
 

العــام الجامعــي : 2022-2021 القسـم/الشعبـة : ــــ

الئحــة : اغسطس 2017 طبيعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

كلية الطب البيطرى

الفرقة الرابعة / الفصل الدراسي األول
مركز نظم المعلومات االدارية

جامعة كفرالشيخ

 
 االسم كود الطالب م

 ابتسام عبد الرحمن عبد الغفار الخولى 1004 1

 ابراهيم السعيد دمحم احمد الوحيشى 1004 2

 ابراهيم حجازى انور حجازى سعد 1004 3

 ابراهيم صبرى دمحم احمد سيد احمد 1001 4

بد الرحمن عطيه يوسف ابراهيم ع 1004 5
 صمر

 احمد اشرف محسن دمحم المبيه 1004 6

 احمد الحسينى محمود سليمان العطار 1004 7

 احمد السيد احمد الراعى 1004 8

 احمد ايمن السيد حسبو العرالى 1004 9

احمد ايهاب احمد عبد المجيد مصطفى  1040 11
 عبد الكريم

 احمد جمال خطاب عمر 1044 44

 احمد حافظ عبد العاطى مبرون النجار 1044 44

 احمد حسن صالح حسن جبل 1044 44

 احمد خالد احمد الشوادفى االمام 1041 41

 احمد خالد عبدالفتاح دمحم متولى 1044 44

 احمد زكى عبدالحميد دمحم على البرى 1044 44

 احمد سالم دمحم سالم شاهين 1044 44

 احمد سعد احمد مطاوع 1044 44

 احمد سعد محمود حسانين 1044 44

 احمد عادل دمحم سعيد على زيان 1040 40
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 االسم كود الطالب م

 احمد عادل دمحم عبد المنعم احمد 1044 44

 احمد عادل محمود دمحم سالمه 1044 44

احمد عاطف محمود عبدالحميد  1044 44
 عبدالنبى

 احمد عبد الدايم عبد الدايم دمحم 1041 41

 احمد عبد الرحمن عبد الرحمن دمحم 1044 44

رحيم فايداحمد عبد السالم عبد ال 1044 44  

 احمد عبد هللا دمحم على 1044 44

احمد عبداللطيف على ابراهيم احمد  1044 44
 كامل

احمد عبدالوهاب عبدالرحمن احمد  1044 44
 الجنزورى

 احمد عزت بيلى احمد بيلى 1040 40

 احمد على حسنى السواق 1044 44

يد ابراهيماحمد فخرى عوض ابوز 1044 44  

 احمد فرج دمحم صالح حسن 1044 44

 احمد دمحم احمد دمحم كشن 1041 41

 احمد دمحم رفعت سعد النشار 1044 44

 احمد دمحم صالح الدين السيد فضل هللا 1044 44

 احمد دمحم عبد المحسن دمحم على خضر 1044 44

عيد المعلماحمد دمحم عبدهللا  1044 44  

 احمد دمحم عبده بدوى اصيل 1044 44

 احمد محمود السيد محمود بلح 1010 10
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 االسم كود الطالب م

 احمد محمود عطية دمحم بركات 1014 14

 احمد نبيل على غازى عبد هللا 1014 14

هيم ابراهيم دمحماسر ابرا 1014 14  

 اسراء ابراهيم دمحم عبد المجيد يس 1011 11

 اسراء السيد سعد على سعد الصعيدى 1014 14

 اسراء السيد على شبل زيدان 1014 14

 اسراء ذكريا احمد محمود الشوريه 1014 14

 اسراء سالمه يوسف على يوسف 1014 14

بد المادر عبد المادر دمحم ابو اسراء ع 1014 14
 ورده

 اسراء محمود على دمحم خاطر 1040 40

 اسراء ياسر عبدالحميد ابوالعنين 1044 44

اسالم دمحم عبد الرحمن عبد الحميد  1044 44
 سليمان

 اسماء احمد دمحم دمحم حسن 1044 44

هاسماء السيد دمحم محمود ابوسمر 1041 41  

 اسماء عادل عشرى البالط 1044 44

 اسماء عبد الفتاح عبد الفتاح الحصاوى 1044 44

 اسماء عبد هللا على حامد 1044 44

 اسماء فتحى عبد الهادى الجمل 1044 44

 اسماء كيالنى كيالنى الششتاوى 1044 44

 اسماء محب حسين محمود 1040 40
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 االسم كود الطالب م

 اسماء دمحم محمود خطاب 1044 44

 اسماء دمحم مسعد دمحم الفار 1044 44

 اصاله دمحم محجوب دمحم عبد الهادى 1044 44

 االء احمد حسن ابراهيم حسانين 1041 41

بحيرىاالء احمد مصطفى مصطفى  1044 44  

 االء سامح عبدالمنصف دمحم شمس 1044 44

 االء سعد عبدالبالى ليله 1044 44

 االء صالح الدين احمد 1044 44

 االء دمحم شفيك البربرى 1044 44

السيد اسماعيل عبدالوهاب عبدالفتاح  1040 40
 العنانى

 السيد على احمد البدوى 1044 44

 السيد فتحى السيد العشرى 1044 44

 الشيماء السيد عبد الفتاح اغا 1044 44

 ام السعد على دمحم 1041 41

 امل السيد عطا دمحم ابوالجالجل 1044 44

 امل مومن حسن البرعى 1044 44

 امنيه عبد الرحمن حسن عبد الرحمن 1044 44

الناصر عنتر مصطفىامنيه عبد  1044 44  

 امنيه وحيد شولى على 1044 44

 اميره احمد على دمحم 1040 40
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 االسم كود الطالب م

 اميره اسامه السعيد عبد العاطى 1044 44

 اميره عبد اللطيف السيد عبد المادر 1044 44

ره عماد عبد الحميد دمحم خضرامي 1044 44  

 اميره دمحم عبد الفتاح دمحم اسماعيل 1041 41

 اميره مصباح دمحم الشيخ 1044 44

اميره مكرم محروس ابو النجاه  1044 44
 سعدالدين

 اميره ياسر كمال حامد شادى 1044 44

 اميره يوسف عبد العزيز السيد 1044 44

 انجى مصطفى عنتر احمد 1044 44

 اهداء انور مختار احمد الجزايرلى 1040 40

 اياد احمد عبد الحنان السعداوى 1044 44

 ايمان حمدى سعد محمود سالم 1044 44

 ايمان سعد ابو المكارم سعد عطيه 1044 44

 ايمان عطا دمحم باز 1041 41

د شعبان دمحمايمان عي 1044 44  

 ايمان ماهر دمحم على سليمان لورة 1044 44

 ايمان مهدى انور حجازى 1044 44

 ايمان ياسر احمد السباعى 1044 44

 ايناس منصور احمد عبدالمادر دمحم 1044 44

 ايه ابراهيم يوسف على 1400 400
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 االسم كود الطالب م

 ايه اسماعيل سعد اسماعيل 1404 404

 ايه حمدى توفيك عبد هللا 1404 404

 ايه سمير ابراهيم ابراهيم 1404 404

 ايه عادل ابراهيم الديب 1401 401

 ايه عبد الموى دمحم عبدالفتاح هنداوى 1404 404

السيدايه عالء الدين  1404 404  

 ايه متولى دمحم دمحم 1404 404

 ايه مجدى يونس هالل 1404 404

 ايه دمحم بسيونى الصاوى 1404 404

 ايه دمحم تامر عبدهللا دسولى 1440 440

 ايه دمحم عبد الرازق دمحم ابو المجد 1444 444

 ايه منتصر خليل احمد السلماوى 1444 444

 ايه نادر دمحم صالح عثمان حجازى 1444 444

 ايهاب فوزى رزق عبد الغفار مبرون 1441 441

 باسم وجيه عبدالستار مصطفى حمد 1444 444

 براء عرفات بدير عبد الحميد 1444 444

 بسمله باسم دمحم الشيخ على 1444 444

بسمه هانى عبد الرحمن احمد  1444 444
 البجاوى

 بهاء عماد الغريب دمحمالشناوى 1444 444

 تامر عبد الحميد حسن عبده الفمى 1440 440
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 االسم كود الطالب م

 تمى اشرف دمحم محمود المللى 1444 444

 تمى عبد الناصر دمحم عطا سالم 1444 444

 تمى محمود حسن احمد خليفه 1444 444

 جمال عبد الحكيم دمحم نصر 1441 441

 جنه احمد عبد البالى جاويش 1444 444

 جهاد ابراهيم احمد زكى بحور 1444 444

 جهاد رياض شيحه تاج الدين 1444 444

 جهاد سعيد جالل سمن 1444 444

م دمحم مصطفىجهاد طارق ابراهي 1444 444  

 حازم دمحم حسب هللا اسماعيل ابراهيم 1440 440

 حافظ عبد النبى عبد المنعم ابراهيم 1444 444

 حامد على ابو اليزيد على عز 1444 444

 حسام الشاذلى مصطفى دمحم الشرلاوى 1444 444

 حسناء باسم محمود سليمان عبدهللا 1441 441

حسناء ريحان عبدالمطلب محمود  1444 444
 عطيه

 خالد توكل معن ابراهيم 1444 444

 خالد جمال عبد الجواد محمود شلبى 1444 444

 خلود عبد الرازق دمحم دمحم ابو الشدايد 1444 444

 خلود عيد عبد السالم الحو 1444 444

ميد سعيدخلود دمحم ممدوح عبد الح 1410 410  
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 االسم كود الطالب م

 داليا عبد العليم ابراهيم خليفه 1414 414

 داليا عبد الهادى دمحم ابو طالب 1414 414

 داليا عصام الدين دمحم الزغبى 1414 414

ىدنيا ابراهيم نعمه هللا سليمان الجند 1411 411  

 دينا كمال توفيك على موافى 1414 414

 رامى رياض حسن دمحم المرشدى 1414 414

 رحاب يونس ابراهيم الحناوى 1414 414

 رحمه شريف دمحم المملون 1414 414

 رحمه دمحم ابراهيم مرسى فرج 1414 414

 رضا احمد السيد على دمحم غالى 1440 440

 رضوى رمضان ابراهيم دمحم 1444 444

 رنا ابراهيم دمحم ابوالفتوح سليم 1444 444

 رنا ابو الفتوح عبد السالم احمد 1444 444

 رنا حاتم السعيد عبد المادر دمحم 1441 441

 رنا رضا زكى ابراهيم فايد 1444 444

 روان احمد عبد المعطى عمر دمحم 1444 444
 شعبان

 روان عالء الدين دمحم طه حميده 1444 444

 روان دمحم سالم على الصاوى 1444 444

 روان دمحم فوزى رضوان 1444 444

 روان يسرى دمحم شبل دمحم يونس 1440 440
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 االسم كود الطالب م

د مبارن ابو زيد مبارن شحاتهرينا 1444 444  

ريهام سعد عبد الوهاب لطب  1444 444
 عيسى

 ريهام دمحم سعد على دمحم البياع 1444 444

 زياد السيد دمحم عبد الفتاح الخالل 1441 441

 زينب السيد حسن هالل 1444 444

 زينب سعودى دمحم باز 1444 444

ه جابر سالمه ابراهيم البندارىسار 1444 444  

 ساره حمدى عبد العال ابراهيم 1444 444

ساره خليفه جبر اسماعيل  1444 444
 الصعيدى

 ساره عارف دمحم ابراهيم 1440 440

ساره عبد هللا الحسينى عبد هللا سيد  1444 444
 احمد

 ساره فكرى عبده الجارحى 1444 444

 ساره مصطفى ياسين حفنى حسين 1444 444

 سامح جالل دمحم عبد الوارث حسن 1441 441

سحر مكرم عبد المجيد شحاته  1444 444
 زيدان

 سلمى ايمن يحى عبدالبالى 1444 444

 سلمى جالل عبد المنعم عبيد 1444 444

 سلمى حلمى دمحم السيد شعيره 1444 444

 سلمى شلبى السيد العزب 1444 444

سلمى عبد الهادى فتحى مصطفى  1440 440
 عبيد
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 االسم كود الطالب م

 سلمى على السيد احمد رجب 1444 444

سلمى ممدوح دمحم عبد المادر  1444 444
 محمود فرج

بد الحليم حسن سماء عزيز ع 1444 444
 شلبى

سماء محمود عبد الموى السيد  1441 441
 عبد اللطيف

 سمر احمد دمحم عيد صباح 1444 444

 سمر السيد عيد السيد الزفتاوى 1444 444

 سمر مجدى دمحم حميده سرور 1444 444

سمير سعداوى عبده سعداوى  1444 444
 حسين

ء بدر دمحم بدرسنا 1444 444  

سهيله يوسف مصطفى  1440 440
 احمداحمدعبده

 سيمون ذكى يوسف اسعد 1444 444

 شادى شهاب الدين على ابوشادى 1444 444

شروق عادل الششتاوى ابراهيم  1444 444
 جادو

 شروق دمحم عبد المجيد دمحم عليبة 1441 441

 شروق دمحم دمحم عبدالعزيز نوح 1444 444

 شريف دمحم احمد ابراهيم البيلى 1444 444

 شعبان ابراهيم شعبان ابراهيم 1444 444

 شيماء السيد راغب خليفه 1444 444

 شيماء حاتم حامد احمد عياد 1444 444

 شيماء صادق عبد الوهاب حسن 1400 400
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 االسم بكود الطال م

 شيماء دمحم عبد الفضيل عبد هللا 1404 404

 شيماء دمحم محمود على جاد 1404 404

 صبحى عادل رزق الحنفى ابراهيم 1404 404

 صبرى رجب اسماعيل الحضرى 1401 401

 صفا فكرى دمحم على حسين 1404 404

 ضحى هشام عبد العاطى زغبه 1404 404

 عادل احمد عبد المطلب الديب 1404 404

 عاطف دمحم عاطف جامع 1404 404

عبد الحميد هشام يوسف عبدالجواد  1404 404
 جاب هللا

عبد الرحمن احمد ابراهيم دمحم ابو  1440 440
 النجا

شاعرعبد الرحمن احمد احمد ال 1444 444  

 عبد الرحمن احمد غريب ابراهيم 1444 444

عبد الرحمن عبد الكريم بركات عبد  1444 444
 السالم

 عبد الرحمن فريد سالمه ابراهيم 1441 441

 عبد الرحمن دمحم دمحم الجبلى 1444 444

 عبد الرحمن دمحم محمود يوسف 1444 444

من محمود السيد المطب بازعبد الرح 1444 444  

 عبد الرحيم موسى موسى عبد السيد 1444 444

عبد هللا ايهاب عبدهللا دمحم عبد الغنى  1444 444
 اسماعيل

 عبد هللا دمحم عبد هللا عبد الكريم زياده 1440 440
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 االسم كود الطالب م

 عبدالرحمن رضا حسين ناجى 1444 444

 عبدالعزيز عبدالمنعم دمحم على الجعب 1444 444

 عبدهللا سعد عبدالحميد شلبى خيال 1444 444

 عطيه عوض عطيه الباز 1441 441

 عال احمد عبد الحميد عبد المادر 1444 444

 على احمد على سالم عويضه 1444 444

 على جمال مصطفى محمود رضوان 1444 444

 عمر اشرف اسماعيل ابوعاصى 1444 444

 عمر شريف محمود حسن البدوى 1444 444

 عمر عادل دمحم على سعد 1440 440

 عمر عاطف بلتاجى عيد سالمة 1444 444

 عمرو رضا سعد ابراهيم 1444 444

بد المالن ابراهيمفادى فايز ع 1444 444  

 فاطمه احمد مصطفى احمد غانم 1441 441

 فاطمه السيد عبد الفتاح السيد شاهين 1444 444

 فاطمه فتحى عبد السالم عبد هللا 1444 444

 فاطمه ماهر حسن على االجهورى 1444 444

 فاطمه دمحم احمد امان 1444 444

دمحم بدوى عبد النبى نجمفاطمه  1444 444  

 فداء رشدى محمود عبد البارى عباده 1410 410
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 االسم كود الطالب م

 فلاير ماجد دمحم دمحم البحيرى 1414 414

 فوزيه دمحم ابراهيم بدران 1414 414

سكرستين ناصر عزيز اندراو 1414 414  

 كريم عبد العزيز المغاورى عبد الفتاح 1411 411

 كريم مجدى عبد ربه ابو 1414 414

 كيرلس اديب فخرى عازر 1414 414

 لمياء ابراهيم توفيك دمحم لالشه 1414 414

 مازن مدحت السيد دمحم عابد 1414 414

 دمحم ابراهيم دمحم عبدالحكيم 1414 414

 دمحم احمد السيد الطباخ 1440 440

 دمحم احمد عبد المادر السيد عامر 1444 444

 دمحم احمد عبدالعزيز دمحم الممدم 1444 444

 دمحم احمد دمحم متولى نوح 2531 444

 دمحم اسالم دمحم رشاد عطيه جوده 2541 441

يد الحملىدمحم اشرف امين يوسف الس 2551 444  

 دمحم السعيد عبد الشفيع هانى 2561 444

 دمحم السيد دمحم السيد سالم 2571 444

 دمحم السيد دمحم عبد الخالك دمحم 2581 444

 دمحم جمال احمد دمحم يوسف 2591 444

 دمحم جمال الشاملى دمحم سليم 2601 440
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 االسم كود الطالب م

 دمحم جمال على عبد البارى شعبان 2611 444

 دمحم جميل عبد الحميد الشال 2621 444

 دمحم خالد حسان عبدالعال 2631 444

 دمحم رزق دمحم عبدالعال الفمى 2641 441

 دمحم رضا دمحم احمد محمود المط 2651 444

 دمحم رفعت كمال عبد العال غازى 2661 444

 دمحم رمضان سعد على عباس 2671 444

 دمحم سامى دمحم سيد احمد زيان 2681 444

 دمحم سعد محمود السيد شبكه 2691 444

 دمحم سليمان بسيونى دمحم غزاله 2701 440

 دمحم سمير دمحم الهياتمى 2711 444

 دمحم صالح دمحم محمود حميده 2721 444

 دمحم طلعت عبد الرحمن يونس رخا 2731 444

 دمحم عادل الشحات عبدهللا عياد 2741 441

 دمحم عبد الرسول دمحم ابراهيم 2751 444

 دمحم عبد العزيز احمد عبد العزيز سعيد 2761 444

 دمحم عبد المنعم ابراهيم دمحم 2771 444

 دمحم عبد المنعم احمد معجوز 2781 444

 دمحم عزت السيد عمر ابراهيم 2791 444

 دمحم فتحى امين مصطفى الفرماوى 2801 440
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 االسم كود الطالب م

 دمحم كارم لطب بشير 2811 444

د احمد عبد هللادمحم متولى محمو 2821 444  

 دمحم مجدى على شومان 2831 444

 دمحم مجدى دمحم ابراهيم ابو المجد نايل 2841 441

 دمحم محسن ابراهيم دمحم هيكل 2851 444

 دمحم مختار دمحم السيد مصطفى 2861 444

دمحم مطاوع ابراهيم الدسولى على  2871 444
 مطاوع

 دمحم معاذ السيد دمحم على 2881 444

 محمود احمد عبدالعزيز عيسى 2891 444

 محمود السيد عبد المدبر عوض حنوره 2901 440

 محمود السيد دمحم النبوى عبدالمعبود 1444 444

 محمود جمال ابراهيم مرسال 1444 444

 محمود جمعه ابراهيم المغازى بدوى 1444 444

 محمود حماده حامد محمود 1441 441

 محمود عطيه الدسولى الديب 1444 444

 محمود دمحم السيد دمحم بدرة 1444 444

 محمود دمحم صالح جالل 1444 444

 محمود دمحم عبد المادر ورشل 1444 444

 محمود دمحم عبدالحليم المتولى غالى 1444 444

 محمود دمحم محمود احمد غنيم 1400 400

 



 

العــام الجامعــي : 2022-2021 القسـم/الشعبـة : ــــ

الئحــة : اغسطس 2017 طبيعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

كلية الطب البيطرى

الفرقة الرابعة / الفصل الدراسي األول
مركز نظم المعلومات االدارية

جامعة كفرالشيخ

 
 

 االسم كود الطالب م

 محمود هانى السيد احمد دمحم متولى 1404 404

مرشدى الشناوى دمحم مرشدى عبد  1404 404
 السالم

 مروه السيد فهمى الديب 1404 404

توح عبدالرازقمروه رضا ابوالف 1401 401  

 مروه شاكر عبد الحميد كمون 1404 404

 مروه عمرى فاروق ريحان 1404 404

 مريم ابراهيم السيد بسيونى صمر 1404 404

 مريم احمد منصور على البمرى 1404 404

 مريم وفيك رافت الطويل 1404 404

لدبهمصطفى احمد عبدهللا دمحم ا 1440 440  

مصطفى احمد مصطفى محمود  1444 444
 البرماوى

 مصطفى بدير وافى مصطفى الحليبى 1444 444

 مصطفى زايد عبد العزيز سليمان 1444 444

 مصطفى محمود على مصطفى فريج 1441 441

 مصعب محسن دمحم عبدالمادر 1444 444

اسماعيل غانمممدوح السعيد محسن  1444 444  

 منار محمود مصطفى حجازى طعيمه 1444 444

 منه هللا دمحم كمال ابوالغيط 1444 444

 منى رفعت محمود السيد متولى 1444 444

 منى دمحم عباس الشافعى 1440 440
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 االسم كود الطالب م

هاب محمود عطوان محمود ابوشادىم 1444 444  

 مهند فرج عبدالعزيز الشيخ 1444 444

 مومن دمحم على عبدالجواد 1444 444

مى احمد محمود عبد التواب ابو  1441 441
 شعيشع

 مى فكيه عطيه سيد احمد ابوعريضه 4444 444

 ميرنا خالد اسماعيل حسن 4444 444

 نادين دمحم دمحم احمد 4444 444

 ندا خيرى احمد عبد الصمد عليبه 4444 444

 ندا عبد الحكيم عطية عطية 4444 444

 ندى اسامه عبدالوهاب السماليجى 4404 440

 ندى حسنى عباس عبده 4444 444

 ندى على السيد على داود السايح 4444 444

دمحم عبد المادر البناندى دمحم  4444 444  

 ندى مختار بسيونى سيد احمد عامر 4414 441

 ندى مدحت احمد الكيالنى 4444 444

 نرمين عماد ابراهيم ابراهيم حسين 4444 444

 نرمين نصر عبد المجيد دمحم جويده 4444 444

 نعمه عبد اللطيف دمحم شكر 4444 444

هال زيان محمود زيان حجاجن 4444 444  

 نهال دمحم السعيد اسماعيل حماد 4104 410
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 االسم كود الطالب م

 نهله احمد دمحم حامد نصار 4144 414

 نهله دمحم السعيد محمود مرسى 4144 414

 نهى على فاروق دمحم غازى 4144 414

 نوال كامل محمود ناصر 4114 411

 نورا دمحم عبد المادر حموده 4144 414

 نورا نبيل ابوزيد منصور الفار 4144 414

 نوران طارق دمحم على السيد 4144 414

 نوران دمحم طه يوسف برتخ 4144 414

 نوران دمحم عبدالحى عبدالفتاح فرج هللا 4144 414

 نورهان خالد جمعه السيد زغدان 4404 440

نورهان رمضان محمود ابراهيم ابو زيد  4444 444
 فرج

 نورهان عالء زكى الخشوعى شوغى 4444 444

 نورهان عماد دمحم احمد عطوه 4444 444

 نورهان مصطفى سليمان الصفطاوى 4414 441

صطفى خليلنيره دمحم السيد م 4444 444  

 هاجر ابراهيم عبد الهادى الدماطى 4444 444

 هاجر احمد خليفة دمحم محمود 4444 444

 هاجر محمود عاطف رضوان بشير 4444 444

 هاجر مصطفى دمحم حسن ابو حمامة 4444 444

 هاجر مصطفى دمحم لاسم السما 4404 440
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 هانم فوزى دمحم النبوى دمحم 4444 444

 هبه اشرف دمحم عبد الرحمن عيسى 4444 444

 هبه حسنى فتحى فيوض 4444 444

 هبه عبد المنعم كمال على 4414 441

 هدى مصطفى السيد دمحم سليمان لاسم 4444 444

 هدير عامر عبد هللا عامر بلتاجى 4444 444

 هدير على عبد الوهاب على بمره 4444 444

 وجدى دمحم وجدى دمحم ابواليزيد 4444 444

 وحيد دمحم مرشدى حسن 4444 444

والء عبد الحميد رمضان سيد احمد  4404 440
 حشيش

 وليد شعبان غازى دمحم ابواحمد 4444 444

 يارا ياسر سعد متولى رجب 4444 444

 يارا ياسر مصطفى ابو عبده 4444 444

 ياسمين حسنى ابراهيم دمحم السيد خليفه 4414 441

 ياسمين زكريا طه احمد فضل 4444 444

 ياسمين عبد الرازق السعيد عبد الرازق 4444 444

 يمنى جمال مرسى رفاعى 4444 444

 يوسف احمد دمحم احمد ناصف 4444 444

 يوسف جمال كمال اسماعيل العيسوى 4444 444

ساره دمحم عبد الهادى ابراهيم لطيشة    4404 440
 ) بالى(

 


