
 

۲

صالة ابراهيم السعيد ابراهيم سليمان الدور الخامس1لجنة  1615120170100122 ۳

صالة ابانوب لبيب جادالرب خليل الدور الخامس1لجنة  1615120170100307

م

صالة ابانوب ايهاب شكرى عزيز الدور الخامس1لجنة  1615120170100304 1
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۶

صالة اثار السعيد محمود سعد الدور الخامس1لجنة  1615120170100547 ٧

صالة ابراهيم هشام ابراهيم احمد المالح الدور الخامس1لجنة  1615120170100444

۴

صالة  ابراهيم عبدالعال مصطفى المصرى الدور الخامس1لجنة 

السمان

1615120170100217 ۵

صالة ابراهيم حماده محمد السالمونى الدور الخامس1لجنة  1615120170100589

1۰

صالة احمد ايمن عبد المتعال ابراهيم محمد الدور الخامس1لجنة  1615120170100287 11

صالة احمد السيد احمد محمد شهيب الدور الخامس1لجنة  1615120170100182

٨

صالة  احمد اشرؾ عبد القوى حبيب عبد الدور الخامس1لجنة 

القوى

1615120170100701 ٩

صالة احمد احمد عبد الحميد محمد عمر الدور الخامس1لجنة  1615120160100231

1۴

صالة احمد جمال حسين ابراهيم الدور الخامس1لجنة  1615120170100715 1۵

صالة احمد جمال ابو المعاطى صالح الدور الخامس1لجنة  1615120170100410

1۲

صالة احمد تامر محمود على صفن الدور الخامس1لجنة  1615120170100177 1۳

صالة احمد ايهاب احمد عباس على الدور الخامس1لجنة  1615120170100445

1٨

صالة احمد سعيد رمضان الشنشورى الدور الخامس1لجنة  1615120170100134 1٩

صالة  احمد رفعت عبدالعزيز عبدالحميد الدور الخامس1لجنة 

عطيه

1615120170100458

1۶

صالة احمد خالد فتحى زيدان الدور الخامس1لجنة  1615120170100066 1٧

صالة احمد خالد عبد الفتاح احمد سالم الدور الخامس1لجنة  1615120170100698

۲۲

صالة احمد عبده حسين داود الدور الخامس1لجنة  1615120170100152 ۲۳

صالة احمد عبدالحليم عبدالمقصود ضيؾ الدور الخامس1لجنة  1615120170100067

۲۰

صالة احمد عبد هللا عبد المهدى ابوزيد الدور الخامس1لجنة  1615120170100696 ۲1

صالة احمد صالح محمد العيونى سالمة الدور الخامس1لجنة  1615120170100531

۲۶

صالة احمد كارم محمد احمد عبد الرحمن الدور الخامس1لجنة  1615120170100290 ۲٧

صالة احمد عالء ربيع السعدنى الدور الخامس1لجنة  1615120170100146

۲۴

صالة احمد عصام شحاته الشافعى الدور الخامس1لجنة  1615120170100145 ۲۵

صالة احمد عصام حسن عبدالجواد حنيش الدور الخامس1لجنة  1615120170100364

صالة۳۰ احمد محمد السيد عبدالمقصود قاسم الدور الخامس1لجنة  1615120170100535

۲٨

صالة احمد محمد الحسينى محمد العيسوى الدور الخامس1لجنة  1615120170100269 ۲٩

صالة احمد لطفى عبد الستار السرى الدور الخامس1لجنة  1615120170100555
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صالة  احمد محمد الشحات عبد العال الدور الخامس۲لجنة 

اسماعيل

1615120170100266 ۳1

۳۴

صالة احمد محمد على ابراهيم الدور الخامس۲لجنة  1615120170100280 ۳۵

صالة احمد محمد شريؾ والى الدور الخامس۲لجنة  1615120170100591

۳۲

صالة احمد محمد حمدى احمد على الدور الخامس۲لجنة  1615120160100729 ۳۳

صالة احمد محمد بهنسى موسى بهنسى الدور الخامس۲لجنة  1615120170100190

۳٨

صالة احمد مدحت حسنى الباز الدور الخامس۲لجنة  1615120160100645 ۳٩

صالة احمد محمود محمد عبد السالم النوام الدور الخامس۲لجنة  1615120170100340

۳۶

صالة احمد محمد محمد فرح يوسؾ الدور الخامس۲لجنة  1615120170100263 ۳٧

صالة احمد محمد فوزى الفقى الدور الخامس۲لجنة  1615120170100037

۴۲

صالة  احمد يحى احمد فتحى عبدالمقصود الدور الخامس۲لجنة 

الشربينى

1615120170100462 ۴۳

صالة احمد هاشم عبدالؽفور سعيد الدور الخامس۲لجنة  1615120170100587

۴۰

صالة احمد مهدى على على محبوب الدور الخامس۲لجنة  1615120170100667 ۴1

صالة احمد مصطفى احمد حسين الدور الخامس۲لجنة  1615120170100617

۴۶

صالة اسامه حمدى حمدى شلتوت الدور الخامس۲لجنة  1615120170100378 ۴٧

صالة اروى رفعت محمود عرفه الدور الخامس۲لجنة  1615120170100035

۴۴

صالة ادهم حمدى موسى خالؾ الدور الخامس۲لجنة  1615120170100244 ۴۵

صالة ادهم السيد محمد ابراهيم حسانين الدور الخامس۲لجنة  1615120170100668

۵۰

صالة اسراء السيد ابراهيم زهره الدور الخامس۲لجنة  1615120170100090 ۵1

صالة اسراء احمد فتحى عصمى محمد الدور الخامس۲لجنة  1615120170100230

۴٨

صالة اسراء ابراهيم بلتاجى ؼلوش الدور الخامس۲لجنة  1615120170100089 ۴٩

صالة استير سعد مالك عبيد الدور الخامس۲لجنة  1615120170100297

۵۴

صالة اسراء حسن رمضان سعيد الدور الخامس۲لجنة  1615120170100434 ۵۵

صالة  اسراء ايمن عبد اللطيؾ عبد المجيد الدور الخامس۲لجنة 

عطا

1615120170100198

۵۲

صالة اسراء السيد محمد احمد الزهرى الدور الخامس۲لجنة  1615120170100450 ۵۳

صالة اسراء السيد عبد الفتاح يسن حسن الدور الخامس۲لجنة  1615120170100738

۵٨

صالة اسراء سمير السيد احمد السيد عبده الدور الخامس۲لجنة  1615120170100018 ۵٩

صالة اسراء زكريا زكريا المعرؾ الدور الخامس۲لجنة  1615120170100007

۵۶

صالة اسراء رمضان سالمان محمود الدور الخامس۲لجنة  1615120170100236 ۵٧

صالة اسراء خيرى هيبه عبدالجليل الدور الخامس۲لجنة  1615120170100194

صالة۶۰ اسراء صبرى عيد احمد على الدور الخامس۲لجنة  1615120170100728
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۶۲

صالة اسراء عالء السيد مجاهد الدور الخامس۳لجنة  1615120170100733 ۶۳

صالة اسراء عبد المنعم فوزى زكى الكنانى الدور الخامس۳لجنة  1615120170100114

صالة اسراء عادل احمد محمد احمد الدور الخامس۳لجنة  1615120170100393 ۶1

۶۶

صالة اسراء نبيل عبدهللا الصاوى الدور الخامس۳لجنة  1615120170100644 ۶٧

صالة  اسراء محمد فهمى عبد الهادى الدور الخامس۳لجنة 

الطوخى

1615120170100178

۶۴

صالة اسراء محمد ابراهيم الشيخ الدور الخامس۳لجنة  1615120170100207 ۶۵

صالة اسراء عماد حمدى محمد رمضان الدور الخامس۳لجنة  1615120170100479

٧۰

صالة اسالم محمد احمد السقا الدور الخامس۳لجنة  1615120170100050 ٧1

صالة اسالم فتحى عبدالعزيز محمد الدور الخامس۳لجنة  1615120170100250

۶٨

صالة اسراء يحى حسن محمد حسن الدور الخامس۳لجنة  1615120170100673 ۶٩

صالة اسراء نصر فتحى عبد الواحد عيد الدور الخامس۳لجنة  1615120170100115

٧۴

صالة اسماء احمد حافظ حسين الدور الخامس۳لجنة  1615120170100405 ٧۵

صالة اسالم مرشدى محمد الشال الدور الخامس۳لجنة  1615120170100333

٧۲

صالة اسالم محمد عبدالجواد فرج الدور الخامس۳لجنة  1615120170100248 ٧۳

صالة  اسالم محمد عبد الحفيظ شعبان ابو الدور الخامس۳لجنة 

جبل

1615120170100600

٧٨

صالة اسماء السيد محمود محمود الجميعى الدور الخامس۳لجنة  1615120170100278 ٧٩

صالة  اسماء اشرؾ حسين عبد الحى الدور الخامس۳لجنة 

محمدى

1615120170100435

٧۶

صالة اسماء اسالم محسوب معين زرزوره الدور الخامس۳لجنة  1615120170100277 ٧٧

صالة اسماء احمد صابر احمد ابراهيم الدور الخامس۳لجنة  1615120170100426

٨۲

صالة اسماء عبد هللا مختار راضى السيد الدور الخامس۳لجنة  1615120170100599 ٨۳

صالة اسماء عاطؾ السيد على ناصؾ الدور الخامس۳لجنة  1615120170100604

٨۰

صالة اسماء حمدى على حسن ؼزال الدور الخامس۳لجنة  1615120170100638 ٨1

صالة اسماء بالل ابراهيم سليمان بدر الدور الخامس۳لجنة  1615120170100288

٨۶

صالة اسماء محمد رضوان بشته الدور الخامس۳لجنة  1615120170100080 ٨٧

صالة اسماء فتحى محمد الجزار الدور الخامس۳لجنة  1615120170100009

٨۴

صالة اسماء عبده السيد عبده بالل الدور الخامس۳لجنة  1615120170100270 ٨۵

صالة اسماء عبدالمنعم على القاضى الدور الخامس۳لجنة  1615120170100140

صالة٩۰ اشرؾ محمد لطفى طه الموافى الدور الخامس۳لجنة  1615120170100571

٨٨

صالة اسماعيل نادر اسماعيل جالل يوسؾ الدور الخامس۳لجنة  1615120170100261 ٨٩

صالة اسماء نبيل محفوظ سلطان شيبوب الدور الخامس۳لجنة  1615120170100195
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۵۰1قاعة  اشرؾ يوسؾ نصر نصر ايوب الدور الخامس۴لجنة  1615120170100305 ٩1

٩۴

۵۰1قاعة  االء صبحى محمد محمد سراج الدور الخامس۴لجنة  1615120170100082 ٩۵

۵۰1قاعة  االء السيد محمد السيد البجالتى الدور الخامس۴لجنة  1615120170100407

٩۲

۵۰1قاعة  االء احمد فتحى احمد ابو السعود الدور الخامس۴لجنة  1615120160100728 ٩۳

۵۰1قاعة  االء احمد العبد مشالى الدور الخامس۴لجنة  1615120170100543

٩٨

۵۰1قاعة  االء نابػ موسى سليمان دعبيس الدور الخامس۴لجنة  1615120170100595 ٩٩

۵۰1قاعة  االء محمود على احمد القط الدور الخامس۴لجنة  1615120170100237

٩۶

۵۰1قاعة  االء عبدالفتاح عبدالعظيم ابراهيم سالم الدور الخامس۴لجنة  1615120170100329 ٩٧

۵۰1قاعة   االء عبد العظيم عبدالمنعم رشوان الدور الخامس۴لجنة 

الجبالى

1615120170100137

1۰۲

۵۰1قاعة  السيد محمد عطوه محمد فرحات الدور الخامس۴لجنة  1615120170100524 1۰۳

۵۰1قاعة  السيد سليمان السيد سليمان الدور الخامس۴لجنة  1615120170100098

1۰۰

۵۰1قاعة  الحسن سعد السيد مصطفى عمارة الدور الخامس۴لجنة  1615120160100714 1۰1

۵۰1قاعة  االء وحيد محمد عبد هللا موسى الدور الخامس۴لجنة  1615120170100119

1۰۶

۵۰1قاعة  الهام شعبان عبدالعزيز عوض الدور الخامس۴لجنة  1615120170100494 1۰٧

۵۰1قاعة  الشيماء خضر محمد احمد الشوربجى الدور الخامس۴لجنة  1615120170100433

1۰۴

۵۰1قاعة  الشيماء السيد عبدالخالق كالوى الدور الخامس۴لجنة  1615120170100023 1۰۵

۵۰1قاعة  الشيماء احمد ؼانم عوض ؼانم الدور الخامس۴لجنة  1615120170100386

11۰

۵۰1قاعة  امانى محمد محمد مدينه الدور الخامس۴لجنة  1615120170100575 111

۵۰1قاعة  امانى محمد اسماعيل عوض الدور الخامس۴لجنة  1615120170100164

1۰٨

۵۰1قاعة  امانى انور عبدالدايم انور شرشير الدور الخامس۴لجنة  1615120170100113 1۰٩

۵۰1قاعة  امانى احمد اسماعيل محمد الدور الخامس۴لجنة  1615120170100598

11۴

۵۰1قاعة  امنية السعيد محمد احمد عرفة الدور الخامس۴لجنة  1615120170100335 11۵

۵۰1قاعة  امنه محمود احمد عبد الرحمن الدور الخامس۴لجنة  1615120160100593

11۲

۵۰1قاعة  امل محمد محمود سالمه الدور الخامس۴لجنة  1615120170100507 11۳

۵۰1قاعة  امل اسامة محمد عبد الهادى الجعار الدور الخامس۴لجنة  1615120170100142

11٨

۵۰1قاعة  امنيه طارق عبدالمطلب القلشى الدور الخامس۴لجنة  1615120170100021 11٩

۵۰1قاعة  امنيه صابر صابر حسين حسن الدور الخامس۴لجنة  1615120170100233

11۶

۵۰1قاعة  امنيه خالد شوقى على البسيونى الدور الخامس۴لجنة  1615120170100296 11٧

۵۰1قاعة  امنيه حمدى جاد عبد المجيد يوسؾ الدور الخامس۴لجنة  1615120170100071

۵۰1قاعة 1۲۰ امنيه عبد الرحمن ابراهيم سعده الدور الخامس۴لجنة  1615120170100525
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1۲۲

الباركية اميره احمد مصطفى احمد ابوزيد الدور الخامس۵لجنة  1615120170100451 1۲۳

الباركية امير عوض رمضان السيد الدور الخامس۵لجنة  1615120170100404

الباركية امنيه مصطفى محمد محمد ابو دبش الدور الخامس۵لجنة  1615120170100201 1۲1

1۲۶

الباركية  انس ابراهيم عبد المنعم مصطفى الدور الخامس۵لجنة 

الفرماوى

1615120170100049 1۲٧

الباركية انجى نزيه نسيم حبيب عوض الدور الخامس۵لجنة  1615120170100300

1۲۴

الباركية اميره عايدى السيد سيد احمد الدور الخامس۵لجنة  1615120170100675 1۲۵

الباركية اميره ثروت عبدالزين عبدالزين الدور الخامس۵لجنة  1615120170100167

1۳۰

الباركية اية سعيد محمد محمد السنهورى الدور الخامس۵لجنة  1615120170100350 1۳1

الباركية اية سعيد على الشريؾ الدور الخامس۵لجنة  1615120170100174

1۲٨

الباركية انس محمد محمد اسماعيل كريكر الدور الخامس۵لجنة  1615120170100370 1۲٩

الباركية انس رجب عيسى سويلم الدور الخامس۵لجنة  1615120170100160

1۳۴

الباركية ايمان بدر متولى عبد الجيد يونس الدور الخامس۵لجنة  1615120170100083 1۳۵

الباركية ايمان الشحات محمد بدر زيد الدور الخامس۵لجنة  1615120170100357

1۳۲

الباركية ايمان السيد محروس الخشن الدور الخامس۵لجنة  1615120170100491 1۳۳

الباركية ايمان احمد عثمان المرسى الدور الخامس۵لجنة  1615120170100376

1۳٨

الباركية  ايمان سمير سيد احمد السيد الدور الخامس۵لجنة 

الشابورى

1615120170100709 1۳٩

الباركية ايمان حماده بسيونى مرزوق الدور الخامس۵لجنة  1615120170100452

1۳۶

الباركية ايمان حازم مسعد عبد العزيز عماره الدور الخامس۵لجنة  1615120170100563 1۳٧

الباركية ايمان جمال موسى عمران الدور الخامس۵لجنة  1615120170100422

1۴۲

الباركية ايمان عبدالرسول عباس محمود الدور الخامس۵لجنة  1615120170100022 1۴۳

الباركية  ايمان عبد الهادى محمد عبد المجيد الدور الخامس۵لجنة 

عبد الرحمن

1615120170100671

1۴۰

الباركية ايمان طاهر حسن البربرى الدور الخامس۵لجنة  1615120170100057 1۴1

الباركية ايمان صبرى الباز عبد المجيد الدور الخامس۵لجنة  1615120170100406

1۴۶

الباركية ايمان محمد ابراهيم محمد سعد الجعلى الدور الخامس۵لجنة  1615120170100264 1۴٧

الباركية ايمان مجدى صابر طاهر الدور الخامس۵لجنة  1615120170100401

1۴۴

الباركية ايمان على شوقت شلبى محمد الدور الخامس۵لجنة  1615120170100652 1۴۵

الباركية ايمان على ابراهيم على الجمال الدور الخامس۵لجنة  1615120170100500

الباركية1۵۰ ايمان معتزباهلل ضاحى محمد على الدور الخامس۵لجنة  1615120170100466

1۴٨

الباركية  ايمان محمود فيصل محمود شمس الدور الخامس۵لجنة 

الدين

1615120170100129 1۴٩

الباركية ايمان محمد كامل اسماعيل الدور الخامس۵لجنة  1615120170100492
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الباركية ايمن صالح على صالح يوسؾ حنورة الدور الخامس۶لجنة  1615120160100230 1۵1

1۵۴

الباركية  ايه ابراهيم الحسينى حسانين ابراهيم الدور الخامس۶لجنة 

ابو الخير

1615120170100385 1۵۵

الباركية ايناس محمود ؼازى احمد شحاته الدور الخامس۶لجنة  1615120170100594

1۵۲

الباركية ايناس محمود المؽاورى على شربينى الدور الخامس۶لجنة  1615120170100395 1۵۳

الباركية  ايمن محمد االشرؾ عبدالفتاح الدور الخامس۶لجنة 

العشرى

1615120170100517

1۵٨

الباركية ايه السيد فريد محمد الحنفى الدور الخامس۶لجنة  1615120170100465 1۵٩

الباركية ايه احمد عرفه على الحفناوى الدور الخامس۶لجنة  1615120170100670

1۵۶

الباركية ايه احمد عبد العزيز عبد هللا عبد هللا الدور الخامس۶لجنة  1615120170100109 1۵٧

الباركية ايه ابراهيم محمد عرفان نواره الدور الخامس۶لجنة  1615120170100569

1۶۲

الباركية ايه سامى محمد شلتوت الدور الخامس۶لجنة  1615120170100153 1۶۳

الباركية ايه رضا عرفه جاب هللا الدور الخامس۶لجنة  1615120170100325

1۶۰

الباركية ايه حمدى فواد ابراهيم ابو السعد الدور الخامس۶لجنة  1615120170100343 1۶1

الباركية  ايه حاكم عباس محمد الحنفى حسن الدور الخامس۶لجنة 

عاشور

1615120170100265

1۶۶

الباركية ايه عبد المجيد حسن السباعى الدور الخامس۶لجنة  1615120170100501 1۶٧

الباركية ايه عبد الفتاح محمد ابو سعد الدور الخامس۶لجنة  1615120170100530

1۶۴

الباركية ايه عبد الرووؾ ابراهيم محمد الدور الخامس۶لجنة  1615120170100662 1۶۵

الباركية ايه عامرمحمود حسن الديب الدور الخامس۶لجنة  1615120170100495

1٧۰

الباركية ايه على محمد محمد ضبيش الدور الخامس۶لجنة  1615120170100188 1٧1

الباركية ايه عالء يوسؾ محمد الشاذلى الدور الخامس۶لجنة  1615120170100353

1۶٨

الباركية ايه عبدالمنعم ابوالفتوح عبدالجواد الدور الخامس۶لجنة  1615120170100017 1۶٩

الباركية ايه عبدالسالم محمد الصافى القويعى الدور الخامس۶لجنة  1615120170100193

1٧۴

الباركية ايه فيصل فتحى ندير الدور الخامس۶لجنة  1615120170100338 1٧۵

الباركية ايه فوزى محمد محمد السواق الدور الخامس۶لجنة  1615120170100116

1٧۲

الباركية ايه فرج محمد شحاته الدور الخامس۶لجنة  1615120170100542 1٧۳

الباركية ايه عيد ابراهيم الخضراوى الدور الخامس۶لجنة  1615120170100577

1٧٨

الباركية ايه محمد عبدالمولى جليله الدور الخامس۶لجنة  1615120170100154 1٧٩

الباركية ايه محمد عاطؾ هالل الدور الخامس۶لجنة  1615120170100336

1٧۶

الباركية ايه محمد رمضان السعيد الدور الخامس۶لجنة  1615120170100439 1٧٧

الباركية ايه محمد اشرؾ عرفه والى فرج الدور الخامس۶لجنة  1615120170100084

الباركية1٨۰ ايه محمود زؼلول محمد داود الدور الخامس۶لجنة  1615120170100640
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1٨۲

الباركية ايهاب ابراهيم محمد بكر الدور الخامس٧لجنة  1615120170100420 1٨۳

الباركية ايه هاشم عبدهللا الشرقاوى الدور الخامس٧لجنة  1615120170100331

الباركية ايه مسعود مصطفى سيد احمد نعينع الدور الخامس٧لجنة  1615120170100054 1٨1

1٨۶

الباركية  بسمه عبدالعليم عبدالسميع عامر الدور الخامس٧لجنة 

جمعة

1615120170100030 1٨٧

الباركية بسمه حمدى احمد عبدالوهاب الدور الخامس٧لجنة  1615120170100166

1٨۴

الباركية براء محمد ميرؼنى عثمان النيل الدور الخامس٧لجنة  1615120170100689 1٨۵

الباركية بدور عبدالمعبود محمد العرابى الدور الخامس٧لجنة  1615120170100110

1٩۰

الباركية بسنت محمد عبد ربه المعصراوى الدور الخامس٧لجنة  1615120170100710 1٩1

الباركية بسنت على على على العزبى الدور الخامس٧لجنة  1615120170100121

1٨٨

الباركية  بسنت السيد عبد اللطيؾ عبد الجواد الدور الخامس٧لجنة 

حماد

1615120170100721 1٨٩

الباركية بسمه محسن محمد محمد السيد برسيم الدور الخامس٧لجنة  1615120170100076

1٩۴

الباركية جمال حسام جمال ابو شهبة الدور الخامس٧لجنة  1615120170100059 1٩۵

الباركية  جابر محمد احمد محمد اسماعيل الدور الخامس٧لجنة 

دعبس

1615120170100453

1٩۲

الباركية تؽريد بيومى الشحات حماد الدور الخامس٧لجنة  1615120170100095 1٩۳

الباركية بسنت وجدى فهيم ابو ؼنيمه الدور الخامس٧لجنة  1615120170100718

1٩٨

الباركية جهاد عوض محمد سعيد السودانى الدور الخامس٧لجنة  1615120170100474 1٩٩

الباركية جهاد السيد عبدالفتاح السعيد الدور الخامس٧لجنة  1615120170100105

1٩۶

الباركية جنه صالح ابراهيم عبدالحميد الدور الخامس٧لجنة  1615120170100396 1٩٧

الباركية جنة هانى محمد صفوت محمد الدور الخامس٧لجنة  1615120170100659

۲۰۲

الباركية جوليانا نشات ابراهيم عازر الدور الخامس٧لجنة  1615120170100314 ۲۰۳

الباركية جهاد هانى محمد محمدعلى الدور الخامس٧لجنة  1615120170100274

۲۰۰

الباركية جهاد محمد محمد محمد منسى الدور الخامس٧لجنة  1615120170100256 ۲۰1

الباركية جهاد محمد حسن محمد ابراهيم الدور الخامس٧لجنة  1615120170100622

۲۰۶

الباركية حسن عطيه حسن عبد المنعم عزبيه الدور الخامس٧لجنة  1615120170100442 ۲۰٧

الباركية حسن تاج ابوضيؾ حسن هاشم الدور الخامس٧لجنة  1615120170100220

۲۰۴

الباركية حبيبه طارق عبدالنبى عبد العال الدور الخامس٧لجنة  1615120170100642 ۲۰۵

الباركية جينا هشام كمال راؼب مرقص الدور الخامس٧لجنة  1615120170100309

الباركية۲1۰ حسين رجب بدوى جرنه الدور الخامس٧لجنة  1615120170100013

۲۰٨

الباركية  حسناء عبد العزيز عبد الفتاح محمد الدور الخامس٧لجنة 

الفقى

1615120170100056 ۲۰٩

الباركية حسن محمود حسن حسن محمود الدور الخامس٧لجنة  1615120170100702
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المدرج حسين عماد الدين محمد موسى الدور الرابع٨لجنة  1615120170100371 ۲11

۲1۴

المدرج خالد الشحات شبل العشماوى الدور الرابع٨لجنة  1615120170100148 ۲1۵

المدرج حوريه احمد محمد المعداوى الدور الرابع٨لجنة  1615120170100196

۲1۲

المدرج حنين طارق طلعت عبد الفتاح سالم الدور الرابع٨لجنة  1615120170100200 ۲1۳

المدرج حنان ربيع سليمان الصيرفى الدور الرابع٨لجنة  1615120170100197

۲1٨

المدرج خضره فرج عبد الؽنى العريان الدور الرابع٨لجنة  1615120170100493 ۲1٩

المدرج خالد محمد محمود البداوى الدور الرابع٨لجنة  1615120170100560

۲1۶

المدرج خالد محمد الدسوقى مدين الدور الرابع٨لجنة  1615120170100014 ۲1٧

المدرج خالد درويش عبدالعاطى محمد الدور الرابع٨لجنة  1615120170100446

۲۲۲

المدرج  داليا اشرؾ محمد منصور عبد العزيز الدور الرابع٨لجنة 

خريبه

1615120170100596 ۲۲۳

المدرج خلود عمر شعبان على ابراهيم الدور الرابع٨لجنة  1615120170100117

۲۲۰

المدرج  خلود سيؾ عبد المومن ابراهيم الدور الرابع٨لجنة 

الحورانى

1615120170100394 ۲۲1

المدرج خلود السيد متولى السيد جويلى الدور الرابع٨لجنة  1615120170100026

۲۲۶

المدرج دعاء عبد الحى حسن احمد الدور الرابع٨لجنة  1615120170100428 ۲۲٧

المدرج دعاء طاهر محمود عبدالرازق عماره الدور الرابع٨لجنة  1615120170100053

۲۲۴

المدرج دعاء صبح عيد محمد عيد الدور الرابع٨لجنة  1615120170100409 ۲۲۵

المدرج داليا محمد ابراهيم عبدالمعطى العطار الدور الرابع٨لجنة  1615120170100467

۲۳۰

المدرج دينا حسين محمود على داود الدور الرابع٨لجنة  1615120170100590 ۲۳1

المدرج دينا حسام عبدالرحمن الصباغ الدور الرابع٨لجنة  1615120170100557

۲۲٨

المدرج دنيا عوض عيد االزرق الدور الرابع٨لجنة  1615120170100141 ۲۲٩

المدرج دعاء عبدالحليم لبيب عبدالحليم العشم الدور الرابع٨لجنة  1615120170100227

۲۳۴

المدرج رانيا السيد ابراهيم العراقى جاب هللا الدور الرابع٨لجنة  1615120170100415 ۲۳۵

المدرج رافائيل عادل فرج فريد فرج الدور الرابع٨لجنة  1615120170100299

۲۳۲

المدرج دينا محمود بركات عالء الدين الدور الرابع٨لجنة  1615120170100342 ۲۳۳

المدرج دينا محمد احمد محمد عامر الدور الرابع٨لجنة  1615120170100088

۲۳٨

المدرج رانيا مالك السعيد عميرة الدور الرابع٨لجنة  1615120170100707 ۲۳٩

المدرج رانيا سامى نصر جاد ابراهيم الدور الرابع٨لجنة  1615120170100414

۲۳۶

المدرج رانيا جالل جالل الدفراوى الدور الرابع٨لجنة  1615120170100548 ۲۳٧

المدرج رانيا السيد محمد ابراهيم الدور الرابع٨لجنة  1615120170100275

المدرج۲۴۰ رانيا محمود ابراهيم مزروع الدور الرابع٨لجنة  1615120170100574
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۲۴۲

المدرج ربيع الؽريب ربيع احمد ابراهيم الدور الرابع٩لجنة  1615120170100447 ۲۴۳

المدرج رباب شوقى عبدالحميد سليمان الدور الرابع٩لجنة  1615120170100027

المدرج رباب رفعت عبد السميع خليل محمد الدور الرابع٩لجنة  1615120170100661 ۲۴1

۲۴۶

المدرج رحمه محمود عبدالسميع شرؾ الدين الدور الرابع٩لجنة  1615120170100039 ۲۴٧

المدرج رحاب يوسؾ يوسؾ هجرس الدور الرابع٩لجنة  1615120170100157

۲۴۴

المدرج رحاب حسنى محمد امبابى عفيفى الدور الرابع٩لجنة  1615120170100228 ۲۴۵

المدرج رحاب احمد محمد بط الدور الرابع٩لجنة  1615120170100645

۲۵۰

المدرج رميساء صالح بدير طه الحناوى الدور الرابع٩لجنة  1615120170100508 ۲۵1

المدرج رقيه مازى جمعه توفيق سلطان الدور الرابع٩لجنة  1615120170100633

۲۴٨

المدرج رضوى سامر رزق على الدور الرابع٩لجنة  1615120170100143 ۲۴٩

المدرج رحيل حنا ذكى منصور يعقوب الدور الرابع٩لجنة  1615120170100310

۲۵۴

المدرج رهؾ اسامه مكرم عبيد السيد الدور الرابع٩لجنة  1615120170100064 ۲۵۵

المدرج رنيم وليد اسماعيل حسب النبى الدور الرابع٩لجنة  1615120170100576

۲۵۲

المدرج رنا محمد اشرؾ طه ياسين الدور الرابع٩لجنة  1615120170100381 ۲۵۳

المدرج رنا سامى محمد الجارحى الدور الرابع٩لجنة  1615120170100503

۲۵٨

المدرج روان مجدى محمد ابو زيد مشالى الدور الرابع٩لجنة  1615120170100130 ۲۵٩

المدرج روان رضا السيد جوده الدور الرابع٩لجنة  1615120170100257

۲۵۶

المدرج روان حسن الحسينى السيد ؼانم الدور الرابع٩لجنة  1615120170100550 ۲۵٧

المدرج روان اشرؾ ابراهيم صفا الدور الرابع٩لجنة  1615120170100562

۲۶۲

المدرج روى حسام محمد عنتر اسماعيل الدور الرابع٩لجنة  1615120170100526 ۲۶۳

المدرج روضه مجدى عبد الحميد عبد الحليم الدور الرابع٩لجنة  1615120170100625

۲۶۰

المدرج روان محمود مصطفى على زقزوق الدور الرابع٩لجنة  1615120170100608 ۲۶1

المدرج  روان محمد عبدالوكيل عبد المعز الدور الرابع٩لجنة 

درويش

1615120170100480

۲۶۶

المدرج ريم حاتم عبد العزيز عمارة الدور الرابع٩لجنة  1615120170100606 ۲۶٧

المدرج ريم ايمن محمد خضر الدور الرابع٩لجنة  1615120170100637

۲۶۴

المدرج ريم اشرؾ السيد عبد الواحد الدور الرابع٩لجنة  1615120170100208 ۲۶۵

المدرج رويدا عبد اللطيؾ ظريؾ حجازى الدور الرابع٩لجنة  1615120170100636

المدرج۲٧۰ ريهام عصام احمد ابراهيم الخولى الدور الرابع٩لجنة  1615120170100481

۲۶٨

المدرج ريهام صبحى محمود على محمد الدور الرابع٩لجنة  1615120170100677 ۲۶٩

المدرج ريم حسين سيد احمد النجار الدور الرابع٩لجنة  1615120160100024
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المدرج ريهام عيد عبدالنبى على شرؾ الدور الرابع1۰لجنة  1615120170100012 ۲٧1

۲٧۴

المدرج  زينب صبحى عبد الحكيم عبد المطلب الدور الرابع1۰لجنة 

سليمان

1615120170100327 ۲٧۵

المدرج زياد هشام محمد حسين محمد الدور الرابع1۰لجنة  1615120170100509

۲٧۲

المدرج زياد مصطفى ابوالمعاطى الشناوى الدور الرابع1۰لجنة  1615120170100281 ۲٧۳

المدرج زياد عوض عوض عبد الفتاح شباره الدور الرابع1۰لجنة  1615120170100383

۲٧٨

المدرج ساره احمد عبد الحميد السيد الخولى الدور الرابع1۰لجنة  1615120170100695 ۲٧٩

المدرج سارة مدحت محمد صديق عبده الدور الرابع1۰لجنة  1615120170100229

۲٧۶

المدرج سارة محمود محمد محمود هجرس الدور الرابع1۰لجنة  1615120170100354 ۲٧٧

المدرج سارة عبد الحكيم السيد محمود الدور الرابع1۰لجنة  1615120170100096

۲٨۲

المدرج ساره خالد احمد هاللى مهران الدور الرابع1۰لجنة  1615120170100697 ۲٨۳

المدرج ساره حمدى احمد عبدالفضيل شتيوى الدور الرابع1۰لجنة  1615120170100473

۲٨۰

المدرج  ساره حسام الدين عطيه مبارك الدور الرابع1۰لجنة 

السعداوى

1615120170100496 ۲٨1

المدرج ساره جمال حسن الزعيرى الدور الرابع1۰لجنة  1615120170100159

۲٨۶

المدرج ساره محمود السيد مرسى الدور الرابع1۰لجنة  1615120170100475 ۲٨٧

المدرج ساره محمد بسيونى محمد حربى الدور الرابع1۰لجنة  1615120170100487

۲٨۴

المدرج ساره محمد ابراهيم جاد عبد الرحمن الدور الرابع1۰لجنة  1615120170100377 ۲٨۵

المدرج ساره سالمه عبدالستار سعد الدور الرابع1۰لجنة  1615120170100238

۲٩۰

المدرج سحر مدحت مرزوق البؽدادى الدور الرابع1۰لجنة  1615120170100545 ۲٩1

المدرج سحر سالم السنوسى حسن ابوسالم الدور الرابع1۰لجنة  1615120170100055

۲٨٨

المدرج ساميه ابوبكر عبدالحفيظ ؼنيم الدور الرابع1۰لجنة  1615120170100658 ۲٨٩

المدرج  سامى محمد عبد السميع محمد عبد الدور الرابع1۰لجنة 

الشهيد

1615120170100672

۲٩۴

المدرج سلمى اسامه سعد محمد العشرى الدور الرابع1۰لجنة  1615120170100722 ۲٩۵

المدرج سلمى ابراهيم امبابى نصر امبابى الدور الرابع1۰لجنة  1615120170100212

۲٩۲

المدرج سلسبيل محمد احمد محمود ابوحسين الدور الرابع1۰لجنة  1615120170100583 ۲٩۳

المدرج سلسبيل عادل السيد الحناش الدور الرابع1۰لجنة  1615120170100036

۲٩٨

المدرج سلمى مجدى عبدالكريم الحباك الدور الرابع1۰لجنة  1615120170100339 ۲٩٩

المدرج سلمى على محمد حبيب الدور الرابع1۰لجنة  1615120170100235

۲٩۶

المدرج سلمى زكريا محمد نصر الدين ندا الدور الرابع1۰لجنة  1615120170100087 ۲٩٧

المدرج سلمى رضا عبد الحسيب عبدالبارى الدور الرابع1۰لجنة  1615120170100004

المدرج۳۰۰  سلمى محمد عبد العزيز عبد العليم الدور الرابع1۰لجنة 

العريان

1615120170100320
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۳۰۲

المدرج سلوى محمود زؼاليل تعيلب الدور الرابع11لجنة  1615120170100468 ۳۰۳

المدرج سلمى مصطفى على سالم الطنبداوى الدور الرابع11لجنة  1615120170100239

المدرج سلمى مدحت عبد العزيز محمد كامل الدور الرابع11لجنة  1615120170100592 ۳۰1

۳۰۶

المدرج سماح طه محمود محمد الوصيؾ الدور الرابع11لجنة  1615120170100412 ۳۰٧

المدرج سماء السعيد عبد الملك الوهيدى على الدور الرابع11لجنة  1615120170100703

۳۰۴

المدرج سلوى ياسر حسن ابراهيم القاضى الدور الرابع11لجنة  1615120170100189 ۳۰۵

المدرج سلوى هيثم حمدى ابراهيم وهبه الدور الرابع11لجنة  1615120170100639

۳1۰

المدرج سميه مرزوق عبدالفتاح احمد يونس الدور الرابع11لجنة  1615120170100019 ۳11

المدرج سميرة احمد المرسى رمضان الدور الرابع11لجنة  1615120170100650

۳۰٨

المدرج سمر شعبان عبدالعزيز محمد زايد الدور الرابع11لجنة  1615120170100655 ۳۰٩

المدرج سمر رزق منصور على الصباغ الدور الرابع11لجنة  1615120170100705

۳1۴

المدرج سهيله ماهر السيد حجازى الدور الرابع11لجنة  1615120170100578 ۳1۵

المدرج سهيله حامد عبدالبارى عسكر الدور الرابع11لجنة  1615120170100464

۳1۲

المدرج سهيلة سمير سعد حامد خطاب الدور الرابع11لجنة  1615120170100063 ۳1۳

المدرج سهى عبد هللا االمين ادريس الدور الرابع11لجنة  1615120160100711

۳1٨

المدرج شروق عادل محمد شلبى ابراهيم الدور الرابع11لجنة  1615120170100024 ۳1٩

المدرج شروق احمد السيد طه الدور الرابع11لجنة  1615120170100549

۳1۶

المدرج شدوه شحات ابراهيم محمد خطاب الدور الرابع11لجنة  1615120170100656 ۳1٧

المدرج سهيله محمد مصطفى عوض القونى الدور الرابع11لجنة  1615120170100488

۳۲۲

المدرج شريؾ محمد حسين القصاص الدور الرابع11لجنة  1615120170100249 ۳۲۳

المدرج  شروق محمد محمد محمد يوسؾ عبد الدور الرابع11لجنة 

العال جندى

1615120170100699

۳۲۰

المدرج شروق على محمد السيسى الدور الرابع11لجنة  1615120170100139 ۳۲1

المدرج  شروق عصام الدين احمد كامل الدور الرابع11لجنة 

عوض على

1615120170100443

۳۲۶

المدرج شيماء عماد الدين فراج سعد حجازى الدور الرابع11لجنة  1615120170100168 ۳۲٧

المدرج شيماء رمضان محمد عرفه الدور الرابع11لجنة  1615120170100034

۳۲۴

المدرج شيماء رضا سعد الصباغ الدور الرابع11لجنة  1615120170100337 ۳۲۵

المدرج شيرين عبد الهادى فهمى محمد الدور الرابع11لجنة  1615120170100498

المدرج۳۳۰ صفاء السيد ابراهيم عبد اللطيؾ محمد الدور الرابع11لجنة  1615120170100552

۳۲٨

المدرج شيماء وهبه عبد العزيز محمد عبدهللا الدور الرابع11لجنة  1615120170100286 ۳۲٩

المدرج شيماء عماد عبد الحميد محمد الدور الرابع11لجنة  1615120170100169

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة 22 من 11صفحة 



 

انصراؾم حضور اسم الطالب كودالطالب

2018/2019أرقام الجلوس وأماكن اللجان للمستوى الثانى الفصل الخريفى

الصالة صفيه محمد كمال الدين كراويه الدور الرابع1۲لجنة  1615120170100416 ۳۳1

۳۳۴

الصالة ضحى طارق سيد احمد احمد نجم الدور الرابع1۲لجنة  1615120170100533 ۳۳۵

الصالة ضحى صبحى محمد محمود البدوى الدور الرابع1۲لجنة  1615120170100352

۳۳۲

الصالة ضحى خالد عبدالجليل عبدالمجيد الدور الرابع1۲لجنة  1615120170100579 ۳۳۳

الصالة ضحى جمال عبدالؽنى ابراهيم الفقى الدور الرابع1۲لجنة  1615120170100052

۳۳٨

الصالة  عبد الحكيم السيد عبد الحكيم احمد الدور الرابع1۲لجنة 

خضر

1615120170100112 ۳۳٩

الصالة عايدة محمد صفاء عبد العزيز الفار الدور الرابع1۲لجنة  1615120170100649

۳۳۶

الصالة طاهر فوزى فوزى الزرقانى الدور الرابع1۲لجنة  1615120170100078 ۳۳٧

الصالة  ضحى مصطفى عبدالنبى ابراهيم الدور الرابع1۲لجنة 

الشاذلى

1615120170100527

۳۴۲

الصالة عبد الرحمن اسامه محمد بدوى شتية الدور الرابع1۲لجنة  1615120160100111 ۳۴۳

الصالة  عبد الرحمن احمد محمود يوسؾ الدور الرابع1۲لجنة 

العلوى

1615120170100283

۳۴۰

الصالة  عبد الحميد المكاوى عبد الحميد الدور الرابع1۲لجنة 

المكاوى الطوخى

1615120170100253 ۳۴1

الصالة  عبد الحليم ابراهيم عبد الحليم سيؾ الدور الرابع1۲لجنة 

الدين

1615120170100092

۳۴۶

الصالة  عبد الرحمن ربيع اسماعيل على الدور الرابع1۲لجنة 

الجمال

1615120170100601 ۳۴٧

الصالة عبد الرحمن بكر رمضان زهران الدور الرابع1۲لجنة  1615120170100360

۳۴۴

الصالة عبد الرحمن السيد عاشور ابراهيم الدور الرابع1۲لجنة  1615120170100690 ۳۴۵

الصالة  عبد الرحمن اشررؾ عبد الحليم الدور الرابع1۲لجنة 

بدوى بؽدادى

1615120170100597

۳۵۰

الصالة عبد العزيز ايمن عبد العزيز ابوشادى الدور الرابع1۲لجنة  1615120170100186 ۳۵1

الصالة  عبد الرحمن محمد عبد العزيز عزب الدور الرابع1۲لجنة 

درة

1615120170100510

۳۴٨

الصالة  عبد الرحمن محمد الشوادفى محمد الدور الرابع1۲لجنة 

مصطفى

1615120170100438 ۳۴٩

الصالة عبد الرحمن عمر سالم سالمه الدور الرابع1۲لجنة  1615120170100372

۳۵۴

الصالة  عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد الدور الرابع1۲لجنة 

ابوؼربيه

1615120170100079 ۳۵۵

الصالة عبد هللا محمد عبد هللا محمد محمود الدور الرابع1۲لجنة  1615120170100213

۳۵۲

الصالة عبد هللا محمد عبد هللا خضير الدور الرابع1۲لجنة  1615120170100511 ۳۵۳

الصالة عبد هللا احمد محمد ضحوه الدور الرابع1۲لجنة  1615120160100414

۳۵٨

الصالة عزه اشرؾ جالل داود الدور الرابع1۲لجنة  1615120170100558 ۳۵٩

الصالة عبدهللا مصطفى عطيه احمد زينه الدور الرابع1۲لجنة  1615120170100099

۳۵۶

الصالة عبدالرحمن محمد بسيونى محمد الدور الرابع1۲لجنة  1615120170100124 ۳۵٧

الصالة عبدالرحمن شبل درويش شيحه الدور الرابع1۲لجنة  1615120170100245

الصالة۳۶۰ عال السيد عبدالمهيمن احمد الجزار الدور الرابع1۲لجنة  1615120170100332
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۳۶۲

الصالة عال يوسؾ عبدالمعز يونس الدور الرابع1۳لجنة  1615120170100011 ۳۶۳

الصالة عال محمود على معوض الدور الرابع1۳لجنة  1615120170100005

الصالة عال شعبان داود محمد عبد هللا الدور الرابع1۳لجنة  1615120170100704 ۳۶1

۳۶۶

الصالة على صالح على عبد السالم المليجى الدور الرابع1۳لجنة  1615120170100221 ۳۶٧

الصالة على سمير على احمد عمار الدور الرابع1۳لجنة  1615120170100630

۳۶۴

الصالة على السعيد كمال الدين محمد الدور الرابع1۳لجنة  1615120170100411 ۳۶۵

الصالة عالء محمد حامد رضوان الدور الرابع1۳لجنة  1615120170100246

۳٧۰

الصالة على محمد عبد العزيز ؼنيم الدور الرابع1۳لجنة  1615120170100546 ۳٧1

الصالة على عماد ابراهيم يوسؾ الدور الرابع1۳لجنة  1615120170100460

۳۶٨

الصالة على عبد الحميد فرج نور الدين الدور الرابع1۳لجنة  1615120170100713 ۳۶٩

الصالة على عاطؾ حمدى ؼانم الدور الرابع1۳لجنة  1615120170100581

۳٧۴

الصالة علياء فوزى فهيم جعفر الدور الرابع1۳لجنة  1615120170100584 ۳٧۵

الصالة على نزيه على حجازى ؼانم الدور الرابع1۳لجنة  1615120170100582

۳٧۲

الصالة على محمد مجدى على احمد ؼنيمى الدور الرابع1۳لجنة  1615120170100321 ۳٧۳

الصالة على محمد على عبدالفتاح الدور الرابع1۳لجنة  1615120170100247

۳٧٨

الصالة عمر اسامه السيد السيد اليمنى الدور الرابع1۳لجنة  1615120170100058 ۳٧٩

الصالة عمر احمد عبد الخالق عطيه الدور الرابع1۳لجنة  1615120170100135

۳٧۶

الصالة عمار صبحى فرج محمد ؼالب الدور الرابع1۳لجنة  1615120170100665 ۳٧٧

الصالة علياء نزيه على العوفى الدور الرابع1۳لجنة  1615120170100739

۳٨۲

الصالة عمر خالد شبل دياب الدور الرابع1۳لجنة  1615120170100068 ۳٨۳

الصالة عمر حمدى محفوظ ابراهيم حشاد الدور الرابع1۳لجنة  1615120160100152

۳٨۰

الصالة  عمر حسن عبد المؽنى رمضان الدور الرابع1۳لجنة 

الؽرباوى

1615120170100183 ۳٨1

الصالة عمر اشرؾ سعد على ابوحلوه الدور الرابع1۳لجنة  1615120170100518

۳٨۶

الصالة عمرو السيد محمد الخماتى الدور الرابع1۳لجنة  1615120170100216 ۳٨٧

الصالة عمرو ابراهيم الشاذلى محمد الدور الرابع1۳لجنة  1615120170100521

۳٨۴

الصالة عمر مسعد جبر محمد شندى الدور الرابع1۳لجنة  1615120170100397 ۳٨۵

الصالة عمر سعد الدين حسين محمد حجاج الدور الرابع1۳لجنة  1615120170100347

الصالة۳٩۰ عمرو محمد عبد العزيز عبدالعزيز الدور الرابع1۳لجنة  1615120170100379

۳٨٨

الصالة  عمرو عبد الحميد عثمان حسن الدور الرابع1۳لجنة 

شروده

1615120170100392 ۳٨٩

الصالة عمرو النادى عبده عبده السيد الدور الرابع1۳لجنة  1615120170100430
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۴۰1قاعة   عواطؾ عزمى على محمد عزب الدور الرابع1۴لجنة 

المتولى

1615120170100180 ۳٩1

۳٩۴

۴۰1قاعة  فادى سامى سليمان ابراهيم الدور الرابع1۴لجنة  1615120170100045 ۳٩۵

۴۰1قاعة  ؼاده محمد محمد عليق الدور الرابع1۴لجنة  1615120170100231

۳٩۲

۴۰1قاعة  ؼاده على سعد النادى الدور الرابع1۴لجنة  1615120170100423 ۳٩۳

۴۰1قاعة  ؼاده احمد مبروك عامر الدور الرابع1۴لجنة  1615120170100016

۳٩٨

۴۰1قاعة   فاطمه الزهراء طارق محمد محمد الدور الرابع1۴لجنة 

الرفاعى

1615120170100289 ۳٩٩

۴۰1قاعة  فاطمه ابراهيم محمود السيد الدور الرابع1۴لجنة  1615120170100272

۳٩۶

۴۰1قاعة  فاطمة عبدالكريم جمعه ابراهيم فرج الدور الرابع1۴لجنة  1615120170100657 ۳٩٧

۴۰1قاعة  فارس حمدى شعبان متولى دعبس الدور الرابع1۴لجنة  1615120170100359

۴۰۲

۴۰1قاعة  فاطمه كمال منصور محمد الدال الدور الرابع1۴لجنة  1615120170100431 ۴۰۳

۴۰1قاعة  فاطمه كامل محمد مهنى الدور الرابع1۴لجنة  1615120170100497

۴۰۰

۴۰1قاعة  فاطمه عادل ابراهيم الفرماوى الدور الرابع1۴لجنة  1615120170100072 ۴۰1

۴۰1قاعة   فاطمه الزهراء مصطفى عثمان احمد الدور الرابع1۴لجنة 

النزالوى

1615120170100413

۴۰۶

۴۰1قاعة  فتحى عبد الحميد فتحى محمود الدور الرابع1۴لجنة  1615120170100610 ۴۰٧

۴۰1قاعة  فتحى طارق السيد محمد البيومى الدور الرابع1۴لجنة  1615120170100727

۴۰۴

۴۰1قاعة  فاطمه محمد محمد البسطى الدور الرابع1۴لجنة  1615120170100538 ۴۰۵

۴۰1قاعة  فاطمه محمد رجب نويجى الدور الرابع1۴لجنة  1615120170100170

۴1۰

۴۰1قاعة  كريم ابراهيم الششتاوى سليمان الدور الرابع1۴لجنة  1615120170100515 ۴11

۴۰1قاعة  فوزيه ياسين شعبان ياسين البيلى الدور الرابع1۴لجنة  1615120170100708

۴۰٨

۴۰1قاعة  فوزيه محمد بسيونى ابراهيم الدور الرابع1۴لجنة  1615120170100469 ۴۰٩

۴۰1قاعة  فوزى حسين فوزى حمادة الحنفى الدور الرابع1۴لجنة  1615120170100111

۴1۴

۴۰1قاعة  كريم عزت ابراهيم محمد ابو العطا الدور الرابع1۴لجنة  1615120170100512 ۴1۵

۴۰1قاعة   كريم حسن السيد على عبدالهادى الدور الرابع1۴لجنة 

العشرى

1615120170100100

۴1۲

۴۰1قاعة  كريم الهادى عوض الخميسى الدور الرابع1۴لجنة  1615120170100419 ۴1۳

۴۰1قاعة  كريم اشرؾ عزت محمد على يوسؾ الدور الرابع1۴لجنة  1615120170100522

۴1٨

۴۰1قاعة  كيرلس اشرؾ وهبه ثابت لوقا الدور الرابع1۴لجنة  1615120170100303 ۴1٩

۴۰1قاعة  كمال عبدالفتاح كمال ضيؾ الدور الرابع1۴لجنة  1615120170100069

۴1۶

۴۰1قاعة  كريم ناصر محمد حسن حجازى الدور الرابع1۴لجنة  1615120170100454 ۴1٧

۴۰1قاعة  كريم معوض معوض الالوندى الدور الرابع1۴لجنة  1615120170100564

۴۰1قاعة ۴۲۰ لبنى عبد العزيز عبد العزيز عيسى الدور الرابع1۴لجنة  1615120170100609
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۴۲۲

الباركة لمياء عزت السعيد عبدالهادى الدور الرابع1۵لجنة  1615120170100091 ۴۲۳

الباركة لمياء احمد زكى السيد خورشيد الدور الرابع1۵لجنة  1615120170100226

الباركة لبنى محمد حسين حماده الدور الرابع1۵لجنة  1615120170100127 ۴۲1

۴۲۶

الباركة ماجده السيد السيد محمود حسن جبل الدور الرابع1۵لجنة  1615120170100417 ۴۲٧

الباركة ماجد محمد صالح محمد اللبودى الدور الرابع1۵لجنة  1615120170100424

۴۲۴

الباركة ليلى محمد على خضر الدور الرابع1۵لجنة  1615120170100559 ۴۲۵

الباركة ليزا اشرؾ بارح يوسؾ عبدهللا الدور الرابع1۵لجنة  1615120170100308

۴۳۰

الباركة مايكل هانى وهبه مسيحه سليمان الدور الرابع1۵لجنة  1615120170100302 ۴۳1

الباركة ماهر رضا السيد الؽريب السيد الدور الرابع1۵لجنة  1615120170100106

۴۲٨

الباركة مارك هانى ميشيل روفائيل الدور الرابع1۵لجنة  1615120170100301 ۴۲٩

الباركة مادونا نعيم ابراهيم ميخائيل الدور الرابع1۵لجنة  1615120170100311

۴۳۴

الباركة محمد ابراهيم محمد حسين قطب الدور الرابع1۵لجنة  1615120170100455 ۴۳۵

الباركة محمد ابراهيم محمد ابراهيم الفقى الدور الرابع1۵لجنة  1615120170100676

۴۳۲

الباركة محمد ابراهيم فرج ابو يوسؾ الدور الرابع1۵لجنة  1615120170100461 ۴۳۳

الباركة محمد ابراهيم ابو المعاطى المناوى الدور الرابع1۵لجنة  1615120170100388

۴۳٨

الباركة محمد احمد عبد المقصود عباس الدور الرابع1۵لجنة  1615120170100440 ۴۳٩

الباركة محمد احمد عبد العزيز دوير الدور الرابع1۵لجنة  1615120170100358

۴۳۶

الباركة محمد احمد عبد العزيز السيد احمد الدور الرابع1۵لجنة  1615120170100523 ۴۳٧

الباركة محمد ابراهيم محمد رزق الدسوقى الدور الرابع1۵لجنة  1615120170100700

۴۴۲

الباركة محمد السيد فتحى شطا الدور الرابع1۵لجنة  1615120170100260 ۴۴۳

الباركة محمد اشرؾ عبدالمجيد شتا الدور الرابع1۵لجنة  1615120170100031

۴۴۰

الباركة محمد اسماعيل محمد حميد الدور الرابع1۵لجنة  1615120170100125 ۴۴1

الباركة محمد احمد كمال عثمان فرج الدور الرابع1۵لجنة  1615120170100222

۴۴۶

الباركة محمد حسين عبدالحليم عبدالدايم الدور الرابع1۵لجنة  1615120170100351 ۴۴٧

الباركة محمد حسن محمد شهاب الدين الدور الرابع1۵لجنة  1615120170100151

۴۴۴

الباركة محمد امين امين حسن ماضى الدور الرابع1۵لجنة  1615120170100215 ۴۴۵

الباركة محمد المحمدى محمد احمد رضوان الدور الرابع1۵لجنة  1615120170100375

الباركة۴۵۰ محمد خالد عبد الحميد ابو العال الدور الرابع1۵لجنة  1615120170100262

۴۴٨

الباركة محمد خالد طه شهاب الدور الرابع1۵لجنة  1615120170100147 ۴۴٩

الباركة محمد حمدى اسماعيل السيد كوهيه الدور الرابع1۵لجنة  1615120170100291
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الباركة محمد رشدى عبد الفتاح عجيبه الدور الرابع1۶لجنة  1615120170100133 ۴۵1

۴۵۴

الباركة محمد شوكت عبدهللا محمد سعد الدور الرابع1۶لجنة  1615120170100457 ۴۵۵

الباركة محمد سعيد احمد طه محمد على الدور الرابع1۶لجنة  1615120170100593

۴۵۲

الباركة محمد زكريا مامن سالمان الدور الرابع1۶لجنة  1615120170100032 ۴۵۳

الباركة محمد رضا محمد عبدالرحيم على الدور الرابع1۶لجنة  1615120170100456

۴۵٨

الباركة محمد طارق العزب السباعى الدور الرابع1۶لجنة  1615120160100089 ۴۵٩

الباركة محمد صفوت محرز محمد مسعود الدور الرابع1۶لجنة  1615120170100324

۴۵۶

الباركة  محمد صبرى عبد الفتاح االمام الدور الرابع1۶لجنة 

الحسينى

1615120170100408 ۴۵٧

الباركة محمد صبرى ابراهيم عبد الحميد الدور الرابع1۶لجنة  1615120170100362

۴۶۲

الباركة محمد عبد الرحمن طاهر عطا الدور الرابع1۶لجنة  1615120170100209 ۴۶۳

الباركة محمد عبد الحكيم ابراهيم حمزه جندى الدور الرابع1۶لجنة  1615120170100389

۴۶۰

الباركة محمد عامر ايوب عبدالحليم على الدور الرابع1۶لجنة  1615120170100463 ۴۶1

الباركة  محمد طنطاوى محمد كمال الدسوقى الدور الرابع1۶لجنة 

الوزير

1615120170100042

۴۶۶

الباركة محمد عصام محمود عيد الدور الرابع1۶لجنة  1615120170100635 ۴۶٧

الباركة محمد عزيز احمد احمد السوده الدور الرابع1۶لجنة  1615120170100136

۴۶۴

الباركة محمد عزت نصر مسعود الدور الرابع1۶لجنة  1615120170100421 ۴۶۵

الباركة محمد عبدالعزيز محمد صبرى ؼازى الدور الرابع1۶لجنة  1615120170100150

۴٧۰

الباركة محمد مبروك عبدهللا محمود عبدهللا الدور الرابع1۶لجنة  1615120170100038 ۴٧1

الباركة محمد قدرى ناجى ابوزيد البسيونى الدور الرابع1۶لجنة  1615120170100363

۴۶٨

الباركة محمد فتحى احمد حسن شريؾ الدور الرابع1۶لجنة  1615120170100184 ۴۶٩

الباركة محمد على عبداللطيؾ عبدالرازق الدور الرابع1۶لجنة  1615120170100102

۴٧۴

الباركة محمد محمد على الشال الدور الرابع1۶لجنة  1615120170100334 ۴٧۵

الباركة محمد محمد الجرايحى حسن ابو صالح الدور الرابع1۶لجنة  1615120170100267

۴٧۲

الباركة محمد محروس احمد سالم الدور الرابع1۶لجنة  1615120170100162 ۴٧۳

الباركة محمد مجدى محمد عبد العظيم الدور الرابع1۶لجنة  1615120170100060

۴٧٨

الباركة محمد مصطفى على محمود قلج الدور الرابع1۶لجنة  1615120170100459 ۴٧٩

الباركة محمد محمود على حامد مصطفى الدور الرابع1۶لجنة  1615120170100210

۴٧۶

الباركة  محمد محمود التهامى عبد الحميد الدور الرابع1۶لجنة 

حسان

1615120170100519 ۴٧٧

الباركة محمد محمد مسعد شعالن الدور الرابع1۶لجنة  1615120170100561

الباركة۴٨۰ محمد مفرح على رمضان الدور الرابع1۶لجنة  1615120170100730
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۴٨۲

الباركة محمد هشام صابر منصور عبد العزيز الدور الرابع1٧لجنة  1615120170100218 ۴٨۳

الباركة محمد ناصر عيد ابراهيم الؽالى الدور الرابع1٧لجنة  1615120170100317

الباركة محمد نائل السيد حامد خليل الدور الرابع1٧لجنة  1615120170100403 ۴٨1

۴٨۶

الباركة محمود حمدى محمود محمد السبع الدور الرابع1٧لجنة  1615120170100641 ۴٨٧

الباركة محمود احمد عطا ابو العطا الدور الرابع1٧لجنة  1615120170100529

۴٨۴

الباركة محمد يوسؾ حسن الشاذلى الدور الرابع1٧لجنة  1615120170100315 ۴٨۵

الباركة محمد ياسر مجاهد قابيل الدور الرابع1٧لجنة  1615120170100070

۴٩۰

الباركة محمود طلعت فتح السرسى الدور الرابع1٧لجنة  1615120170100015 ۴٩1

الباركة محمود صبرى محمود الدمنهورى الدور الرابع1٧لجنة  1615120170100172

۴٨٨

الباركة محمود سيبويه فوزى رمضان الدور الرابع1٧لجنة  1615120160100455 ۴٨٩

الباركة محمود سالمه السيد الخليفه الدور الرابع1٧لجنة  1615120170100541

۴٩۴

الباركة محمود محمد مسعد ابراهيم المحجوب الدور الرابع1٧لجنة  1615120170100572 ۴٩۵

الباركة محمود محمد محمود شعبان كريم الدور الرابع1٧لجنة  1615120170100719

۴٩۲

الباركة محمود محمد الهويدى محمد شقير الدور الرابع1٧لجنة  1615120170100373 ۴٩۳

الباركة محمود عماد الدين عبد هللا احمد على الدور الرابع1٧لجنة  1615120170100398

۴٩٨

الباركة  مروه عبد الرحمن عبد الصمد محمد الدور الرابع1٧لجنة 

يوسؾ

1615120170100437 ۴٩٩

الباركة مروه شعبان محمد سالم الدسوقى الدور الرابع1٧لجنة  1615120170100202

۴٩۶

الباركة مروه حميده عبدالوهاب على رسالن الدور الرابع1٧لجنة  1615120170100477 ۴٩٧

الباركة  محمود مصطفى شعبان اسماعيل الدور الرابع1٧لجنة 

صفار

1615120170100448

۵۰۲

الباركة مريم ابراهيم محمد على عبيد الدور الرابع1٧لجنة  1615120170100678 ۵۰۳

الباركة مروه محمد طه احمد الشيخ الدور الرابع1٧لجنة  1615120170100025

۵۰۰

الباركة  مروه عوض عبد الجواد محمد الدور الرابع1٧لجنة 

عبدالجواد

1615120170100489 ۵۰1

الباركة  مروه عبد اللطيؾ زكريا عبد اللطيؾ الدور الرابع1٧لجنة 

السعدنى

1615120170100570

۵۰۶

الباركة مريم طارق صالح الدين احمد عالم الدور الرابع1٧لجنة  1615120170100175 ۵۰٧

الباركة مريم شحاتة فواد شحاتة عيسى الدور الرابع1٧لجنة  1615120170100298

۵۰۴

الباركة مريم خالد محمد محمد البنا الدور الرابع1٧لجنة  1615120170100344 ۵۰۵

الباركة مريم اشرؾ عطيه عبد هللا ابراهيم الدور الرابع1٧لجنة  1615120170100382

الباركة۵1۰ مريم محمد مصطفى ابو زايد الدور الرابع1٧لجنة  1615120170100138

۵۰٨

الباركة مريم محمد صبحى محمد عبدالبارى الدور الرابع1٧لجنة  1615120170100028 ۵۰٩

الباركة مريم عبد الرحمن محمد صالح الدور الرابع1٧لجنة  1615120170100694
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الباركة مريم محمود حامد محمد عثمان الدور الرابع1٨لجنة  1615120170100203 ۵11

۵1۴

الباركة مصطفى محمود حسن محمد محمد الدور الرابع1٨لجنة  1615120170100046 ۵1۵

الباركة مصطفى محمد على ابراهيم على الدور الرابع1٨لجنة  1615120170100061

۵1۲

الباركة مصطفى فايز عباس المزين الدور الرابع1٨لجنة  1615120170100144 ۵1۳

الباركة مريم ناجى السعيد عبد العزيز الدور الرابع1٨لجنة  1615120170100326

۵1٨

الباركة معتز ثروت السيد على عيد الدور الرابع1٨لجنة  1615120170100399 ۵1٩

الباركة معتز احمد شاكر عباس احمد الفقى الدور الرابع1٨لجنة  1615120170100520

۵1۶

الباركة مصطفى وحيد رمضان عبدالسيد دومة الدور الرابع1٨لجنة  1615120170100224 ۵1٧

الباركة  مصطفى ناجى عبد المنعم طلب قاسم الدور الرابع1٨لجنة 

النجار

1615120170100173

۵۲۲

الباركة منارعبدالرحيم شعبان ابوالسعود الدور الرابع1٨لجنة  1615120170100163 ۵۲۳

الباركة منار محمد مبروك مفتاح ؼنيم الدور الرابع1٨لجنة  1615120170100620

۵۲۰

الباركة منار عبدالكريم محمد الصافى عمران الدور الرابع1٨لجنة  1615120170100165 ۵۲1

الباركة منار عبد اللطيؾ ابراهيم محمد زياده الدور الرابع1٨لجنة  1615120170100292

۵۲۶

الباركة  منة هللا متولى عبد الحميد متولى الدور الرابع1٨لجنة 

سليمان

1615120170100328 ۵۲٧

الباركة  منة هللا عبد الرحمن عبد الوهاب الدور الرابع1٨لجنة 

العراقى

1615120170100199

۵۲۴

الباركة منة هللا السيد محمد السيد عبد الرحمن الدور الرابع1٨لجنة  1615120170100204 ۵۲۵

الباركة منة هللا السعيد السعيد عالم الدور الرابع1٨لجنة  1615120170100528

۵۳۰

الباركة منه هللا محمد عبدالوهاب الزرقانى الدور الرابع1٨لجنة  1615120170100585 ۵۳1

الباركة منه هللا محمد السيد سعد الديب الدور الرابع1٨لجنة  1615120160100595

۵۲٨

الباركة  منه هللا محسن عبد الفتاح ابراهيم الدور الرابع1٨لجنة 

عبد الفتاح

1615120170100632 ۵۲٩

الباركة منة هللا محمد مصطفى السعيد النحاس الدور الرابع1٨لجنة  1615120170100611

۵۳۴

الباركة منى ماهر طه على المتولى الدور الرابع1٨لجنة  1615120170100681 ۵۳۵

الباركة  منى عبدالعاطى عبداللطيؾ الدور الرابع1٨لجنة 

عبدالعاطى يحى

1615120170100348

۵۳۲

الباركة منه هللا ممدوح احمد ابو هاشم الدور الرابع1٨لجنة  1615120170100441 ۵۳۳

الباركة منه هللا محمد محمد رشدى محمد نافع الدور الرابع1٨لجنة  1615120170100192

۵۳٨

الباركة مى اشرؾ الشبراوى سيد احمد الدور الرابع1٨لجنة  1615120170100390 ۵۳٩

الباركة مواهب الرفاعى عبدالعزيز الحسنين الدور الرابع1٨لجنة  1615120170100330

۵۳۶

الباركة مها فتحى السيد محمود البطاطه الدور الرابع1٨لجنة  1615120170100191 ۵۳٧

الباركة منى مجدى عبد الؽفار عبد الؽفار نجم الدور الرابع1٨لجنة  1615120170100400

الباركة۵۴۰ مى جمال الصديق التابعى الدور الرابع1٨لجنة  1615120170100258
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۵۴۲

قاعة  مى محمد محمد محمد حسن عبد الدور الثالث1٩لجنة 

العزيز

1615120170100271 ۵۴۳

قاعة مى عادل ماهر ابو عرب الدور الثالث1٩لجنة  1615120170100041

قاعة مى حمدى عزت جاد الرب منصور الدور الثالث1٩لجنة  1615120170100132 ۵۴1

۵۴۶

قاعة ناجى السيد رمضان النجار الدور الثالث1٩لجنة  1615120170100345 ۵۴٧

قاعة ميرنا اسامه ابراهيم ؼازى الخولى الدور الثالث1٩لجنة  1615120170100131

۵۴۴

قاعة مياده عبد السميع على محمود محمد الدور الثالث1٩لجنة  1615120170100181 ۵۴۵

قاعة مياده رضا فواد عبدالجيد الدور الثالث1٩لجنة  1615120170100074

۵۵۰

قاعة نجالء خليل مصطفى يوسؾ الدور الثالث1٩لجنة  1615120170100567 ۵۵1

قاعة ناديه شريؾ موسى محمد الدور الثالث1٩لجنة  1615120170100008

۵۴٨

قاعة ناديه احمد محمد شبل الدور الثالث1٩لجنة  1615120170100484 ۵۴٩

قاعة نادره شريؾ حلمى نجيب الدور الثالث1٩لجنة  1615120170100663

۵۵۴

قاعة ندا نورالدين فرج محمد القاضى الدور الثالث1٩لجنة  1615120170100128 ۵۵۵

قاعة ندا فتحى محمد سليمان الدور الثالث1٩لجنة  1615120170100002

۵۵۲

قاعة ندا شريؾ على على محمد الفشنى الدور الثالث1٩لجنة  1615120170100490 ۵۵۳

قاعة ندا خالد نجيب سالمه الدور الثالث1٩لجنة  1615120170100502

۵۵٨

قاعة ندى بسيونى بدير ابراهيم اللقانى الدور الثالث1٩لجنة  1615120160100730 ۵۵٩

قاعة ندى السيد عبد الرازق سالم الدور الثالث1٩لجنة  1615120170100483

۵۵۶

قاعة ندى اشرؾ احمد عبد ربه الدور الثالث1٩لجنة  1615120170100566 ۵۵٧

قاعة ندى احمد السعيد محمد العدوى الدور الثالث1٩لجنة  1615120170100534

۵۶۲

قاعة  ندى عبد هللا الششتاوى البسيونى الدور الثالث1٩لجنة 

الجمل

1615120170100179 ۵۶۳

قاعة ندى عادل ابراهيم العطوى الدور الثالث1٩لجنة  1615120170100553

۵۶۰

قاعة ندى سامح ابراهيم فوز الدور الثالث1٩لجنة  1615120170100544 ۵۶1

قاعة  ندى خالد عبدالحميد عبد الفتاح الدور الثالث1٩لجنة 

عبدالبر

1615120170100241

۵۶۶

قاعة ندى محمد سعيد جاب هللا عبد الصادق الدور الثالث1٩لجنة  1615120170100706 ۵۶٧

قاعة ندى على اسماعيل محمد اسماعيل الدور الثالث1٩لجنة  1615120170100268

۵۶۴

قاعة ندى عبدهللا فتحى احمد المنسى الدور الثالث1٩لجنة  1615120170100093 ۵۶۵

قاعة ندى عبدالستار فتحى محمد الدور الثالث1٩لجنة  1615120170100073

قاعة۵٧۰ ندى هشام سعيد قميحه الدور الثالث1٩لجنة  1615120170100720

۵۶٨

قاعة ندى نورالدين محمد عبدالسالم الدور الثالث1٩لجنة  1615120170100387 ۵۶٩

قاعة ندى مدحت احمد ؼازى عبد ربه الدور الثالث1٩لجنة  1615120170100355
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قاعة209  نرمين المتولى محمد متولى الدور الثاني۲۰لجنة  1615120170100669 ۵٧1

۵٧۴

قاعة209  نسرين احمد على هليل عطيه حمريط الدور الثاني۲۰لجنة  1615120170100470 ۵٧۵

قاعة209  نرمين محمود نجيب عبد الحكيم سيد الدور الثاني۲۰لجنة  1615120170100086

۵٧۲

قاعة209  نرمين محمد السيد محمد الصياد الدور الثاني۲۰لجنة  1615120170100472 ۵٧۳

قاعة209   نرمين طاهر عبد الحميد سليمان ابو الدور الثاني۲۰لجنة 

سليمان

1615120170100485

۵٧٨

قاعة209  نها السيد فواد جالل الشناوى الدور الثاني۲۰لجنة  1615120170100634 ۵٧٩

قاعة209  نسمه طارق محمد ابراهيم الشافعى الدور الثاني۲۰لجنة  1615120170100504

۵٧۶

قاعة209   نسمة طارق سمير اسماعيل حامد الدور الثاني۲۰لجنة 

اسماعيل

1615120170100232 ۵٧٧

قاعة209  نسرين احمد محمد السعيد على الدور الثاني۲۰لجنة  1615120170100205

۵٨۲

قاعة209  نورا اشرؾ عبد الحى شلضوم الدور الثاني۲۰لجنة  1615120170100711 ۵٨۳

قاعة209  نور الدين ابراهيم جابر ابراهيم الدور الثاني۲۰لجنة  1615120170100532

۵٨۰

قاعة209   نهال محمد ابوالمواهب عطا هللا الدور الثاني۲۰لجنة 

يوسؾ

1615120170100536 ۵٨1

قاعة209  نهال سامى احمد عبده عرفه الدور الثاني۲۰لجنة  1615120170100356

۵٨۶

قاعة209  نورهان يحيى زكريا كامل الدور الثاني۲۰لجنة  1615120170100449 ۵٨٧

قاعة209   نورهان صبحى السيد على ابراهيم الدور الثاني۲۰لجنة 

مرسى

1615120170100094

۵٨۴

قاعة209  نورهان السيد عبدالستار نعيم الدور الثاني۲۰لجنة  1615120170100242 ۵٨۵

قاعة209  نوران نبيل عبد الحميد شمس الدين الدور الثاني۲۰لجنة  1615120170100118

۵٩۰

قاعة209  هاجر احمد حمد محمد الدور الثاني۲۰لجنة  1615120170100097 ۵٩1

قاعة209  نيفين اسماعيل اسماعيل عبدالوهاب الدور الثاني۲۰لجنة  1615120170100565

۵٨٨

قاعة209  نيره احمد على احمد عبيد الدور الثاني۲۰لجنة  1615120170100506 ۵٨٩

قاعة209  نيرمين ممدوح فتحى المنفى الدور الثاني۲۰لجنة  1615120170100646

۵٩۴

قاعة209  هاجر عبدالمومن الصاوى فرحات الدور الثاني۲۰لجنة  1615120170100588 ۵٩۵

قاعة209   هاجر عبد الخالق محمد البسيونى الدور الثاني۲۰لجنة 

حسن

1615120170100391

۵٩۲

قاعة209  هاجر صبحى شوكت الشربينى ابراهيم الدور الثاني۲۰لجنة  1615120170100725 ۵٩۳

قاعة209  هاجر اشرؾ محمد عبد الرازق الدور الثاني۲۰لجنة  1615120170100206

۵٩٨

قاعة209  هاله احمد كمال ؼالب الدور الثاني۲۰لجنة  1615120170100075 ۵٩٩

قاعة209  هاجر نبيل ابراهيم عبدالحميد الدور الثاني۲۰لجنة  1615120170100482

۵٩۶

قاعة209  هاجر محمد عبدالفتاح الحمامصى الدور الثاني۲۰لجنة  1615120170100374 ۵٩٧

قاعة209   هاجر محمد السيد عبد الوهاب الدور الثاني۲۰لجنة 

ابوعصر

1615120170100539

قاعة209 ۶۰۰ هاله عبدالفتاح على قشطه الدور الثاني۲۰لجنة  1615120170100033
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۶۰۲

صالة هبة حمدان قطب شعبان المدلع الدور الثاني۲1لجنة  1615120170100120 ۶۰۳

صالة هايدى محمد محمد فهمى عبده الدور الثاني۲1لجنة  1615120170100513

صالة هاله وليد حامد حسن الدور الثاني۲1لجنة  1615120170100729 ۶۰1

۶۰۶

صالة هدير السيد محمد احمد شميس الدور الثاني۲1لجنة  1615120170100259 ۶۰٧

صالة هدى محمود يسن حسين السعدنى الدور الثاني۲1لجنة  1615120170100471

۶۰۴

صالة هبه محمود محمد عطيه احمد الدور الثاني۲1لجنة  1615120170100006 ۶۰۵

صالة هبه ابو عوؾ السيد نجم الدور الثاني۲1لجنة  1615120170100155

۶1۰

صالة هناء فايز عبدالحميد فرماوى الدور الثاني۲1لجنة  1615120170100003 ۶11

صالة هديل حسين العراقى السيد الدور الثاني۲1لجنة  1615120170100429

۶۰٨

صالة هدير محمد وجدى على على العفيفى الدور الثاني۲1لجنة  1615120170100252 ۶۰٩

صالة هدير عبد السالم اليمانى عبده جعفر الدور الثاني۲1لجنة  1615120170100285

۶1۴

صالة  والء يوسؾ مصطفى مصطفى ابو الدور الثاني۲1لجنة 

عوؾ

1615120170100568 ۶1۵

صالة والء على الصاوى تركى الدور الثاني۲1لجنة  1615120170100251

۶1۲

صالة وفاء عادل عبدالفتاح السعيد الدور الثاني۲1لجنة  1615120170100723 ۶1۳

صالة هنار محمد السيد محمد بحبح الدور الثاني۲1لجنة  1615120170100029

۶1٨

صالة يارا نبيل مقبل على عويضه الدور الثاني۲1لجنة  1615120170100255 ۶1٩

صالة يارا محمد ابو االسعاد خليل جعفر الدور الثاني۲1لجنة  1615120170100319

۶1۶

صالة يارا قدرى ابراهيم محمد صالح الدور الثاني۲1لجنة  1615120170100505 ۶1٧

صالة وليد السيد عبدالحميد محمد الؽنيمى الدور الثاني۲1لجنة  1615120170100103

۶۲۲

صالة ياسمين شوقى احمد حبيب الدور الثاني۲1لجنة  1615120170100240 ۶۲۳

صالة ياسمين رضا محمد عبدالعاطى الدور الثاني۲1لجنة  1615120170100126

۶۲۰

صالة ياسمين التميمى ابراهيم ابراهيم الدور الثاني۲1لجنة  1615120170100643 ۶۲1

صالة ياره عماد حامد عبدالحميد الدور الثاني۲1لجنة  1615120170100276

۶۲۶

صالة يحيى محمد يوسؾ على سعفان الدور الثاني۲1لجنة  1615120170100323 ۶۲٧

صالة  ياسمين محمد اسماعيل السيد عبد الدور الثاني۲1لجنة 

الخالق

1615120170100674

۶۲۴

صالة ياسمين عوؾ احمد عوؾ الباز الدور الثاني۲1لجنة  1615120160100482 ۶۲۵

صالة ياسمين عبدالمنعم عبدالمنعم تمساح الدور الثاني۲1لجنة  1615120170100540

صالة۶۳۰ يمنى مجدى محمود حنفى الدور الثاني۲1لجنة  1615120170100554

۶۲٨

صالة  يمنى عمرو عبدالصمد عبدالمنعم الدور الثاني۲1لجنة 

ابوجازيه

1615120170100349 ۶۲٩

صالة يمنى احمد فتحى محمد مخلوؾ الدور الثاني۲1لجنة  1615120170100478
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صالة يوسؾ اشرؾ ابراهيم حبشى الدور الثاني۲۲لجنة  1615120170100149 ۶۳1

۶۳۴

صالة يوسؾ محمد محمد امين الدور الثاني۲۲لجنة  1615120170100664 ۶۳۵

صالة يوسؾ محمد السيد ابراهيم سحلول الدور الثاني۲۲لجنة  1615120170100516

۶۳۲

صالة  يوسؾ عاطؾ جوده موسى ابو الدور الثاني۲۲لجنة 

العينين

1615120170100737 ۶۳۳

صالة  يوسؾ خالد يوسؾ عبد اللطيؾ الدور الثاني۲۲لجنة 

يوسؾ

1615120170100346

صالة۶۴۰ محمد رشاد رفعت فهمى البنا الدور الثاني۲۲لجنة  1615120160100631

۶۳٨

صالة طه عبد الحليم طه عطيه العايدى الدور الثاني۲۲لجنة  1615120160100602 ۶۳٩

صالة حسن محمد عبدالمعطى السيد الدور الثاني۲۲لجنة  1615120150100236

۶۳۶

صالة النعمان بشير وحيد محمد ابو الخير الدور الثاني۲۲لجنة  1615120140100145 ۶۳٧

صالة احمد عبد الجليل السعيد يوسؾ عيسى الدور الثاني۲۲لجنة  1615120150100642
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