
اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
حناوى لمعى ابراهٌم ابانوب7001

ابانوب عادل رٌاض صادق7002

ابانوب عدلى بخٌت سعد7003

ابانوب غالى ناجى بطرس7004
عوض شحاته نعٌم ناجى ابانوب7005

حنا ماهر نادى ابانوب7006

ابانوب وفٌق ٌواقٌم ٌعقوب7007

ابتسام محمد احمد شحاته7008

ابتهال امٌن لطفى محمد البدرى7009

(وافده) هللا عبد الرحمن عبد هللا عبد ابتهال7010
ابرار اٌهاب نبٌل محمد7011

ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم الشاملى7012

الظواهرى الكرٌم عبد ابراهٌم الٌمانى ابراهٌم7013

سلٌمان المنعم عبد سلٌمان ابراهٌم7014

ابراهٌم طه محمود حنفى 7015

ابراهٌم عربى السٌد ابراهٌم7016

ابراهٌم عرفه ابراهٌم محمود7017

المحسن عبد سٌد نبٌل ابراهٌم7018

احالم احمد عبد الحمٌد احمد7019

احالم جابر شاكر عوض7020
احالم فهاد محمد سالم7021
احمد ابراهٌم احمد موسى فرج7022

احمد ابراهٌم رمضان ابراهٌم7023

رمضان محمد مصطفى ابراهٌم احمد7024

احمد ابوعٌطه ربٌع صابر7025

احمد احمد سالمه مبروك7026
حسٌن فتحى احمد احمد7027

احمد اسامه سعٌد عبد الرازق اسماعٌل7028

احمد اسامه محمد الشحات7029

احمد اسماعٌل احمد محمد بهنساوى7030

احمد اشرف عٌد عبد العال7031
جوهر فتحى اشرف احمد7032

احمد السباعى ابراهٌم السباعى7033

معوض البرعى السٌد احمد7034

احمد السٌد السٌد محمد7035
احمد السٌد عرفات على7036

احمد السٌد عصام الدٌن عبد هللا نور الدٌن7037
احمد اٌمن محمود عبد الخالق7038

احمد اٌمن نجٌب طه حواش7039
احمد اٌهاب السٌد محمد سٌد7040

(كوٌتى )احمد باسم عبد الوهاب     7041

احمد باسم محمد عاطف7042

(كوٌتى  )احمد بدر سحاب الموٌزرى 7043
احمد بهاء الدٌن عبد المسامح ابو سرٌع7044

احمد بهجت عبد الفتاح احمد7045

احمد جابر ٌوسف محمود7046

صدٌق المحسن عبد طالب ابو جمال احمد7047

احمد جمال ابو الفتوح ذكر هللا7048

احمد جمال احمد رمضان7049

احمد حاتم اسماعٌل امٌن حسٌن7050

المالحظٌن توقٌع
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: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد
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3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
احمد حاتم مكرم بسٌونى7051

احمد حسام محمد ابراهٌم الهاٌص7052

احمد حسن الصغٌر السقطى7053

احمد حسن رمضان حسن7054
محمد صالح حسن احمد7055

احمد حسن غانم مهران7056
احمد حسٌن عبد الحفٌظ حمٌده7057

احمد حسٌن محمد عفٌفى7058

فواد احمد فتحى حمدى احمد7059

احمد خالد سٌد محمد7060

احمد خالد عبد المنعم عبد الرسول7061

احمد خالد محمود محمد7062
احمد خالد محمود محمد دسوقى7063

احمد رافت طه زكى7064

احمد ربٌع احمد حسن اسماعٌل7065

احمد رجائى حسٌن سٌد محمد7066

احمد رزق عطا حماد 7067

احمد رمضان محمد مرسى7068

احمد رمضان مصطفى عبد العزٌز7069

احمد سالم عبد العزٌز سالم7070

احمد سامى عبد الصادق حسٌن7071
احمد سعٌد عبد العال البدوى7072

احمد سعٌد محمد ابراهٌم7073

الفتاح عبد زاٌد سمٌر احمد7074

احمد سمٌر عٌد عٌد7075

احمد سمٌر محمد عبد الغنى7076
احمد سٌد ابراهٌم دسوقى7077
احمد سٌد احمد سلٌمان محمد7078
احمد سٌد احمد عبد الرحمن7079

احمد سٌد احمد عبد الكرٌم7080

احمد سٌد عبد الحفٌظ محمد سٌد7081
سلٌمان كمال سٌد احمد7082

احمد سٌد محمد حسٌن ابراهٌم7083

احمد شاذلى محمود حمدان7084

احمد شرٌف احمد خلٌفه7085

احمد شرٌف سٌد بدوى احمد7086

احمد شعبان احمد موسى7087
احمد شعبان عبده صاوى7088

احمد شعبان موسى على7089
احمد شوقى عبد الحمٌد مخلوف7090

احمد شٌرٌن محمد عبد  السالم البرعى7091
احمد صالح مصطفى صالح7092

ابراهٌم السٌد صبرى احمد7093

المكارم ابو قطب صالح احمد7094

احمد طارق ابو العال عبد العظٌم7095

احمد طارق ابو الفتح مرسى جاد7096
احمد طارق توفٌق احمد زغلول7097

احمد طارق على سٌد 7098

احمد طارق محمد حسٌن7099

احمد طلعت عبد العاطى راغب7100

المالحظٌن توقٌع
1-

المراقب توقٌع
: الغائبٌن عــــدد
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احمد عادل ابراهٌم محمد7101

احمد عادل السٌد طلبه7102

احمد عادل شعبان عبد الباسط7103

احمد عاصم سٌف النصر قاسم7104
احمد عاطف عبدالصمد هشٌمه7105

احمد عاطف محمد السٌد7106

احمد عامراحمد رمضان 7107

الشمندى مصطفى عباس احمد7108

احمد عبد البدٌع محمد عبد السالم محمد7109

صدٌق الرحمن عبد التواب عبد احمد7110

احمد عبد الحكٌم احمد محمد سلٌمان7111
احمد عبد الحى ابو المعاطى عبد القادر سلٌم7112

احمد عبد السالم محمد الجندى7113

الظاهر عبد احمد الظاهر عبد احمد7114

احمد عبد العاطى محمد عبد هللا7115

احمد عبد الغفار محمود حسٌن7116

احمد عبد اللطٌف محمد عبد اللطٌف7117

احمد عبد هللا احمد خاطر7118

احمد عبد المنعم موسى احمد7119

احمد عبد الناصر طه جمعه7120

احمد عبد الناصر ٌحى فتوح فرج شٌمى7121

احمد عبد النبى احمد محمود7122

(محول  )احمد عزوز على محمدٌن    7123

احمد عصام الدٌن فوزى عبد هللا محمد7124

احمد عصام سٌد محمد حسن7125

احمد عصام عاشور على7126
احمد عصام على عبد الغفار7127

احمد عصمت احمد السمنجى7128

العزٌز عبد احمد الدٌن عالء احمد7129

احمد عالء الدٌن عٌد عبد النبى7130

احمد عالء الدٌن قاسم محمد اسماعٌل7131

احمد على حٌدر على محمود7132

احمد على عبد القادر على محمد7133

محمد هارون على احمد7134

احمد عماد عبد العزٌز مرسى7135

محمد محمد محمدى عماد احمد7136

مصطفى الرحمن عبد غرٌب احمد7137

احمد فتحى احمد الصنادٌدى7138

احمد فتحى عباس على7139

احمد فرحات ابراهٌم ابو سرٌع7140

احمد فرٌد احمد احمد7141

الدمرداش ٌوسف فرٌد فواد احمد7142

احمد فوزى احمد العتربى7143
لطفى رمضان لطفى احمد7144

مامون احمد مامون احمد7145

احمد ماهر احمد سٌد عمران7146

احمد ماهر محمد حامد 7147

احمد مجدى ابراهٌم محمد سلٌمان7148

احمد مجدى احمد محمود منصور7149
احمد مجدى حسن عبد هللا بدوى7150

المالحظٌن توقٌع

: اإلجمــــــــــالى

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع
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العاطى عبد محمد مجدى احمد7151

احمد محسن عبد الفتاح سٌد الفقى7152

احمد محمد احمد ابراهٌم7153

احمد محمد احمد سٌد مرسى7154

احمد محمد احمد عبد العال7155

احمد محمد احمد عبد القادر7156

قرنى احمد محمد احمد7157

احمد محمد احمد مختار7158

احمد محمد السٌد عبد  الجٌد7159
 (دمج)احمد محمد السٌد عبد الفتاح   7160

احمد محمد السٌد محمد7161

احمد محمد بدر رٌاض7162

احمد محمد ثابت احمد الجبالى7163
احمد محمد حسانٌن فهٌم7164
احمد محمد حسٌن كرٌم7165

محمد حسٌن محمد احمد7166

السٌد ربٌع محمد احمد7167

احمد محمد زكرٌا بٌومى7168

احمد محمد سٌد ابراهٌم7169

محمد شوقى محمد احمد7170

احمد محمد صابر محمد7171

جبر احمد الحمٌد عبد محمد احمد7172

الرحٌم عبد احمد الحمٌد عبد محمد احمد7173

احمد محمد عبد الحمٌد مصطفى7174
احمد محمد عبد الخالق حسن7175
الموجود عبد الرحمن عبد محمد احمد7176

احمد محمد عبد العزٌز السٌد حسانٌن 7177

احمد محمد عثمان محمد7178
احمد محمد على بهلول7179

احمد محمد محمد احمد7180
صالح ٌوسف محمد احمد7181

احمد محمود احمد فراج7182
احمد محمود عوض الٌاس7183

احمد محمود محمد شاكر7184

احمد محمود محمد وهبه 7185

احمد مصطفى احمد حامد7186

الصاوى محمد احمد مصطفى احمد7187

احمد مصطفى محمد عبد اللطٌف7188
احمد معتصم سٌد محمد7189

احمد ممدوح عبد المحسن عبد الجواد7190

احمد ممدوح على السٌد 7191

طهرى سعد نادر احمد7192

احمد ناصر سالم السٌد7193

احمد ناصر سٌد دسوقى ابو الدهب7194
احمد نبٌه حمدى حامد احمد7195

احمد نشأت فواز على7196
احمد نور محمد احمد7197
محمد على حسن هاشم احمد7198

احمد هاشم محمد سٌد7199

احمد هانى شاكر سعٌد7200

المراقب توقٌع
: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى
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احمد هشام احمد محمد حسن7201
اسماعٌل حامد هشام احمد7202

احمد هشام ظرٌف عبد الحمٌد7203

احمد وائل محمد على7204
سلطان هللا عبد وحٌد احمد7205

احمد وصفى محمد مرسى7206

احمد ٌاسر حسنى حسن7207
احمد ٌاسر عبد العاطى عبد الهادى7208
ابراهٌم محمد ٌحٌى احمد7209

احمد ٌسرى عبد المولى حسن رمٌح7210

ادهم احمد حمدى احمد7211
ادهم حماده محمد المطراوى7212

محمد السٌد رفعت ادهم7213

ادهم محمد فتحى محمد7214
مصطفى على مصطفى ادهم7215

اروه محمد سٌداحمد رزق7216

اروى عثمان هاشم محمد توفٌق الدٌب7217

عطٌه خلٌفه اشرف ارٌج7218

اسامه ابراهٌم عبد هللا محمود7219

اسامه جمال محمد منصور7220

اسامه خالد ابراهٌم احمد7221

اسامه عصام سٌد احمد 7222

اسامه ماهر راضى عبد العظٌم7223

ٌوسف حسٌن احمد محمد اسامه7224

اسامه محمد احمد صادق7225
اسامه محمد سعٌد ابراهٌم7226

اسامه محمد محمد احمد7227

الفقى لطفى احمد الحمٌد عبد محمد اسحاق7228

اسر شحات عبده حسن7229

اسراء احمد اسماعٌل احمد7230
اسراء احمد بهاء الدٌن عبد العاطى7231
اسراء احمد عبد الحمٌد محمد7232
اسراء احمد كمال معوض7233

امٌن محمد احمد اسراء7234

حامد محمد احمد اسراء7235

اسراء اسامه محمد محمد7236

محمد احمد اسماعٌل اسراء7237

اسراء اشرف السٌد محمود سالم7238

اسراء السعٌد احمد السعٌد7239

اسراء بهاء الدٌن العرباوى مهدى7240

سلٌمان القادر عبد حاتم اسراء7241

اسراء حسان محمد حسان7242

اللطٌف عبد امٌن حسٌن اسراء7243

اسراء خالد حسن محمد على حجاب7244
الرس محمد الحمٌد عبد خالد اسراء7245

اسراء خالد عبد العظٌم عبد السالم7246

اسراء خالد فتحى محمود حسن7247

اسراء راشد ابو الحسن جالل خالد7248
اسراء رافت شعبان محمد7249

زٌد ابو على رشاد اسراء7250

( 5لجنة  )

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع
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عوض محمد احمد رضا اسراء7251

اسراء رضا حافظ محمد7252

اسراء سلٌمان محمد سلٌمان7253
اسراء سمٌر فوزى محمود الجارحى7254
اسراء سٌد محمد على جاد7255

اسراء شحاته محمد صابر7256

هالل محمد شرٌف اسراء7257

محمد هاشم شعبان اسراء7258

اسراء صالح محمد محمد7259
اسراء عادل محمد ابراهٌم7260
اسراء عادل محمد شحاته7261
اسراء عاطف امٌن مصطفى عامر7262
على سٌد عاطف اسراء7263

اسراء عبد الحى محمد عبد الرحمن7264

قاسم عباس الرحٌم عبد اسراء7265

اسراء عبد العظٌم محى الدٌن صدٌق7266
مرسى محمود الكرٌم عبد اسراء7267

اسراء عبد النبى عبد  الهادى موسى7268
اسراء عبدالمنعم محمد محمد7269

البنا محمد الخالق عبد الدٌن عز اسراء7270

العٌسوى ربه عبد الدٌن عصام اسراء7271

اسراء على احمد فضل7272

على امان على اسراء7273

اسراء عماد جمعه شاكر على7274

اسراء كامل خلٌفه حمدون7275
اسراء متولى على عوض هللا7276
الحمٌد  عبد حسن مجاهد اسراء7277

اسراء مجدى محمود عبد الفتاح7278
اسراء مجدى مصطفى مصطفى7279

اسراء محروس محمد محروس7280

اسراء محمد ابراهٌم محمد7281

ابراهٌم السٌد محمد اسراء7282

رٌاض حسن محمد اسراء7283

اسراء محمد حسٌن احمد7284

محمد توفٌق شكرى محمد اسراء7285

اسراء محمد عبد  الحمٌد عرفات7286
على محمد الفتاح عبد محمد اسراء7287

اسراء محمد عبده طه محمدٌن7288
اسراء محمد فوزى محمد الشٌن7289

اسراء محمد كمال محمد احمد7290

السٌد محمود محمد اسراء7291

اسراء محمد ممدوح عٌد7292

مرسى الحكٌم  عبد محمود اسراء7293

كمال محمود محمود اسراء7294

السٌد اسماعٌل مصطفى اسراء7295

اسراء ٌاسر محمد محمد عبد العال7296

اسراء ٌحى هارون مهنى  7297

حسٌن محمد محمد طلعت احمد اسالم7298

اسالم احمد عبد الكرٌم وفا7299

هللا ضٌف عمر احمد اسالم7300
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اسالم احمد عٌسى نصر7301
محمد محمد السٌد اسالم7302

اسالم انور فوزى محمد7303

اسالم اٌمن سٌد ابراهٌم7304

محمد المتولى السٌد بدر اسالم7305

اسالم جمال عزت ٌوسف7306

اسالم جمعه محمود سالم7307
اسالم حسام صالح الدٌن متولى7308
 العزٌز عبد امام خالد اسالم7309

اسالم خالد عدلى بندارى ابو زٌد7310

اسالم سامى سعد حسن7311

اسالم سعٌد عواد محمد7312

اسالم سعٌد كامل7313
الاله عبد العلٌم عبد صابر اسالم7314

اسالم طارق سٌد فهٌم عبد اللطٌف7315

اسالم طافش جمعه حسنٌن7316

اسالم عاطف معوض عبد السمٌع7317

اسالم عبد الحمٌد عبد هللا محمد ٌوسف7318

اسالم عبد الغفار سٌد حسٌن7319

اسالم عبدالحمٌد عبد السالم عبده7320

اسالم عفٌفى شحاته عفٌفى7321

ابراهٌم رشاد عٌد اسالم7322

اسالم محمد حسن حسٌن7323

اسالم محمد دٌاب سعد7324
اسالم محمد عبد المنعم احمد7325
اسالم محمد عزت رمضان7326

اسالم محمد فوزى محمد7327

النادى محمد محمود اسالم7328

سالم حامد ممدوح اسالم7329

المهدى زكى فوزى ممدوح اسالم7330

اسالم هاشم على محمد على7331

اسالم هشام حافظ جاد 7332

اسالم ٌاسر احمد حسٌن7333

اسماء ابو طالب عبد المعبود ابو طالب7334

اسماء احمد عبد الرحمن محمد7335
اسماء احمد محمد مصطفى عوض7336
اسماء اشرف حمٌده عبد العال عبد الفتاح7337
عكاشه على اشرف اسماء7338

اسماء امٌن سٌد امٌن على7339

اسماء جمعه صبحى راغب خٌر هللا7340
القوى عبد على حسٌن اسماء7341

اسماء حماده محمد عبد الباقى7342
اسماء خالد السٌد السٌد7343
اسماء سامح عبد الصادق عبد القوى7344
اسماء سامح عبد العاطى عبد الوهاب7345
اسماء سعد امام ابراهٌم7346
عوده محمود سعٌد اسماء7347

اسماء سمٌر ابراهٌم محمود7348
اسماء سمٌر اسماعٌل ابراهٌم7349
اسماء سمٌر السٌد عبد هللا7350

: اإلجمــــــــــالى
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عشماوى سٌد طارق اسماء7351

اسماء عادل عبد الروف ابو سرٌع7352

اسماء عبد السالم على عبد السالم ٌونس7353

اسماء عبد العزٌز على احمد7354

اسماء عبد المحسن حسن عبد الرحمن7355

اسماء عبد المحسن محمد بٌومى7356
سٌد محمود محمد الناصر عبد اسماء7357

اسماء عربى محمد السٌد7358

اسماء عصام محمد محمد7359
اسماء عالء محمد عبد الرحمن7360
اسماء على عبد الحافظ على عبد العال7361
المنجورى ابراهٌم محمد على اسماء7362

اسماء فتحى حسٌن مرزوق7363

اسماء محمد محمود صدٌق7364
اسماء محمد محمود عمر7365

اسماء محمد ٌس محمد على7366
حسن حلمى مصطفى اسماء7367

طالب ابو محمد مصطفى اسماء7368

اسماء هانى محمد صالح7369
الونٌس عبد نبٌل نصار اسماعٌل7370

خلٌفه معوض رمضان اشرف7371

شرٌف على احمد سٌد محمد اشرف7372

اشرقت تحسٌن احمد عبد الرازق7373
سالم فواد عاطف اشرقت7374

اصاله حماده ابراهٌم عبد المجٌد7375

اصاله عامر عوض عبد الصبور7376
اصاله عصفور عزت معوض7377
اعتماد احمد عبد العزٌز فواد 7378

الجارحى العلٌم عبد محمد افنان7379

االء اسامه احمد احمد زكى7380

االء السٌد حلمى احمد7381
محمد المبدى  عبد اٌمن االء7382

االء اٌهاب زٌنهم مصطفى7383

الحمٌد عبد حلمى جمال االء7384

االء رمضان قناوى عمر7385

االء شكرى عبد الرحمن القرشى7386
حسٌن ٌمانى صبحى االء7387

االء عبد الجواد عبد الستار عبد الجواد7388

الجمال عبده حسنى عصام االء7389

االء عمرو كرم محمود7390
االء غرٌب حسان مهدى7391
االء مجدى سٌد على سٌد7392
االء مجدى عبد الحمٌد امام7393
االء محمد ابو الٌزٌد مصطفى7394
االء محمد حسن قرنى7395
االء محمد عبد المحسن محمد7396

االء ناصر احمد ابراهٌم7397
االء هانى ابراهٌم عبد المحسن7398
االء هشام فواد ابراهٌم عبد الرحمن7399

االء ولٌد احمد مرسى احمد7400

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى
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االسالم السٌد محمد ٌوسف7401

الحسٌن هشام احمد حسن7402

الزهراء جمال سعد على7403
السٌد حلمى السٌد على7404

السٌد محمد السٌد محمد 7405

الغازى محمد السٌد محمد السٌد7406

السٌد مغاورى السٌد ابو العال خلٌل7407

الحمٌد عبد شعبان احمد الشٌماء7408

العنود عبد الرازق امٌن محمد 7409

الهام عنتر عبد العلٌم عبد الرحمن7410
امال احمد عباس ابراهٌم7411
امال السٌد المغاورى عباس محمود7412

امال سٌد محمود زهٌر7413

امال عطٌه جمٌل سٌد7414
امال عمر حبٌب دسوقى7415
امال عنتر احمد محمد7416

امال محمد سٌد عبد الباسط7417

 (السودان)امانوٌل ٌوسف غردون لوونقو  7418

امانى اسماعٌل توفٌق اسماعٌل7419
امانى عادل احمد احمد7420
امانى عاطف السٌد طه7421
امانى على عبد الحمٌد احمد على7422

احمد خٌشه  ابو مجدى امانى7423

امانى مصطفى سٌد محمود سوٌلم7424
امانى ممدوح ابراهٌم السعٌد7425

امجد دانٌال كامل متى7426

امل اسعد سلٌم عبد الرحٌم7427
امل اشرف امام على حسنٌن7428

امل صالح سٌد شٌمى هالل7429
امل عصام محمود حسن7430
امل محمد ابراهٌم عٌسى7431
على سٌد محمود امل7432

سلطان الحافظ عبد ٌونس امل7433

امنه محمد حداد محمد عبد الباقى الشٌخ7434

امنه محمد عبد الغنى محمد7435
امنٌه ابراهٌم فكرى سٌد7436
جالل احمد العال ابو امنٌه7437

امنٌه احمد ابراهٌم كامل7438
امنٌه احمد وصفى محمد على7439

امنٌه جابر مبارك احمد7440

امنٌه حسام محمد احمد7441
امنٌه حسٌن عبد العزٌز محمود7442

امنٌه حلمى مصطفى السٌد محمد7443

امنٌه خالد جابر ابراهٌم7444
امنٌه خالد محمد مصطفى جمعه7445

امنٌه سامح محمد على7446
امنٌه عمرو بالل سٌد7447
امنٌه فوزى منشاوى سٌد7448
امنٌه مجدى عبد المنصف احمد7449
امنٌه محسن عبد الفتاح حسٌن مدكور7450
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امنٌه محمد ابراهٌم احمد حسن7451
امنٌه محمد السعٌد الهادى7452

امنٌه محمد بدر سالمه عماره7453

امنٌه محمد ذكرٌا محمد7454
امنٌه محمد صبحى محمد على7455

امنٌه وحٌد عبد المحسن على ابراهٌم7457

امٌر غالب عبد التواب ابو بكر7458
امٌر فارس فتحى عبد  الغنى7459
امٌر محمد ابو طالب خضر7460

امٌر مكرم اسعد حنا7461
امٌر ناصر امٌر محمد عبد الرحٌم7462

امٌره ابراهٌم السٌد ابراهٌم7463

امٌره احمد ربٌع محمد7464
امٌره احمد معاوٌة عبد الحلٌم7465

امٌره اسماعٌل محمد سٌد احمد7466

امٌره جمال عبد المعز اٌاتى7467
امٌره حسٌن مصلح عباده7468

امٌره خالد حسن عبد الرحمن7469

امٌره رضا كمال سلٌمان محمد7470
امٌره رمضان زكرٌا امٌن7471
امٌره سامى صالح الدٌن متولى7472
امٌره سعد عبدهللا محمد7473

دسوقى دسوقى سمٌر امٌره7474

امٌره صالح محمد زكى 7475

امٌره عبد الوهاب ابراهٌم عبد الرووف7476

امٌره عصام مرسى محمد7477
امٌره عماد زٌنهم محمد على7478
حسٌن سٌد محمد قطب امٌره7479

امٌره محمد ربٌع بدران7480
صدٌق المنصف  عبد محمد امٌره7481

امٌره محمد عبد الصمد محمد7482

زٌاده محمد محمد امٌره7483

امٌره مختار احمد سالم على7484

محمود على مصطفى امٌره7485

امٌره مصطفى على مصطفى7486

امٌره ممدوح العزب محمد7487
امٌره ناصر بركات محمد7488
على امام رمضان امٌمه7489

امٌمه عاطف احمد محمد7490
امٌن شعبان نصر سالم7491
امٌن عبد القادر طه احمد7492

امٌنه اشرف حمدان سلٌمان7493
امٌنه اٌمن محى الدٌن محمود 7494

امٌنه مصطفى محمود احمد7495
انا سٌمون سامح شفٌق زكى7496
انا سٌمون نشات لطفى عزٌز7497
انجى احمد شعراوى عٌد امبارز7498
انجى اٌوب ابراهٌم اسماعٌل7499

انجى جالل على بخٌت7500

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى
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انجى عاطف ابراهٌم عبد هللا7501
انجى عالء محمد ابو الفضل7502

انجى عماد نصحى فرٌد7503
العزٌز عبد رمضان غرٌب انجى7504

انجى فادى عزت سٌد7505

انجى كرم قشمر ذكى7506
انجى مصطفى محمد احمد صالح7507
انجى مصطفً محمد فراج عثمان7508
انجى ناصر محمود محمد7509

اندرو بشرى برناٌا روفائٌل7510
انس محمود حسٌن على7511
انطون اشرف صبحى ابراهٌم7512
انطونٌوس اشرف عرٌان فهٌم7513

انطونٌوس روبٌر جورج شاكر7514
انور رمضان سعد حامد7515

انور محمد انور شفٌق7516
اوركٌد احمد مسعد عوده7517

اولٌفٌا مالك سلٌمان داود7518

اٌات اٌهاب عبد القادر عبد الفتاح7519

اٌات محمد عبد الرحمن عبد الوهاب7520
اٌمان ابراهٌم عبد القادر بغدادى7521
عبٌد ابو العلٌم عبد عبٌد ابو اٌمان7522

اٌمان احمد ابراهٌم محمد7523
اٌمان احمد سلٌمان ابراهٌم7524
اٌمان احمد سٌد احمد الشٌخ7525

اٌمان احمد محمود على7526
مغاورى هللا عبد اٌمن اٌمان7527

حامد اسماعٌل نافع اٌهاب اٌمان7528

اٌمان بدر محمد بدر شعبان7529

اٌمان حازم محروس عبد العزٌز7530
اٌمان حامد ابو الفتوح7531
اٌمان حسن عبد الوهاب احمد كامل7532

اٌمان حسٌن حسن سلٌمان7533

اٌمان حمدى عترٌس عباس7534

اٌمان حمدى عمار حموده7535
اٌمان خالد ابراهٌم احمد7536
اٌمان رافت رجب احمد 7537

اٌمان رفعت ابراهٌم محمد7538
حسن محمد حسن رمضان اٌمان7539

اٌمان رمضان محمد رشٌد7540

اٌمان سرحان عبد الغفار عبد هللا7541
اٌمان سٌد محمد واصلى7542
اٌمان شكرى توفٌق خلٌل7543

اٌمان عاطف مدبولى محمد عمر7544
اٌمان عبد الحكٌم البدرى مهنى7545
اٌمان عبد هللا حسب هللا خلٌفه7546

اٌمان عبدهللا ٌوسف محمد7547

محمد رمضان الدٌن عالء اٌمان7548

ٌونس محمود عٌد اٌمان7549

غنٌم محمد رجب فهمى اٌمان7550

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى

: الحاضرٌن عدد
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على محمد قندٌل اٌمان7551

اٌمان محمد ابو الفتوح محمد الشوربجى7552

اٌمان محمد عبد الرحمن احمد7553
اٌمان محمد عرفه صالح7554
اٌمان محمد متولى محمود7555
اٌمان محٌى فهمى احمد7556
اٌمان مصطفى عبد المالك عبد المحسن7557
السمٌع عبد حامد منصور اٌمان7558

اٌمان ٌاسر مصطفى سلٌمان7559
اٌمان ٌسرى حسٌن السٌد7560
اٌمان ٌوسف منصور محمد 7561

اٌمن احمد رٌاض عبد الجواد7562
الحمٌد عبد محمد احمد اٌمن7563

اٌمن خالد عبد العزٌز جمعه مبروك7564

احمد حسن سالم اٌمن7565

حسن جابر على عادل اٌمن7566

اٌمن فواد توفٌق مهنى7567

اٌناس جمال منصور صالح7568

اٌناس مرتضى عبد المنعم على7569
اٌه احمد خلٌل محمد سرحان7570
اٌه احمد عبد الرحمن موسى الكراٌشى7571

اٌه احمد محمد احمد7572
اٌه احمد ٌوسف ابراهٌم7573
اٌه اسامه جمال عبد الجواد7574
اٌه الحسن على محمد حسب النبى7575
اٌه اٌمن سٌد على7576
طالب ابو الحلٌم عبد اٌمن اٌه7577

اٌه اٌهاب ٌونس ٌوسف7578
اٌه جاد الرب عابدٌن عبد الباقى7579

اٌه جمعه جوده سٌد7580
سلٌمان محمد محمد جمعه اٌه7581

الحمٌد عبد حامد جهاد اٌه7582

اٌه حسام سعٌد محمود7583

اٌه حسن حامد محمد عبد الكرٌم7584
اٌه حسنى عبد الرحمن عبد الموجود محمود7585
اٌه حماد صبحى حماد7586

اٌه حمدى احمد محمد7587
اٌه حنفى محمود السٌد7588
اٌه خالد جمعه احمد7589
عطٌه الباز شحاته خالد اٌه7590

على صبحى خالد اٌه7591

فرغل محمد الرحٌم عبد رافت اٌه7592

اٌه رافت عبدالتواب خلٌفه7593
اٌه سامح محمد حسنى7594

اٌه سٌد سلٌمان حسن7595
اٌه سٌد عبد الرحمن السٌد7596
اٌه سٌد عبد الفتاح السٌد7597
اٌه سٌد محمود احمد7598
اٌه طارق عبد الجٌد عبد الرحٌم7599
على احمد عادل اٌه7600

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى

مستجد-  انتظام-  الثالثة الفرقة وانصراف حضور كشف

2021 / 2020 الجامعى للعام

(12لجنة )



المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
اٌه عبد الظاهر عبد الجابر وزٌرى7601

الموجود عبد فراج العلٌم عبد اٌه7602

اٌه عبد الفتاح عبد هللا السٌد7603

اٌه عبد هللا احمد محمود الشاذلى7604
اٌه عبد هللا حسٌن على خطاب7605

اٌه عبد النبى ابو العال عبد النبى7606
محمد محروص الدٌن عز اٌه7607

عباس محمد عصام اٌه7608

اٌه عصر خمٌس شٌمى7609

اٌه عماد فوزى رمضان7610

اٌه فرحات ابراهٌم ابو سرٌع7611

اٌه فوزى فاضل حسن7612

اٌه فوزى محمد عبد اللطٌف7613
اٌه مجدى ابراهٌم ابراهٌم7614
اٌه مجدى مبارك صابر فراج7615

اٌه محسن فكرى محمد7616
اٌه محمد الجٌوشى الوحش7617
اٌه محمد شعبان احمد قاسم7618

اٌه محمد طه عبد هللا7619
اٌه محمد عبد المنعم محمود7620
اٌه محمد محمد السعٌد صدٌق7621

اٌه محمد محمود محمد سعد7622
اٌه محمدٌن حسٌن عبد  العزٌز7623
اٌه محمود سامى محمد سعٌد محمد7624
اٌه محمود فواد على اسماعٌل7625

اٌه مسعود زٌان زٌدان7626
اٌه مصطفى سالمه حسن7627
احمد هللا عبد مصطفى اٌه7628

اٌه وائل اسمى محمد مصطفى7629
اٌه ولٌد خضٌر عباس7630
اٌه ٌاسر حسن ابو العال7631
مرسى العزٌز عبد ٌحى اٌه7632

اٌه ٌسرى ٌحى حسن7633
اٌه ٌوسف سلٌمان سلٌمان7634
اٌه ٌوسف محمد ٌوسف7635
اٌه ٌونس ٌونس على7636
اٌهاب عاطف مصطفى ابراهٌم7637

اٌهاب محمد شعبان سٌد بهلول7638
ولعان وهٌب وجٌه اٌهاب7639

باسل اسامه سٌد عثمان7640
 محمود محسن مصطفى باسل7641

باسم احمد على جوده7642

باسم عزمى عطا هللا هابٌل7643

باسم ممدوح عطٌه عٌاد7644
باهر احمد البستونى حلمى7645
بتول كارم عطٌة عبد الكرٌم7646

بثٌنه عمرو ٌحٌى محمد7647

بثٌنه وائل سٌد محمد احمد7648
بدر ابراهٌم ابو ذكرى محمد7649

الفتاح عبد العظٌم عبد رضا الدٌن بدر7650

: اإلجمــــــــــالى
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: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد



المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
 (كوٌتى)بدر حامد حمود المجاوب الرشٌدى 7651

فهمى سٌد ربٌع بدر7652

(كوٌتى)بدر ضٌدان ماجد زٌد محمد   7653

بدر عادل عبد الجواد محمود7654
بدور احمد قاسم احمد7655

براء فتحى مختار جوده7656
برسوم نادى دانٌال غبلاير7657
بسام شاذلى محمود ابراهٌم7658

بسمله طارق الشحات محمد7659
الحمٌد عبد كامل مصطفى بسمله7660

بسمه احمد حامد على7661
بسمه احمد حمدى محمد طلبه7662

بسمه احمد ربٌع حنفى7663
بسمه امٌن احمد محمد جبرٌل7664
بسمه حمدى فرحان محمود 7665

بسمه رضا احمد عبده7666
نصر منصور عاٌد عادل بسمه7667

بسمه عبد الرازق السٌد محمد7668
بسمه عبد هللا عبد العزٌز السٌد7669
ابراهٌم حامد عرفه بسمه7670

بسمه عصام بالل بالل7671

بسنت احمد ابراهٌم على هنداوى7672
على احمد اشرف بسنت7673

بسنت اشرف عبد العزٌز السٌد احمد7674
السٌد الوهاب عبد السٌد بسنت7675

بسنت باسم محمد عفٌفى7676

بسنت جمال محجوب محمد7677

بسنت جمٌل حلمى صلٌب7678
على محمود فتحى حسام بسنت7679

بسنت حسام كمال سالم ابراهٌم7680
بسنت حسن فوزى حسن7681
بسنت طارق عبد الحمٌد رحوم7682
بسنت عبد النبى عبد الهادى محمد7683
العزٌز عبد على غرٌب بسنت7684

بسنت مجدى احمد محمد7685
بسنت محمد عبد الفتاح عبد العزٌز7686
بسنت محمد فوزى عبد الراضى7687

بسنت محمود سٌد عل7688ً

بسنت ممدوح صالح اسماعٌل7689

بسنت ٌسرى محمد محمد رمضان7690
حسانٌن محمد حسنى عادل بشرى7691

بشنونه ٌافث كرومر ٌافث7692

بشٌر ممدوح بشٌر محمد7693
بطرس خلف هللا صالح عبد هللا 7694

بالل احمد حسنى جمعه7695
بالل جمال محمود عبد الرحمن7696
بالل محمد حسنٌن السٌد7697
بهٌره محمد توفٌق محمد7698

بوال رفعت رٌاض سولاير7699

بوال رفعت فرج نجٌب7700

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى
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المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
بٌان طارق رمزى محمد7701
بٌتر اٌمن فوزى نصٌف7702

بٌتر جرجس ثابت نظٌم7703

بٌتر جرجس عادل امٌن7704
بٌتر سمٌر رشدى حكٌم7705

بٌتر عادل جابر عبادى7706

بٌتر مكرم لبٌب ابو السعد7707
بٌشوى عصام لطٌف عزٌز7708

بٌشوى عماد شكرى عٌاد7709
بٌشوى فادى فكرى جرجس7710

بٌشوى ناجى منٌر جرجس7711
بٌشوي عاطف فهلوى حنا7712

تحٌه محمد مصطفى مرسى 7713

تسنٌم احمد محمد راشد على7714

تسنٌم خالد صابر عبد العاطى7715

تغرٌد عطا مصطفى عطا7716
تقوى عبد الشافى ابو القاسم اسماعٌل7717

تقى خالد محمد محمد غانم7718

تقى رفعت سٌد احمد7719
تقى سعٌد ابراهٌم خلٌل محمد7720

تقى طارق عبد المجٌد عبد المحسن7721

تقى على عنتر عبد الوهاب7722

تقى محمد زاهى نجٌب7723

محمد سلٌمان سٌد محمد تقى7724

موافى محمد مصطفى تقى7725

على مصطفى ابراهٌم ثرٌا7726

(كوٌتى)جاسر فرٌج جاسر فرٌج      7727

جاسمٌن وحٌد صالح ابراهٌم7728
جالل محمد جالل حسن7729

جالل محمد عبدالفتاح محمد7730

جمال صبرى ٌحى محمد7731

محمد ابراهٌم عادل جمال7732

جمال محمود جمال حسن7733

جمٌله اسامه محمود عبد المعطى7734
جمٌله اٌمن محمد سلٌمان7735
جنه صالح عبد  هللا محمد حموده7736
محمد احمد السٌد الحمٌد عبد جنه7737

هللا خلف محمد خالد جهاد7738

جهاد رجب حسنى عبد الجواد متولى7739
محمد احمد طه جهاد7740

شناف ابو السٌد مسعود عادل جهاد7741

جهاد عاطف حسن على المصرى7742
الحلٌم عبد عباس الستار عبد جهاد7743

جهاد عطٌه ثابت محمد7744

جهاد غازى عبد القادر عبد العزٌز7745

جهاد محمد اسماعٌل على7746
جورجٌوس مجدى نزٌه عزمى هندى7747

جوستٌنا اٌهاب عادل مٌخائٌل7748

جون امجد عبد السٌد غبلاير7749

: الحاضرٌن عدد
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المراقب توقٌع
: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى



جون عادل ثابت فهٌم7750

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
(سودانى)جون مانٌو لوسائق لوكٌال   7751

جون مٌشٌل كوكب مجلى7752
غالى اسعد سعٌد جوٌس7753

جٌهان عاطف راتب جرٌس7754

جٌهان محمد شكرى احمد حسن7755
جٌهان محمود ثابت عبد الموجود7756
محمود سرٌع ابو نصر جٌهان7757

حاتم باسم ابوبكر عبد العلٌم7758

حاتم حسن السٌد عباس7759

حاتم رمضان عبد الهادى سالم7760

حازم ابراهٌم محمد حامد7761

حازم احمد حافظ العزب7762

حازم حمدى ابو زٌد توفٌق7763

حازم حمدى عبد العزٌز عبد المقصود7764

حازم خالد احمد ادرٌس7765
حازم خالد احمد عبد اللطٌف 7766

حازم خالد فهمى محمد7767

محمد توفٌق فواد سٌد حازم7768

حازم محمد ابو المجد طه7769

عثمان عثمان محمد حازم7770

حازم محمد ناجى محمد رشاد7771
حازم محمود احمد على7772

العجرودى محمود مدحت حازم7773

حازم نبٌل حسٌن على7774

حازم هشام حسٌن على7775

حامد احمد حامد احمد7776
حامد احمد حسٌن فرج7777

حبٌبه ابراهٌم احمد فهمى محمد7778
حبٌبه ابراهٌم حسنى عواد7779
حبٌبه احمد السٌد محمد7780
حبٌبه احمد بهجت بكر7781

حبٌبه هللا طارق محمد سٌف النصر7782
حبٌبه حسن سٌد حسن7783
حبٌبه خالد امام حسن7784

حبٌبه خالد عبد العزٌز محمد صالح7785
حبٌبه رفعت محمد عبد الحلٌم الجندى7786
حبٌبه صالح سعد محمد عبد الوهاب7787

حبٌبه عبد الباسط على شحاته عبد المجٌد7788
حبٌبه عز الدٌن محمد عبد الحمٌد نعمت هللا7789

حبٌبه عصام الدٌن محمد عبد السالم7790
ابراهٌم خلٌفه فتحى حبٌبه7791

حبٌبه فتحً محمد سٌد7792
حبٌبه مجدي عبد الفتاح حسن7793
حبٌبه محمد احمد على احمد الشبراوى7794
حبٌبه محمد محمود عبد الواحد عدوى7795
حبٌبه ولٌد حسن محمد7796
حبٌبه ٌحى عبد الراضى السٌد7797

حسام احمد السٌد اسماعٌل7798

مستجد-  انتظام-  الثالثة الفرقة وانصراف حضور كشف
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المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد
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حسام احمد عارف سلٌمان محمد7799

حسام احمد ٌحى محمود7800

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
حسام الدٌن طارق عبد العزٌز ابراهٌم7801

حسام الدٌن مٌسره حسٌن صالح7802

مٌلم خلف السٌد حسام7803

حسن على حسن حسام7804

الرحمن عبد حسن على حسن حسام7805

حسام ربٌع عٌد ربٌع7806

حسام سامى صابر عبد الكرٌم7807
حسام شعبان عبد الكرٌم على7808

حسام صالح حسن على7809
حسام على عوٌس احمد7810

محمد حسن مجدى حسام7811

حسام محمد اسماعٌل سالم7812

حجاب محسن اسماعٌل محمد حسام7813

ابراهٌم محمد انور محمد حسام7814

حسام محمد رجب حسٌن7815

حسام محمد عبد الحفٌظ السٌد7816
حسام محمد عزت عبد العظٌم7817
حسام محمد فاروق محمد السٌد7818

حسام مصطفى ابراهٌم حسن7819
حسام هانً سلٌمان عبده7820

حسن احمد حسن احمد حسٌن7821

حسن انور محمد حسن7822

حسن جمٌل حسن عطٌه7823

حسن عادل عبد هللا حسٌن 7824

حسن عزالدٌن حسن محمد بدوى7825
الفتاح عبد محمد عٌد حسن7826

حسن محمد احمد عبد الرحٌم7827

حسن محمد حسن محمدٌن7828

حسن محمد حسن مصطفى7829

حسناء جمال رمضان سالمه7830

حسناء سعٌد عبد العظٌم احمد7831

حسناء صبرى كمال هالل7832
على الوهاب عبد محمد حسناء7833

العال عبد عبده محمد حسناء7834

حسنى رماح حسنى احمد7835

حسنى محمد حسنى احمد سٌد حسن7836

حسنٌه ممدوح احمد حافظ7837

حسٌن احمد ابوالعال محمد عرفه7838

حسٌن احمد سعد حسٌن عبد الغنى7839

حسٌن السعٌد حسٌن محمد على7840

حسٌن سعٌد حسٌن محمود7841

حسٌن عزٌز سلٌمان محمود7842

الجلٌل عبد عباس عالء حسٌن7843

حسٌن على محمد عبد المعبود7844
(كوٌتى)حسٌن فاضل عباس االستاذ   7845

حسٌن فتحى حسٌن عبد الخالق7846

حسٌن كمال احمد محمد7847

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى
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موسى احمد مجدى حسٌن7848

حسٌن مجدى اسماعٌل حسٌن قاقه7849
احمد حسٌن محمد حسٌن7850

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
حسٌن مصطفى سٌد عبد المقصود7851
حسٌن موسى حسٌن موسى7852

حماده ربٌع سٌد ابراهٌم7853

(كوٌتى)حمد سالم مبارك الشقٌر       7854

ابراهٌم حمدى ابراهٌم حمدى7855

حمدى ابراهٌم مناع سالمان7856
حمزه خالد محمد سالم7857

حنان جمال محمد امام7858
حنان عبد هللا عبد الستار ابراهٌم7859
حنان على عبد الباقى احمد7860
حنان مجدى حسن حسن7861

حنان محمد ابرهٌم امام 7862

حنان هانى عادل مصطفى7863
هندى سٌد محمود اكرم حنٌن7864

حنٌن عاطف عباس على7865
خالد ابراهٌم عبد الوهاب عبد الجواد7866

بٌومى عطٌه احمد خالد7867

امٌن فخرى اشرف خالد7868

على محمد اٌهاب خالد7869

خالد جمٌل محمد الجمٌل فهٌم7870

(كوٌتى)خالد راشد دلوم محمد الدلوم  7871

خالد رمضان ناجى عبد العظٌم7872
خالد سلٌمان محمد سلٌمان7873

خالد سمٌر عبد السالم صالح7874

خالد سٌد عبد النبى عبدالمجٌد7875

خالد محمد احمد السٌد هشام7876
خالد محمد عباس محمود احمد 7877

خالد محمد عبد اللطٌف عبد اللطٌف7878
خالد محمد محمد عبد العال7879
(كوٌتى)خالد ولٌد عباس عبد الرحمن     7880
(ٌمنى  )خالد ٌحٌى على العكٌمى      7881

احمد الباسط  عبد سٌد خدٌجه7882

خدٌجه شرٌف عبد الواحد مدبولى7883
خدٌجه هاشم حسن على7884
خلود اشرف محمد عبد اللطٌف7885

خلود اٌمن جمعه بٌومى7886
خلود خالد رمضان حسن7887

توفٌق عوض خالد خلود7888

الزهرى محمد خالد خلود7889

خلود طلعت ماهر حسن7890

خلود عادل مبروك جاب هللا7891
خلود عمر محمد احمد7892

فرج ابراهٌم فارس خلود7893

خلود محمد عبد الباسط محمد7894

خلود محمد عبد الراضى رضوان7895
بهناوى حسبن على محمد خلود7896

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى
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نجم محمود محمد هشام خلود7897

دالٌا ابراهٌم محمد احمد عبد المولى7898

دالٌا اشرف سعد 7899

دالٌا اٌهاب محمد عبد المعز7900

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
دالٌا عبد الاله صالح زهران على7901
دالٌا عبد المومن سٌد على7902
دالٌا محمود عبد القوى عبد العاطى7903
(عراقٌه)دانٌه على عبد هللا على      7904

درٌه احمد عبد الرازق احمد7905
احمد عثمان جمال دعاء7906

دعاء جمعه روبى صادق7907

دعاء حمدى صبحى عبد الجواد7908
خلٌل ابراهٌم رجب دعاء7909

ابراهٌم مصطفى رضا دعاء7910

دعاء سعد احمد محمد الزعفرانى7911

العز ابو رجب صابر دعاء7912

دعاء صالح محمد محمد7913
دعاء عادل حسن داود7914

دعاء على على ابراهٌم7915

دعاء مجدى صالح ابراهٌم7916
دعاء محمد محمد حسن7917

دعاء محمود سالم امبابى7918

دعاء محمود سعٌد حسن7919
دعاء ناجح عطا عبد السالم7920
دمٌانه جمال ظرٌف ٌسى7921
دمٌانه صبرى زخارى نوار بسخرون7922
دمٌانه نظٌر جاد الكرٌم قدسى7923
احمد العظٌم عبد ابراهٌم دنٌا7924

دنٌا احمد عبد هللا محمد7925

دنٌا اسامه محمد عٌسى7926
طاحون محمد جمال دنٌا7927

دنٌا حسن رشدى حسن مدٌنه7928

دنٌا حسٌن السعٌد حسٌن7929
دنٌا حسٌن على عبد السالم7930

دنٌا رمضان عبد  السالم عٌسى7931
دنٌا سامى فرماوى احمد سالم7932
دنٌا صفوت محمد شحاته عفٌفى7933
دنٌا طه محمود االصنع7934ً

دنٌا عاطف سعٌد عبد الخالق فرج مغربى7935

دنٌا عبد المطلب احمد محمد7936

دنٌا عبدالخالق السٌد على7937

دنٌا فرٌد عزمى سالم7938
دنٌا محمد محفوظ فهٌم7939

دنٌا محمد مرسى عبد المعطى7940

دنٌا ناجى حنفى محمود7941
دنٌا نعٌم ابراهٌم الدسوقى7942
دنٌا ٌاسر سعد الدٌن احمد7943

دنٌا ٌاسر عز الدٌن محمود زعزع7944

البطران ابراهٌم دوٌدار محمد دوٌدار7945

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى
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دٌانا حسٌن عبد الستار عبد الباقى7946
دٌنا احمد عبد المنعم احمد7947

المكارم ابو قرنه احمد دٌنا7948

دٌنا السٌد على على المزٌن7949
دٌنا حسٌن مصطفى حسٌن7950

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
دٌنا رضا محمد امام7951
دٌنا شعبان رمضان عبد العزٌز7952
دٌنا عبد الحكٌم احمد متولى7953
دٌنا عبد الرازق عبد الفتاح حسن7954
دٌنا على السٌد محمد 7955

دٌنا مجدى محمود عبد الفتاح 7956

اللٌثى محمد محمد دٌنا7957

دٌنا محمد محمود البشٌر على 7958

دٌنا محمد محمود رزق احمد7959

دٌنا محمد محمود ضوه7960
دٌنا محمد مصطفً على ابراهٌم7961

دٌنا مصطفى ابو زٌد جمعه7962
دٌنا ممدوح عبده حسن7963
حسن وفقى هانى دٌنا7964

ذكٌه طلعت عبد الرحمن حسن7965

رابحه عبد الحمٌد عبد الكرٌم على7966
راقٌه مرسى عبد الكرٌم مرسى7967
رامز جمٌل نصرى عبد الكرٌم7968
رامز محمد امٌن محمد 7969

(سودانى)رامى بشٌر عبد هللا بشٌر       7970
رامى سالم بدر سالم7971
رامى وجٌه مفٌد جلد7972
رانا احمد محمود ابو زٌد7973
رانا اسامه محمد منصور عكاشه7974
هللا عبد مصطفى حسن الدٌن جمال رانا7975

بقالوه محمد محمود حسام رانا7976

رانا خالد صابر احمد7977
رانا سعٌد زكى محمد اسماعٌل7978
رانا سعٌد شحاتة شحاتة7979

محمد خلٌل المقصود  عبد سعٌد رانا7980

رانا عبد السمٌع سٌد عبد السمٌع7981
رانا عالء الدٌن حامد حماده7982
بٌومى محمد محمد رانا7983

رفاعى احمد هشام رانا7984

الشهٌد عبد ودٌع ابراهٌم راندا7985

رانٌا احمد عطا احمد7986
رانٌا اشرف سعٌد قشقوش7987
على الباسط عبد جمال رانٌا7988

رانٌا حلمى احمد مٌالد7989

رانٌا رافت سعدى عبد هللا7990

رانٌا طارق سٌد الزغبى7991
رانٌا عاطف عبد ربه محمد7992

رانٌا محمود عبد  السالم عبد الكرٌم7993
رانٌا ٌحى محمد محمد ابو عٌطه7994

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى
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راوٌة شعبان سعد حسن7995

رائد اٌهاب محمود محمد7996

رائد عبد الناصر منسوب الخولى7997

على فرٌد جابر بسٌونى رباح7998

الحمٌد عبد المجٌد عبد حاتم رجاء7999

رجب محمد عثمان ابراهٌم8000

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
امٌن فاضل السٌد رحاب8001

رحاب العزب على العزب8002

رحاب رمضان حسٌن عبد الوهاب8003
رحاب شرٌف محمد محمود8004
رحاب عمران طاهر مرسى عمران8005
رحاب كرم احمد عبد الفتاح8006
رحمه ابراهٌم سٌد محمد عوض8007
رٌاض كمال احمد رحمه8008

رحمه احمد محمد جالل8009

رحمه اكرم حسٌن هاشم8010
رحمه رضا عبد الوحٌد سٌد8011

رحمه رمضان زغلول ابراهٌم8012

رحمه رمضان محمود عبد هللا8013
رحمه سامى حسٌن صبحى مسعود8014

رحمه سعٌد سٌد على8015
رحمه سعٌد شعبان حمدان8016

رحمه سعٌد محمد دروٌش8017

رحمه شعبان ماهر محمد بٌومى8018
رحمه طاهر عبد السمٌع سلٌمان8019

رحمه عادل صالح محمد8020
رحمه عادل محمود احمد8021

رحمه عبد العاطى عبد العال محمد8022
رحمه عبد العظٌم حسن احمد8023
رحمه عبد الناصر حسٌن مصطفى8024
رحمه عربى رمضان اسماعٌل8025
محمد على عصام رحمه8026

رحمه كامل فتحى محمد النساج8027

رحمه محسن ابراهٌم على عابدٌن8028
رحمه محمود سٌد احمد8029
رحمه محمود سٌد عبد السالم8030

رحمه ناصر على عبد هللا8031
رحمه هانى سٌد مكاوى8032
سٌد سالمه هشام رحمه8033

رحمه ولٌد عبد المعتمد عبد العال8034

(سعودى)رشٌد محمد غرم هللا ال ذٌبان الغامدى 8035

رضا اشرف حسن محمد8036
رضا اشرف سعٌد جاد السعدنى8037
رضا امٌن رضى امٌن8038

رضا سعٌد درار امٌن على8039

رضا محمد عبد الوهاب عبد السالم8040

رضا محمد على محمد8041
رضوان حمدى محمد بٌومى 8042

رضوان عز العرب رضوان احمد8043

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى
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رضوى احمد رمضان زكى ابراهٌم8044
رضوى احمد مدنى رمضان عثمان8045
رضوى اشرف عبد المنعم عبد الفتاح8046

الحلٌم عبد انور رضوان رضوى8047

رضوى زكرٌا محمود محمد8048
رضوى سعٌد جودة محمد8049

السٌد محمد عادل رضوى8050

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
رضوى عبد العاطى بهجت عبد العاطى8051
رضوى عبد العزٌز عبد الفتاح محمد8052

رضوى عبد الفتاح جعفر عبد الفتاح8053

العاطى عبد منٌر عماد رضوى8054

رضوى محسن ٌسن طه8055
رضوى محمد ابو القاسم محمد8056
رضوى محمد على محمد8057

حسن النبى عبد محمد محمد رضوى8058

رضوى محمد محمد محمد سرج8059
رضوى ولٌد محمود محمد ابراهٌم8060
رغد طارق ابو الفضل ابراهٌم8061

رغده اشرف احمد حمدى8062
جرجس شوقى سامى رفعت8063

رفقه نسٌم سلٌمان سعد8064
رقٌه محمد خلٌل حسن8065

الفتاح عبد ربه عبد مصطفى رقٌه8066

رمضان احمد عبد الباسط عبد الفتاح8067
دروٌش محمد دروٌش رمضان8068

رمضان سٌد رجب ابو بكر8069

رمضان عصام رمضان محمد8070
رمضان على محمد ابراهٌم8071
رنا احمد حلمى احمد فضل هللا8072
رنا صالح امٌن مصٌلحى8073
رنا عصام عبد العزٌز عباس8074
رنا مجدى على الدٌن على سالم8075

رنا ممدوح محمد جاد8076
رنٌم احمد السعٌد على جاد8077

الخٌاط محمد بدٌر الجواد عبد رنٌم8078

على حسنى محمد رنٌم8079

ادرٌس انور رهام8080

روان احمد هاشم السٌد8081
روان حسن عاطف ابراهٌم8082
روان سعٌد احمد عبد الكرٌم8083
روان صالح عبد العاطى على8084

روان طارق عنتر عبد التواب8085
روان عصام السٌد ابو زٌد8086

روان محمد ابراهٌم محمد8087

ابراهٌم سٌد محمد روان8088

روان محمد عبد العزٌز محمد نور8089
حسن فرٌد محمد روان8090

روجٌنا ٌعقوب ابوالسعد ٌعقوب8091

روضه احمد حمدان صبره8092

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى

مستجد-  انتظام-  الثالثة الفرقة وانصراف حضور كشف

2021 / 2020 الجامعى للعام

(22لجنة )



روضه عباس فخر الدٌن متولى 8093

روضه محمد بهاء الدٌن محمد8094

هللا عبد محمد سعد منٌر روضه8095

رومانى رٌاض جاد هللا قلته8096

احمد احمد جمعه اشرف روى8097

رٌم حازم فواد محمد توفٌق8098
رٌم عبد الحمٌد سلٌمان عبده سلٌمان8099
رٌم عبده ابراهٌم سرحان8100

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
رٌم فرج محمد فرج الدالى8101

رٌنادا متولى مصطفى متولى8102

رٌهام حسن ابراهٌم حسن8103
على عزت على رٌهام8104

رٌهام محمد زكى احمد8105
عشماوى المكارم ابو مصطفى رٌهام8106

رٌهام ولٌد الدٌن خلٌل فرج8107
زمزم حسام على محمد حسانٌن8108

اسماعٌل هادى احمد زهراء8109

زهراء عبد الهادى فوزى كامل8110

زهره عبد القٌوم محمد امٌن8111
زٌاد احمد رشاد البٌطار8112
زٌاد اٌمن حامد عطٌة8113

طلعت على زكرٌا محمد جمال زٌاد8114

زٌاد رضا ابراهٌم محمد بخٌت8115
احمد محمد عادل زٌاد8116

زٌاد عالء الدٌن كمال حسنٌن8117

امٌن محمد عالء زٌاد8118

زٌاد ولٌد سٌد احمد احمد8119

احمد ٌوسف محمود ٌوسف زٌاد8120

زٌنب السٌد احمد السٌد8121
زٌنب حسن سٌد اسماعٌل8122

زٌنب حمدى حماد هالل8123

زٌنب خالد على محمد8124

زٌنب خالد فاروق صدٌق8125
زٌنب خالد محمد ٌوسف8126
ابراهٌم ٌوسف حماد رافت زٌنب8127

زٌنب سٌد محمد عبد الغنى8128
راشد ابراهٌم العزٌز عبد زٌنب8129

زٌنب عصام رجب شعراوى8130
زٌنب محمد احمد لطفى8131
زٌنب محمد السٌد زكى8132

زٌنب محمد امٌن محمود8133
زٌنب محمد فاروق محمد8134
زٌنب معوض غرٌب معوض8135

زٌنب وحٌد فاروق محمود8136

زٌنب ٌاسر محمود ابراهٌم8137
زٌنة جمال انور ابراهٌم8138

زٌنه احمد عبد المعطى احمد8139
سابٌنا سامى محمد زاٌد8140
ساره ابراهٌم عبده عبد المعطى8141

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى
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ساره ابراهٌم عمر علً سٌد8142

ساره احمد حبٌب السٌد8143
ساره احمد عبد القادر احمد8144
معوض المعز عبد احمد ساره8145

ساره احمد على اسماعٌل8146

ساره اسماعٌل السٌد على8147
ساره اشرف اسماعٌل محمد8148

ساره اشرف السٌد علوان8149
ساره السٌد بٌومى السٌد8150

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
ساره اٌمن عبد الغنى عشماوى على8151
ساره بهاء فرغلى سلٌمان8152
ساره تامر محمد اسماعٌل8153

المقصود عبد فواد محمد جالل ساره8154

ساره جمال عبد المقصود ٌوسف8155
ساره حامد على امام8156
ساره حسٌن فهمى احمد8157

ساره حماده غالب عٌد8158
ساره حمدى فتحى ٌوسف8159
ساره رضا عبد العزٌز سٌد8160
ساره رمضان عبد العزٌز محمود8161

ساره زكرٌا ابراهٌم على8162
ساره سعٌد فواد محمد8163
ساره سٌد جمعه محمد سالمه8164

ساره سٌد عبد الرازق محمود طه8165
ساره طارق جالل محمد موسى8166

السٌد محمد طارق ساره8167

خلٌفه سٌد بٌومى مصطفى طه ساره8168

ساره عاطف احمد على رشوان8169
ساره عاطف عطٌه عطٌه متولى8170

ساره عاطف عمر محمد على8171

ساره عبد العزٌز محمد حسن عٌسى8172
ساره عزت رجب عبد اللطٌف8173

بدوى فضل عصام ساره8174

محمود محمد كمال ساره8175

ساره محمد ابراهٌم على 8176

ساره محمد السٌد محمد8177

ساره محمد حسٌن عبد الغنى8178
ساره محمد عبد الحمٌد ابو زٌد8179

ساره محمد عبد القادر دسوقى8180

ساره مختار عبد المنعم محمد8181

حسانٌن دروٌش نبٌل ساره8182

ساره نبٌل عبد العظٌم جوده حسٌن8183

ساره نشأت محمود عبد العزٌز8184

ساره ولٌد صالح حسن عبد الفتاح8185

سالم احمد سامى محمد8186

سالمه رضا عبد الوحٌد سٌد8187

سالى سعٌد صبحى حسٌن8188
سالى محمود مصطفى محمد8189

سامح حافظ محمد حافظ8190

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى
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سامح عالء نور الدٌن جوده8191

سامى رمضان سعد فرج8192
سامٌه حسن ابراهٌم محمد8193
ساهر جمال عبد المنعم طه8194

 (سودانى)سبت شاب واندلو          8195

ستٌفن نبٌل شنوده شاكر8196

سحر سعد حسن عبد الرحمن8197
سحر عالء حسن على ابراهٌم8198
محمد الشربٌنى احمد سعاد8199

سعاد على عبد الفتاح على8200

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
هللا عبد محمد كمال محمد سعاد8201

سعد اشرف سعد ابو طالب طوخى8202

سعد محمد سعد ابراهٌم8203

سعٌد احمد محمود احمد8204

سعٌد شرٌف سعٌد متولى8205

سعٌد عماد سعٌد محمد عوٌس رحومه8206

عرٌبى الحلٌم عبد التواب عبد سالمه8207

سلسبٌل موسى محمد الحساٌنة8208

سلمى ابو بكر محمد عبد المطلب السٌد8209
سلمى احمد سٌد سلٌمان8210
سلمى جمال سعد على8211
سلمى حسٌن احمد عبد هللا 8212

الجارحى محمد شافعى حمدى سلمى8213

سلمى رمضان عٌد عبد الرحٌم8214
مصطفى رشاد سامى سلمى8215

سلمى سامً حسن محمد8216
احمد محمود سٌد سلمى8217

سلمى شعبان عبد  المعطى محمد ٌوسف8218
حسنى محمد طارق سلمى8219

سلمى عمرو سعٌد محمد8220

سلمى محمد بدرى عطا محمد8221

سلمى محمد بركات سلٌم8222

سلمى محمد حسن نصر8223
سلمى محمد حسٌن محمود حسٌن8224
سلمى محمد عوٌس عبد القادر8225
سلمى محمود ربٌع سعد8226
سلمى محمود نور الدٌن امام محمود8227

سلمى نمر احمد زٌن ابو الٌزٌد8228

سلمى هشام عبد العزٌز محمد8229
العلٌمى محمد هشام سلمى8230

فرحات صالح اسامه سلوى8231

سلوى خالد عبد ربه غرٌب 8232

سما محمد احمد بدوى8233

سماء سٌد محمد عبدالمحسن8234

سماء على ابو الفتوح سٌد8235

سماح انور سلٌم حامد8236

هللا عبد عٌد اٌمن سماح8237

مرتضى هللا فتح اشرف سمر8238

سمر سٌد احمد عبد هللا8239

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد
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سمر عماد فاروق احمد8240

رضوان محمود طلبه كرم سمر8241

عطٌه حامد المعطى عبد سمٌحه8242

محمد فاروق محمد سمٌحه8243

سمٌر سٌد رشدى سٌد8244

سمٌره احمد ابوزٌد نور الدٌن8245

سمٌه ابراهٌم محمد حسن احمد8246

سمٌه كرم محمود احمد8247
سمٌه محمد ابراهٌم محمد الجداوى8248
محمد سعٌد احمد سناء8249

فهمى محمد سمٌر احمد سناء8250

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
حسن فواد احمد سندس8251

عجمى حمدى سندس8252

سندس شوقى سعٌد عبد الحلٌم8253
سندس محمد كامل احمد محمود8254

موسى محروس محمد محمود سندس8255

سندس ٌاسر انور على8256
محمد اللطٌف عبد ٌاسر سها8257

حسن الحلٌم عبد سعد سهٌر8258

السعود ابو النوبى سٌد سهٌله8259

سهٌله طارق احمد احمد محمد8260
شعبان فتحى طارق سهٌله8261

معبد محمد السعٌد محمد سهٌله8262

سهٌله محمد عبدهللا محمد عقبى8263

الخٌر عبد محمد على محمد سهٌله8264

سهٌله محمود محمد محمود8265
محمد سلٌمان التواب عبد سٌد8266

سٌد عبد الناصر احمد معوض8267
سٌد محمد سٌد حسن8268
سٌد محمد عبد العزٌز ابو سرٌع8269
المهدى محمد نبوى سٌد8270

سٌده اشرف عبد الفتاح عبد الفتاح8271
سٌره شعبان محمد عوض8272

الرحٌم عبد ابراهٌم شعبان الدٌن سٌف8273

سٌف الدٌن محمد مختار منصور8274
سٌف الدٌن ناصر محمد احمد على 8275

سٌف حسام الدٌن جمٌل مصطفى 8276

سٌف شرٌف مرسى احمد8277

سٌف عالء الدٌن المٌدانى طه8278

سٌف محمد فواد احمد8279
سٌفٌن ممدوح كمٌل مسعود 8280

امٌن مالك مكرم سٌلفٌا8281

سٌمون جرجس فواد شنوده8282

شادى جمال سالم حافظ8283
شادى حسن صدٌق مصرى8284

شادى عصام عبد المنعم خلٌل حسن8285

شادٌه اكرامى جمٌل عبد الرازق8286

شافعى بدوى شافعى عبد التواب8287

شاكر حسٌن شاكر عبد ربه8288

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد
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شاهر حسٌن رمزى مراد8289

شاهر وحٌد حامد رشدى8290

شاهنده حسام حلمى محمد8291

شدا هانى ممدوح محمد8292

شرف الدٌن محمد شرف الدٌن عٌسى8293
شروق اشرف احمد منصور القبالوى8294

شروق اشرف بكر حسن8295

شروق اشرف سٌد احمد احمد8296

شروق انور عباس اسماعٌل8297

شروق حسن محمد خطاب8298
سلٌمان العظٌم عبد خالد شروق8299

العزٌز عبد فتحى خالد شروق8300

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
شروق سامى سلٌمان عبد الجواد8301
شروق طلعت عبد الفتاح محمد الزهرى8302

شروق عبد الرحٌم محمد عبد الرحٌم8303
شروق عبد هللا عبد الهادى  حسن8304

شروق عبد المجٌد عبد القادر عبد المجٌد8305
شروق عمرو حسن اسماعٌل8306
شروق عواد السعٌد محمد محمد8307
شروق محمد رجب سٌد8308

الحطاب ابراهٌم عبده محمد شروق8309

شروق محمد هشام ابراهٌم8310
شروق مدحت محمد مبروك8311

شروق هانى مصطفى  زاٌد8312

شرٌف ابو الٌزٌد على على عبد العزٌز8313

شرٌف اشرف محمد احمد كمال8314

شرٌف الفى عبد هللا احمد8315

الشامى محمد احمد رووف شرٌف8316

شرٌف سمٌر منصور خلٌل8317

 المحالوى ابراهٌم ذكى عادل شرٌف8318

شرٌف منشاوى سٌد منشاوى 8319

شرٌن سعٌد عٌد محمد على8320
شرٌهان احمد على احمد حسن8321
شمس ابراهٌم محمود متولى8322

شمس الدٌن رمضان احمد محمود8323

شهاب الدٌن محمد محمود محمد السٌد8324

شهاب اٌهاب محمد محمد ابراهٌم8325
شهاب عالء الدٌن محمود محمد8326

شهاب عمرو سٌد سالمه8327

شهاب كرم محمدى زكى8328

شهاب ٌثرب سعٌد ذكى8329
شهد مسعد شوقى عبده8330

شٌرٌن احمد عبد الحلٌم متولى8331

شٌرٌن حسن محمد حسن8332

شٌرٌن رضا سعٌد راضى8333

سلٌمان موسى ابراهٌم شٌماء8334

شٌماء احمد هاشم عبد العال8335
محمد حسن اشرف شٌماء8336

عوٌس حسن جمال شٌماء8337

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى
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ابراهٌم عطٌفى حسن شٌماء8338

شٌماء حسنى كمال عبد الرحمن8339
شٌماء حسٌن على حسٌن8340

شٌماء حمدى سٌد عطوه8341

شٌماء ربٌع دٌاب السٌد8342
شٌماء سٌد صدٌق خلٌل8343
شٌماء سٌد محمد سٌد8344

شٌماء صبحى محمود عبد السٌد8345
شٌماء عبٌد سٌد عبٌد8346
شٌماء عصام زٌنهم كامل8347
شٌماء محمد ابراهٌم بدر8348
محمد احمد محمد شٌماء8349

شٌماء محمد صابر عبد الفتاح8350

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
شٌماء محمد عبد النبى محمد عماره8351
شٌماء محمد فواد محمد8352

شٌماء محمود بخٌت محمد8353

شٌماء محمود عبد هللا محمد8354
شٌماء محمود محمود على 8355

صابرٌن امٌر فهمى عطٌه8356

صابرٌن فتحً محمد احمد محمد8357

صابرٌن محمد سٌد محمد على8358
صافٌناز عامر نصر عامر ابو الدهب8359
صالح احمد ابراهٌم محمد 8360

(سودانى)صباح صابر محجوب         8361
صباح عبد التواب عبد المقصود احمد8362

صبحى حسٌن صبحى عبد الخالق8363

صبرى جمال صبرى رشوان8364

صبرى على عبد الهادى على8365

صبرى ٌوسف الدٌب محمد8366
صفاء رشدى سٌد محمود8367
صالح احمد صالح اسماعٌل8368

صالح الدٌن طارق صالح الدٌن عبد العزٌز8369

حامد محمد حامد صالح8370

مصطفى الدٌن صالح طارق صالح8371

صالح محمد صالح  الدٌن صبره8372

(كوٌتى)صمود عادل عبد الرحمن الكندرى 8373

(كوٌتى)ضارى جابر نزال مجبل العازمى 8374

(كوٌتى)ضارى خلٌفه الخالدى               8375

ضحى اشرف السٌد عبد الجواد8376

ضحى حسٌن على عبد الرحمن8377

خلٌل الرحٌم عبد النجار خالد ضحى8378

ضحى عبد المقصود سٌد عبد المقصود البوصٌرى8379

ضحى عماد ابو اللٌل ٌوسف8380

احمد الخالق عبد محمد ضحى8381

ضحً عبد المطلب عبد الاله عبد المطلب8382

ضحً عصام محمود عبد الحمٌد8383

طارق حسٌن محمد عبد العزٌز8384

امٌن فرغل خلٌفه طارق8385

طارق مجدى احمد مرسى8386

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد
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طارق محمد احمد على8387

طارق محمد محمد حمزه8388
محمد المجٌد عبد محمود طارق8389

سٌد محمد اشرف طاهر8390

طه حلمى محمد فرج8391

خلٌل طه هللا عبد طه8392

محمد حسنٌن محمود طه8393

طه ولٌد نجٌب احمد حماد8394

عادل اسامه محمد محمد8395

الغفار عبد زكى امام عادل8396

محمد محمود خلف محمد عادل8397

عادل محمد فاروق محمد شتا8398

عاشور محمود عاشور محمود8399
عاصم خالد عبد القادر سٌد8400

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
محمد على سمٌر عاصم8401

عاصم عالء على عبد البارى8402

عاطف ربٌع بدوى عامر8403
عاطف عطٌه مهدى السٌد8404
عاطف عالء محمد حافظ8405
عالٌه محمد عبده امام8406
جاد محمد عادل عامر8407

عاٌده عصام الهادى سعٌد8408
عائشه ابراهٌم ٌسن محمد8409
عائشه الحسٌنى ابراهٌم الحسٌنى8410
عوٌضه محمد عوٌضه عثمان عائشه8411

عائشه فرج محمد حلمى رٌاض8412
عباس عزت عباس ابراهٌم8413
عبد الجواد اشرف عبد الجواد جاد الرب8414

عبد الحلٌم ثابت عبد الحلٌم 8415

عبد الحمٌد احمد عبد الحمٌد عبد الرحٌم8416

عبد الحمٌد بهنساوى عبد الحمٌد عبد العال8417
عبد الحمٌد حسن عبد الحمٌد عبد العال عارف8418
عبد الحمٌد خلف عبد الحمٌد محمد8419

عبد الحمٌد ٌاسر ابو رحاب عبد الحمٌد8420

عبد الرازق سٌد عبد الرازق همام8421
روٌشد دبوس ابراهٌم الرحمن عبد8422

عبد الرحمن ابراهٌم دسوقى مبروك8423
عبد الرحمن ابراهٌم عبد الرحمن احمد8424
عبد الرحمن احمد حمدان احمد8425

عبد الرحمن احمد سعٌد عبد العال8426

احمد الستار عبد احمد الرحمن عبد8427

عبد الرحمن احمد عوٌس محمد8428

عبد الرحمن احمد محمد ابراهٌم8429

عبد الرحمن احمد محمد حسٌن8430

عبد الرحمن اسامه محمد عبد الموجود8431

عبد الرحمن اسماعٌل ابراهٌم محمد8432

عبد الرحمن اشرف محمد سٌف محمد8433
عبد الرحمن اشرف محمود عباس8434

عبد الرحمن اكرم محمد ماهر8435

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع
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عبد الرحمن اٌمن على ابراهٌم8436

عبد الرحمن تامر احمد فواد ابراهٌم الدسوقى8437
عبد الرحمن جمال احمد صالح8438

عبد الرحمن حلمى جابر حسن الهلوتى8439

عبد الرحمن حمد جابر عبد الحفٌظ8440

عبد الرحمن خالد محمد موسى8441

عبد الرحمن راشد فاروق راشد شلبى8442

العزٌز عبد عطٌه رجب الرحمن عبد8443

عبد الرحمن رضا سلٌمان 8444

عبد الرحمن رضا عبوده امٌن8445

عبد الرحمن سامى جمعة محمد8446

عثمان محمد عثمان سعٌد الرحمن عبد8447

على سلٌمان ذكى سٌد الرحمن عبد8448

عبده محمد سٌد الرحمن عبد8449

عبد الرحمن شرف الدٌن ذكى ابراهٌم على8450

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
احمد احمد شرٌف الرحمن عبد8451

عبد الرحمن صالح عبد الرحمن محمد8452
جمعه الوهاب عبد صرحان الرحمن عبد8453

عبد الرحمن طارق عبد الرحمن عواد مصطفى8454
عبد الرحمن عابد ادهم محمد8455

عبد الرحمن عادل جالل احمد 8456

عبد الرحمن عادل عبد المتجلى عبد هللا8457
عبد الرحمن عادل فاروق احمد8458

عبد الرحمن عادل محروس السٌد8459

عبد الرحمن عادل ناجى محمد8460

هللا عبد احمد عاطف الرحمن عبد8461

عبد الرحمن عاطف عبد العال احمد8462
عبد الرحمن عبد الحمٌد صالح عبد الحمٌد8463
عبد الرحمن عبد الرزاق احمد حسنٌن8464

عبد الرحمن عبد الناصر على ابراهٌم8465

عبد الرحمن عالء الدٌن عبد الرحمن حسن السٌد8466

العٌسوى ربه عبد الدٌن عالء الرحمن عبد8467

محمد جمعه على الرحمن عبد8468

على عامر على الرحمن عبد8469

عبد الرحمن عماد ابراهٌم شحاته8470

(كوٌتى)عبد الرحمن عمر فرج العمٌرى   8471

عبد الرحمن عمرو طاهر حفنى احمد8472

عبد الرحمن عمرو عاطف عبد الحمٌد8473
عبد الرحمن عٌد حمد عبد المنطلب8474

عبد الرحمن فتحى فتحى عبد هللا8475

عبد الرحمن فضل رمزى فضل عبد الرحمن8476

محمد احمد فهمى الرحمن عبد8477

عبد الرحمن كرم الدٌن كمال السباعى8478
محمد راضى كمال الرحمن عبد8479

جبرٌل احمد محمد الرحمن عبد8480

عبد الرحمن محمد احمد حسن8481

عبد الرحمن محمد احمد شحاته8482

عبد الرحمن محمد بٌومى عمر مصطفى8483
(كوٌتى)   جاسم محمد الرحمن عبد8484

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى
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عبد الرحمن محمد زٌنهم عبد السالم8485

عبد الرحمن محمد سعٌد محمد8486
عبد الرحمن محمد سٌد عبد القادر8487
عبد الرحمن محمد عاصم عبد الحكٌم8488

عبد الرحمن محمد عبد الجواد محمد8489

(سعودى)عبد الرحمن محمد فهد القحطانى  8490

عبد الرحمن محمد محمد اسماعٌل8491

عبد الرحمن محمد محمد السٌد8492
عبد الرحمن محمد محمود محمد محمود8493

عبد الرحمن محمود عبد الفتاح محمد8494

عبد الرحمن محمود عبد القوى شبل8495

عبد الرحمن مصطفى مصطفى ابراهٌم8496

عبد الرحمن ممدوح علٌوه همام علٌوه8497

عبد الرحمن منٌر سٌد عبد العال 8498

عبد الرحمن ناصر عبد الكرٌم تغٌان8499

عبد الرحمن هشام محمد سٌد8500

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
عبد الرحمن وائل عبد الحمٌد 8501

عبد الرحمن ٌحٌى سٌد داود8502
عبد العزٌز محمد عبد العزٌز على8503
عبد العظٌم على حسن على الغنام8504
الحمد ابو الفتاح عبد النمٌرى الفتاح عبد8505

(كوٌتى)عبد اللطٌف انور اكعٌد       8506

عبد هللا احمد خلف على8507

عبد هللا احمد عبد المنعم خلٌل8508

عبد هللا احمد فرج محروس محمد8509

عبد هللا احمد فهمى عبد الوهاب8510

عبد هللا احمد محمد سلٌم 8511

عبد هللا اشرف محمد عبد الداٌم8512

(كوٌتى)عبد هللا انور عبد هللا سند محمد    8513

عبد هللا جاد عبد هللا السٌد8514

عبد هللا جمال احمد عبد هللا خالف8515

عبد هللا جمال عبد الرحمن حموده سالم8516

عبد هللا جمال عبد هللا على8517

حسن عز حسنى هللا عبد8518

محمود مصطفى حسنى هللا عبد8519

عبد هللا حمدى سٌد اسماعٌل 8520

عبد هللا خالد عبد هللا الغرٌب8521

عبد هللا راضى حسٌن المصرى8522

 احمد سٌد رشاد هللا عبد8523

(سعودى)عبد هللا شافى سالم ال شافى      8524

عبد هللا صالح محمد غرٌب8525

عبد هللا صبرى عبد الحمٌد 8526

عبد هللا عادل عبد هللا على8527
عبد هللا عبد الغفار عٌسوى عبد الحفٌظ8528
عبد هللا عزت عبد العزٌز محمد 8529

عبد هللا عالء الدٌن محمد متولى على8530

عبد هللا على عبد هللا اسماعٌل محمد8531

(كوٌتى)عبد هللا فهد عبد هللا العبٌد     8532

عبد هللا كامل ٌوسف محمد8533

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى
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عبد هللا كرم سٌد معوض8534

عبد هللا مجدى عبد هللا ابو عٌد8535

عبد هللا محسن حمزه قطب ابراهٌم8536

عبد هللا محمد عبد الرحمن عبد العظٌم8537

عبد هللا محمد عبد المنعم خمٌس8538
(سعودى)عبد هللا محمد فهد القحطانى 8539

عبد هللا محمد مصطفى محمود8540
عبد هللا محمود احمد محمد8541
عبد هللا محمود عبد العال عبد العال8542

غنٌم ابراهٌم هللا عبد مصطفى هللا عبد8543

 النصر ابو محمد مصطفى هللا عبد8544

عبد هللا مصطفى محمد عبد الرازق8545

احمد زغلول ناصر هللا عبد8546

عبد هللا ناصر عبد هللا دٌاب8547

عبد هللا نبٌل عبد هللا عبد الحمٌد8548

عبد هللا هشام توفٌق دٌب8549
عبد هللا هشام عبد الرازق غرٌب8550

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
عبد المجٌد حسن عبد المجٌد عبٌدو8551

عبد المجٌد خالد عبد المجٌد محمد8552
احمد المجٌد عبد محمد المجٌد عبد8553

عبد المنعم هشام عبد المنعم احمد8554

عبد الواحد محمود رضا محمد عبد الواحد عبد العلٌم8555
عبد الوهاب ابراهٌم محمد محمود8556

عبد الوهاب عصام عبد الوهاب عبد اللطٌف8557

احمد محمد احمد عبٌر8558

عثمان سعد عبد  الحمٌد رضوان8559
عدلى ناجح فاروق عدلى8560

عراقى سٌد مصطفى عراقى8561

 سالم حسن اشرف الدٌن عز8562

محمد حسن اٌمن الدٌن عز8563

محمد احمد محمد الدٌن عز8564

عزٌزة محمود عبد اللطٌف السٌد 8565

عزٌزه محمد عبد المعتمد محمد8566

عصام خالد خلٌل سعٌد 8567

التواب عبد مصطفى هاشم عصام8568

عفاف ادهم احمد عبد الرازق8569

عال حسٌن عبد الفتاح محمد8570
عال رمضان على ٌوسف خلٌل8571

عال عاصم قابٌل على8572
عال عبد هللا عبد المحسن ذكر هللا8573
عال عوٌس كمال صادق8574
محمد رمضان محمود عال8575

عالء الدٌن احمد عبد النبى على اسماعٌل8576
عالء حسٌن على عبد التواب8577

عالء سعٌد عبد الكرٌم امام8578
عثمان محمد احمد عثمان عالء8579

عالء محمد عبد الرازق قطب8580
عالء محمد محمد عبده8581

عالء هشام محمد محمد8582

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى
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على ابراهٌم زكى حسٌن8583
على ابو الٌزٌد على محمد 8584

المنصف عبد على اشرف على8585

غطاس موسى اشرف على8586

على الشحات عبد هللا الزناتى8587

على حسٌن محمد عسران8588

على المنعم عبد خالد على8589

على سعٌد محمد سٌد8590

على شرٌف على اسماعٌل8591

على صالح الدٌن على مصطفى8592

محمود على عادل على8593

على عزام محمد على8594

على عصام حسنً على عطٌه8595

حجازى محمد على على8596

محمد محمود محسن على8597

محمد الحفٌظ عبد اسماعٌل محمد على8598

القادر عبد سٌد محمد على8599

على محمد عبد الفتاح محمد بدوى8600

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
الصاوى على محمد على8601

على محمد على محمد8602
على محمد علً محمد محمد8603

على محمد فاروق ٌوسف بٌاض8604

فرحان احمد محمود على8605

على ٌحى خلٌفه خمٌس8606

على ٌحى على محمد 8607

علٌاء عٌد على عٌد8608
علٌاء محمد احمد الزمر8609
علٌه ممدوح عبد الرحٌم على8610
عماد حامد سٌد احمد عطفى8611

عمار محمد غالب على حسن8612

عمار محمود محمد عبد العاطى8613

عمار ٌاسر محمد محمود محمد المصرى8614

عمر ابراهٌم محمد ابراهٌم8615

عمر ابو طالب عٌسى خلٌل8616

عمر احمد عبد المعبود احمد8617

عمر احمد كساب سٌد8618

عمر احمد مصطفى عبد الرحٌم8619

عمر اٌمن حسنى محمد8620

عمر اٌهاب االلفى محمد حندوسه8621

عمر جمال عبد الرازق رضوان8622

عمر جمال محمد محمد الشاذلى8623

عمر حسام الدٌن احمد جمال8624
عمر حسن احمد حسٌن8625

عمر حسن عبد الرحمن محمد8626

عمر خالد محمد خالد صبٌح8627
عمر خالد مصطفى مرسى8628

عمر خالد نٌازى عبد الحلٌم8629

عمر سلٌمان عبد النبى عبد العال8630

عمر سٌد عمر محمد8631

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى
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عمر سٌد محمود على8632
عمر عادل عبد المنعم محمد8633

عمر عادل محمد حسن8634
محمد الرحٌم عبد عاٌد عمر8635

عمر عبد الحً مصطفى عبد الح8636ً

عمر عبد الرحمن رمضان محمد محمد غٌاض8637
عمر عبد السالم احمد محمد8638

عمر عبد السالم حامد احمد ابو بكر8639

عمر عبد السالم محمد احمد8640
عمر عبد المنعم عمر هرٌدى8641
عمر عبد الواحد عبد التواب قرنى8642

عمر عبدالرحمن عمر محمود8643

عمر عزب ابراهٌم عزب ابو زٌد8644

عمر عطٌه محمد عبد الحمٌد8645

عمر عالء احمد محمد8646

عمر فتحى ابو الحمد محمد8647

 ٌونس ابراهٌم مجدى عمر8648

عمر مجدى صابر عبد الباقى8649

عمر محسن فتحى عبد العظٌم8650

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
عمر محمد اسماعٌل عبد هللا محمد8651

عمر محمد حسن احمد8652

عمر محمد حلمى عبد العزٌز8653
عمر محمد سعد محمد8654
عمر محمد سعٌد حسن8655
عمر محمد سلٌم حسن8656
على سٌد محمد عمر8657

عمر محمد صبرى احمد عبد التواب8658
عمر محمد عبد الحمٌد السٌد8659
عمر محمد عبد الرحمن عبد السالم محمد8660

عمر محمد عبد هللا عبد الاله8661

عمر محمد عمر محمود8662
عمر محمد مكٌن ابو السعود8663

عمر محمد نظٌر سٌد عبد هللا8664

عمر محمد ٌحٌى حلمى امام8665
احمد حسٌن محمود عمر8666

حسٌن السالم عبد كمال محمود عمر8667

عمر مصطفى عبد الرحٌم مصطفى8668
عمر مكروم عبد المعتمد عبد النظٌر8669

عمر هادى حسٌن احمد نهار8670
محمد سٌد اسامه عمرو8671

عمرو جالل شحات قرنى8672
عمرو جمٌل جمال على8673

عمرو رجب عبد العزٌز عبد الفتاح8674

محمد السٌد سالم عمرو8675

عمرو شعبان طنطاوى عرٌان8676

عمرو طلعت عبد المعطى حامد8677
عمرو عبد السالم حماد احمد8678

عمرو عبد المحسن خلٌل سٌد8679
عمرو عبد الناصر كمال الدٌن سٌد الخولى8680

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى
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عمرو عالء الدٌن محمد حسن8681
عمرو عالء عبد العزٌز احمد8682

عمرو على ابراهٌم محمود8683

عمرو فتحى عبد الحى حسن8684
عمرو كارم عٌد سالم8685
عمرو كمال الدٌن السٌد عبد الرحمن8686

عمرو محمد حسن عبد الرحٌم8687

عمرو محمد محمود عبد المقصود8688
عمرو محمود عادل محمود8689

عمرو مصطفى شحاته احمد8690

على ابراهٌم طه مصطفى عمرو8691

عمرو ناصر عبد الفتاح صالح8692

عمرو هاشم السٌد على8693
عنٌات داود على السٌد8694

عهود محمد صبرى عمرو جمعه8695

عٌد مصطفى عٌد مصطفى8696
(سعودى)عٌسى منزل نافع الحرب    8697

غاده اشرف هالل محمود8698
غاده شحاته بكر السٌد8699

غاده على محمد عبد الغنى8700

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
(سورٌا)غزل ماهر ابراهٌم نقاشه    8701

الجوهرى حمدى محمد غفران8702

فاتن طارق جابر محمد8703
فاتن طارق محمد عبد هللا محمد8704

فاتن عزت رشدى بٌومى اسماعٌل8705

فاتن فوزى السٌد ابو العال8706
فاتن محمد عباس احمد حسن8707

فادى برتى مراد شنوده8708
فادى حسام الدٌن حسنى فهمى8709
فادى سعٌد عبد السٌد وهبه8710

كامل عطٌه كرٌم فادى8711

فادى مجدى فاروق عبد المتجلى 8712

فادى محسن راشد منصور8713

فارس جمال سمان احمد8714

احمد محمود جمال فارس8715

فارس سلٌم فهد حاطوم8716

فارس سٌد محمد شاكر8717

فارس عبد البارى محمود على8718

فاروق ٌسٌن فاروق عزٌز8719

فاطمه احمد جمعه الباز8720

فاطمه احمد عبد الوهاب على زٌد8721
فاطمه احمد عبده ابراهٌم8722
فاطمه احمد ٌوسف احمد8723
فاطمه اسامه عبد هللا محمد ٌوسف مرعى8724

السٌد همام احمد الزهراء فاطمه8725

فاطمه الزهراء كمال بشٌر صالح عبده8726
فاطمه الزهراء محمد حسن ملٌجى8727

فاطمه جابر محمد مجاهد8728

فاطمه حسن جابر حنفى 8729

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد
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فاطمه حسن عٌد حسن8730

فاطمه حسن فتحى بٌومى الشناوى8731
فاطمه حسن كامل عبد هللا8732
فاطمه حسن محمود محمد8733

فاطمه خالد شعبان محمد8734
فاطمه دسوقى امام عبد العال8735
فاطمه دسوقى بٌومى دسوقى8736

فاطمه سالم حسٌن عباس8737

فاطمه سالم سٌد صادق8738
فاطمه سعٌد احمد محمد جاد هللا8739
فاطمه سالمه عبد الرازق عبد العاطى8740
فاطمه سلٌمان توفٌق محمد8741
فاطمه سٌد محمد السٌد8742

فاطمه شحات ثابت ابو الحسن8743
فاطمه شرٌف فاروق محمد8744
فاطمه عادل محمد حسن8745
فاطمه عادل محمود طه8746

فاطمه عادل محمود محمد سوٌلم8747

فاطمه عبد السالم حسٌن عبد السالم8748

فاطمه على ابوالحارث حفنى8749

فاطمه علً ابراهٌم محمد على8750

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
فاطمه عماد محمد شعبان8751

فاطمه عمر عاشور شرف8752
فاطمه كامل احمد على8753

فاطمه كرم عبد الستار حسان8754
فاطمه مجدى عمر محمد8755
فاطمه محمد حسن السٌد8756
فاطمه محمد صالح الدٌن على عبد العال8757

فاطمه محمد صالح الدٌن محمد اسماعٌل8758

فاطمه محمد عبد الجلٌل محمد8759

فاطمه محمد عبد الحمٌد عبد الرحمن8760
فاطمه محمد عبد الستار محمد8761
فاطمه محمد عبد هللا عطا8762
فاطمه محمد كوردى مصطفى8763
فاطمه محمد محمد علم الدٌن 8764

فاطمه محمود شعبان حسن8765

فاطمه مسعد عبد الجلٌل محمد8766
فاطمه منتصر عزت عبد الحمٌد8767
رسالن على رسالن منٌر فاطمه8768

فاٌزه حسام احمد محجوب8769
فبرونٌا ٌوحنا ظرٌف داود8770

فرح احمد صالح سٌد عفٌفى8771
فرح شرٌف شحاته8772
فرحه سٌد عوٌس محمد8773
فلاير اٌمن عبد الخالق محمود8774

فلاير عٌد محمود احمد سعٌد8775

عبٌد امام ٌوسف محمد فرٌده8776

فضل انور فضل احمد8777
فهد اٌهاب محمد طه8778
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فهد طلعت ابراهٌم غزال8779

(كوٌتى)فهد عبد هللا احمد على       8780

فهد عالء الدٌن كمال محمد8781

فهد محمد محمد ابراهٌم8782
زوٌد على فواد طارق فواد8783

فواد فرٌد محمد محمد الصٌاد8784

فوقٌه رضا رزق عبد العزٌز8785

فٌروز احمد حلمى هاشم شٌبه8786
فٌروز سٌد صادق محمد8787
فٌروز عبد المحسن على عبد العال8788
فٌرونٌا مدحت عٌاد نمر8789

فٌوال صابر فاروق شحاته8790
فٌوال عاطف حلمى سلٌمان8791
فٌوال كرم نصرى مجاهد عطا هللا8792

قاسم عدلى ابو القاسم الشرقاوى8793
كارولٌن سامى ادٌب جرجس8794
لطٌف شكرى ماجد كارولٌن8795

كارولٌن هانى رشاد السٌد8796
كارٌن محروس انٌس امٌن8797
احمد صدٌق خالد كاظم8798

كامل ابراهٌم كامل الشامى8799
كرار عٌسى كرار موسى8800

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
كرستٌنا جمال انٌس مرزوق8801
احمد الشافى عبد الدٌن تاج كرم8802

كرٌستٌن ماهر حنا حنٌن قلته8803
كرٌم ابو العال فرغلى ابو العال8804

كرٌم احمد السٌد محمد8805

احمد هللا عبد احمد كرٌم8806

كرٌم اسامه عبد الروف السٌد8807
كرٌم اشرف السٌد محمود على8808

كرٌم اٌمن سٌد عبد العزٌز8809

كرٌم اٌهاب السٌد احمد8810

كرٌم جمال سالم ابراهٌم8811

سلٌم الحلٌم عبد فوزى جمال كرٌم8812

ٌوسف محمود رمضان كرٌم8813

كرٌم سامى امٌن على الغالى8814
كرٌم صابر احمد على8815

كرٌم صالح محمد احمد الهوارى8816

البردٌنى محمد محمد طارق كرٌم8817

كرٌم عبد السمٌع عبد الفتاح خالف8818

كرٌم عبد الفتاح احمد رمضان رضوان8819
كرٌم عبد الوهاب عبد الكرٌم 8820

كرٌم عز الدٌن عبد الهادى السٌد8821

كرٌم عصام محمد شحات سلٌمان8822

كرٌم عماد عزت عباس8823
كرٌم عٌد محمود على8824

كرٌم فتحى عبد العاطى محمد8825

كرٌم فرحات حامد احمد8826
كرٌم محمد احمد عبد هللا ابوعاصى8827
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كرٌم محمد توفٌق ابراهٌم8828

كرٌم محمد حسٌن على8829

احمد شعبان محمد كرٌم8830

احمد رمضان نادى كرٌم8831

كرٌم ٌاسر عبد العزٌز حافظ8832
كرٌم ٌاسر ٌسرى ابو الرٌش8833

كرٌم ٌزٌد محمد نبٌه النظامى8834

كرٌمان كرم احمد محمد8835
كرٌمان محمد الحسن قاسم8836
كرٌمه خالد محمد صالح8837
كرٌمه شعبان محمد محمد 8838

صالح احمد كامل كرٌمه8839

كمال هاشم محمد هاشم8840

كوثر حموده احمد شبٌب8841
كٌرلس اشرف انور غبلاير8842
كٌرلس بطرس شانودى بخٌت8843

كٌرلس خالد حلمى عٌاد8844
كٌرلس رشدى زاخر خلٌل 8845

كٌرلس سامى صالح العبد8846
كٌرلس سلطان رمزى لمعى8847

كٌرلس صبرى فخرى كامل8848

كٌرلس عاطف بشرى حبٌب8849
كٌرلس عاٌد عٌاد رزق8850

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
كٌرلس فاٌز زخارى شحات8851

كٌرلس ممدوح عطا خلٌل8852

كٌرلس مٌمى روحى كامل8853

كٌرلس مٌنا فخرى مٌنا8854

كٌرلس نبٌل سعد سعٌد8855

هللا عوض صالح ٌسرى كٌرلس8856

(كوٌتى )الفى عبد هللا الفى شالل      8857
المٌس صالح الدٌن محمد سالم8858
لبنى طارق جمعه حسن8859

 مسعد لطفى عماد لطفى8860

لطٌفه طارق احمد القلوشى 8861

(كوٌتى )لطٌفه مشعل محمد حسن الشراح  8862

محمد احمد سٌد لقى8863

لمى حسن عبد الفتاح على حسن8864
لمٌاء عبد العال محمد فرغلى8865
لوى احمد دروٌش محمد8866

لوى الولٌد عبد الواحد محمد8867

لوى جمٌل محمد محمد ابراهٌم8868

لوى سامى ابرهٌم محمد8869

لوى طه سعد عبد المعز خلٌل8870

لوى محمد نصر عبده8871

لوى مصطفى عبد المعبود عبد العزٌز8872
لٌدٌا ناصر فتح  هللا وهبه8873

ابراهٌم حسٌن احمد لٌلى8874

لٌلى اشرف اسماعٌل عبد الفتاح8875
لٌلى محمد عبد هللا محمد8876

: اإلجمــــــــــالى
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ماجد عمرو ذكى حنفى8877

ماجد هشام عبد المجٌد عبد العزٌز 8878

مادونا سامى زهٌان راغب8879
مادونا سمٌر فاٌز حنا8880
مادونا عادل شوقى ثابت8881
مادونا مالك موسى سرور8882
مارتٌنا عدلى الصادق موسى8883
مارتٌنا عماد عزت بسكالس8884

مارتٌنا ماجد لٌشع سدره8885

ماركو مٌنا مرقص القمص تاوضروس8886
مارى اشرف حفظى عبد هللا8887
مارى حسنً بسطوروس منقرٌوس8888

مارى رومٌل جاد ٌقٌن8889
مارى سعٌد حنا عبد السٌد8890

مارى مرزوق غرٌب عبده8891

مارٌا عادل كمال غالى8892
مارٌا مجدى بباوى اٌوب8893

مارٌان ودٌع كمال عٌاد8894
مارٌنا حلٌم فارس حلٌم8895

مارٌنا رفعت راغب عزٌز8896

مارٌنا سعد لمعى ساوٌرس8897

مارٌنا سلٌم شكرى صرابامون8898
مارٌنا عطانه شنوده حمور عوض8899

سٌد عزت فادى مارٌنا8900

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
مارٌنا فٌلٌب ابراهٌم اٌوب ارمانٌوس8901
مارٌنا كرم مسعود شحاته 8902

مارٌنا مجدى ٌوسف ٌوسف8903

جورجى عٌاد مختار مارٌنا8904

نوار عطٌه مالك مارٌنا8905

مارٌو ماهر شارود عطٌه8906

ابراهٌم حسن محمد ماهى8907

بدوى ذكى احمد ماهٌتاب8908

ماهٌتاب سٌد محمد محمد8909
ماٌا ممدوح على احمد على8910
مجدى صالح كمال محمد8911
مجدى عاطف احمد ابو السعود8912

مجدى محمد احمد على غزال8913
محسن حسن عبده عبد المجٌد 8914

محسن ربٌع عبد الرووف سلٌم8915

محسن عامر احمد مطاوع8916
محمد ابراهٌم عبد الملٌك محمد8917
محمد ابراهٌم عبده عبد الفتاح8918
محمد ابراهٌم محمد حسٌن8919

محمد ابراهٌم محمد غٌث 8920

محمد ابراهٌم محمد محفوظ8921

محمد ابو بكر صالح عبد الحمٌد8922

محمد احمد االمام محمد8923
محمد احمد السٌد احمد8924
محمد احمد السٌد البدوى عبد العظٌم8925
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محمد احمد جمعه غباشى8926
محمد احمد حسٌن محمد عالم8927
محمد احمد رجب عبد الحمٌد سلٌمان8928
محمد احمد زهٌر قطب8929
محمد احمد سعد حسٌن8930
جوهر احمد سٌد احمد محمد8931

ندا سٌد سٌد احمد محمد8932

محمد احمد سٌد فهمى محمد8933

محمد احمد سٌد همام السٌد8934
محمد احمد صبرى عماره8935

جاد عباس احمد محمد8936

محمد احمد عبد الحمٌد حسن8937

محمد احمد عبد الرحمن سالمان8938

محمد احمد عبد الرحٌم احمد8939
محمد احمد عبد العاطى عبد الحمٌد8940

محمد احمد عبد العزٌز اسماعٌل8941
محمد احمد عبد العزٌز حسن عٌسى8942

محمد احمد عبد الوهاب محمد ٌوسف8943

محمد احمد على احمد8944

محمد احمد على احمد على8945
محمد احمد على عبد السمٌع8946

رمضان فتحى احمد محمد8947

محمد احمد كمال ابراهٌم8948
محمد احمد محمد احمد8949

العظٌم عبد الفاتح محمد احمد محمد8950

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
محمد احمد محمد رمضان8951
محمد احمد محمد عوض هلٌل8952
محمد احمد محمد فرحات8953
محمد احمد محمد محمود8954
حسٌن هاشم محمد احمد محمد8955

محمد احمد محمد وهب هللا8956
محمد احمد مسعود مرسى8957
صقر العوضى مصطفى احمد محمد8958

محمد اسامه عباس شرٌف8959
محمد اسامه محمد عبد الحمٌد عبد العلٌم8960

محمد اسامه محمد محمد8961

محمد اسامه مرسى احمد8962

اسماعٌل محمد اسماعٌل محمد8963

عثمان محمد المجد ابو اشرف محمد8964

محمد اشرف احمد عبد الحفٌظ8965
محمد اشرف انور احمد حسن8966
محمد اشرف بدرى الشرقاوى8967
محمد اشرف ربٌع عبد العظٌم8968
محمد اشرف عبد العزٌز احمد8969

محمد اشرف عبد الموجود محمد8970

محمد اشرف محمد ادرٌس حسن8971
دٌاب محمد اشرف محمد8972

ربه عبد هالل اشرف محمد8973

محمد اكرم عبد العزٌز رمضان السٌد8974

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع
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(محول)محمد الدٌب عدلى سعد 8975

محمد السٌد عبد العلٌم الخولى8976

محمد السٌد عبد القادر محمد8977

المعطى عبد المطلب عبد السٌد محمد8978

محمد السٌد على ابو ضٌف8979
سالمه فرج السٌد محمد8980

السٌد محمد السٌد محمد8981

محمد امجد ابراهٌم محمد8982
محمد انور حمدى عبد هللا8983

محمد انور عبدالمجٌد سٌد8984

محمد اٌمن محمد سعد الدٌن8985
محمد اٌمن فهمى محمد8986

محمد اٌمن محمد كمال عثمان8987

محمد اٌهاب السٌد احمد8988

محمد اٌهاب رشدى سراج8989
محمد اٌهاب نصر جمعه8990

اٌوب العزٌز عبد اٌوب محمد8991

محمد بكر محمد احمد عباس8992
القادر عبد محمد تامر محمد8993

حسانٌن محمد جابر محمد8994

محمد جالل الدٌن ابراهٌم محمد على بحبو8995
محمد جالل فاروق حسٌن8996

محمد محمود الدٌن جمال محمد8997

محمد جمال عبد القادرعباس8998
محمد جمال عبد المقصود عل8999ً
محمد جمال فتحى عبد العظٌم9000

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
محمد جمال مصطفى زكى عٌسى9001

العال ابو منصور جمال محمد9002

محمد جمٌل محمد عبداللطٌف9003

محمد حاتم محمد رمضان9004

محمد حاتم محمد عبد الرحمن 9005

محمد حاتم مصطفى عبد الحمٌد9006

محمد حامد ابراهٌم عبد الحفٌظ9007

بٌومى هللا عبد سٌد حامد محمد9008

محمد حامد عبد الواحد حامد9009

حامد فتحى حامد محمد9010

محمد حسن عبد الغنى حسن9011
محمد حسن عبد الفتاح على سلٌمان9012

هللا جاب احمد محمد حسن محمد9013

محمد حسن محمد التت9014

محمد حسن محمد سٌد حسن9015
طعٌمه البلتاجى حسنى محمد9016

مدبولى سٌد حسنى محمد9017

محمد حسٌن اسماعٌل ٌسن9018
محمد حسٌن صالح محمود9019

اسماعٌل حسن حمد محمد9020

الشربٌنى محمد احمد حمدى محمد9021

محمد حمدى زعفرانى ابو العباس9022
محمد حمدى عبد العزٌز عبد الهادى9023

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى
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(محول  )محمد حمدى محمد احمد 9024
محمد حمدى محمد حسانٌن9025
حجاج محمد حنفى محمد9026

محمد خالد السٌد عبد الحمٌد9027

محمد خالد بدر على9028

محمد خالد حامد المهدى9029
محمد خالد سٌد فراج 9030

محمد خالد على الحنفى9031

انور محمد خالد محمد9032

محمد خالد محمد عبد العزٌز9033

محمد خالد مصطفى عبد الواحد9034

محمد خالد ٌمانى زوام9035
محمد خلٌل ابراهٌم محمد9036
ابراهٌم خلٌل محمد خلٌل محمد9037

محمد خٌرى حامد السٌد الشٌخ9038
محمد خٌرى محمد جندى9039

(كوٌتى)محمد ذلول مطلق مجٌدل    9040

محمد رافت عبد التواب محمد9041
محمد ربٌع عبد الحافظ سلٌمان9042

محمد رجاء محمد السٌد9043
ظاٌط رجب رجب محمد9044

محمد رجب محمد محمد9045
محمد رزق شحات منجود9046

محمد رضا محمد عبد الوهاب9047

محمد رفعت بٌومى عبد الحلٌم9048

محمد رفعت محمد امٌن مصطفى9049

الحافظ عبد هللا ضٌف رمضان محمد9050

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
محمد زارع دسوقى خلٌل9051

عثمان حسن جابر زغلول محمد9052

محمد زٌن محمد ابو الٌزٌد9053

محمد زٌنهم سٌد حسٌن9054
محمد سالم عبد النبى سالم9055

محمد سامح بٌومى خمٌس 9056

محمد سامى عدلى محمود9057

محمد سعد الدٌن محمد عبد الواحد9058

ابراهٌم محمد البارى عبد سعد محمد9059

شحاته سٌد الحلٌم عبد سعد محمد9060

محمد سعد عوض على9061

محمد سعٌد احمد شافعى محمد عالٌه9062

محمد سعٌد ذكى عبد الخالق9063

محمد سعٌد زٌدان سعد9064

محمد سعٌد عبد الفتاح خلٌل9065
محمد سمٌر حسٌن عباس9066
الغفور عبد محمد سمٌر محمد9067

غنٌم محمد محمد سمٌر محمد9068

محمد سٌد رضا سٌد9069

رمضان رمضان سٌد محمد9070

احمد الحمٌد عبد سٌد محمد9071

زكى محمد سٌد محمد9072

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى
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محمد سٌد محمد عبد الوهاب9073

محمد سٌف الدٌن احمد عبد المعطى9074

هاشم بدر شامل محمد9075

محمد شبل محمد شبل 9076

محمد شرف الدٌن زكى ابراهٌم9077
محمد شرٌف عبد الوهاب احمد9078

محمد شرٌف محمد حسن9079
محمد شعبان زكى السٌد9080
محمد صابر احمد على حسٌن9081

محمد صابر رمضان احمد9082

محمد صابر سٌد زناتى احمد9083

محمد صبحى الدسوقى احمد9084
محمد صبرى عوده ابو عاٌش9085

محمد صبرى ماضى رضوان9086

كلٌب المنعم عبد صفوت محمد9087

محمد صفوت محمد ابراهٌم 9088

محمد صفوت محمد محمود9089

محمد صالح حسٌن مومن9090
محمد صالح حمدان عبد الرحٌم9091
محمد صالح سٌد محمود9092

محمد صالح صبره عبدالعلٌم9093

محمد صالح عوض حسٌن9094

محمد ضٌاء الدٌن محمد عبد العاطى9095
محمد طارق ابراهٌم محمد الغرباوى9096

محمد طارق احمد جاد9097

محمد طارق سٌد حسٌن9098
محمد طارق محمد حسن 9099

محمد طارق نصر محمد9100

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
محمد طلعت محمد عبد القوى 9101

محمد طه صابر محمود9102

محمد عادل محمد بدوى 9103

محمد عادل مصطفى سٌد9104
محمد عاطف احمد محمد9105

الخٌاط امٌن السٌد عاطف محمد9106

محمد عاطف حمٌده نصر9107
محمد عاطف سعٌد مصطفى9108

محمد عاطف محمود حافظ9109
محمد عاٌد نوفل مفتاح9110
محمد عبد الباسط خلف عبد الاله9111

محمد عبد التواب خلف فٌض هللا 9112

محمد عبد الحكٌم انور عبد السالم9113
محمد عبد الحمٌد محمود عبد الحمٌد9114

محمد عبد الرحمن على عبد هللا9115
محمد عبد الرحمن ٌوسف حسن9116

محمد عبد الرووف محمود9117
العال عبد محمد العال عبد محمد9118

العزٌز عبد محمد العزٌز عبد محمد9119

محمد عبد الغفار عباس رجب9120

محمد عبد القادر عزام عبد القادر9121

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى
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احمد العال عبد هللا عبد محمد9122

محمد عبد هللا محمد حسن9123

محمد عبد هللا محمد محمد عبد القادر9124

محمد عبد الوهاب محمد محمود9125

محمد عثمان احمد الحاج9126

محمد عرفات عبد الجواد9127
محمد عز الدٌن سٌد حسٌن9128

محمد عزب محمود محمد9129

محمد عصام حسن محمد على9130
محمد عصام شافعى نصر الدٌن 9131

محمد عصام عبد العلٌم محمد9132

محمد عصام فتحى احمد الدمنهورى9133
محمد عصام ماضً محمد9134

محمد عصام مصطفى خلٌل سرور9135

محمد عطوه عبد المنعم ابراهٌم 9136

محمد عطٌه كامل محمد9137

محمد عطٌه معوض عطٌه شامه9138

محمد عالء خٌرى على9139

محمد عالء سٌف النصر حسٌن9140
محمد عالم حافظ  بهلول9141

محمد علوانى عبد الستار متولى 9142

محمد علوى عبد الرحمن محمد9143
محمد على دٌاب على9144

محمد على سلٌمان تركى9145

محمد على عبد المعطى ابراهٌم 9146

محمد على عثمان احمد9147
على فهمى على محمد9148

محمد على محمد احمد9149

محمد على محمد على دروٌش9150

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
محمد على مهدى ابراهٌم9151

محمد على موسى ابو اللٌل 9152

محمد عماد الدٌن محمود حمدان9153
محمد عماد متولى الضوى9154

محمد عمر السٌد دٌاب9155
محمد عمر الفاروق محمد السٌد9156
محمد عمر خٌر الدٌن عمر 9157

محمد عمرو محمد عبد الجلٌل9158

محمد عمرو ٌحٌى محمد المغربى9159
عتابى احمد عٌد محمد9160

كامل امام عٌد محمد9161

محمد فتحى عبد العزٌز ابو داغر9162

محمد فتحى محمد حموده9163

محمد فرج خلف عبدالحمٌد9164

محمد فرج عبد العاطى عبد اللطٌف9165

محمد فرج محمد جمعه9166
محمد فضل ابراهٌم عبد المنعم 9167

محمد فواد فتحى امٌن9168

محمد قدرى احمد محمد9169

محمد ماجد محمد عبد الخالق 9170

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى
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احمد محمد ماهر محمد9171

محمد مجدى محمد احمد9172

محمد مجدى محمد محمود9173

محمد محسن عبد النعٌم ابراهٌم سلطان9174

محمد محمد احمد سٌد9175

محمد محمد السباعً احمد السبع9176

محمد محمد الصغٌر ابراهٌم محمد9177

محمد محمد رجب جمعه9178

محمد محمد رزق رزق9179

محمد محمد عبد الحى عبد الخالق9180
محمد محمد عبد النبى محمد 9181

محمد محمد محمد الصغٌر محمد9182

محمد محمود ابو بكر احمد9183
محمد محمود السٌد مرس9184ً

محمد محمود بدرى محمد9185

محمد محمود حسن محمد غالى9186
محمد محمود غانم مصطفى9187
محمد محمود محمد احمد9188

محمد محمود محمد سفٌنه9189

محمد محمود محمد محمود9190

محمد محمود محمد مهدى ابو القاسم9191

محمد محمود مصطفى حنفى9192

محمد مدحت عز الدٌن عبد الهادى9193

محمد مدحت فتحى عبد الحافظ9194

محمد مدحت محمد عبد التواب 9195

محمد مسعد ابراهٌم محمد9196

محمد مسعد محمد عبد الحمٌد9197

محمد مصطفى احمد مصطفى9198
محمد مصطفى حلمى فرحات9199

محمد مصطفى سعد احمد زٌان9200

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
محمد مصطفى عبده عبد الهادى مصطفى9201

حسانٌن محمد مصطفى محمد9202

محمد مصطفى محمد رضوان9203

محمد مصطفى محمد عبد الوهاب9204

محمد مصطفى مصطفى عبد هللا9205
محمد معتز محمد رزق9206
محمد ممدوح خلٌفه حامد9207

محمد ممدوح محمد على9208

محمد نادى محمد سلٌمان محمد9209

محمد ناصر سعد رفعت9210

محمد ناصر عابدٌن مصطفى9211

محمد ناصر عشرى محمد9212

محمد ناصر محمد محمد حسن رحومه9213

محمد ناصر محمود صابر9214
محمد نبٌل اسماعٌل رمضان9215
محمد فتحى نبٌل محمد9216

محمد نجٌب ٌوسف محمود9217

محمد نصر الدٌن محمود احمد9218
محمد نور الدٌن مصطفى كمال9219

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى
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محمد هاشم شعبان محمد9220
محمد هانى احمد سٌد محمد9221

محمد هانى جمال سٌد9222

محمد هانى رفاعى محمد9223
محمد هانى عبد السمٌع احمد9224

محمد فاروق هانى محمد9225

محمد هشام عبد الفتاح سالم9226

محمد هشام عبد الفتاح فرج9227
محمد هشام عبده ابراهٌم9228
محمد هشام محمد نعمان9229
محمد وائل محمد عبد الحمٌد9230
محمد ولٌد عبد اللطٌف على9231
محمد ٌاسر السٌد ابراهٌم9232

محمد ٌاسر عبد الوهاب امام9233
محمد ٌاسر محمد محمد ٌونس9234

محمد ٌاسر محمد زٌان9235
محمد ٌاسر محمود سٌد مخٌمر9236

محمد ٌاسر نبٌل فوزى9237

محمد ٌحٌى محمد ابراهٌم9238
محمد ٌوسف سلٌمان على9239

محمود ابراهٌم رمضان محمد9240

محمود ابراهٌم سٌد موسى9241
محمود ابراهٌم محمد جمعه عارف9242

على بكر ابو بكرى السعود ابو محمود9243

محمود ابو فراج حجاج العشماوى9244
محمود احمد ابو سرٌع محمد مبروك9245

محمود احمد احمد عبد الوهاب9246

محمود احمد حسن احمد 9247

 محمد فتحى احمد محمود9248

محمود احمد محمد ابوالفتوح قندٌل9249

محمود احمد محمد على9250

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
محمود احمد محمود عبد العزٌز9251

محمود اسامه سعٌد امام9252

صالح محمد محمود اسامه محمود9253

محمود اشرف احمد عفٌفى9254

محمود اشرف سٌد حسٌن9255
محمود اشرف محمود سالمه9256

محمود انور محمود طه نبهان9257
محمود اٌهاب طه احمد طه9258

محمود جمال احمد محمد حزٌن9259
محمود جمال حسن محمد9260

محمود جمال عبد العاطى ابو السعود9261

محمود حسن عبده حسن9262

محمود حسن علٌان محمد9263

محمود حماده عبد الحمٌد ابو السعود9264

محمود حماده عبد الفتاح محمد9265

محمود حمدى حامد محمود9266

محمود حمٌده رزق سعٌد علوى9267

محمود حنفى محمود احمد محمد9268

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى
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محمود خالد محمود قرٌش9269
محمود خالد مصطفى حسٌن9270

الباقى عبد عوض رافت محمود9271

محمود رجب سالمه حفنى9272

محمود رضا حمد عبد الجلٌل9273

محمود رفعت مصطفى محمد محمود9274

محمود رمضان محمود احمد9275
محمود سامى عبد المنعم فرحان 9276

محمود سعد محمود محمد9277

شعبان على سعٌد محمود9278

محمود سعٌد محمد حسن9279

محمود سعٌد محمد مراد9280

محمود سمٌر محمد امٌن9281
محمود سمٌر محمود احمد9282

محمود سٌد مبارك سٌد9283
محمود سٌد محمود امام9284

محمود سٌد محمود عبد المنعم9285
محمود شرٌف محمود خلٌفة الحنفى9286

محمود صابر محمد عبد اللطٌف 9287

محمود صالح حسن محمد9288
محمود صبحى صبرى على 9289

محمود صفوت محمود محمد عطٌه9290

محمود صالح خمٌس غانم 9291

محمود عادل السٌد السٌد دروٌش9292
محمود عادل عبد الحمٌد عبد هللا9293

محمود عادل محمد سٌد9294
محمود عارف محمد عبد الكرٌم 9295

محمود عاطف الشحات محمد عبد هللا9296
محمود عبد الشافى محمد عبد الشافى9297

محمود عبد الغفار احمد محمود9298
محمود عبد هللا محمد عبد الرازق9299

محمود عبد المحسن احمد على9300

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
محمود عبد النبى على سلٌمان9301
المجٌد عبد ابراهٌم عصام محمود9302

محمود عصام محمود عبد الباسط9303

عوض ابراهٌم الدٌن عالء محمود9304

محمود عالء الدٌن محمد العٌسوى9305
محمود علً حسن محمد9306

محمود عماد الدٌن محمود حمدان9307
محمود عمر عبد العزٌز عبد الغنى9308

محمود عوٌس نادى عوٌس9309

محمود عٌد امام حسن عٌد9310

محمود فرج محمودعبد الرحمن 9311

محمود مجدى امٌن عبد الحلٌم9312
مدبولى صدٌق مجدى محمود9313

محمود مجدى عبد الرحمن عبد الرحمن9314
محمود محسن السٌد احمد9315
محمود محمد احمد ابو  شاهٌن9316
محمود محمد السٌد عبد العظٌم9317

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى
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محمود محمد حمدى متولى9318

محمود محمد عبد الحكم عبد الصمد9319

محمود محمد عبد الفتاح محمد حسن9320

محمود محمد عبدالحى مهران9321

محمود محمد على محمد على عٌاد9322

محمود محمد محمد عطٌه9323
محمود محمد محمود عطٌه9324

احمد محمد محمود محمد محمود9325

محمود مختار امام امٌن9326

محمود مختار عبد العزٌز عبد الحمٌد9327

محمود مختار عزام احمد 9328

محمود مختار محمد محمد9329
محمود مدحت فاضل عبد هللا 9330

محمود مرسى راتب مرسى9331

محمود مصطفى ابو زٌد محمد9332
محمود مصطفى رمضان احمد بطران9333

محمود مصطفى عبد الحمٌد زكى9334

محمود مصطفى محمد محمد9335
محمود ممدوح محمد محمد عامر9336

محمود ناصر فاروق عبد الكرٌم 9337

محمود نبٌل محمد جمال9338

محمود نبٌل محمد مدبولى9339

محمد نادى محمد نزٌه محمود9340

محمود نشأت عبد الناصر عوض9341

محمود نظٌر على عبد الهادى9342

محمود هشام سعٌد حمزه9343

محمود ٌاسر هالل محمد9344
حسن كامل ٌحٌى محمود9345

محمود ٌوسف عبد الخالق محمد 9346

مختار حسٌن محمد حسٌن9347

مرسى محمود الجواد عبد مدٌحه9348

مرام طارق مصطفى محمد 9349

مرام نصر عبده السٌد9350

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
مرزوق ٌاسر صابر مرزوق9351

مرفت جورجى حنا عوض9352
مروان احمد عبد ربه احمد 9353

مروان اسماعٌل عبد القادر مصطفى طاحون9354
مروان اشرف عبد العظٌم محمد9355
مروان السنٌوى عبد الظاهر محمد9356
مروان رجب مرزوق عبد الصبور9357
مروان عمرو على على عبد العاطى9358

مروان محمد كمال على 9359

امٌن عطٌه محمود مروان9360

مروان هشام ابراهٌم عبد العزٌز9361

عمام ابراهٌم محمد ابراهٌم مروه9362

مروه ابراهٌم محمد تهامى9363

مروه احمد ابو حسٌبه محمد احمد9364
مروه احمد السٌد احمد9365
مروه اشرف محمد اسماعٌل مرسى9366

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد
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مروه جمال عبد العظٌم عبد الغفار9367
مروه عاطف فهمى صدٌق9368
مروه عبد الغنى احمد فرج9369
مروه على هللا عبد المنعم حسن رضوان9370
مروه محمد كمال شحاته على9371
مروه محمود عطٌه محمد9372
مروه محمود فراج احمد9373

مروه نبٌل مصطفى محمد9374

مرٌم ابو بكر حسٌن موسى9375
محمد السٌد زٌد ابو مرٌم9376

مرٌم احمد ابراهٌم سٌد احمد9377

مرٌم احمد امٌن عبد الواحد9378

مرٌم احمد صبح عشماوى9379

مرٌم احمد عبد الحكٌم احمد9380
مرٌم احمد عبد الحلٌم احمد9381

مرٌم احمد عبد الوكٌل عبد الكرٌم9382
الواحد عبد مصطفى احمد مرٌم9383

مرٌم اشرف حامد عبد المقصود9384

الواحد عبد محمود اشرف مرٌم9385

مرٌم السٌد محمد السٌد9386
مرٌم اٌهاب امٌن حسٌن9387

مرٌم جرجس جلبى حبشى9388
مرٌم جورجى سمٌح شفان9389
مرٌم حازم جمال الدٌن موسى9390
مرٌم حازم سٌد محمد ى9391
مرٌم حافظ فتحى حافظ9392

مرٌم حامد امام حامد9393

غانم جمعه حسن مرٌم9394

مرٌم حسن سٌد حسن9395
مرٌم حسٌن دسوقى محمود9396
مرٌم حماده محمد احمد9397
مرٌم خالد عبد السالم محمد9398
مرٌم خالد عمر محمد حفنى9399

مرٌم خالد محمد عبد العظٌم9400

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
مرٌم زٌن العابدٌن محمد ابوالفضل9401

مرٌم سعٌد عبد الرسول احمد9402
مرٌم سعٌد فخرى امٌن محمد9403
مرٌم سمٌر سالمه جرجس9404
مرٌم سٌف نمر جٌد9405
السٌد سلٌمان صالح مرٌم9406

مرٌم صالح احمد على9407
مرٌم صموئٌل فرٌد عبٌد9408

مرٌم طارق محمود محمد9409
مرٌم عادل عبد الرحمن عبد الرحمن9410

مرٌم عاشور احمد محمد احمد9411
مرٌم عاشور محمد احمد9412
مرٌم عبد الرحمن كامل عبد الرحمن9413
مرٌم عبد المنعم زكى عبد المجٌد9414
مرٌم عبد المنعم على سلطان9415

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى
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مرٌم عصام دروٌش ٌوسف9416
مرٌم عصام على احمد9417
مرٌم عالء احمد سلٌم حجازى9418
مرٌم عالء محمد عبد المجٌد9419
مرٌم على حسن على النوسانى9420
مرٌم على عامر احمد9421
مرٌم عمر كمال صابر9422
مرٌم عمرو محمد الرملى 9423

مرٌم غرٌب نصر محمد على9424
مرٌم كمال ٌوسف عزٌز9425
عطٌه جرجس لبٌب مرٌم9426

مرٌم لطفى محمد حسنٌن9427
مرٌم ماجد سعد مبارك9428
مرٌم ماهر ادٌب خله9429
سالمه لبٌب ماهر مرٌم9430

مرٌم مجاهد مجاهد ابو العنٌن9431
مرٌم مجدى محمد مهران9432
مرٌم مجدى ٌوسف ٌوسف9433
مرٌم محمد السٌد هاشم على9434

الجٌزاوى احمد رشاد محمد مرٌم9435

الوهاب عبد صبحى محمد مرٌم9436

محمد عباس محمود مرٌم9437

مرٌم محمود محمد السعٌد 9438

مرٌم مرزوق رمضان طه9439
مرٌم نبٌل رفعت محمد9440
مرٌم نبٌل فوزى لبٌب9441

مرٌم هانى ثروت زاخر9442

سلٌمان عٌد هانى مرٌم9443

مرٌم وسام فهٌم كٌرلس9444
مرٌم ولٌم فوزى شحاته9445
بدوى حسن ابراهٌم مصطفى9446

مصطفى ابراهٌم رجب سٌد9447
مصطفى احمد اسماعٌل احمد اسماعٌل9448
مصطفى احمد السٌد ابو رحاب 9449

مصطفى احمد عبد العزٌز محمد9450

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
على احمد محمد احمد مصطفى9451

مصطفى احمد محمد امٌن عبد هللا9452

مصطفى احمد محمود صالح الدٌن جاد9453
مصطفى ثابت محمد احمد9454
مصطفى ثروت محمد هالل9455
مصطفى جمال امٌن على امٌن9456
مصطفى حسام الدٌن مصطفى محمود9457

هللا جاد الفتاح عبد حسن مصطفى9458

مصطفى حسٌن مصطفى محمود9459
مصطفى حمدى عبد العال محمود9460

مصطفى خالد عطا ابو العزم 9461

مصطفى راجح سعداوى كمال9462

مصطفى ربٌع ابراهٌم حسن9463

مصطفى سامح رمضان عبد الرحٌم9464

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى
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مصطفى سعٌد سٌد فرج9465

مصطفى سٌد محمد على9466
مصطفى سٌد محمود سٌد محمود9467
مصطفى صالح سعٌد السٌد 9468

مصطفى طارق شافعى صابر9469

مصطفى عابد عبٌد محمد صالح9470
مصطفى عادل صالح حسن عثمان9471

مصطفى عادل محمدٌن تعلب 9472

مصطفى عبد الرحٌم على السٌد9473
مصطفى عبد العال عبد البر عبد هللا9474
عارف تمام الفتاح عبد مصطفى9475

مصطفى عبدالمنعم محمد محمد على9476
مصطفى عز الدٌن مصطفى عبد اللطٌف9477
مصطفى عالء اسماعٌل محمد حسن9478
مصطفى عالء على عبد السالم9479
مصطفى على عمر على9480

رمضان سالمه كامل مصطفى9481

البحٌرى الحلٌم عبد كمال مصطفى9482

مصطفى مجدى جودة سلٌمان9483

مصطفى مجدى على البٌومى9484
مصطفى محمد ابو ضٌف على احمد9485

القادر عبد قوٌه حفنى محمد مصطفى9486

مصطفى محمد زكى محمود9487
مصطفى محمد شعبان احمد9488

مصطفى محمد عبده محمد 9489

مصطفى محمد محمد احمد9490

عبده مصطفى محمد مصطفى9491

مصطفى محمد نبٌل حمدى9492
مصطفى محمود مرزوق محمود9493

مصطفى محمود مرسى المغازى9494

مصطفى ممدوح حسٌن محمد9495
مصطفى نبٌل مسعد محمود9496
مصطفى ٌسرى حسن رفاعى9497
معاذ حماده عبد العظٌم عبد المجٌد9498
العلٌم عبد البٌومى صالح معاذ9499

معاذ طارق سٌد ابو سرٌع9500

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
عالم حسن مصطفى معاذ9501

معتز احمد شوقى محمد المنسى9502

معتز عاطف عنتر وهبه عطوه9503

معوض ناصر معوض عبد الرحٌم عبد الحق9504
مالك كمال ٌوسف مرشد9505

ملك حسٌن عبد المنعم حسٌن9506

الجواد عبد محمد مجدى ملك9507

ممدوح احمد صابر احمد9508
ممدوح مجدى عدلى عبد الجلٌل9509
محمد محمود محسن ممدوح9510

منار احمد احمد اسماعٌل9511

منار احمد عبد الحفٌظ حسٌن9512

منار احمد عبد الروف على احمد9513

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى
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حسانٌن محمود احمد منار9514

محمد امٌن اشرف منار9515

منار السٌد عبدالعزٌز على9516

منار جمال احمد بارح9517

منار جمال سالم محمد9518
منار حسن ابراهٌم صالح9519
منار خالد ابراهٌم عبد الرحمن9520
منار خالد صالح علٌوه بحٌري9521

منار رجب ٌحٌى عبد المعز9522
الرب جاد السالم عبد رشوان منار9523

منار سعٌد احمد عبد الشافى9524

منار سٌد متولى السٌد عوده9525
منار شعراوى جمعه عبد البارى9526

منار صادق شكرى صادق9527
منار طارق محمد محمود9528
منار طالل توفٌق سٌد ابو العال9529
العظٌم عبد هللا حسب عادل منار9530

منار عارف محمد احمد9531

الرحٌم عبد عطٌه الرحٌم عبد منار9532

منار عبد السالم احمد عبد الظاهر9533
منار على سعد عبد السالم على9534

محمد عادل عمرو منار9535

العزٌز عبد صالح كمال منار9536

منار ماهر مصطفى محمد9537

منار مجدى احمد محمد المنشاوى9538
منار مجدى عبد السالم محمد9539
منار محمد السٌد احمد محمد9540

منار محمد صبحى محمد مصطفى9541

الرحمن عبد البدٌع عبد محمد منار9542

منار محمد عبد التواب حسن9543

منار محمد عبدالحمٌد السٌد9544

منار محمد محمود عبدالحمٌد9545

احمد همام محمد منار9546

منار محمود محمد على9547

منار مصلح محمد مصطفى9548

منار معمر السٌد ابراهٌم9549

منار ناصر احمد سالم9550

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
منال سامح مسعد فرٌد9551

متولى التواب عبد محمد منال9552

منتصر محمد عبد الغنى غنٌمى9553
منصور خٌرى وهٌب وهبه9554

منه هللا ابراهٌم محمود خلٌفه9555

فهمى احمد اسامه هللا منه9556

منه هللا اشرف ابراهٌم عبد السالم9557

منه هللا اشرف حسن حسن9558
منه هللا اشرف زكرٌا السٌد ابراهٌم9559
منه هللا اشرف عبد الحكٌم امٌن9560

كحوش سٌد على اشرف هللا منه9561

محمد محمد اٌمن هللا منه9562

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد
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سلمان ابراهٌم بدوى هللا منه9563

السمان احمد الراضى عبد جمال هللا منه9564

منه هللا جمعه السٌد محمد9565
منه هللا حماده نجار محمود طه9566

منه هللا رمضان ٌوسف عبد الغفار9567
منه هللا سٌد ابراهٌم محمد9568
على النوبى سٌد هللا منه9569

منه هللا طارق سٌد سٌد دروٌش9570
منه هللا طارق على عبد الجواد 9571

منه هللا طه سٌد محمد9572
حسن سٌد عادل هللا منه9573

منه هللا عالء عبد هللا على9574
على محمود على هللا منه9575

على ٌسن فرج هللا منه9576

اسماعٌل سعد ماهر هللا منه9577

حسن خلٌل مجدى هللا منه9578

منه هللا محمد زناتى حافظ محمد9579

سلطان العزٌز عبد محمد هللا منه9580

منه هللا محمد على محمد احمد9581

منه هللا محمود عبد الحمٌد محمود9582

منه هللا محمود عبد المعتمد عبد السمٌع9583
الفخرانى محمد نصر هللا منه9584

منه هللا ولٌد السٌد عبد الفتاح9585
منه هللا ٌاسر سٌد محمد9586
منه هللا ٌسرى حسن حسٌن9587
منه رضا محمود سلٌمان9588
سالمه امٌن محمد رمضان منه9589

منه شعبان مهران شعبان9590
منه عفت احمد محمد الدمرداش9591

منه عٌد عبد الفتاح محمد مسعود9592

الواحد عبد محمود مجدى منه9593

منه محمد عبد اللطٌف عبد الهادى9594

منه ٌوسف بشندى عبد القادر9595

منى اشرف كمال عبد الغنى9596
منى حمزه ابراهٌم مصطفى9597
منى رمضان فرغلى شعبان9598

منى عامر محمد على9599

زٌد ابو محمد الغفار عبد منى9600

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
 منى على سٌد حسن9601
منى كرم محمد خلٌل عبده9602
منى محمد صالح ٌسن عمرو9603
منى مصطفى عبد هللا حامد9604
منى ٌوسف عبد السالم حسن9605
منٌره السٌد على عبد المعبود9606

على احمد الرحمن عبد منٌره9607

منٌره عبد العظٌم توفٌق محمد البرعى9608

مها جمال على حسٌن9609
مها جمال ٌوسف عبد البدٌع 9610

مها شوقى توفٌق احمد9611

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى
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مها عبد النبى شحاته عبد النبى9612
مها محمود السٌد ابراهٌم9613
مها مصطفى حسن غنٌم9614
مهاب رافت محمود سلٌمان9615
مهدى خالد عبد العزٌز حسٌن9616

مهدى مدحت احمد حلمى9617
مهند اشرف عبد الرحمن احمد9618
مهند عادل عبد هللا سلٌمان9619

موده اسامه احمد عبد السالم9620
مومن حسن عبد التواب حسن9621
البرعى جابر طارق مومن9622

مومن عبد الرحمن احمد عبد الرحمن9623

مونٌكا مجدى فوزى حنا9624

موٌد مرتضى محمود احمد9625

مى احمد حسب هللا محمد على9626
مى احمد فهمى على9627
مى اسامه فضل صابر9628

خضر محمد اشرف مى9629

المنسى لطفى محمد العربى مى9630

مى باهر عٌسوى ابو الفتح9631

مى رضا حامد السٌد9632

مى رفعت كمال عٌد9633
مى سعٌد فوزى محمد9634
مى شرٌف عبد القادر حسن9635

الغنى  عبد ابراهٌم عادل مى9636

مى عبد الرحمن احمد عبد الرحمن9637
مى عبد العاطى عبد العلٌم صدٌق9638

مى عطٌه عبد اللطٌف عطٌه9639
مى عالء محمد ابو سرٌع9640

حسان محمد حماده على مى9641

مى على سٌد بندارى9642
مى عماد حسن محمد ابو النجا9643

مى فاضل عبد  الجواد على9644
مى محمد سٌد محمد9645

حسن فرحات العظٌم عبد محمد مى9646

مى محمد نبٌل رمضان9647

مى محمود مرسى سٌد9648

منازع ناجى مصطفى مى9649

مى منار سعد عبد المجٌد9650

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
مى نبٌل عبد الكرٌم ابراهٌم9651

مى ولٌد عادل محمد9652

العٌسوى حسن ٌوسف مى9653

مٌاده احمد سٌد احمد9654

مٌاده صالح عبد العال محمد9655
مٌاده عبد الحمٌد امام على9656

مٌاده محٌى على محمد9657
مٌاده مصطفى فتحى عبد الرحٌم9658
المعطى  عبد مهدى سامى مٌار9659

مٌار صبحى احمد سراج9660

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى
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مٌار عمر محمود محمد9661
مٌار محمد عبد الحمٌد احمد عطا هللا9662

العاطى عبد العزٌز عبد محمد مٌار9663

مٌخائٌل عبد الشهٌد فتحى نصٌف9664

عبده صبحى ولٌد مٌرا9665

مٌرام احمد محمد عبد المنعم احمد9666
مٌرنا صالح لحظى جرجس9667

مٌرنا عادل عبد الحمٌد عبد الفتاح9668

مٌرنا كامل سمٌر كامل واصف9669
مٌرنا مٌشٌل مسعد بخٌت9670
مٌرنا نبٌل سمٌر فكرى9671
مٌرنا هانى وهٌب باسٌلى9672

مٌرهان سٌد محمد سٌد 9673

مٌرهان مجدى امٌن محمد9674
الدٌن بدر محمد وائل مٌرهان9675

مٌنا رومانً حلمً ٌوسف9676

مٌنا زكرٌا ملٌون بشاى9677
مٌنا سامى عبده عازر9678

وسمن لبٌب عاطف مٌنا9679

جرجس رفعت فكرى مٌنا9680

سلٌمان خله نبٌل مٌنا9681

لوٌس حنا وتٌق مٌنا9682

مٌنا ٌوسف عزٌز مٌخائٌل9683
نادر ابو العال محمد محمود 9684

نادر رشدى عبدالحمٌد مرسى محمد9685

نادر طارق سٌد جوده9686
نادر مجدى العدوى محمد الصوفانى9687

نادر محمد سٌد عوض محمد9688

نادٌن شرٌف عبد الفتاح على9689

نادٌن لؤى عبد الرحمن حافظ9690

نادٌن ممدوح عٌد شاكر9691
نادٌه اٌمن شعبان الشافعى9692
همام السٌد جمال نادٌه9693

نادٌه حنا سند سعد هللا9694
نادٌه طارق متولى سعد9695
نادٌه عبد السالم احمد 9696

نادٌه محمد عبد الحمٌد على9697
نادٌه محمود عبده عبد المجٌد9698

نادٌه مصطفى ٌوسف محمود 9699

نارٌمان حسٌن نصر ابراهٌم9700

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
الرازق عبد الدٌن شرف نارٌمان9701

ناصر مجدى محمد شعبان9702

الفتاح عبد حسن محمد ناصر9703

نانسى خالد نافع محمد9704

نانسى ولٌد سٌد محمد سلٌمان9705
ناهد احمد فؤاد السٌد9706

ناهد صابر عبد اللطٌف سٌد9707
(سودانى )نبوك لوٌس اولٌوبلٌت    9708

نبٌل مختار نبٌل مطر9709

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى
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نبٌله جمال ابراهٌم احمد9710
نجاه محمد حامد عبد القادر9711
نجالء بالل هاشم عبد الرحمن9712
نجالء فوزى محمد عبد الرحمن9713
ندا جمال جمعه محمد9714

ندا حسن على حسٌن9715
السٌدالسٌد على عادل ندا9716

ندا عبد السالم محمد العوضى9717
ندا محمد صالح عبد الحمٌد9718
ندا ناجى مهدى فهٌم حسانٌن9719

العزٌز عبد الدٌن صالح عمرو نداء9720

ندى احمد سعٌد ابراهٌم9721
ندى احمد محمد ابراهٌم خلٌل9722

ندى احمد معوض عبد الغنى9723

محمد وجٌه احمد ندى9724

ندى اسماعٌل محمد محمد9725
ندى بدوى عبد الصمد احمد9726
ندى جمال حسن ابو السعود9727
ندى جمال حسن سٌد9728

ندى جمال محمد حسن9729
ندى حسن جمعه فتح هللا9730
ندى حسن عباس كامل9731
ندى حسن عبد الرسول صادق9732
ندى حسن فوزى امام صالح9733
ندى زٌنهم احمد عباس محمد ادرٌس9734
الصبر فاٌق سامى ندى9735

ندى سمٌر محمد محمد9736
ندى سٌد احمد عبد المقصود9737

ندى سٌد محمد عبدالحلٌم9738
العزٌز عبد محمود المحسن عبد شرٌف ندى9739

ندى صابر عبد هللا جاد عبد هللا9740
ندى صالح دروٌش ابراهٌم9741
ندى صالح ٌوسف محمد9742
ندى عادل ثابت مدبولى9743

ندى عادل صالح الدٌن عبد الرحمن9744
ندى عاطف مصطفى خلٌل9745
ندى عبادى جرجاوى مصطفى9746

ندى عبد الحكٌم عبدالبر محمد9747
ندى عبد الاله عبد الرحمن على9748
ندى عبد هللا فهمى ابراهٌم9749
ندى عبدالحلٌم سعٌد عبدالفتاح9750

المالحظٌن توقٌع
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2-
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اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
ندى عربى قطب محمود9751
ندى عصام جمال حسٌن على9752
ندى عصام عادل احمد9753
على عزت عصام ندى9754

ندى عصام محمد احمد9755
ندى عصام محمود عبد الحمٌد9756
ندى على عبد هللا سالمه9757
ندى على محمد سالم9758

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى
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صدٌق مكرم الدٌن عماد ندى9759

ندى عماد جبالى عبد  الحلٌم9760
ندى فاروق محمد عبد الحمٌد9761
ندى فتحى عبد الرحمن احمد9762
ندى كرم احمد حجاج محمد9763
ندى كرم احمد محمد ابو طالب9764
ندى كرم مصطفى امان9765
ندى كمال عبدالعزٌز على خلٌفه9766

متولى محمد متولى ندى9767

ندى مجدى عبد الرووف عبد الحكٌم9768

ندى محرم الملقب بمحمود ٌوسف محمد9769
ندى محسن محمد احمد9770

ندى محمد حسن عبد هللا9771
ندى محمد حسٌن عبد  النبى9772
ندى محمد دٌاب طنطاوى9773
ندى محمد عبد هللا على9774
ندى محمد على حسٌن9775
ندى محمد على محمد اسماعٌل9776
ندى محمد موسى حسن9777
ندى محمود محمد عبد المنعم9778
ندى ممدوح فرغلى قاسم9779
ندى ممدوح محمد صالح9780

ندى ناجى سٌد حسن9781

ندى ناصر على ابو المجد9782
بٌومى احمد سامى نصرالدٌن ندى9783

ندى هانى ٌحٌى محمد9784
ندى ولٌد ابراهٌم عبد الحمٌد9785
عباس محمد ٌسرى ندى9786

نرمٌن احمد سٌد محمد محمود9787
نرمٌن بدر احمد عبد الفتاح9788

نرمٌن رافت ثروت توفٌق محمد9789

نرمٌن زٌن العابدٌن عبد الفتاح 9790

نرمٌن سعٌد عبد هللا الجزٌرى9791

نرمٌن عبده فتحً عبده غبلاير9792

نرمٌن ماهر محمد امام9793
نرمٌن محمد حلمى اسماعٌل9794
نسرٌن اشرف حسٌن على9795
نسرٌن ناجى عنانى هاشم9796

نسمه سمٌر عبد الظاهر عماره9797
نسمه سٌد محمد لطفى تهامى حسانٌن9798
نسمه عادل محمود عثمان9799
نسمه محمد عبد الرازق عبد الخالق9800

المالحظٌن توقٌع
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2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
نسمه مصطفى سمٌر محمود9801

زٌد ابو محمد هللا عبد نبٌل نسمه9802

نشوى عبد الباسط محمد عبد الصمد 9803

(سودانى)نضال داود بٌو اكولونق    9804

نعمه بهجت ابو العال عبد العزٌز9805
نعمه ناصر سعد عبد الفتاح9806
نغم مجدى احمد على احمد9807

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى
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نفٌن روٌعى ابراهٌم احمد9808

نها خالد محمد جمعه9809

نهال ابو شدٌد فٌصل ابراهٌم9810
نهال حازم عبد المنعم9811
فادٌكا كراموكو هللا عبد نهال9812

نهله اسماعٌل محمد سٌد احمد9813

نهى خالد عبد الرازق على9814

نهى صالح محمد عبد الحمٌد9815
نهى طارق النبوى السٌد9816
نهى محمد رشاد محمد9817

نهى محمود محمد محمد كامل9818
عمر خلٌل مصطفى نوال9819

حامد ٌوسف ممدوح نوال9820

احمد حسٌن اسماعٌل نور9821

نور الدٌن امام ربٌع خلٌفه9822

نور السعٌد عبد االاله فرح محمد9823
نور الصباح محمود احمد الصاٌم9824

نور العٌن خالد محمد محمود ٌوسف9825
نور عبد المنعم عبد هللا احمد9826

نور عرفه عاشور سٌد9827
نور محمد محمود على قرقر 9828

كامل نسٌم منٌر نور9829

نور ناصر عبد هللا السٌد9830
نورا احمد ابراهٌم على الخطٌب9831
نورا احمد عبدالحمٌد احمد9832
نورا احمد محمود احمد9833
نورا اشرف نسٌم الٌاس9834

الغنى عبد زكرٌا اٌمن نورا9835

سرحان محمد محمد جمال نورا9836

نورا سلٌم محمد محمد9837
نورا سٌد محمد عبد هللا9838

نورا سٌد محمد لٌثى9839
نورا صالح محمد خمٌس9840
نورا عادل عبد الرحٌم على عبد الرحٌم9841

نورا عاطف محمد محمد9842

نورا عثمان محمد عثمان9843
نورا محمود محمود عبد اللطٌف9844
نورا وحٌد محمد على9845

نوران جمال حسنى على9846
نوران جمال عبده حسن9847

نوران سمٌر محمود عبد المقصود9848
سٌد قطب محمد نوران9849

نوران محمود فواد عبد المجٌد9850

المالحظٌن توقٌع
1-

2-

3-

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
صالح حسن هشام نوران9851

نوران هشام صالح ابراهٌم9852
نوره عٌسى جمٌل عٌسى9853
نوره محمد حسن عبد هللا9854

احمد على الحمٌد عبد ابراهٌم نورهان9855

نورهان احمد جوده عبد المبدى9856

: الحاضرٌن عدد
المراقب توقٌع

: الغائبٌن عــــدد

: اإلجمــــــــــالى
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الرحمن عبد احمد رمضان احمد نورهان9857

نورهان جمال سمٌر ابراهٌم9858

نورهان جمال فواد عبد العال9859
نورهان حسن محمد احمد  9860

نورهان حسٌن عٌد احمد9861
سٌد عجمى خالد نورهان9862

احمد محمد خلف نورهان9863

محمد محمود رجب نورهان9864

محمد ٌحٌى رجب نورهان9865

نورهان رمضان عبد النبى ابراهٌم9866
نورهان رمضان على سلٌمان9867
نورهان رمضان محمد محمد احمد9868

نورهان سامى سٌد محمد سالمه9869
نورهان سامى عبد التواب جاد9870
نورهان سعٌد احمد مرزوق 9871

نورهان سٌد شحاته حسٌن9872
احمد ٌحٌى شرٌف نورهان9873

نورهان شعبان سٌد سٌد9874
نورهان صبرى مصطفى عبد الهادى9875
نورهان طارق سامى السٌد9876

نورهان طه عبد  الاله طه9877
نورهان طه عٌد احمد ابراهٌم9878

نورهان عبد الحمٌد محروس عبد الحمٌد9879
نورهان عبد الفتاح على عوض9880
الرحٌم عبد احمد اللطٌف عبد نورهان9881

زٌد فوزى المهٌمن عبد نورهان9882

على محمود فاروق عماد نورهان9883

نورهان عمرو ابراهٌم امام9884

نورهان محمد ابو القاسم سلٌمان9885
نورهان محمد اسماعٌل هالل9886

نورهان محمد جابر معوض9887

نورهان محمد رشدى خلٌفه9888
نورهان محمد محمد بٌومى9889
نورهان محمد محمد حسن احمد9890

نورهان محمد موسى محمد9891
رمزى احمد ناصر نورهان9892

شاكر خٌرى هشام نورهان9893

نورهان هشام محمد سٌد ابو زٌد9894
امام رجب ولٌد نورهان9895

احمد ابراهٌم ٌاسر نورهان9896

محمود الباسط عبد ٌاسر نورهان9897

محمد محمد محمود نٌرفانا9898

نٌرمٌن نبٌل عبد المحسن السٌد9899
نٌرمٌن وجٌه ظرٌف ملك9900
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هللا لدٌن المعز محمد احمد نٌره9901

نٌره محمد حبٌشى تمام9902

نٌره محمد نبٌل محمد السٌد9903

عابد المجد ابو ممدوح نٌره9904

نٌره ناصر عبد العزٌز حسانٌن9905
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نٌره نبٌل احمد زكى9906

العال عبد الهادى عبد محسن نٌللى9907

احمد محمد ابراهٌم هاجر9908

هاجر احمد خمٌس احمد9909
هاجر احمد عبد الشافى محمود9910
هاجر احمد عبد المومن حسن9911
هاجر احمد عطا عبد الحمٌد9912
هاجر اسامه رمضان معوض على9913
هاجر اشرف رشاد عبد القادر9914
هاجر جمال هاشم الغرابلى9915

مصلحى احمد محمد حاتم هاجر9916

محمد عباده حمدى الدٌن حسام هاجر9917

هاجر حسام وهبه رزق9918
هاجر حسن محمود محمد9919

هاجر حسٌن السٌد محمد9920
هاجر خالد حامد عبد المجٌد فرج9921
محمد حسنٌن سعد خالد هاجر9922

هاجر خالد محمد احمد9923
هاجر خالد محمد عبد العظٌم9924

هاجر رضا جمعه سعد محفوظ9925

هاجر رضا على حسٌن سلٌم9926

هاجر سالم جعفر سالم9927
هاجر سعد عبد الوهاب احمد9928
هاجر سعد محمد على9929

هاجر صالح الدٌن محمود محمد9930
هاجر طالب احمد حسٌن9931
هاجر طه عبد الرازق عبد الحمٌد9932

هاجر عادل رضوان عثمان9933

هاجر عباس لطفى عباس9934
الساٌح مطر الحمٌد عبد هاجر9935

هاجر عبد الرحٌم سٌد محمد 9936

هاجر عبد هللا مصطفى الراوى9937
هاجر عبد المجٌد محمد غزال9938
هاجر عبد الناصر ابراهٌم على9939
هاجر عبد النبى قاسم على قاسم9940
 على الفتاح عبد عصام هاجر9941

هاجر عطٌه درباله مشاضى9942
النبى حسب محمد محمد على هاجر9943

هاجر فتحى احمد عطٌفى9944

هاجر فراج حامد محمد9945

هاجر فوزى على سٌد حسن9946
احمد العزٌز عبد ماهر هاجر9947

هاجر مجدى عبد الحلٌم محمود9948
هاجر مجدى عبد العظٌم مسعد9949
هاجر محمد توفٌق جمعه ابراهٌم9950

المالحظٌن توقٌع
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هاجر محمد عبد الحمٌد عبد المجٌد9951

هاجر محمد فواد قاسم جالل9952
هاجر محمود حسن محمود9953

هاجر محمود محمد عبد  هللا9954
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هاجر مصطفى السٌد محمد9955

هاجر مصطفى سٌد عبد التواب9956
هاجر مصطفى عبد الحكٌم عبد اللطٌف9957
هاجر مصطفى نجدى عبد الحمٌد9958

هاجر ناصر ٌسن ابراهٌم9959
هادى حسام الدٌن سٌد ابو القاسم9960

هادى شرٌف صالح عبد الخالق9961
احمد السٌد السٌد محمد هادى9962

هادى ٌوسف رشٌد جبرائٌل9963
هاشم اشرف هاشم احمد هاشم9964

هاله عبد القادر عبد الفتاح كٌالنى9966
هاله محمود الخطٌب زكى سالم9967
محمد محمد مسعد هاله9968

محمد حلمى عصام هانم9969

هانى ماجد خلف بطرس9970

هانى ماهر فواد شرموخ9971
هاٌدى اسامه محمد حامد9972

الفتاح  عبد سٌد اكرم هاٌدى9973

هاٌدى خالد سٌف الدٌن صالح9974

هاٌدى سمٌح عزٌز حبش9975

هاٌدى عبد الرحٌم محمد عبد الرحٌم9976

هاٌدى عماد مٌالد سعد 9977

هاٌدى محمد جمال عبد العلٌم9978

هاٌدى محمد طه ابو المجد9979

هاٌدى ناجد محمد فراج9980
هبه السٌد السعٌد ابو حداٌه9981
هبه هللا اوسامه السٌد جابر9982
هبه هللا صبرى عبد الراضى احمد9983
هبه هللا عالء الدٌن عٌد محمود9984

محمد اسماعٌل محمد هللا هبه9985

هبه بهلول جابر محمد9986
هبه جمال بدر احمد9987
هبه راضى حسن سٌد9988
هبه رمضان عبد السمٌع محمود9989

هبه سلٌمان قرنى خلٌل9990
هبه سٌف الدٌن صالح مهدى9991
هبه عصام محمود مبارك9992
هبه عمرو احمد كمال محمد نور الدٌن9993
الباب فتح السعود ابو عنتر هبه9994

هبه فهٌم محمد حسٌن اسماعٌل9995

هبه مجدى محمد محمد9996
هبه محمد عبد الفتاح محمد اسماعٌل9997

هبه محمود محمد عبد الغفار 9998

هدوء ولٌد محمد ملٌجى9999
علً احمد امٌر هدى10000
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هدى جمال محمد محمد حسن امٌن10001
احمد هللا عبد حسٌن هدى10002

هدى خالد حسن طه10003
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هدى خالد عبد  الحمٌد عرابى10004
احمد الفتاح عبد الدٌن سلطان هدى10005

هدى سمٌر ٌوسف عبده السناط10006
الرحمن عبد هللا عبد سٌد هدى10007

هدى عبد المعطى رجب عبد المعطى الفار10008
هدى محمود احمد محمد سعٌد10009

هدى نبٌل محمد الصٌاد10010
هدٌر ابراهٌم حمدى عباس10011
هدٌر ابراهٌم مصطفى ابراهٌم10012
هدٌر احمد صالح محمد سلٌمان10013
هدٌر اسامه سعٌد مصطفى10014
احمد كامل اٌهاب هدٌر10015

هدٌر حمدى سٌد عفٌفى10016
هدٌر خالد مصطفى محمد ٌوسف10017
عامر على العاطى عبد سٌد هدٌر10018

هدٌر عبد العاطى امٌن عبد العلٌم10019
هدٌر فرج امٌن محمد10020
على محمود محسن هدٌر10021

هدٌر محمد ابراهٌم محمد حسٌن10022
هدٌر محمد عبد الباقى محمد10023
هدٌر محمد محمود عبد الحمٌد10024
هدٌر هشام احمد على10025
محمود ٌاسر هدٌر10026

سامى حسن هدٌل10027

هشام اشرف النبوى عباس10028
 صبح محمد جمال هشام10029

عزت محمود جمال هشام10030

هشام عباس السٌد حسٌن محمد10031

نافل خالوى الحمٌد عبد هشام10032

هشام محمد حسٌن محمد حسٌن10033

احمد مصطفى محمد هشام10034

فرج عٌد هانى هشام10035

همس ناصر عبد الغفار10036
محمود سامح همسه10037

هند احمد محمد ابو الفضل10038
هند جابر ابو الحدٌد ابو سرٌع10039

على الحكٌم عبد شعبان هند10040

هوٌدا محمد حسٌن طه10041
صالح عبده السٌد الفتاح عبد هٌا10042

هٌام على كامل حسٌن10043
هٌالنه نعٌم عازر بسٌط10044

وائل نور عبد هللا محمد10045
وجدى حكٌم الدٌب حكٌم10046
على محمد حسن احمد وردانى10047

حسن محمد عٌد ورده10048

الوفا ابو الفتاح عبد الرحمن عبد وسام10049

وسام عدلى محمد مٌهوب10050
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(سورى)وسٌم طالل عباس        10051

فرج فواد احمد عماد وعد10052
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وفاء حماده ابراهٌم احمد10053

وفاء ٌسرى على جوده10054

والء احمد حسٌن خلٌفه10055

والء احمد حفنى مصطفى 10056

والء جمعه محمد هلٌل10057

والء شعبان عبد الرحمن ٌوسف10058
والء طارق ٌوسف عبد اللطٌف10059
والء عبده ٌحى عبده 10060

حمزه العزٌز عبد محمد والء10061

محمود ثابت محمود والء10062

والء مسعود فواد محمد10063

والء مظهر عبد الجابر عبد القادر10064
ولٌد شعبان راشد محمد10065
ٌارا جمال عبد الجٌد حسٌنى10066

ٌارا طلعت محمود محمد على10067

ٌارا محمد اشرف توفٌق على10068
ٌارا محمد سٌد محمود10069
ٌارا مصطفى زكى مدبولى10070

ٌارا ٌاسر شعبان صدٌق10071
ٌاره احمد ٌوسف محمد10072
غرٌب على زٌنهم عماد ٌاسر10073

ٌاسر محمود انعم محمود خلٌل10074

عباس محمد زكى ابراهٌم ٌاسمٌن10075

ٌاسمٌن احمد شفٌق عبد المولى10076

متولى امبابى السالم عبد احمد ٌاسمٌن10077

ٌاسمٌن احمد محمود الشربٌنى10078
ٌاسمٌن اٌهاب اسماعٌل عبد ربه10079
ٌاسمٌن بكرى عبد اللطٌف بكرى حسٌن10080
ٌاسمٌن جمال سالم حسن10081
ٌاسمٌن جمعه محمد حسٌن10082
ٌاسمٌن جمٌل عبد البر حسٌن10083
ٌاسمٌن حسن ابراهٌم عفٌفى10084
ٌاسمٌن سعٌد جمعه محمد10085
ٌاسمٌن سعٌد محمد توفٌق10086

ٌاسمٌن سمٌر على زكى شقٌر10087
ٌاسمٌن سٌد دسوقى عبد الظاهر10088
ٌاسمٌن شاهٌن محمود فولى10089
المجٌد عبد على شرٌف ٌاسمٌن10090

ٌاسمٌن صالح سالم ابو سرٌع10091
ٌاسمٌن صالح سٌد عبد المقصود10092
ٌاسمٌن طه محمد محمد10093

ٌاسمٌن عادل محمد على10094

ٌاسمٌن عادل مصطفى فهٌم10095
ٌاسمٌن عبد هللا حنفى 10096

ٌاسمٌن عصام ابراهٌم جمعه10097
العزٌز عبد معوض عصام ٌاسمٌن10098

ٌاسمٌن عالء مسعد عبد الوهاب 10099

ٌاسمٌن فرٌد عبد السالم على10100
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ٌاسمٌن مجدى حسن عمر مصطفى10101
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ٌاسمٌن محمد ابراهٌم حسٌن10102
ٌاسمٌن محمد احمد ابو زٌد10103
ٌاسمٌن محمد احمد احمد الخولى10104
ٌاسمٌن محمد احمد عبد الجٌد10105

ٌاسمٌن محمد جابر محمد عبد العلٌم10106

الحسن ابو الفتاح عبد محمد ٌاسمٌن10107

العلٌم عبد على محمد ٌاسمٌن10108

ٌاسمٌن محمد فاروق سٌد10109
ٌاسمٌن محمد فاٌز احمد10110
امٌن السٌد فتحى محمد ٌاسمٌن10111

ٌاسمٌن محمد مفٌد عبد العلٌم10112
ٌاسمٌن محمود السٌد محمود10113
ٌاسمٌن محمود على احمد حسنٌن10114

ٌاسمٌن مصطفى عبد العزٌز محمد احمد10115
ٌاسمٌن ناصر على عطا هللا10116
ٌاسمٌن نبٌل محمد الغنام10117
محمد محمود نبٌل ٌاسمٌن10118

ٌاسمٌن نفاده عبد الرحٌم ابراهٌم10119
ٌاسمٌن وائل محمد ابراهٌم العوضى 10120

ٌاسمٌن وحٌد فرٌد محمد حسٌن10121
ٌاسٌن محمد ٌاسٌن دسوقى10122
ٌامن عادل توفٌق حافظ10123
ٌحٌى جمال فواد سٌد10124

ٌحٌى عالء الدٌن حامد احمد على10125
ٌحٌى محمد اشرف عزت10126

زقلوطه محمد ممدوح محمد ٌحٌى10127

ٌسرا تامر اسماعٌل على 10128

ٌسرا سامى عبد هللا سٌد10129
ٌسرا محمد احمد عبد الرحمن محمود10130
ٌمنى خالد محمد نصر10131

ٌمنى طارق ابراهٌم حنفى10132
ٌمنى عالء الدٌن محمد الهادى10133
اسعد شوقى ادوراد ٌوستٌنا10134

ٌوستٌنا حلمى وٌصا لٌشع10135

ٌوستٌنا سامح مهدى حبشى10136

ٌوستٌنا عاطف نسٌم سامى 10137

ٌوستٌنا مجدى منٌر ابراهٌم طوبٌا10138
ٌوسف ابراهٌم محمد على ابراهٌم10139

ٌوسف ابو المكارم ٌوسف احمد10140

ٌوسف احمد ابراهٌم سعٌد10141

ٌوسف احمد ابو بكر على10142
ٌوسف احمد ثابت عبد العال 10143

ٌوسف احمد عبد الجلٌل حسن محمد10144
ٌوسف احمد محمد محمد سٌد10145

ٌوسف اشرف حسٌن محمد10146

ٌوسف اشرف رشاد عبد العزٌز10147

ٌوسف اشرف محمود خلٌفه10148
ٌوسف اشرف نجدى شحاته10149

ٌوسف السٌد حفظى السٌد 10150
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ٌوسف السٌد عبد الفتاح عبد الحمٌد10151

(سودانى )ٌوسف الطاهر ٌوسف ادرٌس   10152

ٌوسف اٌمن عبد المنعم محمد على10153
ٌوسف بدر محمد محمد المحالوى10154

ٌوسف بسٌونى احمد عبد الغنى10155

ٌوسف جمال سٌد على ابو العنٌن10156
 رشوان اسماعٌل حسٌن ٌوسف10157

ٌوسف خالد عبد التواب ابراهٌم مرسى10158

ٌوسف خالد عبدالتواب اٌوب10159

ٌوسف رجب عبد الحفٌظ 10160

ٌوسف زغلول ٌوسف محمد10161

عطٌه سمٌر سامى ٌوسف10162

ٌوسف سامى ٌوسف ابراهٌم10163
ٌوسف سمٌر عبد السمٌع اسماعٌل10164

ٌوسف سٌد احمد زكى موسى10165
ٌوسف سٌد محمد عبد العظٌم10166
ٌوسف شافعى عبد البارى عبد الرحٌم10167

ٌوسف شرٌف جمعه حامد10168
ٌوسف صالح شوقى صالح 10169

 طلبه المحسن عبد طلعت ٌوسف10170

ٌوسف عادل السٌد عبد الصمد ابو شوش10171
ٌوسف عبد الروف محمد احمد10172

ٌوسف عصام علٌوه الجوهرى10173

سعٌد محمود عصام ٌوسف10174

ٌوسف عالء عثمان احمد 10175

ٌوسف على صالح الدٌن منصور10176

ٌوسف عمرو نور الدٌن محمود10177

ٌوسف عمرو ٌوسف عبد الروف احمد10178
(محول  )ٌوسف ماهر متولى محمد 10179
ٌوسف محمد احمد محمد احمد10180
ٌوسف محمد السٌد محمد10181
ٌوسف محمد جمعه عبد هللا10182

اسماعٌل حجاج محمد ٌوسف10183

ٌوسف محمد زكرٌا على10184
ٌوسف محمد عبد الرحٌم احمد10185
ٌوسف محمد فهمى عبد الحفٌظ الخولى10186
الجلٌل عبد كامل محمد ٌوسف10187

ٌوسف محمود ابراهٌم ابراهٌم10188

ٌوسف محمود السٌد غٌث10189

ٌوسف مختار احمد محمد10190
ٌوسف مسعد محمد ابراهٌم 10191

ٌوسف مصطفى اسماعٌل احمد10192

ٌوسف منٌر سٌد عبد السٌد10193

ٌوسف مهدى على عباس10194
ٌوسف ناصر سٌد احمد رسالن10195

ٌوسف ناصر عابدٌن عبد الصمد10196

ٌوسف هٌثم رفٌق ابراهٌم10197

ٌوسف ولٌد فتحى ابراهٌم10198
ٌوسف ولٌد مجدى احمد كامل10199

بكر ابو الجواد عبد صالح ٌاسر ٌوسف10200
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ٌوسف ٌحٌى طه عبد الواحد10201

ٌوسف ٌسرى عبد المتعال احمد10202
(محول )ابتهال عبد الناصر صالح عبد المقصود 10203

(محول )                 محمد جمعه رجب احمد10204
(محول )      مصطفى محمد محمود عاطف محمد10205
(محول )     اسماعٌل سٌد كمال مصطفى محمد10206
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اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
ابانوب ثابت نصرى كراس10261

احالم طلعت شرٌف صالح10262

احمد خالد احمد سٌد 10263

احمد صبرى جابر حامد ٌوسف10264

احمد عباس عبد السالم محمد 10265

احمد محمد السٌد عبد هللا10266

اسراء عبد السالم محمد السٌد السجاعى10267

اسالم خالد مصطفى ٌوسف10268

اسالم صبرى البٌلى المتبولى 10269

اسالم محمد محمود دسوقى10270

اسماء مصطفى عبد الرحمن على10271

اٌمان على محمد على جادوا 10272

اٌه سعد سالم على سالم10273

بٌتر جمٌل شحاته جورجى10274

حسنٌن طارق حسنٌن محمد10275

 (سورى  )رزان زعبى رسول          10276

شروق اٌمن احمد محمد رشاد10277
شرٌف محى الدٌن ٌوسف كمال10278

شٌرٌن اشرف حسن سٌد10279

شٌماء سعد عبد اللطٌف احمد ابو السعد              10280

طالل حازم رجب محمد 10281

عبد الرحمن محمد جالل محسب10282

(كوٌتى )عبد هللا فالح مطلق الدٌجانى     10283

عبد الوهاب محمد عبد الوهاب حمدى10284
(كوٌتى  )عذبى ٌاسر بندر ضٌف هللا       10285

عال صابر عبد المنعم عبد الواحد10286
فادى فرج هللا فرج فرٌج10287

 (كوٌتى  )فراج على فراج الشعٌرى        10288

فوزى محمد فوزى احمد شلقامى10289

فٌروز ٌحٌى عبد الحفٌظ دهب10290
محمد عصام حسن سلٌمان10291

محمد عطٌه عبد الرحمن محمد صدٌق10292
محمد كمال محمد عبد اللطٌف الشبراوى10293

محمد محمود على كامل10294

(مستجد ترم أول  )محمد ولٌد سٌد موسى 10295

محمد ٌحٌى محمد سعٌد عبد المولى10296

محمود بالل عبد هللا على عثمان10297

محمود عاطف محمود حنفى10298

محمود نبٌل محمود سٌد10299

مرٌم مصطفى عاطف عبد الغفار10300
(كوٌتى  )مشعل ناصر اسد                    10301

مصطفى ابراهٌم عباس ابراهٌم10302

مصطفى احمد رزق فرج10303

مصطفى احمد مصطفى محمد10304

نورا احمد فتحى عبد المولى10305

هدٌر احمد محمد هندى10306

ٌوسف محمد منٌر  النجار10307
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اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
قدس الكرٌم جاد محروس ابانوب10311
 حسن السٌد اسامه احمد10312
 العزٌز عبد طه احمد10313
 جنٌدى الباب فتح عمر احمد10314
محمد محمد ممدوح احمد10315
 حسن احمد ٌسرى احمد10316
الرحمن عبد توفٌق محمد اسامه10317
 قاسم السٌد محمد السٌد10318
 حسن محمود حنفى امانى10319
 متولى رجب ناصر امٌره10320
سعٌد حامد صالح اٌمن10321
الحمٌد عبد احمد محمد باسل10322
 محمد محمد كمال مجدى باسم10323
( سورى وافد)  معروف قاسم ٌوسف براءه10324
على فرج رمضان عاطف حسٌن10325
محمود قعود خالد خلود10326
خالد المقصود عبد على دعاء10327
 صدٌق مكرم الدٌن عماد دنٌا10328
حسٌن كامل ممدوح ساره10329
الدسوقى الاله عبد احمد شٌبه سماح10330
على العزٌز عبد عزوز سمٌه10331
 طه محمد متولى شادى10332
القادر عبد صالح اسامه الرحمن عبد10333
عٌسى سٌد سعٌد محمد رافت الرحمن عبد10334
امٌن كرٌم رمضان الرحمن عبد10335
على الرحٌم عبد عز الرحٌم عبد10336
  الونٌس عبد عامر سلٌمان هللا عبد10337
( وافد ) على رشٌد على عٌسى10338
 على حسٌن بكرى غاده10339
سعٌد لمعى اشرف فادى10340
حسن احمد خالد فاطمه10341
( وافد )         العزمى محمد حمٌد زاٌد فواز10342
حمد سعٌد سٌد كرٌم10343
جبالى كمال رافت كمال10344
هللا رزق عزٌز عاطف مارٌو10345
 حامد ابراهٌم اشرف محمد10346
 هرٌدى بٌومى قرٌش ابو بٌومى محمد10347
 بٌومى هاشم بٌومى محمد10348
الجندى ابراهٌم سٌد جندى محمد10349
حجازى فرغلى حمدى محمد10350
( 96 )    جمٌل حسن محمد سعٌد محمد10351
( وافد )        سرٌع سند سمٌر سند محمد10352
الجلٌل عبد محمد الجلٌل عبد محمد10353
حافظ عثمان محروس محمد10354
محمود جمعه محمود محمد10355
فرغلى محمد المنعم عبد محمود محمد10356
 سٌد زٌنهم هشام محمد10357
محمود محمد وائل محمد10358
المقصود عبد حماد محمد محمود10359
على ٌوسف العزٌز عبد كمال مصطفى10360
حسن محمد محمود مصطفى10361
 على محمد شحاته االمام مها10362
 البارى عبد احمد موسى10363
مرسى محمد جمال مومن10364
 مكاوى السٌد على على ٌاسر نرمٌن10365
( وافدة )  المرزوقى محمد على محمد نوره10366
محمد سٌد محمد هاجر10367
فهمى اسماعٌل ٌحى ٌارا10368
على محمد السٌد ٌوسف10369
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اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
الحلٌم عبد الٌزٌد ابو طارق الٌزٌد ابو10371
دراز على سالم الدٌن صالح اسالم10372
الفقى محمد العزٌز عبد محسن اسالم10373
ٌوسف محمد حسن محمد امنٌه10374
شعراوى حنفى محمد رشا10375
جوده قرنى عامر رمضان10376
عٌسى جٌد وجدى رومارٌو10377
الصاوى محمد محمد الصاوى زٌنب10378
المجٌد عبد هللا عبد محمود فاطمه10379
رمضان عطٌه مصطفى كارٌمان10380
 الاله عبد حمدان ثروت كرٌمه10381
انٌس لطٌف نشات مارٌنا10382
احمد حامد احمد محمد10383
( ثانى ترم مستجد ) حجازى احمد فوزى اٌمن محمد10384
الطنطاوى الطنطاوى طارق محمد10385
حسن سٌد ممدوح نهاد محمود10386
محمد الرازق عبد على مصطفى10387
حنا مسعد ناجى مٌنا10388
ابراهٌم الحلٌم عبد على نوران10389
 الشبراوى السمٌع عبد على نورهان10390
السٌد على صبرى هاجر10391
زاٌد السٌد الغفور عبد رافت هٌام10392
سعٌد محمد حسام ٌاسمٌن10373

اإلنصــــرافالحضــــــوراالســـــــمالجلوس رقم
رجب احمد زكرٌا احمد10381
محمد محمد قرنى سمٌر احمد10382
العٌسوى امٌن عادل احمد10383
 المطلب عبد محمد محمد احمد10384
السٌد الونٌس عبد حمدى حازم10385
محمد احمد سٌد عاطف سٌد10386
موسى خلٌل موسى شنوده10387
الصاوى سعد فرج عصام10388
بدوى الخالق عبد مجدى ماجد10389
الصاوى ٌوسف عادل محمد10390
الدسوقى ابراهٌم عارف السالم عبد مهدى10391
جالل فرغلى محمد مٌار10392
اللطٌف عبد حسن مصطفى وجدى10393
هٌكل بدوى المومن عبد مجدى ٌوسف10394
محمد ٌوسف محمد ٌوسف10395
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