ٌحى محمود36620
حسٌن سٌد ٌوسف محمود36621
الحمٌد عبد مصطفى حسٌن مختار36622
البصٌر عبد السٌد محمد مختار36623
مصطفى شفٌق محمد مختار36624
عثمان البدرى عثمان مدثر36625
الهادى عبد عبده الهادى عبد مدحت36626
محمد فرج محمد مدحت36627
عبدالسالم احمد حماده مدهام36628
 احمد محمد المنعم عبد محمد مدٌحه36629
محمد المجٌد عبد امام مرام36630
الهادى عبد مصطفى حسن مرام36631
سعٌد متولى شرٌف مرام36632
مصطفى صبحى عمر عماد مرام36633
حسن حسان محمد هانى مرام36634
البركات ابو محمد احمد مروان36635
الوهاب عبد محمد احمد مروان36636
 احمد حسنٌن اشرف مروان36637
ٌس محمود الحسٌن مروان36638
الهادى عبد محمود صالح اٌمن مروان36639
الطناحى ابراهٌم محمد اٌمن مروان36640
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الخراش امٌن سعٌد تامر مروان36641
وهدان حسن جمال مروان36642
هللا عبد دسوقى حاكم مروان36643
محمد ٌوسف حسن مروان36644
محمد طه محمد طه مروان36645
( محول ) محمد شحاته فادى مروان36646
 احمد حسٌن محمد مروان36647
فرج شفٌق محمد مروان36648
القادر عبد عوٌس محمد مروان36649
( ف ش ت ) السٌد محمد محمد مروان36650
القاضى بشٌر محمد محمد مروان36651
امٌن شوقى محمود مروان36652
امٌن كمال محمود مروان36653
الحمد شٌبه كمال مصطفى مروان36654
حمٌده العزٌز عبد احمد مروه36655
سٌد ابراهٌم اكرم مروه36656
حسن سٌد حسن مروه36657
حسنى سلٌمان حسنى مروه36658
محمد طاهر حماده مروه36659
اسماعٌل قطب حمدى مروه36660
 احمد ٌوسف رمضان مروه36661
العال عبد فاروق سامح مروه36662
مجاهد محمود شرٌف مروه36663
الرحٌم عبد محمد امٌن صالح مروه36664
حسن البدرى اللطٌف عبد مروه36665
الوهاب عبد محمد الوهاب عبد مروه36666
الظاهر عبد مصطفى عصام مروه36667
شحاته حمزه فرج مروه36668
هللا عبد احمد راضى ماهر مروه36669
محمد على مجدى مروه36670
جمعه حسن الكرٌم محمد مروه36671
العظٌم عبد توفٌق محمد مروه36672
منصور مصطفى محمد مروه36673
 احمد ٌوسف محمود مروه36674
سٌد محمد مدبولى مروه36675
محمد الحمٌد عبد مصطفى مروه36676
مصطفى محمود مصطفى مروه36677
هارون احمد سمٌر ابراهٌم مرٌم36678
امام ممدوح ابراهٌم مرٌم36679
السعود ابو حسن السعود ابو مرٌم36680
رفاعى العال ابو احمد مرٌم36681
سلٌمان عباس جمعه احمد مرٌم36682
مصطفى زٌنهم احمد مرٌم36683
دٌاب سالم احمد مرٌم36684
(العجوزه) محمد سعٌد احمد مرٌم36685
الدٌن عالء محمد سعٌد احمد مرٌم36686
عثمان المنعم عبد احمد مرٌم36687
 احمد محمد احمد مرٌم36688
االباصٌرى محمد احمد مرٌم36689
بدوى محمد احمد مرٌم36690
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حسٌن محمد احمد مرٌم36691
شافعى محمد احمد مرٌم36692
هاشم محمد احمد مرٌم36693
امٌن محمود احمد مرٌم36694
 احمد عبدالرشٌد مومن احمد مرٌم36695
امٌن سعد اسامه مرٌم36696
رشاد محمود اسامه مرٌم36697
على منٌر اسامه مرٌم36698
محمد احمد اشرف مرٌم36699
حسٌن محمد العزٌز عبد اشرف مرٌم36700
 احمد اللطٌف عبد اشرف مرٌم36701
( ف ش ت ) احمد محمد اشرف مرٌم36702
سٌد محمد اشرف مرٌم36703
ٌس نصٌف اشرف مرٌم36704
راغب هللا رزق اٌمن مرٌم36705
حسٌن عفٌفى اسماعٌل تامر مرٌم36706
شوكت محمد تامر مرٌم36707
 احمد سٌد محمد محمد جمال مرٌم36708
حسان سالم حسان مرٌم36709
بدوى عبدالروف حسن مرٌم36710
محمد على حسن مرٌم36711
حسٌن محمد حسنى مرٌم36712
دسوقى حمدى حسٌن مرٌم36713
حسٌن رمضان حسٌن مرٌم36714
المنعم عبد احمد هللا عبد حسٌن مرٌم36715
لطفى احمد خالد مرٌم36716
حسٌن رشاد خالد مرٌم36717
زٌدان محمد سٌد محمد خالد مرٌم36718
محمد محمد خالد مرٌم36719
اسماعٌل محمد رمضان سامح مرٌم36720
محمد مصطفى سعٌد مرٌم36721
عوض محمد محمد القطب سمٌر مرٌم36722
محمد احمد سٌد مرٌم36723
 احمد رمضان سٌد مرٌم36724
حسٌن زٌدان على سٌد مرٌم36725
محمد حسنٌن شرٌف مرٌم36726
حنفى كمال شرٌف مرٌم36727
غزاله ابو محمد الواحد عبد شعبان مرٌم36728
شعبان محمد شعبان مرٌم36729
شلبى الرجال عز شلبى مرٌم36730
الغنى عبد سٌد صابر مرٌم36731
متولى محمود صالح مرٌم36732
حبٌب ٌوسف صبحى مرٌم36733
موسى موسى الدٌن صالح مرٌم36734
امٌن محمد صالح مرٌم36735
 ابراهٌم على طارق مرٌم36736
اسماعٌل كرٌم احمد عادل مرٌم36737
خلف فواد عادل مرٌم36738
فراج محمد احمد عاطف مرٌم36739
عمران الرحمن عبد الحمٌد عبد مرٌم36740
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اللٌثى الحمٌد عبد كمال الحمٌد عبد مرٌم36741
 احمد على الرحٌم عبد مرٌم36742
العال عبد كمال العال عبد مرٌم36743
(الزٌتون) العزٌز عبد محمد العزٌز عبد مرٌم36744
(المرج) العزٌز عبد محمد العزٌز عبد مرٌم36745
كامل صبرى هللا عبد مرٌم36746
اسرائٌل ولٌم عزت مرٌم36747
اسكندر عطٌه عصام مرٌم36748
عطٌه فاروق عطٌفى مرٌم36749
على النور عبد على مرٌم36750
خلٌفه عابد فراج على مرٌم36751
فرحات احمد محمد محمد على مرٌم36752
ارمانٌوس السٌد عبد الٌاس عماد مرٌم36753
ادرٌس سٌد عماد مرٌم36754
حسٌن على عماد مرٌم36755
محمد محمد سٌد عمرو مرٌم36756
عطٌه بشاى لطٌف مرٌم36757
محمد محمد ماجد مرٌم36758
( بعذر مستجد ) مندور مرعى ماجد مرٌم36759
شاهٌن محمد الكرٌم جاد مجدى مرٌم36760
توفٌق رزق مجدى مرٌم36761
حلمى سٌد مجدى مرٌم36762
واصف جمٌل شكرى مجدى مرٌم36763
التواب عبد الداٌم عبد مجدى مرٌم36764
محمد محمود مجدى مرٌم36765
محمد انور محسن مرٌم36766
المهدى محمد احمد محمد مرٌم36767
هللا جاد محمد احمد محمد مرٌم36768
 احمد مصطفى احمد محمد مرٌم36769
محمود سٌد اسماعٌل محمد مرٌم36770
شاهٌن محمد النبراوى محمد مرٌم36771
الحلٌم عبد امٌن محمد مرٌم36772
محمد توفٌق محمد مرٌم36773
محمد حسن محمد مرٌم36774
حسن ابراهٌم حسنى محمد مرٌم36775
حجازى محمد حلمى محمد مرٌم36776
محمد خلٌفه محمد مرٌم36777
 احمد سٌد رمضان محمد مرٌم36778
محمد زٌان محمد مرٌم36779
الوهاب عبد سعٌد محمد مرٌم36780
محمود محمد سلٌمان محمد مرٌم36781
جالل سٌد محمد مرٌم36782
المجٌد عبد سٌد محمد مرٌم36783
عساف شعبان محمد مرٌم36784
رفاعى محمد صالح محمد مرٌم36785
المعطى عبد القوى عبد محمد مرٌم36786
على عبده محمد مرٌم36787
حسٌن فرج محمد مرٌم36788
العال عبد كامل محمد مرٌم36789
العزٌز عبد كمال محمد مرٌم36790
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سٌد محمود محمد مرٌم36791
زكرٌا ٌحى محمد مرٌم36792
توفٌق توفٌق محمود مرٌم36793
 احمد سلٌمان محمود مرٌم36794
على سٌد محمود مرٌم36795
الشادلى محمد الغفار عبد محمود مرٌم36796
محمود الغنى عبد محمود مرٌم36797
محمود على محمود مرٌم36798
المجٌد عبد سلٌمان فضل محمود مرٌم36799
محمد احمد مصطفى مرٌم36800
 ابراهٌم الدٌن عالء مصطفى مرٌم36801
داود فواز منٌر مرٌم36802
 احمد ابراهٌم ناجى مرٌم36803
سلٌم احمد ناصر مرٌم36804
شحاته عطٌه نبٌل مرٌم36805
حبٌب لبٌب نبٌل مرٌم36806
زكى ولٌم نشات مرٌم36807
حمدى ابراهٌم هانى مرٌم36808
عزٌز نصٌف هانى مرٌم36809
العظٌم عبد رافت وائل مرٌم36810
الفتاح عبد حسٌن ٌاسر مرٌم36811
صبٌح على محمد ٌاسر مرٌم36812
قناوى محمد ٌاسر مرٌم36813
محمد احمد ٌسرى مرٌم36814
الحمٌد عبد رشدى مجدى مسعد36815
هللا عطا جبر ابراهٌم ابراهٌم مصطفى36816
(ف ش ت) ابراهٌم جابر ابراهٌم مصطفى36817
 ابراهٌم شحاته ابراهٌم مصطفى36818
 ابراهٌم مصطفى ابراهٌم مصطفى36819
الفرماوى محمد مصطفى ابراهٌم مصطفى36820
الجواد عبد دوٌدار المعاطى ابو مصطفى36821
حامد محمد البدوى احمد مصطفى36822
(ف ش ت) النبى عبد السٌد احمد مصطفى36823
 احمد هللا حسب احمد مصطفى36824
الخالق عبد شعبان احمد مصطفى36825
محمد شوكت احمد مصطفى36826
النعٌم عبد صدٌق احمد مصطفى36827
هللا سعد الستار عبد احمد مصطفى36828
 عبد المنطلب عبد هللا عبد احمد مصطفى36829
 احمد على احمد مصطفى36830
سٌد حسن فرحات احمد مصطفى36831
مختار محمود محمد احمد مصطفى36832
 احمد مصطفى احمد مصطفى36833
ٌونس السٌد ابراهٌم اسامه مصطفى36834
ادم مصطفى اسماعٌل مصطفى36835
الغنى عبد زكى اشرف مصطفى36836
عوٌس السٌد عبد اشرف مصطفى36837
 ابراهٌم مصطفى اشرف مصطفى36838
حسٌن مصطفى اشرف مصطفى36839
على مصطفى اشرف مصطفى36840
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محمد مصطفى اشرف مصطفى36841
اسماعٌل محمود مصطفى اشرف مصطفى36842
العرمان هللا عبد مصطفى السٌد مصطفى36843
سلٌمان احمد الفولى مصطفى36844
حسن خلٌل امٌن مصطفى36845
حسن محمد حمدان انور مصطفى36846
محمد رشاد اٌهاب مصطفى36847
سعد مسلم ابو بهاء مصطفى36848
حسبو محمد الصادق عبد جمال مصطفى36849
محمد محمود جمعه مصطفى36850
كٌالنى ممتاز حاتم مصطفى36851
عثمان الوهاب عبد حربى مصطفى36852
اسماعٌل صابر حسٌن مصطفى36853
على العظٌم عبد حسٌن مصطفى36854
سٌد محمود حسٌن مصطفى36855
حسن فاروق حمدى مصطفى36856
( ف ش ت) جمعه حمدى خالد مصطفى36857
حسان فتوح سٌد خالد مصطفى36858
حسن ابراهٌم هللا عبد رجب مصطفى36859
خلف محمد رجب مصطفى36860
محمد محمود على رفعت مصطفى36861
توفٌق احمد سامى مصطفى36862
على صابر سامى مصطفى36863
الحمٌد عبد سٌد سعٌد مصطفى36864
الهادى عبد سٌد سعٌد مصطفى36865
على ٌاسٌن سالم مصطفى36866
امام حنفى سٌد مصطفى36867
رضوان سٌد سٌد مصطفى36868
هللا عبد لٌثى سٌد مصطفى36869
محمد محمود سٌد مصطفى36870
دسوقى احمد صابر مصطفى36871
فاٌد محمد مصطفى صالح مصطفى36872
عثمان حسٌن صالح مصطفى36873
محمد سلٌم طارق مصطفى36874
محمد مدبولى طارق مصطفى36875
 احمد مصطفى طارق مصطفى36876
ٌوسف مصطفى طه مصطفى36877
محمد اسماعٌل عادل مصطفى36878
محمد الكرٌم جاد بدوى عادل مصطفى36879
محمد حسن عادل مصطفى36880
( قٌد اٌقاف ) ٌوسف محمد عادل مصطفى36881
الجواد عبد محمد عاشور مصطفى36882
نور محمد عاطف مصطفى36883
 احمد سٌد اللطٌف عبد الحمٌد عبد مصطفى36884
الواحد عبد لملوم الحمٌد عبد مصطفى36885
 احمد رشاد الرازق عبد مصطفى36886
على محمود الرحمن عبد مصطفى36887
حسٌن حسن الفتاح عبد مصطفى36888
 احمد مصطفى الفتاح عبد مصطفى36889
القادر عبد لطفى القادر عبد مصطفى36890
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القادر عبد محروس القادر عبد مصطفى36891
هللا عبد فكرى هللا عبد مصطفى36892
محمد محمود هللا عبد مصطفى36893
 احمد مصطفى هللا عبد مصطفى36894
مرسى اسماعٌل النبى عبد مصطفى36895
 احمد محمد حسن الهادى عبد مصطفى36896
محمود محمد عشرى مصطفى36897
شبل رمضان عصام مصطفى36898
عماره محمد الحمٌد عبد الدٌن عالء مصطفى36899
محمد عطٌه على مصطفى36900
على لطفى على مصطفى36901
على مصطفى على مصطفى36902
المجد ابو محمود عماد مصطفى36903
رضوان بكر ابو عمر مصطفى36904
سٌد على عمر مصطفى36905
النور ابو احمد السٌد عٌد مصطفى36906
محمد على فاٌز مصطفى36907
محمد عوض هللا فتح مصطفى36908
الفتاح عبد شندى فتحى مصطفى36909
العبد عٌد عطٌه احمد فهمى مصطفى36910
الرحمن عبد جبر قدرى مصطفى36911
متولى حسٌن كامل مصطفى36912
الفتاح عبد امٌن سٌد كامل مصطفى36913
عكاشه كامل محمد كامل مصطفى36914
سعٌد عباس كرم مصطفى36915
عزازى العزٌز عبد كمال مصطفى36916
الحلٌم عبد الفتاح عبد لطفى مصطفى36917
سلٌمان السالم عبد مجدى مصطفى36918
بكر ابو على محسن مصطفى36919
حسانٌن عمر محسن مصطفى36920
سلٌم على ابراهٌم محمد مصطفى36921
الجمٌل احمد محمد مصطفى36922
السالم عبد احمد محمد مصطفى36923
مصطفى الدٌن نور احمد محمد مصطفى36924
على محمود السٌد محمد مصطفى36925
على حمدى محمد مصطفى36926
الشرٌف خمٌس محمد مصطفى36927
مرسى محمد جب ر محمد مصطفى36928
محمد رجب محمد مصطفى36929
بٌومى سٌد رزق محمد مصطفى36930
محمد رشوان محمد مصطفى36931
 احمد سعٌد محمد مصطفى36932
مصطفى سٌد محمد مصطفى36933
على شعبان محمد مصطفى36934
حسن محمد عادل محمد مصطفى36935
 احمد عاشور محمد مصطفى36936
محمد الظاهر عبد محمد مصطفى36937
 احمد المجٌد عبد محمد مصطفى36938
الباقى عبد النبى عبد محمد مصطفى36939
غوٌنم محمود كامل محمد مصطفى36940
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على زهٌر محمد محمد مصطفى36941
عوض محمد محمد مصطفى36942
محمد مسلم محمد مصطفى36943
عواد مصطفى محمد مصطفى36944
محمد ٌاقوت محمد مصطفى36945
عوض احمد احمد محمود مصطفى36946
السعٌد احمد محمود مصطفى36947
حربى توفٌق محمود مصطفى36948
السٌد حسن محمود مصطفى36949
 ابراهٌم سعٌد دسوقى محمود مصطفى36950
محمد سعد محمود مصطفى36951
محمد سٌف محمود مصطفى36952
عٌسى الرجال عبد محمود مصطفى36953
 احمد الشكور عبد محمود مصطفى36954
 احمد العظٌم عبد محمود مصطفى36955
مصطفى فرج محمود مصطفى36956
محمد متولى محمود مصطفى36957
حسن جمٌل مدحت مصطفى36958
حسن رضوان محمد مدحت مصطفى36959
خلف مصطفى مومن مصطفى36960
الرازق عبد محمد ناصر مصطفى36961
فرغلى زٌد ابو نصر مصطفى36962
حسٌن احمد هانى مصطفى36963
على ثابت هانى مصطفى36964
نعٌم احمد وائل مصطفى36965
محمد الغنى عبد ٌاسر مصطفى36966
على مصطفى ٌاسر مصطفى36967
الدٌن شمس محمد ٌسرى مصطفى36968
 احمد محمود ابراهٌم معاذ36969
محمد محمود احمد معاذ36970
الحافظ عبد قدرى اشرف معاذ36971
محمد هللا عبد خالد معاذ36972
حسن سٌد احمد معاز36973
 احمد حامد انور معتز36974
موسى سعد رزق معتز36975
الحمٌد عبد عرفه محمد معتصم36976
على ابراهٌم ابراهٌم معز36977
ابادٌر مفٌد ابادٌر مفٌد36978
منصور حنا رزق شوقى مالك36979
حسنٌن سٌد احمد ملك36980
حسن فهمى احمد ملك36981
هللا عبد محمود احمد ملك36982
مصطفى هانى احمد ملك36983
حسٌن ربٌع اسامه ملك36984
محمد عٌسى محمد اسامه ملك36985
زكى محمد جمال ملك36986
محمد زكرٌا حمدى ملك36987
نصر عفٌفى الرشٌد عبد زٌاد ملك36988
دٌاب حسان حسانٌن سعد ملك36989
سلٌمان العال عبد شرٌف ملك36990
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اللطٌف عبد سعد اللطٌف عبد ملك36991
سالم على الفتاح عبد فاروق ملك36992
الدٌن سعد امٌن محمد مجدى ملك36993
الحى عبد سعٌد محسن ملك36994
مال محمد مساعد سعد محمد ملك36995
شحاته على محمد ملك36996
ٌونس محمد محمد ملك36997
خلٌل مرعى محمد ملك36998
الخالق عبد فواد مدحت ملك36999
اسماعٌل محمد محمد ٌاسر ملك37000
محمد سٌد اٌمن ممدوح37001
سٌد الجواد عبد محمود ممدوح37002
مهدى فواد احمد منار37003
منسى الفتاح عبد محمد اشرف منار37004
عواد بكر ابو جابر منار37005
اللٌثى صالح خٌرى منار37006
عطوه محمد رجب منار37007
محمد احمد رمضان منار37008
سٌد الجواد عبد سمٌر منار37009
الجٌد عبد العزٌز عبد سمٌر منار37010
محمد حلمى شافعى منار37011
صادق غطاس عادل منار37012
الخطٌب السباعى محمد عرفات منار37013
هللا عطا امٌن محمد عالء منار37014
الرازق عبد عابدٌن عماره منار37015
محمد السٌد محمد منار37016
محمد شوقى محمد منار37017
اسماعٌل صالح محمد منار37018
السٌد حسٌن معروف منار37019
على محمد مهدى منار37020
حجازى شاكر هللا عبد ناصر منار37021
هللا عبد ٌوسف ناصر منار37022
حسن احمد سٌد نصر منار37023
مسعد محمد هشام منار37024
الرحٌم عبد محمود هاللى منار37025
الحلٌم عبد زٌنهم ٌاسر منار37026
رمضان سٌد رمضان منال37027
البدوى محمد كمال منال37028
كامل رمضان ناصر منال37029
 احمد النبى عبد ممدوح منتصر37030
وفا المجٌد عبد احمد خالد منصور37031
شحات منصور حسٌن محمد منصور37032
مصطفى الباسط عبد ابراهٌم منه37033
محمود حامد ابراهٌم هللا منه37034
 ابراهٌم حسانٌن ابراهٌم هللا منه37035
 احمد محمد ابراهٌم هللا منه37036
حفنى السٌد احمد هللا منه37037
فهمى سعد احمد هللا منه37038
فرحات على سٌد احمد هللا منه37039
على محمد سٌد احمد هللا منه37040
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 احمد فتحى احمد هللا منه37041
 احمد احمد مصطفى احمد هللا منه37042
على ابراهٌم اسماعٌل هللا منه37043
محمد احمد اشرف هللا منه37044
 احمد فتحى االمٌر هللا منه37045
تهامى غانم السٌد هللا منه37046
الدنجاوى فهمى المتولى هللا منه37047
محمد مصطفى اٌمن هللا منه37048
رزق فاروق اٌهاب هللا منه37049
على احمد صبحى بلبل هللا منه37050
عطٌه على جعفر هللا منه37051
الصباغ سعد جمال هللا منه37052
حسان محمد حسان هللا منه37053
الرحٌم عبد عابد حسن هللا منه37054
الحمٌد عبد حسن محمد حسن هللا منه37055
رفاعى فضل حلمى هللا منه37056
محمد محمود حنفى هللا منه37057
عٌسً حسن خالد هللا منه37058
عالم اللطٌف عبد خالد هللا منه37059
محمد لطفى خالد هللا منه37060
شوره عطٌه سٌد رشدى هللا منه37061
حسٌن السالم عبد رمضان هللا منه37062
اسماعٌل سعٌد سامح هللا منه37063
سلٌمان زٌد ابو سعٌد هللا منه37064
العلٌم عبد زٌد ابو سعٌد هللا منه37065
الدسوقى رفاعى سمٌر هللا منه37066
الرٌس محمد احمد سواح هللا منه37067
ٌوسف قرنى سٌد هللا منه37068
العلٌم عبد فوزى شرٌف هللا منه37069
سٌد المنعم عبد شفٌق هللا منه37070
المطلب عبد احمد طارق هللا منه37071
سلٌمان حسن الهادى عبد هللا منه37072
عواد ابراهٌم عصام هللا منه37073
طاهر احمد عصام هللا منه37074
صالح الفتاح عبد عالء هللا منه37075
على سلٌمان عمرو هللا منه37076
محمد الدٌن عز فرحات هللا منه37077
كامل الصاوى كامل هللا منه37078
مهدى بكر ابو مجدى هللا منه37079
محمد العال عبد محسن هللا منه37080
 احمد مسعود ٌوسف محسن هللا منه37081
ابوالفضل احمد محمد هللا منه37082
ٌوسف احمد محمد هللا منه37083
عباس سٌد محمد هللا منه37084
حسن السٌد عزت محمد هللا منه37085
الباقى عبد فاروق محمد هللا منه37086
المعطى عبد زكى فتحى محمد هللا منه37087
فواد محمد محمد هللا منه37088
 ابراهٌم عوض ٌس محمد هللا منه37089
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الحق جاد محمد الدٌن محى هللا منه37091
مصطفى عطٌه مراد هللا منه37092
طنطاوى الحلٌم عبد مصطفى هللا منه37093
مرغنى الغنى عبد مصطفى هللا منه37094
 احمد حسن احمد منٌر هللا منه37095
محمد الدٌن عماد هانى هللا منه37096
عزوز رشدى ولٌد هللا منه37097
محمد محمد مرسى ولٌد هللا منه37098
 ابراهٌم السٌد محمد ٌاسر هللا منه37099
حسن رمضان حسن منه37100
مبارك احمد محمد حسن منه37101
العاطى عبد السٌد سلٌم منه37102
فرج حسٌن النبى عبد منه37103
حسن رشدى عماد منه37104
ظهرى فوزى محمد منه37105
محمد لطفى محمد منه37106
رمضان جالل محمد محمد منه37107
سٌد سالم ٌاسر منه37108
على سٌد احمد منى37109
 احمد النبى عبد احمد منى37110
جنٌدى توفٌق محمد جنٌدى منى37111
جنٌدى احمد رمضان منى37112
سالمه محمد سالمه منى37113
فرج العزٌز عبد سٌد منى37114
نجم صالح سٌد شحاته منى37115
 احمد حسٌن صابر منى37116
محمد عوض صابر منى37117
حسن محمد محمد عادل منى37118
الحارث ابو محمد عاطف منى37119
هللا عبد محمد الرازق عبد منى37120
الحالج على المهٌمن عبد على منى37121
زناتى محمد لطفى على منى37122
موسى صالح عمرو منى37123
محمد احمد محمد منى37124
عامر محمد محمد جمال من37125ً
محمد احمد محمد منٌره37126
ٌونس محمود البدرى مها37127
محمد امام صبرى امام مها37128
عمٌره ابو ابراهٌم حسن مها37129
نقد زكى خمٌس مها37130
العنٌن ابو العنٌن ابو سعٌد مها37131
النبى حسب على محمد سمٌر مها37132
حسانٌن الباقى عبد فاروق صبرى مها37133
حسن عباس مجدى مها37134
محمد الفتاح عبد محمد مها37135
النور ابو محمد محمد مها37136
جاد على محمد محمود مها37137
السمٌع عبد سٌد اسامه مهاب37138
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عزت احمد السٌد اٌهاب مهاب37139
بهلول صالح بهلول مهاب37140
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محمد عطٌه هللا عبد رضا مهاب37141
 احمد سعٌد سامح مهاب37142
الشمندى احمد اللطٌف عبد مهاب37143
السٌد مبروك فتحى مهاب37144
محمدعلى احمد ممدوح مهاب37145
مصطفى القادر عبد احمد مهاد37146
شاكر شنوده اٌمن مهرائٌل37147
هللا عطا فكرى اٌمن مهرائٌل37148
نوار الشحات اٌهاب مهرائٌل37149
بدوى ابراهٌم جرجس مهرائٌل37150
غبلاير رشدى رشاد مهرائٌل37151
سعٌد عٌسى ظرٌف مهرائٌل37152
عوض المالك عبد عالء مهرائٌل37153
المسٌح عبد بشاى هانى مهرائٌل37154
حزه محمود محمد حسام مهره37155
جعفر المعبود عبد اشرف مهند37156
السٌد على اشرف مهند37157
محمود موسى امجد مهند37158
على فتحى اٌمن مهند37159
صبٌح ابراهٌم بسام مهند37160
مشتاوى عزت محروس مهند37161
محجوب سعٌد احمد محمد مهند37162
دسوقى صالح محمد مهند37163
على حسن سٌد مدٌن مهند37164
الحمٌد عبد البر عبد ٌحى مهند37165
 احمد حشمت احمد باهلل مهٌمن37166
كمال الدسوقى نشات سٌد موده37167
السمٌع عبد ابراهٌم محمد ابراهٌم مومن37168
محمد السعٌد احمد مومن37169
 احمد الغنى عبد احمد مومن37170
 احمد مصطفى اسامه مومن37171
ٌونس محمد اسالم مومن37172
سٌد ابراهٌم اشرف مومن37173
العال عبد طه امجد مومن37174
 احمد حشمت احمد باهلل مومن37175
حسنٌن ذكى حسنٌن مومن37176
اللطٌف عبد شعبان سٌد مومن37177
منصور محمود منصور شوقى مومن37178
بسطامى احمد على مومن37179
العظٌم عبد بكرى رافت محمد عمرو مومن37180
خضر متولى انور محمد مومن37181
محمد صبرى محمد مومن37182
المرسى محمد مرسى محمد مومن37183
محمد جالل مصطفى مومن37184
القادر عبد العزٌز عبد وائل مومن37185
حسٌن محمد فواد حمدى مونٌا37186
برسوم شكرى عٌد مونٌكا37187
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الباسط عبد محمد احمد مى37188
هللا عبد الحمٌد عبد اشرف مى37189
الشٌخ الدسوقى حامد الدسوقى مى37190
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السٌد الصمد عبد اٌمن مى37191
الحمٌد عبد ابراهٌم راضى مى37192
المولى عبد احمد رجب مى37193
حموده عٌد سٌد مى37194
رجب فضل ماضى سٌف مى37195
الرحٌم عبد السٌد شعبان مى37196
محمد على محمد الفتاح عبد مى37197
حجازى عدلى محمد المجٌد عبد مى37198
مصطفى اسماعٌل عالء مى37199
عرابى المطلب عبد عالء مى37200
محمد المصرى محمد عالء مى37201
شعراوى احمد على مى37202
كتانه السٌد على مى37203
المرسى المومن عبد عوضٌن مى37204
خاطر محمد الحمٌد عبد محمد مى37205
مصطفى سعٌد عبدالحمٌد محمد مى37206
هرٌدى سٌد محمود مى37207
رجب العظٌم عبد محمود مى37208
ابولٌله محمود رفاعى منتصر مى37209
 احمد الدٌن كمال هانى مى37210
محمد الدٌن جمال محمد هانى مى37211
 احمد المنعم عبد احمد مٌاده37212
 احمد عبدالشكور احمد مٌاده37213
السقطى راضى اشرف مٌاده37214
ربه عبد عثمان جمال مٌاده37215
شرٌف على جمال مٌاده37216
 احمد شعبان جمعه مٌاده37217
سعٌد عمر سعٌد مٌاده37218
خطاب على سٌد مٌاده37219
اصالن محى احمد محى مٌاده37220
محمود طاهر نادر مٌاده37221
كامل مصطفى ولٌد مٌاده37222
محمد سٌد احمد مٌار37223
على محمد على اشرف مٌار37224
التواب عبد فوزى حمدى مٌار37225
على عزوز حنفى مٌار37226
زهرى ثابت زهرى مٌار37227
الحفٌظ عبد كمال سمٌر مٌار37228
سالم سالمه سٌد مٌار37229
صقر مصطفى محمد عادل مٌار37230
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محمد عبدالحمٌد عمر مٌار37231
سالمه على محمود ماجد مٌار37232
محمد احمد رمضان محمد مٌار37233
محمد علٌوه محمد مٌار37234
هللا عبد محمد كمال محمد مٌار37235
( محول ) منصور محمد محمد مٌار37236
الجوهرى حمدى محمد مٌثاق37237
خلٌل فاٌق عاطف مٌخائٌل37238
الحلو فاروق الفتاح عبد مٌرا37239
شكرى نصحى ماجد مٌرا37240
ٌعقوب نبٌل ماهر مٌرا37241
البدٌلى محمد مكرم خالد مٌرانا37242
حافظ بدران ٌحى مٌرفت37243
الزمر محمد احمد مٌرنا37244
قلدس عٌسى اشرف مٌرنا37245
اٌوب صبحى انور مٌرنا37246
مقبول محمد اٌهاب مٌرنا37247
على انور جمال مٌرنا37248
الخٌر ابو حسن محمد حسن مٌرنا37249
محمد سعد حسٌن مٌرنا37250
سولاير غندور فرج فاٌز مٌرنا37251
محمد الفتاح عبد محمد مٌرنا37252
الكرٌم عبد محمود محمد مٌرنا37253
رمضان هالل محمد مٌرنا37254
الحكم عبد محمد نبٌل مٌرنا37255
منصور نبٌه وائل مٌرنا37256
قرقار صبحى مشٌل مٌرى37257
ٌمنى شكرى ودٌع مٌرٌت37258
هرٌدى محمود احمد مٌسره37259
غبلاير واصف حلٌم صبرى مٌالد37260
على شحاته احمد مٌمار37261
توفٌق ذكى اشرف مٌنا37262
مٌالد فٌلبس القس امٌر مٌنا37263
حنا راغب الرب جاد مٌنا37264
عطا تقاوى جرجس مٌنا37265
المسٌح عبد حبٌٌب جرجس هللا رزق مٌنا37266
كامل نجٌب سامح مٌنا37267
عطا منصور سعد مٌنا37268
جرجس نظٌر سمٌر مٌنا37269
شنوده ندها لوٌس مٌنا37270
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فهٌم مٌالد مراد مٌنا37271
عٌسى سعٌد مٌالد مٌنا37272
عوض نصحى عٌاد ناصر مٌنا37273
تاوضروس صدٌق نبٌه مٌنا37274
غالى زكرى ولٌد مٌنا37275
سلٌمان محمد محمد احمد ناجى37276
حنا لمعى ناجى عادل ناجى37277
محمد المنعم عبد السٌد نادر37278
الرحٌم عبد محمد سمٌر نادر37279
حسٌن ٌحٌى سمٌر نادر37280
الخالق عبد شعبان سٌد نادر37281
اسماعٌل عباس مجدى نادر37282
على ابراهٌم اللطٌف عبد مجدى نادر37283
جنٌدى سٌد محمد نادر37284
بشٌر عزٌز محمد نادر37285
الونٌس عبد محمد خالد نادٌن37286
رمضان حمدى رضا نادٌن37287
معاز محمود رضا نادٌن37288
الرحٌم عبد محمد الحمٌد عبد نادٌن37289
الطباخ مجاهد مجاهد مجاهد نادٌن37290
الخالق عبد فوزى محمد نادٌن37291
حسٌن خمٌس جمال نادٌه37292
بكر ابو احمد صالح نادٌه37293
رشوان عالم كمال طارق نادٌه37294
عطٌه حسن عطٌه نادٌه37295
سلٌم محمد محمد محمد نادٌه37296
رمله مصبح استفانوس ناردٌن37297
حزٌن رمزى شحاته ناردٌن37298
اسعد سامى عماد ناردٌن37299
فٌصل محمود ابراهٌم نارٌمان37300
معوض الحلٌم عبد مسعود نارٌمان37301
جمال سعٌد هانى نارٌمان37302
الحمٌد عبد على الحمٌد عبد ناصر37303
حفناوى خلف احمد نانسى37304
 ابراهٌم سعد احمد نانسى37305
الباسط عبد الفهٌم عبد اشرف نانسى37306
 احمد محمد خلف اٌمن نانسى37307
حمزه السٌد خالد نانسى37308
سٌد العال عبد سٌد نانسى37309
حمٌده عٌسى سٌد نانسى37310
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على بدوى طه نانسى37311
العزٌز عبد احمد العزٌز عبد نانسى37312
عوض بخٌت مترى عزت نانسى37313
حامد محمد مجدى نانسى37314
حنفى السمٌع عبد محمد نانسى37315
سالمه سٌد نادى نانسى37316
 احمد على نزٌه نانسى37317
رشدى كمال نشات نانسى37318
محمد بكرى ٌحى نانسى37319
خالد محمد طه حسٌن ناهد37320
عطٌه سعد العزٌز عبد ناهد37321
الكومى المجٌد عبد على محمد ناهد37322
العال عبد محمد محمود ناهد37323
سلٌمان سٌد سعٌد نبٌل37324
عطوه هللا عبد محمد نبٌل37325
مصٌلحى السٌد السالم عبد نبٌل نبٌل37326
الفتاح عبد نبٌل ولٌد نبٌل37327
مصطفى احمد ابراهٌم نجاه37328
خضر محمد حسن محمد احمد نجاه37329
محمد محمود السعٌد نجاه37330
(ف ش ت) احمد محمد ناصر نجالء37331
 ابراهٌم محمد احمد نجوى37332
الوفا ابو الروف عبد الرحٌم عبد نجوى37333
مهنى جمعه موسى نجوى37334
محمد احمد ربٌع ندا37335
ربٌع عٌد ربٌع ندا37336
ٌوسف محمد رضا ندا37337
الحمٌد عبد احمد سعٌد ندا37338
حسانٌن محمد عدلى سٌد ندا37339
العزٌز عبد فاروق عصام ندا37340
الوكٌل محمد على ندا37341
 احمد فتحى مجدى ندا37342
سنه ابو محمد محمود ندا37343
هللا عبد فرٌد احمد نداء37344
العال ابو صقر زٌد ابو ندى37345
حبروت احمد ابراهٌم احمد ندى37346
 احمد الوفا ابو احمد ندى37347
اللطٌف عبد حسٌن احمد ندى37348
قنوش سعد احمد ندى37349
حسٌن احمد سٌد احمد ندى37350
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جمعه على احمد ندى37351
سلٌم المقصود عبد على احمد ندى37352
الرحٌم عبد كامل احمد ندى37353
 احمد محمد احمد ندى37354
على حسن احمد اسامه ندى37355
السعودى اسماعٌل كامل اسماعٌل ندى37356
سالم على ابراهٌم اشرف ندى37357
عبده الحى عبد اشرف ندى37358
محمد الروف عبد اشرف ندى37359
السٌد ابراهٌم السٌد ندى37360
شنن فتحى السٌد ندى37361
الرحمن عبد محمد السٌد ندى37362
محمود هندى اٌمن ندى37363
بطرس ابراهٌم جرجس ندى37364
السالم عبد عشرى جمعه ندى37365
 ابراهٌم سعٌد حسام ندى37366
لٌثى حسن جمال حسان ندى37367
فهٌم الحلٌم عبد حسن ندى37368
حسٌن الدٌن جمال حسٌن ندى37369
موسى العزٌز عبد حسٌن حلمى ندى37370
 احمد بهجت حمدى ندى37371
عبٌد الصاوى محمد حمٌده ندى37372
هللا عبد مختار محمد حنفى ندى37373
عطٌفى احمد اللطٌف عبد خالد ندى37374
شحاته محمد خالد ندى37375
حافظ مصطفى خالد ندى37376
على العزٌز عبد رافت ندى37377
حسن العاطى عبد رجب ندى37378
عثمان كمال محمد رمضان ندى37379
 ابراهٌم السٌد اسماعٌل سامى ندى37380
العال عبد اللطٌف عبد سعد ندى37381
عدوى زكى سعٌد ندى37382
مهران محمد على سعٌد ندى37383
شحاته محمد احمد سٌد ندى37384
على محمد حسن سٌد ندى37385
محمود مصطفى شرٌف ندى37386
الرازق عبد محمد شعراوى ندى37387
 ابراهٌم سرٌع ابو صابر ندى37388
الوهاب عبد حسن صابر ندى37389
 ابراهٌم محمد صابر ندى37390
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محمود الغفار عبد طلعت ندى37391
القلش خالد احمد عادل ندى37392
حسن الحمٌد عبد عادل ندى37393
 احمد محمود عادل ندى37394
االمٌر عبادى عاصم ندى37395
محمد البر عبد سمٌح البر عبد ندى37396
شلبى ابراهٌم محمد القادر عبد ندى37397
صبح احمد اللطٌف عبد ندى37398
على حامد الناصر عبد ندى37399
على محمد عثمان ندى37400
المحسن عبد شعبان عصام ندى37401
محمد اسماعٌل محمد الدٌن عالء ندى37402
سلٌم على عرفان عالء ندى37403
على الحمٌد عبد على ندى37404
السٌد هللا عبد الدٌن عماد ندى37405
محمد الفهٌم عبد فاوى ندى37406
محمد عابدٌن قدرى ندى37407
البر عبد احمد ماهر ندى37408
فرج الشهٌد عبد السٌد محسن ندى37409
سلٌمان عزام محسن ندى37410
على ابراهٌم محمد ندى37411
محمد ابراهٌم محمد ندى37412
على احمد محمد ندى37413
الدسوقى بسٌونى محمد ندى37414
فتحى جمال محمد ندى37415
الجلٌل عبد جوده محمد ندى37416
 احمد مصطفى حمدان محمد ندى37417
سلٌمان عترٌس سٌد محمد ندى37418
 احمد شوقى محمد ندى37419
خلٌفه صدٌق محمد ندى37420
محمود القادر عبد محمد ندى37421
العال عبد عثمان محمد ندى37422
المنعم عبد على محمد ندى37423
الحلٌم عبد النعٌم عبد فواد محمد ندى37424
 ابراهٌم ابراهٌم كمال محمد ندى37425
 احمد احمد محمود ندى37426
صوفى ربٌع محمود ندى37427
السٌد فرج محمود ندى37428
توفٌق الدٌن كمال الدٌن محى ندى37429
جوده محمد جوده معروف ندى37430

:  الحاضرٌن عدد
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: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-
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االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
محمود الحمٌد عبد منصور ندى37431
 ابراهٌم كامل ناجى ندى37432
على حسن ناصر ندى37433
اروس عٌد محمد محمد ناصر ندى37434
حموده الحسٌن ابو نبٌل ندى37435
عٌسى محمد نبٌل ندى37436
 ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم الدٌن نور ندى37437
سند محمد وائل ندى37438
مصطفى على ولٌد ندى37439
 احمد الموجود عبد ٌاسر ندى37440
اللطٌف عبد احمد الدٌن عالء نرفانا37441
رجب زكى ابراهٌم نرمٌن37442
عوده حمدان احمد نرمٌن37443
عوض سعد احمد نرمٌن37444
محمد على احمد نرمٌن37445
مهنى شوقى اشرف نرمٌن37446
محمد اسماعٌل حسٌن نرمٌن37447
العزٌز عبد عوٌس خالد نرمٌن37448
هللا عبد رجب عادل نرمٌن37449
ٌوسف محمد الحكٌم عبد نرمٌن37450
محمد النبى عبد معمر نرمٌن37451
حسن سٌد هشام نرمٌن37452
السٌد محمد هشام نزٌه37453
العطفى محمود الحكم عبد حسن نسرٌن37454
محمد ٌوسف الكرٌم عبد عصام نسرٌن37455
 احمد سٌد احمد نسمه37456
برٌره على بدوى نسمه37457
حسن محمد ابراهٌم حسن نسمه37458
الرحمن عبد حسن خالد نسمه37459
الرازق عبد محمد شافعى نسمه37460
العزٌز عبد الفتاح عبد محمد نسمه37461
محمدٌن مدبولى هشام نسٌبه37462
حنا صلٌب امراجع نعمات37463
محمد بدراوى سعٌد نعمات37464
فانوس حسنى كرم نعمات37465
محمد حفظى مصطفى نعمات37466
وراد صالح احمد نعمه37467
سلومه محمد شعبان نعمه37468
محمد ابراهٌم طارق نعمه37469
السٌد فوزى هشام نعمه37470

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
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مسعد مصطفى الدٌن عصام نغم37471
 ابراهٌم احمد ماهر نغم37472
مصطفى محمد محمد مدحت نغم37473
السٌد فتحى نبٌل نغم37474
شكرى محمود ٌاسر نغم37475
السمان محمد باهى نفٌن37476
سرحان ثابت سٌد نهاد37477
عرفه خٌرت فرٌد نهاد37478
سلٌمان محمد احمد نهال37479
محمد حسن على نهال37480
مصرى الواحد عبد الناصر عبد نهله37481
 احمد المحمدى احمد نهى37482
على محمد حسن احمد نهى37483
ٌونس سعٌد احمد نهى37484
السٌد محمد احمد نهى37485
الحلٌم عبد سٌد حسام نوال37486
معداوى الرحمن عبد سعد نوال37487
حافظ حنفى محمد سعٌد نوال37488
عشماوى ٌوسف عشماوى محمد نوال37489
العاطى عبد على محمود نوال37490
موسى محمد نصر احمد نور37491
الواحد عبد فهمى اسالم الدٌن نور37492
حامد محمد اشرف الدٌن نور37493
حسن محمد حسن الدٌن نور37494
اسماعٌل نصر خالد الدٌن نور37495
سٌد العال عبد سٌد الدٌن نور37496
دله ناجى عصام الدٌن نور37497
اسماعٌل الصمد عبد محمد الدٌن نور37498
هللا عبد موسى محمود الدٌن نور37499
الضامن السٌد نصر هالل وائل الدٌن نور37500
ملٌجى محمود الملٌجى نور37501
سعودى على على محمد خالد الهدى نور37502
السٌد محمد هللا عبد عماد الهدى نور37503
الحمٌد عبد رمضان محمد الهدى نور37504
على المنعم عبد اٌمن نور37505
خمٌس طلعت ثروت نور37506
هللا جاد على سٌد حمدى نور37507
 احمد الدٌسطى سامح نور37508
حسن مجاهد سٌد نور37509

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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( بعذر مستجد ) صالح محسن ضٌاء نور37510

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
 احمد المنعم عبد الناصر عبد نور37511
 احمد احمد محمد نور37512
عٌد احمد الدٌن جمال محمد نور37513
محمد الواحد عبد عادل محمد نور37514
محمد توفٌق فتحى محمد نور37515
مرسى احمد ابراهٌم هشام نور37516
محمد توفٌق ولٌد نور37517
سلٌم سالم ابراهٌم نورا37518
 احمد المحمدى احمد نورا37519
شحاته مصطفى شفٌق اشرف نورا37520
النبى عبد بٌومى انور نورا37521
 احمد هالل اٌمن نورا37522
 ابراهٌم سٌد سٌد اٌهاب نورا37523
 ابراهٌم منصور خالف نورا37524
النبوى محمد صابر نورا37525
الفضٌل عبد عطا عصام نورا37526
السالم عبد الدٌن كمال عصام نورا37527
ٌونس الحمٌد عبد على نورا37528
على الصمد عبد على نورا37529
الحمٌد عبد فتحى على نورا37530
حسان احمد عوٌس نورا37531
التواب عبد الخالق عبد عٌد نورا37532
الموجود عبد محمد فٌصل نورا37533
سٌد عٌسى محروس نورا37534
عطٌه محمد محمود نورا37535
اللٌل ابو على ناصر نورا37536
عوض محمد شندى ٌاسر نورا37537
غرٌب جابر رجب احمد نوران37538
رمضان محمد ابراهٌم اشرف نوران37539
العزٌز عبد كرم اشرف نوران37540
الهادى عبد امٌن بهاء نوران37541
الشربٌنى محمد احمد حمدى نوران37542
فهمى حسن خالد نوران37543
رٌاض عربى رٌاض نوران37544
ابوسرٌع محمد سامح نوران37545
قاسم العال ابو طارق نوران37546
البنا حسن محمد ماجد نوران37547
حمزه السٌد حسن محسن نوران37548

:  الحاضرٌن عدد
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بسٌونى احمد محمد نوران37549
مٌال الهادى عبد احمد محمد نوران37550

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
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محمد الحمٌد عبد محمد نوران37551
الدٌن جمال محمد على محمد نوران37552
محمد نزٌه محمد نوران37553
محمد نورالهادى محمد نوران37554
محمود ذكى ناصر نوران37555
خلٌفه الحمٌد عبد عثمان نوره37556
 احمد عبدالحمٌد محمد نوره37557
 ابراهٌم محمد محمود نوره37558
 احمد امام ابراهٌم نورهان37559
محمود الموجود عبد ابراهٌم نورهان37560
حامد عثمان ابراهٌم نورهان37561
فرج السٌد احمد نورهان37562
محمود حامد احمد نورهان37563
محمود حنفى احمد نورهان37564
برهان عوٌس رجب احمد نورهان37565
محمد عابد قرنى احمد نورهان37566
المجٌد عبد حمدى اسامه نورهان37567
 احمد محمد اسماعٌل نورهان37568
محمد سعٌد اشرف نورهان37569
حامد الجواد عبد اشرف نورهان37570
المنصف عبد حسنى اٌمن نورهان37571
على فرحان ثروت نورهان37572
حسن محمد سلطان جمال نورهان37573
 ابراهٌم العظٌم عبد جمال نورهان37574
محمود فهمى حسام نورهان37575
الوهاب عبد فوزى حسٌن نورهان37576
الغنى عبد احمد حمدى نورهان37577
التواب عبد حمد خالد نورهان37578
كامل الدٌن صالح خالد نورهان37579
 احمد لٌثى خالد نورهان37580
امٌن ماضى خالد نورهان37581
خضر القادر عبد خضر نورهان37582
 احمد الحكٌم عبد رزق نورهان37583
قندٌل محمد العزٌز عبد رضا نورهان37584
سعودى ربٌع سعودى نورهان37585
محمد سلٌمان سمٌر نورهان37586
سٌد احمد سٌد نورهان37587

:  الحاضرٌن عدد
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شلبى محمد سٌد عواد سٌد نورهان37588
مصطفى على شرٌف نورهان37589
 ابراهٌم البدرى شعبان نورهان37590

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
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-2:اإلجمالـــــــــــــــى 
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محمد محمد شعراوى نورهان37591
 احمد توفٌق شوقً نورهان37592
 ابراهٌم محمد صالح نورهان37593
علٌوه محمد جوده عادل نورهان37594
حسن محمد دسوقى عادل نورهان37595
عبدالشكور صدقى عادل نورهان37596
محمد محمد عادل نورهان37597
الخطٌب حسن فرٌد احمد عاطف نورهان37598
محمود احمد االله عبد نورهان37599
الحمٌد عبد احمد الحمٌد عبد نورهان37600
العظٌم عبد محمود العظٌم عبد نورهان37601
 احمد محمد هللا عبد نورهان37602
 ابراهٌم محمد محمد المحسن عبد نورهان37603
 ابراهٌم سٌد عصام نورهان37604
المجٌد عبد شعٌب عصام نورهان37605
المصرى محمود ابراهٌم عالء نورهان37606
حسن على شاكر حامد الدٌن عالء نورهان37607
محمد حسن الدٌن عالء نورهان37608
سهل الحمٌد عبد عالء نورهان37609
محمد حامد عمر نورهان37610
 احمد جمعه عٌد نورهان37611
محمد على احمد فتحى نورهان37612
( محول ) محمد حسن محروس نورهان37613
على سٌد اسعد محمد نورهان37614
عبدالحكٌم شفٌق محمد نورهان37615
( ف ش ت ) على الرحٌم عبد محمد نورهان37616
محمد اللطٌف عبد محمد نورهان37617
سٌد المنعم عبد محمد نورهان37618
عبدالمجٌد عبدالغنى محمد نورهان37619
محمد عٌد محمد نورهان37620
 احمد محمد محمود محمد نورهان37621
العمروسى مصطفى محمد نورهان37622
السالم عبد مصطفى محمد نورهان37623
مقلد حسٌن ابراهٌم محمود نورهان37624
وهبه الرازق عبد محمود نورهان37625
العزٌز عبد شوقى مدحت نورهان37626

:  الحاضرٌن عدد
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حماد فهٌم ربٌع ممدوح نورهان37627
محمود السٌد مٌزار نورهان37628
امٌن الغنى عبد نادر نورهان37629
سٌد احمد ناصر نورهان37630

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
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العلىم عبد محمد ناصر نورهان37631
السعدنى مصطفى على محمد ناصر نورهان37632
عٌساوى احمد محمود ناصر نورهان37633
العال عبد محمود ناصر نورهان37634
هللا عبد ٌوسف محمد نبٌل نورهان37635
السٌد رمضان نصر نورهان37636
الرحمن عبد الحمٌد عبد هانى نورهان37637
على الهادى عبد هانى نورهان37638
الونٌس عبد حامد وجدى نورهان37639
اسماعٌل محمد ٌاسر نورهان37640
مصطفى الغنى عبد كامل ٌوسف نورهان37641
محمود رشاد محمود نورٌن37642
الوهاب عبد سٌد الركٌب نوسه37643
محمد ذكى محمد نٌرمٌن37644
طاهر حسن حسٌن احمد نٌره37645
 احمد محمد احمد نٌره37646
الرحٌم عبد زٌد ابو عادل نٌره37647
 احمد ابراهٌم عصام نٌره37648
ابوالعال ابراهٌم الخالق عبد محمد نٌره37649
محمد المنعم عبد محمد نٌره37650
محمد على محمد نٌره37651
عثمان متولى الدسوقى ابراهٌم هاجر37652
سالم سعٌد ابراهٌم هاجر37653
الحارث ابو هللا عبد الحارث ابو هاجر37654
 احمد على احمد هاجر37655
الشٌن محمد احمد هاجر37656
هللا عبد ٌحى احمد هاجر37657
محمد فتحى اشرف هاجر37658
عمران فوزى اشرف هاجر37659
عطٌه ملٌجً محروس اشرف هاجر37660
سالم محمود مصطفى اشرف هاجر37661
قطب زٌنهم السٌد هاجر37662
عبدالسالم صالح انور هاجر37663
زغلول محمد اٌمن هاجر37664
محمد سٌد تامر هاجر37665

:  الحاضرٌن عدد
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رضوان حافظ بدر حافظ هاجر37666
 احمد البصٌر عبد العزٌز عبد حسن هاجر37667
سٌد محمد حسن هاجر37668
اللطٌف عبد محمد حسٌن هاجر37669
بدٌر احمد حامد حمدى هاجر37670

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
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حواش خمٌس حواش هاجر37671
 احمد حسن خالد هاجر37672
محمد المنعم عبد خالد هاجر37673
الواحد عبد احمد عطٌه خالد هاجر37674
 احمد محمد خالد هاجر37675
السمان الرب جاد رافت هاجر37676
محمد السٌد رمضان هاجر37677
ابوالحمد حماده سامى هاجر37678
السٌد محمد سعد هاجر37679
 احمد السٌد متولى سٌد هاجر37680
 احمد محمد سٌد هاجر37681
 احمد محمدٌن سٌد هاجر37682
القادر عبد محمد صبرى هاجر37683
محمد ابراهٌم طارق هاجر37684
 ابراهٌم محمد محمد طارق هاجر37685
معوض رجب طه هاجر37686
 ابراهٌم محمود عادل هاجر37687
ابوالوفا الراضى عبد عاطف هاجر37688
هللا عبد عربى عاطف هاجر37689
الفارس طه الباسط عبد هاجر37690
محمد محمود الحارث عبد هاجر37691
 احمد فضل العزٌز عبد هاجر37692
البساس العزٌز عبد عاشور هللا عبد هاجر37693
عماره مصطفى محمد هللا عبد هاجر37694
حمزه راشد الناصر عبد هاجر37695
النعٌم عبد الرسول عبد النعٌم عبد هاجر37696
حسٌن صالح عزمى هاجر37697
ٌحى الحنفى السمٌع عبد الدٌن عالء هاجر37698
 احمد زكى على هاجر37699
على الجواد عبد على هاجر37700
على محمد على هاجر37701
رزق محمد رزق عٌد هاجر37702
 احمد صادق السٌد غرٌب هاجر37703
 احمد محمد هللا فضل هاجر37704

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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شحات مطاوع كامل هاجر37705
زٌدان محمد عدلى كرم هاجر37706
 احمد خلٌل احمد كمال هاجر37707
المصٌلحى قنصوه مجدى هاجر37708
السٌد حامد محسن هاجر37709
 احمد عطٌه محسن هاجر37710

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
محمد المجد ابو محمد هاجر37711
محمد احمد محمد هاجر37712
جبرٌل سعٌد محمد هاجر37713
محمد سلٌمان محمد هاجر37714
الشتورى جوده عشرى محمد هاجر37715
حسٌن على محمد هاجر37716
سٌد قرنى محمود هاجر37717
عباده السٌد على ابراهٌم مدحت هاجر37718
محمود حنفى مصطفى هاجر37719
اسماعٌل فاوى مصطفى هاجر37720
على فرحات ممدوح هاجر37721
محمد عٌد صبرى ناصر هاجر37722
عواد حسنى هانى هاجر37723
الوهاب عبد فاروق هانى هاجر37724
شندى محمد هشام هاجر37725
الحمٌد عبد محمد هشام هاجر37726
سٌد محمد هالل هاجر37727
 احمد سٌد اسماعٌل ٌوسف هاجر37728
رجب فتحى احمد هادى37729
سعٌد محمد السٌد هادى37730
جاد عمرو حسن رجب هادى37731
 ابراهٌم عكاشه رجب هادى37732
محمود هالل رشاد هادى37733
محمد فوزى صالح هارون37734
حمزه زكى احمد عالء هاشم37735
محمود احمد زكى ماحى هاشم37736
محمد العزٌز عبد حنفى هاله37737
محمد الدٌب رمضان هاله37738
سٌد احمد رمضان عاشور هاله37739
العال عبد احمد الرحٌم عبد كمال هاله37740
الرحمن عبد ابوجبر محمد ٌاسر هاله37741
 احمد محمد محمد جمال هانى37742
شنوده فكرى عادل هانى37743

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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صادق شكرى عالء هانى37744
وهٌب فرج كرم هانى37745
زٌد ابو راشد محمد هانى37746
 احمد مغاورى خالد هانٌا37747
دردٌر عزت احمد هاٌدى37748
اسماعٌل ابراهٌم اسامه هاٌدى37749
السٌد عبدالعزٌز السٌد هاٌدى37750

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
حسٌن السٌد طارق هاٌدى37751
شنوده فكرى عادل هاٌدى37752
محمد ابراهٌم عصام هاٌدى37753
ٌوسف الغندور عمرو هاٌدى37754
فرٌد احمد محمد هاٌدى37755
مدبولى محمد حسٌن محمد هاٌدى37756
سٌد ٌوسف محمد هاٌدى37757
 احمد حسن محمد مدٌن هاٌدى37758
 احمد محمود مصطفى هاٌدى37759
حنا مٌالد نشات هاٌدى37760
عشماوى سلٌمان نصر هاٌدى37761
سٌد محمد هشام هاٌدى37762
حلمى احمد ابراهٌم هبه37763
على احمد اشرف هبه37764
توفٌق التواب عبد السٌد هبه37765
عٌسى على محمد اٌهاب هللا هبه37766
على الوارث عبد على هللا هبه37767
محمد الواحد عبد محمد هللا هبه37768
الحفٌظ عبد صبرى موسى هللا هبه37769
حسن محمد جابر هبه37770
على الرحٌم عبد خلف هبه37771
حسام ابراهٌم سالم هبه37772
ٌاسٌن سٌد الدٌن سعد هبه37773
قطرى هللا عبد سعٌد هبه37774
السٌد احمد طارق هبه37775
شناوى محمد سٌد طارق هبه37776
محمد المنعم عبد عادل هبه37777
على ابراهٌم عاطف هبه37778
الباسط عبد احمد الباسط عبد هبه37779
 ابراهٌم عبده محمد عماد هبه37780
العزٌز عبد مصطفى مكرم هبه37781
محمود سالم ابراهٌم هدى37782

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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دسوقً احمد احمد هدى37783
عمار بركات احمد هدى37784
اللطٌف عبد الحلٌم عبد اشرف هدى37785
العزٌز عبد محسب اشرف هدى37786
السٌد المنعم عبد اٌمن هدى37787
البر عبد المجٌد عبد خالد هدى37788
محمد محمود فرج خٌرى هدى37789
عباس فتحى رامى هدى37790

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
محمود محمد سعٌد هدى37791
محمد مصٌلحى طارق هدى37792
القادر عبد المجد ابو عادل هدى37793
الحمٌد عبد محمد عادل هدى37794
الحمٌد عبد حسن الحمٌد عبد هدى37795
المعبود عبد فرغلى مجدى هدى37796
حسنٌن سٌد محمد هدى37797
على عامر محمد هدى37798
 ابراهٌم حسن معوض محمد هدى37799
محمود سعٌد محمود هدى37800
محمد غرٌب نجاح هدى37801
على بدرى ابراهٌم هدٌر37802
الحمٌد عبد ابراهٌم اسامه هدٌر37803
عطٌه العال عبد السٌد هدٌر37804
محمد عوده سلٌمان اٌمن هدٌر37805
جابر هللا عبد جابر هدٌر37806
محمد القادر عبد رفعت هدٌر37807
حامد ابو ربٌع زغلول هدٌر37808
تناغو فوزى سمٌر هدٌر37809
عثمان رجب شعبان هدٌر37810
حسٌن هللا عبد صبحى هدٌر37811
قرنى السٌد طارق هدٌر37812
عبده شعبان طارق هدٌر37813
الفتاح عبد احمد محمد هدٌر37814
محمد احمد محمد هدٌر37815
مشرف سعٌد سٌد محمد هدٌر37816
التواب عبد فتحى محمد هدٌر37817
حنفى رمضان هانى هدٌر37818
محمد النوبى احمد هشام37819
سلٌمان اٌوب احمد هشام37820
 احمد محمد ثروت احمد هشام37821

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد

 انتساب االولى الفرقه وانصراف حضور كشفجامعه حموان

asmaa      ( 140  ) لجنه2021 / 2020 الجامعى للعام  مستجد 
كميه الحقوق



 ابراهٌم على حسن اٌمن هشام37822
على دٌاب تحٌف هشام37823
حامد هللا جاد حامد هشام37824
الفتاح عبد حامد حسٌن هشام37825
اسماعٌل جمعه صابر هشام37826
الفتاح عبد سٌد صبحى هشام37827
محمد احمد هللا عبد هشام37828
المقصود عبد محمد عبده هشام37829
هللا جاد طه طه عزت هشام37830

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
على هاشم على هشام37831
 ابراهٌم فاروق عمرو هشام37832
اللطٌف عبد حامد الدٌن كمال هشام37833
محمد سلٌمان محمد هشام37834
محمد بدوى عباس محمد هشام37835
 ابراهٌم سعد محمود هشام37836
امام طلعت هانى هشام37837
خلٌل جاد فهمى عماد هالنا37838
 ابراهٌم المنعم عبد همسه37839
شعبان الموجود عبد محمد همسه37840
 ابراهٌم سعد هداٌه همسه37841
 احمد محمد ابراهٌم هنا37842
قطب حمدى احمد هنا37843
بدر احمد محمود محمد شرٌف هنا37844
الحمٌد عبد حسن سعٌد عادل هنا37845
محمد فرغلى طرفاوى محمود هنا37846
ٌوسف ابراهٌم فاٌز هناء37847
عوٌس علوانى فتحى هناء37848
الحسٌب عبد قرنى مصطفى هناء37849
حامد احمد حمدى هند37850
الداٌم عبد محمد سمٌر هند37851
نجٌب على نبٌل هند37852
حسن طه الشافعى هوٌدا37853
سبع عمر احمد هٌام37854
على طه على هٌام37855
البرى القوى عبد محمد هٌام37856
عطٌه تادرس فاٌز هٌالنه37857
جالل الدٌن على جمال هٌماء37858
محمد خلف العال عبد وائل37859
رفعت احمد رفعت وجدان37860

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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حسن توفٌق حسن وحٌد37861
رزق محمد رزق وداد37862
الزواوى مبروك مرسى طه وداد37863
السٌد محمد سعٌد ورده37864
الحلٌم عبد محمد الحلٌم عبد وسام37865
 احمد محمود مصطفى وسام37866
الشربٌنى محمد ٌاسر وسام37867
الباقى عبد محمد محمد وصال37868
خلف شعبان سٌد وعد37869
السٌد احمد صبرى وعد37870

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
اسماعٌل الرحٌم عبد الرحمن عبد وعد37871
هللا خلف خلف محمد وعد37872
 احمد سٌد وائل وعد37873
محمد اسماعٌل احمد وفاء37874
محمد كمال سمٌر وفاء37875
حماٌه مكرم فادى وفاء37876
ابوزٌد عٌد سٌد محمود وفاء37877
حمٌده طاهر حمٌده منصور وفاء37878
محمد وفٌق محمد وفٌق37879
محمد الفتاح عبد احمد والء37880
حافظ الوهاب عبد احمد والء37881
عثمان محمد موسى خالد والء37882
الموجود عبد دسوقى سٌد والء37883
سٌد خلٌل المحسن عبد والء37884
 ابراهٌم السٌد السٌد هشام والء37885
 احمد سعد احمد ولٌد37886
محمد زكى جمال ولٌد37887
 احمد سٌد خالد ولٌد37888
 ابراهٌم صالح خالد ولٌد37889
خلٌل العزٌز عبد خالد ولٌد37890
عابد عبده خالد ولٌد37891
حامد صالح شحات ولٌد37892
البرماوى محمد هللا عبد محمد ولٌد37893
محمد زكى محمود ولٌد37894
حسن العنٌن ابو احمد ٌارا37895
 احمد هللا عبد احمد ٌارا37896
حسن السٌد محمد السٌد ٌارا37897
محمود عٌد تامر ٌارا37898
العزٌز عبد محمد حاتم ٌارا37899

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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محمود ٌوسف خلٌل خالد ٌارا37900
محمد القادر عبد سعٌد ٌارا37901
عوٌس هالل سعٌد ٌارا37902
على عطٌه سٌد ٌارا37903
سٌد فتحى سٌد ٌارا37904
الوهاب عبد مصطفى سٌد ٌارا37905
محمد حسن طارق ٌارا37906
العٌون ابو احمد العٌون ابو طه ٌارا37907
العظٌم عبد عٌسى عاطف ٌارا37908
على محمد فوزى  الحافظ عبد ٌارا37909
بخٌت هللا عبد عدلى ٌارا37910

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
العال عبد البر عبد الدٌن عالء ٌارا37911
 ابراهٌم الستار عبد عٌد ٌارا37912
هاشم اسماعٌل محمد ٌارا37913
رحوم الحمٌد عبد محمد ٌارا37914
المعٌن عبد على محمد ٌارا37915
امٌن المنعم عبد محمود ٌارا37916
الهادى عبد محمد مخلوف ٌارا37917
عفٌفى دسوقى ناصر ٌارا37918
الصبور عبد هللا عطا هشام ٌارا37919
محمد سعد وحٌد ٌارا37920
محمود حسنى ٌاسر ٌارا37921
اسماعٌل فتحى اسماعٌل ٌاسر37922
قاقا ٌونس الرحمن عبد اشرف ٌاسر37923
صالح محمد عباس اٌمن ٌاسر37924
بركات احمد بركات ٌاسر37925
حسن صبرى ثروت ٌاسر37926
المقصود عبد الباقى عبد جمعه ٌاسر37927
سلٌمان محمد خٌرى ٌاسر37928
محمد السٌد صابر ٌاسر37929
حجاج محمد المجٌد عبد ٌاسر37930
على احمد على ٌاسر37931
الحمٌد عبد المنصف عبد عماد ٌاسر37932
حسن محمد محمد ٌاسر37933
حسٌن خمٌس نجٌب محمد ٌاسر37934
السالم عبد الدسوقى ابراهٌم نادر ٌاسر37935
 ابراهٌم محمد ابراهٌم ٌاسمٌن37936
السمٌع عبد جمعه احمد ٌاسمٌن37937
محمد شعبان احمد ٌاسمٌن37938

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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الملك عبد صالح احمد ٌاسمٌن37939
 احمد على احمد ٌاسمٌن37940
على محمد احمد ٌاسمٌن37941
 احمد محمود احمد ٌاسمٌن37942
فرج المجٌد عبد محمد ادهم ٌاسمٌن37943
محمد فرغلى اسعد ٌاسمٌن37944
ابومندور مصطفى السٌد ٌاسمٌن37945
صالح محمد احمد تحسٌن ٌاسمٌن37946
هللا جاد كامل جبر ٌاسمٌن37947
صابر حبشى وردانى حامد ٌاسمٌن37948
محمود عطٌه حسن ٌاسمٌن37949
الواحد عبد امٌن حسٌن ٌاسمٌن37950

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
سٌد احمد حماده ٌاسمٌن37951
شعبان محمد على خالد ٌاسمٌن37952
محمد محمد الفتاح عبد سعٌد ٌاسمٌن37953
عٌسى محمد سعٌد ٌاسمٌن37954
سعٌد العظٌم عبد سمٌر ٌاسمٌن37955
عوٌضه السٌد توفٌق سٌد ٌاسمٌن37956
الباقى عبد الحمٌد عبد سٌد ٌاسمٌن37957
عالم محمد صابر شرٌف ٌاسمٌن37958
بسٌونى اللطٌف عبد شعبان ٌاسمٌن37959
العزٌز عبد محمد شعبان ٌاسمٌن37960
قرنى فهمى صابر ٌاسمٌن37961
على احمد سٌد صبحى ٌاسمٌن37962
القوفى احمد فاروق طارق ٌاسمٌن37963
محمد محمد الخطٌب طلعت ٌاسمٌن37964
شحاته الفتاح عبد عادل ٌاسمٌن37965
ذكى محمد عاطف ٌاسمٌن37966
حامد محمد العزٌز عبد ٌاسمٌن37967
هللا عبد محمد المنعم عبد ٌاسمٌن37968
السٌد عفٌفى المومن عبد ٌاسمٌن37969
 احمد فاروق عثمان ٌاسمٌن37970
هللا ابوعبد محمد عرفه عدنان ٌاسمٌن37971
محمد فتحى عزت ٌاسمٌن37972
فهٌم فتحى عصام ٌاسمٌن37973
سطوحى سٌد الدٌن عالء ٌاسمٌن37974
على بدر على ٌاسمٌن37975
على حسن على ٌاسمٌن37976
غنٌم محمد على ٌاسمٌن37977

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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على محمود الجواد عبد عمرو ٌاسمٌن37978
توفٌق منصور عمرو ٌاسمٌن37979
ضاحى على عبدالحمٌد فرج ٌاسمٌن37980
محمد العربى سٌد ماهر ٌاسمٌن37981
حسن احمد محمد ٌاسمٌن37982
 احمد السٌد بسام محمد ٌاسمٌن37983
منصور حامد محمد ٌاسمٌن37984
السمٌن حسنٌن محمد ٌاسمٌن37985
محمد سعد محمد ٌاسمٌن37986
منسى احمد سٌد محمد ٌاسمٌن37987
محمد عٌد صالح محمد ٌاسمٌن37988
محمد مظهر محمد ٌاسمٌن37989
الباقى عبد محمد محمود ٌاسمٌن37990

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
مرسى سعٌد مرسى ٌاسمٌن37991
مبروك احمد مصطفى ٌاسمٌن37992
حسٌن التواب عبد ممدوح ٌاسمٌن37993
محمد العاطى عبد ممدوح ٌاسمٌن37994
هاشم شرٌف ناجى ٌاسمٌن37995
مهنى مرزوق نسهان ٌاسمٌن37996
العزٌز عبد محمود هانى ٌاسمٌن37997
الحمٌد عبد مغاورى وحٌد ٌاسمٌن37998
محمد مسعد ٌاسر ٌاسمٌن37999
فرغلى الحمد ابو طارق ٌاسمٌنا38000
الباسط عبد محمد احمد محمد ٌاسمٌنا38001
امام عبده محمد رضا ٌاسٌن38002
الرحمن عبد فتحى عصام ٌاسٌن38003
 احمد ابراهٌم على ٌاسٌن38004
الهادى السٌد قصى ٌاسٌن38005
 احمد اسماعٌل خالد ٌحٌى38006
محمد الدٌن صالح سمٌر ٌحٌى38007
القصاص الحمٌد عبد محمد شرٌف ٌحٌى38008
 احمد حلمى طارق ٌحٌى38009
محمود النعٌم عبد عامر ٌحٌى38010
محمد العنانى على ٌحٌى38011
جمعه الهادى عبد محمد ٌحٌى38012
 ابراهٌم على محمد ٌحٌى38013
الهادى عبد هللا عبد محمود ٌحٌى38014
عبدالجواد زكى مصطفى ٌحٌى38015
بركات الدٌن بهاء اسامه ٌسرا38016

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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محمود شعبان جمال ٌسرى38017
هللا عبد ٌسن الناصر عبد ٌسرى38018
الرٌش ابو ٌسرى مدحت ٌسرى38019
على بدوى هشام ٌسرى38020
 احمد محمود احمد ٌسرٌه38021
نصٌف زكرٌا سعٌد ٌس38022ً
حمدى احمد حمدى محمد هشام ٌسٌن38023
العزٌز عبد محمد احمد ٌمنى38024
سرور الحكٌم عبد محمد تامر ٌمنى38025
حجاج احمد احمد حاتم ٌمنى38026
هللا عبد على رضا ٌمنى38027
حسٌن حسن سمٌر ٌمنى38028
الدٌن عز مصطفى شرٌف ٌمنى38029
اسماعٌل داود العزٌز عبد ٌمنى38030

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
منصور سعٌد على ٌمنى38031
ٌوسف محمد وائل ٌمنى38032
صلٌب هللا عطا مٌالد ٌوانا38033
اسحق كامل اٌهاب ٌوساب38034
ٌوسف سعد اشرف ٌوستٌنا38035
هللا سعد عزٌز صبحى ٌوستٌنا38036
كامل حلمى كامل ٌوستٌنا38037
ساوٌرس عزمى مكرم ٌوستٌنا38038
محمد اسماعٌل ابراهٌم ٌوسف38039
 احمد حسن ابراهٌم ٌوسف38040
متولى حسنٌن ابراهٌم ٌوسف38041
خلٌفه مسعود ابراهٌم ٌوسف38042
 احمد محمود العال ابو ٌوسف38043
فراج محمد ابراهٌم ابراهٌم احمد ٌوسف38044
اسماعٌل ابراهٌم احمد ٌوسف38045
حسن ابراهٌم احمد ٌوسف38046
الدٌن سري احمد راتب ابراهٌم احمد ٌوسف38047
عالم احمد السٌد احمد ٌوسف38048
الخٌاط محمد احمد السٌد احمد ٌوسف38049
الشربٌنً الهادى احمد ٌوسف38050
محمد جمعه احمد ٌوسف38051
سلٌمان حسن احمد ٌوسف38052
على احمد حسنى احمد ٌوسف38053
حسن حسٌن احمد ٌوسف38054
عبده حسٌن احمد ٌوسف38055

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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 ابراهٌم محمد حسٌن احمد ٌوسف38056
الحفٌظ عبد رمزى احمد ٌوسف38057
الصواف محمد سعٌد احمد ٌوسف38058
حسنٌن سلٌم احمد ٌوسف38059
محمد محمد صدٌق احمد ٌوسف38060
هللا عبد الظاهر عبد احمد ٌوسف38061
اللطٌف عبد على احمد ٌوسف38062
شبانه احمد محمد احمد ٌوسف38063
مصطفى ممدوح احمد ٌوسف38064
 احمد احمد اسامه ٌوسف38065
الجواد عبد احمد اسامه ٌوسف38066
 احمد توفٌق انور اسامه ٌوسف38067
مصطفى على حسن اسامه ٌوسف38068
محمد الرازق عبد اسامه ٌوسف38069
 احمد ٌوسف اسعد ٌوسف38070

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
 احمد القادر عبد اسالم ٌوسف38071
محمد قاسم صابر اشرف ٌوسف38072
السٌد اللطٌف عبد اشرف ٌوسف38073
المقصود عبد المجٌد عبد اشرف ٌوسف38074
شعبان فتحى اشرف ٌوسف38075
رٌاض محمد اشرف ٌوسف38076
محمد احمد السٌد ٌوسف38077
المعطى عبد الصبور عبد السٌد ٌوسف38078
امٌن زكى امٌن ٌوسف38079
صبرى حسن اٌمن ٌوسف38080
مصطفى محمد اٌمن ٌوسف38081
محمود هللا جاب اٌهاب ٌوسف38082
محمود محمد اٌوب ٌوسف38083
الدٌن شرف العظٌم عبد بسام ٌوسف38084
الرب جاد عطٌه جرجس ٌوسف38085
الرحمن عبد العال ابو جمال ٌوسف38086
حماد احمد جمال ٌوسف38087
الحلٌم عبد احمد جمال ٌوسف38088
اسماعٌل زٌنهم جمال ٌوسف38089
اللطٌف عبد هللا عبد جمال ٌوسف38090
 احمد على جمال ٌوسف38091
عباس خلف جمعه ٌوسف38092
نصر هللا عبد طه حاتم ٌوسف38093
الرازق عبد فواد حازم ٌوسف38094

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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غالى الٌاس هللا قصد حربى ٌوسف38095
جمعه احمد حسن ٌوسف38096
زهران احمد حسن ٌوسف38097
ابوعٌاد الحمٌد عبد حسن ٌوسف38098
حموده حسٌن حموده حسٌن ٌوسف38099
عٌد الفتاح عبد حسٌن ٌوسف38100
عثمان قرنى محمد حماده ٌوسف38101
حسن بٌومى حمدى ٌوسف38102
حنا ابراهٌم حنا ٌوسف38103
السٌد ابراهٌم خالد ٌوسف38104
السٌد فرغلى احمد خالد ٌوسف38105
حسن سٌد خالد ٌوسف38106
 ابراهٌم سٌد العزٌز عبد خالد ٌوسف38107
هللا عبد القوى عبد خالد ٌوسف38108
الغنى عبد الموجود عبد خالد ٌوسف38109
رضوان السالم عبد محمد خالد ٌوسف38110

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
محمد امٌن خٌرى ٌوسف38111
الحلٌم عبد محمد ربٌع ٌوسف38112
مغربى الراضى عبد رجب ٌوسف38113
حسن عبدالحمٌد رجب ٌوسف38114
ٌنى عطٌه رشوان ٌوسف38115
فتحى رمضان رضا ٌوسف38116
صادق محمد رضا ٌوسف38117
المقصود عبد ٌوسف رضا ٌوسف38118
على حمزه رعد ٌوسف38119
رفاعى رمضان رفاعى ٌوسف38120
سالم على قطب محمد رفعت ٌوسف38121
رٌاض وهبه رٌاض ٌوسف38122
شحاته زكٌان زكى ٌوسف38123
سمعان غبلاير زكى ٌوسف38124
رٌاض فتحى العابدٌن زٌن ٌوسف38125
سالم عبدالقادر هللا عبد سامى ٌوسف38126
محمد حامد سعد ٌوسف38127
جرجس موسى سعد ٌوسف38128
محمد على احمد سعٌد ٌوسف38129
خالف معروف محمد رجب سعٌد ٌوسف38130
سلٌمان محمد سعٌد ٌوسف38131
على محمد سعٌد ٌوسف38132
مرٌخه العال عبد اسماعٌل سلٌم ٌوسف38133

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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حسنى خبٌرى سمٌر ٌوسف38134
سدره شاكر سمٌر ٌوسف38135
خلٌل احمد زمقان سٌد ٌوسف38136
الكرٌم عبد سعد سٌد ٌوسف38137
ٌوسف سٌد سٌد ٌوسف38138
 احمد زاٌد الفتاح عبد سٌد ٌوسف38139
سٌد المحسن عبد سٌد ٌوسف38140
سٌد لطفى سٌد ٌوسف38141
 ابراهٌم محمد سٌد ٌوسف38142
الرحمن عبد محمد سٌد ٌوسف38143
متولً مسعود سٌد ٌوسف38144
شلبى محمد فرج شلبى ٌوسف38145
جمعه الغنى عبد صبرى ٌوسف38146
محمد حسن صفوت ٌوسف38147
حسون احمد ضوى صالح ٌوسف38148
صموئٌل فتحى صموئٌل ٌوسف38149
 احمد عالم ضٌاء ٌوسف38150

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
على محمد طارق ٌوسف38151
 احمد البدر مصطفى طارق ٌوسف38152
سلٌمان ابراهٌم عادل ٌوسف38153
محمد حسٌن عادل ٌوسف38154
امام صبحى عادل ٌوسف38155
محمود الباقى عبد عادل ٌوسف38156
محمد عبده عادل ٌوسف38157
ٌوسف الدٌن نصر عادل ٌوسف38158
حسن عطٌه حسن عاطف ٌوسف38159
رزق محمد هللا عبد عاطف ٌوسف38160
عجاٌبى لبٌب فتحى عاطف ٌوسف38161
مرزوق محمد عاطف ٌوسف38162
الوهاب عبد الرازق عبد التواب عبد ٌوسف38163
شهبه ابو هللا عبد الرحمن عبد ٌوسف38164
روٌعى فتحى العاطى عبد ٌوسف38165
الهادى عبد ادرٌس هللا عبد ٌوسف38166
نصر مبارز هللا عبد ٌوسف38167
محمود السٌد الناصر عبد ٌوسف38168
حسبو الوهاب عبد عبده ٌوسف38169
( ف ش ت ) المجٌد عبد السٌد عزت ٌوسف38170
حبٌب عطٌه عزت ٌوسف38171
عباس فاروق عصام ٌوسف38172

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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الجواد عبد محمد عصام ٌوسف38173
محمد ٌاقوت عصام ٌوسف38174
االسالمبولى الحمٌد عبد الدٌن عالء ٌوسف38175
 احمد رفعت محمد عالء ٌوسف38176
على القوى عبد على ٌوسف38177
حامد على عبده على ٌوسف38178
الدٌن زٌن على محمد على ٌوسف38179
على مسعد على ٌوسف38180
سرٌع ابو محروس عماد ٌوسف38181
( ف ش ت ) ابراهٌم محمد عماد ٌوسف38182
العلىم عبد احمد عمرو ٌوسف38183
حسن رمضان عٌد ٌوسف38184
محمد خلٌفه فتوح ٌوسف38185
فرحات محروس فرحات ٌوسف38186
( محول ) محمود الخالق عبد كامل ٌوسف38187
عدلى محمود كرم ٌوسف38188
شنن عباس كمال ٌوسف38189
على قاسم الاله عبد ماهر ٌوسف38190

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
محمد فواد ماهر ٌوسف38191
كلحى عوض مجدى ٌوسف38192
العبٌدى محمد الغرٌب محمد مجدى ٌوسف38193
رضوان ٌوسف مجدى ٌوسف38194
ٌوسف المسٌح عبد محروس ٌوسف38195
سعداوى محمود محسن ٌوسف38196
على ابراهٌم محمد ٌوسف38197
محمد ابراهٌم محمد ٌوسف38198
فراج احمد محمد ٌوسف38199
اٌوب محمد السٌد محمد ٌوسف38200
رمضان امام محمد ٌوسف38201
سلٌمان ذكرهللا محمد انور محمد ٌوسف38202
على محمد بركات محمد ٌوسف38203
شدٌد بٌومى محمد ٌوسف38204
محمد جابر محمد ٌوسف38205
عبدالفتاح جمعه محمد ٌوسف38206
اسماعٌل حسن محمد ٌوسف38207
حماد محمد حسٌن محمد ٌوسف38208
 احمد حمدان محمد ٌوسف38209
رضوان محمد خمٌس محمد ٌوسف38210
المحسن عبد احمد سٌد ربٌع محمد ٌوسف38211

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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محمود رضوان محمد ٌوسف38212
سلٌمان محمد العابدٌن زٌن محمد ٌوسف38213
حسٌن سرى محمد ٌوسف38214
حسن حسنٌن سعد محمد ٌوسف38215
زغلول سعد محمد ٌوسف38216
محمود سٌد محمد ٌوسف38217
مطاوع سٌد محمد ٌوسف38218
محروس شندى محمد ٌوسف38219
همام على الدٌن صالح محمد ٌوسف38220
احمد محمد الدٌن صالح محمد ٌوسف38221
مرسى محمد مرسى الدٌن صالح محمد ٌوسف38222
جمعان خلٌل الحفٌظ عبد محمد ٌوسف38223
( محول ) الحمٌد عبد الحمٌد عبد محمد ٌوسف38224
محمد الحمٌد عبد محمد ٌوسف38225
( محول ) محمد السمٌع عبد محمد ٌوسف38226
على العال عبد محمد ٌوسف38227
خلٌل العزٌز عبد محمد ٌوسف38228
محمد العظٌم عبد محمد ٌوسف38229
المنعم عبد الفتاح عبد محمد ٌوسف38230

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
كامل اللطٌف عبد محمد ٌوسف38231
دومه عفٌفى محمد ٌوسف38232
جمعه على محمد ٌوسف38233
الوهاب عبد هللا عوض محمد ٌوسف38234
محمد هللا عوض محمد ٌوسف38235
مقبول فاٌد محمد ٌوسف38236
مسعود فواد محمد ٌوسف38237
محمد فوزى محمد ٌوسف38238
علوان محمد احمد كمال محمد ٌوسف38239
البحراوى محمد لطفى محمد ٌوسف38240
السٌد محمد متولى محمد ٌوسف38241
على محمد محمد محمد ٌوسف38242
 ابراهٌم محمود محمد ٌوسف38243
محمود محمود محمد ٌوسف38244
جمال الدٌن محى محمد ٌوسف38245
 احمد نصر محمد ٌوسف38246
امام حلمى ٌحٌى محمد ٌوسف38247
عزب ٌوسف محمد ٌوسف38248
 احمد ابراهٌم محمود ٌوسف38249
 احمد احمد محمود ٌوسف38250

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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الجوهرى على امٌن محمود ٌوسف38251
محمد سعد محمود ٌوسف38252
المطلب عبد الحى عبد محمود ٌوسف38253
 احمد العظٌم عبد محمود ٌوسف38254
الخولى احمد الهادى عبد محمود ٌوسف38255
على عبدالحمٌد محمود ٌوسف38256
محمد عبدالحمٌد محمود ٌوسف38257
محمد مصطفى محمود ٌوسف38258
بخٌت حسن فهمى الدٌن محى ٌوسف38259
محمد عبدالصادق مختار ٌوسف38260
السنهورى شاكر حامد مراد ٌوسف38261
قٌصر ٌوسف مرقس ٌوسف38262
محمد ابراهٌم مسعد ٌوسف38263
توفٌق احمد مصطفى ٌوسف38264
حسن انور مصطفى ٌوسف38265
امٌن فوزى مصطفى ٌوسف38266
حسن محمد مصطفى ٌوسف38267
شحاته محمد مصطفى ٌوسف38268
اسطس عوض لبٌب مالك ٌوسف38269
شمروخ الرحٌم عبد ممدوح ٌوسف38270

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
سعد جرجس مٌالد ٌوسف38271
سٌف المالك عبد ونٌس مٌالد ٌوسف38272
جوده جمعه نادى ٌوسف38273
 احمد احمد ناصر ٌوسف38274
 ابراهٌم حسن ناصر ٌوسف38275
جاد الحكٌم عبد ناصر ٌوسف38276
ٌسرى عٌد ناصر ٌوسف38277
السٌد محمد نجاح ٌوسف38278
حسٌن ابراهٌم نصر ٌوسف38279
لمعى بهجت نصر ٌوسف38280
بٌومى عشماوى هللا عبد هشام ٌوسف38281
العزٌز عبد محمد هشام ٌوسف38282
عوض ٌعقوب جرجس وائل ٌوسف38283
محمد محمد حسنى وائل ٌوسف38284
على الستار عبد وائل ٌوسف38285
صبحى فاروق وائل ٌوسف38286
عبدالمجٌد متولى حسن ولٌد ٌوسف38287
على الفتاح عبد ولٌد ٌوسف38288
القادر عبد حسٌن وهدان ٌوسف38289

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد

 انتساب االولى الفرقه وانصراف حضور كشفجامعه حموان

asmaa      (152) لجنه2021 / 2020 الجامعى للعام  مستجد 
كميه الحقوق



محمد حسٌن امٌن ٌاسر ٌوسف38290
محمد احمد صالح ٌاسر ٌوسف38291
سٌد الرحٌم عبد ٌاسر ٌوسف38292
عثمان عثمان ٌاسر ٌوسف38293
سعٌد محمد ٌاسر ٌوسف38294
الشامى سٌد محمد ٌاسر ٌوسف38295
المالح ٌوسف اسماعٌل ٌحٌى ٌوسف38296
سعد لطفى نادى ٌولٌانه38297
( ف ش ت ) حامد كمال عز احمد38298
( محول ) الشٌن محمد على ربٌع احمد38299
( ف ش ت ) حمدان صالح اٌمن صالح38300
( ف ش ت ) نعٌم حسن محمد زٌاد38301
( ف ش ت ) محمد الهادى عبد مصطفى الهادى عبد38302
( ف ش ت ) امٌن احمد محمد عمر38303
( ف ش ت ) مصطفى محمود ابراهٌم محمد38304
احمد العظٌم عبد احمد ضحى38305
( محول ) الدسوقى محمد ابراهٌم محمد38306
( ف.  ش.  ت ) دروٌش احمد اسماعٌل احمد38307
( ع.  م ) عمر ابراهٌم محمد عمرو38308
( ع.  م ) محمد احمد كمال الدٌن سعد38309
( ع.  م ) على عبده على عبده38310

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
( ع.  م ) دٌاب ناجى الفتاح عبد احمد38311
( ع.  م ) سلٌمان رشدى سمٌر مرثا38312
(محول) محمد على دسوقى احمد38313
( محول-  اعاقه ) الهادى عبد محمد محمود ندى38314
( ف ش ت ) شحاته مختار الرازق عبد احمد38315
( محول ) فرحات صفوت حمدى احمد38316
( ع م ) الهندى الحمٌد عبد عبده احمد38317
( محول ) خلٌل محمود محمد احمد38318
( ف ش ت ) ابراهٌم قطب مسعد ابراهٌم38319
( ع م ) عامر ابرٌك جبرٌل حلمى38320
( محول ) النعمانى العزٌز عبد خالد محمد العزٌز عبد38321
( معادله ) خٌال المعطى عبد السٌد محمود محمد38322
 جمال الحلٌم عبد ناصر نور38323
( ف ش ت ) ابراهٌم محمد سعٌد هبه38324
( ف ش ت ) عثمان الدٌن عصام هاٌدى38325
( ف ش ت ) الرحمن عبد الدٌن نور سٌد زٌاد38326
( ع م ) العال عبد محمد الرحمن عبد محمود38327
( ف ش ت ) سالم حجازى محمد الرحمن عبد38328
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 بٌبرس ابراهٌم محمد طارق محمد38329
( ع م )محمد الاله عبد قطب محمد38330
( محول ) الرحٌم عبد محمد سمٌر احمد38331
( ف ش ت ) ابراهٌم زٌد ابو محمد زٌاد38332
( ع م ) الغفار عبد محمد محمود وائل38333
حسٌن احمد صدٌق محمد احمد38334
جوٌده الخالق عبد مدحت ضحى38335
( ع م ) عثمان علٌان عثمان احمد38336
( ع م ) مسعد نصٌر جوده ماٌكل38337
( ع م ) صالح حفنى احمد محمود38338
صبٌح ابراهٌم بسام مهند38339
( ع م) صالح الخلٌلى خان كرٌم38340
( ف ش ت ) الحافظ عبد احمد شعبان احمد38341
( محول ) العزٌز عبد احمد المنعم عبد طارق محمد38342
( محول ) احمد سٌد محمد عزٌزه38343
( ف ش ت) عبده محمد الزهراء فاطمه38344
( محول ) احمد الدٌن بدر اٌمن الرحمن عبد38345
( محول ) على محمود على حاتم38346
( ع م ) شعبان عوض على احمد38347
( ف ش ت) سٌد سٌد عصام الرحمن عبد38348
محمد الروف عبد اشرف ندى38349
سعٌد عمر سعٌد مٌاده38350

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
الجوهرى حمدى محمد مٌثاق38351
الشربٌنى محمد ٌاسر وسام38352
سٌد مصطفى هانى احمد ملك38353
على محمد محمود حسام محمود38354
سلٌمان السٌد احمد طارق هبه38355
منصور محمد عصام شٌماء38356
محمود احمد االله عبد نورهان38357
احمد العظٌم عبد محمود ٌوسف38358
بدٌر كٌالنى احمد احمد محمود احمد38359
محمد العاطى عبد ممدوح ٌاسمٌن38360
( ع م ) رمله فام سمٌر موسى38361
 امام المنعم عبد جابر دعاء38362
 الدسوقى حامد الدسوقى مى38363
هللا عبد ٌحٌى احمد هاجر38364
حافظ الوهاب عبد احمد والء38365
شحاته سٌد على عمر مصطفى38366
جاد احمد محمد شهاب38367

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد

 انتساب االولى الفرقه وانصراف حضور كشفجامعه حموان

asmaa      (154) لجنه2021 / 2020 الجامعى للعام  مستجد 
كميه الحقوق



اللطٌف عبد البصٌر عبد السٌد احمد38368
ٌوسف الرحٌم عبد خالد محمد38369
محمد التواب عبد ماهر محمد38370
(محول) الفتاح عبد التواب عبد رمضان محمد38371
(ف.ش.ت) السٌد فواد احمد سامح محمد38372
 هللا عبد الحكٌم عبد اشرف محمد38373
 سبع عمر احمد هٌام38374
 محمد محمود محمد احمد38375
 جالل ابراهٌم صبحى ابراهٌم38376
عطٌه سعد فوزى رفئه38377
سعد سنوسى حامد زٌاد38378
احمد فتحى عادل اسماعٌل38379
( ف ش ت) محمود سٌد جمعه هانى محمد38380
( ف ش ت) على ابراهٌم المنعم عبد جهاد38381
( ف ش ت) محمد ابراهٌم محمد باسل38382
( ف ش ت) مصطفى الهادى عبد احمد زٌاد38383
( ع م) احمد محمد حلمى احمد38384
( ع م ) عامر بخٌت محمد ٌاسمٌن38385
( ع م) سالمه المحسن عبد سامى والء38386
( ف ش ت ) ابراهٌم كمال رضا اسالم38387
( ف ش ت ) على زٌد ابو زاٌد عمر اسالم38388
( ف ش ت ) الرحمن عبد العزٌز عبد محمد اٌمن38389
( ف ش ت ) عفٌفى سعٌد ناصر سعٌد38390

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
( ف ش ت ) ابراهٌم داود محمد الرحمن عبد38391
( ف ش ت ) مراد نعمان محمد محمد عمر38392
( ف ش ت ) ابراهٌم فهمى سٌد محمد38393
( ف ش ت ) احمد السٌد اسامه محمد38394
( ف ش ت ) الباقى عبد الفتاح عبد محمود محمد38395
( ع م) على محمود شعبان اسالم38396
 مقار قرٌاقص صدقى كرستٌن38397
( ف ش ت ) الحلٌم عبد محمود سمٌر محمد38398
( ف ش ت ) احمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم38399
( ف ش ت ) الصمد عبد فواد عاطف فواد38400
( ف ش ت ) محمد سٌد محمد الدٌن سٌف38401
مهٌدى حسنى صابر محمد38402
( ع م ) جاد حسنٌن محمد احمد عمر38403
 الفضٌل عبد مفتاح منصور اٌمن38404
الوهاب عبد محمد الناصر عبد عمرو38405
طاحون محمد محمد طارق38406

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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جوده جمعه عطٌه الدٌن عالء عابد38407
مصطفى هللا عبد انور هللا عبد دٌنا38408
حسٌن ابراهٌم محمود نورهان38409
سلٌمان رمضان سٌد شٌماء38410
محمدٌن النعٌم عبد ٌاسر عمار38411
حسٌن قاسم محمود محمد محمود38412
اسماعٌل خلٌل اسماعٌل حازم38413
مصطفى على شرٌف نورهان38414
بندارى هاشم ابو هشام عمر38415
على احمد صالح سهٌله38416
هللا عبد حسن سٌد حسن38417
( ف ش ت ) ٌونس فرغلى على محمود38418
( فلسطٌن وافده ) حماد خلٌل هانى ٌاسمٌن38419
( سودانٌه وافده ) ٌحًٌ ابراهٌم اسماعٌل هناء38420
فرج ابراهٌم فرج احمد38421

اللطٌف عبد محمد اٌمن38422

عقٌل السٌد احمد هانى احمد38423
( ف ش ت ) العلٌم عبد امام ٌحٌى الرحمن عبد38424
محمد صالح محمد اسراء38425

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
(تق)ابراهٌمحمدىعبدالغفارعبدالمعبود38551
ابراهٌمعادلمحمدمحمد38552

ابراهٌمعبدهللامحمدمحمود38553

ابراهٌمعمادمحمدالسٌد38554

(تشف)ابراهٌممحمدسٌدحبٌشى38555

ابراهٌمٌحٌىسلٌمانسالمصالح38556

(تق)احمدابراهٌماحمدعٌسى38557

(تشف)احمدادرٌسمحمدادرٌس38558

احمدجمالعلىعبدالمحسنعلى38559

احمدحمدىفتحىاحمد38560

احمدرزقعبدالحمٌدالعربى38561

(تشف)احمدرضااحمدعبدهالزٌتون38562

احمدسامحرافتشرٌف38563

احمدصفوتسٌدمحمدبركات38564

احمدعصاممحمودعلى38565

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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احمدعلىمحمودعبدالنعٌم38566

احمدمحمدمحمودمحمدسٌدنصار38567

احمدمدحتمحمدمحمدالحدٌدى38568

(محول)احمدنبٌلابراهٌمابراهٌم38569
احمدولٌدفاٌزعبدالرشٌد38570

ادهماشرفخلفالسٌد38571

ادهمحسٌنعلىمحمود38572

اسراءوائلعلىٌوسف38573

(تق)اسالمجمالحمٌدمحمد38574
اسالمرزقجمعهزٌادزٌدان38575

اشرفاحمدمصطفىحسن38576

اشرفسعدمعتوقمحمد38577

االءمحمدعباسعبدالجواد38578

الٌنماهرانطونرمزىشنوده38579

امامعلىامامعلى38580

امٌرخالداحمداحمد38581

امٌنهسالمهعلىعبدالصادق38582

امٌنهطارقحسنمحمد38583

انجىرضاسٌدعلىندا38584

انجىعلىابراهٌماحمدالحداد38585

اندروخٌرىسلٌمانسٌحه38586

اندروسمٌرتادرسبشاى38587

اٌمانجابرعبدالكرٌماحمد38588

(باقىبعذرترماول)اٌمانرافتبسٌط38589
اٌمانرمضانعباسحسنمحمد38590

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
1-

-2:اإلجمالـــــــــــــــى 

االنصرافالحضوراالســـــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقم
اٌهاحمدحسنٌناحمدحشٌش38591

(تق)اٌهمحمدسٌداحمدمصباح38592

(معادله)جمالعبدالناصرعبدالحافظ38593

جمانهاحمدمسلماحمد38594

جهادشعبانمرسىمحمد38595

(تق)جونجرجسمرقصقلته38596
حازمالسٌدفوادمحمد38597

(تشف)حسامسالمهعبدالحافظعلى38598

حسنىاٌمنحسنىعبدالعظٌم38599

(تق)حسٌنعلىاسماعٌلمحمد38600
حمدىرضاعبدالمحفوظعبدهللا38601

خالدسامحعبدالمولىمحمد38602

(ف.ش.ت)خالدسٌداحمدطهعبدالسالم38603

(تق)خالدعمادسٌدعبدالمجٌد38604
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(تق)خالدمحمداحمدالبسٌونى38605
خالدمحمدعبدالحفٌظالبطره38606

دٌناحسنعلىمحمد38607

رحابمحمودمحمدمحمود38608

(تشف)رمضانمحمدصابرعوضهللا38609

روانمحمدخالدمحمدفرج38610

رٌهامبهاءمحمدرشاد38611

(باقىبعذر)(تق)زٌادمحمدالسٌدمحمود38612
سارهعقلمحمودعقل38613

سعادعبدالمحسنصبرىعبدالمحسن38614

سلمىٌاسرمحمداسماعٌلالباجورى38615

(تق)سماحسٌدعبدالمطلبعلى38616

(باقىبعذر)سهاسٌدحامدحسن38617
شروقرضااحمداحمد38618

صابرجاللعبدالصادقابراهٌم38619

صباحانورمحمدعبدالهادى38620

طارقرمضانصابرعبدالرحمن38621

(تق)عبدالرحمناسامهمحمدمحمودٌوسف38622

عبدالرحمنحسنمفلححسنمصطفى38623

(تق)عبدالرحمنطارقفرٌداحمد38624
(ف.ش.ت)عبدالرحمنمجدىمحفوظعلى38625

عبدالرحمنناصرزكرٌامحمداحمد38626

(تق)عبدالرحمنٌاسراحمدٌوسف38627

(تشف)عبدالعزٌزحسنعبدالغنى38628

(محول)عبدهللااحمدرٌاضبٌومى38629
(محول)عبدهللاباسمحسنعبدالرحمن38630

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
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(باقىبعذرعننظم،مدخل)عبدهللاسٌدعبدالمعبود38631
عبدهللاناصرابراهٌمعٌد38632

عبدالوهابسٌدبركةمحمدفٌاض38633

(باقىترمتانى)عفافعبدالنبىفرجمحمد38634
(مستجدبعذر)عالءالدٌنمحمدمحمدعلى38635

علىسعدعبدالعلٌمجمعه38636

علىمحمدسٌدالحسن38637

علىمحمودعمرعلى38638

(تق)علىموسىحامدعلى38639
عمارٌاسرمحمدعبدالغنىزاٌد38640

(تق)عمراسامهالسٌدمحمدحجازى38641

عمرسٌداماممحمد38642

عمرمحمدطهعلىداود38643

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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عمرمصطفىمحمدابراهٌمالشازلى38644

عمرٌاسرخضرىاحمد38645

(باقىبعذرعنتارٌخ،نظم،اجرام)عمروسمٌرعبدالراضىاحمد38646

(تق)عمرومحمداسماعٌلحسان38647
فاطمهحجاجسالمهاحمد38648

فٌلوباتٌرماجدامٌنحبٌب38649

كرٌماشرفكمالمحمدعلى38650

كرٌمنبٌلعبدالسالمعٌسىالدٌب38651

كٌرلسثابتنسٌممجاهد38652

مارٌازكىكحٌلزكى38653

مارٌنااٌهابناجىبرسومدرٌاس38654

مازناحمدعبودعٌسىعبدالنبى38655

مالكممدوحفهمىمحمدمحمود38656

(تق)محمدابراهٌممحمدسعد38657

(تشف)محمداحمدحنفىعبدالقادر38658

محمداحمدسٌدعلى38659

محمداحمدعبدالتوابعبدالعزٌز38660

محمدالفاوىعابدٌناحمد38661

(مستجدبعذرترماولفقط)محمداٌهابرمضانابراهٌم38662

محمدجمالعبدربههالل38663

محمدخالدعطوهاحمدعطوه38664

(تق)محمدخالدمرسىعلىهٌكل38665

محمدرمزىمرعىمشرف38666

محمدرمضانجادقرنىعمرو38667

محمدسعٌدابوالعالمحمد38668

(باقىبعذر)محمدصالحسلٌمانمحمدصالح38669
محمدطارقعبدالمحسنعبده38670

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
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محمدطارقمحمدالنادى38671

محمدطهاحمدمحمدمعوض38672

(تشف)محمدعبدالرحمنكتخدازكى38673

محمدعٌدمحمدمحمدعبدهللا38674

محمدكاملاحمدمحمد38675

(محول)محمدمحموداحمدمرسى38676
محمدمحمودفاٌدمحمد38677

محمدنوراسماعٌلعلى38678

(تشف)محموداحمدصبحىغرٌب38679

محموداحمدمحموداحمد38680

(تشف)محموداٌهابنعمانزكىعلى38681

محمودخالدعبدالمنعمعبدالعال38682

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد
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(تق)محمودصالحسٌددسوقى38683
(باقىبعذرعناقتصادوشرٌعه)محمودعبدالحلٌمٌاسٌنمحمد38684

محمودمحمدرٌحانعبدالعزٌز38685

مروانمصطفىحلمًمصطفى38686

مروهحمادعبدالعالعبدهللا38687

مرٌمٌوسفعصمتمحمدمومن38688

مصطفىحمدىعبدالستارالسٌد38689

(تق)مصطفىخمٌسعبدالحمٌدالشكشاكى38690

(تق)مصطفىربٌعهنداوىعبدالمطلب38691
(تق)مصطفىرمضانحسٌنعبدالسمٌع38692
مصطفىعصامخلٌفهعبدالسالم38693

مصطفىمحمدعادلمحمدصبحى38694

مصطفىمحمدكمالمحمد38695

(مستجدبعذر)مصطفىمحمدمبروكامام38696

مصطفىهشاممحمدمحمدغرٌب38697

(ف.ش.ت)ممدوحثروتمحموداحمد38698

(باقىترماول)منههللااشرفمحمدفارس38699
منههللاربٌعحسنعبدالسالم38700

منىفرحاتاحمدشحاته38701

(ف.ش.ت)مىحمدىابراهٌممحمدعلى38702

(تق)مٌنااٌهابوصفىنجٌب38703

ندىمحسناحمدمحمدقبٌصى38704

(باقىبعذرترماول)ندىموسىمحمدعثمان38705
ندىناصركاملمحمودامٌن38706

(تق)نهىهاللسلٌمانمسلم38707
(باقىبعذر)نورالدٌنمعتزعبدالرازق38708

نورهاناشرفٌوسفرمضان38709

(تق)هاجرحسٌنمحمدعبدالفتاح38710

: المراقب توقٌع:  المالحظٌن توقٌع
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هدٌرطهابراهٌمعبدالمنعمالحمالوى38711

ٌوسفاحمدصالحاحمد38712

(وافدسورى)ٌوسفاٌمناحمدالصلٌبى38713

ٌوسفحسنمحمدحسن38714

(تشف)ٌوسفسٌدعبدالفتاحمبروك38715

ٌوسفصبحىحامدعلى38716

ٌوسفعبدالحمٌدعباسعبدالحمٌد38717

ٌوسفعبدالنبىرشادمحمد38718

ٌوسفعصاممحمداسماعٌل38719

ٌوسفعونىصابرٌقٌن38720

ٌوسفمحمدكمالاحمد38721

 انتساب االولى الفرقه وانصراف حضور كشفجامعه حموان

asmaa      ( 160) لجنه2021 / 2020 الجامعى للعام  لالعاده باقى 
كميه الحقوق

:  الحاضرٌن عدد
: الغائبٌن عــــدد



ٌوسفمحمدمباركخضر38722

ٌوسفمحمودمحمدخضرعبدالرحمن38723

اقتصادترم-باقىبعذرترماول)طارقصالحعبدالوهاب38724

(تق)محمدصوفىعشرىصوفى38725

(باقىبعذر)شهابجمالاسماعٌلامبابى38726

(باقىبعذر)عمرعزالدٌنعدلىعبدالغنى38727

باقىبعذرعنشرٌعه)مصطفىمحمدعلىاحمد38728

سٌفالدٌنعادلمحمودعبدالرحٌم38729

(تق)سٌدمحمدفتحىاحمدبٌبرس38730

(محول)عبدالرحمنمصطفىابراهٌمحسن38731

مستجدبعذرماعداتارٌخ)محمدمصطفىمحمدمصطفىفراج38732

مصطفىعادلمحمدٌوسف38733
(اٌقافقٌد)محمودعبدالعظٌمعبدالقوىاحمد38734
(تق)عبدهللاعادلكمالامٌنمحمد38735
(تق)هندوجٌهخلٌفهحفنى38736
(تق)سلمىسٌدمحمودعبدهللا38737
(اقتصاد-باقىبعذرشرٌعه)احمدعمروبكررشاد38738

(تق)احمدابراهٌمامامشبل38739
(باقىبعذر)مصطفىابراهٌمعباس38740
(باقًبعذر)محمدحمدىمحمدعبدالحمٌد38741
(باقىبعذر)محمدحمدىطهعبدالمقصود38742
(تق)احمدجمالحامدعبدالرحمن38743
38744
38745
38746
38747
38748
38749
38750
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